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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

ت امام سجّادی و شخصیّانزندگ

مروان،  امیّه، آل خالفت، بنیعاشورا، ی واقعه، امامت ،، شخصیّتزندگی امام سجّاد کلیدی:کلمات 

عام شیعیان  قتل ،عام مدینه، انتقام حضرت زهرا ی حرّه، قتل ، توّابین، واقعههای انقالبیجنبش

روم، شجاعت، تفاوتی، قیام مختار، اختناق، ارتداد، نفوذ حکومت  ، ظلم، بیمردم کوفه شکنیعهدعراق، 

  معارف الهی در قالب دعا.

به آن بود و و حوادث بعد از  عاشورای در واقعه ادنقش امام سجّ گذشته ی جلسهموضوع صحبت 

از مدینه شروع کردیم و  الحسین از قبل از حرکت اباعبداهلل .بیان شد یهای فراوانلطف الهی نکته

 ادزندگانی امام سجّبخشی از ن رساندیم. چوث را بح بازگشت کاروان اسرا به مدینه تا بعد از

امام دوران امامت . کنممی در دوران امامتشان آن بزرگوار هایی از زندگی اراتی به بخششا ،ناگفته ماند

های نخستین شود و روزها یا ماهآغاز می الحسین باعبداهللا شهادت پدر بزرگوارشان اب سجّاد

سفر از کربال به کوفه  این دوران در . امام سجّادهای اسارت استهمان روزها و ماه ،امامت حضرت

ها و هدر کنار عمّی نقش بسیار چشمگیر، از کربال به مدینه و دوباره تا کربالو از شام از کوفه تا شام  و

پنج  و سی اددوران امامت امام سجّ .کنندایفا می بیتاهل یهخواهر بزرگوار خودشان و بقیّ

خالفت ران امامت حضرت در زمان آغاز دواست و  نسبتاً طوالنی یدوران که سال است

 برای چیز بسیار کوچکی این همه و ه او وفا نکردیزید چندان ب خالفته البتّ ؛است ّلعنهلاعلیهم معاویه بن یزید
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ید به درک یز الحسین بعد از شهادت اباعبداهلل چند روز و نودسه سال و حدود  .جنایت مرتکب شد

گونه  ی عالم را اینقلب همهو  دهمه جنایت مرتکب ش و اندی این خاطر همین سه سال هد و بواصل ش

  .رفت بود از دنیاله بود که چند سا و سی یک جوان یزید .با جنایت خود آتش زد

شود. بعد از  میمعاویه طی بنوران یزیددر د اداز امامت امام سجّ سه روز وسه سال و نود بنابراین

یزید بنیۀمعاولّ دوران خالفت او چهل روز است. آید و ک مییزید، سر کار بنۀیمعاومرگ یزید، پسرش 

کومت جائر خواهد به دستگاه حای که میضربه تاگیرد  ا در دست میزمام امور ر خاطراین  ظاهراً به

تمام امور کشور را در  خالفت را تصاحب کرد و چهل روز ظاهراً .پراثرتر باشدتر و ، پرتنشبزندامیّه بنی

ت بسیار جمعیّ دارم. روز چهلم اعالم کرد که من یک سخن عمومی با مردم و اختیار و کنترل گرفت

که شروع به سخنرانی کرد و اعالم کرد در مسجد جمع کرد و بعد به منبر رفت و  را از مردم عظیمی

با  ؛ حقکه خدا لعنتش کند نبود پدرمحق با  ؛است طهارت ت وبیت عصمخالفت از آن اهل

حق با امام مجتبی و ؛ معاویه که لعنت خدا بر او باد نبود پدربزرگم حق با. بود الحسین اباعبداهلل

و حاضر نیستم راه آنها را  کنمنزجار میر و اجنایات پدرانم ابراز تنفّاز  منو ود ب امیرالمؤمنین

در چهلمین روز  سفیانبیابنۀیمعاویزیدبنبنۀیمعاو کنم.گیری میاز خالفت کناره ؛ لذادنبال کنم

ت پسرش شدّبه و )یعنی همسر یزید( اری داشتیزید مادر مکّبنۀی. معاوگیری کرد هکنار خالفت خود،

بعد هم به او پیشنهاد  بیان کرد؛به او  نسبتی تعابیر بسیار تند و زشتی حتّ و مورد توبیخ قرار داد را

 یزید گفت: بن ۀی؛ ولی معاوبسپار را به برادر کوچکترتآن  ،خواهی خالفت کنیخودت نمیکرد حاال که 

ت دار شوم و لذّعهدهاستمرار خالفت در مسیر باطل را من ت ولیّؤبار سنگین مس که حاضر نیستمنه، 
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کنم و از عمل می چه اعتقاد دارم من به همان ؟چرا این کار را بکنم !برادرم ببرد را خالفت کردن

  1گیرم.خالفت کناره می

بعد از کنار رفتن او یک و  بودیزید در رأس کار بنۀیپسرش معاو ،روز بعد از یزید چهل تاحال  ایّ علی

یزید بنۀیحکم بعد از معاوبنآیند. مروان مروان سر کار می آل افتد و فاق میه اتّامیّتا در بنینوع کود

این نه  وماند  و نه ماه بیشتر زنده نمی انجامد خیلی به طول نمی خالفتش او همد که آیروی کار می

با یزید مخالف بود و تا روز آخر  زبیربندانید که عبداهلل زبیر است. میبن عبداهلل، درگیر جنگ با ماه هم

ند که سه نفر بود .ه با او مشکل داشتامیّبنی حکومت هایی بود کهیکی از چهره. هم با یزید بیعت نکرد

یکی  الحسیناباعبداهلل یکی معاویه به یزید توصیه کرد که خیلی سر به سرشان نگذار؛

یزید و طور که با زبیر همانبن. عبداهللدوم یعمر پسر خلیفهبنزبیر و دیگری هم عبداهلل بن عبداهلل

هرحال  به .ت مخالف بودشدّ هم به و فرزندانش ینبا امیرالمؤمن ،ه مخالف بودامیّدستگاه بنی

کند و از مردم بیعت  مختاری میخودو در مدینه اعالم استقالل  ]کودتای مروان[زبیر بعد از  بن عبداهلل

ی متقابالً منطقه کنند و زبیر بیعت میبنعبداهللبا  ،کنم اشاره می که بعداً سری از مناطقیک گیرد. می

ی جنگ وکند  سالمی دو خلیفه پیدا میلذا کشور ا ؛کنند میحکم بیعت بن مروانشام و مصر هم با 

زبیر بن به جنگ با عبداهلل همه نه ماه خالفت مروان د.آی میزبیر بن عبداهلل مروان به جنگو  گیرد میدر

 پسرش، حکمبن ی مروانبعد از خالفت نه ماهه .ردمی که مروان مید تا اینشو میطی 

                                            

، ص 2، ج حسنین  امنام  شهری، دانشناام   ؛ ری118، ص 66؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 962ص  8ج  ،الحسین االمام موسوعۀ. 1

المحرق ، صن    حجر، صواعق نقل از ابن ب  939ارین،ص الدّ حائری، ذخیرة و حسیای 751 ص، 1ج  ،الكبرى الحیوان حیاةنقل از   ب  111

 معاويـة جـد   و ان   تعـال،، ههـه  الالففـة حبـل ال ٰ ـ العهد، صعد المنبر فقـال: ان   یا ول  ابنه معاوية بن يزيد لم   ان   و :حجر  و قال ابن: 991-996

 مـر واال ابی ق  د ثم. بهنوبه رهینا   قبر  فی فصار المنی ة، اتته حت، تع مون ما بكم ابیطالب، و ركب بن ع ی   منه به احق   هو و من اه ه، االمر نازع
 ع ینـا االمـور اعظـم مـن ان  : و قال بك، ثم بهنوبه، رهینا   قبر  فی و صار عقبه، و انبتر عمر ، فقصفه نازع ابن بنت رسول ال  ٰ  هل له واكان غیر 

حرارتها فشأنكم  اتق  د فف الالففة حفوة اذق و لم الكعبة، و خر ب الالمر، اباح و هال  ٰ  رسول عترة قتل و قد منق به و بئس مصرعه بسوء ع منا
  ...،منها اصابوا ما سفیان ابی يةذر   فكف، شر ا   كانت ان و ا ،حظ   منها ن نا فقد خیرا   نیاالد   كانت لئنه ال  ٰ  امركم، و یف
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 ؛بسیار طوالنی هم دارد یاکی است و حکومتانسان بسیار سفّ آید کهروی کار می مروان بن کعبدالمل

 .آید عبدالملک سر کار میبنبعد از او هم، پسرش ولید کند و میدر دربار شام خالفت ویک سال بیست

دو نقل رسند.  شوند و به شهادت می مسموم می ادامام سجّعبدالملک بندر دوران خالفت ولید

ریزی  برنامه ادعبدالملک برای به قتل رساندن امام سجّبن خود ولید اند کههم نقل کرده ؛داریم

مسموم کردن و و  ادطرح ترور امام سجّ ،عبدالملکشام برادر ولیدبنهم نقل شده که هُ ،کرد

پنج خلیفه بعد  د؛آیسر کار نمیعبدالملک بنبالفاصله بعد از ولیدهُشام . ریخترا شهادت آن حضرت 

. شودخلفا میاین  یاز سلسله دهم یخلیفهبعد از آنها آیند و هشام عبدالملک سر کار میبناز ولید

 مروان هستند. ی پلید بنیهل و ساللاز یک نس ،ندقاتل امام باش که از این دو برادر یک رحال هره به

سلمه  امامت را به امّ از میراث یبخش ،حرکت کنند خواستند از مدینهوقتی می امام حسین

برخالف عایشه و  ای بود و شایستهو  زن شریف و بزرگوار همسر پیامبراکرم سلمه امّ .سپردند

سیار صمیمانه و ب یرابطه و بیتی به اهلارادت خاصّ ،در دلشان بود بیتحفصه که بغض اهل

 سپردند وسلمه  به امّرا  ودایع امامت برخی از لذا امام حسین داشت؛ بیتای با اهلمخلصانه

به را  هااین، به مدینه بیتشهادت من و بازگشت اهل ی عاشورا وند که بعد از واقعهکردتأکید 

 ر.ابسپ ادامام سجّ حسین،بن فرزندم علیّ

 دشانعنوان وصایای خولی را بهو طومار مفصّ هنام الحسینعبداهللابا همدر روز عاشورا که نقل شده 

  ادچون آن موقع حال امام سجّ؛ رنداسپمی الحسینبنت به دخترشان فاطمه  ،ادبه امام سجّ

روی زمین  و ،دنبنشین ندنداشتقدرت ی حتّبود که حضرت طوری بیماری و  عادی بوددت غیرشّبه

 دیدندو های اصحاب رفتند خیمهبه ل اوّ ،آمدند]ساعات آخر[  الحسینوقتی اباعبداهلل ه بودند.افتاد

  ادامام سجّ یبعد به خیمه ؛وداع کردندآمدند  هاهای خانم، بعد به خیمهکس نمانده هیچ که

مشغول  حضرت زینبو  و اصالً قدرت حرکت نداشتند روی زمین افتاده بودندایشان ؛ آمدند
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ه عمّکه ند کن عرض می هبه عمّ ادامام سجّ ؛ندشووارد می پرستاری حضرت بودند که اباعبداهلل

و حضرت را بلند  ادپشت امام سجّروند  می حضرت زینبو  ؛بتوانم بنشینم جان کمکم کن

قدر قدرت  حضرت این یعنی [؛دارند نگه می]را  ادو امام سجّآیند  مینزدیک  کنند و خودشان می

وصایای امامت را  ومارطاین  لذا امام حسین ؛حال بسیار رنجوری داشتند و دنبنشین نداشتند که

امام ، الحسینبنعلیّ برادرت، ند که این را بعداً بهفرمایسپرند و میمی الحسینبنتبه فاطمه

که  بعد .شودشروع می الحسین حضرت با شهادت اباعبداهللرصورت امامت ه به بده. ادسجّ

طور که همان ،دندهمیبه حضرت سلمه آن ودایع را امّ ،آیندحضرت به مدینه می

 دهند. می ایشانر را خدمت آن طوما ،هر حضرت همخوا الحسین بنت فاطمه

 است ادعموی ناتنی امام سجّکه  هحنفیّدبنمحمّ ،ندبه مدینه بازگشت حضرت که همان اوائل

خدمت  ؛بود ادباالتر از امام سجّهم او  سنّکرد. مالقات تقاضای وقت  اداز امام سجّ بار یک

امام و رهبری  هم اند و شیعیانپدرتان از دنیا رفته که دانیدعموجان شما میگفت: آمد و  حضرت

ت ولیّدار مسؤعهدهام از شما بیشتر است و من تجربهو  در شرایط فعلی من دیدم سنّو خواهند  می

چرا  ؟!زنیداین چه حرفی است که شما می !عمو جان :فرمایندمی ادشوم. امام سجّامامت شیعیان 

رسد که امام رحال گفتگو به جایی میه کنید؟ بهعا میادّ ی را که خدا به دوش شما نگذاشته،تولیّمسؤ

 متعال ت پیش خدایحکمیّ برایرا  ی مورد اختالفلهد، این مسأخواهیاگر می فرمایند:می ادسجّ

امام خواهد بود و  تأیید شد،که از ما  یک هر ؛دنکنببریم و ببینیم کدام یک از ما دو نفر را تأیید می

و طلب  قدرتشخص واقعاً  گرنهو ؛مشتبه شده بود ه امر برایشحنفیّدبندیگری پیروی کند. محمّ

ل روند و اوّمی کنار حجراالسود بنابراین را پذیرفت. امامت امام سجّادلذا بعداً هم  !نبود یدنیاطلب

نحوی  ، بهشماست مالبخواه که اگر امامت  داشما از خ !عمو جان :فرمایندبه عمو می ادامام سجّ

ولی هیچ  ؛خواهدکند و از خدا میه هم دعا مییّفحنبندمحمّ .تأیید شود ت برای شماولیّاین مسؤ
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ق به ایشان است خواهند که اگر امامت متعلّمتعال میاز خدای ادبعد امام سجّ .شودخبری نمی

است  الحسینبنشود که امامت مال علیّصدایی بلند میحجراالسود داخل از ؛ نحوی تأیید شود به

امر امامت را به پسر  2:کَ نْ مِ  هِ بِ  ق  حَ اَ  وَ ه  فَـ  یکَ خِ اَ ِن بْ اِ  لیٰ َر اِ مْ ااْلَ  َس ِّمِ : گویده مییّفحندبنو خطاب به محمّ

 بعد. استتر رو سزاوا احقّ دار شدن این سمتکه او برای عهدهچرا ؛تسلیم کن( ادامام سجّ)ت برادر

عنوان امام خودش قبول  را به ادآید و امام سجّه از اشتباهش بیرون میحنفیّبندمحمّ هاز این قضیّ

 .کندمی

 یبعد از واقعه بالفاصله .افتدفاق میای اتّدهنده وقایع بسیار تکان اددر دوران امامت امام سجّ

بذر انقالب  پاشاندن و شروع به شودمیآغاز  و حضرت زینب ادنقش بیدارگر امام سجّ عاشورا

کربال  یبعد از واقعه خرج داد کهبهه امیّبا آن حماقتی هم که دستگاه بنی کنند؛میدر جهان اسالم 

ببرد و این کار را تمام کند و فیصله  زیادپیش ابنبیاورد یا  دربار شام پنهانی به را جای اینکه اسرا به

 تا نددبردی به شهرهای متعدّوان اسرا را رکاو  ندکرد صورت زیگزاگی سفرنمایی به خاطر قدرتبه ،دهد

ه را امیّستگاه بنید و کنند میاز همان فرصت استفاده  بیتاهل ،دقدرت یزید را به رخ مردم بکشن

در قالب حرکت را  آن شود که بعدها میغاز موجی آدر کوفه  حال ایّ . علیکنند مفتضح می و افشا

پا  برمجالس سوگواری  ،آیندیا وقتی که حضرت به مدینه می بینیم؛ می ابینانقالب توّ ابین وتوّ

پیشگی و ناحق بودن  و جنایت بزرگوارشان پدر بزرگ در قالب این مجالس اهداف نهضت کنند و می

لذا در خود  ؛شودموج شورش و انقالب شروع می و کنندبرای مردم تبیین می معاویه رابنحکومت یزید

و  زننددست به شورش می هامیّعلیه دستگاه بنیی کربال مردم مدینه دو سال بعد از واقعه

و تعداد دیگری از طور مروان  طرف یزید حاکم مدینه بود و همین ابوسفیان که ازدبنمحمّ بن عثمان

                                            

و  51، ص 6الهنننداة، ج  ؛ حرّعننناملی، اتبنننا  165، ص 6شهرآشنننوم، مااقننن ، ج   ابنننن؛ 972النننوری،  طبرسنننی، اعننن م . 9

 .1269، ص 8، ج الحسین االمام وعۀموس
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عنوان حاکم  به ،المالئکهسیلی غریزند و با عبداهلل پسر حنظلهه را از شهر مدینه بیرون میامیّبنی

ه امام البتّ .گیرددر داخل مدینه شکل می یک حکومت خودمختارکنند و عمالً بیعت می مدینه

شروع  بیتط اهلموج انقالب توسّ صورت مستقیم در صحنه حضور ندارند.بهو  ظاهراً ادسجّ

 بیتی بین اینها و اهلعلنآیا واقعاً ارتباط ظاهری و  و ن شدنددار آا بعد چه کسانی عهدهامّ ؛شد

 های انقالبیرا با این جنبش خود یرابطه ادامام سجّ ،بنا به مصالحی.[ ]قابل تأمّل است ،یا نه بود

  .کنندآشکار نمیخیلی 

از آن  که یزید بعد ا از آنجاامّ ؛گیردقرار می مردمقدرت کامالً در دست ]در مدینه[ حال  ایّ علی

ای که کرد آن سرکوب وحشیانه و ه بودکربال پیدا کردی در واقعهبه گمان خودش که  ت ظاهریقیّموفّ

به  قبه از شامعُبنهی مسلمری را به فرماندلذا لشک ؛کرد کسی جایی صدا بلند کندل نمیدیگر تحمّ

بسیار  یواقعه همین هرّی حَواقعه .نرا بکه این قضیّ یدهد که ریشهکند و دستور میمی اعزام مدینه

منزلی یا دو کیلومتری شهر در دو  ای. حرّه نقطهمدینه مردمعام  ؛ یعنی قتلاست دهنده و عجیب تکان

 مختاربرای سرکوب حکومت خوددر حال آمدن فهمند که سپاه یزید مردم می مدینه است. وقتی

تعداد رزمندگانی که در . آید ی پیش میدرگیر ی حرّهمنطقه درروند و می رپیشواز این لشک به است،

لشکر عظیمی هم  ،لشکری که از جانب یزید آمده و هستند زیاد نیست ی حرّه از جانب مدینهواقعه

حرّه سرکوب  یون را در منطقهانقالبیّ بسیار خشنیلذا به صورت و ؛حهم تا بن دندان مسلّو است 

به مردم مدینه و آورد مدینه یورش می ؛ بهشود مدینه میتور یزید سپاه وارد شهر کنند و بعد به دس می

ها سرش که این حرف ا سپاه یزیدامّبرند؛ می پناه اهللدر مسجد رسول اکرمقبر پیغمبر

کشند که می آدمقدر این کنار قبر پیغمبر شوند ومی وارد مسجد رسول اکرم ،شودنمی

 حاال فکر [کشند.می]را  ده هزار نفر از مردم مدینه .شود میجاری  جوی خون کنار قبر پیغمبر

دوازده هزار  ،دهکه ت مدینه معلوم نیست جمعیّ کلّ ؛ی امروز استآن روز غیر مدینه یمدینهکنید 
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هفتصد نفر از مهاجر و  .کشند ه میحرّ ی واقعه را درمدینه  مردمده هزار نفر از  باشد. نفر بیشتر بوده

. سهمگینی استبسیار  یواقعه .رسنداز آل ابوطالب در این واقعه به شهادت میتعداد زیادی  انصار و

ی حرّه را نقل واقعه ،اندت نوشتههایی که خود اهل سنّکتاب در را بگویم.ه قضیّ جزئیّاتخواهم نمی

در قُطیبه دینوَری  ابن .کشتند ند و میکرد، غارت میندشدها میاکانه وارد خانهاند که چقدر سفّکرده

 وارم که در بغلم بود وشیرخ یهبچّ من بودم و :گویدمیکند که نقل میاز زنی  اسهو السیّ  االمامهکتاب 

چیز  هیچو خانه خالی شد  ؛بود غارت کردند و هرچه ریختند امسری سربازها به خانهیک ؛خوردشیر می

 !روداری بیا چهختند و گفتند هرگروه دوم ری ،ه رفتندها که؛ اینمن بودم و این بچّفقط  ؛داخلش نبود

ات هبچّ دهی یامی !گوییدروغ می !گفتند نخیر ؛چیز نیست هیچند، برد ماهداشت هرچه من قسم خوردم

بگردید  اینجا رابه شما بدهم،  چیزی نیست کهخورد که  هرچه قسم می او .کشیمرا جلوی چشمت می

که در حال شیرخوردن ماهه را شیرخوار چند یهپاهای بچّ، ی این دستهفرمانده ببرید، ،اگر چیزی بود

ه بچّ که سر زند طوری می به دیوار و محکمکشد می بیرون بغل مادرش با فشار ازو گیرد می بود،

عجیبی مرتکب  هایجنایت .کندخود آن مادر تعریف می را این .شود پخش می خانهدر جلوی مادرش 

برای را ها و دخترهای مدینه تمام زنیک هفته  کنند، یزید برای سه روز یا طور که نقل مین! ایشدند

 چقدر به نوامیس مؤمنین در آنجامرتکب شدند!  اعمال وحشتناکی کند! میحالل  سربازان خودش

 ودهنده  بسیار تکان کربال یبعد از واقعهاست؛  ی تلخ و سنگینیی حرّه خیلی حادثهواقعه !تجاوز شد

 ای را هم عرض نکته ا اینجا. امّحرّه است ی همین واقعه های بزرگ یزیداز جنایت فجیع است. یکی

روزی که آن  ؛ا مردم مدینه تقاص پس دادندامّ؛ معاویه را توجیه کنیمبن خواهیم جنایات یزیدنمی ؛کنم

جنایت  یتفاوت این صحنهدادند و اینها تماشاچی بیمورد حمله قرار می طوررا آن حضرت زهرا

پس داد! انتقام  . مدینهکاشتندمیدهند، انتقامی را که بعداً باید پس  بذر تفاوتیشان با بیداشتند  ،بودند

  .، انتقام مظلومیّت محسن حضرت زهرات حضرت زهرامظلومیّانتقام 
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این برخورد  و بعد با ود که در مدینه شکل گرفتب ییهای انقالبیحرکت از نمودیک  حال این ایّ علی

کننده  دهنده و ناراحت ی حرّه خیلی تکان واقعه ی مطالعه واقعاً]سرکوب شد.[ بسیار وحشیانه و خشن 

به سالمت  ادامام سجّبسیار وحشتناک است. در این واقعه  مرتکب شدنداست! جنایاتی که 

ل نابود کردن اوّ یدر وهله ده و سپاه اعزامی از سوی یزیامیّطبیعتاً هدف دستگاه بنینند. ما می

توانستند  می، پا شده ی دیگری پیدا کردند که شورشی در مدینه بربود و حاال که بهانه بیت اهل

بزرگوارشان  کنار قبر جدّ ادامام سجّشده نقل ا امّ ؛را هم از بین ببرند بیتی اهلباقیمانده

پناه آن  عجیبی است و در و دعای و دعایی خواندند که آن دعا هم نقل شده آمدند اکرمپیغمبر

ار به جایی رسید که ی کبرطرف کرد و حتّ اداک را از امام سجّلشکریان سفّ متعال شرّ دعا خدای

کرد اسراف در قتل  چون ؛معروف شد عقبهبنکه به مسرف سپاه یزید یفرمانده) عقبه،بن همین مسلم

امام  او باره لرزه بر اندامش افتاد. یک ،برخورد کرد ادبه امام سجّ وقتی قع مسلم نبود.(الوا و فی

باره ورق برگشت و خیلی با احترام حضرت را  یکامّا  ،که حضرت را بکشدرا احضار کرده بود  ادسجّ

حدود چهارصد نفر را و خودشان پناهگاه شدند  ادشد که امام سجّ طوریرها کرد و بعد هم 

پناه و افراد بی یتیمان ،هازن .کنندنجات پیدا می مرگاینها هستند که از فقط پناهندگی دادند و 

عقبه محفوظ بن اک مسلملشکریان سفّ شدند و از شرّپناهنده می ادبه امام سجّو آمدند  می

  3ماندند. می

وچهار هجری سال شصتل االوّمعاویه در چهاردهم ربیعبنیزیدبا مرگ طور که عرض کردم  همان

ی وران چهل روزهدیزید فراهم شد. بنیۀبرای سر کار آمدن معاو زمینه ونه سالگی،در سی قمری

در آن بخواهد چندانی  حوادث ؛ یعنی زمانی نیست کهه نیستیزید اصالً قابل توجّبنیۀخالفت معاو

                                            

-998، ص 1السّیاسنۀ، ج   ؛ دیاوری، االمامنۀو 582-588، 561، 516-517، 651-665، ص  5، ج الحسین االمام . موسوعۀ3

  . 971، ص9الیعقوبی، ج  یعقوبی، تاریخ و 138-136، ص  7فرید، ج عبدربّ ، عقدال ؛ ابن963
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مدینه  یدر داخل مدینه که منطقهیکی  ؛حکومت تشکیل شد. بعد از کنار رفتن او هم دو فاق بیفتداتّ

دیگری و  ؛زبیر حاکم آنجا بودبنعبداهلل گرفت وراق و یمن را زیر پوشش میسرزمین حجاز و ع و کلّ

جلوی حکومت  ،ماه حکومتشه نُ طیتوانست  حکم خره مروانبود و باالمروان حاکم  شام و مصر که

  ادمزاحم امام سجّزبیر به او فرصت نداد که  بن عبداهللتاً درگیری او با زبیر بایستد و طبیع بن عبداهلل

در  ی رارتآرام نسبتاًیط شرا ،نه ماه این در ادلذا امام سجّ .وردای برای حضرت پیش آلهأشود و مس

 و دآمکار  آشامی بود سر مروان که آدم بسیار خونبن، عبدالملکبعد از مرگ مروان ند.ردکطی مدینه 

اکی که همان خونخوار سفّ ؛دکرحاکم عراق  یوسف را فرمانروا وبناجحجّت خود خالف در سال دوم

که بدون  نفراتیتعداد  .شیعیان را به شهادت رسانداز  بسیاری جنایت کرد وبیست سال در عراق 

صدوبیست بود! صدوبیست هزار نفر  ،یوسف در عراق کشته شدندبن اجت حجّجنگ در زمان حاکمیّ

 موجود سادیست عجیبیک  اید. هکه شنیدهای بسیار وحشتناک به شکلرا اعدام کرد آن هم هزار نفر 

چرمی پهن  ییک سفره داددستور می بیاید به اشتها اینکهبرای  وقت غذاکنند نقل می !بود یو غریب

 شیعه زدند و در حالی که اینآوردند و جلوی او گردن میکردند و یکی از شیعیان را از زندان میمی

آمدنش برای  عامل به اشتها خورد.، او غذا میزدگردنش بیرون می های رگاز زد و خون پا می دست و

 .شداعدام می گونه این ی غذایش باید یک شیعهای بود. برای هر وعده غذا خوردن چنین صحنه

  زمان عبدالملکدر  ،حکومتش در عراق یبیست ساله یدوره یوسف بزرگانی از شیعه را در بن اجحجّ

 بهحضرت سرّو صاحب  زیاد نخعی این یار بزرگ امیرالمؤمنینبن. کمیلرساندمروان به شهادت 

قنبر غالم  و بزرگ اهل معنا، یر و چهرهاین عالم مفسّ ،جبیربنیوسف شهید شد. سعیدبناجدست حجّ

. ندیوسف شهید شدبن اجحجّ دستبهآن حضرت مرید خالص و پاکباخته و فقیر و  امیرالمؤمنین

دست هقدم ماند ب ثابت ارتداد که در ماجرایاست چهار نفری  ازیکی  که طویلامّبنیحیی
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د! موجود و یکی یکی اعدام کر صدوبیست هزار نفر را بدون جنگ کشتیوسف شهید شد.  بن اجحجّ

  4اک و عجیبی است.سفّ

آن روزهایی  بود در ینننفرین امیرالمؤم، یوسفبناجروی کار آمدن حجّ عرض کنم کهاین را هم 

ِ ب  اْلَهمَّ ِمَن ِه ي ِمیت  اْلَقْ َب َو َيجْ ال  ٰ َو  :فرمود. حضرت میرا به درد آوردندحضرت کوفه دل  که مردم

کوه اندوه بر و میرد ه میاز غصّبه خدا قلب انسان  5:َحقِّك مْ   َعنْ   اِطِ ِهْم َو تـََفر ِقك مْ ب ،ٰ ؤ الِء اْلَقْوِم َع اْجِتَماِع هٰـ 

غیرت و  د، پرحمتّ طور اب معاویه بر باطل خودشان اینبیند اصحکه میاز این ،آیدسر انسان فرود می

-به شما می .یدهست عهد و سست قمتفرّ گونه ودتان اینخ در حقّ اند و شما اصحاب من همحکم ایستاد

گویم حاال برویم شود میکمی خنک شود. خنک می گویید هوا گرم است بگذارمی ،برویدجنگ گویم 

ا در امّ ؛است بزرگهایتان خیلی  حرف ،عا کردنموقع ادّ .گرم شود گویید بگذار هوا کمیمی ،جنگ

 6: الِ ول  رَب اِت اْلِحجاِل َو ع ق  يا َاْشباَ  الرِّجاِل َو ال رِجاَل ح   وم  ااْلَْطفند: نیستید. فرمود کارمرد ی عمل، مرحله

 .ایدسال اهل آرزوها و خیاالت دنیا طلبانه و ای کسانی که مثل دخترکان کم سنّ !مردهای مردنماناای 

سخن شما دل  ،عا کردنموقع حرف زدن و ادّ 7:اءَ ِفْع  ك ْم ي ْطِمع  ِفیك م  ااْلَْعدَو   بَ الصِّفالص مَّ  ي وِهی  م ك مْ َكف

کند و عمل شما طمع دشمن را بیشتر می ،شود می کهعمل  موقعا امّ ؛شکافدها را میصخره ها وسنگ

خیلی خون به دل  ایدر آن چهارسال و خردهکند. را برای پیروزی بر ما بیشتر میامید دشمن 

 در روزهای آخر حیات ظاهری لذا امیرالمؤمنین !نکردند علی با ها کهچه ؛کردند امیرالمؤمنین

اینهاست بر اینها  را از دست اینها نجات بده و کسی که مستحقّخدایا! م: دگفتنو د کردنخود نفرین 

                                            

   ؛ 398-395مفید، ارشاد، ص  و 366االئمّ ، ص  تاریخ فی نفیسۀ مجموعۀ. 6

  .7ص ، 7ج کافی، کلیای،  و 656، ص 9تقفی، الغارا ، ج ؛ 51، ص 95ی  خطب الب غ ،  . سیّدرضی، نهج7

 .6ص، 7کلیای، کافی، ج  و 655، ص 9تقفی، الغارا ، ج ؛ 51، ص 95ی  خطب الب غ ،  . سیّدرضی، نهج6

  . با اندکی تفاو  در عبار .181ص ، امالیی، طوس و 981، ص 1، ج رشاد، امفید؛ 59، ص 92ی  خطب الب غ ،  سیّدرضی، نهج. 5
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د و آمکار  که در عراق سراست   نفرین امیرالمؤمنیناین  تبلوریوسف بن اجحجّ ، وحاکم کن

های مردم کوفه به ها و خیانتعهدی سستها، شکنیهمه ظلم را که بازتاب آن عهد این

فاقی رخ اتّ ،در این عالم چیزی بدانیم هیچبنابراین  .دکرتقاص اجرا عنوان است، به امیرالمؤمنین

 سر و ستمگرر قلد یک ،ی وقتی یک دیکتاتورحتّبصیرت و اهل عبرتی باشیم، انسان اهل  اگر .دهدنمی

و روی کار آمدن چنین جنایتکار  جامعه مستحقّ توانیم ببینیم چرامی ،کندآید و جنایت میکار می

 قلباً راضی نیستیمما قطعاً  !مریکا جنایت کردآ چقدر ،عراق ببینیدی واقعهن در همین اآل. قلدری است

 ؛کشتارهای وحشیانه قرار بگیرند و مورد جنایت و شکنجه طور گناه آن سرزمین اینمردم مظلوم و بی

هایی تقاص جنایت ،داافتفاقی که در عراق اتّ دانیما میامّ ؛ریمو جنایاتش متنفّ از آمریکا در عین اینکه

 که فاقیبینیم که هر اتّمیخوب یعنی اگر چشم باز کنیم  .دوران جنگ تحمیلی انجام شد است که در

   ن کوه است و فعل ما ندا.این جها :هست. گفت ابی در آنافتد حسدر این عالم می

 شته فتادهعیسی به رهی دیـد یکی ک
 

 انگشتسر به دندانحیران شد و بگرفت  

 که که را کشتی تا کشته شدی زارگفتا 

 

 شتتا باز که او را بکشد آن که تو را ک 

 

ی واقعهیوسف یا بناجحجّ . ماجرایالعمل استعمل و عکسدر واقع این عالم همین است؛  موضوع

تفاوتی بی حقّیا حاکم حکومت  یک به نسبتگر یک روز افکر نکنیم  .حرّه در مدینه بازتاب رفتارهاست

 درگیر کنیم،گفتیم چرا بیخودی خودمان را  و یمکرد سرمان را در الک خودمانو یم دادبه خرج 

، چرا بیخودی یمخوان، نمازمان را هم میکنیمزندگی راحتمان را می ،رویممان میدنبال کاسبی

ودمان را بیهوده خ و رویممان را هم میو مجلس عزاداری روضه خودمان را درگیر این مسائل کنیم؟

 یک حاکم در سطح کلّ به نسبتچه  .[ماند جواب می ... ]فکر نکنیم بیکنیم،یر این مسائل نمیگدر

با شود و به مدیری ظلم می کنیمیم و احساس میکنکار می ایاداره در چه در محیط کار؛ اگر ،جامعه

در آن شرایط اگر  ؛تواند مصداق پیدا کندکنند یا هرکس دیگر هر جایی هست میظالمانه رفتار میاو 



 

 

 

 

13 

ام را بگیرم، و نمره من درسم را بخوانم به من چه، یمگفتو  یمرا پایین انداخت مانسر یم وتماشاچی بود

 ،من نیست در حدّ این ،خودم را درگیر نکنم، من کنندبرخورد می چه کار دارم که با این استاد چطور

 ،کارمند به من چه؟ منِ ، ولیکنندمیظلم سه یا به مدیر این مؤسّکنند  ظلم می به اوفهمم که می

 تفاوت قتی بیصادر شود. بدانیم و های باالترفردا ممکن است حکم اخراجم از رده ،خودم را درگیر کنم

 خدای .نظمی هستکتاب و عالم حساب و  ؛ یعنی در اینروزی تقاصش را پس خواهیم داد بودیم

مهلت خدا به  اامّ ؛دهدمهلت میو خدا صبور است  هالبتّ .تضییع شود ظلومم گذارد که حقّمتعال نمی

 . نشان ندهد، عملی در برابر مظلومیّت حق تفاوتی و بی دنبال بی هب یفریاین معنا نیست که ک

ه صُرَدخُزاعی کبنسلیمانابین در عراق شکل گرفت. دوران حکومت عبدالملک قیام توّ درحال  ایّ علی

 .دشدار ابین را عهدهرهبری جنبش توّاست،  در کوفه بیتو از شیعیان اهلاست  غیرتیفرد با

عهدی و خیانتی  ی عاشورا یک گروه از مردم کوفه و شهرهای دیگر از سستعد از واقعهبکه دانید  می

و جنبش  جمع شدندزاعی دخُرَصُبنندور سلیما پشیمان شدند؛ اینها کرده بودند که به اباعبداهلل

عهدیشان را  سست و بارهاکوفه بارها عهد  ه این مردم سستالبتّ .شکل گرفت ابین در سرزمین عراقتوّ

ها ؟ این نطفه! واقعاً این سرزمین چیستاستکوفه چگونه خاک  دانم که؛ عجیب است نمینشان دادند

را  امام مجتبی ؛کردند گونه خون به دل را آن امیرالمؤمنین طورند!ایرادی دارد که این چه

بعد هم  و کردند رها زیاددر دام ابن او را و گونه خیانت کردند عقیل آنبنبه مسلم دیگری؛نحو  به

 چندین هزار نفر !ابینیک بار دیگر در جنبش توّحاال  .کردند لحسیناخیانتی که به اباعبداهلل

 عبدالملک بو بردهیدند حکومت فهمهمین که  اامّ ؛اعی بیعت کردنددخزصرنب نبا سلیماعنوان توّاب  به

کنند و از چندین هزار نفر،  میزاعی را خالی صردخبن پشت سلیمان ،ها برخورد کندخواهد با آنو می

 مردم کوفهکنند.  کنند و فرار می میدان را خالی می هبقیّ ؛ندما میت پانصد نفر جمعیّیا  شاید سیصد

که برابر  صردخزاعی در این درگیرینب و سلیمان را نشان دادند برای چندمین بار جفاپیشگی خود
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هم صد نفری چند  شود و بعد از کشته شدن او میشهید  تعداد زیادی نبودند، حکومتیسپاه دستگاه 

 8.دشو گونه سرکوب می ابین اینو جنبش توّ شوند متالشی می و بر او بودند که دور

 دنبالکه به است ایمختار چهره شود. بین حرکت مختار شروع میایک سال بعد از سرکوب جنبش توّ 

کوفه تحت حکومت  دست گرفت. کرد و کنترل شهر را به کوفه قیام ی، درردخزاعصبن یمانحرکت سل

آورد و به شدیدترین وجه می یریکی گسعد را یکیسران سپاه عمر  مختارمختار درآمد و از همانجا 

عبدالملک مروان سپاهی را به فرماندهی  کهاینتا خیلی شدید و سخت!  ؛بردکرد و از بین مینابود می

]به را  اشتر آراست و ابراهیم پسر مالکمختار هم لشکری  .فرستادزیاد برای درگیری با مختار ابن

که  امیرالمؤمنینو بزرگوار یار صمیمی و صدیق همان  اشتر مالک [.گماشتفرماندهی لشکر 

گونه بود که من برای  مالک برای من همان فرمودند: ؛مورد ایشان تعبیر خیلی بزرگی دارند در حضرت

  پسر مالکرحال مختار، ابراهیم ه و عظمت است. بهبرای مالک خیلی مقام  این 9!بودم اهللرسول

با سپاه عبدالملک که به و  روند میی موصل منطقهبه اینها گذارد و  میلشکر  فرماندهی بهاشتر را 

زیاد و تعداد دهند. ابن میشوند و این سپاه را شکست  بود درگیر میزیاد اعزام شده فرماندهی ابن

به مدینه برای  کند و میزیاد را جدا قفی سر ابنو مختار ث شوند میکشته  ماجرا زیادی از سران در این

نقل شده وقتی  !کندصحبت می با انسانچگونه که تاریخ ه به خدا از اینپنا. فرستدمی ادامام سجّ

 ی سر سفره ادامام سجّو صبحگاهان بود آوردند،  ادخدمت حضرت سجّ زیاد را در مدینهسر ابن

 :عرض کردند !اهلل سبحان !عجیب است !اهلل اهلل :فرمودند ،تا این سر را دیدند . حضرتصبحانه بودند

هنگام درست صبح  ،بردند زیادبه دربار ابن را به اسارات روزی که ما :؟ حضرت فرمودندچیست موضوع

                                            

، الحسنین  االمام موسوعۀ؛ 361-375، ص  67مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 681-653، ص 15العلوم، ج  عوالماصفهانی،  بحرانی. 8

 .  639-619، ص  8ج 

  .916، ص 9الب غ ، ج  نهج الحدید، شرح ابی و ابن 391، ص 17البراع ، ج  خویی، ماهاج هاشمی. 2
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حانه بود و من همانجا مشغول خوردن صب ،گذاشتند زیادابن جلوی و را آوردندسر پدر م وقتی بود و

ن . اآلحال خوردن صبحانه برای من بیاورند زیاد را درفتم خدایا کاری کن که سر ابنگو  نفرین کردم

 ی نقل شده کهحتّ 11عملی کرد.زیاد ابن نفرین مرا در حقّ متعال فاق افتاد و خدایبینم که این اتّمی

ِه الَِّهی اْلَحْمد  ِل  ٰ  متعال عرض کردند: به خدای شکر یجا آوردند و در سجده شکر به یحضرت سجده

انتقام خون و  را که انتقام من ییحمد خدا 11:اَر َخْیرا  اْلم اْلت  ه  ال  ٰ   َو َجَز  [َاْعداِئی]ی وِّ د  ِمْن عَ  َرَك ِلی ثاِریدْ اَ 

 دهد که عامل اجرای این انتقام الهی شد. از دشمنم گرفت و خدا به مختار جزای خیر  را پدرم

پرسیدند: حضرت از من  بودم؛ ادخدمت امام سجّ به مدینه رفته بودم و من کهکند  کسی نقل می

در  حرمله هست و!اهللرسول یابن :عرض کردم کند؟ چه می ؟هنوز هست یا نیست؟ حرمله کجاست

ن و داغی آتش را به حرمله را نفرین کردند و فرمودند: خدا داغی آه ،کند. حضرتکوفه زندگی می

  12حرمله بچشاند!

چه کرد! داند این سه تیر او که خدا می شتداتیر تا سه  خیلی جنایت کرد.ی کربال در واقعهحرمله 

 تیر دومش گلوی علیّ ؛فتگر هدفرا  اسالعبّش چشم ابالفضلیک تیرآتشی زد به هستی!  چه

ت. حرمله را نشانه گرف الحسینر اباعبداهللرا برید و تیر سوم قلب مطهّ اصغر امام حسین 

ال را یکی یکی گرفت و کربی واقعه خیلی دل اهل بیت را سوزاند. مختار ثفقی تمام سران جنایتکاران

را در آب جوش  بعضیو ها را دست و پا برید  بعضی ،ها را گردن زد بعضی ]کشت.[هر یک را به صورتی 

لذا  .دشدیدگان ی قلب تمام داغباعث تشفّ گرفت و انتقام ای دهنده تکان بسیارطرز   ه. بانداخت و سوزاند

                                            

 .386، ص 67مجلسی، بحاراالنوار، ج و  626، ص 9المجالس، ج  حائری، تسلیۀ حسیای؛ 963طوسی، امالی، ص  .11

و مجلسنی، بحناراالنوار، ج    649، ص 15العلنوم، ج   عنوالم اصفهانی،  بحرانی؛ 195الكشی(، ص   الرّجال)رجال کَشی، اختیارمعرفۀ. 11

  .386ص  ،67

   .119، ص 9الغمّ ، ج  و اربلی، کشف 133، ص 6شهرآشوم، مااق ، ج  ؛ ابن932طوسی، امالی، ص . 19
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دستور داد  را هم دستگیر کرد و مختار حرملهحال  ایّ علی .کردند دعا ختار رام هم که حضرت ددیدی

نفرین  ؛ یعنی دقیقاًختند و سوزاندندادر آتش اند با همان حال او را ردند واو را قطع کها و پاهای  دست

و داغی آتش را به حرمله بچشاند و این  (یعنی شمشیر)داغی آهن . اینکه عملی شد ادامام سجّ

عاً گرچه واق .از حرمله گرفته شد اصغر امام حسین انتقام حضرت علیّ گونه این افتاد وهم فاق اتّ

روی گنبد  ی کهپرچم سرخاین  .شود و این خون همواره در جوشش استها گرفته نمیانتقامحقّ این 

به کربال مشرّف  عزیزانی که !یعنی جنگ هنوز تمام نشده ،در اهتزاز است ر حضرت اباعبداهللمطهّ

شاءاهلل خدای  ؛ اناست ر حضرت اباعبداهللیک پرچم سرخ روی گنبد مطهّاند که دیده اند،شده

ر این توفیق را اند مکرّ کند و آنهایی هم که رفتهمندان و عاشقان  ی دوستان و عالقه تعال نصیب همهم

های حرام  وقتی به ماهکردند، میبا هم جنگ  ای کهدو قبیله هرحال در عرب رسم بود هعنایت کند. ب

و حرمت ت هم این رسم بود جاهلیّ یدر دورهدادند.  میبس  آتش و شدف میجنگ متوقّ، رسیدندمی

های حرام خاطر ماهو فعالً به که نشان دهند جنگ تمام نشدها برای اینامّ شد؛های حرام حفظ میماه

یعنی جنگ  ؛زدندباالی سر چادر رئیس قبیله یک پرچم قرمز می ،ف استمتوقّدیگری  تهر علّیا به 

ر گنبد مطهّ ین پرچم سرخی که باالیمانده است. ا و هنوز باقیتمام نشده ولی  ؛ف استمتوقّ

تا  است هنوز انتقام این خون باقی مانده و کار تمام نشده ؛گویداست همین را می الحسین اباعبداهلل

به ناحق ریخته را از تمام جنایتکارانی  هایظهور کنند و انتقام خون ارواحنافداهعصراهلل حضرت ولیّءشانا

راضی  تاکسانی که به این جنای یهمهده و با یزید و یزیدیان بو دلشان بعد از کربال که در طول تاریخ

ند. کش را می قاتالن اباعبداهلل ذراری داریم که امام زماندر روایات ظهور  لذا [بگیرند.]، هستند

 سلی را که از آنها باقی ماندهتمام ن امام زمان که ها ثقیل باشدبرای بعضی شاید هضم آن

اجدادشان این  و پدران !ها که کاری نکردندهاین بچّ !اهللرسول یابن کنند که مام سؤال میاز ا .دنکش می
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 َمنْ  وَ  13.ندهست اجدادشان راضی اینها به کار پدران و :فرمایندحضرت می .جنایات را مرتکب شدند

لذا اینها در جنایات آنهاست وکار گروهی راضی باشد از به  ی کهکس 14:مْ ه  نْـ مِ  وَ ه  ٍم فَـ وْ ِل قَـ َی ِبِفعْ َرضِ 

 د. نگیرمیانتقام این تیر و تبار و دودمان  ی همهاز  شریک هستند و امام زمان پدرانشان

 ،حضرت ،زیاد را آوردندوقتی سر ابن و ندکن حرکت مختار را تأیید می ادامام سجّحال  ایّ علی

 پیش از آن هم. دهدخدا جزای خیر به مختار  :اَر َخْیرا  اْلم اْلت  ه  ال  ٰ   َجَز  ند:فرمود ند ومختار را دعا کرد

و از حضرت راجع به مختار سؤال  آمدند مدینهدر  ادخدمت امام سجّ از مردم کوفه و عراق ایهعدّ

حضرت به عمویشان  نقل شده که یا نه؟ کمک کنیمو  آیا تأیید ؟تکلیف ما با مختار چیستکه  کردند

  :ه  ت  رَ وازَ م   ی الن اسِ َجَب َع َ ِت َلوَ بَـیْ َل الْ تـََعصََّب لَنا َاهْ  ی ا  جِ دا  زَنْ نَّ َعبْ اَ  وْ لَ  !يا َعمَّ  :مودندفره رو کردند و د حنفیّمحمّ

ما و گرفتن انتقام  بیت غیرت بورزد و در دفاع از حقّاگر یک غالم سیاه زنگی برای ما اهل !عمو جان

بنابراین مختار که  .یاری کنند را اوشود که مردم واجب می یهمه بر ،کند، قیام ظلمی که به ما شده

اختیار این کار را  15:تَ ما ِشئْ  َنعْ فَاصْ  رِ مْ ا ااْلَ هَ ٰـ ت َک هیْ َولَّ  َقدْ  وَ : ه فرمودندد حنفیّلذا به محمّ .جای خود دارد

توانست قیام مختار رحال ه به خواهی در رابطه با مختار عمل کن.می . هرطوربه خود تو سپردم

در این  ،جود آمدوهب ادامام سجّ بیدارگری تأثیر که تحت های انقالبیعنوان یکی دیگر از حرکت به

.کندظهور  مقطع

                                            

و حرّعناملی،   63الزّینارا ، ص   قولوین ، کامنل   ؛ ابن992، ص 1الشّرایع، ج  و علل 953، ص 1ج ، اخبارالرّضا . صدوق، عیون13

 .132، ص 16الشّیع ، ج  وسائل

ـْومٍ   الر اِضی ِبِفْعلِ  :118آمدی، غررالحكم، ص  و تمیمی 66الحكم، ص  ؛ لیثی، عیون622، ص 176الب غ ، حكمت  سیّدرضی، نهج .16    قـَ

  .ه مْ َكالد اِخِل ِفیِه َمعَ 
  .928، ص 1االبرار، ج  و جزائری، ریاض 816، ص 8، ج الحسین االمام موسوعۀ؛ 367، ص 67. مجلسی، بحاراالنوار، ج 17
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شده که فرمانروای مثالً نقل ؛ آمدی پیش میدر دوران حکومت عبدالملک گاهی اوقات شرایط خاصّ

آن سوار شد و از مدینه  مروان حکم بر شتری که پدرتآن  :که نوشت ای به عبدالملک مروانم نامهور

برای  ، و من سیصد هزار لشکریی شما ریختیعنی هیمنه ده و یا کشته شد!خور ، مرد!فرار کرد

 مودر برابر حکومت ر هامیّ. دستگاه حکومت بنیکندو را نابود فرستم که تمیو م اهجمع کردتو  سرکوب

به  حکومت مقتدر راآن  ،موو نظامی حکومت رسیاسی ذ هم نفو ،نفوذ فرهنگیهم  خیلی به ذلّت افتاد.

که چگونه به از این نامه ترسید و مانده بود  ک خیلیلعبدالم .یک حکومت ذلیل فرمانبر تبدیل کرد

اج داد و از عبدالملک نامه را به حجّ .در شام بود اجدر آن زمان حجّ دهد. نقل شده کهجواب  موقیصر ر

را  و این تهدید کند که ما این نامهسؤال  الحسینبناز علیّنحوی  به وبرود خواست به مدینه او 

برای حفظ  ،دنبیناسالمی را در تهدید و خطر می ی جامعه کیان ائمّههرگاه دهیم. جواب چگونه 

کار است  اسالمی ممکن است رهنمودی هم به همان حاکم جائر و ظالمی که سر یجامعه مصالح کلّ

 .استاسالمی  یمردم و جامعه اسالم، تضمین مصالح بلکه ؛این تأیید آن حاکم جائر نیست که بدهند

متعال لوح  خدای :برایش بنویسید طوردند که اینفرمو  ادامام سجّیکی از نمودهایش همین است. 

در هیچ  افکندهر بار که نظر می افکند و درسیصد بار بر این لوح نظر می ،محفوظی دارد که در هر روز

و کند  می کند و تعدادی از افراد را ذلیلمیراند و زنده میمی نیست که تعدادی از افراد را ایلحظه

کند و من امیدوارم که خدا در یکی می خودش یت و ارادهبا مشیّ خدا هر کاری بخواهد .کندعزیز می

خیلی  جواب را از سر ما مردم مسلمان کم کند. مقیصر رو یتو شرّ ،کندهایی که نظر میاز این لحظه

برای  و از طرف عبدالملکشد  عین این جواب نوشته .کی به نیروی الهیمتّ ی دادند؛ منتهاتند و قاطع

ا ههٰـ   ا َخَرجَ م:و گفتن نامه را خواند تکانی خورد م ایشده وقتی قیصر رونقل  .م فرستاده شدورقیصر 

ةِ الن بـ    مِ َكف   ِمنْ ِاال   که ماجرا چیز فهمید  .شودت است صادر نمیاین سخن جز از کسی که اهل نبوّ 16:وَّ
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که در دوران حکومت  باز نقل شده و آمادگی حمله پایین آمد. دیگری است و از آن حالت غرور

و  آور شگفتخیلی بود که  اسالمی پیدا کرده در کشور م نفوذ عجیبیو، دستگاه قیصر رعبدالملک

تی گذارد به چه ذلّخدا را تنها می دهد و ولیّای که غیرت به خرج نمیجامعهببینید  !استانگیز  عبرت

م صادر وهایی را از ران اسالم زیاد شده بود که پارچهدر جهقدر  اینم ! نفوذ حکومت روافتدمی

ابن  ،باَها عالمت این پارچهروی  و رفتهای اسالمی به فروش مییندر شامات و سرزمکه کردند  می

ی از این حتّ .ت بودیعنی همان عقاید مسیحیّ ،القدس خدای پسر و روح ،خدای پدر، القدس و روح

که به فروش برای این کردندتولید میکه هایی را در داخل کشور اسالمی پارچه نقل شده،تر عجیب

های هسکّخیلی عجیب است!  !زدندمی آن روی، القدس ابن و روح ،باَ نشانها برسد خود مسلمان

 ؛شدت درج میها شعارهای مسیحیّهشد و روی آن سکّم ضرب میوحکومت عبدالملک مروان در ر

 که اعتراض شدبار ی یکحتّ ام! اهللی رسولگوید من خلیفهای که می ! خلیفهحکومت اسالمیهای  سکّه

را زیاد روم پیغام فرستاد که اگر رویتان قیصر ؟ زنیدها میهو سکّها چنین چیزهایی را روی پارچه چرا

ای تندی هحرف علیه پیغمبر اسالمزنم، شما میهایی که برای هکنید از این به بعد روی سکّ

در   ادامام سجّشده که دادند. باز نقل قدر بدبخت و ذلیل بودند که تن می اینها اینو  نویسم!می

ضرت دادند خود ح ه راو بعد هم طرح سکّ یاد دادند را زدنه تکنولوژی سکّ ومتبه حکالً این شرایط اوّ

 و 18بنویسید. ،هِ ال  ٰ  ول  س  رَ  د  مَّ حَ م  و روی دیگر آن  17،و ه  ال  اِ  هَ ٰـ لاِ  ال ه  نَّ اَ  ه  َشِهَد ال  ٰ آن و فرمودند: یک طرف 

  .دشهای رومی از دور خارج هسکّ در کشور اسالمی ضرب و رایج شد واسالمی  یهسکّ گونه این

که شنیدم پیغام فرستاد  ادبرای امام سجّبار  مثالً یک ؛داشت  خواهی گاهی اوقات عبدالملک زیاده

با  ادامام سجّ .بیاورندبرای من این شمشیر را بدهید  ؛پیش شماست شمشیر رسول خدا
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آمد پیش میکه جا هر 19.توی دهنش زدندو تندی کردند  خیلیمأموران عبدالملک برخورد 

اید که  این ماجرای معروف را شنیده .کردباد بینی آنها را خالی می  ادبرخوردهای قاطع امام سجّ

شام پسر عبدالملک مروان هم در مراسم شرکت هُ؛ خدا بودند یدر طواف خانه ادامام سجّ باریک

احت بتواند مطاف را خالی کردند که او ر دور محلّبود  ت بزرگ مملکتیهشام شخصیّو چون  کرده بود

-پیشاپیش جلوی هشام می ،جوانی بودند و شان هم زیاد نبودکه سنّ ادا امام سجّامّ .طواف کند

مشغول  آید! در حال خودهست که می کیببینند این اصالً که هم برنگرداندند  رفتند و رویشان را

مثالً  که وانمود کردرود؟ ی برخورد و گفت او دیگر کیست؟ چرا کنار نمیهشام خیل طواف بودند. به

 را ادخواست امام سجّمی ولی شناختقوی میبسیار  بسا به احتمال چه ؛شناسمنمیاو را من 

 ایقصیدهجا در پاسخ هشام  صحنه بود و همان شاهد این شاعر انقالبی شیعی،ق این زدَرَفَ تحقیر کند.

چقدر شاعر انقالبی  این !عاً زیباستواق خوانم؛ چند بیتی از آن را برایتان می .دسرو حدود چهل بیت

را  گوید من اوکه هشام می هنگامی از اعتقاد شیعی خود دفاع کند.در این قصیده قشنگ توانسته 

 الحسینبنعلیّاو  شناسم؛میاو را من شناسی، اگر تو نمی گوید:می؟ فرزدق کیست او ؛شناسمنمی

 : کندسراید و به هشام خطاب می میالمجلس این شعرها را است و فی العابدینزین

ـــِر    یَها الَّـــهِ ٰـ هـــ ـــه   اء  اْلَبْطحـــ  تـَْع  َوْطأََت
 

 َو اْلبَـْیـــــــــــت  يـَْعرِف ـــــــــــه  َو اْلِحـــــــــــل  َو اْلَحـــــــــــَرم    
  

او را کعبه  .آشناست و با اوشناسد او را می هایها و صدای گامه گامکسی است که سرزمین مکّ این

  .شناسنداو را می هم شناسد و حلّ و حرم می

 ِه ك  ِِّهـــــــــم  اِد ال ٰ ـــــــــَها ابْـــــــــن  َخْیـــــــــِر ِعبـــــــــٰـ هـــــــــ
 

 اِهر  اْلَعَ ــــــــــم  الط ــــــــــ ی  النَِّقــــــــــ ی  َها التَِّقــــــــــٰـ هــــــــــ   
  

                                            

  .375، ص 7حویزی، نورالثّقلین، ج  ؛ عروسی27، ص 66؛ بحاراالنوار، ج 167 ، ص6شهرآشوم، مااق ، مجلسی، ج  ابن. 12



 

 

 

 

21 

  

شخصی است که در و  است طاهر و همنزّ ،باتقوا . اواست اهللرسول ،پسر برترین بندگان خدا او

  .شاخص است بین بندگان خدا

ـــــــــــــــــه  اِ  ـــــــــــــــــَرْي   قـــــــــــــــــاَل قائِ  هـــــــــــــــــاذا رَأَْت  قـ 
 

ـــــــــــٰـ َمكـــــــــــارِِم هـــــــــــ ،ٰ لـــــــــــاِ      اْلَكـــــــــــَرم   یها يـَْنَتِه
  

 یگوید که همهآنها می یگوینده ،دببینناو را می قریش وقتی یا همهامّ ؛شناسینمی او را تو

 . است به نهایت خودش رسیده الحسینبن ها در وجود علیّها و عظمت مکرمت

ــــــــــــــــهِ  َيكــــــــــــــــاد  ي ْمِســــــــــــــــك ه  ِعْرفــــــــــــــــانَ   راَحِت
 

ـــــــــیِم     ـــــــــن  اْلَحِط  ذا مـــــــــا جـــــــــاَء َيْســـــــــَتِ م  اِ ر ْك
  

ارکان  از رکن حطیم که یکیگویا نزدیک است  ،کنداستالم حجر  خواهدمی الحسینبن وقتی علیّ

 .دست امام را نگه دارد و رها نکند در آن واقع است(حجراالسود که  )همان رکنی استبیت است 

خاطر آشنایی و شناختی  بهببوسند، رکن حطیم  ودست بمالند به حجراالسود خواهند  وقتی امام می

 .رها نکند ست حضرت را پیش خودش نگهدارد ودخواهد  گویا می ،به این دست دارد که نسبت

ـــْیسَ  ـــنْ   قَـْول ـــ َ  َو َل  اِئرِ ِ ِبضـــ اهٰـ هـــ  َم
 

ْعــــــِر   َمــــــْن      ْنَكــــــْرَت َو اْلَعَجــــــم  اَ اْلع ــــــْرب  تـَ
  

همه عرب و  یچرا که همه ،زنداصالً ضرری به او نمی ،شناسمگویی من او را نمیاینکه می !ای هشام 

 شناسند.شناسی میکه تو نمی را عجم آن کسی

ْنـــــــــَت جاِه َـــــــــه  اِ َها ابْـــــــــن  فاِطَمـــــــــَة ٰـ هـــــــــ  ْن ك 
 

     ِ ــــــــــــدِّ ــــــــــــاَ ِبَج ــــــــــــاء  ال ٰ  ــــــــــــواْنِبی ــــــــــــْد خ ِتم   ِه َق
 

 .ختم شد او جدّ به الهی ی انبیاءسلسله بشناس! شناسی. اگر نمیاست زهرا یپسر فاطمه او

 ِه ِذْكـــــــــــــر ه مْ م َقـــــــــــــدَّم  بـَْعـــــــــــــَد ِذْكـــــــــــــِر ال ٰ ـــــــــــــ
 

ــــــــم    یِفــــــــ    ــــــــلِّ بَــــــــْدٍء َو َماْلت ــــــــوٍم بِــــــــِه اْلَكِ    ك 
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 هستند و در هر برّ و کار بیتاهلاین  شوندکه ذکر می کسانیلین اوّ ،متعال یبعد از ذکر خدا

 شود.شود و هر سخنی با نام آنها به پایان برده میخدا برده می از نام خوبی نام آنها بعد

ـــــــــــبِِّهمْ  َو اْلبَـْ ـــــــــــو ٰ  ض ـــــــــــر  ي ْســـــــــــَتْدَفع  ال  ِبح 
 

 ْحسان  َو الـنـَِّعم  ااْلِ  [ِبهِ  رب  ي ْستَ ]َ ب  َتطْ ي سْ َو    
  

و با توسّل به  شودطرف میاز انسان دفع و بر بیت اهلت این بالها با محبّ و خطراتها، تمام سختی 

 .شودب احسان و نعمت میلطآنها از پروردگار 

ــــــــــتَـه مْ اَ َكــــــــــان وا   ْهــــــــــل  الت قــــــــــ،ٰ اَ ْن ع ــــــــــدَّ اِ    ِئمَّ
 

ــــر  اَ     ــــْن َخیـْ ــــِل ااْلَ اَ ْو ِقیــــَل َم ــــْه  م  ْرِض ِقیــــَل ه 
  

ه شود یا اگر گفتو ند هست این خاندان پیشوایان اهل تقوا ،دنیبه شماره درآ اهل تقوا اگر بنا باشد که

 ینها هستند.شود که اگفته میکه بهترین اهل زمین کیانند، 

ـــــــــــ    ـــــــــــاَل ال َق ـــــــــــا ق ـــــــــــاِ م ـــــــــــه ِد ِ  یال  ِف  َتَش
 

 م  لَـــــــــــــْو اَل التََّشـــــــــــــه د  كانَـــــــــــــْت ال     نـََعـــــــــــــ   
  

ن ال اله اال ا اشهَدُ :گویدانسان میآن د نماز که در اگر نبود تشهّ :گویدمی خیلی قشنگی است!تعبیر 

 معَهم نَ نالحسیبنالی علیّ هم نبود، دگفت و اگر تشهّنمی)نه( ال  الحسینبنمطلقاً علیّ ،اهلل

گوید و دست رد به نمی کس نه کرم و بزرگواری است که به هیچ قدر صاحب بود؛ یعنی این )آری(

 زند. ی احدی نمیسینه

المجلس و فی سراید می ادامام سجّ شاعر شجاع و انقالبی در دفاع ازاین شعری که فرزدق  بعد از

ال قطع المی فرزدق را از بیتکه مستمرّ ددهو دستور مید شو میت عصبانی شدّ هشام به ،خواند می

 ان بودنام عُسفسنگالخی به  یسرزمین ه و مدینه کهبین مکّ یسرزمین کنند و او را تبعید کنند و در

دارد و به نمیدست بر، هاسختی یرغم همهندان علیفرزدق در همین دوران تبعید و ز .کنند زندانی

ی امکان مادّ هم ه؛دآممیفشار . خیلی هم به او دهدادامه می بیتسرودن شعر در تجلیل از اهل
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لع مطّ وقتی اد. امام سجّها بودهم در زندان و سختیو قطع شده بود  او یمستمرّ نداشته و

با اینکه ق فرزد. فرستندهزار درهم برای او هدیه می دوازده ،وضع فرزدق سخت است کهند شو می

 از جانب امام برایرا هزار درهم  دوازدهوقتی دهد؛ یعنی  اینجا کوچکی نشان می ؛خیلی بزرگ است

من تنها برای رضای  عرض کنید: ادبه امام سجّدهد که  میپیغام د و کن قبول نمی آورند، می فرزدق

ا مگر امّ ؛که برای رضای خدا گفته کار خوبی کردهاین. خب تجلیل شما گفتمخدا این شعرها را در 

ی ما بفرستند، اگر دوازده درهم برا هزار که هیچ، ! دوازدهگرداند؟برمی را عطای امام معصومانسان 

 های ی از معرفت دارد. امیدواریم خدا معرفتحدّکس باالخره هر گذاریم!می چشممان روی سر و

، ٍر َخیْـ َق ک لِّ َخیْ فَـوْ . دهبد یباالتر   ادامام سجّ ،گرداند میپول را بروقتی هرحال  هب 21.ر  لِّ ِبرٍّ بِ َق ک  وْ فَـ ر 

ما خبر داریم تو  .م پس بگیریمایکه دادهما خاندانی نیستیم که چیزی را  :ندفرمودو  دادندپیغام 

هزار  یم که این دوازدهکنخواهش می ا از توامّ ،شعر گفتی خالصانه و فقط برای خدا در تجلیل از ما

تر این بود که قشنگه البتّ .کندفرزدق قبول می ورندآبار دوم که میلذا  21.درهم هدیه را بپذیری

 کرد. ل میل قبواوّ ی دفعه

از امام  سعایت بهشروع  ،عبدالملک پیش پدرش ،گرددمیبر وقتی به شام هشام بعد از این ماجرا

و  ادامام سجّ اعتنایی و از این برخورد و بی ذوقش خورده بود تویچون خیلی کند. می ادسجّ

کند که امام عبدالملک دستور صادر میو باالخره  .فرزدق خیلی دردش آمده بودی شعرهای کوبنده

را در حالی که با  ادامام سجّ . نقل شده کهبیاورید و از مدینه به شامکنید  را دستگیر ادسجّ

کربال هم حضرت  یبعد از واقعه) .حرکت دادند سمت شام از مدینه به به شتر بسته بودندر غل و زنجی
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ها این در یکی از نقلو دو نقل داریم؛ روایت  اینجا دو( حرکت دادندو غل جامعه  را با غل و زنجیر

 آوردند،نزد عبدالملک  ن حالی که با غل و زنجیر بسته بودندیمرا با ه اداست که وقتی امام سجّ

های معنوی و عرفانی ر و حالتحال ذک اعتنایی مطلق وو با بی ندداعتنایی به عبدالملک نکر حضرت

با  و اوایل امر بودسوادی با دانشمند وفرد  که بود هَری پیش عبدالملکزُکنند مینقل  ند.بود خود

هدایت شد و از  ادبه برکت عنایت امام سجّ ا اواخر عمرشامّ ؛آمد داشت دستگاه عبدالملک رفت و

بینم به  این که من می : آقابه عبدالملک گفت صحنه را دیداین  ریهَزُ وقتی .برید دستگاه عبدالملک

 کند؛قیام  شما توانید سر حکومت بمانید و علیهشما ن دیگر ،بماند که اگر در مدینه آیداش نمی قیافه

مان موقع هم آدم ه شود می  معلوم است. راست نبوده انددادهکه به شما  یبه نظر من گزارش

ید و آاز آن خشم و غضب پایین می عبدالملکخره باالری های زهبا همین صحبتجنسی بوده و  خوش

هری قل دوم هم باز در رابطه با همین زن 22.دنناگردضرت را آزاد کنند و به مدینه بازدهد ح دستور می

مأمورها  از از مدینه ببرند،را  ادخواستند امام سجّ وقتی و در مدینه بود هریکنند زنقل می .است

را  ادای داد بیداد امام سجّ که بیندمی آید و می .خداحافظی کند اداز امام سجّکه اجازه گرفت 

عرض حضرت به  .کندگریه می و سوزددلش می ؛شودر میخیلی متأثّ .نداهبستبه مرکب با غل و زنجیر 

هری به ز ادامام سجّ .بردند و شما آزاد بودیدگونه می مرا این ،جای شما کاش به ای :کندمی

اندازند و دو د. حضرت را راه میند برنخواهمرا دو منزل بیشتر  اینها ؛خیلی ناراحت نباش :فرمایند می

امام را با همین حالی که در  و زنندچادری می . مأمورهاشودشب می ،کنندمنزل که از مدینه عبور می

فردا صبح که  روند. ی میچادر دیگر بهگذارند و خودشان هم یک چادر میداخل  ،زنجیر بودند غل و

 یامامو روی زمین است  هازنجیر غل و !بیداد ای داد وکه نند بیمی ،را بردارند ادروند امام سجّمی

ار درب وارد ؛روند به شام میاالرض با طیّ اددر همان شب امام سجّ بنا به این نقل !در کار نیست
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گونه  بیت اینبا ما اهلای؟ چرا آوردهاست در ییفرمایند: این چه بازی و می وندش عبدالملک می

من  :کندافتد و به حضرت عرض میعبدالملک با دیدن حضرت از هیبت حضرت به لرزه میکنی؟  می

کنار  رمنداای ولی من اصالً دوست ندارم و عالقه :گویندحضرت می د.در شام بمانی خواهد شمادلم می

]حضرت را رها کنند، در دل او ایجاد می دهیبتی که امام سجاّ بنابراین با 23تو در شام باشم.

شوند همین رعبی است خدا با آن پیروز می اولیاء یکی از لشکرهایی که ؛عببه رُ نصرت یعنیکند.[  می

َو   يـ ْنَصر  بِالسَّْیفِ  داریم کههم  مورد امام زمان د. دراندازدر دل دشمنانش میخدای متعال که 

 دشمن با این رعبافتد که با رعبی که در دل دشمن میهم شوند و  هم با سالح نصرت می 24!الر ْعبِ 

را رها  حال با این رعب امام سجاد ایّ علیدهد. را از دست می قدرت به کارگیری توان نظامیش

منجر به ماندگار شدن حضرت در شام  ،به شام ادامام سجّ کند. به هر صورت ماجرای بردن می

. گردندمیبه مدینه بر اًدشود و حضرت مجدّنمی

گیرد تأیید شکل میت که در طول این مدّ یی راهای انقالبینهضت یهمه ادامام سجّرصورت ه به

قیام ی حتّ ؛کنندیید میولی تأ حضور مستقیم ندارند ع و اسالمتشیّدلیل حفظ کیان  هب . منتهاکنندمی

شهید که در اواخر دوران امامت امام  الحسینبنعلیّبنزید است. ادکه پسر امام سجّرا زید 

کند و به میقیام  ،رسدعنوان دهمین خلیفه به خالفت می به عبدالملک بن وقتی همین هُشام باقر
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سنین کودکی را یا  د شدمتولّ در زمانی که زید ادامام سجّ .رسدهادت مین صورت عجیب به شآ

 25.کنند جام خواهد شد تأیید میان او یای را که به وسیلهحرکت آینده ،کردطی می

 ؛شرایط بسیار مخوفی است ،کنندامامت می ادشرایطی که امام سجّ مهم این است کهی نکته

ها را بریده ه نفسامیّ، دستگاه حکومت بنیعام مدینه قتل و ی حرّهواقعهو ی کربال یعنی بعد از واقعه

و کودتای سقیفه  اهللرسول رحلتکه بعد از  ای، شبیه واقعهلذا در این شرایط فشار و ترسبود 

الن اس  َتدَّ رْ اِ  روایت داریم که: رسول خدااست، بعد از افتد. یادتان فاق میجا دوباره اتّاین ،فاق افتاداتّ

 ،مردم مرتد شدند جز سه نفر یهمه اهللاز رسول بعد 26:ة  سَ َخمْ  وْ اَ  بـََعة  َارْ  وْ اَ َثَفثَة  ال  اِ  یِّ َد النَّبِ عْ بَـ 

فاق در زمان بعد از عاشورا هم اتّ ،ه اینشبی .پنج نفرحدّاکثر یا یا چهار نفر  (سلمان، مقداد و ابوذر)

  مِ ا  َو َيْحَی، اْبن   اَب و خاِلٍد اْلكاب ِ ی   [ة  عَ بَـ رْ اَ ] َثَفثَة  ْرَتدَّ الن اس  بـَْعَد اْلح َسْیِن ِاال  اِ  :فرمودند امام صادق. افتدمی

ر  ْبن  م ْطِعٍم   الطَِّويلِ  بعد از شهادت  27:اَس َلِحق وا َو َكثـ ر واث مَّ ِانَّ الن   [ی  صارِ نْ ااْلَ  هِ ِدال  ٰ بْ عَ  ن  بْ  ر  جابِ  وَ ]َو ج بَـیـْ

ْنیَعِبید    الن اس  : فرمودند که امام حسیناین .مردم شدند یهمه ،جز چهار نفر اباعبداهلل َو الدِّين   االد 

ي   ءِ َيح وط ونَه  ما َدرَّْت َمعاِيش ه ْم فَِاذا م حِّص وا بِاْلَبف  اَْلِسَنِتِهمْ  ،ٰ َلِعق  َع  و دنیا هستند  یمردم بنده 28:ان ونَ َقلَّ الدَّ

ا همین که امّ .گویندسخن میهم تا زمانی که دنیایشان برقرار باشد از دین  .ی زبانشان استلقلقه دین

ظهور کرد.  موضوعی کربال هم این بعد از واقعه .شونددینداران اندک می ،ها پیش آمدبالیا و سختی
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ابوخالد  شدند؛ی مردم مرتد جز چهار نفر همه بعد از شهادت امام حسین ند:فرمود صادقامام 

 یاین چهار نفر شیعه .عبداهلل انصاری هم جابربن طعم و دیگریمُبنبیرجُ طویل، امّ بن یحیی ،کابلی

 . زیاد شدند ها مردم دوباره به اسالم برگشتند و مسلمانانبعد .ه مرتد شدندبقیّ و قدم بودند پایدار ثابت

و بد بگو  ابیطالبنب کرد و دستور داد به علیّ یوسف احضار بن اجرا حجّ طویل امّبنهمین یحیی

ور اج دستحجّ ! بعدبکنمرا به هیچ قیمتی حاضر نیستم این کار من  گفت: یحیی .کن بّسرا  حضرت

 29او را به شهادت رساندند.بسیار شدیدی  یو با شکنجهها و پاهای یحیی را قطع کردند داد که دست

یکی از انقالبیّون به  .دنندار حضرت امکان قیام رالذا وند هستدر چنین شرایطی  ادامام سجّ

و به خورد برمی اددر سفر حج به امام سجّ بصری بن ادنام عبّ به هتر از ائمّاصطالح انقالبی

، کردی رها هایش را با سختی جهاد ؟ه  تَ ومَ نـ ع   جَّ وَ حَ الْ  تَ هْ خَ اَ  وَ  ه  وبـَتَ ص ع   وَ  هادَ جِ َت الْ تـَرَکْ : گویدمیحضرت 

خواند که انقالبی بودن قرآن را می یبعد هم این آیه !؟با آسایش و راحتیش حج را چسبیدی آمدی

وَن تـ    قْ یَـ فَـ  هِ ی ِ ی َسبِ فِ  ونَ ي قاتِ    ةَ نَّ جَ الْ  بِانَّ َله م   مْ واَله  مْ اَ  وَ  ف َسه مْ نْـ اَ  ینَ نِ مِ م ؤْ ِمَن الْ  ریٰ تَ اشْ  هَ نَّ ال  ٰ اِ نشان دهد.  خودش را

هایشان را در ها و مالخدای متعال از مؤمنین جان 31:یلِ جِ نْ ااْلِ  راِت وَ وْ ی التـَّ قًّا فِ حَ  هِ یْ ا َع َ د  عْ وَ  ونَ تَـ   يـ قْ  وَ 

کشند و این شوند و میته میکشکنند؛ جهاد می وقتال  در راه خداخرد و اینها قبال بهشت می

به  اد. امام سجّداده استقرآن در  و انجیلدر تورات و به مجاهدان راه خدا ای است که خدا  وعده

آیه صفات این  ی هبقیّ .ه را هم بخوانبقیّ ،که خواندیرا تا اینجایش  !آیه را بخوان ی هبقیّ :یندفرمااو می

اه وَن الن   بِاْلَمْعر وِ  وَ اِجدوَن اآلِمر وَن الر اِكع وَن الس  اِئح وَن الت ائِب وَن اْلعاِبد وَن اْلحاِمد وَن الس  : گویدرزمندگان را می
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  ِ هِ ٰـ ه ينَ هِ الَّ  الءِ ؤ  ـٰـ نا هيْ ذا رَأَ اِ  فرمایند:بعد حضرت می 31.َبشِِّر اْلم ْؤِمِنینَ  ِه وَ اِفظ وَن ِلح د وِد ال  ٰ اْلح َكِر وَ َعِن اْلم نْ 

دیدیم که  و هایی پیدا کردیمانسانچنین  این وقتی که ما 32:جِّ حَ ل  ِمَن الْ ضَ فْ اَ  هاد  َمَعه مْ جِ الْ فَ  ِصَفتـ ه مْ 

. ولی جهاد افضل از حج است ،در آن شرایط بله ،گویدقرآن می یآیهکه این  است یصفات آنها همین

چهار نفر دور امام ! که با او قیام کنم؟ کسی را ندارمرا دارم  ست. چه کسیا اآلن من دستم خالی

.  ندماند قدم عنوان یاران صدیق و ثابت به ادسجّ

رغم اینکه قیام یعنی علی ؛برخوردهای خیلی تحقیرآمیزی با عبدالملک دارندحضرت در عین حال 

 همین بار دیگر در یک .کنندتحقیر میا آید این دستگاه ظالم رجا پیش میا هرامّ ،کنندحانه نمیمسلّ

 ییاعتناو اصالً به عبدالملک هم بودند   ادامام سجّ که کردطواف میداشت عبدالملک  ،طواف حج

کنی؟ من می طور اینچرا با من  :گفتو امام را احضار کرد  ،از طواف برگشت عبدالملککه  بعد .نکردند

سر سنگینی نشان  گونه . چرا شما با من ایندرهای ما پدرهای شما را کشتندپ !که پدرت را نکشتم

آخرت و را کشتند  پدران تو که پدران ما دند:فرمو ادآیید؟ امام سجّدهید؟ و چرا پیش ما نمیمی

ما   ،بالیی سر خودت بیاوریچنین خواهی هم اگر می تو ،خودشان را سیاه کردند و بدبخت شدند

ت را این قاطعیّ عبدالملکوقتی  !را ببینیدادامام سجّ روح شجاع و انقالبی !ایمآماده برای شهادت

من که مقصودم این نبود که بخواهم شما را شهید  ؛گفت نه و یک خرده جای خودش نشست ،دید

و ع که ما داریم متمتّ یگویم شما بیایید پیش ما از این دنیا و امکانات مادّمن می .کنم یا بکشم

درجا جلوی عبدالملک و فی کردند تصرّو دعایی خواندند  بالفاصله ید. امام سجّادمند شو بهره

دا بیت که پیش خ ما اهل :بعد به عبدالملک فرمودند .درخشیدیفتاب مکه مثل آ پر شد رّکوهی از دُ

                                            

 .119 ی توب ، آی  ی وره. س31

َو  .... بنا انندکی تفناو :    66، ص 17الشّیع ، ج  و حرّعاملی، وسائل 37، ص 9ج ؛ طبرسی، احتجاج، 99، ص 7کلیای، کافی، ج . 39

 .ِلیَنِتهِ قْـبَـْ َت َعَ ، اْلَحجِّ َو اَ 
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ما پیش به دنیای شما هم احتیاجی نداریم؛  شما چه احتیاجی داریم؟ ین جایگاهی داریم به دنیاینچ

ای ظهعاهلل! مرا موآیید پس ای پسر رسولنمی پیش ماحاال که  :آمد. بعد عبدالملک گفت شما نخواهیم

فین ی مطفّل سورهقرآن کریم در اوّ .عظه قرآن کریم استبهترین مو :فرمودند اد. امام سجّیدکن

 ،فروشند که کم است کسانیوای بر وقتی  !عبدالملک !فروشان وای بر کم !ینَ فِ فِّ م طَ ل  ِل ْ َويْ : فرمایدمی

ای دهدهنی تکانعظهموچنین  33خواهد آمد! چه بر سر آنها کنند،که اموال مردم را غارت میآنهایی 

  .هم به او کردند

یا خودش  که یا، ولید سر کار آمد اشیک سالهو خالفت بیست رحال بعد از مرگ عبدالملک وه به

را مسموم کردند و به شهادت رساندند. ولید هم که سر کار آمد  ادامام سجّ ،برادرش هشام

خودش ادامه داد. عظمت امام نان به جنایات مچیوسف را در حکومت عراق ابقاء کرد و او هبن اجحجّ

بسیار زیبایی از رفتارهای  یهاجلوهامّا  ؛میگفت را بیشتر تاریخاینجا  تا هاست.بیشتر از این ادسجّ

در دربار عبدالملک رفت و آمد  ری وقتیهَزُشود دید. همین ابعاد مختلف میرا در  ادامام سجّ

خیلی روشنفکر حکومتی  و یک عالم درباری ایکه بر نوشتندبرای او  اینامه ادامام سجّ ،کرد می

العقول و در تحفست یی ازیبا ی بسیار است. نامههم بوده عالم بزرگی است. زُهَری  دهندهتکان

است که فرصت نیست سه یا چهار صفحه حدود  ل است ومفصّنقل شده است.  انیحرّ یشعبه ابن

؛ ببینید العقول تحف ادبخش سخنان امام سجّ را در آناگر خودتان حوصله کردید  .مبرایتان بخوان

در این نامه چنان کوبنده و  ادامام سجّ 34.يَِعظ ه   ی  َهرِ ز  ال مٍ  ِ سْ م   نِ بْ  دِ مَّ م حَ  لیٰ اِ   ه  تاب  کِ : با این عنوان

دانشمندی که خودش و عنوان یک روشنفکر  ت او را بهولیّد و مسؤنکنهری صحبت میزپرخاشگرانه با 

آنها را ت سکوت اختیار کرده و فروخته و در برابر ظلم و جور دستگاه حاکمیّ دستگاه حکومترا به 

                                            

  .236، ص 5، ج الحسین االمام و موسوعۀ 367علی، الثّاق ، ص  ؛ طوسی، محمّدبن977، ص 1والجرائح، ج  راوندی، الخرائج. 33
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اهلل توفیق پیدا ءشا ان .خواندنی است دهنده وی بسیار انقالبی و تکانا نامه اند.بیان کرده ،کندتأیید می

 . کردید بخوانید

های انقالبی و چون بیشتر جنبهم. مطرح کنت امام های دیگر شخصیّبه جنبه دو سه جمله هم راجع

فرهنگ  ،در آن شرایط اختناق ادامام سجّ .سیاسی حضرت را در رابطه با دستگاه حکومت گفتم

اسالمی ترویج کردند. چون هیچ راه دیگری  یات دعا در جامعهعمیق اسالمی و شیعی ناب را با ادبیّ

داشت تا در آن شرایط  حضرت امکانبرای شکلی که شده بود؛ تنها  خاموشلندگوها ب یهمه نبود و

ادعیه بود. حجم  ،این معارف بلند الهی را در بین عموم مردم ترویج کنند ،آمیزمخوف و اختناق

طور که احادیثی که  همان .خیلی عجیب است وروایت شده خیلی زیاد  اددعاهایی که از امام سجّ

هم خیلی  ادامام سجّ یادعیه ،گیر استرسیده خیلی چشم در باب فقه و عقاید از امام صادق

آوری جمعروایت شده  ادامام سجّرا که از  ییدعاهاو ت کند همّاگر کسی و زیاد است. چشمگیر 

ه است که خدا ادیّسجّ یصحیفه نهای مدوّیکی از مجموعه .چندین جلد کتاب قطور خواهد شد ،کند

مشهور است و چه معارف عمیق و لطیفی  دمحمّ ! به زبور آلداند این کتاب چه عظمتی داردمی

 .بینیدهای عرفانی میعرفان را در اوج لطافت .ستهه ادیّسجّ یچه بخواهید در صحیفههر .دارد

به  راجع را های روانشناسانهللیزیباترین تح .بینیدترین مباحث اعتقادی را میمترین و قویعمیق

ی سجّادیّه در صحیفهبهترین الگوهای زندگی اجتماعی سعادتمند را و های درونی انسان حالت

بار  یعنی یک .واقعاً یک کتاب جامع است !پیدا کرد شود در این کتاب نمی دانم چه را د. نمیینبی می

اگر بشود  .کنند بخوانیدکه این دعاها بیان می هم از منظر معارفیبار  یک ؛خوانیدشما از منظر دعا می

 تمند یک مسلمانزندگی متعالی و عزّی واقعاً برای اداره ،بندی موضوعی کرد تقسیم حیفه رامعارف ص

ی ثانیه ه و سایر ادعیه مثل همین صحیفهادیّسجّ یقالب صحیفه این معارف ناب در .چیزی کم ندارد

بزرگ چقدر عارفانه و  !مناجات زیبا و لطیف است این پانزدهچقدر  است و ۀعشر که مناجات خمس
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 و دیگر مالیثُ ی دعای ابوحمزه اددعاهای بلند دیگری مثل مناجات سحری امام سجّو  !است

االعمال  اقبال ،قمّی محدّث در مفاتیح توانیدکه می روایت شده ادکه از امام سجّ یدعاهای فراوان

حجم ه چ .نیدیبب ،های مختلفی که در ادعیه هست کتاب و دیگر المعاد مجلسیزادو  سوطاو دبنسیّ

 است و چقدر هر یک از این دعاها لطیف و سازنده و آموزنده است.  یعظیم

حمزه از  ابیبندمحمّ .زیباست وداشتنی  دوست و بسیار چشمگیر ادحاالت عبادی خود امام سجّ

 ؛خوانندنماز میدارند کعبه  ی را دیدم در کنار خانه ادکند  یک شب امام سجّنقل می قول پدرش

در نماز طول کشید که دیدم گاهی حضرت  ایستادن قدر آن و حضرت قیام نمازشان را طوالنی کردند

دیگر قدرت  ی حضرتیعنی پا ؛گاهی روی آن پاو دهند میرا روی این پا  خود حضرت سنگینی

ب ِنیتـ   يا َسیِِّدی :کردندمینداشت و بعد شنیدم که حضرت با حال گریه با خدای متعال مناجات  لتحمّ   َعهِّ

، ی فضای دل مرا تسخیر کردههمه در حالی که عشق تو !موالی من !ی منای آقا 35؟! ِفی قَـْ ِبی  َو ح ب  َ 

های عجیبی در حالت .است یی طوالنیمناجات خیلی لطیف و با این حال تو مرا عذاب خواهی کرد؟ 

 و شب از بستر برخاستندبرای نماز  ادامام سجّ نقل شده است. یک شب عبادات حضرت سجّاد

در همان حالی که آب در دست حضرت بود،  ؛های آسمان افتادشان به ستارهانموقع وضو گرفتن چشم

ی که در آن عجیب یجذبهو این حالت ... و کردندرا نگاه میآنها خیره شدند و  به این ستارگان چنان

بسیار  ادحاالت امام سجّشد.  بلندها به طول انجامید تا صدای اذان ساعتواقع شده بودند، 

حاالت بسیار  ؛کردندحمایتی که از مظلومین می ؛که از مستمندان و فقرا داشتند دستگیری ؛زیباست

  ای است.آموزنده
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دهد و قرار  بیت اهلآموز مکتب معارف  ال به برکت آن بزرگوار ما را درسامیدواریم خدای متع

های معنوی و لطافتپرتو فرماید و از نایت ما ع یبزرگواران را به همهتوفیق گام سپردن در پی این 

به آن لطافت و آن حال عبادت را ، و عابدانساجدان ، این امام این امام عارفان ادروحانی امام سجّ

  د. هم عنایت فرمایما  یهمه

 36يا اَباَعْبِداهللِ   َعَ ْی َ   اهلل    يا اَباَعْبِداهلِل َو َص َّ،  َعَ ْی َ   اهلل    يا اَباَعْبِداهلِل َو َص َّ،  َعَ ْی َ   اهلل    َص َّ،
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