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  اطالعات كلي

 : علي بن الحسين.نام
 : ابوالحسن و ابومحمد.كنيه
: زين العابدين، سيد الساجدين، سجاد، زكي، القاب

 امين و ذوالثفنات.
اي  امام پينه ،هاي طوالني خاطر عبادت زياد و سجده به

» ذوالثفنات«اش بسته بود. از اين رو، به وي  در پيشاني 
 لقب دادند.

 .38: نيمه جمادي الثاني سال والدت تاريخ
مورد تاريخ والدت آن حضرت، اختالف است. غير از  در

تاريخ مزبور، مورخان روز و ماه والدت آن حضرت را، 
ان و پنجم شعبان يا نيمه جمادي االولي يا هفتم شعب

اند. در مورد سال والدت آن  يا نهم شعبان ذكر كرده
هجري را  36و برخي سال  37حضرت نيز برخي سال 

 اند. ثبت كرده
، السالم)هي(عل دو سال پيش از شهادت امير المؤمنين امام

 چشم به جهان گشود.
اند كه محل  برخي مورخان گفته .مدينه :تولد محل

ست؛ زيرا در آن هنگام، تولد آن حضرت در كوفه بوده ا
در كوفه به سر  السالم)هي(علهمه افراد خانواده امام علي 

 بردند. مي
: شهربانو، يا شاه زنان، دختر يزدگرد سوم، مادر نام

ساسانيان در ايران كه در زمان   آخرين پادشاه از سلسله



  6/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

(و به قولي در عصر خالفت  السالم)هي(علخالفت امام علي 
به اسارت مسلمانان در آمده و با اختيار عمر يا عثمان) 

را پذيرفت. اين  السالم)هي(علحسين  خويش، همسري امام
 امام درگذشت.نوزادي بانوي بزرگ در ايام 

 امامت: از زمان شهادت پدر بزرگوارش امام حسين مدت
هجري،  95تا محرم سال  61، در محرم سال السالم)هي(عل

 سال. 34به مدت 
: دوازدهم (يا هيجدهم يا و سبب شهادت تاريخ

) هجري، در سن 94(يا  95بيست و پنجم) محرم سال 
سالگي، به خاطر زهري كه وليد بن عبدالملك به  55

 آن حضرت خورانيد.
: قبرستان بقيع، در مدينه مشرفه، در جوار دفن محل

 .السالم)هي(عل قبر عمويش، امام حسن مجتبي
 :فرزندان

. زيد شهيد. 2. السالم)هيعل( امام محمد باقر. 1) پسران: الف
. 6. حسين اكبر. 5. عمر أشرف. 4. عبداهللا باهر. 3

. 10. حسن. 9. سليمان. 8. عبيد اهللا. 7عبدالرحمن. 
 . محمد اصغر.12اصغر.  . علي 11حسين اصغر. 

  . عليه. 3. فاطمه. 2. خديجه. 1) دختران ب
  1. ام كلثوم.4
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   السالم)هي(علالقاب امام سجاد 

  زين العابدين:
زهرى هر وقت از على بن كند: ميعمران بن سليم نقل 

   :گفتكرد ميحديثى نقل مي السالم)هي(علالحسين 
سفيان  !»من فرمود زين العابدين على بن الحسينه ب«

   :او گفته بن عينيه: ب
   او جواب داد: »ى زين العابدين؟يچرا ميگو«
ب شنيدم كه او از ابن عباس من از سعيد بن مسي زيرا«

   :مبر فرموداكرد، كه پينقل مي
 ؟كجا است زين العابدين :كندروز قيامت منادى ندا مي"

نگرم فرزندم على بن الحسين بن على بن گويا من مي
  ها را با حالتى افتخار آميز از هم باز  ابى طالب صف

  »آيد. كند او پيش مىمي
  سجاد:
  فرمودند: السالم)هي(علباقر امام 

هاى نعمتى از نعمت السالم)ماهي(علپدرم على بن الحسين 
نمود و  فرمود مگر آن كه سجده مى خدا را ذكر نمى

اى از آيات كتاب اللَّه عزّ و جلّ را كه در آن سجود  آيه
رفت و حقّ  كرد مگر آن كه به سجده مى بود قرائت نمى

را كه خوف از آن داشت يا تعالى از آن حضرت بدى 
فرمود مگر آن كه به  گرى را دفع نمى كيد و حيله حيله

فرمود و اثر سجده در تمام مواضع  اش سجده مى شكرانه
سجود آن حضرت ظاهر و آشكار بود فلذا به سجاد 

   .موسوم گشت
  



  8/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

  ذو الثقفات:
فرمودند: در جاى سجود پدرم آثارى  السالم)هي(علامام باقر 
ود و آن جناب آنها را در هر سال دو مرتبه روييده ب

شد لذا به آن  چيد و در هر مرتبه پنج پينه چيده مى مى
  2 حضرت ذو الثفنات (صاحب پينه) گفته شد.
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  و عاشورا  السالم)(عليهامام سجاد 

  بيماري امام

ى كربال بيست و سه سال  در حادثه ،السالم)(عليه سجادامام 
بدين رو از خطر سربازان و  3عمر داشت و بيمار بود.

يزيد جان سالم به در برد و به شهادت نرسيد. عّلت 
و  5بود ا تبب همراه 4ظاهرى كسالت امام ناراحتى معده

عّلت واقعى آن، باقى ماندن عترت طاهره و نسل پيامبر 
  بوده است. السالم)مهي(عل

  سير كربالدر م

 )پس از خروج از مكهفرمايد: (مي السالم)(عليه امام سجاد
جا كوچ نكرديم مگر در هيچ منزلى فرود نيامديم و از آن

بن زكريا و كشته شدن او  ماجراى يحيى )پدرم(كه اين
 شد و روزى فرمود: را يادآور مى

بن  هاى دنيا نزد خدا اين است كه سر يحيى از پستى«
اى از بنى اسرائيل  رسم هديه نزد زن بدكارهزكريا را به 

  6»بردند!

  شب عاشورا

چنين خاطره از شب عاشورا اين السالم)(عليهامام سجاد 
   كند:تعريف مي

چون روز شهادت پدرم فرارسيد، خاندان و اصحابش را 
  آن روز گرد آورد و به آنان فرمود:  در شبِ

ب استفاده اى خاندانم و اى شيعيانم، از تاريكى اين ش«



  10/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

كنيد و جان خويش را برهانيد. اينان كس ديگرى جز 
شما  يجويند و چون مرا كشتند درباره من را نمى

انديشند. خود را برهانيد، خداوند شما را رحمت  نمى
كند. من عهد و پيمانى را كه با شما بسته بودم برداشتم 

-خاندان و يارانش يك ،گاه برادرانآن» و شما آزاديد.
  گفتند: زبان 
هرگز تو را  !به خدا سوگند اى سرور ما، اى ابا عبداللَّه«

كنيم. به خدا سوگند آيا مردم نخواهند گفت  رها نمى
كه امام و بزرگ و سرورشان را تنها گذاشتند تا كشته 

اى نداريم؛ و  شد؟ و ما در پيشگاه خداوند هيچ بهانه
» شويم!كه در راهت كشته داريم تا آن دست از تو برنمى
  حضرت فرمود: 

شوم و شما همه با من  من فردا كشته مى ،اى مردم«
  گفتند:  »ماند! شويد و يك تن از شما نمى كشته مى

سپاس خداوندى را كه ما را به يارى تو گرامى داشت و «
شرافت قتل با تو را به ما عنايت فرمود. اى فرزند رسول 

شما را دهيد كه در بهشت منزلت  آيا رضايت نمى ،خدا
  فرمود: » داشته باشيم؟

خداوند به شما پاداش خير دهد! و برايشان دعاى خير «
يارانش نيز  يكرد؛ و بامدادان حسين كشته شد و همه

  پرسيد:  بن حسنقاسم» با او كشته شدند!
» ؟شوند هايم كه كشته مىآن يآيا من نيز از جمله«

  دل امام سوخت و گفت: 
  گفت: » مرگ در نظرت چگونه است؟ !پسرم«
  امام فرمود: » تر از عسل! عمو جان! شيرين«
آرى به خدا، عمو به فدايت. تو و پسرم عبداللَّه از «

مردانى هستيد كه پس از آزمايشى سخت و فداكارى 
  قاسم گفت: » شويد! عظيم كشته مى

رسد، به طورى كه عبداللَّه شير  آيا دشمن به زنان مى«
  امام فرمود: » شود؟ ه مىخوار كشت

شود كه جانم  گاه كشته مىعمو به فدايت، عبداللَّه آن«
روم و آب و  ها مىرسد و به چادر از تشنگى به لب مى

گويم: پسرم  يابم! و مى كنم ولى هرگز نمى شير طلب مى
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آورند و  را نزد من بياوريد تا از دهانش بنوشم! او را مى
گيرم تا به دهانم نزديك  مىنهند من او را  در دستانم مى

زند و او به ناله  كنم؛ كه ناگاه فاسقى تير به گلويش مى
شود و من او را به  افتد. كف دستم از خونش پر مى مى

گويم: خدايا براى خشنودى تو  كنم و مى آسمان بلند مى
هاى دشمن با شتاب سوى  ورزم؛ پس نيزه شكيبايى مى

ها پشت چادر آيد در حالى كه آتش در خندقِ من مى
ها در دنيا به آنان ترين وقتكشد. من در تلخ زبانه مى
او » خواهد! چه خداوند مىشود آن كنم و مى حمله مى

 يگريست و ما نيز گريستيم و صداى گريه و ناله
زهير بن قين » ها بلند شد.فرزندان رسول خدا در چادر
  گويند: پرسند و مى من مى يو حبيب بن مظاهر درباره

 -نموداشاره به من  - اى سرور ما! وضعيت سرور ما«
  فرمايد:  گريان مى يحضرت با ديده» شود؟ چه مى

خواهد كه نسل مرا از دنيا قطع كند!  خداوند نمى«
  شوند و حال  ها موفق به چنين كارى مىچگونه آن

  7!»كه وى پدر هشت امام استآن

  عصر عاشورا

تنها شد، رفت سراغ وقتي تنهاي  السالم)(عليه حسين
ها را خالي آن ،السالم)(عليه هاي پسران امام حسنخيمه

ها را هاي فرزندان عقيل، آنديد، بعد رفت سراغ خيمه
هاي ديگر هم خالي ديد، بعد از آن رفت سراغ خيمه

  ها نديد. پيوسته اصحاب، كسي را در آن
. سپس ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمگفت: مي
ي زنان و خواست كه وارد چادر فت طرف خيمهر

شود. از بيرون ديد كه  السالم)(عليهفرزندش زين العابدين 
خاطر كه رنگش بهفرزندش افتاده است و حال آن

خشكي پوستش دگرگون شده است. و زينب از او 
از درون خيمه  السالم)(عليهكند. وقتي علي پرستاري مي

  آمد، ي او ميچشمش به پدر افتاد كه به سو
خاطر بيماري شديدي كه خواست برخيزد ولي بهمي

  اش گفت:داشت نتوانست اين كار را بكند. به عمه



  12/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

است  ات تكيه بده! اين پسر رسول خدامن را به سينه«
-(عليهزينب سريع خود را به پشت علي » آيد!كه دارد مي

اش تكيه داد. امام وارد رساند و او را به سينه السالم)
خيمه شد و شروع نمود به پرسيدن از وضعيت بيماري 

گفت. نيز حمد خداوند را مي السالم)(عليهفرزندش. و علي 
  گفت: السالم)(عليهبعد از آن، علي 

  امام فرمود:» پدر! امروز با اين منافقان چه كردي؟«
ها چيره گشت لذا ياد خداوند را فرزندم! شيطان بر آن«

ها تنور جنگ داغ شد، بين ما و آن 1ها فراموشاند.بر آن
ها را لعنت كند، تا جايي كه زمين از خون ما و خدا آن

  سؤال نمود: السالم)(عليهها جاري شد. علي آن
چشمان زينب به اشك  2»عمويم عباس چه شد؟«

خواست ببيند او چه نشست و نگاه كرد به برادر مي
ويش از شهادت عم السالم)(عليهدهد. علي پاسخي مي
خبر مانده بود زيرا نسبت به تشديد بيماريش عباس بي

  بيم داشتند. امام پاسخ داد:
عمويت كشته شد، دو دستش را كنار ساحل فرات «

  سؤال نمود: السالم)(عليهعلي  3»قطع نمودند.
حبيب بن مظاهر، مسلم بن كجاست برادرم علي، «

  امام فرمود:» عوسجة، زهير بن القين؟
خيمه هيچ مرد زنده اي باقي نمانده  پسرم بدان! در«

  است جز من و تو و آناني را كه سؤال كردي 
شدت به السالم)(عليهعلي  4»يشان بر خاك افتادند.همه

  اش زينب گفت:گريست. به عمه
  امام از او پرسيد:» عمه! شمشير و عصايم را بياور!«
پاسخ  السالم)(عليهعلي » خواهي چه كني؟با اين دو مي«

  داد:
خواهم تكيه دهم و با شمشير دشمن را از به عصا مي«

پراكنده كنم، زيرا (اگر تو  اطراف فرزند رسول خدا
                                                 

  )19(مجادله:   استَحوذَ عَليِهم الشَّيطانُ َفأَْنساهم ذكْرَ اللَّه 1
  يا أبتاه أَينَ عمى الْعباس؟ 2
3  كمإِنَّ ع َنىيا باْلفُرات ىءلى شاطع هيدوا يَقطَع لَ، وُقت قَد  
4      ـا هـؤُالءأَم و ،أَْنـت لٌ إِالّ أََنـا وجيامِ رفي الْخ سَلي أَنَّه َلمإِع َنىيا ب

  الَّذينَ َتسأَلُ عنْهم َفكُلُّهم صرْعى على وجه الثَّرى
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امام او » بروي) ديگر بعد از تو خيري در زندگي نيست.
را از اين كار منع داشت و در آغوشش گرفت و به 

  اش چسباند و فرمود: سينه
ام ينِ خانوادهترينِ نسل مني، و برترفرزندم! تو پاك«

هستي، تو جانشنين من بر اين اطفال و زنان هستي. 
اند. ذلت و يتيمي و شماتت اينان غريب و خوار گشته

دشمنان و مصايب روزگار آنان را فراگرفته است. وقتي 
زنند، ساكتشان كن! وقتي احساس وحشت فرياد مي

كنند، آرامشان كن! با سخنان نرم دلشان را تسّلي مي
نان غير از تو مردي ندارند كه انيسشان باشد. غير بده! آ

از تو كسي نيست تا شكايت مشكالتشان را نزد او ببرند. 
ها را ببوي آن رهايشان كن تا تو را ببويند و تو نيز

ها نزديك ها به تو نزديك شوند و تو نيز به آن(بگذار آن
 هاها بر (مصايب) تو بگريند و تو هم بر آنشو!) بگذار آن

 را با دستانش گرفت و با السالم)(عليهگاه علي آن» بگري!
  صداي بلند فرمود:

سخنم را  كلثوم! سكينة! رقية! فاطمة! ينب! أمز«
بشنويد و بدانيد اين پسرم جانشين من بر شماست و او 

سپس به علي » امامي است كه طاعتش واجب است.
  فرمود: السالم)(عليه
ها بگو! ن را برسان و به آنفرزندم! به شيعيانم سالم م«

پدرم غريب مرد، لذا برايش ناله كنيد! و از اين دنيا با 
   حسينگاه آن 8»شهادت رفت، لذا برايش بگرييد!

اسم اعظم و مواريث پيامبران را به او وصيت  السالم)(عليه
  :كرد و به اطالعش رساند كه

ها و سالح را به ام سلمه ها و قرآنعلوم و كتاب«
» بدهد. توها را به آن يكه همه امگفتهو به او ام سپرده

در ظاهر به خواهرش زينب وصيت كرد؛ در البته امام 
 العابدينزين علوم صادره از سوى امام ينتيجه همه

در زمان خودش به خاطر ترس و تقيه به  السالم)(عليه
اين را حكيمه دختر  !شد اش زينب نسبت داده مى عمه

بعد از آن، باز امام پسرش را در  9گفت.مي امام جواد
  گفت: و آغوش گرفت



  14/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

دعايى را كه مادرم فاطمه به من آموخت و آن  !پسرم«
دعا را رسول خدا به او آموخته بود و جبرئيل نيز آن را 

آموخته بود، براى روز نياز و غم و اندوه و  حضرتبه 
آيد و براى كارهاى بزرگ و  روزى كه مصيبت فرو مى

 بعد فرمود: !» وار حفظ كنناگ
بِحقِّ يس و اْلُقرْآنِ اْلحكيمِ و ِبحقِّ طه و اْلقُرْآنِ  !بخوان«

الْعظيمِ يا منْ يقْدر عَلى حوائجِ السائلينَ يا منْ يعلَم ما 
 َفرِّجا مْكرُوِبينَ ينِ اْلمع [ًَنفِّسام] َنفِّسا ميرِ يي الضَّمف

مَفرِّجاً] عنِ اْلمْغمومينَ يا راحم الشَّيخِ اْلكَِبيرِ يا رازِقَ [
الطِّْفلِ الصغيرِ يا منْ لَا يحتَاج إِلَى التَّْفسيرِ صلِّ علَى 

دمحآلِ م و دمح10»و بعد خواسته ات را بگو! 5.م   
  چنين فرزندش را به آغوش گرفت و فرمود:هم

كنم كه پدرم هنگام را به چيزي سفارش مي پسرم تو
وفاتش به من سفارش نمود و پدرش نيز به او سفارش 
 11نمود: پسرم! بر حق صبور باش هر چند تلخ باشد.

پسرم! بپرهيز از ستم كردن بر كسي كه جز خداوند 
سپس انگشترش را كه پدرش علي  12»ياوري ندارد.

داد  السالم)(عليهبه او داده بود، به فرزندش علي  السالم)(عليه
ال اله اال اهللا عدة للقاء اهللا. ال «روي آن نقش بسته بود: 

   13»ي مالقات با خداوند است.اله اال اهللا توشه
گاه دختر بزرگش فاطمه را صدا زد و كتابي سر به آن

 مهر به او داد و از او خواست كه آن را حفظ كند. فاطمه
داد و اين  السالم)(عليه ها آن كتاب را به امام سجادبعد

اين كتاب  14چنان نزد امامان محفوظ ماند.كتاب هم
ها به آن تا روز قيامت نياز تمام چيزي است كه انسان

  15دارند.
  از چادر كه بيرون آمد صدايش را بلند نمود:

حضرت زينب از » آورد؟چه كسي اسبم را برايم مي«

                                                 
حق طه و القرآن العظـيم، اى  به حق ياسين و القرآن الحكيم و به  5

هـا  دارى، اى كسى كه بر ضمير كسى كه نياز نيازمندان را مقدر مى
ــده   ــرف كنن ــاهى، اى برط ــگر    يآگ ــاران، اى گشايش ــدوه گرفت   ان

طفـالن   يبر پيران و اى روزى دهنـده  يزدگان، اى رحم كنندهغم
نيـازى، بـر محمـد و آل محمـد     خردسال، اى كسى كه از تفسير بى

  .فرست درود
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  اسبش را آورد و فرمود: خيمه خارج شد و
 16»زني؟ قلبم را كه زخم زدي!چه كسي را صدا مي«

سوار بر اسبش شد چپ و راست را نگاهي كرد هيچ يك 
از درون خيمه  السالم)(عليه از مردانش نبود. امام سجاد
كرد، طاقت نياورد از چادر غربت پدرش را نگاه مي

مشيرش توانست شقدر ناتوان بود كه نميبيرون زد، آن
  را نگاه دارد. ام كلثوم فرياد زد:

  پاسخ داد:  السالم)(عليهعلي » پسرم! برگرد!«
 ام! رهايم كن! بگذار در محضر پسر رسول خداعمه«

  امام متوجه فرزندش شد. به ام كلثوم فرمود:» بجنگم!
ام كلثوم! نگهش دار كه زمين خالي از نسل آل محمد «

   17»نشود.

  هاآتش به جان خيمه

را به  السالم)(عليههاى امام حسين هنگامى كه دشمن خيمه
آمد  السالم)(عليهحضرت زينب نزد امام سجاد  ،آتش كشيد

  اى يادگار گذشتگان و پناه «و عرض كرد: 
   امام فرمود: »اى داريم؟ ماندگان، ما چه وظيفهباقى
تمام بانوان و » بر شما باد كه فرار كنيد. !عليكنّ بالفرار«

زدند محلّ  كه گريان بودند و فرياد مىدر حالى كودكان
اقامت را ترك كردند ولى زينب باقى ماند و كنار بستر 

نگريست و امام بر اثر شدت  امام به آن حضرت مى
  18بيمارى قادر به بيرون رفتن نبود.

**  
هنگامى كه دستور دادند «: گويدميزينب حضرت 
اده بودم، ها را غارت كنند من جلوى خيمه ايست خيمه

چه مردى داخل خيمه شد كه چشمانى زاغ داشت آن
كه در خيمه مربوط به ما بود گرفت. نگاهش به امام 

افتاد، ديد او روى فرشى از چرم و  السالم)(عليهسجاد 
كه بيمار است پس آن فرش را از در حالى هپوست افتاد

زيرش برگرفت، سپس به طرف من، چادر و دو 
كرد. به او  در عين حال گريه هم مى ام را گرفت گوشواره
  گفتم: 



  16/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

خدا لعنت كند، حرمت ما را هتك كردى گريه هم «
  گفت:  »كنى؟ مى
هايى كه براى شما پيش آمده يخاطر اين گرفتاربه«

  گفت:  حضرت »كنم گريه مى
مرا به خشم آوردى. خداوند دست و پاى تو را قطع «

» تش آخرت.كند و تو را به آتش دنيا بسوزاند پيش از آ
قيام كرد، دست و پاى او را  طولى نكشيد كه مختار

  19گاه او را به آتش بسوزانيد.قطع كرد، آن

  در معرض شهادت السالم)(عليه امام سجاد

 امام سجادخداوند بر اين تعلق گرفته بود كه  ياراده
 از مصاديق وپس از پدرش زنده بماند؛ زيرا ا السالم)(عليه
مبارك  يهاى سلسله يكى از حلقه وبود » بقية اهللا«

امامت. خداوند خواست كه در آن دوران بيمار باشد تا 
جهاد در ركاب پدر از او ساقط گردد و بدين وسيله، 

  امامت تا قيامت حفظ شود. يسلسله
شمر از عبيد اهللا دستور داشت كه از فرزندان پسر 

هيچ كس را باقي نگذارد و همه را به  السالم)(عليهحسين 
به همين خاطر با اوباشي ديگر به چادر  20قتل برساند.

در  السالم)(عليه يورش بردند، امام سجاد السالم)(عليهعلي 
چادرش تكيه داده بود. او به شدت بيمار بود. اوباش 

  گفتند: 
  كسي از خودشان گفت: » آيا اين بيمار را نكشيم؟!«
آيا جوان بيماري كه نجنگيده است سبحان اهللا «

ولي عزمشان جدي بود بايد فرمان عبيد اهللا » بكشيم؟!
  ماند. شمر گفت: بر زمين نمي

به ناگاه زينب آمد، فهميد چه خطري  21»او را بكشيد.«
كند، خودش را به روي او را تهديد مي السالم)(عليهعلي 

  انداخت و گفت: 
اى تو را بس است،  همين اندازه كه از ما خون ريخته«

شوم. اگر قصد كشتن او  به خدا سوگند كه از او جدا نمى
  اگر زينب نبود علي  .22 »را دارى مرا نيز با او بكش!

   را كشته بودند و به بيماريش ترحمي السالم)(عليه
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  كردند.نمي
و زنان در آن حضور  السالم)(عليه سجاداى كه امام  خيمه

  23د.اى بود كه به آتش كشيده ش داشتند، آخرين خيمه
**  

ي عزيمت به كوفه شد. امام كاروان اسراي آل اهللا آماده
شترى نحيف  رويبراى توهين و آزار  را السالم)(عليه سجاد

روي از شدت ضعف توان نشستن  او. ندو الغر سوار كرد
سعد اطالع   بن ررا نداشت. اين موضوع را به عمشتر 

دادند. وى گفت: پاهايش را زير شكم ببنديد و سپس 
و اين چنين شد كه كاروان  كاروان را حركت دهيد.

  24اسيران به سوي كوفه حركت كرد.

  حديث حضرت زينب از مصايب اهل البيت

هنگامى كه ما در كربال فرمايند: مي السالم)(عليه امام سجاد
آن افرادى كه از قبيل:  ب شديم و پدرم ويدچار آن مصا

فرزندان و برادران و ساير اهل بيتش شهيد شدند و زنان 
طرف ه و اهل و عيالش را بر شتران سوار كردند و ما را ب

كوفه حركت دادند من نظر كردم و اجساد آنان را روى 
 هاند اين موضوع ب خاك سپرده نشده هزمين ديدم كه ب

نم براى اين جنايتى نظرم خيلى بزرگ آمد و آرام از جا
كه آنان كرده بودند بريد، نزديك بود جان از بدنم خارج 

ام زينب كبرا از اين موضوع آگاه شد  شود، وقتى عمه
 فرمود:

خواهد روح از بدنت خارج بينم مي براى چيست كه مى«
  گفتم:  »6مانده جد و پدر و برادرانم!شود، اى باقي

ه جسد پدر چگونه جزع و فزع نكنم در صورتى ك«
بزرگوارم، برادرانم، عموهايم، عموزادگانم و اهل بيتم 

اند، اجسادشان برهنه، لباسشان  خون خود شدهه غرقه ب
خاك سپرده ه تاراج رفته، بدنشان كفن نشده و به ب

شود، بشرى نزديك  اند، احدى متوجه ايشان نمى نشده
 »از اهل ديلم و خزر باشند!؟  رود. گويا: ايشانآنان نمي

  ام گفت:عمه
                                                 

   ما لي أَراك تَجود ِبَنْفسك يا بقيةَ جدي و أَِبي و إِخْوتي 6



  18/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

مبادا اين منظره دلخراش تو را دچار جزع و فزع نمايد! «
خدا قسم اين پيش آمد يك عهد و پيمانى است از ه ب

پيامبر خدا با جد و پدر و عموى تو. خدا تعهدى از 
گروهى از اين امت گرفته كه ستمكاران و قلدران زمين 

ها شناسند. ولى ايشان نزد اهل آسمان آنان را نمى
روفند. آنان هستند كه اين اعضاء پراكنده را جمع مع
خاك ه خون را به كنند و اين اجساد غرقه بمي
فرات پرچمى براى قبر مقدس كنار اين در  سپارند. مى

كنند كه تا شب و روز پدرت سيد الشهداء نصب مي
 برقرار باشند اثر آن كهنه و رسم آن محو نخواهد شد.

  هايي  ن ضاللت فعاليتحتما پيشوايان كفر و تابعي
كنند كه اثر و ساختمان قبر پدرت را محو و نابود مي

اثر و امر آن چيزى افزوده  كنند. ولى جز بر ظهور و علو
  ام گفتم:  عمهه من ب» نخواهد شد.

  فرمود:  »آن تعهد و آن خبر چيست؟«
»يمن براى من گفت: يك روز پيامبر خدا به منزل اَ ام

براى پيامبر خدا حريره  حضرتفاطمه زهراء رفت. 
 هم يك طبق خرما آورد. السالم)(عليه علي امامدرست كرد. 

من هم يك قدح شير و كره براى آنان بردم. پيامبر خدا، 
از آن حريره و  السالم)(عليهمحسن و حسين  ،على، فاطمه

شير و كره و خرما خوردند و آشاميدند. سپس حضرت 
ريخت و آن  )وآلهعليهاهللاي(صلدست رسول خدا ه امير آب ب

 حضرت دست خود را شست.
 فارغ شد،هنگامى كه پيامبر خدا از شستن دست خود 

و فاطمه  عليماليد و نظرى به  شصورته دست خود را ب
ما اثر خوشحالى را  و نمود السالم)(عليهمو حسن و حسين 

اى  ديديم. سپس آن حضرت چند لحظه شدر صورت
  را  شچشم خود را متوجه آسمان نمود. بعدا صورت

برگردانيد، دستهاى خود را گشود و پس از   سوى قبلههب
و بعد سر برداشت و كه دعا كرد مشغول سجده شد. اين

اش بلند و اشكهايش نظير باران فرو  نالهناگاه گريست. 
. وقتى فاطمه و على و كرد زمين نگاه مىه ريخت و بمي

با اين منظره روبرو شدند  السالم)(عليهمحسن و حسين 
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محزون گرديدند و من نيز محزون شدم. هنگامى كه 
ترسيديم از  ،اين حالت را از پيامبر خدا مشاهده كرديم

رسول ه ب السالم)(عليهماو فاطمه  عليعلت آن جويا شويم. 
  خدا 
  گفتند:  )وآلهعليهاهللا(صلي
هاى  يا رسول اللَّه! چه باعث گريه شما شده؟ خدا چشم«

  تو را گريان نكند. اين حالتى كه ما از تو مشاهده 
  پيامبر » كند. دار مى هاى ما را جريحه كنيم قلبمي

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي
نحوى از ديدن شما هاى دو محبوب من! من اكنون ب«

ه نشده بودم. من بمسرور شدم كه تا كنون هرگز مسرور 
شما نظر كردم و خدا را براى نعمت وجود شما 
  سپاسگزار شدم. ناگاه ديدم جبرئيل نازل شد و گفت: 

خداى عليم از نيت تو آگاه شد. از خوشحالى  !يا محمد«
تو براى وجود برادرت على و دخترت و دو سبط عزيزت 

 يشد. خدا نعمت را براى تو كامل نموده و در باره آگاه
اين عطيه كه ايشان، فرزندان ايشان، دوستان آنان و 
شيعيانشان را با تو در بهشت قرار داده است تهنيت 

ى نخواهد افتاد. آنان يگويد. بين تو و ايشان جدا مى
كنند: تو راجع  كنند. مثل تو عطا مى نظير تو زندگى مى

رسد راضى هايي كه در دنيا به ايشان مي به آن بليه
دست ه آن رفتارهاى ناپسندى كه ب يهشوى و در بار

بندند و گمان  خود مىه آن مردمى كه اسالم را ب
شود راضى  باشند با ايشان مىكنند از امت تو مي مى

آن افراد از خدا و تو بيزارند. ايشان فرزندان تو را  باشى.
كشند. قتلگاه آنان پراكنده شدت ميهزنند و بشديدا مي

  ديگر دور خواهد بود.و قبورشان از يك
خدا اين سرنوشت را براى آنان و تو انتخاب كرده است. 

قضاوت او ه براى اين سرنوشت سپاسگزار و ب تو خدا را
  جا آوردم و هراضى باش. لذا من حمد خداى را ب

آن سرنوشتى كه براى شما اختيار كرده راضى  يدرباره
بعد شدم. سپس جبرئيل گفت: يا محمد! برادرت: على 

از تو مورد قهر دشمنان و مغلوب امت تو و دچار رنج و 
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شود و بعد از تو شهيد خواهد شد. ب دشمنان تو مىتع 
 يكننده ترين خلق كه نظير پى او را شريرترين و شقى

صالح است خواهد كشت وى در شهرى شهيد  يناقه
كند. آن شهر محل سوى آن هجرت ميهشود كه ب مى

او و شيعيان فرزندانش خواهد بود.  نشو و نماى شيعيان
آنان زياد و مصيبت  يدر آن شهر على كل حال بليه

 ايشان بزرگ خواهد بود.
اين سبط تو: حسين در ميان گروهى از فرزندان و اهل 
بيت و افراد نيك از امت تو در كنار فرات در زمينى كه 

نامند شهيد خواهد شد. براى خاطر آن  آن را كربال مى
ر آن روزى كه غم و اندوه و حسرت آن منقضى د ،زمين

فراوانى دامنگير  يكرب و بال ،و فانى نخواهد شد
 دشمنان تو و دشمنان ذريه تو خواهد شد.
هاى  ترين بقعه زمين كربال طيب و طاهرترين و با حرمت

 طحاء بهشت است.رود. آن زمين از بشمار ميهزمين ب
او در آن شهيد وقتى آن روزى كه سبط تو و اهل بيت 

گران اهل كفر و ملعون بر آنان  شوند فرا رسد و تاراج مى
ها متحرك و  قطرهاى زمين و كوه ،احاطه پيدا كنند

امواج  يها بوسيلهها زياد خواهد شد، دريااضطراب آن
ها به وسيله اهل شوند، آسمان خود دچار اضطراب مى

تو و ها همه براى خود موج خواهند زد. يا محمد! آن
جهت هخاطر هتك حرمت بزرگ تو و بهتو و ب يذريه

كنند. شود غضب مي شرى كه دچار فرزندان تو مى
كه راجع به ها باقى نخواهد ماند مگر اينچيزى از آن

نصرت اهل بيت ضعيف و مظلوم تو كه بعد از تو بر خلق 
 خواهند.حجت خدايند از خدا اجازه مي
ها و  ها و زمين و كوه مانپس از اين جريان: خدا به آس

  ها وجود دارند خطاب كه در آن  ها و اشخاصىدريا
  فرمايد: كند و ميمي
باشم، ى هستم كه پادشاهى قادر مييمن همان خدا«

اى از دست قدرت او  ى كه هيچ فراركنندهيهمان خدا
تواند او را تواند فرار كند، هيچ شخص قلدرى نمينمي

عاجز نمايد. من اين قدرت را دارم كه يارى كنم و انتقام 
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عزت و جالل خودم من آن كسى را كه خون  هبگيرم. ب
مرا بريزد، حرمت وى را هتك  فرزندان پيامبر صفى

نمايد، عترت او را شهيد كند، و عهد او را پشت سر 
نحوى هبيندازد و در حق اهل بيت وى ظلم نمايد ب

كنم كه احدى از اهل عالمين را عذاب نكرده يعذاب م
 »باشم.

ها و در همين موقع است كه هر چيزى كه در آسمان
 يكنند و هر كسى را كه در بارهها است ضجه مي زمين

عترت تو ظلم كرده باشد و احترام تو را از بين برده 
 كنند. باشد لعنت مى

هنگامى كه اين گروه با سعادت متوجه خوابگاه 
دست قدرت خود هخويشتن گرديدند خداى مهربان ب

 يمتصدى قبض روح آنان خواهد شد. گروهى از مالئكه
هاى كنند كه ظرف زمين نزول مىه آسمان هفتم ب

ها پر از آب ياقوت و زمرد با خود داشته باشند آن ظرف
هاى بهشتى و عطرى  ههايي از حّل هباشند. حّل حيات مى

هاى مقدس  د. سپس جثهآورن از عطرهاى بهشت مى
دهند و از آن آب غسل مي يوسيلههشهيدان كربال را ب

ها حنوط پوشانند و با آن عطر ها مىها به آن هآن حّل
كنند و هر صف مالئكه پس از ديگرى بر بدن آنان  مى

 خوانند.نماز مي
آنان را  ،سپس خداى توانا گروهى از امت تو را كه كفار

زبان و ه ها بريختن آن خونه بشناسند و راجع  نمى
كند تا  اند مبعوث و مأمور مى عمل و نيت شركت نكرده
خاك بسپارند و رسما بر سر ه اجساد مقدس ايشان را ب

  قبر سيد الشهداء كه در آن گودى قرار دارد اقامت 
گاهى است براى اهل حق و نمايند. آن قبر يك پناهمي

 .اى است براى رستگارى مؤمنين وسيله
در هر شب و روزى از هر آسمانى تعداد صد هزار ملك 

حسين خواهند بود كه بر آن حضرت   در اطراف قبر امام
خدا را نزد قبر آن حضرت تسبيح  ،فرستنددرود مي

هاى  نمايند. نامگويند. براى زوارش طلب مغفرت ميمي
 خاطر قربت به خداوند و به توبهافرادى از امت تو را كه 
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هاى پدران و خويشاوندان و  آيند و نام زيارت او مى هب
نور عرش خدا  يوسيلههنويسند. بشهرهاى ايشان را مي

 گذارند بدين هاى آنان مى يك عالمت در صورت
  مضمون:

اين شخص زائر قبر بهترين شهيدان و پسر بهترين «
رسد يك وقتى روز قيامت فرا مي 7»پيامبران است.
ها را  شود كه چشم آنان ساطع مىهاى نورى از صورت

  كند و  ى مىيخيره و مردم را بر آنان راهنما
 شوند. معروف و شناخته مى ،آن نور يواسطههب

ايم  يا محمد! گويا: در آن روز تو و من و ميكائيل ايستاده
 يقدرى از مالئكههباشد و بما مي يو على در جلو

ن قابل شماره پروردگار با ما خواهند بود كه عدد آنا
نخواهد بود. ما آن افرادى را كه آن عالمت در صورتشان 

ربائيم، تا خدا ايشان را از هول و  باشد از بين خالئق مى
هاى آن روز نجات دهد. اين حكم و عطاء  سختى

شود كه: قبر تو، يا قبر برادرت  پروردگار نصيب كسى مى
از اين  على، يا قبر دو سبط تو را زيارت كند. و منظور او

 زيارت غير از خداى سبحان چيزى نباشد.
زودى گروهى از آن مردمى كه خدا لعنت و سخط را هب

كنند تا اثر آن  براى آنان الزم دانسته است فعاليت مى
قبر را محو نمايند. ولى خداى توانا براى اين عمل راهى 

 براى آنان باز نخواهد كرد.
مرا گريان و اين موضوع است كه «پيامبر خدا فرمود: 
 »محزون نموده است.

   فرمايد:ي حديث ام ايمن ميحضرت زينب در ادامه
هنگامى كه ابن ملجم بر فرق پدرم ضربت زد و من اثر 
موت را بر آن حضرت مشاهده نمودم به آن بزرگوار 

  گفتم: 
»من دوست دارم  ؛من چنين و چنان گفت  ايمن براى ام

  فرمود:  »ايمن را از تو بشنوم هاى ام گفته
 ايمن براى تو گفته صحيح است. ! حديثى كه اممدختر«

 ،تو و دختران اهل بيت تو را در اين شهر كوفه ،گويا من
                                                 

  هذا زائر قبر خير الشهداء و ابن خير األنبياء 7
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كه ترسيد از اينبينم. شما مي اسير و ذليل و خاشع مى
 حقّه مبادا مردم شما را بربايند. صبر كنيد صبر كنيد! ب

آفريند در  شكافد و بشر را مىميرا  دانهى كه يآن خدا
آن روز غير از شما و دوستان و شيعيان شما دوستى در 

آن موقعى كه پيامبر  روى زمين براى خدا نخواهد بود.
  فرمود: داد ميما مي هخدا اين خبر را ب

كه دارد پرواز  ايشيطان در آن روز براى خوشحالى«
د و به شياطين زنزمين جوالن مي يكند و در كليهمي

اى گروه شياطين! ما مطلوب خود را از «گويد:  خود مى
نهايت ه فرزندان آدم دريافت نموديم و هالكت آنان را ب

رسانديم. ما وارث آتش شديم (كه فرزندان آدم را دچار 
آن كنيم) مگر آن افرادى كه به اين گروه يعنى آل 
محمد متوسل شوند شما مشغول اين موضوع شويد كه 

مشكوك مردم واقع شوند. مردم را بر دشمنى  ،يشانا
آنان وارد كنيد، مردم را با ايشان و دوستانشان دشمن 

گمراهى خلق و كفرشان مستحكم شود  ينمائيد تا پايه
شيطان كه دروغگو  .»و احدى از آنان نجات پيدا نكند

با دشمنى شما اما اينجا سخن راست گفت. آري است 
محبت و دوستى با داشت و  عمل صالح نفعى نخواهد

  25»شما غير از گناهان كبيره ضررى نخواهد داشت.

  اسرا در كوفه

ي ُكناسه انتقال يافتند. صبحگاهان اسرا به منطقه
ي كناسه، زباله داني شهر كوفه بود، ابن ملجم را محله
جا به دار و زيد بن علي را آن 26جا چال كردندآن

بدون روپوش جاي . اسيران را بر شتراني 27آويختند
غل جامعه  السالم)(عليه دادند و بر گردن امام سجاد

طوقى آهنين و سنگين، كه در » ُغل جامعه«. 28آويختند
رفت و توسط پدر عمر سعد در  دوران ساسانى به كار مى

اين غل . 29نبرد با ايرانيان به غنيمت گرفته شده بود
ن اش بسيار سنگيآويخت، حلقهها را به گردن ميدست

است. مسلم جصاص (گچكار) ديده است كه خون از زير 
  حلقه، از گردن امام جاري بوده است. 
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**  
  خواند:امام در بدو ورود به كوفه اين اشعار را مي

هايتان باران نبارد؛ اى  اى امت بد (كردار)! بر خانه«
  امتى كه حرمت جد ما را در مورد ما رعايت نكرديد! 

رسول خدا گرد آييم. شما چه  اى در روز قيامت، ما و
با اين فاجعه)  يپاسخى به رسول خدا (در رابطه

  خواهيد داد؟! 
گردانيد! گويى  كنيد و مى ما را بر شتران عريان سوار مى

ما همان كسانى نيستيم كه اساس دين را در ميان شما 
  محكم ساختيم! 

ها كه بر ما وارد آمده  اى بنى اميه! از اين مصيبت
 دهيد. هاى ما را نمى ولى پاسخ خواسته آگاهيد

زنيد (كه ما اسير  از فرط شادى و شعف كف مى
ى  اى از گستره هاى پراكنده ايم)! و ما را به نقطه شده

  دهيد!  زمين با حالت اسيرى، سوق مى
واى بر شما! آيا جد ما رسول خدا مردم دنيا را از 

  گمراهى نجات نداد و به راه راست هدايت نكرد!؟ 
ى كربال! مرا اندوهگين كردى، خداوند متعال  اى حادثه

پرده از روى كار بدكاران برخواهد داشت و آنان را رسوا 
  »30خواهد كرد.

**  
  خنديدند بعضي ها كه در كوفه مياز ميان آن

دانستند اسيراني كه خواهند آمد چه كساني هستند نمي
كردند اسيران، رومي هستند. وقتي زني از خيال مي

اش در ميان انبوه زنان ديگر پرسيد: روي بام خانه
  اسيران كدام دياريد؟ گفتند: 

چنان ضجه اي از آن »ما اسيران آل محمد هستيم.«
زنان و مردان كوفه به آسمان رفت كه راويان تاريخ 

قدر گريه و ضجه را در هيچ جا سراغ گفتند: اين
  اند.نداشته

گريند؟! پس چه ينان ميا«فرمود:  السالم)(عليه امام سجاد
  و ام كلثوم فرياد زد: » 31كسي ما را كشته است؟!

كشيد و بر  ساكت باشيد اى اهل كوفه! مردان ما را مى«
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كنيد؟ خداوند در روز قيامت ميان ما و  زنان ما گريه مى
  »شما داورى خواهد كرد!

**  
كه سخناني طوفنده در كوفه حضرت زينب بعد از اين

اى « اش فرمود:به عمه السالم)(عليه سجاد ايراد نمود، امام
ماندگان بايد از گذشتگان عبرت عمه خاموش باش باقى

گيرند، تو بحمداللَّه ناخوانده دانايى و نياموخته خردمند. 
گاه حضرت آن »8گرداند گريه و ناله رفتگان را باز نمى

 32 زينب ساكت شد.

 در كوفه السالم)(عليهامام سجاد  يخطبه

امام سجاد ي حضرت زينب در شهر كوفه خطبه پس از
ها خواست كه ساكت باشند؛ و با اشاره به مردم از آن

. سپس حضرت برپا ايستاد و پس از ساكت شدندآنان 
  : فرمودالهى و درود فرستادن بر پيامبر  حمد و ثناى

شناسد و هر كس  شناسد، مى اى مردم هر كس مرا مى«
ن حسين بن على بن ابى شناسد بداند كه من على ب نمى

طالب هستم. من فرزند كسى هستم كه حرمتش 
شكسته شد، اموالش به غارت رفت و زن و فرزندش 
اسير گشتند! من فرزند كسى هستم كه با زجر در كنار 
شط فرات سرش را بريدند و همين افتخار مرا بس 

دانيد كه  اى مردم! شما را به خدا سوگند، آيا مى است.
نامه نوشتيد ولى به او نيرنگ زديد؟! و با او شما به پدرم 

مرگ  عهد و پيمان و بيعت بستيد، ولى با او جنگيديد؟!
و نابودى بر شما باد! با اين چيزهايى كه براى قيامت 
خويش پيش فرستاديد، و چه رأى ناپسندى كه شما 

كنيد،  داشتيد! با كدامين چشم به رسول خدا نگاه مى
: خاندانم را كشتيد و حرمتم را گاه كه به شما بگويدآن

ها از هر طرف صدا» شكستيد. پس، از امت من نيستيد!
  گفتند:  بلند شد و مردم به يكديگر مى

                                                 
اعتبار، و انْت بِحمـد اللَّـه     منَ الْماضى  َففى اْلباقى  اسُكتى  يا عمتى 8

ةٌ، فَهِملَّمعرُ مةً َغيمـرِدانِ     عالنـينَ ال يالْح و كـاءمـة، انَّ اْلبفَهر مةٌ َغي
  منْ قَد اباده الدهر



  26/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

  حضرت فرمود: از آن پس » دانيد! هالكت يافتيد و نمى«
خداى رحمت كند كسى را كه نصيحتم را بپذيرد و «

 بيت رسول به سفارش مرا درباره خدا و رسول او و اهل
براى ما  خدا رسول )در زندگى و رفتار(ياد دارد. زيرا 

  گاه همگى گفتند: آن» الگويى پسنديده است.
ما همه شنوا و فرمانبرداريم.  !اى فرزند رسول خدا«

شويم و  كنيم و از شما دور نمى پيمان شما را حفظ مى
خدايت رحمت  دهيم. ميلى نشان نمى نسبت به شما بى

بفرما: ما با هر كس با تو بجنگد در كند، هر چه خواهى 
با تو در صلح باشد، در صلحيم! يزيد   جنگ و با هر كس

اند  كنيم و از كسانى كه بر شما ستم كرده را دستگير مى
  فرمود: » جوييم. بيزارى مى

هاى شما  هيهات، هيهات! اى فريبكاران مكار! خواسته«
همان خواهيد با من نيز  ديگر عملى نخواهد شد. آيا مى

به خداى  رفتارى را كه با پدرانم كرديد، انجام دهيد؟
شتران رهوار در راه حج سوگند، نه! هنوز بر سر 

مى نهاده نشده است. پدرم به همراه اهل هجراحات مر
بيت خويش كشته شد. داغ رسول خدا و پدرم و 

ام. هنوز مصيبت ايشان ورد  برادرانم را فراموش نكرده
كنم و  ن را در گلو احساس مىزبان من است و تلخى آ
فشارد. من از شما  ام را مى اندوهش هنوز سينه

گاه آن» خواهم كه نه با ما باشيد و نه بر ضد ما! مى
 شعري سرود: 

كشته شدن حسين جاى شگفتى ندارد. زيرا پدرش كه «
 از او بهتر بود و با كرامت بود كشته شد.

نباشيد اى اهل كوفه از آنچه به حسين رسيد شادمان 
 تر است. زيرا مصيبت او بزرگ

ى بر ساحل فرات كه جانم فدايش باد. كيفر آن  كشته
  33»كس كه او را كشت آتش جهنّم است.

  دفن شهدا

هاى بنى اسد در كنار نهر علقمه سكونت  يكى از تيره
 دان نبرد رفتند وداشتند. زنان اين قبيله به مي
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در  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر چشمشان به پيكرهاى خاندان
اى از رگهايشان  آن صحرا افتاده بود و خون به گونه

جارى بود كه گويى در همين ساعت به شهادت رسيده 
بودند. زنان از مشاهده آن صحنه به شگفت آمدند و با 

چه را كه ديده بودند شتاب به قبيله بازگشتند و آن
  براى شوهرانشان بازگو كردند و سپس گفتند: 

، به خاطر السالم)(عليهمفاطمه  و علي ورابر رسول خدا در ب«
اى داريد؟ شما در  يارى نكردن فرزندشان چه بهانه

» اى نزديد و تيرى پرتاب نكرديد! ركابش شمشير و نيزه
  گفتند: مردان 

  گفتند: زنان » ترسيم! ما از بنى اميه مى«
اگر يارى فرزندان پيامبر از دست شما رفت، و جان فدا «

هاى علوى نصيب شما كردن در راه صاحبان خصلت
نگشت، اينك برخيزيد و نزد پيكرهاى پاكشان برويد و 

هاى  ها را به خاك بسپاريد. ابن سعد ملعون جنازهآن
سپاهيان خودش را به خاك سپرده است شما نيز برويد 
و پيكرهاى خاندان رسول را به خاك بسپاريد و اين 

پاك كنيد. اگر اعراب از شما  ننگ را از دامانتان يلكه
بپرسند، در حالى كه فرزند پيامبر در نزديكى شما فرود 

اش نكرديد، چه پاسخى داريد؟ پس  آمده بود، چرا يارى
برخيزيد مقدارى از اين آلودگى را از خود پاك كنيد! 

به مردان غيرتشان جوشيد و » كنيم. گفتند: چنين مى
شان اين بود كه رفتند و نخستين همتنبرد  يمعركه

و سپس ديگران را دفن كنند.  السالم)(عليهابتدا پيكر حسين
دان نگاه كردند ولى پيكر آنان به پيكرهاى افتاده در مي

امام را نشناختند. چرا كه سر نداشتند و آفتاب 
تغييرشان داده بود. در همين حال سوارى به آنان 

  ها رسيد گفت: نزديك شد و چون به آن
  گفتند: » يد؟كن چه مى«
ايم تا پيكر حسين و فرزندان و يارانش را به خاك  آمده«

سوار » شناسيم! بسپاريم. اما پيكر آن حضرت را نمى
  چون اين را شنيد به آه و ناله افتاد و فرياد زد: 

اى كاش بودى و اي واي پدرم! اي واي ابا عبد اهللا «
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 سوار پس از آن» 9ام! ديدى كه اسير و خوار گشته مى
  گفت: 

سپس از اسب فرود  !»كنم من شما را راهنمايى مى«
زد كه ناگهان چشم او  آمد و در ميان كشتگان قدم مى

 سواربه پيكر حسين افتاد و آن را در آغوش كشيد. 
  گفت:  كرد و مى گريه مى

قتل تو چشم شماتت كنندگان را روشن  !پدر جانم«
د! پدر ه شادمان شدنكرد! پدر جان با قتل تو بنى امي

جان! پس از تو اندوه ما طوالنى شد! پدر جان، پس از 
اندكى خاك را كنار سوار » تو گرفتارى ما بسيار گشت!

سوار زد و قبرى حفر شده و لحدى آماده آشكار شد. 
  : اين چنين زمزمه كرد

بسم الّله و فى سبيل الّله و على ملة رسول الّله، صدق «
حول و ال قوة اّلا بالّله  الّله و رسوله، ما شاء الّله، ال

را درون  السالم)(عليه بدن حسينبه تنهايى آنگاه » العظيم.
  : گفتقبر نهاد و 

(منظور  كنند. با من كسانى هستند كه كمك مى«
   حسينصورت به گلوى آن پس از  »مالئك بودند)

  نهاد و گفت:  السالم)(عليه
خوشا به حال زمينى كه پيكر پاكت در آن جاى «

روشن  . جهان پس از تو تاريك و آخرت به نور توگرفت
ها خواب نداريم و اندوهمان بى است. پدر جان شب
در سرايى  ،كه خداوند خاندانت را نيزپايان است، تا آن

كه تو در آن مقيم هستى جاى دهد. اى فرزند رسول 
 34»سالم ما و درود و بركات خداوند بر شما باد. !خدا

 السالم)(عليه كسي آنجا بود و زخمي بر شانه امام حسين
ديد كه شباهتي به زخم تير و نيزه و شمشير نداشت از 

  سوار از اين زخم سؤال شد. پاسخ داده شد: 
زنان،  بيوه يهاي فراواني بود كه به خانه جاي كيسه«

گاه بر روى قبر اين آن35»برد. يتيمان، و بينوايان مي
  جمله را نوشت: 

هذا قبر الحسين بن على بن ابى طالب الذى قتلوه «
                                                 

  وا اباعبداللَّه ليتك حاضرا و ترانى اسيراً ذليلًا. !وا اباه 9
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پس از آن به سراغ پيكرهاى پاك  36»عطشاناً غريباً.
دو نقطه را تعيين كرد و فرمود تا دو  .اصحاب رفت

گودال كندند. در گودال اول بنى هاشم و در گودال دوم 
مگر حبيب بن  37ده شدندياران امام را به خاك سپر

اين كار را نپذيرفتند و او را  هايش مظاهر كه عموزاده
 باالي سر امام حسين .نمودندجداى از شهيدان دفن 

 السالم)(عليه ترين شهيدان به حسين نزديك. السالم)(عليه
  10فرزندش اكبر بود.

فراغت يافت بر سر پيكر دفن شهدا از كار  سوار وقتي
رفت. روى جنازه خم شد و ناله  السالم)(عليه عليعباس بن 

  گفت:  زد و مى مى
ديدى  عمو جانم، اى كاش حال حرم و دختران را مى«

 گفتگاه آن» دهند! كه فرياد واعطشا و واغربتا، سر مى
 بعد از او را به خاك سپردند.بعد و  نندلحدى حفر ك كه
سوار بر اسبش نشست. بنى اسد دامن او را گرفتند  ،آن

  و گفتند: 
كه با دست خويش او را به خاك سپردى، حق آنبه «

  : سوار پاسخ داد »تو كيستى؟
من حجت خدا بر شما هستم. من على بن الحسين «

هستم. آمدم تا پيكر پدرم و همراهان او يعنى برادران و 
عموزادگانم و ياران او را كه در ركابش شهيد شدند به 

گردم. اما  خاك بسپارم و اينك به زندان ابن زياد باز مى
خاطر ما بر شما ستم شما، خوش به حالتان، اگر به

ها خداحافظى كرد سپس با آن» تابى مكنيد!كردند، بى
و از نزدشان بازگشت و مردان بنى اسد با زنانشان به 

  38قبيله بازگشتند.
**  

كه براى پس از آن«فرمايد: مي السالم)(عليه امام سجاد

                                                 
فرمايـد: ابـا    در اين باره به حماد بصـرى مـى   السالم)(عليهامام صادق  10

هر كـس او را زيـارت   عبداللّه در سرزمين غربت، غريبانه كشته شد. 
گريد و هر كس او را زيارت نكند، برايش انـدوهگين   كند برايش مى

گيرد و هر كـس   شود و هركس او را نديده است برايش آتش مى مى
 فرسـتد.  به قبر فرزندش در پايين پاى او بنگـرد بـر او رحمـت مـى    

  )325كامل الزيارات، ص (
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هاى كوفه  بردن نزد يزيد، ما را از كوفه بيرون آوردند، راه
گريستند. پاسى از شب  پر از جمعيتى شد كه همه مى

توانستند كه ما را  گذشت و بر اثر ازدحام جمعيت نمى
اند و حاال هم  گفتم: اينان ما را كشتهمن حركت دهند. 

  39»گريند! بر ما مى
**  

و برهنه سوار  40ي لنگرا بر شتر السالم)(عليه امام سجاد
نمودند و غل جامعه بر گردنش آويختند و او را جلوي 
كاروان قرار داده و ديگر اسيران را در پشت سر امام 
روانه نمودند. مأموران اسيران را احاطه نمودند، قانون 
اين بود كه كسي نبايد اشكي بريزد و اال با نيزه بر 

ا با ي غارت شده ربار و بنه 41كوفتند.سرش مي
. 42ريسماني بر شتري بستند و همراه كاروان نمودند

در مسير بين كوفه و شام هيچ آغاز  السالم)(عليه امام سجاد
كه در منزلي اشعاري سرود و با اال اين 43به سخن نكرد.

  شخصي از واليانش گفتگوي كوتاهي داشت.

  در منازل بين راه السالم)(عليه امام سجاد

هايي اشعاري در بين راه به مناسبت السالم)(عليه امام سجاد
سروند و سخني جز به ندرت بر زبان پر از حزن مي

  آوردند:نمي
خواست كاروان اهل بيت را از  هنگامى كه دشمن مى) 1
بن الحسين گريست و اين  دهد، على  حركت» دعوات«

 شعر را خواند:
دانسستم شخص خردمندى هست كه در  اى كاش مى«

  هاى زمان زمزمه نمايد؛  يتوته كند و از سختىها ب ظلمت
من فرزند امام هستم، چرا بين اين گروه كفار حقّ من 

 44»ضايع شده است.
» يبورش«ى آزادگان و اسيران كربال به  وقتى قافله) 2

 اين اشعار را قرائت كرد: السالم)(عليهرسيدند امام سجاد 
گرفت.  افراد پست، مهترى يافتند و دم، از سر پيشى«

 دهد! عرب بدين رضا نمى
مانند كه روزگار پيش  هاى بى داد از اين شگفتى
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 آورد! مى
خاندان پيامبر، برهنه بر پشت اشتران و خاندن مروان 

 45»سوار بر اسبهاى گران بها!
چون كاروان اسيران كربال نزديك بعلبك رسيد، ) 3

هايى داشتند براى  اهالى آنجا در حالى كه با خود پرچم
  ى شادى تجمع كردند.  اشاى اهل بيت و به نشانهتم

اى گفت كه باعث حزن و اندوه امام  ام كلثوم جمله
 :اين اشعار را سرودگاه گرديد. آن السالم)(عليهسجاد 

هايش از نظر بزرگان  اين، همان زمان است كه شگفتى« 
  ب آن نامشخص است؛ يپذير نيست و مصا پايان

هاى زمان تا كجا ما را  لهدانستم كه مشغ اى كاش مى
دنبال بينى كه ما او را به كشاند و مى دنبال خود مىبه

  كشانيم؛  خود نمى
جهاز در هر شهر و ديارى  ما را بر شتران عريان و بى

گردانند و كسانى از دنبال، دارندگان مهار شتران را  مى
  كنند؛  حمايت مى

گويا گويا ما در ميان آنان چون اسيران روم هستيم و 
  چه را پيامبر بيان فرموده است، نادرست بود! آن

واى بر شما، نسبت به رسول خدا كفران پيشه كرديد و 
ها را مانيد كه راه كرده راهى مىشمايان به گم

  46»شناسد. نمى
هنگام ورود اسيران سرافراز كربال به عسقالن، مردم ) 4

خود، يعقوب عسقالنى كه از  اين شهر، به فرمان امير
سپاهيان يزيد در كربال بود به جشن و پايكوبى 
پرداختند. زريرخزاعى تاجر غريب و مسافر كه به حسب 
اّتفاق در بازار ايستاده بود عّلت اين جشن و سرور را 
جويا شد. وقتى شنيد اين كاروان از خاندان عصمت و 

باشند لرزيد و دنيا در چشمش تيره و تار  طهارت مى
رساند و  السالم)(عليه به امام سجادگشت. با سرعت خود را 
  امام فرمود:  با صداى بلند گريست.

بينى اهل اين  كنى؟ مگر نمى اى مرد چرا گريه مى«
  زرير گفت:  .»شهر همه در شادى هستند

شناسم. جد شما محمد مصطفى است و  من شما را مى«
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  امام فرمود:  »كسى جز شما، شايستگى خالفت را ندارد.
ه تو خير دهد. گويا شما دوستدار ما هستى. خداوند ب«

كند بگو  برو به كسى كه سر مقدس حسين را حمل مى
جلوتر برود تا مردم به آن نگاه كنند و بانوان در معرض 

زرير پنجاه مثقال طال و نقره به  »تماشا قرار نگيرند.
دار داد او سر مبارك امام را از ميان كاروان بيرون  نيزه

ها دور شدند. زرير دوباره نزد اطراف شتربرد و مردم از 
  امام آمد و گفت: 

  امام فرمود:  »اگر الزم است خدمتى ديگر انجام دهم.«
اى دارى براى اين زنان و كودكان  اگر لباس و پارچه«

هاى زيادى آورد و  زرير شتابان رفت و لباس !»بياور
  47ها براى پوشش خود استفاده كردند. بانوان از آن لباس

**  
هنگامى كه ما را «: كندتعريف مي السالم)(عليهامام سجاد 

ام زينب  دادند عمه از كوفه به سوى شام حركت مى
داد  مرتب نمازهاى واجب و مستحب خويش را انجام مى

خواند، وقتى  نشسته مى و در بعضى از منازل نمازش را
 »به خاطر گرسنگى و ضعف«گفت:  ،سبب را پرسيدم

زيرا سه شبانه روز غذا نخورده بود و سهم غذايش را در 
  48»ميان كودكان تقسيم كرده بود.

  اسراء آل اهللا در شام

پيرمردى آمد تا به اسراء را وقتي به شهر دمشق بردند. 
  ها نزديك شد و گفت: آن
خداى را سپاس كه شما را كشت و نابودتان كرد و «

مير مؤمنان را بر مردان را از ستم شما آسوده ساخت و ا
  رمود: ف السالم)(عليه امام سجاد». شما چيرگى بخشيد

  گفت: » اى؟ اى پيرمرد! آيا قرآن خوانده»
  فرمود: حضرت !» ام خوانده !لىب«
ُقلْ لَا أَسأَُلكُم عَليه أَجراً إلّا الْمودةَ فى « يآيا آيه«

  پيرمرد گفت: » اى؟ را خوانده 49» اْلُقرْبى
  فرمود:  امام!» ام آن را خوانده !آرى«
اسرائيل  بنى يآيا در سوره ماييم!» القربى«اى پيرمرد، «
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پيرمرد » اى؟ را خوانده 50»و آت ذَا اْلُقرْبى حقَّه« يآيه
  گفت: 

  فرمود:  امام!» ام آرى، آن را خوانده«
واعَلموا أَنَّما « يماييم! آيا آيه» قربي«اى پيرمرد، «

تُممَغن نْ شَىفَأَنَّ للَّه م ى  ءذل ولِ ولرَّسل و هسُخم
  اى؟  را خوانده 11»اْلُقرْبى

  فرمود:  امام!» ام آرى، آن را خوانده«
اى پيرمرد بدان كه مراد از ذى القربى در اين آيه ما «

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عْنكُم الرِّجس « يآيا آيه هستيم.
پيرمرد » اى؟ را خوانده 12»ْلبيت و يَطهرَُكم َتْطهيراًأهلَ ا
  گفت: 

  فرمود: امام » ام. آن را خوانده«
تطهير مخصوص ما  يبدان كه اهل بيت ماييم وآيه«

  » است.
هايش پشيمان  پيرمرد لختى خاموش ماند و از گفته

  . آن گاه گفت: 51بود
  : فرمودامام » به خدا سوگند، آيا اينان شما هستيد؟«
به خدا سوگند، بدون شك اينان ما هستيم، به حقّ «

پيرمرد » جدمان رسول خدا كه اينان ما هستيم.
اش را بر زمين افكند. آن گاه سر را به  گريست و عمامه

  آسمان بلند كرد و گفت: 
من از دشمنان محمد و آل محمد، از جنّ و  !پروردگارا«

گاه گفت: آيا آن  جويم. انس، به سوى تو بيزارى مى
  حضرت به او فرمود: » توانم توبه كنم؟ مى
پذيرد و تو با  ات را مى آرى، اگر توبه كنى خداوند توبه«

 به آسمانرا هايش  پيرمرد شامى دست 52»ما هستى.
  گفت:  بلند كرد و

 !پروردگارا، كنم من به پيشگاهت توبه مى !پروردگارا«
ن به م !پروردگارا، كنم من به پيشگاهت توبه مى

                                                 
گرفتيد، خمس آن بدانيد كه هرگاه چيزى به غنيمت : 41/ انفال 11

  از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان است.
خواهد پليدى و گناه را از شما اهـل   خداوند فقط مى: 23/ حزابا 12

  بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد.
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من از دشمنى با آل  !كنم. پروردگارا پيشگاهت توبه مى
كنم.  توبه مى محمد و از دوستى با قاتالن خاندان محمد

ام، ولى تا امروز  ام پيوسته قرآن خوانده تا عمر داشته
  53»ام. هيچ از آن ندانسته

داستان پيرمرد به گوش يزيد بن معاويه رسيد  وقتي
   54 فرمان داد كه او را كشتند.

**  
بن عبيداللَّه، از سپاهيان طلحه و زبير  بن طلحة  ابراهيم

نزد امام  ،در جنگ جمل و از افراد نادان و يا مغرض
آمد و خطاب به آن حضرت كه در  السالم)(عليهسجاد 

  را پوشانده بود گفت: خود محمل نشسته و سر 
  امام فرمود: » چه كسى پيروز شد؟«
كيست هنگام فرا  خواهى بدانى پيروزى با اگر مى«

  55!»رسيدن وقت نماز، اذان و اقامه بگو
**  

هاي امام از مصيبت گرداندن اسراي آل اهللا در كوچه
  كند:چنين ياد ميدمشق اين

اى از رنگيان  برند. گويا برده مرا در دمشق به خوارى مى
 هستم كه ياورى ندارد.

در حالى كه در هر مقامى جد من رسول خدا و بزرگ 
 ير المؤمنين، وزير اوست.من، ام

اى كاش مادر مرا نزائيده بود و وجود نداشتم و يزيد مرا 
  ديد. ها اسير نمىدر شهر
**  

بود،  السالم)(عليه اولين اسيري را كه وارد كردند امام سجاد
شمر ايشان را وارد مجلس نمود، در گردن امام غل و 

  زنجير بود، يزيد سؤال كرد: 
  حضرت فرمود: » تو كيستي؟«
  بعد امام فرمود: » علي بن الحسين!«
  گفت:  »دهى سخن بگويم؟ آيا اجازه مى«
  : فرمود »بگو ولى هذيان مگو!«
. آيه بگويمهذيان بتوانم دارم كه نمن در موضعى قرار «

به گمان تو اگر رسول خدا مرا در غل ببيند چه خواهد 
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يزيد دستور داد تا سوهاني آوردند و غل و  56»كرد؟
. و بعد ديگر اسيران را 57زنجير را از گردن امام برداشتند

در حالي كه بازوهايشان به يكديگر بسته بود وارد 
  به او فرمود:  السالم)(عليه . تا اين كه امام سجاد58نمودند

رسول خدا، اگر  ياى يزيد تو را به خدا سوگند، درباره«
ديد، چه گمان دارى؟  نين بسته به ريسمان مىما را چ

دختر امام نيز فاطمه  59»سوخت؟ آيا دلش بر ما نمى
   گفت:
اى  گوشواره آيا دختران رسول خدا اسيرند!! اى يزيد«

-ولوله اي در مجلس افتاد، خيلي »60!براى ما نگذاشتند
. زنان حرمسراي يزيد بر سر وصورت خود 61ها گريستند

اي آرام نمودن فضاي مجلس دستور يزيد بر 62زدند.مي
  63نند.را قطع كها ريسمانداد تا 
**  

كه ديد يزيد با سر بعد از اين السالم)(عليه امام سجاد
هرگز كند، از آن تاريخ ببعد چه مي السالم)(عليه حسين

  64غذايى كه از سر حيوان تهيه شده بود نخورد.
**  

   السالم)(عليه ي يزيد با امام سجادمناظره

كه قبال كرد و با اين السالم)(عليه يزيد رو به امام سجاد
خاطر تحقير ايشان دانسته بود كه نام او چيست به

  دوباره پرسيد: 
   امام پاسخ داد: »نامت چيست؟«
  گفت: يزيد  »على بن الحسين«
امام پاسخ  »مگر خداوند على بن الحسين را نكشت؟«
  : داد
تم كه نامش على بود و تر از خود داش من برادرى بزرگ«

  گفت: يزيد  »شما او را كشتيد!
  فرمود:  السالم)(عليهامام سجاد  !»بلكه خداوند او را كشت«
خداوند روح مردم را  65اللَّه يَتوفَّى الْأَْنفُس حينَ موتها«

يزيد به خشم » ستاند هنگام مرگشان به تمامى باز مى
فكر كرد چه  66آمد و شروع به بازى با ريش خود كرد
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  به پسرش، خالد، گفت: پاسخي بدهد؛ 
خالد نفهميد كه چه بايد  »جوابش را بده !پسرم«

  گفت: يزيد خود پاسخي به ذهنش رسيد،  ،67بگويد
ْ و يعفُو  َكسبت أَيديُكمَفِبما و ما أَصابكُم منْ مصيبةٍ «

و هرگونه مصيبتى بر شما برسد، به سبب  68عنْ َكثير.
دستاورد خود شماست، و (خدا) از بسيارى در 

  فرمود: امام » گذرد. مى
 69در حق ستمگر است نه در حق ستمديدهآيه اين «

ما أَصاب منْ مصيبةٍ «آنچه در حق ماست اين آيه است: 
فى أَْنُفسكُم إلّا فى كتَابٍ منْ َقبلِ انْ  فى الْأَرضِ و لَا

علَى اللَّه يسيرٌ لَكيال تَأسوا عَلى ما فَاَتكم   ها إنَّ ذَلكَنبرَأَ
 70و لَاَتْفرَحوا ِبما آتاكُم و اللَّه ال يحب ُكلَّ مْختَالٍ َفُخورٍ.

هاى شما (به هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در َنفْس
كه آن را پديد آوريم، كه پيش از آنشما) نرسد، مگر آن
  (كار) بر خدا آسان است. تا بر  در كتابى است. اين

چه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به سبب آن
آنچه به شما داده است شادمانى نكنيد؛ و خداوند هيچ 

مردى از » خودپسند فخر فروشى را دوست ندارد.
   شاميان از جا جهيد و گفت:

 امامزينب خود را روى  حضرت »بگذاريد او را بكشم«
  گاه مرد ديگرى برخاست و گفت: آن 71انداخت.

وى را به من ببخش تا او را به  !اى امير المؤمنين«
  گفت:  زينب .»كنيزى بگيرم

كه از نه، چنين حقّى را نه تو دارى و نه او، مگر اين«
  يزيد فرياد زد:  »دين خداوند بيرون رويد.

و او نشست. سپس زينب رو به او كرد و  !»بنشين«
  گفت: 

  فرمود:  و امام !»هاى ما تو را بس است خوناى يزيد، «
اگر نسبت به اين زنان رحم دارى و قصد دارى مرا «

بكشى، كسى را با آنان همراه كن تا به مقصدشان 
  يزيد گفت:  .»برساند(مدينه) 

پس مردى از اهل س 72»برد. ها را نمىكسى جز تو آن«
  شام برخاست و گفت: 
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 امام سجاد »اللند.زنانشان بر ما ح !اى اميرمؤمنان«
  فرمود:  السالم)(عليه
كه از مّلت اسالم بيرون بروى و دروغ گفتى مگر اين«

يزيد لختى سر به زير افكند  »دينى روا دانى. اين را با بى
  73.و فرمان داد كه زنان را نزد زنانش بردند

  مجلس دوم يزيد: 

  السالم)(عليه مناظره دوم يزيد با امام سجاد

به مشورت پرداخت.  امام ينشينانش دربارهيزيد با هم
  آنان به قتل وى نظر دادند و گفتند: 

على بن الحسين را بكش تا از ! توله مگير ،از سگ بد«
يزيد در مقابل اين .» نسل حسين هيچ كس باقى نماند

 ي رسول خدايكي از صحابه 74پيشنهاد سكوت كرد.
  در خطاب به يزيد گفت:  )وآلهعليهاهللا(صلي
خداوند تو را بر دشمن خدا و پسر دشمن پدرت «

پيروزى بخشيد! اين جوان را بكش تا اين نسل قطع 
چه دوست اند، بر آن گردد. زيرا در حالى كه اينان زنده

با تو بر سر كه رسى. آخرين كسى  دارى نمى مى
است؛ و تو  -على بن الحسين  -حكومت منازعه كند او

ها ديده؛ و خود از  چه اى كه پدرت از دست پدرش ديده
ديدى كه مسلم بن عقيل چه كرد.  اى. ها ديده او چه

اين خانواده را قطع كن. اگر اين جوان را  يپس ريشه
شود؛ و گرنه اگر  بكشى، بخصوص نسل حسين قطع مى

گيرد.  يك تن هم از اينان بماند انتقامشان را از تو مى
ايش دارند. به ها گراينان مردمانى مكّارند و مردم به آن

پسر رسول «گويند:  مردم كوچه و بازار عراق مى  ويژه
تر از  كه گرامى !او را بكش !!پسر على و فاطمه !،خدا

  يزيد گفت: » صاحب اين سر نيست.
نه،  ! اى خورم. تو مردى ناتوان و فرومايه از جا تكان نمى«

ها سربلند گذارم، هر گاه كسى از آن ها را وا مىمن آن
سفيان او را در بر شمشيرهاى خاندان ابوكرد، 
صدايش را بلند ساخت و  السالم)(عليه سجادامام » گيرد. مى
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   فرمود:
نشينان فرعون دادند: اينان نظرى بر خالف نظر هم«

ها به موسى و هارون با آن يهنگامى كه فرعون درباره
مشورت پرداخت، گفتند: او و برادرش را منتظر بگذار. 

ه اينان به كشتن ما نظر دارند و اين دليل در حالى ك
  يزيد گفت: » دارد.
  فرمود: امام » دليلش چيست؟«
يافته بودند ولى اينان در گمراهى هستند؛ و  رشدآنان «

پيامبران و فرزندانشان را جز فرومايه زادگان 
  . 75پس يزيد سر به زير انداخت 13»كشند. نمى

اي براي بهانهيزيد به شدت خشمگين بود و به دنبال 
گشت، يك وقت متوجه شد كه محكوم نمودن امام مي

امام تسبيح كوچكي به دست دارد و در وقت صحبت با 
چرخاند. فكر كرد كه ذكر بگويد آن را مياو بدون آن

  بهانه خوبي به دست آورده است، رو به امام كرد و گفت: 
كنم و تو در حالى كه تسبيح  من با تو صحبت مى«
اين كار   دهى، چگونه نى به من پاسخ مىگردا مى

  امام فرمود: » رواست؟
پدرم از جدم برايم روايت كرد كه پس از نماز صحبت «

گذاشت  كه تسبيحش را مقابل خويش مىكرد تا آن نمى
اللَّهم إِنِّي أَصبحت أُسبحك و أُحمدك و «مى گفت: 

أُم و رُكأَُكب و لُِّلكيأُهتحبس يرُ ِبها أُدم ددِبع كدج .
من صبح كردم در حالى كه تو را تسبيح  !پروردگارا

كنم؛ و ال اله اال اهللا و تكبير  گويم و ستايش مى مى
چرخانم تو را  اى كه تسبيح را مى گويم و به اندازه مى

داشت و  سپس تسبيح خويش را برمى». كنم تمجيد مى
كه با تسبيح ذكرى بگويد، دون آنچرخاند و ب آن را مى
ها گفت؛ و فرموده است كه اين خواست مى هر چه مى

آيد و تا هنگام رفتن به  برايش ذكر به حساب مى

                                                 
فرمـود: در ميـان    السـالم) (عليـه در حديثي ديگر دارد كه امام صادق  13

دادنـد سـپس امـام    ميآنان زنا زاده نبود و اال فرمان به قتل موسي 
دست بر سينه اش زد و فرمود: ما هم اين چنين هستيم جز كسـي  

  260آورد مشكاة االنوار: كه والتي پليد داشته است بر ما هجوم نمي
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بسترش موجب نگهدارى اوست. هنگامى كه به بستر 
كرد و تسبيح را زير  رفت، همان سخن را تكرار مى مى

گام گذاشت؛ و اين كار از اين هنگام تا آن هن سر مى
گرديد. من نيز به پيروى از  برايش ذكر محسوب مى

  76»كنم. جدم چنين مى
بسى جاى ي ديگرش اين بود كه به امام گفت: بهانه

   :تعجب است كه
پدرت نام چند نفر از فرزندانش را على گذاشته «

   فرمود: السالم)(عليهامام سجاد » ؟!است
همانا پدرم، پدرش را دوست داشت و بدين جهت «

يزيد بار  77»مكرراً نام او را براى فرزندانش انتخاب كرد.
  ديگر به او گفت؛ 

گويد  كنم، چيزى مى با هر يك از شما كه صحبت مى«
  78.»يابد كه بدان وسيله برترى مى

  مجلس سوم يزيد: 

   السالم)(عليه فرمان قتل امام سجاد

  يزيد در مجلسي ديگر رو به حضرت زينب كرد و گفت: 
  فرمود: زينب اشاره به امام كرد و  »بگو! با من سخن«
  و امام همان وقت اشعاري سرود: 79»سخنگو اوست.«
اين توقع را نداشته باشيد كه شما به ما اهانت كنيد و «

ما شما را گرامى بداريم از آزار نمودنتان خوددارى 
  كنيم. 

داند كه ما شما را  ولى شما در آزار ما بكوشيد، خدا مى
شما را بدين خاطر كه ما را دوست  دوست نداريم و

  80»كنيم. داريد. سرزنش نمى نمى
راست گفتى اى جوان! ولى پدر و جد تو «يزيد گفت: 

قصد امير شدن داشتند، اما خداى را سپاس كه آن دو 
  امام پاسخ داد: » را خوار كرد و خونشان را ريخت.

اى پسر معاويه و هند و صخر، پيش از آنكه تو به دنيا «
يى امارت در ميان پدران و نياكانم بوده است. در بيا

جنگ بدر و احد، پرچم رسول خدا به دست جدم على 
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بن ابى طالب بود. در حالى كه پدر و جد تو پرچمهاى 
گاه خطاب به يزيد اشعار آن» كفر را به دست داشتند.

 زير را قرائت كرد:
گاه كه پيامبر خدا از شما بپرسد: شما كه آخرين آن«

امت بوديد، با خاندان و اهل بيتم پس از من چگونه 
  رفتار كرديد؟ 

شمارى را به اسارت برديد و شمارى ديگر را در خون 
غلتان كرديد. آيا اين بود مزد خير خواهى من كه پس 

  » گونه رفتار كرديد!از من با فرزندانم اين
دانستى كه  واى بر تو اى يزيد. اگر تو مى«سپس فرمود: 

اى و نسبت به پدرم، اهل بيتم، برادرم و  هچه كرد
ها اى، به كوه عموهايم چه جنايتى مرتكب شده

كه سر نشستى و از اين ها مىگريختى و بر ريگ مى
شهر  ي، بر دروازهالسالم)(عليهم حسين، پسر فاطمه و على

دادى. او امانت  فرياد آه و واويال سر مى نصب است،
پس مژده باد تو را كه رسول خدا در ميان شما است. 

گاه كه مردم براى روزى كه در آن فرداى قيامت، آن
» شكى نيست گرد آيند، خوار و پشيمان خواهى بود.

يزيد به شدت خشمگين شد و به جالدش دستور داد 
  كه: 
  ببر و بكش و در قصر را به باغ علي بن الحسين «

به باغ برد. او سرگرم را  جالد امام. !»جا دفن كنهمان
گذارد. چون  نماز مى السالم)(عليهكندن بود و امام سجاد 

درصدد قتلش بر آمد، دستى از آسمان چنان او را زد 
كه با صورت به زمين افتاد و فرياد برآورد و وحشت 
سراسر وجودش را فرا گرفت. پس خالد پسر يزيد او را 

گاه نزد آن ديد در حالى كه از صورتش چيزى باقى نبود.
او جريان را به اطالع او رساند، پدرش باز گشت؛ و 

فرمان داد جلّاد را در آن چاله دفن كنند و حضرت را 
   81.آزاد سازند

جايي را كه امام در باغ نماز خواند، مسجدي آن
   82ساختند.
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  مجلس پنجم يزيد: 

   السالم)(عليه ي معروف امام سجادخطبه

خطيبى آوردند تا به بدگويى يزيد فرمان داد منبر و 
حسين و پدرش بپردازد خطيب بر فراز منبر رفت و پس 
از حمد و ثناى الهى از على و حسين بد گفت و هر چه 
  توانست از معاويه و يزيد تعريف و تمجيد كرد. در اين
هنگام على بن الحسين فرياد بر آورد و خطاب به او 

  گفت: 
ريدگان را با خشم گو! خشنودى آفواى بر تو اى سخن«

آفريدگار معامله كردى و آتش جهنّم را بر خود 
  فرمود: به يزيد گاه آن» خريدى.

ها باال روم و  اى يزيد! اجازه بده تا بر اين چوب«
سخنانى بر زبان آورم كه هم خشنودى خداوند در آن 

اند، پاداش و  جا نشستهباشد و هم كسانى كه در اين
  گفتند:  اطرافيانشرفت، ولى يزيد نپذي» ثواب ببرند.

اى اميرمؤمنان، اجازه بده تا باال رود، شايد چيزى از او «
  يزيد گفت:  »بشنويم.

اگر او از منبر باال رود، تا من و خاندان ابو سفيان را «
  گفتند:  »آيد. رسوا نكند پايين نمى

  : يزيد پاسخ داد »مگر او چقدر چيز بلد است؟«
انش با جانشان آميخته و علم او از خاندانى است كه د«

قدر به هر حال مردم آن» ها خورانده شده است.به آن
باال رفتن داد. حضرت بر  ياصرار كردند تا به او اجازه

فراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثناى الهى چنان 
ها به ها جارى شد و دل اى خواند، كه اشك چشم خطابه

 :لرزه درآمد
داده شده است و به هفت چيز برترى شش چيز به ما «

ايم. دانش، بردبارى، جوانمردى، شيوايى سخن،  يافته
به ما عطا شده  ،دالورى و دوستى در دلهاى مؤمنان



  42/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

هاست: پيامبر برگزيده، هاى ما اين و برترى 14است؛
محمد، از ماست. صديق (على ) از ماست. جعفر طيار از 

است. سرور زنان ماست. (حمزه) شير خدا و رسول از م
عالم، بتول، از ماست. دو سبط اين امت و دو سرور 

شناسد كه  جوانان بهشت از ما هستند. هركس مرا مى
شناسند حسب و  شناسد و براى كسانى كه مرا نمى مى

  اي مردم! گويم:  نسب خويش را باز مى
   15.منم فرزند مّكه و منى، منم فرزند زمزم و صفا

   16كرد. را در ردا حمل مىكه زكات منم فرزند آن
   17منم فرزند بهترين كسى كه پيراهن و ردا پوشيد.

   18منم فرزند بهترين كسى كه نعلين و كفش به پا كرد.
   19جاى آورد.سعى به فرزند بهترين كسى كه طواف و

   20منم فرزند بهترين كسى كه حج گزارد و لبيك گفت.
21.راق به آسمان برده شدمنم فرزند كسى كه با ب  

منم فرزند كسى كه از مسجد الحرام به مسجد االقصى 
   22.ير دادكسى كه او را س ه استبرده شد منزّ

منم فرزند كسى كه جبرئيل او را به سدرة المنتهى 
   23رساند.

تر شد تا به قاب  منم فرزند كسى كه نزديك و نزديك
   24تر رسيد. قوسين يا نزديك

   25ماز گزارد.منم فرزند كسى كه با فرشتگان آسمان ن
منم فرزند كسى كه خداى بزرگ وحى كرد بر آنچه 

                                                 
َفضََّلنَا بِالْعْلمِ و الْحْلمِ و الشَّجاعةِ و السـماحةِ و الْمحبـةِ و الْمحلَّـةِ     14

  منينَفي قُلُوبِ الْمؤْ
  النَّاس أَنَا ابنُ مكَّةَ و مَنى أَنَا ابنُ زمزَم و الصفَا يهاأ 15
  أَنَا ابنُ منْ حملَ الرُّكْنَ ِبأَطْرَاف الرِّدا 16
  أَنَا ابنُ َخيرِ منِ اْئتَزَر و ارتَدى 17
  أَنَا ابنُ َخيرِ منِ اْنتَعلَ و احَتَفى 18
  منمأَنَا ابنُ َخيرِ منْ طَاف و سعى  19
  أَنَا ابنُ َخيرِ منْ حج و َلبى 20
21 اءوي الْهرَاقِ فَلى اْلبلَ عمنْ حنُ مأَنَا اب  
  أَنَا ابنُ منْ أُسرِي بِه منَ الْمسجِد الْحرَامِ إَِلى الْمسجِد اْلأَْقصى 22
  غَ بِه جبرَئيلُ إَِلى سدرةِ الْمْنتَهىأَنَا ابنُ منْ بَل 23
   أَنَا ابنُ منْ دنا َفتَدلَّى َفكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى 24
25 اءمكَةِ السلَائلَّى بِمنْ صنُ مأَنَا اب  
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   26وحى كرد.
 27منم فرزند محمد مصطفى.
   28منم فرزند على مرتضى.

كه ال اله اال منم فرزند كسى كه با مشركان جنگيد تا آن
   29الّله گفتند.

شمشير دو منم فرزند كسى كه در حضور رسول خدا با 
دو بار هجرت كرد و دو  ضربت زد؛ و با دو نيزه جنگيد و

بار بيعت نمود و به دو قبله نماز گزارد، در بدر و حنين 
   30 جنگيد و چشم به هم زدنى به خداوند كفر نورزيد.

  ترين مؤمنان، وارث پيامبر،  منم فرزند شايسته
ملحدان، فرمانرواى مسلمانان، نور  يكوبندههمدر

ن، گران، افسر گريه كنندگامجاهدان، زينت عبادت
داران آل ياسين زندهشكيباترين شكيبايان و برترين شب
   31و خاندان رسول پروردگار عالميان.

منم فرزند تأييد شده توسط جبرئيل و يارى شده توسط 
   32.ميكائيل

منم فرزند حمايت كننده از حريم مسلمانان و كسى كه 
با پيمان شكنان و ستمگران و خوارج پيكار كرد و با 

اش جنگيد؛ و پر افتخارترين فرد قريش دشمنان ناصبى
و نخستين كس از مؤمنان كه خدا را لبيك گفت. 

تجاوزگران،  يكوبندههمترين پيشگامان، در پيشگام
كن مشركان و تيرى از تيرهاى خدا بر ضد بنيان

منافقان، زبان حكمت عابدان، ياور دين خدا، ولى امر 

                                                 
  أَنَا ابنُ منْ أَوحى إَِليه الْجليلُ ما أَوحى 26
27  دمحنُ مَطَفىأَنَا ابصالْم  
  أَنَا ابنُ علي الْمرَْتَضى 28
29 إِلَّا اللَّه تَّى قَالُوا لَا إِلَهالْخَلْقِ ح يمخَرَاط نْ ضَرَبنُ مأَنَا اب  
30   نِ ويحنَ ِبـرُمطَع نِ وَفييِبس ولِ اللَّهسر يدنَ ييب نْ ضَرَبنُ مأَنَا اب

نِ ورََتيرَ الْهِجاجن    هَلَتـيبـلَّى اْلقص نِ وَتـيعياْلب عايب    رٍ وـدقَاَتـلَ ِبب و
  .حَنينٍ و َلم يْكفُرْ بِاللَّه طَرْفَةَ عينٍ

31         ينَ وـدلْحعِ الْمَقـام ـينَ والنَِّبي ارِثو ينَ ونـؤْمحِ الْمـالـنُ صأََنـا اب
الْمجاهدينَ و زينِ الْعابِدينَ و تَاجِ اْلبكَّـائينَ  يعسوبِ الْمسلمينَ و نُورِ 

  بــولِ ر ســينَ ر اســنْ آلِ ي ينَ ممــائ ــابِرِينَ و أَْفَضــلِ اْلَق رِ الصــب أَص و
  الْعالَمينَ

  أَنَا ابنُ الْمؤَيد بِجبرَئيلَ الْمْنصورِ بِميكَائيلَ 32
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نمرد و جوا 33خدا، باغ حكمت خدا و ظرف علم خدا.
اى از سرزمين بطحا، راضى به  بخشنده؛ بزرگوار و پاكيزه

رضاى خدا و مورد رضاى پروردگار. پيشاهنگ، رادمرد، 
شكيبا و بسيار روزه دار؛ پاكيزه و استوار، دالور و پر 

ساز ستمگران؛ پراكنده يريشه يبركننده 34بخشش.
تر و زبان آورتر،  تر، بخشندهاز همه مهربان 35احزاب.

  شير دالور، ابر پر باران. در  36تر. مصمم و سر سخت
شكست و چونان تند  ميدان جنگ دشمنان را در هم مى

 37پاشيد. سان خار و خاشاك از هم مىباد، دشمنان را به
سنگ زيرين آسيا. شير حجاز، صاحب اعجاز، سپهر الر 

سرور مردم عرب و شير  38عراق، امام به نص و استحقاق
حسن  نى؛ پدر دو سبط:شعر و مارث مدان كارزار؛ ومي

هاى زبده؛  و حسين. مظهر عجايب، پراكنده ساز سپاه
هر  يبرق جهنده، نور شتابنده؛ شير پيروز خدا، خواسته

اين جد من علي ابن  39جوينده؛ بر هر پيروزى پيروز،
 40است.ابيطالب 

   41.منم فرزند على مرتضى
   42.منم فرزند فاطمه زهرا
   43.كبرىمنم فرزند خديجه 

                                                 
عنْ حرَمِ الْمسلمينَ و قَاتلِ الْمـارِقينَ و النَّـاكثينَ   أَنَا ابنُ الْمحامي  33

و اْلقَاسطينَ و الْمجاهـد أَعـداءه النَّاصـِبينَ و أَفَْخـرِ مـنْ مَشـى مـنْ        
قُرَيشٍ أَجمعـينَ و أَولِ مـنْ أَجـاب و اسـتَجاب للَّـه و لرَسـوله مـنَ        

و أَولِ الساِبقينَ و قَاصـمِ الْمعَتـدينَ و مِبيـد الْمْشـرِكينَ و      الْمؤْمنينَ
سهمٍ منْ مرَامي اللَّه عَلى الْمنَافقينَ و لسانِ حكْمةِ الْعاِبـدينَ و نَاصـرِ   

بيع و ةِ اللَّهكْمتَانِ حسب و رِ اللَّهأَم يلو و ينِ اللَّهدهلْمةِ ع  
سمح سخي بِهي بهلُولٌ زكي أَبطَحـي رضـي مْقـدام همـام صـابِرٌ       34

امقَو ذَّبهم اموص  
  قَاطع اْلأَصلَابِ و مفَرِّقُ اْلأَحزَابِ 35
36  ةً وزِيمع مضَاهأَم نَاناً وج متُهأَْثب نَاناً وع مطُهبةًأَريمَشك مهأَشَد  
  أَسد باسلٌ يطْحنُهم في الْحرُوبِ إِذَا ازدَلفَت اْلأَسنَّةُ و قَرُبت اْلأَعنَّةُ 37
38 ف موهذْري ى ونَ الرَّحيطَح     ـازِ وجـثُ الْحـيمِ َليشالـرِّيحِ الْه وا ذَره

  َكبش الْعرَاقِ
39 فَخي يندم كِّيم     ـاجِرِيهم رِيَشـج يـدأُح رِيـدب َقِبـيع ـنَ   يم

ديرَبِ سثُالْعَغى َلينَ الْوم ا ونِ    هَطيـبـو السأَب نِ ورَيْشـعارِثُ الْما وه
  الْحسنِ و الْحسينِ

  .ذَاك جدي علي بنُ أَِبي طَالبٍ 40
  َتَضىأَنَا ابنُ علي الْمرْ 41
42 رَاءةَ الزَّهمنُ فَاطأَنَا اب  
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   44.منم فرزند كسى كه او را ظالمانه كشتند
   45.منم فرزند كسى كه او را از پشت سر بريدند

   46.منم فرزند كسى كه تشنه جان داد
   47.منم فرزند افتاده به خاك كربال

   48.منم فرزند كسى كه عمامه و ردايش را غارت كردند
منم فرزند كسى كه فرشتگان آسمان و زمين برايش 

   49.گريستند
منم فرزند كسى كه جّنيان زمين و پرندگان آسمان 

   50.برايش نوحه سرايى كردند
منم فرزند كسى كه سرش را روى نيزه هديه 

   51.دهند مى
اش را از عراق به شام به  منم فرزند كسى كه خانواده

  52»برند. اسارت مى
گفت و خود را معرفى  مى» منم منم«پيوسته  امام
كه صداى گريه و زارى مردم بلند شد و كرد، تا آن مى

يزيد كه بيمناك برخاستن فتنه بود، به مؤذّن دستور 
سخنش را به احترام نام خداوند داد كه اذان بگويد. امام 

اللّه «مؤذن گفت:  وقتي خاموش گشت.كرد و قطع 
  : امام فرمود» اكبر
كس را با او قياس بزرگى را بزرگ شمردى كه هيچ«

درك نگردد. هيچ چيز از خداوند  ا حواسنتوان كرد و ب
  مؤذن گفت: » تر نيست. بزرگ
  : امام فرمود، »أشهد ان ال اله اال اهللا«
مويم و پوستم و گوشتم و خونم و مغزم و استخوانم به «

  هنگامى كه گفت: » دهد. آن گواهى مى

                                                                    
  أَنَا ابنُ خَديجةَ اْلُكبرَى 43
  أَنَا ابنُ الْمْقتُولِ ظُلْماً 44
  أَنَا ابنُ الْمجزُوزِ الرَّأْسِ منَ اْلَقفَا 45
  أَنَا ابنُ الْعْطشَانِ حتَّى َقَضى 46
47 لَاءنُ طَرِيحِ كَرْبأَنَا اب  
  مسلُوبِ الْعمامةِ و الرِّداءأَنَا ابنُ  48
49 اءمكَةُ السلَائم هَليع كَتنْ بنُ مأَنَا اب  
50 اءوي الْهرُ فالطَّي ضِ وي اْلأَرالْجِنُّ ف هَليع تنْ نَاحنُ مأَنَا اب  
  أَنَا ابنُ منْ رأْسه عَلى السنَانِ يهدى 51
52 نْ حنُ مىأَنَا اببرَاقِ إَِلى الشَّامِ ُتسنَ الْعم هرَم  
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از باالى منبر رو به  امام، »اشهد انّ محمداً رسول اهللا«
   يزيد كرد و گفت:

اى يزيد! آيا اين محمد جد توست يا جد من؟ اگر «
اى و اگر بگويى كه جد  بگويى كه جد توست، دروغ گفته

اذانش را مؤذّن » من است، پس چرا خاندانش را كشتى؟
ادامه داد تا از هياهوي جمعيت بكاهد. اذانش تمام شد 

و نماز ظهر را به  يزيد پيش رفتو بعد اقامه گفت و 
  83جاى آورد.

سزا شامى تأثيرى به يسخنرانى امام در ميان جامعه
كردند و به ناكامى  نهاد، به طورى كه به يكديگر نگاه مى

كرد. به طورى  ها رسيده بود اشاره مىو زيانى كه به آن
كه نظرشان از يزيد برگشت و به او با ديده پستى و 

  84كردند. حقارت نگاه مى
از منبر فرود آمد و به سوى درب مسجد رفت. در  امام

  صحابى رسول خدا مكحول  را ديد. آنجا مكحول
بيشتر به دشمنى با على بن ابى  بود و )وآلهعليهاهللا(صلي

كرد، از  طالب گرايش داشت و هرگاه از على ياد مى
 مكحول 85»ابو زينب«گفت:  برد، و مى ايشان نام نمى

  گفت: 
امام  »؟گذردميچگونه گارت روز !خدااى فرزند رسول «

   :پاسخ داد
در ميان شما همانند قوم بنى اسرائيل در ميان خاندان «

يذَبحونَ أَبناءكُم و «بريم؛ كه  فرعون روز را به شب مى
 86. ذلكُم بالء منْ ربُكم عظيم  يسَتحيونَ نساءكُم و في

و  »دارند انشان را زنده مىبرند. و زن پسرانشان را سر مى
   87.»در اين كار آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان است

از نمازش فراغت يافت، فرمان داد تا براى  يزيد وقتي
اى  و خواهران و عمه هايش خانه السالم)(عليه امام سجاد

جا سكونت گزيدند و چندين آماده كردند. آنان در آن
  88گريه كردند.سرايى و روز براى حسين نوحه

يزيد بعد از خطبه امام را به قصر خودش دعوت نمود. 
امام به قصر رفت و عده اي نيز طبق معمول حضور 

امام داشته پيشنهادى هر داد تا داشتند. يزيد وعده 
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 امام فرمود: 89باشد انجام بدهد.
ى مبارك آقا  خواهم يك بار ديگر چهره مى اول اين كه«

از روى او توشه بردارم و با  و مواليم حسين را ببينم.
چه سپاهيان از ما نآ دوم اين كه وى خداحافظى كنم.

اگر تصميم  سوم اين كه اند برگردانده شود. غارت كرده
اى فردى مطمئن را با اين زنان  به كشتن من گرفته

يزيد  »همراه كن تا آنان را به حرم جدشان برسانند.
  گفت: 

كشم و  . ولى تو را نمىروى پدرت را هرگز نخواهى ديد«
كسى جز تو همراه زنان نخواهد رفت و در مورد سوم، 
آنچه از شما برده شد من چندين برابرش را جبران 

  امام فرمود:  »كنم. مى
  ارزانى خودت باد. من  خواهيم. را نمىو ما اموال ت«
خواهم. زيرا در  اند مى چه را سپاهيان تو غارت كردهآن

ريسى فاطمه دختر رسول خدا، ها دوك نخ ميان آن
  يزيد دستور داد » مقنعه، گردن بند و پيراهنش بود.

ها ها را برگردانند و خود نيز دويست دينار بر آنآن
ها را گرفت و بين فقرا و مستمندان امام آن دينار افزود.

  در آخر گفت: تقسيم كرد. يزيد 
قبل از  90»د.ياسيران را به وطن خود مدينه باز گردان«
 السالم)(عليهامام سجاد كه يزيد از جايش بلند شود اين

يزيد  اما .را ببيند شاز يزيد خواست تا سر پدردوباره 
  گفت: 

ى ابريشمى گران  پارچهناگاه  »هرگز آن را نخواهى ديد«
ى امام در طشت طال  قيمت كه بر روى سر بريده

ن كشيده شده بود كنار رفت و از سر مقدس امام حسي
 اين جمله شنيده شد:

السالم عليك يا ولداه السالم عليك يا على. سالم بر تو «
  امام سجاد » اى فرزند عزيزم. سالم بر تو اى على.

   فرياد كشيد و فرمود: السالم)(عليه
اى  اى پدر! درود و رحمت و بركات خداوند بر تو باد!«

پدر! مرا در كوچكى يتيم كردى و از نزدم رفتى و بين 
من به سوى حرم جدم رسول  من و تو جدايى افتاد.
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روم و تو را به عنوان وديعه به خداوند  خدا مى
 » سپارم. مى

حاضرين بلند شد و يزيد از  يصداى شيون و گريه
 شمنزلآن دورني ترس قيام مردم از جا برخاست و به 

  91رفت.

  رودقافله از شام بيرون مي

آماده شد تا از دمشق خارج و بعد از اتمام عزاداري قافله 
هجري از دمشق خارج  61ها دهم صفر سال شود. آن
  92شدند.

و اهل بيت سيدالشهدا، پس از  السالم)(عليهامام سجاد 
ب و مشكالت فراوان در شام به سوى يگذراندن مصا

مدينه حركت كرده و وارد عراق شدند. از راهنماى قافله 
دهد. هنگامى كه به  ها را از كربال عبورخواستند كه آن

آن سرزمين بد خاطره رسيدند، با جابربن عبداللَّه 
اى از مردان خاندان  هاشم و عدهانصارى و جمعى از بنى

آمده بودند  السالم)(عليه رسالت كه به زيارت امام حسين
   به جابر فرمود: السالم)(عليه امام سجاد 93روبرو شدند.

جا مردان ما را ى جابر! سوگند به خدا در همين ا«
زنان ما را به اسارت  كشتند، و نوجوانان ما را سر بريدند.

  94 53»هاى ما را به آتش كشيدند. بردند و خيمه
ها را آتش چنان عزادارى كردند كه جگرهمگى آن

كرد. جمعى از زنان  دار مى زد و قلب را جريحه مى
ى عرب كه در اطراف كربال ساكن بودند نيز در  شيعه

پس از سه روز عزادارى امام  95سوگوارى حضور يافتند.
  به اهل بيت فرمود:  السالم)(عليهسجاد 

ل سفر را برداريد و از كربال به سوى مدينه يوسا«
  96!»حركت كنيد

                                                 
يا جابرُ هيهنا و اللَّه ُقتلَت رجاُلنا و ذُبحت اطفالنا و سبيت نسـاُئنا   53

  و حرِّقَت خيامنا.
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  ورود به مدينه

فاطمه، دختر هاي مدينه رسيد وقتي كاروان به نزديكي
  : گويدمي السالم)(عليهازينب به ، السالم)(عليه علىامام 
ما نيكى  هدر همراهى ما ب54خواهرم! اين مرد شامى«

زينب  »به او بدهيم؟ پاداشيخواهى  كرده است، نمى
   :فرمود

 »براى انعام دادن به او جز زيورهايمان چيزى نداريم.«
  : پرسيد فاطمه

   حضرت فرمود:» ها را بدهيم؟آيا همين زيور«
ها گردنبند : من و خواهرمكندتعريف ميفاطمه  !»آرى«

و دستبندهامان را باز كرديم و براى او فرستاديم و از او 
  پوزش خواستيم و گفتيم: 

رفتارى تو در مدت همراهى با اين پاداش خوش«
  مرد شامى گفت:  »ماست.

بود، زيورهاى شما  ام براى دنيا مى اگر كارى كه كرده«
ساخت. ولى به خدا سوگند من اين كار  مرا خوشنود مى

جز براى خدا و خويشاوندى شما با رسول خدا را 
 السالم)(عليه گويد: امام سجادمرد شامي مي 97».ام نكرده

سنگى سياه وقتي امتناع من را از پذيرش زيو آالت ديد 
  و صاف را گرفت و آن را مهر كرد و گفت: 

اين را بگير و هر حاجتى داشتى از آن بخواه، به «
فرستاد، در خانه از آن خدايى كه محمد را به پيامبرى 

داد.  خواستم و آن در تاريكى نور مى سنگ روشنى مى
شد و چون آن را در  زدم، باز مى اگر آن را بر قفل مى
چه دوست گذاشتم، چيزى جز آن حضور پادشاهان مى

  98».ديدم داشتم نمى
**  

به مدينه  99امام زين العابدين و همراهان روز جمعه
امام  رود آمده چادر زدند.اى ف در نقطهو نزديك شدند 

شيربه ب ذلم گفت: بن ح  
اى بشير، خدايت رحمت كند، پدرت شاعر بوده آيا تو «

                                                 
  محرز بن حريث كه يزيد با كاروان اسيران همراه نموده بود 54
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  : بشير پاسخ داد »سرايى؟ هم شعر مى
  فرمود: امام  »من نيز شاعرم. !اى فرزند رسول خدا !بلى«
 »به شهر برو خبر شهادت ابا عبداللَّه را به مردم برسان.«

م سوار شدم و ركاب كشيدم تا وارد بر اسب بشير گويد:
مدينه شدم چون به مسجد پيامبر رسيدم صدايم را به 

 55گريه بلند كردم و اين شعر را سرودم:
اى مردم مدينه ديگر اين شهر جاى ماندن نيست. زيرا «

  حسين كشته شده است 
و بايد اشك فراوان بباريد. پيكر او در كربال خون آلود 

  » كردند.شد و سرش را بر نيزه 
بن الحسين با عمه و  اى مردم، على«سپس گفتم: 

خواهرانش در نزديكى شهر توقف كرده و مرا فرستاده 
با شتاب نزد مردم  »است تا شما را نزد او راهنمايى كنم.

 100ها و خواهرانش رفتند. و عمه السالم)(عليهامام سجاد 

 مدينه در  السالم)(عليهى امام سجاد  خطبه

كه دستمالى در دست در حالى السالم)(عليهامام سجاد 
كرد از خيمه بيرون  داشت و با آن اشكش را پاك مى

آمد يكى از خادمان نيز پس از وى بيرون آمد و 
اختيار اشك  اى گذاشت تا بر آن بنشيند. امام بى صندلى
زنان و  ريخت؛ و صداى شيون و زارى مردم بلند شد. مى

دند و مردم از همه سو به او تسليت داكنيزان نوحه سر
-(عليهگفتند. جايگاه يكپارچه شيون شد. امام سجاد  مى

با دست اشاره كرد و از مردم خواست كه آرام  السالم)
جمعيت بالفاصله ساكت شد و آن حضرت چنين  باشند.
 فرمود:

الحمدللَّه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم «
پروردگار همه عالميان  الدين، سپاس خدايى را كه

ها جاى  است، خدايى كه دور است و در جوف آسمان
ستايم  شنود. او را مى ها را مىدارد و نزديك است و َنجوا

بر فجايع بزرگ روزگار و دردناك مصايب؛ مصايبى كه 
                                                 

 الحسينُ َفأَدمعى مدراربِها ُقتلُ *  بها يا اهلَ يثْرِب المقام لكم 55
  ضَرَّجمنه بكربال م الِْجسم *دارعلى القناةِ ي نْهم و الرأس  
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گرداند و  ها را تنگ مى سازد؛ سينه ها را جارى مى اشك
  ستاند. را مىكند و جان مردم  ها سنگينى مىبر آن

خداى بزرگ ما را به مصايبى بزرگ گرفتار  !اى مردم
عبداللَّه و ابى ساخت و در اسالم شكافى بزرگ افتاد.

خاندانش كشته شدند و زن و فرزندش به اسارت رفتند 
ها گرداندند. آيا كدام و سرش را بر سر نيزه ميان شهر

 رسد؟ ماتمى به پاى اين ماتم مى
از شما پس از كشته شدن حسين اى مردم! كدام يك 

تواند  تواند كه شادمانى كند؟ يا كدامين چشمى مى مى
هاى  كه از ريختن اشك خوددارى ورزد؟ آسمان

هاى آسمان، جاى جاى اين  هفتگانه، امواج دريا، ستون
هاى درختان، ماهيان قعر دريا،  زمين پهناور، شاخه

 ها بر او اهل آسمان يفرشتگان مقرب خدا و همه
گريستند. كدام قلبى است كه در قتل او نشكند، يا 

اى است كه در ماتم او ننالد يا كدام گوشى  سينه  كدام
افتاده در اسالم را بشنود و كر  است كه خبر اين شكاف

 نشود؟
ها آواره  ها راندند و در بياباناى مردم! ما را از شهر

-آن بىكه گويى ما فرزندان ترك و كابليم، كردند، چنان
كه جرمى مرتكب شده باشيم و يا كارى زشت از ما سر 
زده باشد، و يا شكافى در اسالم افكنده باشيم. پيشينيان 

اند و اين چيزى جز يك  ما از چنين امورى به دور بوده
 بهتان نيست.

كه اين مردم را به به خدا سوگند، اگر پيامبر به جاى اين
كرد،  ويق مىدوستى ما سفارش كند به جنگ با ما تش

و انا اليه راجعون از  تر از اين نبود. انا للَّه رفتارشان زشت
اين مصيبت بزرگ و دردناك و سنگين و تلخ. ما مزد و 

خواهيم،  ايم از خداوند مى پاداش مصايبى را كه ديده
 101».اْنتقامٍ اّنه عزيزٌ ذو«

  السالم)(عليهاستقبال محمد حنفيه از امام سجاد 

محمدبن حنفيه مانند اهالى مدينه به استقبال امام و 
هاى سياه افتاد  اهل بيت رفت و چون نگاهش به پرچم
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هوش گرديد و از پشت اسب به زمين  از شدت اندوه بى
قرار گرفت. امام با حال گريان به بالين عمو آمد و سر او 
را به دامن گرفت و چون به هوش آمد با آه سوزان و 

را گرفت.  السالم)(عليه حسينامام غ برادرش، فرياد، سرا
  فرمود:  السالم)(عليهامام سجاد 

ام. مردان ما كشته  بابا نزد تو آمده اى عمو جان! من بى«
شدند و زنان ما اسير گشتند اى كاش حاضر بودى تا 

طلبيد، ولى  ديدى كه چگونه يار و ياور مى برادرت را مى
ى  كه همهجان! با اينشتافت. عمو  كسى به ياريش نمى

حيوانات از آب سيراب شده بودند او را با لب تشنه 
هوش شد و پس از به  محمد حنفيه مجدداً بى »كشتند.

ى كربال را براى او نقل  هوش آمدن، امام جريانات حادثه
  102گريست. كرد و او مى مى

   السالم)(عليه اندوه امام سجاد

كند كه فرمود:  مىشيخ صدوق از امام جعفر صادق نقل 
 اند: گريه كنندگان پنج تن

آدم، يعقوب، يوسف، فاطمه دختر محمد و على بن 
  اما على بن الحسين مدت بيست يا چهل.. الحسين.

گاه طعام نزدش سال براى حسين گريست. هر
كه يكى از غالمانش كرد، تا آن گذاشتند گريه مى مى

  گفت: 
من بيمناك  فداى شما گردم، اى فرزند رسول خدا!«

  فرمود:  »هالك شما هستم.
برم و از  من شكايت غم و اندوهم را نزد خداوند مى«

گاه دانيد. من هر دانم كه شما نمى خداوند چيزى مى
آورم گريه گلويم را  شهادت فرزندان فاطمه را به ياد مى

  ».فشارد مى
**  
كلثوم و حضرت زينب به زيارت قبر  پس از ام امام

ماليد و  صورت مبارك به قبر مطهر مىپيامبر آمد و 
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 56گفت: و مى 103ريخت اشك مى
شدگان، با تو راز و فرستاده اى جد بزرگوار، اى بهترينِ«

كنم. محبوب تو حسين كشته شد و نسل تو  نياز مى
كه محزون، هراسان و اسيرم ضايع گشت. تو را در حالى

كنم و كسى نيست كه مرا حمايت كند، و  صدا مى
گونه كه كنيزان را من باشد. ما را اسير كردند آنطرفدار 
چنان ناراحتى و آزار به ما رسيد كه كنند، آن اسير مى
  104»ها تحمل آن را ندارند. استخوان
گزارد.  ها را نماز مى داشت و شب ها را روزه مىروزامام 

غالمش خوردنى و  رسيد، چون هنگام افطار مى
  گفت:  نهاد و مى وى مىآورد و در حضور  نوشيدنى را مى

  فرمود:  حضرت مى »اى موالى من بخوريد.«
تشنه  اهللا گرسنه كشته شد. پسر رسول اهللا پسر رسول«

كرد و  و پيوسته اين جمله را تكرار مى .»كشته شد
كه غذايش از اشك خيس طورىگريست. به مى
شد. او پيوسته  گرديد و نوشيدنيش با آن آميخته مى مى

  105ه خداى عزوجل پيوست.چنين بود تا ب
**  
روزى به صحرا رفت. غالمش او را دنبال كرد و ديد امام 

كه بر سنگى سخت و ناهموار به سجده افتاده است. 
  غالمش گفت: 

اش را شنيدم، ايستادم. به خدا  چون صداى ناله و گريه«
 گفت: سوگند من شمردم كه هزار بار مى

ال اهللا تعبداً ورقّا، ال اله اال ال اله اال اهللا حقّاً حقّا، ال اله ا« 
گاه سر از سجده بلند كرد، در آن» اهللا ايماناً و صدقا

كه محاسن و صورتش غرق در اشك چشمش حالى
  : مگفت گرديده بود.

اى سرور من! آيا گاه آن فرا نرسيده است كه اشكتان «
  فرمود:  »تان كم شود؟ پايان پذيرد و گريه

اسحاق فرزند ابراهيم، پيامبر و واى بر تو، يعقوب فرزند «

                                                 
/  حبيبك مْقتُولُ و َنسلُك ضـائع *  اناجيك يا جداه يا َخيرَ مرْسلٍ 56
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پسر پيامبر بود و دوازده پسر داشت. خداوند تعالى يكى 
از آنان را پنهان ساخت، در نتيجه موى سرش از اندوه 
سفيد گشت و پشتش از غم، خم گرديد و چشمش از 
گريه نابينا شد. اين در حالى بود كه پسرش در دنيا و 

بيست و هفت (هفده) زنده بود. اما من، پدرم و برادرم و 
تن از اهل بيتم را كشته و افتاده ديدم. چگونه اندوهم 

  106».ام كم شود پايان پذيرد و گريه
**  
كرد كه خداوند كشته شدنِ  هر شب و روز دعا مى امام

قاتل پدرش را به او نشان دهد. پس از آنكه مختار 
قاتالن حسين را كشت، سرهاى كشته عبيداهللا زياد و 

 اماماى از سوى خود نزد  عمر سعد را همراه با فرستاده
   :فرستاد و به او گفت

از گزارد و چون صبح كند و نم ها را نماز مىامام شب«
و مسواك  خيزد گاه بر مىخوابد. آن ارد مىذصبح را بگ

چون به در  آورند. زند. سپس برايش غذايى مى مى
او بپرس، هرگاه گفتند كه  ياش رسيدى درباره خانه

ها را سفره در حضور ايشان پهن است، اجازه بگير و سر
رساند  اش بگذار و بگو: مختار شما را سالم مى روى سفره

خداوند انتقام شما را  !اى فرزند رسول خدا گويد: و مى
فرستاده چنين كرد و همين كه على بن » .گرفت

اش ديد، به  ها را روى سفرهسر السالم)(عليهماالحسين 
  سجده افتاد و گفت: 

سپاس خدايى را كه دعايم را اجابت كرد و انتقام مرا از «
و نيز براى مختار دعا كرد و براى ا »قاتالن پدرم گرفت.
  107پاداش خير خواست.

رفته بودم به خدمت على نهال مىم بن  گويد: وقتى حج
  الحسين رسيدم. آن حضرت به من گفت: 

  گفتم:  »حرمله در چه حالى است؟«
هاى  آن حضرت دست »او در كوفه و زنده است.«

  مبارك را باال برد و گفت: 
خدايا! گرمى آهن را به او بچشان! پروردگارا! حرارت «
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چون به كوفه باز گشتم مختار  »57را به او بچشان!آتش 
و بر كوفه مسّلط شده بود. من با او دوست  هخروج كرد

بودم. بدين رو سوار مركب شدم تا به ديدنش بروم. در 
وى نيز مركبى سوار شد و با هم به  راه به هم رسيديم.

 رفتيم. مختار منتظر آمدن حرمله بود. كوفهُكناسه 
  وقتى او را آوردند گفت: 

سپس  »الحمداللَّه كه خدا مرا بر تو مستولى گردانيد.«
به جلّادان فرمان داد تا دو دست و دو پاى او را قطع 

  گاه گفت: كنند. آن
اى هيزم آوردند و آتش زدند و او را  . پشته»النار، النار«

  در آن انداختند تا سوخت. من گفتم: 
  مختار گفت:  !»لَّهال سبحان !اللَّه سبحان«
 جريان مالقاتم را با مام سجاد »چرا تسبيح گفتى؟«

نقل نمودم و اين كه حضرت، حرمله را چگونه  السالم)(عليه
  نفرين نموده است. مختار گفت:

  گفتم:  »؟بن الحسين شنيدى آيا تو اين جمله را از على«
مختار دو  »اين مطلب را شنيدمقسم خودم به خدا «

ى طوالنى به جاى آورد سپس به  سجده ركعت نماز و
   :ام رسيديم. به او گفتم راه افتاد تا به خانه

  گفت: » مهمانت كنمخواهى  اگر مى«
بن الحسين سه  اى منهال! به من خبر دادى كه على«

دعا كرد و خداوند متعال آن را به دست من اجابت 
خواهى نزدت غذا بخورم. اين روز،  فرمود. اكنون مى

زيرا خداوند مرا به انجام اين كار  شكر است.ى  روزه
  108»موّفق گردانيد.

**  
در  السالم)(عليهامام، دستمالى داشت كه تربت امام حسين 
  109كرد. آن بود و هميشه هنگام نماز بر آن سجده مى

**  
َخزِى وَشقى «اين جمله بر انگشتر امام حك شده بود: 

خوار  بن على، قاتل حسين« 110»قاتل الحسين بن على.
  »و بدبخت شد.
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**  
چه به ديگر عموزاده هايش محبت كند امام بيش از آن

ى  كرد. آن بزرگوار درباره عقيل محبت مى  به فرزندان
ى فداكارى  خاطره هرگاه من فرمايد: عّلت رفتار خود مى

آورم دلم به حال ايشان  حسين به ياد مى آنهارا با 
  111سوزد. مى

  ي بزرگامام گريه كننده

العاده افرادى كه فوقفرمايد: مي السالم)(عليهام صادق ام
گريه كردند پنج نفر بودند: آدم، يعقوب، يوسف، فاطمه، 

  : دختر محمد و على بن الحسين
حضرت آدم از فراق بهشت به قدرى گريه كرد كه اثر 

 مباركش نظير جوى باقى ماند. ياشك در دو گونه
گريه نمود كه حضرت يعقوب به قدرى از فراق يوسف 

چشمان خود را از دست داد و بدو گفتند: به خداوند 
كه افسرده يا سوگند يوسف را از خاطر نخواهى برد تا آن

 نابود گردى.
قدرى براى پدرش يعقوب گريست كه حضرت يوسف به

اهل زندان ناراحت شدند و به وى گفتند: يا بايد شب 
ن و شب كه روز گرياگريان و روز ساكت شوى و يا اين

يوسف با يكى از پيشنهادهاى ايشان  ساكت باشى.
 موافقت نمود.

حضرت فاطمه در فراق پيامبر به قدرى گريه كرد كه 
اهل مدينه خسته و ناراحت شده به او گفتند: تو به 

كنى. لذا حضرت  ات ما را اذيت مى كثرت گريه يواسطه
رفت، وقتى  زهرا از مدينه خارج و به سوى قبر شهدا مى

كرد به  هاى قلبى خود را با گريستن خالى مىناراحتي
 گشت. سوى مدينه بازمى

حضرت على بن الحسين مدت بيست يا چهل سال بر 
حضرت حسين گريست. هيچ غذايى در مقابل آن 

 شد. كه گريان مىگذاشتند مگر اين حضرت نمى
كار آن حضرت به جايى رسيد كه يكى از غالمانش به 

ل خدا! فداى تو شوم، من وى گفت: اى پسر رسو
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كثرت گريه) هالك  يترسم تو خود را (به واسطه مى
كه از غم و اندوه اى نيست جز اين نمايى! فرمود: چاره

دانم  خود به خداوند شكايت كنم. من چيزهايى را مى
دانيد. من يادآور قتلگاه فرزندان فاطمه  كه شما نمى

ود كه گريه راه گلويم را مسدشوم مگر اين نمى
  112كند. مى

  گريه امام بر مشكالت شيعيان

  هرى زبه نام  السالم)(عليهيكي از اصحاب امام سجاد 
خدمت على بن الحسين بودم يكى از اصحابش  گويد:مي

   :كرد عرض ،وارد شد، امام از او حال پرسيد
آقا فعال گرفتار چهار صد دينار طال قرضى هستم كه «

كه عيالوارم و مخارج اينراهى براى پرداخت آن ندارم با 
با  علي بن الحسين» توانم تامين كنم.ايشان را نمي

   :كردم عرض .شدت شروع بگريه نمود
   :فرمود »كنيد؟!آقا چرا گريه مي«
 !»هاى بزرگ نيستب و گرفتارييبراى مصا ،مگر گريه«

   :كردم عرض
   :فرمود »همين طور است«
برادر  58يادتر كه مؤمن آزكدام مصيبت از اين بزرگ«

تواند رفع گرفتاريش را بنمايد يا نخود را گرفتار ببيند و 
فقر و تنگدستى بيابد امكان رفع آن  هاو را مبتال ب

اطرافيان امام متفرق دهد كه: ادامه ميزهرى  »؟!نباشد
   :گفتندشدند بعضى از مخالفين با يكديگر مي

 كنند هر چه درتعجب است از اين خانواده ادعا مي«
زمين و آسمان است مطيع آنها است و خداوند در 

كنند كه كند و باز اعتراف ميها را رد نميخواست آن
توانند رفع گرفتارى از يك مؤمن خاص خود نمي

همان كسى كه مقروض ه اين حرف رسيد ب!» بنمايند
   :كرد رسيده عرض امامبود، خدمت 

از فقرم اند سخن آنها بر من  فالنى و فالنى چنين گفته«
                                                 

مؤمن اگر برده باشد از خود مالي نـدارد تـا نگـران وضـع نـداري       58
  ديگران باشد.
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   :فرمودحضرت  .»ناگوارتر است
ه رو ببعد  .»گشايش براى تو داد يخداوند اجازه«

   :فرمودو كنيزى نموده 
امام كنيز دو گرده نان آورد،  !»افطار و سحرى مرا بياور«

   :فرمودبه فرد مقروض 
اين دو گرده نان را بگير كه ديگر چيزى پيش ما «

ه گشايش خوبى وسيله همين دو گردهنيست خداوند ب
آن مرد دو گرده را گرفت و وارد بازار » تو خواهد داد.ه ب

دانست آنها را چه كند در انديشه قرض و خرج  شده نمى
كرد كه اين مي گاهى شيطان او را وسوسه ،خانواده بود

را بنمايد، و تواند رفع ناراحتى تدو گرده نان چگونه مي
يك ماهى  ماهى فروشى برخورد كهه در اين موقع ب

   :گنديده داشت، گفت
اين ماهى پيش تو ماند اين گرده نان نيز پيش من «

ممكن است يك گرده نان را بگيرى همان ماهى مانده 
ماهى فروشى قبول كرد نان را گرفت و  »؟را بدهى

مردى برخورد كه نمك ه در بين راه ب ماهى را داد.
   :او گفته نامرغوبى دارد، ب

را بگيرى و همان نمك نامرغوب مايلى اين نان خشك «
قبول كرد، آن مرد ماهى و نمك فروش  »؟را بدهى
   :گفتو با خود خانه آورده ه نمك را ب

كه شكم همين »كنمبا نمك درست ميرا اين ماهى «
سپاس  !ماهى را شكافت دو مرواريد غلتان درون او يافت

در همين بين كه شاد و خرم بود  خداى را بجاى آورد.
پشت درب رفت تا ببيند  ،صدا آمده ن درب خانه بناگها

كيست، مشاهده كرد صاحب ماهى و صاحب نمك هر 
   :اند گفتند دو آمده

مان هر چه كوشش كرديم اين نان را  ما و خانواده«
آن كارگر نبود. فكر كرديم تو خيلى ه بخوريم دندان ب

گرفتار و مبتال به تنگدستى زياد هستى نان را براى 
اى  چه در مقابلش پيش از ما گرفتهديم و آنخودت آور

دو نان را از آنها گرفت پس از رفتن آنها » بتو بخشيديم.
   :گفت ،رسيده امام يدرب را بست در اين موقع فرستاده
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آرزويت رسيدى اينك نان ما ه فرمايد تو بمواليت مي«
 »تواند آن نان را بخورد.را برگردان كه كسى جز ما نمي

 ،قيمت گزافى فروخته دو مرواريد را ب مرد مقروض
اش بسيار خوب شد.  قرضش را پرداخت و وضع مالى

   :گفتندي او را شنيدند وقتي قصهبرخى از مخالفين 
عجب اختالفى بين اين دو حالت است كه على بن «

تواند رفع تنگدستى از الحسين مدعى است نمي
  دوستش بنمايد باز او را داراى ثروتى عظيم 

وقتي از سخن اينان مطلع شد به  امام» نمايد.مي
  اصحابش فرمود: 

گفتند كه قريش نيز همين سخن را به پيامبر مي«
تواند به بيت المقدس برود و در چگونه در يك شب مي

مبران را مشاهده كند ولى در موقع اجا آثار پيآن
از مكه تا مدينه را به دوازده شبانه روز طى  ،هجرت
  بعد حضرت ادامه داد: »؟!كندمي
هاى مقامه ها غافلند از كار خدا و دوستان خدا باين«

توان رسيد مگر با تسليم در مقابل خدا و ترك بلند نمي
داند، دوستان چه او صالح ميآنه اظهار نظر، و رضا ب

طورى هها بها و ناراحتيكنند بر گرفتاريخدا صبر مي
داوند در مقابل اين كه ديگران چنين صبرى ندارند و خ

  تمام آرزوهايشان ه آنها را ب ،ىيشكيبا
  خدا را  يرساند، با وجود اين آنها جز خواستهمي
  113.»خواهندنمي
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  ي فرزدقحماسه

غالب و مادر وى ، راس و پدرشابوف، فرزدق، كنيه اش
هجرى  38است. در سال  ن ظبيةبلبنه، دختر قرظة 

هجرى در بصره چشم از  100تولد يافت و به سال 
  جهان فرو بست.

  حج رفت نتوانست ه سالى هشام بن عبد الملك ب
حجر االسود را ببوسد برايش  ،ازدحام يواسطههب

در  ،شاميان اطرافش را گرفتند  صندلى گذاشتند نشست
اى  پارچهكه آمد در حالى همين ميان على بن الحسين

بسيار زيبا و خوش  ،ى بر دوشيبر كمر داشت و ردا
اى از  اندام و بوى خوشى از او ساطع بود در پيشانى پينه

اى كه بر روى زانوى  اثر سجده داشت چون پينه
كه رسيد طواف نمود همينه بندد شروع ب گوسفند مى

به نزديك حجر االسود مردم از مهابت و جاللت او كنار 
انى حجر االسود را بوسيد. يكى از شاميان آسه رفتند ب

   :از هشام پرسيد
   :هشام گفت »اين كيست؟«
 يواسطههب كه خود را به ناشناسى زداين !»شناسم نمى«

فرزدق  .آن سرور نشوند يآن بود كه مردم شام فريفته
   :گفت ،كه حضور داشت از جاى حركت نموده

   :مرد شامى گفت .»شناسم من او را مى«
 السالم)(عليه بيت شعر، امام سجاد 41فرزندق با  »؟ستكي«

 را ترسيم نمود: 
ي فرزدق را به شعر ترجمه قصهعبدالرحمن جامى، 
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ي جامي را نموده است. در ذيل، آن قسمت از قصيده
باشد، مطالعه ي اشعار فرزدق ميكه مربوط به ترجمه

  نماييد:مي
  شناسمش نيكو گفت من مى

  زو چه پرسى به سوى من كن رو  
  طحاء كه مكه و بآن كس است اين

  زمزم و بوُقبيس و خيف و منى  
سعى، صفا، حجر، عرفات مروه، م  

  طيبه، كوفه، كربال و فرات  
  هر يك آمد به قدر او عارف 

  بر علو مقام او واقف  
  قرة العين سيدالشهداست 

  زهره شاخ دوحه زهراست  
  ميوه باغ احمد مختار 

  الله راغ حيدر كرار  
  چون كند جاى در ميان قريش 

  رود از فخر بر زبان قريش 
  كه بدين سرور ستوده شيم 

  به نهايت رسيد فضل و كرم  
  تست منزل او ذروه عزّ

  حامل دولت است محمل او 
  لت ظاهر واز چنين عز و د

  هم عرب هم عجم بود قاصر  
  جد او را به مسند تمكين 

  خاتم االنبياست نقش نگين  
  اليح از روى او فروع هدى 

  فائح از خوى او شميم وفا  
  طلعتش آفتاب روز افروز 

  روشنايى فزاى و ظلمت سوز  
  جد او مصدر هدايت حق 

  از چنان مصدرى شده مشتق  
  زِ حيا نايدش پسنديده 

  كه گشايد به روى كس ديده  
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  ز ديده خوابانند خلق از او ني
  كز مهابت نگاه نتوانند  

  نيست بى سبقت تبسم او 
  خلق را طاقت تكلم او  

  در عرب در عجم بود مشهور 
  گو ندانش مغفلى مغرور  

  همه عالم گرفت پرتو َخور 
  گر ضريرى نديد از آن چه ضرر  

  شد بلند آفتاب بر افالك 
  بوم از آن گر نيافت بهره چه باك  

  بر نيكو سيرتان و بدكاران 
  دست او ابر موهبت باران  

  فيض آن ابر بر همه عالم 
  گر بريزد نمى، نگردد كم  

  هست از آن معشر بلند آيين 
  كه گذشتند ز اوج عليين  

  حب ايشان دليل صدق و وفاق 
  بغض ايشان نشان كيفر و نفاق  

  قربشان پايه علو و جالل 
  بعدشان مايه عتو و ضالل  
   ر شمارند اهل تقوى راگ
  طالبان رضاى موال را  

  اندر آن قوم مقتدا باشند 
  وندر آن خيل پيشوا باشند  

  گر بپرسد ز آسمان بالفرض 
 سائلى، ماهل االرض  ن خيار  

  بر زبان كواكب و انجم 
  هيچ لفظى نيايد اال هم  

  هم غيوث الندى اذا وهبوا 
  هم ليوث الشرى اذا نهبوا  

  ذكرشان سابق است در افواه 
  بر همه خلق، بعد ذكر اهللا  

  سر هر نامه را رواج افزاى 
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  نامشان هست بعد نام خداى  
  ختم هر نظم و نثر را الحق 

   59باشد از يمن نامشان رونق 
ى فرزدق ناراحت شد و حقوق او يسرا هشام از اين مدح

   :او گفته ب ،را قطع كرد
فرزدق در  »؟!ما نگفتى يچرا چنين شعرى در باره«

   :جواب گفت
تو هم جدى چون جدش و پدرى چون پدرش و «

مادرى مانند مادرش بياور تا همين طور برايت شعر 
سفان كه محلى دستور داد او را در ع هشام !»بگويم

ه امام زندانى كنند اين خبر ب  است بين مكه و مدينه
ايش فرستاد، دوازده هزار درهم بر .رسيد السالم)(عليه سجاد

   و به او پيغام داد:
ما را معذور دار اگر نزد ما بيشتر از اين بود برايت «

براي قبول نكرده ها را پولفرزدق  »فرستاديمبيشتر مي
   حضرت پيغام فرستاد كه:

 يواسطههيا ابن رسول اهللا من اين اشعار را فقط ب«
خشم و ناراحتى كه دچار شدم براى خدا و پيامبر گفتم 

امام پول را دو  .»پذيرم هرگز در مقابل آن چيزى نمى
   :مرتبه فرستاد و پيغام داد

 !دهم بپذيررا بحقى كه من بر تو دارم سوگند ميو ت«

                                                 
  قسمتي از قصيده فرزدق: 59
 ْطأَتَهو اءطْحاْلب رِفي تَعذَا الَّذه   

رَمالْح لُّ والْح و رِفُهعي تياْلب و     
  كُلِِّهم اللَّه ادبرِ عنُ َخيذَا ابه  
َلمرُ الْعالطَّاه يالنَّق يذَا التَّقه     
  هتاحرْفَانَ رع كُهسمي كَادي  

     إِذَا ما جاء يستَلمركْنُ الْحطيمِ 
  هتابهنْ مْغَضى مي و اءيي حْغضي  

مَتسبينَ يإِلَّا ح كَلَّما يفَم    
  ي رِقَابِِهمف تسقِ َليالْخَلَائ أَي  

معن لَه ذَا أَوةِ هيلأَول     
  منْ يعرِف اللَّه يعرِف أَوليةَ ذَا 

فَالدماْلأُم ذَا نَالَهه تينْ بينُ م     
  إِذَا رأَتْه قُرَيش قَالَ قَائلُها  
   إَِلى مكَارِمِ هذَا يْنتَِهي اْلكَرَم



  64/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

و همچنين  داندما خانواده ميه را بو خدا نيت و ارادت ت
  ه نموديم به آن ما خاندان وقتي چيزي را هدي

مدت  114پذيرفت.ي امام را هديهفرزدق  »گرديمبرنمي
حبس فرزندق در زندان زياد شد. از امام خواست تا 

اش دعا كند. حضرت برايش دعا نمود. با براي خالصي
گونه فراهم اش ايناستجابت دعاي امام مقدمات آزادي

اشعارش كه پخش  .اشعارى در هجو هشام سرودشد كه 
. مجبور شد فرزدق را رسيدنيز خبرش هشام  بهشد، 

آزاد كند و البته او را به بصره تبعيد نمود. اشعار اين 
  بود:
(مكه) شهري كند مرا در ميان مدينه و آيا حبس مي«

خواهد كه سوي مردم هواي آن را دارد و ميدلهاى كه 
  آن بازگردد. 

، سري كه سر يك سرور نيست. (هشام گرداند سر رامي
و  تبختر و خشم سر خود را از فرزدق برگرداند)با 
چشمي كه احول است (لوچ است چشم را  )ميگرداند(

  »كه با برگداندن آن) آشكار شده عيوبش.
ي مالي شد مدتي بعد فرزدق كه به شدت دچار مضيقه

  گفت:  رساند و السالم)(عليه خود را به امام سجاد
دفتر بيت المال يا ابن رسول اللَّه! هشام اسم مرا از «

  امام فرمود: » خارج كرده است.
  گفت: » گرفتى؟ از او چه مقدار مى«
و بعد از ايشان امام  السالم)(عليه سجادامام » فالن مقدار.«

آن مقدار را به مدت چهل سال به او عطا  السالم)(عليهباقر 
  فرمود:  امام نمودند.مي
شتر از اين دانستم بيشتر از اين نياز دارى، بي اگر مى«
فرزدق بعد از گذشت چهل سال، از دنيا  »دادم. مى
  115.رفت
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   السالم)هي(علفضائل امام سجاد 
  : كندتعريف ميسعيد بن كلثوم .  1

بودم در اين هنگام  السالم)هي(علدر خدمت حضرت صادق 
ياد كرد و آن جناب  السالم)هي(علامام از على بن ابى طالب 

  :حقيقت مدح و ثنا نمود و سپس فرمودرا طبق واقع و 
بخداوند قسم كسى جز امير المؤمنين نتوانست اعمال  

 السالم)هي(علرا انجام دهد علي  وآله)هيعلاهللاي(صلحضرت رسول 
كه ميان بهشت و دوزخ قرار گرفته عمل  مانند مردي

كرد از ثروت شخصى خود كه با عرق جبين و كد مي
زار بنده خريد و آزاد كرد يمين فراهم كرده بود ه

شد و هرگاه هاى آن حضرت از كرباس تهيه ميلباس
كرد و در شد او را قطع ميآستينش مقدارى زياد مي

  ميان فرزندان و خويشاوندانش علي بن الحسين 

   .نمودمانند او زندگى مي السالم)ماهي(عل
 بر او وارد شد السالم)هي(علروزى فرزندش ابو جعفر باقر . 2

اش  مشاهده كرد پدرش از فرط عبادت كامال چهره
ها صورتش زرد شده و از  تغيير كرده و از بيدارى شب

هايش ورم نموده و پيشانيش از كثرت چشم  گريه كردن
سجود پينه بسته و پاهايش از اثر قيام براى نماز ورم 

  كرده است.
  فرمود:  السالم)هي(علحضرت باقر . 3

در اين حال مشاهده كردم از من هنگامى كه پدرم را 
فرط تأثر گريه كردم، و دلم بحالش سوخت، پدرم در 
اين حال در فكر فرو رفته بود پس از مدتى متوجه من 
شد و گفت: اى پسرك من بعضى از آن اوراق را بمن 

اند، من  را نوشته السالم)هي(علها عبادت علي بده كه در آن
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ارى از آنها را ها را خدمت پدرم دادم و او مقد كتاب
  قرائت كرد.

  :پس از اين كتاب را با ناراحتى كنار گذاشت و فرمود
كدام شخص توانائى دارد عبادت علي بن ابى طالب  
هر گاه  السالم)هي(علرا انجام دهد حضرت سجاد  السالم)هي(عل

  كرد وضوء بگيرد رنگش زرد ميشد عرض اراده مي
  كردند: مي
  مى فرمود:  »كند؟يير ميچرا در موقع وضو حالت تغ«
دانيد براى رسيدن خدمت چه كسى خود را مهيا مي«
   »كنم؟مي
شب  السالم)ماهي(علروايت شده حضرت علي بن الحسين . 4

و روزى هزار ركعت نماز اداء ميكرد و باد او را مانند 
  داد.شاخه گندم حركت مي

  : كندتعريف ميسفيان ثورى . 5
از فضل و كرامت  السالم)هي(علدر خدمت حضرت سجاد 

  :ميان آمد، فرموده حضرتش سخن ب
همين اندازه براى ما كافى خواهد بود اگر ما را از «

  »صلحاى ملت مسلمان بشمارند.
روزى  السالم)هي(علروايت شده حضرت زين العابدين . 6

حسن بصرى را ديدند در كنار حجر االسود براى مردم 
  گويد حضرت به او فرمود: قصه مي

  عرض كرد: » اى؟ آيا خودت را براى مرگ حاضر كرده«
  فرمود:  !»خير«
عرض  »آيا از اعمالت در روز قيامت راضى هستى؟«

  كرد: 
  فرمود:  »از اين هم رضايت ندارم«
اى غير از اين خانه براى عمل  آيا در آن جا خانه«

  عرض كرد: » هست؟
  فرمود:  !»خير«
 » ى زمين پناهگاهى غير از اين خانه هست؟آيا در رو«

  عرض كرد:
  فرمود:  !»جز اين جا پناهگاهى ديگر نيست«
   »دارى؟!پس چرا مردم را از طواف باز مي«
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روزى خدمت آن حضرت عرض كردند: حسن بصرى . 7
  ميگويد: 

تعجب از كسى كه هالك شده نيست بلكه تعجب از «
  حضرت فرمود: !»آن كسى است كه نجات پيدا كرده

گويم: تعجب از كسى كه نجات پيدا كرده  من هم مى«
نيست، بلكه تعجب از كسى بايد كرد كه چگونه هالك 

  »شده با اينكه رحمت خداوند بسيار وسيع است.
  : كندتعريف ميطاوس يمانى  .8

شدم در (اسماعيل در مسجد الحرام) جر در شبى وارد ح
وى  .وارد شد لسالم)اهي(علاين هنگام علي بن الحسين 

   :مدتى نماز خواند و پس از آن بسجده رفت گفتم
اينك مرد صالحى از خاندان نبوت بسجده رفته و الزم «

پس از  »گويداست گوش دهم تا وى در سجده چه مي
  گفت: اين گوش فرا دادم حضرت مي

، (بنده كوچك تو در آستان توست) عبيدك بفنائك«
» بفنائك، سائلك بفنائكمسكينك بفنائك، فقيرك 

طاوس گويد: من اين جمالت را در هر گرفتارى كه 
  خواندم خداوند او را رفع كرد.

  ابراهيم بن على از پدرش روايت كرده كه گفت:  .9
حج به جا آوردم،  السالم)ماهي(علمن با على بن الحسين 

رفت، وى تازيانه را بطرف گاهى شترش بكندى راه مي
  گفت: پس از اين ميكرد او اشاره مي

بعد دست خود را از  !»واى اگر قصاصى در بين نبود«
(انگار شتر تنها با همين تهديد تندتر گردانيد شتر برمي

  راه مي رفت) 
گويد: آن حضرت هنگامى كه پياده ميهمين راوى  .10

كرد مسافت بين مكه و مدينه را در براى حج حركت مي
  كرد.بيست روز طى مي

ابو محمد حسن بن محمد علوى گويد: يكى از  .11
در مقابل  السالم)هي(علخويشاوندان حضرت زين العابدين 

آن حضرت قرار گرفت و او را ناسزا گفت، حضرت به او 
چيزى نفرمودند، هنگامى كه از محضر آن جناب بيرون 

   :به همنشينانش فرمود آمد، حضرت
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ارم با من شما مطالب اين مرد را شنيديد، من دوست د«
  »يد تا من در حضور شما جواب اين مرد را بدهميبيا

هاى خود را  آنان حركت كردند، و حضرت هم كفش
  گفت: برداشت به اتفاق آنان روان شد و با خود مي

» بحي اللَّه نِ النَّاسِ والْعافينَ ع ظَ ومينَ الَْغياْلكاظ
   60»اْلمحسنينَ

سجاد با وى سخن درشتى آنان فهميدند كه حضرت 
 .نخواهد گفت، امام آمد تا درب منزل آن مرد رسيد

و در انتظار  آمداو از منزل بيرون او را صدا زد. حضرت 
  بود كه حضرت به وى صدمه برساند.

  فرمود:  السالم)هي(علعلى بن الحسين 
اى برادر اگر مطالبى را كه با من گفتى راست باشد «

و اگر چنانچه ناروا باشد از من استغفار خواهم كرد، 
آمد  جلوآن مرد  »خواهم شما را رحمت كندخداوند مي

  بوسيد، و گفت: حضرت را پيشانى و 
   »ها هستممن به شما ناروا گفتم و من سزاوار آن حرف«

راوى گويد: اين مرد حسن بن حسن بن على بن ابى 
  طالب بود.

يكى از غالمان  السالم)هي(علروايت شده حضرت سجاد  .12
زد، وى جواب نداد، بار ديگر صدا زد باز هم صدا خود را 

  جواب نداد، فرمود: 
   :گفت »؟اى پسر من فرياد مرا شنيدى«
  فرمود:  !»آرى«
  عرض كرد:  »پس چرا جواب مرا ندادى؟«
  فرمود:  !»رسانيداز شما مطمئن بودم كه مرا آزار نمي«
از من در امن  كنم خداوندى را كه غالم مراحمد مي«

  »قرار داده.
به  السالم)هي(عليكى از كنيزان حضرت زين العابدين  .13

از دست  آفتابهريخت ناگهان دست مباركش آب مي
كنيز افتاد و دست آن حضرت را بدرد آورد، امام سر 

  خود را باال آورد، كنيز گفت: 
                                                 

برند و از خطاى مردم  خشم خود را فرو مى: 134آل عمران /  ٦٠
  گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد. درمى
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  امام فرمود: »خداوند ميفرمايد: و اْلكاظمينَ اْلَغيظَ«
  : كنيز ادامه داد !»من خشم خود را فرو بردم«
  فرمود: حضرت  »و الْعافينَ عنِ النَّاسِ«
   :عرض كرد !»از تو درگذشتم«
  فرمود:  »و اللَّه يحب اْلمحسنينَ«
  !»برو در راه خدا آزاد هستى«
   كند:تعريف ميمحمد بن اسحاق بن يسار . 14

مايحتاج زندگى آنان ى بودند كه يها در مدينه خانواده
رسد،  دانستند روزى آنان از كجا مىرسيد و آنان نميمي

وفات كردند اين  السالم)هي(علهنگامى كه على ابن الحسين 
  116 غذاها قطع شد.

  گويد: به زهرى گفتم:  سفيان بن عيينه، مى. 15
» مالقات كردى؟ السالم)ماهي(علآيا با على بن الحسين «

  گفت: 
 نمودم و با احدى برتر از او برخوردآرى، مالقات «

ام، به خدا سوگند نه در خفا دوستى برايش سراغ  نكرده
  شد: سؤال او  از» دارم و نه در علن دشمنى.

  گفت: » چطور؟«
زيرا نديدم احدى را اگر چه حضرتش را دوست «
دارد مگر آن كه چون كامال به فضل و كمالش واقف  مى

د و نديدم كسى را ورز است نسبت به جنابش حسد مى
دارد مگر آن كه به  اگر چه او را مبغوض و دشمن مى

خاطر شدت مدارات و مسالمتش با آن حضرت مدارا 
  »كند. مى
  : كندتعريف ميسفيان بن عيينه . 16

را شبى سرد و السالم) ماهي(علعلى بن الحسين  ،زهرى
طوفانى در حالى كه بر دوشش آرد و هيزم حمل 

  كرد ديد، محضرش عرضه داشت:  مى
حضرت » اى فرزند رسول خدا اين بار چيست؟«

  فرمودند: 
ام كه به  اى آماده كرده قصد سفر دارم و براى آن توشه«

  زهرى عرض كرد: » برم. مكان امن و محفوظى مى



  70/ السالم) زندگاني امام سجاد (عليه

حضرت  »كند حمل مى اين غالم من است و بار شما را«
  زهرى عرض كرد:  از دادن بار امتناع نمودند.

                        » كنم دارم و شما را خالص مى من خودم آن را برمى«
  حضرت فرمودند: 

دهد و  ولى من خود را از آنچه در اين سفر نجاتم مى«
گرداند خالص  ام را نيكو مى ورودم بر آنچه اراده كرده

  !»و را به حقّ خدا پى كارت برو و مرا رها كنكنم، ت نمى
شدم و به كار خويش جدا گويد: از حضرت  زهرى مى

پرداختم، بعد از چند روز ديگر كه با آن جناب مالقات 
  كردم به آن حضرت عرض نمودم: 

اى فرزند رسول خدا هيچ اثرى از سفرى كه فرموديد «
  حضرت فرمودند: » بينم. در شما نمى

كه تو پنداشتى مقصودم نبود بلكه مرادم سفرى  !آرى«
كنم و آماده  از آن مرگ بود و براى آن خود را آماده مى

شدن براى مرگ به اين است كه از حرام اجتناب كرده 
  »و خيرات را بذل و اعطاء نمود.

كه اند نقل كرده  السالم)هي(علامام سجاد برخى اصحاب . 17
گذاردند تا غسل را روى تخت  اماموقتى بدن مطهر 

دهند نظر بينندگان به پشت حضرت افتاد كه همچون 
زانوى شتر پينه داشت و اين به خاطر كثرت بارهايى 

گذاردند و به منازل فقراء و مساكين  بود كه به دوش مى
  فرمودند. حمل مى

  : گويدميابو حمزه ثمالى . 18
آن  را در نماز ديدم كه عباء السالم)ماهي(علعلى بن الحسين 

هايشان افتاده بود آن را  حضرت از روى يكى از شانه
مرّتب و منظم نكردند تا از نمازشان فارغ شدند، از آن 

  حضرت فرمودند:  حضرت راجع به آن پرسيدم.
دانى در مقابل چه كسى من بودم،  واى بر تو، آيا مى«

شود مگر آن مقدارى از آن كه  بنده نمازش قبول نمى
  117»بر آن دارد.شخص به قلبش اقبال 
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  چهل حكمت
  صفات مؤمنين - 1
 و ،الّله نينَ كانَ في َكَنفؤمنَ اْلمم نْ ُكنَّ فيهثَالثٌ م 

و ،هرْشلِّ عةِ في ظيامالْق موي الّله نْ فَزَعِ  أظَلَّهم َنهآم
 ْكبرِ:اْليومِ األ

رجلٌ  أَعطي النّاس منْ َنْفسه ما هو سائلهم لَنْفسه، و منْ
داً وي مقْدي ها  لَممقَد ةِ الّلهفي طاع أَنَّه َلمعتّي يالً حرِج

و ،هتيصعفي م أَو  ْترُكتّي يب حيبِع أخاه بعي لٌ َلمجر
.هنْ َنْفسم بيالْع 118 ذلك 

در هر يك از مؤمنين است كه اگر حالت و خصلت سه 
 يباشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قيامت در سايه

روز  خوف و هراسباشد و از عرش الهي مي )رحمت(
چه كه انتظار دارد كه هر آنايندر امان است: قيامت 

اينكه هيچ قدمي ؛ ها عطا كندمردم به او دهند، او به آن
كه بداند كه در اري انجام ندهد) مگر آنبرندارد (هيچ ك

 راه اطاعت خدا قدم برداشته است يا در راه معصيت او؟
كه آن عيب را از از بردادر مومنش عيبي نگيرد مگر اين

 .خودش برطرف كرده باشد
  موجب نجات -2
  نِ النّاسِ وع هسانل ن: َكفؤْمْلمل ْنِجياتثَالثٌ م

 و ،ياِبهِماْغت و ،ْنياهد و هرَتخال هْنفَعِبما ي هَنْفس إشْغاُله
.هلي َخطيَئتع كاء119 ُطولُ اْلب 

 نگه داشتن: شدسه چيز موجب نجات انسان خواهد 
مشغول كردن خود به ي و غيبت مردم، يزبان از بدگو

هاي كردن گريه كارهاي مفيد براي دنيا و آخرت،
 .اشتباهات خودطوالني بر خطاها و 
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 كمال اسالم - 3
 َكم نْ ُكنَّ فيهم عبأرم و ،هالملَ إسح يَلق و ،هذُُنوب تص

راض: و ْنهع وه و هبلنّاس، فرل هلي َنْفسلُ ععجِبما ي ّلهل اء
ياءتحاالْس النّاسِ، و عه مسانقُ لدص نْ ُكلِّ َق وِبيحم ْندع 

.هلأه عم هنُ خُْلقسح النّاسِ، و نْدع و 120 الّله 
 و ، ايمانش كاملچهار چيز است كه اگر در كسي باشد

، و در حالتي خداوند را شدگناهانش بخشوده خواهد 
خاطر بهكند كه از او راضي و خوشنود است: مالقات مي

خدا وفادار باشد نسبت به آن عهدهايي كه برگردن خود 
ي و صداقت ي. راست گوگذاردبراي خدمت به مردم مي

نسبت به مردم در تمام موارد زندگي. حيا و پاكدامني 
اخالقي خوش هاي شرعي و عرفي.نسبت به تمام زشتي

 با اهل و عيال خود. بودن و خوش برخورد
  واعظ درون - 4
منْ َخير ما دام َلك واعظٌ ِبيا ابنَ آدم، إنَّك ال َتزالُ  

و ،كَنْفس و ،كمنْ هةُ مبحاساْلم ما كاَنت  فما كانَ اْلَخو
 121 َلك شعاراً.

اي فرزند آدم، تا آن زماني كه در درون خود واعظ و 
 ،اي دلسوز داشته باشي، و در تمام امورنصيحت كننده

كارهايت را اهميت دهي، و در تمام  يبررسي و محاسبه
؛ در ي خود قرار دهيرا شاخصهخوف از خدا حاالت 

 خير و سعادت خواهي بود.
  حق شكم -5
  رامِ ونَ اْلحقَليل مل وِعاء ْلهعفَأنْ ال َتج كْطنقُّ با حأم و

 122 ال لَكثير، و أنْ َتْقَتصد َله في اْلحاللِ.
حقّي كه شكم بر تو دارد اين است كه آن را ظرف 

قرار ندهي و بلكه در  ،چه زيادچه كم و  ،چيزهاي حرام
و به مقدار نياز (كني ميانه روي چيزهاي حالل هم 

 .)يياستفاده نما
  شوق به بهشت - 6
عنِ  منِ اْشتاقَ إلي اْلجنَّةِ سارع إلي اْلحسنات وسال 

و ،واتنْ  الشَّهم ةِ إلي اللَّهببِالتَّو رنَ النارِ بادنْ أْشَفقَ مم
و حارِمِ. ذُُنوِبهنِ اْلمع ع123 راج 
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كسي كه مشتاق بهشت باشد در انجام كارهاي نيك، 
؛ و هركس از كندرها مينمايد و شهوات را سرعت مي

  آتش قيامت هراسناك باشد به درگاه خداوند توبه 
 جويد.هاي زشت دوري ميركند و از گناهان و كامي
  درخواست كمك - 7
 مذْهبةٌ لْلحياء، و ئجِ إلي النّاسِ مذَلَّةٌ للْحياةِ وطََلب اْلحوا 

قارِ وبِاْلو ْخفافتاس رِ، واْلَفْقرُ اْلحاض وجِ  هوائلَّةُ طََلبِ اْلحق
 124 منَ النّاسِ هو الْغنَي اْلحاضر.

ذّلت و  موجبدست نياز به سوي مردم دراز كردن، 
خواري در زندگي و از بين رفتن حياء و ناچيز شدن 

طوري كه هميشه به شد،خواهد و وقار فرد شخصيت 
و هرچه كمتر به مردم  ؛دستي نمايداحساس نياز و تنگ

نمايد بيشتر احساس  واسترو بيندازد و كمتر درخ
 نيازي خواهد داشت.ي و بييخودكفا

  ي خيرهمه -8
 رُ كُلُّهياَنةُ اإل اَْلَخيص.ه125 ْنسانِ َنْفس 

 )اعضا و جوارح(در حفظ و كنترل ي خير و خوبي، همه
 است. )از هرگونه كار زشت و خالف(خود 
  سخاوت و تقوا -9
 ياءخْنيا األَسةُ النّاسِ في الدةُ الناسِ في سادساد و ،

 126 .ءْتقيااآلخرَةِ األ
هستند؛ ولي در ، سخاوتمندان مر مرددر دنيا سرو

 د و سرور مردم، پرهيزكاران خواهند بود.يقيامت س
  ازدواج و صله رحم - 10
 و ،ّلهل جونْ زم ِبتاجِ اْلم الّله هجتَو ملَ الرَّحصو موي لك

 127 اْلقيامةِ.
هركس براي رضا و خوشنودي خداوند ازدواج نمايد و 

خداوند با (دادن) رحم نمايد،  يبا خويشان خود صله
 .كندتاج پادشاهي و كرامت، به او توجه و عنايت مي

  زيارت مؤمن -11
ْنجازِ موعود الّله، َشيعه منْ زار أخاه في الّله طََلباً إل 

َلك، وم ونَ أْلفعبنْ خَْلف أال سم فهات ِبه َتفه و تبط 
 128حه َغمرَْته الرَّحمةُ.طابت َلك اْلجنَّةُ، فَإذا صاَف
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هركس به ديدار دوست و برادر خود برود و براي رضاي 
هاي كه به وعدهخداوند او را زيارت نمايد به اميد آن

و مشايعت  يالهي برسد، هفتاد هزار فرشته او را همراه
گيرد كه از چنين مورد خطاب قرار ميخواهند كرد، هم

آن باد. پس  رايتگواها پاك شدي و بهشت آلودگي
با دوست و برادر خود دست دهد و مصافحه  هنگام كه

 كند مورد رحمت قرار خواهد گرفت.
  قبول عذر -12

  سارِكلَ إلي يوَتح ثُم ،كميننْ يلٌ عجر كإنْ َشَتم
.ْنهلْ مَفاْقب كإَلي تَذَر129 فَاع 

كند،  تو را بدگوييدر (گوش) راستت، چه شخصي چنان
پوزش طلبد،  در (گوش) چپت و سپس برگردد و

 عذرخواهي و پوزش او را پذيرا باش.
  پرهيز از گناه -13

عِجبت لمنْ يحَتمي منَ الطَّعامِ لمَضرَّته، َكيف اليحَتمي  
.هرَّتعمنَ الذَّْنبِ ل130 م 

ب دارم از كسي كه نسبت به تشخيص خوب و بد جتع
ورزد كه مبادا ضرري به او برسد، مام ميخوراكش اهت

 به خاطر زشتي و قباحتش،چگونه نسبت به گناهان 
 ،ي، آخرتييو نسبت به مفاسد دنيا(دهد ت نميياهم

 .)تفاوت استروحي، فكري، اخالقي و... بي
  اطعام -14

 نَّةِ، ومارِ اْلجنْ ثم الّله هموع أطْعنْ جناً مؤْمم منْ أطْعم 
منْ سقي مؤْمناً منْ َظمأ سقاه الّله منَ الرَّحيقِ اْلمْخُتومِ، 

نَ الّثيابِ اْلُخْضرِ. وم الّله ناً َكساهؤْمنْ َكسا م131 م 
اي را طعام دهد خداوند او را از هركس مؤمن گرسنه

اي را آب تشنه نمايد، و هر كههاي بهشت اطعام ميميوه
  گواراي بهشتي سيرآبش  يهدهد خداوند از چشم

اي را لباس بپوشاند خداوند گرداند، و هركس برهنهمي
-و رنگ مي نوعاو را از لباس سبز بهشتي كه بهترين 

 باشد خواهد پوشاند.
  دين و عقل - 15

 ةِ، وصُقولِ النّاقبِالْع صابالي اآل إنَّ دينَ الّلهَلةِ، واْلباط راء 
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اليصاب إالّ ِبالتَّسليمِ، َفمنْ سلَّم َلنا  اْلفاسدةِ، واْلمقاييسِ 
الرَّأْي  منْ دانَ بِاْلقياسِ و منِ اهتَدي ِبنا هدي، و سلم، و
.َلك132 ه 
هاي باطل، و مقايسات عقل ناقص و نظريه يوسيلهبه

را  خدا ل دينيتوان احكام و مسااساس نميفاسد و بي
رسيدن به احكام  يبنابراين تنها وسيله به دست آورد؛

؛ پس هركس در بودن استواقعي دين، تسليم محض 
تسليم باشد از هر انحرافي در امان  ،مقابل ما اهل بيت
ما هدايت يابد خوشبخت  يوسيلهبه است و هر كه

خواهد بود. و شخصي كه با قياس و نظريات شخصي 
 گردد.خود بخواهد دين اسالم را دريابد، هالك مي

  دنيا و آخرت -16
 َنةٌ، وْنيا سالد ْقَظةٌ، ورَةُ يما أضْغاثُ  االْخَنهينُ بَنح

 133 أحالمِ.
ري رت) است و آخرت بيداخواب (چچون نيمهدنيا هم

باشد و ما در اين ميان، بين خواب و بيداري به سر مي
 بريم.مي
  موجب سعادت -17

 و ،هفي بِالد رُهتْجُكونَ مأنْ ي رْءةِ اْلمعادنْ سُكونَ  مي
حينَ، وصال خَُلطاؤُه .تَعينُ ِبهِمسي الدأو 134 َتُكونَ َله 

و از سعادت مرد آن است كه در شهر خود كسب 
 )شريكان و مشتريانشنشينانش (همتجارت نمايد و 

افرادي صالح و نيكوكار باشند، و نيز داراي فرزنداني 
 باشد كه كمك حال او باشند.

  محتواي قرآن - 18
آيات اْلُقرْآنِ خَزائنُ الْعلْمِ، كُلَّما ُفتحت َخزاَنةٌ، َفيْنبغي  

 135 َلك أنْ َتْنُظرَ ما فيها.
اي (از آن) اند، هرگاه خزانههاي علمقرآن خرانههاي آيه

باز شد، چه خوب است دقت كني كه در آن چيست و 
 .يابيچه مي

  ختم قرآن -19
 ي رسولَ الّله، ومنْ َختَم اْلُقرْآنَ ِبمكَّة لَم يمت حتّي يرَ 

 136 يرَي مْنزَِله في اْلجنَّةِ.
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ميرد نمي ه ختم كند،مكرّم يهر كه قرآن را در مكّه
و جايگاه خود  وآله)هيعلاهللاي(صلكه حضرت رسول الّله مگر آن

 نمايد.رؤيت ميرا در بهشت 
  استقبال از حاجي - 20

 شَتباس جحي نْ َلمَشرَ معوا يا ممإذا قَد رُوا بِاْلحاج
و موهحَفصاف  ِجبي كفَإنَّ ذل ،موهظِّمع كُمَليع

 137 جرِ.ُتشارُِكوهم في األ
شركت  جايد و در مراسم حكه به مّكه نرفتهاي كساني 

  ايد، بشارت باد شما را به آن حاجياني كه نكرده
ها ديدار و مصافحه كنيد تا در پاداش گردند، با آنبرمي

 ها شريك باشيد.آن جو ثواب ح
   تسليم مقدرات -21

  ْكرُوهقينِ.الرِّضا ِبماْلي جاترلي دنْ أعم ،138 اْلَقضاء 
ترين مقدرات الهي از و راضي بودن به سختخشنود 
 .استترين مراتب ايمان و يقين عالي
  دو جرعه - 22

ما منْ جرْعة أَحب إلي الّله منْ جرْعَتينِ: جرْعةُ َغيظ  
ة رصيبةُ مرْعج لْم، أَونٌ ِبحؤْمها مدر.ربنٌ ِبصؤْمها م139 د 

تر از يكي محبوب ايفرو بردن جرعهنزد خداوند متعال 
از اين دو حالت نيست: حالت غضب و غيظي كه مؤمن 
با بردباري و حلم از آن بگذرد و ديگري حالت بال و 

 ي و صبر بگذراند.يمصيبتي كه مؤمن آن را با شكيبا
  بدگويي -23

 140 فيهِم رموه ِبما َليس فِيه.منْ رمي النّاس ِبما  
ي كند و عيوب آنان را بازگو يهركس مردم را عيب جو

  عيوبي م به هنمايد و سرزنش كند، ديگران او را مت
 .كه در او نيست كنندمي
  همنشينان صالح -24

  َلماءالْع بأَد الحِ، وةٌ إلي الصيحِينَ داعالةُ الصجاَلسم
ةٌ فْقلِ.زِياد141 ي الْع 
انسان را به سوي صالح و خير  ،نشيني با صالحانهم
صحبت شدن با علما، سبب كشاند؛ و معاشرت و هممي

 باشد.افزايش شعور و بينش مي
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  قلب حزين و شاكر - 25
إنَّ الّله يحب ُكلَّ قَْلب حزين، و يحب ُكلَّ عبد  

 142َشُكور.
دارد هر قلب حزين و  همانا خداوند مهربان دوست

غمگيني را (كه در فكر نجات و سعادت خود باشد)؛ و 
 اري را دوست دارد.زشكرگ ينيز هر بنده

  زبان -26
 سانَ ابنِإنَّ ل مآد باح رِْشيُكلَّ ص هوارِحميعِ جلي جع ف

إنَّما َفيُقولُ: َكيف أصبحتُم؟ َفيُقوُلونَ: ِبَخير إنْ َترَْكَتنا، 
.ِبك نُعاَقب و 143ُنثاب 
 او زبان انسان بر تمام اعضا و جوارح ،هر روز صبحگاهان

ايد؟ و در چه وضعيتي گويد: چگونهشود و ميوارد مي
هستيد؟ جواب دهند: اگر تو ما را رها كني خوب و 

تو مورد ثواب و  يوسيلهكه ما بهآسوده هستيم، چون
 گيريم.عقاب قرار مي

  رنج اخروي -27
ما تَعب أولياء الّله في الدْنيا للدْنيا، بلْ تَعبوا في الدْنيا  

 144 لالْخرَةِ.
خود را براي دنيا به  دنيا،خدا در  يدوستان و اوليا

براي آخرت  در دنيا بلكه اند،سختي و زحمت نينداخته
 .اندبه سختي افتاده

  طللب علم - 28
  َلمعي َلوَلو و وهلْمِ َلطََلبي طََلبِ الْعما ف النّاس  فْكِبس

 145 اْلمهجِ و َخوضِ اللُّججِ.
 ي درمنافع و فضايلكه چه دانستند چه مردم ميچنان

 رفتند؛مي به دنبال آن، هر آينه استتحصيل علوم 
و يا فرو رفتن در ها خونريخته شدن  ه قيمتگرچه ب
 د.هاي خطرناك باشگرداب
  توصيف خداوند - 29

  هتَظمبِع ُفوا الّلهصضِ أنْ ياالْر و ماءلُ السأه عتَمَلوِ اج
 146 لَم يقْدروا.

چه تمامي اهل آسمان و زمين گرد هم آيند و چنان
بخواهند خداوند متعال را در جهت عظمت و جالل 
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 توصيف كنند، قادر نخواهند بود.
  عفاف - 30

 شَيء أحب إلي الّله بعد معرَِفته منْ عفَّةِ بْطن وما منْ  
ألَ. َفرْج، وسنْ أنْ يم إلي الّله بأَح يء147ما َشي 

عفيف و تر از بعد از معرفت به خداوند چيزي محبوب
نزد هيچ چيزي ، و پاك نگه داشتن شكم و عورت نيست

 )هاازمنديني(مناجات و درخواست  از ترخداوند محبوب
 .نيستبه درگاهش 

  جهاد برتر -31
 ْطنِ وفَّةُ اْلبع 148 اْلَفرْجِ. إنَّ أْفَضلَ اْلِجهاد 

، عفيف نگه داشتن شكم جهادترين ترين ومهمبا فضيلت
 است. )از چيزهاي حرام و شبهه ناك(و عورت 

  ي قيامتآماده -32
موُقوف بينَ يدي الّله  مبعوثٌ و ت وإبنَ آدم إنَّك مي 

 149 عزَّ و جلّ مسؤُولٌ، َفأعد َله جواباً.
اي، در اي و برانگيخته شدهاي فرزند آدم! تو مرده
اي اي و مورد سؤال قرار گرفتهپيشگاه خداوند ايستاده

 .پس براي او جوابي آماده كن!
  نگاه لطيف -33

 أخ هجي ونِ فؤْمَنَظرُ اْلمةِ ودوْلمنِ لؤْماْلم يه  ةِ لَهبحاْلم
 150 عبادة.

 ابراز نظر كردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روي
 عبادت است. ،تبعالقه و مح

  همنشين فاسق -34
 و اكنْ  إيأَقلّ م بِأكَْلة أَو كعبائ قِ، فَإّنهةُ اْلفاسبصاحم

و كذل و اكةُ  إيبصاحم ُتهدجفَإّني و همرَحعِ لاْلقاط
.تابِ الّلهوناً في كلْع151 م 

كه او به از دوستي و همراهي با فاسق بر حذر باش چون
  يك لقمه نان و چه بسا كمتر از آن، تو را 

فروشد؛ و مواظب باش از دوستي و صحبت كردن با مي
كه او را در چون ،باشدرحم مي يكسي كه قاطع صله

 كتاب خدا ملعون يافتم.
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  سخترين لحظه ها -35
أشَد ساعات ابنِ آدم ثَالثُ ساعات: الساعةُ الَّتي يعاِينُ  

و ،تواْلم َلكفيها م و ،رِهنْ َقبفيها م ُقومةُ الَّتي ياعالس 
و كيِ اهللا َتباردنَ ييفيها ب فقةُ الَّتي ياعالس ا تَعالي، فَإم

 152 إما إلَي النّارِ. و ْلجنَّةُا
سه در ترين لحظات براي انسان، ترين و سختمشكل
را عزرائيل ي مرگ، فرشتهاست: آن موقعي كه وقت 
كه آن هنگامي )خواهد جان او را برگيردبيند (كه ميمي

و در صحراي محشر به پا (شود از درون قبر زنده مي
آن زماني كه در پيشگاه خداوند متعال جهت  )خيزدمي

داند گيرد و نميحساب و كتاب و بررسي اعمال قرار مي
شود و يا راهي هاي جاويد ميراهي بهشت و نعمت

 دوزخ و عذاب دردناك خواهد شد.
 قيام قائم - 36 
  ةَ، ونا اْلعاهتنْ شيعلّ عجزَوع الّله بنا أذْهمقائ إذا قام
عجو ،ديدرِ اْلحُكزُب مهةَ  لَ قُُلوبُقو مْنهلِ مةَ الرَجلَ ُقوعج

 153 أربعينَ رجالً.
كه قائم ما قيام و خروج نمايد خداوند بال و آفت هنگامي

هاي ايشان را دارد ودلرا از شيعيان و پيروان ما بر مي
ت هر ونمايد، و نيرو و قآهن محكم مي يهمانند قطعه

 خواهد شد. مرديك از ايشان به مقدار نيروي چهل 
  عمل - 37

 و دارِ اْلَفناءلَ لمنْ عمبِ لجباً ُكلّ الْعجع  دار َترَك
 154اْلبقاء.

بسيار عجيب است از كسي كه براي اين دنياي زودگذر 
ولي آخرت را  )خوردو خون دل مي(كند و فاني كار مي

 .ستا رها و فراموش كردهكه باقي و ابدي است 
   طمع - 38

رأْيت اْلَخيرَ كُلَّه قَد اجَتمع في َقْطعِ الطَّمعِ عما في  
 155 أيدي النّاسِ.
را در چشم  )هاي دنيا و آخرتو خوبي( هاتمام خير

 ديدمپوشي و قطع َطمع از زندگي و اموال ديگران 
 (يعني قناعت داشتن).
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  وفور عقل -39
َلم يكُنْ عقُْله أْكملَ ما فيه، كانَ هالُكه منْ أيسرِ ما منْ  

.156 فيه 
ترين چيز در او نباشد، سقوط و كسي كه عقل او كامل

 .ترين چيزي است كه در او خواهد بودهالكت راحت
  كم گويي - 40

 رَِفةَ، وعفيما  إنَّ اْلم اْلكَالم مِ َترُْكهلسَكمالَ دينِ اْلم
 157حسنُ خُْلقه. صبرُه، و حْلمه، و ائه، ومرقلَّةُ  ، وعنيهيال

رهاكردن  :همانا معرفت و كمال دين مسلمان در گرو
در  كم جدل كردن او و او ربطي ندارد؛ي كه به يهاحرف

برابر مشكالت زندگي بردبار و شكيبا بودن و نيز داراي 
 ت.اس دناخالق پسنديده و نيك سيرت بو
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