
١٤٨ شخصيت قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

 دكترمرضيه محمدزاده
 پژوهشگر و نويسنده

 چكيده
هد و عبادت،محاسبه نفـس،عـفـو وستش خدا،زى سخن از پـرايات بسيـار رو

ىتمندى،دستـگـيـرم خويى و مهربانى،احـسـان و نـيـكـى،سـخـاوگذشت،نـر
 گفته9اند و بـر صـفـات و(ع)ى،شجاعت و…امام سـجـادكـارهيـزمستمنـدان،پـر

قانه فرهاى اخالقى ايشان تأكيد بسيار شده است.بادقت در آيات پايانى سورفتارر
ده،مى9بينيم كها بر شمرحمن»رگزيده«عباد الرمنان برند صفات مؤكه در آن خداو

د امام على بنجـوند معين شده در واى بندگان كامل خداوهمه آن نشانه9ها كه بـر
اغىن چره تاريك چود در آن دورفتار و گفتار خوآشكار است.ايشان با ر(ع) الحسين

ندها زش رش شده اجداد مطهـراموه فرد و سيراى جويندگان انسانيت بـوشن بررو
ىد.او مظهر تمام كماالت غير متناهى الهى و به حق«خليفـة الـلـه»در رومى9كر

دا موره عملى آن امـام رشه9اى از سيـرد.اينك گـود بوجوالـم ومين و در همه عـوز
ار مى9دهيم.سى قربرر

ه عملى.،سير(ع)آن،امام سجاد:قره�هااژ كليد و
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 عفو و گذشت
ا]ن جاهـالن [بـه نـارو؛چـو)٢٥/٦٣قـان (فـر»ا سالمـان قـالـو…و اذا خاطبـهـم الـجـاهـلـو«

دمحمان چنين9اند اگر بينند مرند].بندگان خداى رگذرخطابشان كنند،سالم گويند [و در
 ايشانّانه پاسخ دهند تا از شرارگواه مسالمت پويند،بـزرشت گويند،آنان رنادان سخن ز

ند.ام مى9سازا آرنشان رند و با مهربانى دروهند.آنان بر جاهالن نمى9تازبر
د.اگر تاريخ صدردبار و شكيبا بـوتمند،بردم بسيار مهربان،سخاو امام نسبت به مر

ابطه از ايشان صحبـتنه كه در اين راهيم ديد،آن گوار دهيم،خوسى قرد بررا موراسالم ر
شده از هيچ9كس نشده است.

عهاتر از جرارعه9اى گوگز جـردند:«هرموفر(ع)ايت مى9كند كه امام كلينى در كافـى رو
انده باشم،سر نكشيده9ام».ا از آن رف مقابلم رخشمى9كه طر

شتى خطاب به ايشان برد شد و سخنان زارندانش بر ايشان و يك9بار يكى از خويشاو
شت و آمرزند مغفـر!اگر آن9چه گفته9اى باشم،مـن از خـداوادرد:برمود.امام فـرزبان آور

ار دهد.آن شخصش قرد آمرزا مورند تو رد،خداوم نبواراواهم و اگر آن9چه گفتى سزمى9خو
١د.د من بودى و اليق خوش نبواراواهانه گفت:آن9چه گفتم تو سزخوعذر

ا بر دست داشت و با شتابى سيخ كبابى ردند.خادم وى چند تن مهمان او بو روز
دكد،افتاد و كوندى از امام كه زير پلكان ايستاده بومى9آمد.پايش لغزيد و سيخ بر سر فرز

ند:تو در اين كار قصدى نداشتى،اكنـومواسيمه ماند.امام به او فردر گذشت.غالم سر
٢داخت.ادى.پس از آن به دفن طفلش پراه خدا آزدر ر

ىان!در مقابل ما و در سفر به سـود:«اى جوموا گفت امام فرت ناسزدى به حضر فر
دم،هيچ باكى نسبت به آن9چهدنه9هاى بسيار سختى است.پس اگر از آن عبور كرت گرآخر

اهمم و اگر در آن9جا متحير بمانم،پس من از آن9چه تو مى9گويى بدتر خوتو مى9گويى ندار
٣د».بو

د گفت:باش ماند و حتى بدو ننگريست.مردى به او دشنام گفت،امام خاموى مر روز
٤م.ا ناشنيده مى9گيرتو ام!امام پاسخ داد:من سخن تو ر

د حملها ديد و به او دشنام داد.خادمان امـام بـر آن مـرن خانه او ردى بيـروى مر روز
شيده مانده بيش9ترا بگذاريد.سپس بدو گفت:آن9چه از ما بر تو پود:او رمودند. امام فربر
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شا كه بـر دوگليمـى9ر(ع)منده شد.امامد شرى؟مـراز آن است كه مى9دانى.آيا حاجتـى دار
نداهى مى9دهم كه تو فرزد گفت:گوهم به او بدهند.مرار درد هزموداشت بر او افكند و فر

٤ى.پيامبر

ذيلت و پستىه بر گذشت،نه تنهـا ردهاى كريمانه9اى عـالوخورت با چنين بـر حضر
ده و باعث تنبه او مى9شدند.ت نموجه آخرا متودند بلكه او را تحريك نمى9كرخطا كار ر
د،بلكه مهربانىفتار مى9كرانه رارگوستان و آشنايان بـزرنه تنها با خويشان،دو(ع) امام

حمانى اومانده نيز شفقت داشت.سعه صدر و سعه رد كه بر دشمنان درجه بوى بدان درو
ا نيز شامل مى9شد.دشمنانش ر

ىق از سو٨٢ ـ٨٦مى9كه در سال9هاى ليد مخـزو هشام بن اسماعيل بن هشام بـن و
فات عبدالملك،د.پس از ودم ستم بسيار كرد.بر مران حاكم مدينه بوعبدالملك بن مرو

ا بهد و عمر بن عبدالعزيز را از كار بر كنار كرسيد و هشام رمت رليد بن عبدالملك به حكوو
اىاست برليد كه ميانه خوبى با هشام نداشت از عمر بن عبدالعزيز خوجاى او گماشت.و

اهد به او بگويد.هشام مى9گفتد تا هر كس هر چه مى9خودم بر پا بدارابر مرا برى،او رتنبيه و
سانده ام.هشام ازار رن بيش از همه به او آزسم چواز كسى نمى9تر(ع)جز على بن الحسين

د در مدتدند و اين مرمان با بنى هشام دشمن بـوه از دير زم است و اين تيره بنى مخزوتير
(ص)ل اللهسود و به خاندان رار مى9كران آزاوا فرر(ع)د در مدينه على بن الحسينمت خوحكو

ا گفت مبادا به هشام سخن تلخىد ركسان خو(ع)ل او امامشت مى9گفت.روز عزسخنان ز
الله اعلم حيث يجـعـلد.هشام گفـت:«ى سالم كـرسيد،بر ود بـدو رن خوبگوييد و چـو

ه به خاندانار دهد.كه اشارا در كجا قرد رسالت خو؛خدا بهتر مى9داند ر)٦/١٢٤(انعام »سالتهر
به9اين نيز بسنده(ع)د.گويند امام سجادشاخص ترين آنان بـو(ع)د و امامسالت بوت و رنبو

د.ف سازا بر طرش رستاد تا نيازاى او فرلى برد،بلكه طى نامه9اى پونكر
مده است.پدردم او به ما بسيار بد كرض كرم عرگويد به پدر(ع) ند امام سجاد عبدالله فرز

چك ترينكو(ع)ف اهل بيتد از طرنده بومانى كه هشام زاگذار».تا زا به خدا ود:«او رموفر
٦د نشد.ارآسيبى به او و

ان از دشمنان سر سخـت اهـل9ان بن حكم داشـت.مـروا با مروفتـار رهميـن  ر(ع) امام
ده است.او نه تنهاه9هاى امويان بوان گفت كه او از پليدترين چهرد.حتى مى9تو بو(ع)بيت
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ار و اذيت اهل بيـتد جنگ شد،بلكه در كنار معاويه بـه آزارو(ع)منان امام علـىبا امير مؤ
انساند.مروار مى9ران آزارگوسيله9اى كه در اختيار داشت به شيعيان آن بزرداخت و با هر وپر

است تاليد بن عتبه بن ابى سفيان خـوالى مدينه،ومت يزيد از ود كه در آغاز حكوكسى بو
دىخورهمان بر(ع)ساند.اما امام زيد العابدينادار به بيعت كند و يا به قتل برا وامام حسين ر

دم مدينـهاى قيام مرد.در ماجرى كرانى بـه واود با او نيز داشت و احسان فركه با هشام كـر
اده9اش در تنگنا و تحـتان بن حكم سخت شد و خانـومانى كه كار بر مروعليه امويـان ز

ان پناهى نداشت،ابتـدااندند و مرون را از شهر بيـرودم مدينه آنان رفت و مرار گـرفشار قر
ى همهلى از سـود وندان مهاجر و انصار از جمله عبدالله بن عمر نمـودست به دامان فرز

د واده9اش حمايت به عمل آوراز او و خانو(ع)آنان پاسخ مساعدى نيافت،اما امام سجـاد
ستاد.يكى فر٧ج از مدينه«ينبع»د به خارند و خاندان خون و فرزاه با زا همراهل و عيال او ر

افاهى رى اش آن چنان آسايش و ران قسم ياد مى9كند كه در خانه پدر و مادران مرواز دختر
فاقعه و تصرپس از و(ع) خانه امام سجاد٨د،نديده است.در آن روز ديده بو(ع)ل امامكه منز

د.سط سپاه مسلم بن عقبه نيز،پناهگاه مسلمين بومدينه تو
ىى يافتى،عفو و بخشش شيرين9ترين پيروزمايد:«اگر بر دشمنت پيروزمى9فر(ع) على

ا كه به او،پدر،عمو و اجدادشنيز آنانى ر(ع)است».پس جاى شگفتى نيست كه امام سجاد
اين(ص)مآن چنين است و دستور پيامبر اكـرد،اين چنين ببخشايـد.ادب قـرسانده بوار رآز
دند.اث برده و خاندانش از او ميربو

؛آن)٣/١٣٤ان،(آل عمر»ب المحسنينّاس و الله يحّو الكاظمين الغيظ و العافين عن الن«
انكارند نيكوند و خداودم در مى9گذرند و از خطاى مركسانى كه خشم خويش فرو مى9خور

د.ست دارا دور
اد رخشان اين صفت عالى انسانى است.خشم خوه درچهر(ع) امام على بن الحسين

مانى كنيـزانان شفقت داشـت.زا مى9بخشيد و بر ناتـوان رد،خطاكـاره نمى9كرد چيـربر خو
د.ناگهانى دستان امام بول ريختن آب بر روف آبى كه در دست داشت مشغوبا ظر(ع)امام
د.امام نگاهى بهد نمون آلوا خود و آن رت امام اصابت كرف از دست او افتاد و بر صورظر

ا به خاطر خـدا9فـرود:خشمـم رمو»امام فـرو الكاظمين الـغـيـظاو انداخت.كنيز گـفـت:«
ّبو الله يحگفت:«د:از تو گذشتم.كنيزموامام فراس»ّالعافين عن الندم. كنيز گفت:«خور



١٥٢ شخصيت قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

٩دم.اد كرا به خاطر خدا آزد تو رمو» امام فرالمحسنين

؛بايد ببخشـنـد و)٢٤/٢٢(نـور،»ن ان يغفر الله لـكـمـوّا اال تحبا و ليصفـحـو…و ليعـفـو«
د؟!ا بيامرزست نمى9داريد كه خدا شما رببخشايند،آيا دو

(ع)د از امام جعفر صادقس در كتاب اقبال و او به اسناد خو مجلسى از سيد بن طاوو

انخطاهاى غالمان و كنيز(ع)سيد،على بن الحسيـنمضان مى9رن ماه رده است كه چوآور
مضانده است.در آخرين شب ماه رشت كه فالن غالم يا فالن كنيز چنين كرا مى9نود رخو

ا تأديبدى و من تو راند كه تو چنين كرايشان مى9خوا براند و گناهان آنان رامى9خوافرآنان ر
د:بانگمود در ميان آنان مى9ايستاد و مى9فرست است.سپس خودم و آنان مى9گفتند:درنكر
شته9اى،ا نـوا بلند كنيد و بگوييد:اى على بن الحسين!چنان كـه تـو گـنـاهـان مـا رد رخو

ا كتابى است كه به حق سخن مى9گويد.گناهىشته است و او را نودگار تو گناهان تو رپرور
شته نشده باشد.چنان كه گناهان ما بر تو آشكار است.هر گناهده9اى كه نود و كالن نكرخر

ىد اميد بخشش داردگار خـوت آشكار است،چنان كه از پروردگارده9اى بر پروركه تو كر
ا عفوا عفو كند،مـا رى خدا تو رست دارا ببخش و از خطاى ما در گذر و چنان كه دوما ر

د ببينى!اى على بن الحسين!ببخش و در گـذر تـاه خوا دربارحمت الهـى ركن تا عفو و ر
د و آنانحه مى9كرد.امام چنين مى9گفت و مى9گريست و نوا ببخشد و از تو در گذرخدا تو ر

ده9اى بر كسى كه بر ماموا فرا!ما ردگاردند.سپس گفت:پـرورار مى9كرا تكرگفته9هاى او ر
اهندهده9اى خوموى.فرتراراوديم و تو از ما بدين كار سزده است ببخشيم.ما چنين كرستم كر

اهنده و گدا به در خانه تو آمده9ايم و بر آستانه9ات ايستاده9ايمانيم.ما خود نرا از در خانه خور
مماناهيم.پس بر ما منت گذار و مـحـروا مى9خوگاه تو شده9ايم و عطاى تـو رم درو مالز

ه آنان در آور كه به9آنـان انـعـاممرا در زى.خدايـا مـرتراراومساز كه تو بـديـن9كـار از مـا سـز
ده9اى!موفر

فتارد مى9گفت:من از شما گذشتم.آيا شمـا هـم از ران و غالمان خو سپس به كنيـز
ى هستم كـهدار و پست ستمكـارده ام در مى9گذريد؟من مالك بـد كـربدى كه با شمـا كـر

ده9اى و ما از توكار است.آنان مى9گفتند:آقاى ما!تو به ما بد نكرمالك من بخشنده و نيكو
از ما گذشت،از او در(ع)گذشتيم.مى9گفت:بگوييد،خدايا چنان كه على بن الحـسـيـن

د:موت مى9فرادش كن.مى9گفتند:آمين!حضرخ آزد،از آتـش دوزاد كرا آزگذر و چنان كه ما ر
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دم.اد كراه خدا آزا در رادى،شما ربرويد من از شما گذشتم و به اميد بخشش و آز
مضانان مى9بخشيد.گفته اند در پايان هر رهم چنين روز عيد فطر نيز به آنان پاداش گر

اخادمى9رد.چنان كه اد مى9كراه خدا آزد در را كه خريده بوده و يا كنيز ردست كم بيست تن بر
گاه ١٠اد مى9ساخت.ا آزد نگاه نمى9داشت و گاه در نيمه سـال او رد خوبيش از يك سال نز

١١ا هم در اختيار آنان مى9گذاشت.الى رادى اموپس از آز

 انفاق و بخشش
؛)٢/٢٧١ه،(بقر»اء فهو خير لكمها الفقرتوها و تؤا هى و ان تخفوّدقات فنعمّا الصان تبدو«

تر است.ايان صدقه دهيد نيكوست و اگر در نهان به بينوى نيكوا صدقه دهيد كاراگر آشكار
ده و به مسلمانان تعليـم دادهه بخشش به مستمندان تأكيـد كـرها دربارآن كريم بـار قر

ى سبقـت ازمينه انفاق نيز گـودر ز(ع)است كه اين بخشش بايد به خاطر خدا باشـد.امـام
د.ده بوهمگان ربو

ا،سيدگى به9فقـره او در راهتمـام ويـژ(ع)گى9هاى بسيار بارز امام سـجـاد يكى از ويـژ
فاتر،با مهابت9تر و بيش ازد.او از همه كريم تر و بخشنده9تر،با ومندان بومستمندان و نياز

ت عبادت آثار آن در بدن ود.هم چنان كه از كثـرماندگان بـوان و پناه درهمه دلسوز فقيـر
اى ايتام وقه بـرش كشيدن كيسه غذا و آذوت به دود.از كثره پيشانى او ظاهر شده بوبه9ويژ

ىارگونه از بخشش و بزرد.ده9ها نموكش بر جا مانده بوش در پشت مبارمستمندان نيز آثار
فت و گشايشد ايشان مى9رد نزفتار بوده9اند.هر كس كه در تنگنايى گرايت كراويان روا راو ر

ى بى9نيازا از هر نيازمندى آن9قدر مى9داد كـه او را از جانبش مى9ديد.به هر نيـازد ركار خو
دن غضـبصدقه دادن و انفاق نـمـو١٢»ّّبدقة تطفـئ غـضـب الـرّد:«الـصموكند.مـى9فـر

صدقـه١٣»ّّب تطفئ غضب الرّرّ صدقه السّد:«انمود و مى9فـرش مى9سازا خامودگار رپرور
دگـارش شدن غضب پرورت مخفيانه باعث خامـودن به صوردادن در پنهان و انفاق نمـو

ا و مسكينان شهر مدينـهدر تفقد حال فقر(ع)جب آن اماماياتى است كه به مـومى9باشد.رو
چك ترين غفلتى نداشتند.كو

حاضر شدم كه(ع)اى نماز صبح در محضر امـام سـجـادب گويد:بـرّ سعيد بن مسـي
انيد وا نرگز او رد:به سائل كمك كنيد و هرمود.امام فرا به صدا در آورل رب منزسائلى در
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امب الحرّت تجنما االستعداد للموّد:«انموى فرهرهم چنين به ز(ع)اب مگذاريد،امامبى9جو
ام وى از حرتو دورگ در پراى مـرهر آينه استعداد و آمادگى بـر١٤دى فى الخيـر»ّو بدل الن

اه خير به دست مى9آيد.ت در ربذل سخاو
ده است.ح نبوى مطرضاى حق عامل ديگردر انجام هر عملى جز ر(ع)اى امام سجاد بر

مينه اخالص داشتند.ايشان اغلب انفاق9ها و صدقاتاقبت شديدى در زدر انجام انفاق مر
ا در دل شب انجام مى9دادنـد و از آنمين و مستمندان جامـعـه رسيدگى به محـرود و رخو

نس بن بكير از محمدا نشناسد.يوشاندند تا هيچ كس ايشان را نيز مى9پود رى خوگذشته رو
ى آن9ها و آنچهدند كه روزاده9هايى بوايت كند كه در مدينه خانوه نويس روبن اسحاق سير

ند،پس چوسيد و هيچ نمى9دانستند كه از كجا تأمين مى9شوبه آن نياز داشتند به آن9ها مى9ر
در گذشت و صدقات آنان قطع شد،دانستند و همگى در غم فقدان او ناله(ع)امام سجاد
١٥سر دادند.

ارج صد خانوم عهده دار مخارمايد:پدرش مى9فرصاف پدرضمن بيان او(ع) امام باقر
١٦دند.ندگى9مى9كرديد كه آنان از صدقات او زم گرد،پس از شهادتش معلواى مدينه بواز فقر

ت مخفيانه انجام مى9دادند؛اما از انجاما به صورد راغلب انفاق9هاى خوع)چه امام(گر
ايات آمده مايهاساس آن9چه در رواى مثال برت آشكار نيز امتناعى نداشتند.بـرآن به صور

ان،مستمندانمين گيرماندگان،زه9ايشان يتيمان،درد كه در كنار سفرت بوشحالى حضرخو
ند.و به دستان نداشتند،حاضر شوسيله گذردند و وه به جايى نمى9برگان كه چارو بيچار

اد مگر اين9كه مانند آن رل نمى9كرا تناوت طعامى9رال حضرو اصو١٧د به آنان طعام مى9دادخو
١٨انفاق كند.

ا كه عالقهى رت آن چيزدكه حضـراين بو(ع)د صدقات امام سجاد نكته ديگر در مـور
آن9ند در قـرا خداوآن باشـد.زيـرجمان حقيـقـى قـراه خدا مى9بخشيـدنـد تـا تـرداشتنـد در ر

گز به نيكى دست9نيابيد،؛هر)٣/٩٢ان،(آل عمر»نا مما تحبواالبر حتى تنفقولن تنالومايد:«مى9فر
جه كنيد:نه9اى از اين فضيلت توست داريد انفاق كنيد.به نمومگر از آن چه دو
١٩ست مى9داشت و دائم از آن صدقه مى9داد.ا دوشكر،بادام و انگور ر(ع) امام سجاد

ى كنيـز او ازششان مى9آمد.روزاز انگور خـو(ع)دند:على بن الحسيـنموفر(ع)امام صادق
تد.قبل از اين9كه حضرت آورا خدمت حضرى انگور خريد و هنگام افطار آن رار مقدارباز
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د.ايناه خدا انفاق نموا در رد امام همه آن انگور را زل رب منزمايد،سائلى درل فراز آن تناو
نم چوا بخشيد.تا اين9كه در شب چهارار شد و امام همه آن رعمل در سه شب پياپى تكر

٢٠فت.ى از دست ما نرد چيزمود و فرمندى به خانه نيامد امام از آن خورنياز

فت در حالىن مى9رم شب تاريك از خانه بيرود:پدرموش مى9فره پدردربار(ع) امام باقر
اكى ياد خورش داشت و بسيار مى9شد كه بر پشت خوهم بر دوكه كيسه9هايى از دينار و در

ا مى9كوبيد و به هر كـس كـه از آنسيد آن رن به در خانه9اى مـى9رد و چـوم حمل مى9كـرهيز
اد رى خوى ببخشد روى چيزاست به فقيرى مى9داد.هنگامى9كه مى9خون مى9آمد،چيزبيرو

د.شاند تا شناخته نشومى9پو
نا مى9كشيدنـد و چـوش رد مى9ايستادند و انتظـارب خانه خـو گاهى مستمندان بـه در

فت و كسانى از آن9چه بهن از دنيا رمى9آمد به يكديگر خبر مى9دادند كه نقاب دار آمد.چو
ان او رده است و چوبو(ع)م ماندند،دانستند كه او على بن الحسيـنسيد محروايشان مى9ر

ى شتر پينهانون زى سنگ غسالخانه گذاشتند،پشت او همچـوى به رواى شست و شوبر
اناى خانه9هاى درويشان و فقيـرد بـرد كه بر پشت خود و آن به سبب چيز9هايى بـوبسته بـو

٢١د.حمل مى9كر

دانى و سرا در شبى بارر(ع)ى،امام سجادهر سفيان بن عيينه گويد:محمد بن مسلم ز
!ايند.به او گفت:اى پسر پيامـبـراه مى9پيمود و رم حمل مى9كـرد هيزديد كه بر پشت خـو

ا به جاىم و آن راهم مى9آورشه9اى فـراى آن توم و برى دارد قصد سفرموفـر(ع)چيست؟امام
د.ا9بـيـاوراى شمـا آن راند بـرى گفت:غالم من حاضـر اسـت،مـى9تـوهـرم.زامنى مـى9بـر

ا حمل كنيد،د آن راى شما مناسب نمى9بينم كه خوى گفت:من برهرد.زل نكرقبو(ع)امام
ا حمل كنم كـهى رد مناسب مى9بينم باراى خولى من برد:وموفـر(ع)م.امامبدهيد من مى9بر

كم،مبـاراهم بروا به جايى كه مـى9خـود مـردد و ورودر سفر پيش رو مايه نجـات مـن گـر
ىهرى.زد گذارا به حال خوى و مراهم كه پى كار خويش روداند.به حق خدا از تو مى9خوگر

!ازند پيامبرا ديد،گفت:ا ى فـرزر(ع)ن پس از چند روز امامفت و چود ربه دنبال كار خـو
ى!آن9چه توهرد:اى زموفر(ع)ى نمى9بينم.امامى كه از آن سخن مى9گفتى،اثرفتن به سفرر

م.آمادگـىاى آن آماده مى9شود و من بـرگ بود من سفر مـرد،بلكه مقصـودى نبوگمان كـر
٢٢ى.كارى بخشيدن مال و نيكوام است و ديگرى گزيدن از حرگ يكى به دوراى مربر
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افت.او رد،رگ بوى به ديدن محمد بن اسامة بن زيد كه در بستر مرده اند روز نقل كر
ار دينار بر عهده9امده هزسيد.گفت:دينى به مبلغ پانزا پرت گريه رّديد كه گريه مى9كند.عل

ان نباش همه آن به طور كامـل بـرد:نگرمـوفر(ع)م.اماما ندارداختـن آن ران پرهست كه تـو
٢٣د.موا ادا فرعهده من باشد و همان دم آن ر

هاست روزد:او هر گاه مى9خوموفر(ع)ش امام سجادّه جـددربار(ع) امام جعفر صادق
ند و آن9گاه كه شـبند و تكه تكه كننـد و بـپـزا سر ببرسفنـدى رد دستور مى9داد تا گـوبگيـر

د.ه دار بوا حس كند در حالى كه روزشت رى آبگـوسيد،بر سر ديگ مى9آمد تا بوا مى9رفر
ادهاى خانواده فالنى در آن بريزيـد و بـراى خانوا بياوريد و بـرسپس مى9گفت:كاسـه9هـا ر

ماد با نان و خـرا در آن مى9ريختند.سپس خـودند و غذا را مـى9آورفالنى تا آخرين كاسـه ر
٢٤د.افطار مى9كر

دگارعبادت پرور
ادى خدا شب راى خشنو؛آنان كه بر)٢٥/٦٤قان،(فر»دا و قياماّهم سجّبّن لرذين يبيتوّالو«

سانند.ى مى9ردن روزبه ايستادن و يا سجده كر
كات آنان عبـادتاسر عبادت است و تمام افـعـال و حـرسر(ع)ميـنندگانى معـصـو ز
ند زينت داده اند.آنان عبادتا با بندگى خداود رهاى خوا تمامى9كارد.زيرب مى9شومحسو

هاى اجتماعى ازفتاره،حج و… منحصر نمى9دانستند و آن9چه در قـالـب را به نماز،روزر
به دليل(ع)ندگانى امام سجـادسى زآنان ظاهر مى9شد،عبادت به حساب مى9آمـد.در بـرر

ت عبادت امتياز خاصى داشت و آن9چنان بـه عـبـاداتان امامتش در كثره دورايط ويـژشر
اسالمى اهتمام داشت كه به حق به او سيد العابدين،زين العابدين،سيد الـسـاجـديـن و

اقعىدر جامعه9اى مى9زيست كه از معنويات و عبادات و(ع)فنات لقب9 داده9اند. امامّالثذو
ا ايجاد نمايدت حق راقعى به حضرجه وان از تونى فروزانست كانود،اما توه گشته بوبى9بهر

اياتنه از اين رواف نجات يابند.به چند نمودم با تأسى به او از آن همه غفلت و انحرتا مر
جه كنيد:تو

فتضو مى9گرت ون آن حضرشى نقل مى9كند:چو شيخ مفيد از عبدالله بن محمد قر
ابر چهد:آيا مى9دانيد كه در برموسيدند،مى9فرا مى9پرقتى علت رد مى9شد وه9اش زرنگ چهرر
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٢٦عشه بر اندامش مى9افـتـاد. و نيز گفته شده در هنگـام نـمـاز ر٢٥كسى بر پا مى9ايسـتـم!

دست بوت دوق ياد حضرجه نداشت و آن چنان مستغرقت نماز به هيچ چيز توايشان در و
ىد.گويند روزجه نبوافش مى9گذشت،متوف شده و به آن9چه در اطركه از غير خدا منصر

نا از چاه بـيـرود.اهل خـانـه او راندن نـمـاز بـول خوندش در چاه افـتـاد و او مـشـغـوفـرز
د:مـنموساندند،فرت را به اطالع حضرع رضوغ شد،مواز نماز فار(ع)ن امامكشيدند.چو

٢٧دم.گ بوى بزردگارل مناجات با پرورن مشغوجه نشدم.چومتو

د فرياد مى9كشيـد،ندش شكست.آن طفـل از در يك بار در هنگام نماز دسـت فـرز
اغت از نماز دسـتا جا انداخت،امام پس از فران دست ردند و استخوشكسته9بنـدى آور

ندشجه شد دست فرزد كه متوقت بوان است،در آن ودنش آويـزا ديد كه به گرندش رفرز
٢٨شكسته است.

ل الله آتش!سود آتش در خانه9اش افتاد به او گفتند:يابن ردر سجده بو(ع)ى امام روز
د.از اوش شده بواغت از سجده آتش خامود.هنگام فرهمچنان در سجده بو(ع)آتش!امام

٢٩ت.د:آتش آخرمود؟امام فرل كرد مشغوا از آتـش به خوسيدند چه چيز تو رپر

د وا در آب فرو9كرضو دستش ربه قصد و(ع)ى گويد:شبى على بن الحسيـنمخشر ز
داخت و تاگان در آن9ها به تفكـر پـرد.با ديدن ماه و ستـارف آسمان باال بـرا به طـرش رسر

٣٠ذن داد كه اذان مى9گفت.ش به نداى مؤد،گوصبح در حالى كه دستش هنوز در آب بو

نگشى رنده دارا ديدم كه از شب زفتم.اورم رد پدرى نزگويد:روز(ع) امام محمد باقر
ده و پيشانى9اش پينه بسته،بينى اش ازك كران چراود شده و ديدگانش از گريه فربسيار زر

ا بدين حال ديدم،گريه امانـمن او رده،چوم كراشيده و پاهايش از ايسـتـادن ورسجده خر
انايىندم!چه كسى تـود:فـرزموفتگى خاطر فـرم با گردم.پدرع به گريستـن كـرنداد و شرو
٣١د.ا دارر(ع)ت على بن ابى طالبّعبادت جد

اندن نماز مطالبى بيان شده است:ضو و خوبه هنگام و(ع)د حاالت امام سجاد در مور
ستشاى نماز حاضر مى9شد پـوبر(ع)ن على بن الحسيـندند:چومـوفر(ع) امام صادق

٣٢د مى9لرزيد.ما بر خوخت خرگ درد مى9گشت و مانند شاخ و برنگش زرمقشعر و ر

ش تغييـرخسارنگ رگاه به نماز مى9ايستـاد رم هردند:پـدرمونيز فر(ع) امام محمد باقـر
د.اعضاىدى ذليل مقابل پادشاه جليل بود و قيامش در آن هنگام به مانند ايستادن فرمى9كر
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اهدد كه مى9خواند به مانند كسى بوى كه مى9خوند مى9لرزيد و هر نمازبدنش از خشيت خداو
٣٣د.فق به نماز نمى9شوگز موداع نمايد و ديگر هربا نماز و

ام به نماز ايستاده است،دعاا ديدم كه در مسجد الحردى رس يمانى گويد:مر طاوو
است.به(ع)فتم ديدم على بن الحسيـند او رش پايان يافت،نزقتى نمـازو گريه مى9كند.و

تى كه در تو سها در آن حال ديدم در صور!تو ر(ص)ل خداسوند ردم:اى فرزض كرايشان عر
لسوند رل اين9كه فرزاس باشى اوس و هرى آن9ها در امان از ترم به يارارچيز است كه اميدو

ـ عزحمت خداوم ر تو است و سوّم شفاعت از آن جدهستى.دو(ص)خدا ـ مى9باشد.ّجلوّند   
ا در امـانهستـم مـر(ص)ل خداسونـد رس!اين9كه من فـرزد:اى طـاومودر پاسـخ فـر(ع)امام

فال أنسابندى به كار نمى9آيد«د:در آن روز خويشاوموند شنيده ام كه فرد،از خداونمى9دار
دجوندى و؛ديگر آن روز ميانشان نسبت خويشاو)٢٣/١٠١ن،منو(مو»نمئذ و اليتساءلوبينهم يو

اد.زيرم،آن نيز در امانم نگه نمى9دارّد شفاعت جدسند.در مورحال يكديگر نمى9پرازد وندار
اضى است،شفـاعـتند از ايشـان راى آنان كـه خـداومايد:جـز بـرند متعـال مـى9فـرخداو

ضايت دهد،اى كسى كه خدا ر؛جز بر)٢١/٢٨(انبياء»تضىن اال لمن اراليشفعوونمى9كنند.«
اىحمت من برمايد كه:رندمى9فرحمت الهى خداود ره در مورشفاعت نمى9كنند.و باالخر

حمت خدا به؛ر)٧/٥٦اف،(اعر»حمة الله قريب من المحسنين رّإنديك است.«ان نزكارنيكو
٣٤ديك است.و من نمى9دانم كه آيا جز آنان هستم يا نه؟ان نزكارنيكو

س نقل مى9كند كه:شب داخل حجر اسماعيل شدم.على شيخ مفيد از سيد بن طاوو
دى صالح ازد گفتم مـرفت با خـون به سجـده ر آمد و به نماز ايستـاد.چـو(ع)بن الحسيـن

م چه مى9گويد و شنيدم كه در سجده مى9گفت:«خدايا!بندهبهترين اهل بيت است.بشنو
اهنده توست.خوست.گداى تو در آستانه توست.مستمند تو در آستانه توتو در آستانه تو

٣٥ست».آستانه تود ر

اندم مگر اينكه مشكلـما نخوس گويد:من در هيچ مشكلى اين دعـا ر سيد بن طاوو
ج حاصل شد.ايم فرحل شد و بر

اه حج چه بسيار پياده مى9شد وانى به سفر حج داشت.در راواشتياق فر(ع) امام سجاد
د تا حاجيان آسيبى نبينند.ا كنار مى9زخ جاده ركلو

د.پست پياده حج به جاى آوربه صـور(ع) شيخ مفيد مى9نويسد:«على بن الحسيـن
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٣٦د».ا در خالل بيست روز پيموفاصله مدينه تا مكه ر

د و چنان درنگش از ياد خدا و جالل او تغيير مـى9كـرشيـد،رام مى9پوقتى لباس احـرو
اهانش از اود.همران بوفت كه از گفتن لبيك نيز ناتوار مى9گرت حق قرجذبه معنويت حضر

٣٧».يكّال لبابم دهد«ند جوم كه خداود:بيم آن دارموا لبيك نمى9گويى؟مى9فرسيدند چرمى9پر

ست.به هميـنالنى اوسجده9هاى طو(ع) از ديگر مصاديق عبادت على بن الحسـيـن
مينى سخت بها به ايشان دادند.ايشان گاه بر سنگى خشن و گاه بـر زجهت لقب سجاد ر

ق از سر وى كه عرالنى و زيادى داشته اند،بـه طـور و سجده9هاى طو٣٨فتسجده مـى9ر
ص درالنى و زياد در بدن ايشان و بخصو اين سجده9هاى طو٣٩ازير مى9شد.رويشان سر

اضع شده وآمدگى اين موى و برد و باعث زبرا به جاى گذاشته بود راضع سجده آثار خومو
ا قطع نمايند.آمده رتب پينه9هاى بردند مرت مجبور بوحضر

ج شدن ازد،قصد خارا به جا آوراسم حج رت مرن حضرب گويد:چوّ سعيد بن مسي
به نماز ايستاد و هنگام سجـده در(ع)اه امامدم.در راهى كـرا همرد،من نيز او را نمـومكه ر

عت شرود با حضرجوختان و سنگ9هاى موت حق مى9گفت كه تمامى9درحالى تسبيح حضر
د:اينمود و فرت رو به من كرسيدم.حضـره تردند.من از مشاهده اين منظربه تسبيح نمـو

٤٠تسبيح اعظم است.

ا فضالّد منلقد ءاتينا داووا ذكر مى9كند:«نيز اين حالت ر(ع)دت داود حضرآن در مور قر
جانب خويش مزيتى عـطـاد ازاستى بـه داو؛و به ر)٣٤/١٠(سبـأ،»بى معه و الطيـرّيا جبـال أو

از شويد.ندگان با او هم آوه9ها و اى پرديم و [گفتيم]اى كوكر
اند تا اينكه از شدت خستگىم در شب آن9قدر نماز مى9خوندش عبدالله گويد:پدر فرز

٤١ساند.ا به بستر مى9رد ردكان كشان كشان خوبه سان كو

علم و دانش
ند از؛خداو)٥٨/١١(مجادله،»جاتا العلم درتوذين اوّا منكم و الذين آمنوّفع الله ال…ير«

ند.د و آنان كه دانش يافته اند پايه9هاى باالتر داردند،باال مى9برا كه ايمان آورشما آنان ر
(ع)منانش امير مـؤّد و در علم و دانش پيرو جـدد بومان خـوافقه ز او افضل،اعلـم و

ش يافت.علم وسالت پـرورحى و راالى امامت داشت و در خاندان ود.ايشان مقام وبو
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د.نگاهى به صحيفهث برمنان به ارش امير مؤّا از جددگار و بالغت  رانه پرورا از خزدانش ر
ه اين سخنانحمزف ابوه9هاى دعاى معرون فقرت در مضموّق و دقسالة الحقوسجاديه،ر

ع9هـاىضونده مى9باشد و بيشتـر در مـون كالم ديگر امامان بليغ،پر معـنـى و آمـوزهم چو
لقب(ع)و انجيل اهل بيت(ص)اخالقى و تربيتى است.صحيفه سجاديه كه به زبور آل محمد

فته مشتمل دعاهايى با مضامين و نكات عالى است و در مناسبات خاص گفـتـه شـدهگر
است.

اال مقام ودى امين و كثير الحديـث و وفر(ع) ابن سعد مى9نويسد:«على بن الحسيـن
د كه در آن صحابه،تابعين و حتىسه فقه و حديث داير نمو او مدر٤٢د».كار بوهيزبسيار پر

اوياند تعداد اصحاب و رجال خوسى در را مى9دانند.شيخ طوش فرس او گواليان به درمو
ايتعات مختل� از ايشان روضوسه نفر دانسته كه در مـوهفتاد وا صد ور(ع)احاديث امام

ب»ازّاثله و سعيد بن مـسـيى،عامر بن ون«جابر بن عبدالله انـصـارهى چوده9اند.گـروكر
ن ون«سعيد بن جبير،محمد بن جبير،ابو خالد كابلى،قاسم بن عوادى چوصحابه و افر

٤٣اسماعيل بن عبدالله بن جعفر»از تابعين هستند.

ا درداختند؛زيرلند كه ايشان يكسر به عبادت و علم و تدريس پـرخين متفق القو مور
د و آنا مى9يافت.با آن9كه علم در خاندان او بوامش جانش رد و آراين كار غذاى قلب خو

فت و با آنان مى9نشـسـت واد صاحب علم مـى9راث داشت،افران خويش به مـيـرا از پدرر
ه9منددم از دانش او بهـرف اينكه مرا ـ و تنها به صرمت مى9نهاد.او دانشمندان ربدان9ها حر

د و در كنار زيدد مى9كرا ران رد مسجد مى9شد همه حاضرارج مى9نهاد و اگر ومى9شدند ـ،ار
نش كنان به ايـشـانى نافع بن جبيـر سـرزد،مى9نشسـت.روزدى عالم بـوبن اسلم كـه فـر

ان هستى و فاضل ترين آنانىدم دورحمت كند.تو سيد و سرور مرگفت:خدايت بر تو ر
ده سياه مى9نشينى؟امام در پاسـخـشى و در كنار اين بـرلى از همه خلق الله در مى9گـذرو

اغ سعيدهمچنان به سر(ع) امام٤٤د.ى آورد:دانش و علم هر جا كه باشد بايد بدان روموفر
سم كـهاهم از او چيز9هايى بپرفتند و مى9گفتند مـى9خـود،مى9ردگان بوبن جبير نيز كه از بـر

د كسى مى9نشينمد:من نزموايت ديگر فرش آيد و اين كار عار نيست.بنا به روا خوخداى ر
٤٥دمند باشد.اى دين من سوكه هم نشينى او بر

آن و احكام حالل ود فضايل قرانى در موراوعظه9ها و دعاهاى فرمو(ع) از امام سجاد
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٤٦ام ضبط شده كه در ميان علما مشهور است.حر

شته9اند كه به شمارايات نـو شيخ مفيد گويد:فقهاى عامه از علم او داستان9هـا و رو
٤٧نمى9آيد.

دهد بـوان خوآمد فقـهـاى دوره نويسان سـرى از تذكـراف بسيـاربه اعتـر(ع) امام سجـاد
ى به هر حال يكى از اعتقادات ضرور٤٨د.ا سيد الفقهاء ملقب نموى او راست.ابن جوز

ى بر آنانى عالمند و هيچ چـيـزم الهى و بشـربه جميع علـو(ع)شيعه اين است كه امـامـان
مخفى نمى9باشد.

دو نكته حائز اهميت است:(ع)د امام سجاد در مور
در اختيـار(ع)اث علمى9كه در عصر امام محمد باقر و امام جعفر صـادق.تمام مير١ 

ده است.بو(ع)فت،از امام سجادار گرجامعه اسالمى9قر
اياتق و احاديـث و روسالة الحقـوشمند صحيفه سجـاديـه و رعه ارز.دو مجمـو٢ 

فيع علمى9واضح به جايگاه رديگر سو داللت ودانى ممتاز ازاز يك سو و تربيت شاگر(ع) امام
د.ت دارهنگى حضرفر

گ كه بايد به دستهنگى بزرمينه يك انقالب فرا و زاقعه عاشوربعد از و(ع) امام سجاد
حيه جامعهد تا انحطاط رواهم ساخت،او تالش نموا فرندد رع بپيوقودو امام بعد از او به و

داند.گرد بران حقيقى خوا به پيروده و شور و نشاط و باور داشتن و اعتماد رف نموا بر طرر
ائه داد.د ارا در تاريخ از خود رفتار و گفتار خويش بهترين عملكرايشان با ر

ده و لغوى از سخنان بيهو دور
اض مى9كنند.ده اعر؛و آنان كه از بيهو)٢٣/٣ن،منو(مؤ»نضوذين هم عن اللغو معرّو ال«

ستگار است.منان رصيات مؤده از خصوهاى بيهوده يا كاردانى از سخنان بيهورو گر
دبه من گفت: نز(ع)م فاطمه دختر امام حسيـنگفت:مـادر(ع)عبدالله بن حسن بن حسـن

خاست داشته باشم.هيچ مجلسى بـا اوبنشينم و با او نشست و بـر(ع)دايى9ام امام سجـاد
س خداسى كه از خدا داشت ترسيد كه يا به خاطر ترى به من رننشستم، مگر فايده9اى از و

٤٩ه مند مى9شدم.بر دل من مى9نشست و يا از علم او بهر

ى آمدند و از بعضى صحابه بهد واق نزدم عر محمد بن حاطب گويد:تنى چند از مر
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اند:به من بگويد شما از مهاجرموفر(ع)سيد امامن سخن آنان به پايان ردند.چوشتى نام برز
د دستى پيامبر او و دين او از خانه و مال خودى خدا و يارليه هستيد كه به خاطر خشنواو

ود:«مـوه ايشان فرند درباردميد كه خـداود:آيا از آن مـرموفر(ع)كشيده اند؟گفتند نـه.امـام
همن فى صـدورن من�هاجر اليهـم و ال يـجـدوّوار و االيمان من قبلـهـم يـحـبّا الدءوّذين تـبـوّال

؛و كسانى كـه)٥٩/٩(حشر،»ن على انفسهم و لو كان بهم خصـاصـةثروا و يؤتوـا اوّحاجة مم
ا كه به سويشـانده9اند.آن9هايى رده اند و ايمـان آورد بوان در ديار خوپيش از آمدن مهاجـر

د،در دل احساسا داده مى9شـوان رند و از آن9چه مهاجرست مى9دارده9انـد،دوت كرمهاجر
مند باشند.د نيازجيح مى9دهند هر چند خوا بر خويش تران رحسد نمى9كنند و ديگر

ه هم نيستيده نيستيد و از آن گرود:حال كه شما از اين دو گروموفر(ع) گفتند:نه.امام
لنـا ونا اغـفـرّن ربلوا من بعدهـم يـقـوذيـن جـاءوّو الده است:«موند در حق آنـان فـركه خـداو

»حيمف رك رؤوّنا انّا ربذين امنوّنا بااليمان و ال تجعل فى قلوبنا غال للذين سبقوّانناالخوِال
انادردگار ما،ما و بر؛كسانى كه از پس ايشان آمده9اند،مى9گويند:اى پـرور)٥٩/١٠(حشر،

ده9اند در دل ما جاا كه ايمان آورده9اند،بيامرز و كينه كسانـى را كه پيش از ما ايمان آورما ر
دگار ما تو مشفق و مهربان هستى.ى مده.اى پرورارقر

٥٠ا بدهد.اى شما رن برويد.خدا سز پس از پيش من بيرو

هد ز
؛تا بر آن9چه از دست)٥٧/٢٣(حديد،»ا بما آتاكمحوا على ما فاتكم و ال تفرلكيال تأسو«
ديد.هگين نشويد و به سبب آن9چه به شما داده است،شادمان نگرفته اندوشما ر

لياىت است.به همين جهـت اوعه عالم آخـر در بينش اسالمى،دنيا مقدمـه و مـزر
ب و لقـاى اوندى و نيل به قـران خداوضـوار اكتساب رسيله و ابـزان والهى به دنيا به عـنـو

ح است كه همان عدمهد»مطران«زنگريسته9اند.اين حقيقت متعالى در ادبيات الهى به عنو
نهن اجداد طاهرينش نموهمچو(ع)دن از آن ـ امام سجاده مند نبـوتعلق به دنياست ـ نه بهر

مايند:هد مى9فرد زده است.ايشان در مورت بواغب به آخراهد در دنيا و راعالى ز
عجات الورع و أعلى درجات الورهد أدنى درّجات الزاء:فأعلى درة أجزهد عشرّ«الز

هد فى آيهّ الزّضى و إنّجات الرجات اليقين أدنى درجات اليقين و أعلى درأدنى در
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ءهد ده جز ز٥١»؛ا بما آتاكمحوا على ما فاتكم و ال تفرلكيال تأسومن كتاب الله:«
سايى،جه پارسايى است و باالترين درجه پارهد،كمترين درجه زد: باالترين دردار

دىجه خشنـوجه يقين،كمتـريـن درجه يقين است و عالى9تـريـن درپائين9تريـن در
آن آمده است:(تا بر آن9چه از دستهد در يكى از آيات قراست.همانا (تعري�) ز

ديد).هگين نشويد و به سبب آن9چه به شما داده است،شادمان نگرفته اندوشما ر
ل حياتش در تاريخ ثبت شدهدر طو(ع)ت امام سجاداعظ و نصايح مستمر حضـر مو

ت هر هفته در روز جمعه و در مسجدب،حضرّاست.تا آن9جا كه بنا بر نقل سعيد بن مسي
٥٢د.ت مى9نموى دعود سازهد و خوا و زا به تقودم رالنى مرالنبى با خطبه9اى طو

»هدصحيفه الزان«ا با عنونه9اى از خطبه او ر»نموتح� العقولانى در كتاب«ّ ابن شعبه حر
ىارومينه فـرت در اين زسيعى ـ كه حضـرده است.اگر با دقت در آن بنگريم بـه افـق وآور

٥٣ده،ـ پى مى9بريم.طالبان حقيقت گشو

اهدان درى در نيمه شب چنين مى9گفت:«كجايند زسش گره نقل شده كه:پرار از زر
د علىد كه:آن فرشه بقيع صدا بلند كرت؟»پس9هاتفى از گـواغبين در آخردنيا و كجايند ر

٥٤است.(ع)بن الحسين

امت نفست و كر عز
شند و پيامبرا از آن خداوت منحصر؛عز)٦٣/٨ن،(منافقو»منينله و للمؤسوة و لرّه العزّلل«

منين مى9باشد.و مؤ
تت نفس ايشان است.اين عزت،عزگى9هاى شخصيت اجتماعى حضر يكى از ويژ

لياى الهى هيچ عملىندگى اود.از اين رو در زت حق،نشأت مى9گيرت ذات حضراز عز
اىمايد:«بـرمى9فر(ع)د.امام سجادكه كمترين شائبه ذلت در آن باشد،به چشم نمـى9خـور

 و٥٥ا داشته باشم».خ رهاى سـرم كه شترشحال نمى9شوه از ذلت،خوچكترين ذرحتى كو
مايد:مى9فر

قار و هوه للحياة و مذهبة للحياء و استخفاف بالوّاس مذلّائج إلى الن«طلب الحو
است در خو٥٦اس هو الغنى الحاضر».ّائج من النة طلب الحوّالفقر الحاضر و قل

د و سبب كاهشا از بين ببرم و حيا رد و شرلت بار سازّا ذندگى ردم،زحاجات از مر
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دم،هماناستن از مـردد و اين همان فقر آشكار است و كمتر حاجت خـوقار گرو
اقعى است.ى آشكار و وبى نياز

فه و شام با آنت در كربال،كو،در هنگام اسار(ع)كت امام سجادل حيات پر بر در طو
گز ابدا عمل واز و نشيب،هـرهمه فشار9ها و مصائب و بعد از آن در مدينه با آن همـه فـر

انش نشده است.به عنـوارت نفس مخالفتى داشته باشد،از ايـشـان گـزى كه با عـزداركر
مينه انتساب قتلا در زت در كاخ عبيدالله بن زياد،سخن ابن زيـاد رمانى كه حضرنه زنمو

ات رآن پاسخ گفت.ابن زياد دستور قتل حضـرند،با آيه9اى از قـرشهداى كربال به خـداو
سانى؟مگر نمى9دانى كشته شدن درا از قتل مى9ترد:آيا مرموفر(ع)د،اما امام سجادصادر كر

٥٧امت ما مى9باشد.اه خدا،عادت ما و شهادت كرر

كب،بر مر(ع)،امام سجـاد(ع)ايت ابن سنان از امام جعفر صـادق هم چنين بنا بـه رو
من بهد مؤ ايشان معتقد بو٥٨ار مى9شد.شته اند.سوا يكصد دينار نومناسب كه قيمت آن ر

ب و ياكب خواضى نيست.پس استفاده از مرهن شخصيت او باشد،رجب وى كه موامور
ه9هايىست و اگر با انگيزى نيكوامت نفسانى باشد،امرلباس مناسب اگر به منظور حفظ كر

ش است.ان باشد،ضد ارزر و يا تحقير ديگرّن تكبچو
د شد.اران ود.يك بار بر عبدالملك بن مـروبسيار پر هيبت و با عظمـت بـو(ع) امام

امىد نشاند و گرا در كنار خوخاست و او رعبدالملك همين كه نگاهش به امام افتـاد،بـر
س شد.هنگامى9كهه از او جويا شدند،گفت:با ديدن ايشان،دلم پر از ترداشت.در اين بار

د.س او لبريز شده بود شد،مسلم گفت:قلبم از تراربر مسلم بن عقبه نيز و
فتارتنى ردگار با آفريدگان خدا با فـروضاى پروسيدن به راى خدا و ربر(ع) امام سجاد

د.يك سال هشامدم مى9افزوا در ديده و دل مرگى او رند نيز حشمت و بـزرد.خداومى9كر
لىا لمس كند،ود رد كه حجر االسواف كعبه سعى كرفت و هنگام طوبن عبدالملك به حج ر

دند تا بنشيند و منتظراى او صندلى آورفق نشد.برد،موى جمعيتى كه در آن9جا بواز بسيار
اف اودم شام نيـز در اطـرا لمس كنـد.مـرد راالسـواند حجـردحام باشد،تـا بـتـوكاهـش از

داخـت.اف كعبه9پـرد شد و به طـوارو(ع)ايستادند. در همين حال امام على بن الـحـسـيـن
ا بازاه رفتند و رى رگداشت او به كنارام و بزردم به احترسيد،مرد رهنگامى9كه به حجر االسو

افه به طود شد،آنان دوبارر(ع)قتى امامسد.وا لمس كند و ببود ردند تا امام حجر االسوكر
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ا نمى9شناختنـد ـ،ازر(ع)دند و امـاماه هشام بوگان شام ـ كه همـرل شدند.بـزرخانه مشغـو
ايش قائل هستند؟هـشـام ازام بردم اين همه احتـرد كيست كه مرسيدند كه اين مـرهشام پـر

دق كه حضورا نمى9شناسم.اما فرزند،پاسخ داد:او ربشو(ع)د شام شيفته امامس اين9كه مرتر
ا به شاميان شناساند.ر(ع)داشت با ابياتى امام

ىدبار صبر و بر
؛سالم بر شما به خاطر آن همه شكيبايـى كـه)١٣/٢٤عد،(ر»تمسالم عليكم بما صبـر«

ورزيده9ايد.
د:صبر بـرح نمواويه مطـرا از سه زان بحث صبـر رن اسالمى9مى9تـواجعه به متـو با مر

ت واره با مرديد صبر در هر سه حوزن ترطاعت،صبر بر معصيت و صبر بر مصيبت.بدو
د كه بسيار شيرين و لذت بخش است.صبر در هـر سـهاه است.اما نتايجـى دارنج همرر

ك معصيت استد و استعانت به صبر مقدمه طاعت و يا ترب مى9شوه عبادت محسوحوز
ند است.د،خداوا بر انسان سهل و آسان سازنه امور راند تحمل اين گوو آن كه مى9تو

اناه،نمى9تود در اين رجوابر بالها و مشكالت قطعى مون صبر و استقامت در بر بدو
مايند كسى كه هنگـامكه مى9فر(ص)مل اكرسوجه به اين سخـن رد.توا طى كرج كمال رمدار

ى؛ما از آن خداييم وبه سو)٢/١٥٦ه،(بقر»ناجعوا اليه رّه و انّا لـلّانا بگويد«مصيبت اين آيه ر
داند و برا نيكو مى9گرى ران مى9كند و عاقبت وا جبرند مصيبت او رديم.خداواو باز مى9گر

٥٩ار مى9دهد.دد،قردى انسان گرجب خشنوض شايسته9اى كه موآن مصيبت،عو

نـهد با مصائب تجسم كامل مكتب صبر اسـت.نـمـوخوردر بر(ع)اكنش امام سجـادو
ا»به نمايش گذاشته شد.بارز اين صبر در جريان«نهضت عاشور

ب9ترد من محبوا نياشاميدم كه نـزعه خشمـى9ردند:هيچ جرمود صبر فـرمور ايشان در
خان سرم به جاى آن،شترست ندارعه خشمى9كه به دنبال آن«صبر»باشـد و دوباشد از جر

ب9تر باشد ازد من محبـوعه9اى نياشاميدم كـه نـزدند:هيچ جـرمو و فر٦٠ى داشته باشـممو
٦١ات نكنم.ا مجازعه خشمى9كه صاحب و مسبب آن رجر

نـىن خانه بانگ شيـودند.از دروت بـوهى از اصحاب خدمت آن حـضـرى گرو روز
دام بر جاى خوگشت و آرتاهى بـرفت،بعد از مدت كون خانه ربه درو(ع)شنيده شد.امـام



١٦٦ شخصيت قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

ى!به اود:آرموفر(ع)د؟اماماسطه پيشامدى بون به وسيدند آيا اين شيوان پرنشست.حاضر
د:موفر(ع)ده شدند.امامتسليت گفتند و از صبر و شكيبايى او شگفت ز

ا دره؛ما اهل بيت خدا ر«انا اهل بيت نطيع الله فيما نحب و نحمده على ما تكـر
ش مى9داريم سـپـاسست مى9داريم اطاعت مى9كنيم و در آن9چـه نـا خـوآن9چه دو

٦٢مى9گوييم».

تاقعه كربال،آن حضـرو خاندان و اصحاب ايشان در و(ع) تنها شهادت امام حسين
ايات سال9ها بر اين مصيبت گريستند.درنه9اى كه بنا بر بعضى رود.به گوا به شدت متأثر كرر

نده نگه داشتن حماسهب نمى9شد،بلكه زاكنش عاطفى محسواكنش تنها وحقيقت اين و
د.چنان9چه خطـاب بـهكت،شهادت،شجاعت و ايثار به جامعـه بـوح حرآنان و القـاء رو

نج9هاى صبـرد و رگ،بالهاى غم اندوز،درا در مصائب بزردند:«خدا رمـودم مدينه فرمر
ا ممتهن ودم!حمد خداى كه ما رم.اى مرارسوز و مصيبتى سخت و سنگين سپاس مى9گز

٦٣اقع شد…».گى كه در اسالم وخنه بزرگ و به رمبتال ساخت به مصيبت9هاى بزر

گىف و بزر شر
؛بندگان خـداى)٢٥/٦٣قـان،(فر»نـا… ض هون علـى االرذين يمـشـوّحمـن الّو عباد الـر«

ند….اه مى9روتنى)رام(بافرومين آرحمان كسانى هستند كه در زر
ـ دربارع رو از مجمو ـ بر(ع)ندگانى امام سجاده زايات اهل سنت و شيعه  مى9آيددر مدينه 

 مقام و حسنّدند و همگان به جاللت شأن و عـلـوم بوقر و محترت بسيار مـوكه آن حضر
ت اذعان داشته اند.خلق آن حضر

د،الى مدينه بودر مجلس عمر بن عبدالعزيز كه در آن سال9ها و(ع)ى امام سجاد روز
گفت:چهد و افيانش كرفت،عمر رو به اطرن رن بر خاست و از مجلس بيروحاضر شد.چو
دم كسىمر!شري�9ترين است؟گفتند:شما!گفت:خيرافتمندترتر و شرارگوكسى از همه بزر

اهند از او باشنددم مى9خوك گفت و او كسى است كه همه مرا ترگى اين9جا راست كه به تاز
٦٤سته باشد.د به كسى پيوش ندارو لى او خو

م به9خاطرش ندارد:خومودم سفر مى9كنى؟مى9فرا ناشناس با مرسيدند:چر از او مى9پر
د يك بار بامـو و مى9فر٦٥ا بدهم انم ماننـد آن رم كه نتـوى بگيرچيـز(ص)ل خداسوند بـا رپيو
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دىخور،با من بر(ص)ل خداسوام ردم.آن9ها به9احترت كرا مى9شناختند مسافرهى كه مرگرو
دم.ش نبواوردند كه سزكر

٦٦ه9اى نهادم.اى او سفردم و نه روز برابى گسترختخواى او ر خادمش گويد:نه شب بر

هى از جذاميان گذشت.به او گفتنـد:بـنـشـيـن و بـا مـا9غـذا9بـخـور.ى بر گـرو روز
اى آنان دادش طعامى9برسيد سفارن به خانه ردم با شما مى9نشستم.چوه نبود:اگر روزموفر

٦٧د.فت و با آنان طعام خوردشان رد نيز نزستاد و خوايشان فرن آماده شد،برو چو

سيد و سپس آن9چـها مى9بـواست به مستمندى صدقه دهد نخـسـت او رن مى9خـو چو
٦٨اه داشت به او مى9داد.همر

ى؟اك شوت هم خـوردمى.نديـديـم بـا مـادرتريـن مـركارا گفتنـد:تـو از نـيـكـو او ر
٦٩د.د كه او چشم به آن داراز شوسم دست من به لقمه9اى درد: مى9ترموفر

د.عبدالملك بـنا به عقد خويش در آورد،سپس او راد كرا آزكى ركنيز(ع) امام سجاد
ى نقـصاى وا بـرار داد و اين كـار رنـش قـرد سـرزاج موردوا به خـاطـر ايـن ازان،او رمـرو

ندشت:«خداودر پاسخ او نو(ع)دى؟اماما چنين كرشت كه چرنامه نو(ع)مى9دانست.به امام
ا با اسالما با آن كامل ساخته و هر لئيم رده است و هر نقصى را با اسالم باال برهر پستى ر

ًقطعا)٢١ / ٣٣اب،(احز»ة حسنةل الله اسوسولقد كان لكم فى ركريم ساخته.آن9گاه با ذكر آيه«
د صفيهدر مور(ص)ل خداسـوه رست.به سيرشتى نيكـول خدا سرسوفتـار]راى شما در[ربر

فت.همچنينى گرا به همسرد و سپس او راد كرا آزد ركنيز خو(ص)ل خداسود كه ره نمواشار
با كنيز عمـويـش امـام(ع) و بنا به نقل ديـگـر:امـام٧٠د.اج كردوبا همسر غـالمـش زيـد از

ن اين خبر به خليفـهد.چوده9اش در آورى برا نيز به همسرد رد و دايه خواج كردواز(ع)حسن
ا ميان خاندانتشت:گويا جايگاه خويش رنو(ع)سيد به امـامان رى عبدالملك بن مروامو

ا بـهد ردى و دايه خواج كردوى ازدم نمى9دانى؟با كنيـزد مرا نـزد رلت خونمى9شناسى و منـز
ىا دريافتم،الـگـوشت:نامـه ات ردر پاسخ به او نـو(ع)دى؟ امامى غالمـت در9آورهمسـر

است.(ص)مندگى ما پيامبر اكرز
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؛ مناقـب آل ابـى٢٦١ى/؛اعالم الـور٢/١٤٦شاد،.ار١
.٥٤/ ٢ة، ؛صفة الصفو٤/١٥٨طالب 

.٢/٨١؛كش� الغمه،٢/٥٦ة،.صفة الصفو٢
.٩٦.همان/٣
؛٢/١٠١ ؛كش� الغمه،٤/١٥٧.مناقب آل ابى طالب،٤

.٢٠١قه/اعق المحرالصو
.٢/٥٦ة،؛صفة الصفو٢/٨١.كش� الغمه،٥
.٣/٢٦٠ح االخبار،؛شر٦/٥٢٦ى،.تاريخ طبر٦
هاست كـوديك مدينه از جانـب رى نز.ينبع:چشمـه سـار٧
ه ينبع.اژ»ذيل ومعجم البلدانى.ر.ك:«ضور
.٤٠٩/ ٧ى،.تاريخ طبر٨
/٤ ؛مـنـاقـب آل ابـى9 طـالــب،١٤٦-١٤٧/ ٢شـاد،.ار٩

.٣/٢٦ح9االخبار،  با شر٢٦٢ى/؛ اعالم الور١٥٧
.١٠٣- ١٠٥/ ٤٦ار،.بحار االنو١٠
.٤٦٨/ ٤.اعيان الشيعه،١١
.٧٤،ص ٤٦ار،ج.بحار االنو١٢
.٨٨/ ٤٦ار،.بحار االنو١٣
.١٠٧/ ٤٦ار،.بحار االنو١٤
.٢/٩٦ة،.صفة الصفو١٥
.٢/٧٧؛كش� الغمه،٣/١٣٦لياء،.حلية االو١٦
؛مناقب آل ابى طالـب،٧٨و٢/١٠١.كش� الغمـه،١٧

.٢/٥٤ة،؛صفة الصفو٤/١٥٣
.٤٦/٦٢ار،.بحار االنو١٨
.٨٩-٤٦/٩٠ار،.ر.ك:بحار االنو١٩
.٤٦/٩٠ار،.بحار االنو٢٠
؛صفـة٢/٧٧؛كش� الغمه،٤٦/٦٢ار،.بحار االنـو٢١

ايع/؛علل الشـر٣/١٣٦ليـاء ؛حليـة االو٢/٩٦ة،الصفـو
٢٣١.

.٢٧٩-٦/٢٨٠سائل الشيعه،.و٢٢
.١٧/٢٣٩.سير اعالم النبالء،٢٣
.٧١/ ٤٦ار،.بحار االنو٢٤
/٢ة،؛و نـيـز ر.ك:صـفـة الـصـفــو١٤٣/ ٢شـاد،.ار٢٥
؛مناقب آل٣/١٣٣لياء،؛حلية االو١٢٧؛نور االبصار/٥٢

ل المهمـه/؛الفصو١٣٦؛االتحاف/ ١٥٠/ ٤ابى طالـب،
.٢٠٠قه/اعق المحر؛الصو٣/١٠٣؛العقد الفريد،٢٠١

.٢٥٨/ ٣ح االخبار،.شر٢٦
.١٠٧/ ٢.كش� الغمه،٢٧
.٣/٢٦٣ح االخبار،.شر٢٨
/٤؛مناقـب آل ابـى طـالـب، ٢/٧٤.كش� الـغـمـه،٢٩

١٥٠.
.٣/١٦٠ار،.ربيع االبر٣٠
.٤٦/٧٤ار،؛بحار االنو٢/١٤٣شاد،.ار٣١
.٥٥/ ٤٦ار،ج.بحار االنو٣٢
.٤٦/٦١ار،.بحار االنو٣٣
.٤٦/١٠١ار،.بحار االنو٣٤
.«عبيدك بفنائك مسكينك بفنـائـك٢/١٤٣شاد،.ار٣٥

سائلك بفنائك».
.٧٦/ ٤٦ار،؛بحار االنو٢/١٤٣شاد،.ار٣٦
.١٤٩و٤٦/٣٧ار،جال كشى؛بحار االنو.ر.ك:ر٣٧
.١٤٩/ ٤٦/١٠٨٬٤٥ار،.ر.ك:بحار االنو٣٨
.٤٦/٦٤ار،.بحار االنو٣٩
.٤٦/٣٧ار،االنو.بحار٤٠
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.٩٩/ ٤٦ار،.بحار االنو٤١
.٥/١٦٠ى،.الطبقات الكبر٤٢
.٣/٢١٣حاب ائمه اهل البيت،.فى ر٤٣
؛١٣٨/ ٣لياء،؛حلية االو٧٨-٢/٧٩.كش� الغمه،٤٤

.٢/٥٧ة،صفة الصفو
.٤٦/٣١ار،.بحار االنو٤٥
.همان9جا.٤٦
.٢/١٤١شاد،.ار٤٧
.٢٤١اص/ة الخو.تذكر٤٨
.٢/٨٤؛كش� الغمه،٢/١٤١شاد،.ار٤٩
؛حليـة٣/٥٥ة،؛صفة الصـفـو٢/٧٨.كش� الغمـه،٥٠

.٣/١٣٧لياء، االو
.٤٩٠ل/.تح� العقو٥١
.٧٢-٨/٧٦.ر.ك:الكافى،٥٢
.٤٣٢-٤٤٤ل/.ر.ك:تح� العقو٥٣
.٤٦/٧٦ار،.بحار االنو٥٤
.٤٦/١٠٠ار،.بحار االنو٥٥
.٤٩٠ل/.تح� العقو٥٦

؛٢/١١٦شـاد،؛ار٤٥٨/ ٥ى،.ر.ك:تاريـخ طـبـر٥٧
.٤٥/١١٨ار،االنوبحار

.٤٦/٧٢ار،االنو.بحار٥٨
.١٢٨-٢/١٢٩ان،.تفسير الميز٥٩
.٤٦/٧٤ار،.بحار االنو٦٠
.٤٦/١٠٢ار،.بحار االنو٦١
؛١٣٨/ ٣ليـاء،؛حليـة االو٣/٢٥٩.العقد الفـريـد،٦٢

.٢/١٠٣؛كش� الغمه،١٦٦/ ٤مناقب آل ابى طالب،
.٨٤-٨٥ف/ .اللهو٦٣
.١٦٧/ ٤.مناقب آل ابى طالب،٦٤
؛ربيـع١/٣٤١؛نثر الـدرر،١٠٨/ ٢.كش� الغمـه،٦٥

.٦٩/ ٣ار، االبر
.٢٣٢ايع/ .علل الشر٦٦
.٢/١٤٣.الكافى،٦٧
.٣/١٣٧لياء،.حلية االو٦٨
.٤/١٦٢.مناقب آل ابى طالب،٦٩
ى بن اخـطـبّمنين صفيـه دخـتـر حـيد ام المـؤ.مقصـو٧٠

است.


