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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

  

  اددوران امامت امام سجّ

امیّهه،   بنهی ، دوازدهه  محهر م  شههاد،،  سال،  چهارو سیدوران امامت، ، امام سجّاد کلمات کلیدی:

، الحسهی   اباعبهاال مصهاب   ، دعها،  معارف ناب علویحفظ شیعیان، نهضت، عاشورا، اختناق، احیاء 

   .یعقوبحضر، گریه، اشک،  

 امیرالمهممنی  در دوران حکومت  آن حضر، .است دوازده  ماه محر م، روز شهاد، امام سجّاد

ظهاهرا  دو سهاله بودنها. امهام      که به شهاد، رسهیانا، امهام سهجّاد    متول ا شانا. امیرالمممنی 

 سه   حضهر،  ی عاشهورا،   دوازده سهاله بودنها و در واهعهه    حضهر، که به شهاد، رسیانا،  مجتبی

ههرار گرفهت.    نی ایشها  برعهاه یشرایط بسیار عجیب بار سنگی  امامت در وبود انای ودو سال و بیست

ی  دسهتگاه یيیها همهه    .ی عاشورا اختناق مطلق بر کل  هلمرو اسالم حاک  شا بعا از واهعهکه دانیا  می

چهه کسهی أهر ،    دیگهر  گونه برخهورد کننها،   وهتی با پسر پیغمبر آن سینه حبس کرد. ها را در نفس

 کنا حرفی بينا؟! می

شاّ،  بهه   دی  بسته شا و خصوصا  امام سجّاددر آن اختناق مطلق راه بر ترویج معارف هرحال  به

 .بودنها دار مسهمولیّت امامهت شهیعه     و عهاه الحسی  اباعباالدلیل اینکه یادگار  بودنا؛ بهنظر  تحت

بهه زنهاگانی امهام     خهاا توفیهق داده راأه    هابهل تممّهل اسهت.     آن دوران چه کردنها!  اینکه حضر، در
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مروری کنیها و ببینیها کهه     1اختیارتان هست. هایش ه  در لای  و فای برایتان صحبت کرده سجّاد

هه  شهیعیان را حفهظ     ،هاش  را حفظ کننا ا! با چه ظرافتی ه  توانستنا بنیچه کردن سجّادامام 

ی أوی خهون  و ماینه عام وحشتناك هتل آن ،در دوران یيیا ات فاق افتادکه ر ه ی ح واهعهو ه  در کننا 

هایشان  ، با اس  وارد مسجاالن بی شانا، اس به راه انااختنادر مسجاالن بی  کنار هبر پیغمبر که

یيیا برای سه روز یا یک هفته تمام  همه تجاوز که همه أنایت، آن آن ،بستنا را کنار هبر پیغمبر

در آن شهرایط  حهال   ایّ علهی  خهود  حهالل کهرد،    و فاسهق ریان فاسا کزنان و دختران ماینه را بر لش

ه  شهیعیان را حفهظ کننها و     ،را حفظ کننا بیتتوانستنا ه  اهلچگونه  سجّاد مخوف امام

 در هال  دعاهای زیبها، عمیهق، دلنشهی  و پهر از معهارفی کهه در       ؛ه  معارف ناب علوی را ترویج کننا

ه، دسهتگاه  امیّ علیه دستگاه بنیکه را هایی  حضر، نهضته  چگونه و  دادنا؛ می دسترس شیعیان هرار

صراحت بهه   حضر، به. مختار تمثل نهض کردنا؛ تمییا میواسطه ا بگرفت  شکل می ،کومت شامپلیا ح

ه عموی ناتنی خودشهان، محهوّل کردنها و او هه      ی مختار را به محمّا حنفیّ میاان نیامانا؛ امّا مسمله

امهام  ههایی دسهت پیهاا کهرد،      وهتی مختار بهه پیهروزی  ه  نهضت مختار را حمایت و تمییا کرد و بعا 

ی  دعای خیهر کردنها کهه توانسهت انتقهام خهون بهه نهاحق ریختهه          ،دعا کردنااو را چگونه  سجّاد

 .و یاران آن بيرگوار را تا حاّ ممک  بگیرد. مختار مورد دعا و تمییا حضر، هرار گرفت اباعباال

به شههاد،   گیهفت سالو )چون پنجاهی امامتشان،  ساله چهارو دوران سی اینکه حضر، درحال  ایّ علی

 آن اختنهاق حفهظ کننها و معهارف نهاب الههی را از       ی شهیعی را در  چگونه توانستنا أامعه رسنا،( می

 .که فرصت بهازگو کهردن آن را نهااری     دارد یظریف و زیبا و مهمّ های بسیار بحث نجا، دهنا،نابودی 

 را تها روز دوازدهه  محهر م   عاشو سال دوران امامت آن بيرگوار، یعنی از روز چهارو طول ای  سی درولی 

                                            

  .والء، زندگانی و شخصیّت امام سجّاد نک. سایت اهل .1



 

 

 

 

3 

سنگی  غ  عاشورا را همهواره   حضر، بار ،پنج سالهو یا سی چهارو ی سی ای  فاصله ، در]سال نودوپنج[

 .ناایکش به دو  می

 :ی نقش نگی  انگشتری حضر، ای  عبهار، بهود  ی عاشورا بود. حت  ی خاطره کنناهزناگی حضر، احیا

2َعِلـی:   نِ بْ   نِ ُحَسیْ َخِزَی َو َشِقَی قاِتُل الْ 
ی حسهینی و یهاد    حماسهه  یاد ناکرد پیاا می و هرأا حضر، حضور 

ـل   فردی آمها و گفهت:  برای مثال  شا. تجایا می الحسی  بيرگوارشان اباعباال مظلومیّت پار ُُ ََ اَنَـا 

 ای بهرادر به مه  رحه  کنیها. حضهر، فرمودنها:       ،شخص غریبی هست  ماینه درم   َحُموِنی َغرِيب  فَـاَْ 

ی توی مسلمان را رها  ازهکنی مردم ماینه أن می دنیا بروی فکر ماینه از ای  شهر تو در غری  ما، اگر

! نهه  ؟حالی که م  ه  یک مسهلمان   چنی  کاری کننا در ممک  است چطور اکبر! گفت: ال کننا؟ می

کننها. امهام    مهی کننها و دفه     دهنها و کفه  مهی    دارنا و غسهل مهی   را برمیی م آینا و أنازه یقینا  می

ََ اَيـاا ب بِـال َ ْفـ قـیٰ ! تـَبْ َك يـا اَبَاـا ْ وا َاَسـاا َعَلْیـشروع کردنا به گریست  و فرمودنها:   ادسجّ ُن َت ابْـنب َو اَنْـَثالثَـ

ََُسـوِِ اهلِل بِنْ  ِت 
خهاك دا  کهربال    باون اینکه تو را دف  کننا بر بيرگوارم، سه روز تو ای پار وا اسفا بر  3

 خاا بودی! پیغمبر دختر پسرنا درحالی که تو تو را رها کرد

ابی یک گوسفنا آورده بود که ذبح کنا، حضر، بها یهک   شانا، هصّ بازار رد می حضر، ازکه یا ا هشنیا

خواهی سر   ای  گوسفنا را آب دادی می :اب آمانا و پرسیاناهصّ ی سرا خاصّ حالت هراسان و حال

 ا؟کنیه  ای  چه سمالی اسهت کهه مهی    !ال برخورد، گفت یاب  رسولد و به او اب تعج  کررا ببری؟ هصّ

شهروع کردنها بهه     ببری ؟ حضهر،  ها گوسفنای را باون اینکه آب دهی  سر ابمگر ممک  است ما هصّ

ــاُ  ُتُــ ْ َك يــا اَباَعْبــَعَلْیــ اــا ْ واَلهْ گریسههت ، فرمودنهها:  َبُح ََُســوِِ اهلِل تُــ ْ  نُ َت ابْــمــاُ  َو اَنْــَقی الْ ُتْســ َبُح َحااــیٰ ِداهلِل! اَلشا
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برنا و  نمی گوسفنا را باون اینکه آب به او بنوشاننا سر تو ای اباعباال! ای وای و افسوس بر 4شـانا: َعطْ 

بریانها   کام سر بنوشاننا تو را تشنها تو پسر رسول خاا بودی و باون اینکه آبی به تو امّ ؛کننا ذبح نمی

 و ذبح کردنا!

گریستنا و ای  گریه راههی   می الحسی  بيرگوارشان اباعباال مصاب  پار رب ،آما هرأا که پیش می

امهوی مرتکه     ی عظی  و ای  أنایت بيرگی که دستگاه سهتمگر  ی ای  حماسه بود برای اینکه خاطره

آوردنها کهه   غهذا   موهه  افطهار  ی نقل شاه حضر، روزه بودنا، شا، ای  خاطره را دوباره احیا کننا. حت 

 سپس فرمودنها:  ،های های گریست  نگاهشان به غذا افتاد شروع کردناکننا، همی  که  حضر، افطار

ََُسوِِ اهلِل ُائِعا:؛ قُِاَل ابْ قُِاَل ابْ  ََُسـوِِ اهلِل َعطْ ُن  5شـانا: ُن 
حهالی بهه شههاد، رسهیا و او را      پسر رسول خاا در 

 .بود تشنه و خشکهحط آب  از  رکشتنا که ه  گرسنه بود و ه  لبان مطهّ

وهتی  امام سجاد َو ُيَصلِّی ِفیِه  ىٰ َمكانب َخِشنب يـََاَخاا  ىٰ تـَبَـرََّز ِال ىٰ ِاذا َصلا  انَ ك :فرمایا می روایتی هست که

برخالف ما که دنبال کردنا؛  پیاا میرفتنا یک محل خشنی   ی بخواننا میمستحبّ خواستنا نماز می

 .ناخوانا خشنی نماز می أای مخفی و در انرفت  حضر، می روی ، و مساعای می یک أای گرم و نرم

َفَخَرَج  گویا: . سپس راوی میناکثیرالبکاء بود گریستنا و می بسیار ادامام سجّ  ا ِ َو كاَن َكِثیَر اْلُبك

ِِ ِلُیَصلِّیَ   ،، هوا گرم بودشاّ یک روز که خیلی گرم بود، به  ِفیِه فَـَاِبَعُه َمْول:ى َلهُ  يـَْوما: ِفی َحر: َشِديدب ِاَلى اْلِجبا

غالمان  ارنا. یکی ازبگي ها رفتنا تا آنجا نماز خانه بیرون آمانا و به سمت کوه از ادامام سجّ

ََِ  َو ِهیَ رفت.  ایشانحضر، دنبال  د  َعَلى اْلِحجا ُِ َ  َحا َو ُهَو سا   فَـَرغَ  ىٰ ََّ   َو ُهَو يـَْبِكی َفَجَلَس َمْوُُ  َحاا َخِشَن
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های خش  و  ها، سنگ که ای  سنگحالی  در نا،ه بودبه سجاه گيارد سرها  سنگ بر ادسجّو امام 

سجاه  بر حضر، سر آن تافته بود و سوزناه بود؛ هایی که آفتاب دا  بر سنگ ، داغی بود؛شاّ به

های حضر، تمام شود،  ریهسجاه و گ ایستاد بلکههار  آن غالم) .ناگریست نا و پیاپی میبود گيارده

. ناو فار  شا ناسجاه برداشت از سر که امام سجادو نشست تا این (خسته شا الخرهبا تمام نشا؛

ََْأَسُه َفَكأَنَُّه َقدْ  َهُه ِفی اْلم فَـَرَفَع  ُْ ََْأَسُه َو َو  سرشان را بلنا کردنا، سرحضر، وهتی   اِ  ِمْن َكثْـَرِ  الدُُّموعِ َغَمَس 

سر و روی حضر، گونه  آبی فرو کرده بودنا؛ ای  بود، گویا سرشان را درخیس گریه  ازو صورتشان 

َِ َلُه َمْوُغرق اشک بود.  یَ  ُ َفقا َقِضیَ    يا َمْوَُ ای  :عرض کرد ادسجّغالم به امام  ؟َا ما آَن ِلُحْزِنَك َاْن يـَنـْ

منقضی شود؟  مشارسا و ایّی  حين و غ  سنگی  شما به پایان ا وهتش نشاه که دیگر آیاموالی م  

َِ َفق (!؟کنیا گریه میی عاشورا  واهعه بعا ازشما  چقار) َشَر ا عَ اْثن  اَن َلهُ ْعُقوَب نَِبیٌّ اْبُن نَِبی: كنَّ يَـ اِ  !َوْيَحكَ   ا

ُهْم فَـَبك ََْأُسُه ِمَن اْلَغمِّ َو كانَ َذَهَب َبَصرُ  ىٰ َحاا  ىٰ َوَلدا: فَـغُیَِّب َعْنُه واِحد  ِمنـْ ُُو  ُ  َو اْحَدْوَ َب َظْهُرُ  َو شاَب  ُنُه َحیاا: يـَْر ابـْ

آن دوازده  یکی از پیامبر و پیامبرزاده بود؛ دوازده فرزنا داشت؛ یعقوب تو! فرمودنا: وای بر  اَ  ُ ِلق

ها  خمیاه  گریست که بینایی چشمانش رفت؛ یعقوب هار او گ  شا. آن فرزنا غای  شا و از

 حالی بود که یعقوب فرزنا و ای  در، غ  و اناوه دوری آن یک شاّ سفیا شا از ششا و موهای

اساس آن خوابی که  بر) ؛د با او را ه  داشتزناه است و امیا دیاار مجاّ دانست پسر  یوسف می

َََأْيُت اَِبی َو : نافرمود ادامام سجّ بعا (تعریف کرده بود. دیاه بود و برای یعقوب یوسف فَِانِّی 

ََ َعَشَر ُمَقاَِّلینَ مثَ  َاِخی َو َاْعماِمی َو بَِنی َعمِّی َرِتیَعَلیْ  َتْسِای ىٰ َصْرع  انَِی َقِضی ُحْزِنی َو تـَْرَقُأ َعبـْ  6؟ِهُم الرِّيُح َفَكْیَف يـَنـْ

دیام پارم، برادرم، عموهای ، عموزادگان ، تا هجاه  یک صبح تا به ظهر حالی است که م  در ای  در

ر آنها مطهّ پیکر بررا های صحرایی  ریگ ،بادهمه را یک به یک کشتنا و هطعه هطعه کردنا و  نفر
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های پیاپی م   یابا و اشکداری که حين و اناوه م  پایان  چنی  حالی انتظار پاشیا، چگونه در می

 ؟!دیگر اشک نریيمپاربيرگوارم مصاب   درف شود و متوه 
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