
  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 

 دانشنامه امام سجاد علیه السالم

 مشخصات کتاب

 نویسنده : جمعی از نویسندگان

 ناشر : پایگاه تخصصی عاشورا

 ا

 ابومحمد سعید بن المسیب

ما »السالم گفته است: درباره امام سجاد علیه ه( . او 49ی از تابعان و محدثان و فقهای هفتگانه مدینه بود)متوفی وی یک

ما «.»یدمند السالم باشد،هرگز کسی را که افضل و برتر از علی بن حسین علیه«. »الحسین رأیت قط أفضل من علی بن

  .«ین ندیدمپرهیزکارتر از علی بن حس[ . »1« ]رأیت أورع منه

------------------ 

  :پی نوشت ها

  .964، ص 7تهذیب التهذیب، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 احمد بن حجر هیثمی

  :( گوید477)متوفی « الصواعق المحرقة فی الرد علی أهل البدع و الزندقة»صاحب کتاب 

للصالة أصفر لونه، فقیل له فی ذلک فقال:  العابدین هذا هو الذی خلف أباه علما و زهدا و عبادة و کان إذا توضأزین و»

علم  العابدین جانشین پدرش درزین[ . »1« ]کان یصلی فی الیوم و اللیلة ألف رکعة أتدرون بین یدی من أقف و حکی انه

باره از او سؤال شد. فرمود: هیچ  شد در اینگرفت، رنگش زرد میمی و زهد و عبادت بود و چون برای نماز وضو

خواند. و گاهی از ترس خدا از روز هزار رکعت نماز میاند: در شبانهگفته ایستم؟! ودانید در مقابل چه کسی میمی

  . [9] «رفتمی هوش

----------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .114ة، ص الصواعق المحرق [1]

  .29، ص 9صفوة الصفوة، ج  [2]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 احمد بن محمد بن عبد ربه

  :«العقد الفرید»اندلسی، صاحب کتاب « احمد بن محمد بن عبد ربه»

فقال: و یحکم أتدرون إلی من أقوم و من  أخذته رعدة فسئل عن ذلک،السالم اذا قام للصالة کان علی بن الحسین علیه و»

 . [1] «!أرید أن أناجی؟

علت آن از او سؤال شد، فرمود:  گرفتایستاد، لرزش شدیدی او را فرا میالسالم به نماز میبن الحسین علیه چون علی»

  .!؟«قصد مناجات و راز و نیاز دارم ام؟ و با چه کسیایستاده دانید در برابر چه کسیوای بر شما مگر نمی

--------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .179، ص 9حلیة األولیا، ج  - 164، ص 7العقد الفرید، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل
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 ابوسعید عبداللک بن قریب األصمعی

شیواتر از اصمعی نپرداخته است و  اند: کسی از عرب عبارتیه( از اکابر ادبای عرب است گفته 199 - 919وی )

 اعتنا بوده، حتی بعضیها او را از نواصببیت نه تنها بینسبت به اهل بعضی گویند اصمعی در لغت نظیری نداشت ولی

که حتی اصمعی را نیز شگفت زده و  آن چنان بود السالم[ با وجود این، شکوه و عظمت امام سجاد علیه1اند ]شمرده

  :جناب چنین گفته است تحت تأثیر خود قرار داده بود و درباره آن

  :بینما أنا أطوف بالبیت ذات لیلة اذ رأیت شابا متعلقا بأستار الکعبة و هو یقول»

  یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم

  یا کاشف الضر و البلوی متع السقم

  فدک حول البیت و انتبهوا قد نام و

  و أنت یا حی یا قیوم لم تنم

  ادعوک ربی حزینا هائا قلقا

  فارحم بکائی بحق البیت و الحرم

  ان کان جودک ال یرجوه ذو سفه

  فمن یجود علی العاصین بالکرم

ای آن که در دل شب دعوت  :گفتدر حال طواف دور خانه خدا جوانی را دیدم که از پرده کعبه گرفته و می شبی»

مصیبت و گرفتاری، نمایندگان تو در اطراف خانه تو خوابیدند  کند، ای بر طرف کننده پریشانی وچاره را اجابت میبی

در نهایت پریشانی و نگرانی  خوابی، خدایا من تو را با غمهای جانکاه وولی تو ای زنده پاینده هرگز نمی و بیدار شدند

اگر شخص سفیه و گستاخ به احسان تو امیدوار نباشد پس چه  ت بیت و حرم به اشک چشم رحم کن،خوانم، به حرممی

  .«احسان خواهد کرد؟ کسی بر گناهکاران

  :ثم بکی بکاء شدیدا و أنشد یقول»

  أال أیها المقصود فی کل حاجة

  شکوت الیک الضر فارحم شکایتی

  أال یا رجائی أنت تکشف کربتی

  ها و اقض حاجتیفهب لی ذنوبی کل

  أتیت بأعمال قباح ردیه

  و ما فی الوری عبد جنی کجنایتی

  أتحرقنی بالنار یا غاة المنی

  فأین رجائی ثم أین مخافتی

  :کردسپس به شدت گریه سر داده و این اشعار را زمزمه می»

ت من رحم کن. ای امید من تو شکای کنم بهآن که در هر نیازی مقصود، تو هستی از بینوائی خود به تو شکوه می ای

  .ببخش و حاجتم را روا کن کنی، همه گناهان مرااندوه مرا بر طرف می

  .ای به اندازه من گناهکار نیستبا اعمال زشت و پلید به تو روی آوردم و در جهان هیچ بنده

  ؟شودسوزانی، پس امید من و سپس ترس من چه میای آخرین آرزوی من، آیا مرا به آتش می

لسالم ابن علی بن ابیطالب علیه العابدین علی بن الحسینسقط علی األرض مغشیا علیه فدنوت منه فاذا هو زین ثم»

بکیت، فقطرت دمعة من دموعی علی خده ففتح عینیه و قال: من  )رضی الله عنهم اجمعین( فرفعت رأسه فی حجری و

النبوة و معدن الرسالة ألیس  بیتا البکاء و الجزع و أنت من أهلعلینا؟ قلت: عبیدک األصمعی سیدی ما هذ هذا الذی یهجم

البیت و یطهرکم تطهیرا( فقال: هیهات، هیهات، یا اصمعی ان الرجس أهل الله تعالی یقول: )انما یرید الله أن یذهب عنکم

ا ، ألیس الله تعالی یقول: )فاذحرا قرشیا خلق الجنة لمن أطاعه و لو کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن عصاه و لو کان الله

وازینه م یؤمئذ و ال یتسائلون(؛ )فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت نفخ فی الصور فال أنساب بینهم

از هوش رفت و بر زمین افتاد به او نزدیک  سپس آن جوان[ . »9«. ]فاولئک الذین خسروا أنفسهم فی جهنم خالدون(

اشد( ب السالم است )خداوند از همه آنها راضیعلی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیهم العابدینزینشدم ناگهان دیدم او 

اشک چشمم به صورت او چکید، چشمانش را  اختیار گریستم یک قطره ازسرش را بلند کردم و به دامنم گذاشتم و بی

یر شما اصمعی هستم، موالی من، این گریه ریزد؟ عرض کردم بنده حقاشک می باز کرد و فرمود: این کیست که بر ما

قرآن نفرموده است: )خداوند  بیت نبوت و معدن رسالت هستی؟ آیا خداوند درناله از برای چیست؟ و تو از اهل و

نبوت بزداید و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند(؟ فرمود:  خواهد هر نوع رجس و آالیش را از شما خانوادهمی

غالم سیاه حبشی  ای اصمعی خداوند بهشت را برای کسی آفریده که از او اطاعت کند و لو این که افسوس، افسوس،

لو این که آزاده قرشی باشد. مگر خداوند نفرموده: پس  باشد و جهنم را برای کسی خلق کرده که از او نافرمانی کند و

در  گیرد پسنمی و کسی از کس دیگر سراغی دمیده شود دیگر نسب و خویشی در میانشان نماند آنگاه که صور قیامت

اعمالشان سبک باشد، نفس خود را در زیان افکنده و در  آن روز آنان که اعمالشان وزین است، رستگار هستند و آنان که
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  .«دوزخ مخلد خواهند بود

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .196، ص 1حانة األدب، ج ری - 799، ص 9خلکان، و فیات األعیان، ج ابن [1]

  .194، ص 1المستطرف، ج  [2]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی الشافعی

السنن »ه از جمله آنها خود بجا گذاشته ک ه( و تأیفات زیادی از 924از اکابر علما و بزرگان محدثین بوده )متوفی 

أسه ر تسکب علیه الماء یتهیأ للصالة فسقط االبریق من یدها علی وجهه فشجه. فرفع ان جاریة»گوید: است او می« الکبیر

قالت: )و العافین عن الناس( قال: قد عفا الله  الیها فقالت: ان الله یقول: )و الکاظمین الغیظ( قال: قد کظمت غیضی،

السالم به علیه یکی از کنیزان امام علی بن حسین[ . »1« ]المحسنین(، قال: إذهبی فأنت حرة له یحبعنک، قالت: )و ال

را از دستش افتاد و صورت آن بزرگوار را  ریخت، ظرف آبهنگامی که آب روی دست امام برای گرفتن وضو می

 فرماید: )و الکاظمین الغیظ( اماممیکنیز بالفاصله گفت: خداوند در قرآن  شکافت. امام از روی خشم سر بلند کرد

بخشیدم خدا تو را ببخشد، کنیز مجددا  فرمود: خشم خود را فرو بردم، عرض کرد: )و العافین عن الناس( فرمود: تو را

  .«فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم گفت: )و الله یحب المحسنین( امام

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .سوره آل عمران 179ذیل آیه  - 77، ص 9الدر النثور، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 بکر بن خلکاناحمد بن محمد بن ابراهیم بن أبی

  :گویدالسالم میم سجاد علیهه( درباره اما 641)متوفی « و فیات األعیان و أنباء أبناء الزمان»صاحب کتاب 

بن العابدین او کان یقال لزین«... منه أحد ائمة االثنی عشر و من سادات التابعین قال الزهری: ما رأیت قرشیا أفضل هو»

کان  و«... لله تعالی من عباده خیرتان، فخیرته من العرب قریش و من العجم فارس» الخیرتین لقوله صلی الله علیه و آله

نراک تأکل معها فی صحفة فقال: أخاف أن تسبق  لعابدین کثیر البر بأمه حتی قیل له انک أبر الناس بأمک و لساناازین

ابوالحسن علی » . [1] «العابدین و مناقبه أکثر من أن تحصرفأکون قد عققتها... و فضائل زین یدی الی ما تسبق الیه عینها

گانه و از یکی از ائمه دوازده« العابدینزین» أجمعین( معروف به بن حسین بن علی بن ابیطالب )رضی الله عنهم

ه آن ب و«... السالم باشدگفت: کسی را از قریش ندیدم که برتر از علی بن حسین علیه بزرگان تابعان است. و زهری

نش دو ند از بندگاعلیه و آله که فرموده: خداو شد به دلیل فرمایش رسول خدا صلی اللهگفته می« ابن الخیرتین»حضرت 

 به او کرد والعابدین به مادرش زیاد نیکی میعرب قریش را و از عجم فارس را... زین تیره و قبیله را برگزیده: از

بینیم کنی ولی نمیهمه به مادرت احسان و نیکی می کرد روزی به او گفته شد: تو با این که بیش ازالعاده احترام میفوق

چشم مادرم  ترسم که دستم به سوی غذائی دراز شود که قبل از منکنی؟ فرمود: از این می میلبا او از یک ظرف غذا 

ابن «. »السالم بیش از آن است که به شمار آیدعلیه العابدینبه آن افتاده است... خالصه فضائل و مناقب امام زین

الیه  و تنسب»نویسد: ه( می 111)متوفی « ابوفراس همان الفرزدق»مبسوط تحت عنوان  در ضمن ترجمه« خلکان

أبیه، فطاف و جهد أن یصل إلی الحجر لیستلمه،  مکرمة یرجی له بها الجنة و هی: انه لما حج هشام بن عبدالملک فی أیام

بهشت  به فرزدق یک جوانمردی و مکرمتی نسبت داده شده که امید است در اثر آن به .«فلم یقدر علیه لکثرة الزحام

حج به مکه آمد و طواف کرد و کوشید  که هشام بن عبدالملک در زمان پدرش به عنوان انجام مناسکبرود و آن این 

 استالم کند از کثرت ازدحام نتوانست. آن وقت در مسجد الحرام منبری برای او خود را به حجراألسود برساند و آن را

شام دور او را گرفته بودند در این  از اعیانکرد و جمعی نصب کردند و بر باالی منبر قرار گرفت به حجاج نگاه می

السالم پیدا شد و صورتش چندان نیکو بود که در طالب علیهبن علی بن ابی العابدین علی بن الحسینهنگام حضرت زین

 هتر. پس شروع ببویش از همه پاکیزه شد و رائحه عطرآگین او فضا را پر کرده بود ومردم زیباتر از او دیده نمی میان

به مالحظه هیبت و جاللت آن حضرت راه باز کردند تا آن حضرت به  طواف کرد و چون به حجراألسود رسید، مردم

عظمت و جاللت را  حجر فرمود، هشام از دیدن این منظره به غضب آمد و مردی از اهل شام چون این راحتی استالم

ت او اندیشید، و برای این که اهل شام آن حضرت را هیب دید از هشام پرسید: این شخص کیست؟ هشام از جاه و جالل و

گفت: ای ابوفراس او را  شناسم. آن شامیکه آنجا حاضر بود، گفت: من او را می« فرزدق»شناسم. نمی :نشناسند، گفت

  :معرفی کن، فرزدق گفت

  هذا الذی تعرف البطحاء وطأته
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  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

  همخیر عبادالله کلهذا ابن

  هذا التقی النقی الطاهر العلم

  :إذا رأته قریش قال قائلها

  إلی مکارم هذا ینتهی الکرم

  ینمی الی ذروة العز التی قصرت

  عن نیلها عرب اإلسالم و العجم

  یکاد یمسکه عرفان راحته

  رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم

  فی کفه خیزران ریحه عیق

  من کف اروع فی عرنینه شمم

  حیاء و یغضی من مهابتهیغضی 

  فما یکلم اال حین یبتسم

  ینشق نور الهدی من نور غرته

  کالشمس ینجاب عن اشراقها الظلم

  منشقة من رسول الله نبعته

  طابت عناصره و الخیم و الشیم

  فاطمة ان کنت جاهلههذا ابن

  بجده انبیاء الله قد ختموا

  الله شرفه قدما و عظمه

  جری بذاک له فی لوحه القلم

  فلیس قولک من هذا بضائره

  العرب تعرف من أنکرت و العجم

  کلتا یدیه غیاث عم نفعهما

  تستوکفان و ال یعروهما عدم

  سهل الخلیفة ال تخشی بوادره

  یزینه اثنان حسن الخلق و الشیم

  حمال أثقال أقوام إذا فدحوا

  حلو الشمائل تحلو عنده نعم

   قط اال ال فی تشهدهما قال ال

  لو ال التشهد کانت الءه نعم

  ال یخلف الوعد مأمون نقیبته

  رحب الفناء أریب حین یعتزم

  عم البریة باالحسان فانقشعت

  عنها الغیابة و األمالق و العدم

  من معشر حبهم دین و بغضهم

  کفر و قربهم منجی و معتصم

  ان عد أهل التقی کانوا ائمتهم

  خیر أهل األرض قیل هم او قیل من

  ال یستطیع جواد بعد غایتهم

  و ال یدانیهم قوم و ان کرموا

  هم الغیوث اذا ما ازمة أزمت

  و األسد أسد الشری و البأس محتدم

  ال ینقص العسر بسطا من أکفهم

  سیان ذلک ان اثروا و ان عدموا

  مقدم بعد ذکر الله ذکرهم

  فی کل بدء و محتوم به الکلم

  لهم أن یحل الذم ساحتهم یابی

  خیم کریم و اید بالندی دیم

  ای الخالئق لیست فی رقابهم
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  الولیه هذا اوله نعم

  من یعرف الله یعرف اولیته

  . [9] و الدین من بیت هذا ناله األمم

و قال مدحته  عشر ألف درهم، فردها العابدین اثنیلما سمع هشام هذه القصیدة غضب و حبس الفرزدق و انفذ له زین و»

د و ش هشام چون این قصیده را شنید، غضبناک«. »اذا و هبنا شیئا ال نستعیده فقبلها بیتلله تعالی، ال للعطاء فقال: أنا أهل

السالم رسید دوازده هزار درهم برای علیه جایزه فرزدق را قطع کرد و او را زندانی نمود این خبر به علی بن حسین

 ام نه به خاطر صله. حضرت سجادو پیغام داد که من برای خدا او را مدح کرده را رد کرده فرزدق فرستاد. فرزدق آن

 «ردببخشیم باز نستانیم، فرزدق قبول ک بیتی هستم که وقتی چیزی به کسیالسالم باز فرستاد و فرمود: ما از اهلعلیه

[7] .  

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .742، ش 994 - 971، ص 9و فیات األعیان، ج  [1]

  .7 - 192، ص 2و فیات األعیان، ج  [2]

  .197 - 192، ص 2و فیات األعیان، ج  [3]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 احمد بن علی بن حجرالعسقالنی

تهذیب تهذیب الکمال فی »زیاد از جمله:  ه( مؤلف کتابهای 429وفی از اکابر فقها و محدثین شافعی قرن نهم هجرت )مت

علی بن حسین مردی است که در دین [ . »1« ]الحسین رجال له فضل فی الدین کان علی بن»گوید: می« معرفة الرجال

  .«دارد فضلت

-------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .964، ص 7تهذیب التهذیب، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز ع: امامان اهلمنب

 ابونعیم، احمد بن عبدالله

محدثان و از اعاظم ثقات حفاظ بود و صاحب  ه( از اکابر و اعالم 779 - 919«)حافظ اصفهانی»معروف به « ابونعیم»

  :یت کرده استاست. وی روا« األولیاء حلیة»تألیفات زیاد از جمله 

رب یحمل ج فغسلوه جعلوا ینظرون الی آثار سواد فی ظهره و قالوا: ما هذا؟ فقیل: کان السالمالعابدین علیهلما مات زین»

های باری که در شب برای آن امام، آثار کیسه هنگام فوت[ . »1« ]الدقیق لیال علی ظهره یعطی فقراء أهل المدینة

ی بن أباه علب ان»السالم نقل کرده که: از امام باقر علیه« ابونعیم«. »شدپشتش دیده می کرد، بربینوایان مدینه حمل می

م تقسی حسین مال خود را دوبار در راه خدا با فقراء امام باقر فرمود: پدرش علی بن«: »الحسین قاسم الله ماله مرتین

ته صالته أخذ کان علی بن الحسین اذا فزع من وضوء و صار بین وضوئه و»فضائل الصحابة:  حلیة األولیاء و«. کرد

ابو نعیم در حلیة [ . »9« ]أقوم؟ و من أرید اناجی؟ رعدة و نفضة، فقیل له فی ذلک، فقال: و یحکم أتدرون إلی من

و میان وض شد، در فاصلهکه: علی بن حسین چون از وضوء فارغ میصحابه روایت کرده است  األولیاء در باب فضائل

دانید در برابر چه فرمود: وای بر شما مگر نمی گرفت و از وی علت آن را پرسیدندو نماز او را لرزش شدیدی فرا می

  .«قصد مناجات و راز و نیاز دارم؟ ام و با چه کسیکسی ایستاده

----------------------------- 

  :نوشت ها پی

  .176، ص 7حلیة األولیاء، ج  [1]

  .179، ص 9حلیة األولیاء، ج  [2]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 الحافظ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی

« الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب کفایة»ه( ، صاحب کتاب  624از اکابر علمای شافعی اواسط قرن هفتم )متوفی 

 السالم عابد و بسیار با وفا، بخشنده و بسیارعلی بن حسین علیه» [1] :«کان عابدا، وفیا و جوادا حفیا»گوید: می

  .«دورزینوازشگر بود و در پرسش از حال دیگران اصرار می
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---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، طبع تهران997کفایة الطالب، ص  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 استاد عباس محمود العقاد

است در همین کتاب « والشهداءاب الحسین»استاد معاصر نویسنده مشهور مصری صاحب تألیفات ارزشمند از جمله: 

  :نویسدالسالم میدرباره امام سجاد علیه

مار این جوان بی«. »لهشام بن عبدالملک الغالم العلیل قد عاش حتی انعقد له ملک القلوب حیث انعقد ملک األجسام فهذا»

سلط ت بر بدنهای مردم« دالملکهشام بن عب»این که بر قلبها مالک شد کما این که  )بعد از جریان کربال( زندگی کرد تا

  .«داشت

مردم شام با وی بودند چون وارد مسجد الحرام شد،  به زیارت خانه خدا رفت و گروهی از« هشام بن عبدالملک»سالی 

 ولی به جهت ازدحام مردم نتوانست دست خود را به سنگ برساند آنگاه کرسی بر او قصد استالم حجراألسود کرد

السالم نمایان شد و چون به علیه العابدینکرد در همان موقع، زینت و مردم را تماشا میگذاردند و بر آن نشس

کشیدند وی با اطمینان خاطر و با وقار و هیبت استالم حجر نمود و  حجراألسود نزدیک شد، همه مردم خود را کنار

این هنگام یکی از بزرگان  کردند. درراهی که آمده بود، برگشت و مردم او را با تجلیل و دعا مشایعت  سپس از همان

نمایند؟ شگفتی گفت: این کیست که مردم این چنین به او احترام می آمیخته به حیرت و شام رو به هشام کرده و با لحنی

آن حضرت توجه کنند،  شناخت، از ترس این که مبادا مردم شام بهالسالم را میآن که حضرت سجاد علیه با« هشام»

شناسم. از من بپرس، و شامی رو کرد و گفت: من او را می در آنجا حاضر بود به« فرزدق»شناسم. میگفت: او را ن

  :اشعاری انشاد کرده، و گفت برای معرفی آن حضرت

  هذا الذی تعرف البطحاء و طأته

  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

همچنین خانه خدا مکه و حرم و پیرامون آن  شناسد وجای گامهایش را می« بطحا»این همان کسی است که سرزمین »

  .«شناسنداو را می

  هذا ابن خیر عبادالله کلهم

  هذا التقی، النقی الطاهر العلم

  .«این فرزند بهترین، همه بندگان خداست، این پرهیزکار و پاکیزه و پاک و سرور مردم است»

  فاطمة ان کنت جاهلةهذا ابن

  بجده انبیاء الله قد ختموا

  .«شناسی؟ او پسر فاطمه است که پیغمبران خدا به جد او خاتمه یافتنداو را نمی»

  بضائرة« من هذا»و لیس قولک 

  العرب تعرف من أنکرت و العجم

  .«شناسندشناسی، میرساند، زیرا عرب و عجم او را که تو وی را نمیزیانی به مقام او نمی« این کیست»گفته تو در »

  ال قائلهاإذا رأته قریش ق

  الی مکارم هذا ینتهی الکرم

  .«شودگویند: همه بزرگواریها به وی منتهی میبینند میهنگامی که مردم قریش او را می»

  من معشر حبهم دین، و بغضهمم

  . [1] کفر و قربهم منجی و معتصم

نجات دهنده و او پناهگاه مردم  است و نزدیکی آنها« کفر»و او از خاندانی است که دوستی آنها دین و دشمنی آنها »

  .«است

------------------------------ 

 :پی نوشت ها

برخی دیگر از جمله در رجال  بیت ذکر شده است ولی در 99این قصیده در دیوان فرزدق و بعضی منابع دیگر  [1]

قصیده شش بیت ذکر بیست و نه بیت. عقاد از این  220 - 991، ص 1و روضة الواعظین، ج  171 - 179کشی ص 

  .م 1479طبع دار الکتاب اللبنانی، بیروت،  - 949ابوالشهداء، ص  الحسین -کرده است. 

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 از آدم تا سجاد

  :مرحوم حضینی و دیگر بزرگان آورده اند

  :به نقل از پدرش حکایت کند -امام محّمد جواد علیه الّسالم  غالم -شخصی به نام عسکر 

داشتم: یا ابن رسول  به محضر شریف حضرت علی بن موسی الّرضا علیه الّسالم شرف حضور یافتم و عرضه روزی

به  الّسالمعلیه و آله فقط امام چهارم، حضرت علی بن الحسین علیهما اللّه! چطور در بین اهل بیت رسول اللّه صلّی اللّه

  معروف و مشهور گشته است؟« سید العابدین» عنوان

ی بعض فرمود: خداوند متعال در قرآن تصریح نموده است که بعضی از پیغمبران را بر امام رضا علیه الّسالم در جواب

  .انبیاء عظام صلوات اللّه علیهم می باشیم از ایشان فضیلت و برتری داده است؛ و ما اهل بیت رسالت نیز همانند

  :و سپس افزود: و اّما در رابطه با جدّم، علی بن الحسین علیهماالّسالم، که سؤال کردی

الحسین علیهماالّسالم مشغول نماز  پدرم از پدران بزرگوارش علیهم الّسالم بیان فرموده است: روزی امام علی بن همانا

بسیار هولناکی، با چشم های سرخ از درون زمین آشکار شد و خود را به  ورت یک افعیبود، که ناگاه شیطان به ص

  . [1] .عبادت آن حضرت نزدیک کرد محراب

 حّساسیتی در برابر آن موجود وحشتناک نشان نداد و ارتباط خود را با پروردگار ولیکن امام سّجاد علیه الّسالم کمترین

  .متعال خود قطع نکرد

و آتشی از دهانش خارج ساخت که بسیار وحشتناک بود، ولی  ود را نزدیک انگشتان پای آن حضرت آوردافعی دهان خ

که شیطان با  خیالی آسوده به نماز خود ادامه می داد و توّجهی به آن نداشت. در همین حال حضرت با آرامش خاطر و

  .مت آسمان آمد و به آن ملعون اصابت کرداز س آن حالت ترسناک مشغول اذیت و آزار بود، ناگهان تیری سوزاننده

ن زین العابدی فریادی کشید و به همان حالت و شکل اّولیه خود بازگشت و کنار امام سّجاد، هنگامی که تیر به او خورد،

  :علیه الّسالم ایستاد و اظهار داشت

  .ی باشدشما سید و سرور عبادت کنندگان هستی؛ و چنین نامی تنها زیبنده و شایسته شما م

زمان حضرت آدم تاکنون فریب و  سپس در ادامه کالم خود افزود: من شیطان هستم؛ و تمام عبادت کنندگان را از و

  .نیافته ام بازی داده ام و کسی را از تو قوی تر و پارساتر

شته باشد، به نماز و حضرت بدون آن که به او توّجهی دا و پس از آن شیطان از نزد امام سّجاد علیه الّسالم خارج شد و

  . [9] .پروردگار متعال خویش ادامه داد نیایش خود با

-------------------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

آیند، ولی شیطان و جنّی ها می  در احادیث شریفه وارد شده است: مالئکه به هر شکلی غیر از سگ و خوک در می [1]

  .به هر شکلی حتّی سگ و خوک در آیند توانند

  .، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب11، ح 24، ص 96، بحاراالنوار: ج 11، س 919هدایة الکبری حضینی:  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 اظهار نعمت و شکر توفیق

  :ه الّسالم و از راویان حدیث که به نام زهری معروف است، حکایت کندیکی از اصحاب امام زین العابدین علی

نسبت به حضرت سّجاد علیه  به همراه آن حضرت، نزد عبدالملک مروان رفتیم؛ عبدالملک، احترام شایانی روزی

الم افتاد، گفت: چهره و پیشانی مبارک امام زین العابدین علیه السّ  الّسالم به جا آورد؛ و چون چشمش به آثار سجود در

تمام خوبی ها را به تو داده است و تو  محّمد! خود را بسیار در زحمت عبادت انداخته ای، با این که خداوند متعال ای ابو

امام  !باشی، تو دارای علم و کمالی هستی که دیگران از داشتن آن محروم می باشند نزدیک ترین فرد به رسول اللّه می

من گفتی، نیاز به شکر و سپاس دارد. و آن گاه  مود: آنچه از فضل پروردگار و توفیقات الهی برایسّجاد علیه الّسالم فر

 نماز می علیه و آله با این که تمام خطاهای گذشته و آینده اش بخشیده شده بود، آن قدر فرمود: پیغمبر خدا صلّی اللّه

خشک می گشت و می فرمود: آیا نباید بنده  دهانش خواند که پاهای مبارکش ورم می کرد، به قدری روزه می گرفت که

 ادامه سخنانش افزود: حمد خداوندی را، که ما را بر دیگران برتری بخشید و به ای شکرگزار باشم. و سپس حضرت در

  .ما پاداش خیر عطا نمود، و در دنیا و آخرت حمد و سپاس، تنها مخصوص اوست

شود، یک صدم شکر یکی از  عه قطعه گردد و در اثر عبادت نفسم قطعخدا سوگند! چنانچه اعضاء و جوارحم قط به

  .نعمت های خداوند را هم انجام نداده ام

خواهیم داشت؟! نه به خدا  می توان نعمت های الهی را برشمرد؟! و چگونه توان شکر نعمتی از نعمت هایش را چگونه

  .نبیند قسم! خداوند هرگز مرا غافل از شکر نعمت هایش

داشتند، به جز عبادت و ستایش و مناجات با خداوند  نانچه عائله ام و دیگر خویشان و سائر مردم حقّی بر من نمیو چ

. زهری شود نمی دادم و سخنی به جز تسبیح و ذکر خدای متعال نمی گفتم تا آن که نفسم قطع سبحان، کار دیگری انجام
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گریان شد و گفت: چقدر فرق است بین کسی که آخرت را  بدالملک نیزمی گوید: سپس امام علیه الّسالم به گریه افتاد و ع

کجا و  کوشش می نماید و بین آن کسی که دنیا را طلب کرده است و باکی ندارد که از طلب کرده و برای آن جدیت و

  . [1] .نخواهد بود چگونه به دست می آورد، پس چنین افرادی در آخرت سهمی و نجاتی برایشان

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .11، ح 29، ص 96بحاراالنوار: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 ادعای رهبری و گواهی سنگ

  :امام محّمد باقر علیه الّسالم حکایت نماید

 زین العابدین روزی محّمد بن حنفیه به حضرت سّجاد، امامحسین علیه الّسالم به شهادت رسید،  مدّتی پس از آن که امام

صلّی اللّه علیه و آله، وصایای امامت را به پدر من  علیه الّسالم گفت: ای برادرزاده! تو خوب می دانی که رسول خدا

س علیه الّسالم سپرد و پ الّسالم تحویل داد و او نیز این امانت الهی را به برادرم امام حسن مجتبی امیرالمؤمنین علی علیه

  .در صحرای سوزان کربالء به شهادت رسید از آن هم به امام حسین علیه الّسالم داده شد و او

امامت نکرده است، و چون تو جوانی بیش نیستی؛ پس با من که عموی تو و هم  و می دانی که پدرت وصیتی درباره

ردیف پدرت می باشم و من  جربه هستم و من عموی تو و همپدرت می باشم؛ و همچنین از تو بزرگ تر و با ت ردیف

جامعه اسالمی با من نزاع نکن؛ زیرا که آن حّق من خواهد بود.  بزرگ و با تجربه ام. بنابراین در امر امامت و رهبری

در آنچه حّق از خدا بترس و  علیه الّسالم در مقابل او چنین اظهار داشت: ای عمو! رعایت تقوای الهی کن و امام سّجاد

مبادا در ردیف بی خردان باشی. همانا پدرم امام حسین علیه الّسالم  تو نیست ادّعا نکن، من تو را موعظه می کنم که

سالح حضرت رسول است،  که عازم عراق گردد، با من عهد نمود و وصایای امامت را به من سپرد و این پیش از آن

نداری مدّعی آن مباش که برایت بسی خطرناک است و مرگ  ه را استحقاقکه نزد من موجود می باشد. بنابراین، آنچ

علیه الّسالم قرار  گیرد؛ پس بدان که خداوند متعال وصایت و امامت را تنها در ذریه امام حسین زودرس، تو را فرا می

  .داده است

  .قرار دهیمو چنانچه مایل باشی، نزد حجراالسود برویم و از آن شهادت طلبیده و آن را حاکم 

حجراالسود آمدند، امام زین العابدین علیه  باقر علیه الّسالم فرمود: چون محّمد حنفیه به همراه آن حضرت کنار امام

حنفیه هر چه  نمود: تو از خدا بخواه و او را بخوان که این سنگ به سخن آید. پس محّمد الّسالم به محّمد حنفیه خطاب

فرمود: اینک نوبت من است؛ چون اگر حّق با تو می  عد از آن امام سّجاد علیه الّسالمدعا کرد، اثری ظاهر نگشت، و ب

  .شنیدیم بود جواب می

  .محّمد حنفیه گفت: اکنون تو از خدا بخواه که این سنگ شهادت دهد

دهم به آن کسی فرمود: تو را قسم می  امام سّجاد علیه الّسالم دعائی را زمزمه نمود و سنگ را مخاطب قرار داد و سپس

 تو قرار داد، شهادت دهی که امامت و وصایت پس از پدرم امام حسین علیه که میثاق پیغمبران و دیگر اوصیاء را در

  .الّسالم حّق کدام یک از ما دو نفر می باشد

عربی  به طوری که نزدیک بود از جای خود بیرون آید؛ و آن گاه با زبانی فصیح به ناگهان سنگ به حرکت درآمد،

علی، حّق پسرش علی بن الحسین خواهد  چنین گفت: خداوندا! من شهادت می دهم که وصایت و امامت بعد از حسین ابن

 قبول چنین معجزه ای، حّق را پذیرفت و امامت و والیت امام سّجاد علیه الّسالم را بود. و محّمد بن حنفیه با مشاهده این

 . [1] .عت نمودکرد و از او در تمام مسائل و امور اطا

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .142، ح 197، ص 9، احتجاج طبرسی: ج 2، ح 794، ص 1کافی: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 استجابت دعا در هالکت دشمن

  :محدّثین و تاریخ نویسان آورده اند

 بعد از وقوع تحّوالتی در حکومت بنی امیه، مختار ثقفی روی کار آمد. و یکی از از واقعه دلخراش کربالء، وپس 

که عبیداللّه بن زیاد ملعون را دست گیر  فرماندهان مختار شخصی به نام ابراهیم فرزند مالک اشتر بود، که بعد از آن

 رودی به نام خارز به هالکت رسید و سپس سر آن خبیث را بهمختار در کنار  کردند، توّسط ابراهیم، فرمانده لشکر

  .را برای مختار فرستاد -اللّه علیه  در صحنه عاشورای حسینی سالم -همراه چند سر دیگر از جنایت کاران و قاتلین 

م و الّسال یهوقت، سر عبیداللّه ملعون را برای امام سّجاد، حضرت زین العابدین عل و مختار نیز بی درنگ و بدون فوت
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  .همچنین عمویش محّمد حنفیه إرسال داشت

بود و غذا تناول  را حضور امام سّجاد علیه الّسالم آوردند، آن حضرت کنار سفره طعام نشسته هنگامی که سر آن ملعون

د، آن ما را به مجلس عبیداللّه بن زیاد وارد کردن می نمود. و چون چشم حضرت بر آن سر افتاد، فرمود: هنگامی که

الّسالم را  خوردن غذا بود و سر مقدّس و مطّهر پدرم، حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه ملعون با اصحاب خود مشغول

  .نیز مقابلش نهاده بودند

م. ببین تقاضا کردم: پیش از آن که از این دنیا بروم، سر بریده ابن زیاد ملعون را و من در همان حالت از خداوند متعال

  .س خداوند متعال را به جا می آورم که دعای مرا مستجاب نمودشکر و سپا

دور انداخت و سر بر سجده شکر نهاده و چنین اظهار  پس از آن، امام سّجاد علیه الّسالم سر آن ملعوِن خبیث و پلید را به

دنیا انتقام  در این به جا می آورم خداوند متعالی را که دعای مرا به استجابت رساند و داشت: حمد می گویم و سپاس

  .خون به ناحّق ریخته پدرم را از دشمن گرفت

  . [1] .و سپس افزود در پایان: خداوند، مختار را پاداش نیک و جزای خیر عطا فرماید

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .676، ص 1أعیان الّشیعة: ج  [1]

 .العابدین؛ عبداللّه صالحیمنبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین 

 ارتباط و نجات حتمی

  :در کتاب های مختلفی روایت کرده اند

 -علیه  زین العابدین علیه الّسالم مشغول نماز بود؛ و فرزندش محمد باقر سالم اللّه روزی از روزها حضرت سّجاد، امام

اده بود و چون مادرش خواست او را ایست کنار چاهی که در وسط منزلشان قرار داشت، -که کودکی خردسال بود 

  .افتاد بگیرد، ناگهان کودک به داخل چاه

می طلبید، و می گفت: یاابن رسول اللّه! شتاب  مادر فریادزنان، بر سر و سینه خود می زد و برای نجات فرزندش کمک

  ....فرزندت در چاه افتاد، بّچه ات غرق شد و نما و به فریادم برس که

نماز خود ادامه داد؛  این که داد و فریاد همسر خود را می شنید، اّما در کمال آرامش و متانت به امام سّجاد علیه الّسالم با

همتای خویش قطع و بلکه سست نکرد. همسر آن حضرت،  و لحظه ای ارتباط خود را با پروردگار متعال و معبود بی

د! چنین هستی ، با حالت افسردگی و اندوه گفت: شما اهل بیت رسول اللّهخود مالحظه کرد چون چنین حالتی را از شوهر

آن که حضرت با کمال اعتماد و اطمینان خاطر، نماز  و نسبت به مسائل دنیا و متعلّفات آن بی اعتنا می باشید. پس از

را داخل  ست و دست خودبلند شد و به سمت چاه حرکت کرد و چون کنار چاه آمد، لب چاه نش خود را به پایان رسانید،

هنگامی که مادر چشمش به فرزند خود افتاد که  .آن برد و فرزند خود، محمد باقر علیه الّسالم را گرفت و بیرون آورد

سست  باشد؛ آرام شد و آن گاه امام سّجاد علیه الّسالم به او فرمود: ای زن ضعیف و می خندد و لباس هایش خشک می

طرفی، به جهت سخن شوهرش غمگین و  ر. زن به جهت سالمتی بّچه اش، خوشحال ولی ازایمان! بیا فرزندت را بگی

 من تمام توّجه و فکرم در نماز به خداوند متعال بود؛ و خدای مهربان بّچه ات :گریان شد. امام سّجاد علیه الّسالم فرمود

  . [1] .را حفظ کرد و از خطر نجات داد

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .76، ح 992، ص 41، بحاراالنوار: ج 21، ح 99، ص 2جامع االحادیث الّشیعة: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 اشتهای انگور در باالی کوه

  :لیث بن سعد حکایت کند

حّج مشّرف شده بودم، و چون به شهر مّکه معّظمه وارد شدم و به  هجری قمری برای زیارت کعبه الهی، 117در سال 

رفتم؛ و در آن جا مردی  -دارد  که در کنار کعبه الهی قرار -عصر را به جا آوردم. به باالی کوه ابو قبیس  نماز ظهر و

واسته ای را طلب باشد؛ و بعد از اتمام دعا، به محضر پروردگار، چنین خ را دیدم که نشسته و مشغول دعا و نیایش می

  .پوسیده گشته است ای خداوندا! من به انگور عالقه و اشتهاء دارم، خدایا هر دو لباس من کهنه و :کرد

ظرفی پر از انگور جلوی آن شخص ظاهر گشت، که انگوری  هنوز دعا و سخن او تمام نشده بود، که ناگهان دیدم

  .ه، همچون بُرد یمانی آورده شدبودم؛ و همراه آن نیز دو جام همانند آن هرگز ندیده

هنگامی که آن شخص خواست شروع به خوردن انگور نماید، من نیز جلو رفتم و گفتم: من نیز با شما در این هدایا 

  .شریک هستم
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  .اظهار داشت: برای چه؟ عرضه داشتم: چون شما دعا می کردی و من آمین می گفتم

مخفی و پنهان منمائی. هنگامی که  ا؛ و مواظب باش که چیزی از آن راشخص فرمود: پس جلو بیا و با من میل نم آن

  .از این دو جامه را نیز بگیر انگورها را خوردیم، اظهار داشت: اکنون یکی

  .عرض کردم: خیر، من احتیاجی به آن ندارم

محّل  -تم تا به َمسعی دنبالش رف پس آن را بر من بپوشان، و چون آن دو جامه را پوشید، حرکت کرد و من هم :فرمود

  .اظهار داشت: من برهنه ام، مرا بپوشان، خداوند تو را بپوشاند رسیدیم، مردی آمد و -سعی بین صفا و مروه 

  .آن شخص هم یکی از آن دو جامه را از تن خود بیرون آورد و به آن سائل داد

 کسی می باشد؟ در پاسخ گفتند: او آن مرد چه بن سعد گوید: من آن شخص را نشناختم کیست، و از مردم پرسیدم که لیث

  . [1] .العابدین علیه الّسالم می باشد حضرت علی بن الحسین، امام سّجاد، زین

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .776، ص 9کشف الغّمة مرحوم إربلی: ج  [1]

 .اللّه صالحیمنبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبد

 ارزش تعلیم خداشناسی و نبوت و امامت

  :امام حسن عسکری علیه الّسالم حکایت فرماید

علیه الّسالم  که مدّعی بود او قاتل پدرش می باشد، به محضر امام سّجاد، زین العابدین روزی شخصی به همراه مردی

اد سالم اللّه علیه رسیدند، پس از صحبت هائی سجّ  وارد شد تا آن حضرت بین ایشان قضاوت نماید. و چون حضور امام

سّجاد علیه الّسالم  متّهم، به قتل و گناه خود اعتراف کرد و گفت: من پدر او را کشته ام. امام که مطرح گردید آن مردِ 

پیشنهاد عفو و بخشش قاتل را داد؛ ولی او نپذیرفت و  فرمود: قاتل باید قصاص شود و پس از آن به فرزند مقتول

داد و اظهار  را داشت. در این هنگام، امام علیه الّسالم فرزند مقتول را مورد خطاب قرار تقاضای اجرای حکم قصاص

که بر او فضیلتی داری پس این جنایت را بر او  داشت: چنانچه خود را از قاتل بهتر و مهمتر می شناسی و معتقدی

  .ببخش و از گناهش درگذر

ولیکن حقّی را که او بر عهده من دارد  لّه! این قاتل بر من حّق دارد و من مدیون او هستمجواب گفت: یابن رسول ال در

پدرم و از حکم قصاص دست بردارم و او را ببخشم. حضرت فرمود: منظورت  ارزش آن را ندارد که بخواهم از خون

مصالحه می کنم و او را  یهچه می خواهی؟ گفت: چنانچه او خودش مایل باشد، به جای قصاص با پرداخت د چیست و

حقّی را که او بر تو دارد، چیست؟ گفت: یاابن رسول اللّه! او مسایل  می بخشم. امام سّجاد علیه الّسالم سؤ ال نمود: آن

همچنین امامت و والیت ائّمه و اهل بیت  توحید و معارف الهی، رسالت و نبّوت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، اعتقادی

  .آموخته و تلقین کرده است طهارت علیهم الّسالم را به من عصمت و

باشد و تو آن را سبک و ساده می پنداری؟! و سپس حضرت  حضرت اظهار داشت: آیا این حّق، سبب بخشش نمی

 -علیهم الّسالم  به جز از انبیاء و ائّمه -ارزش چنین حقّی از خون تمام انسان های روی زمین  !افزود: به خدا سوگند

  . [1] .تمام دنیا ارزش جبران آن را نخواهد داشت باالتر و برتر است؛ و اگر یکی از ایشان خونش ریخته شود،

--------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .246، به نقل از تفسیر امام حسن عسکری علیه الّسالم: ص 141، ح 126، ص 9احتجاج طبرسی: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 ازدواج با چه خانواده ای

  :امام محمد باقر، پنجمین اختر والیت صلوات اللّه و سالمه علیه حکایت فرماید

ت، زنی را از به مّکه معّظمه داش یکی از مسافرت هائی که پدرش، حضرت سّجاد، امام زین العابدین علیه الّسالم در

خواستگاری کرد؛ و بعد از آن، او را برای خود تزویج نمود. یکی از  خانواده ای که سر و صدا و بضاعتی نداشت

بضاعتی را انتخاب  حضرت به محض اّطالع از این امر، بسیار ناراحت شد که چرا حضرت چنین زن بی همراهان

زن کیست و از چه خانواده ای بوده است. و چون به این  که ایننموده است؛ و شروع به تفّحص و تحقیق کرد تا بداند 

الّسالم آمد و پس از  خانواده ای گمنام و بی بضاعت است، فورا به محضر مبارک امام سّجاد علیه نتیجه رسید که زن از

  گردم، این چه کاری بود که کردی؟ اظهار ارادت، عرضه داشت: یابن رسول اللّه! من فدای شما

خانواده ای ازدواج نموده ای که هیچ شهرتی و ثروتی ندارند و حتّی برای  با چنین زن بی بضاعتی، از چنینو چرا 

فرمود: من گمان می کردم که تو  [ شده است. امام سّجاد صلوات اللّه علیه1نیز این امر، بسیار مسأله انگیز ] مردم

 -وا خرافی و بی محت -ین مبین اسالم تمام این افکار به وسیله د شخصی خوش فکر و نیک سیرت هستی، خداوند متعال
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آنچه در انتخاب همسر  .باطل گردانده، و این نوع سرزنش ها و خیاالت را ناپسند و زشت شمرده است را محکوم و

می باشد، و آنچه که امروز مردم به آن می  -پاکدامنی و قناعت  و -برای ازدواج و زندگی مهّم است، ایمان و تقوا 

شهرت، مقام،  [ . بنابراین ِمالک در شخصیت زن: ثروت،9جاهلیت است و ارزشی نخواهد داشت. ] ندیشند، افکارا

می بخشد و او را قابل شراکت و هم زیستی می  تشکیالت زندگی، زیبائی و... نیست؛ بلکه آنچه که به انسان ارزش

  .انسانی و معنویش می باشد گرداند، ایمان به خدا و شعور

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

که اهل ثروت و مقام و شهرت باشد  چون جّو عمومی آن زمان بر این بود که همسر باید از خانواده ای انتخاب شود [1]

سراغشان نمی رفت. و احتماالً حضرت سّجاد علیه الّسالم با این حرکت،  و خانواده های بی بضاعت و آرام را کسی به

  .مبارزه فرهنگی و اجتماعی انجام داده است نوعی

  .124، ح 24کتاب زهد حسین بن سعید کوفی اهوازی: ص  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 کردامام سجاد با مردی که طواف می

کند، رو به آن مرد کرد صبر و شکیبایی می ند درخواستالسالم شنید مردی در اثنای طواف خانه کعبه از خداوامام علیه

پاس بر س گرفتاری داری چنین مگو بلکه بگو: خداوندا من از تو عافیت، و توفیق شکر و تو درخواست بال و»و فرمود: 

داوند بود آن مرد را ارشاد کرده است تا از خ السالم چنان که شایسته[ . امام علیه1« ]آن عافیت را درخواست دارم.

مکن م بخواهد و او را از دعا برای درخواست صبر و شکیبایی برحذر داشته است زیرا که عافیت و شکر بر عافیت را

  .است بال و یا تنگدستی بر او نازل شود

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .97دعوات قطب راوندی )خطی(: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1جاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام س

 .1779رضا علیه السالم 

 ...اگر قصاص نبود

  .برو حیوان، راه بیفت، حرکت کن -

  !کشد، شاید پایش پیچ خوردهشاید زبان بسته درد می -

  .کنم، طوری نشده که درد بکشدنه فکر نمی -

کوب کرده بود. هر دو نفر از میخ نخورد و قدم از قدم برنداشت، گویی او را به زمینکار کردند حیوان تکان  هر

افسار شتر را به جلو کشیدند تا شاید حرکتی بکند، اما حیوان مثل کوه،  .هایشان پیاده شدند تا ببیند علت چیستمرکب

  .سرجایش ایستاده بود محکم

شده کمی استراحت کند، ولی باز هم سعی شان به جایی نرسید. آن  هخواستند شتر را روی زمین بخوابانند تا اگر خست

روی شتر برداشت و هم  ریختند... مشک آب را ازخیلی گرم بود، دیگر خسته شده بودند و هر دو عرق می روز هوا هم

  .چرا شتر شما امروز اینگونه شده است خود از آن نوشید و هم به همسفرش داد، سپس گفت: آقا،

و روم، ولی تاکنون چنین رفتار عجیبی از ال سابقه نداشته، این بیست و دومین بار است که با این شتر به مکه میتا حا -

 .سر نزده بود

مانیم، آن وقت ممکن است از شر راهزنان در امان برخیزیم و بار دیگر امتحان کنیم، اگر دیر بجنبیم از قافله عقب می -

  .نباشیم

گویی اصالً قصد تکان خوردن  دوباره سعی کردند، ولی شتر همچنان سر جایش ایستاده بود، دو نفر برخاستند و هر

 ای بزند، اما منصرفخواست ضربهاش را باال برد میشتر چوبدستی نداشت. این بار هر دو نفر عصبانی شدند. صاحب

  .تدپایین آورد، گفتم: پس چرا نزدید، یک ضربه بزنید، شاید راه بیف شد و دستش را

دیگر حرفی نزد.هر دو نفر  [ ... و1بود ]بارید گفت: آه که اگر قصاص نمیاش میسجاد که خستگی از چهره امام

اندیشید: او که از آزار رساندن به حیوانی که بود و با خود می نشستند. همسفرش از نکته سنجی امام خیلی تعجب کرده

 داد به آنان که به حق و ست، من بیچاره فردای قیامت چه پاسخی خواهمو نافرمان شده اینگونه بیمناک ا کندسرکشی می

حلقه زد و تصمیم گرفت بعد از سفر حج به نزد آنانی برود  ام. دلش شکست، اشک در چشمانشناحق ایشان را کتک زده

  . [9] .اذیت و آزارشان شده است و از آنان حاللیت بطلبد که به هر نحوی موجب

------------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .قصاص یعنی تالفی کردن [1]

  .122، ص 9مناقب، ج  [2]

 1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 امام با هشام بن عبدالملک

خواران و بزرگان و راهش بودند و جیرههم سالی هشام بن عبدالملک به حج بیت الله الحرام رفت و مأموران زیادی

خواست حجراالسود را استالم کند و به خاطر ازدحام جمعیت به زحمت می اعیان شام اطراف او را گرفته بودند و

اعتنا نکرد و راه نداد، چون  کردند کسی به هشامنتوانست، مردم برای بوسیدن حجراالسود یک دیگر را دور می حاجیان

منبری آراسته بودند، باالی آن نشسته و به طواف حاجیان تماشا  در آن مکان مقدس امتیازات ملغاست. برای هشام

چشمش به امام افتاد، او را  السالم برای انجام طواف آمد، یکی از حاجیان کهمیان امام زین العابدین علیه کرد، در آنمی

  :بلند فریاد زد شناخت و با صدای

  «...این بقیة الله در زمین است»

  «...این یادگار نبوت است»

شکوهی که هر بیننده را به خود  حاجیان غرق در هیبت امام شدند آن هیبت و« امام المتقین و سیدالعابدین است. این»

صلی الله  -جدش رسول الله  آوردند، شکوه و جاللی که هیبت و عظمتمی کرد و در برابرش سر تعظیم فرودجذب می

شد و مردم از دو طرف صف  آورد! از همه طرف مسجدالحرام صدای تهلیل و تکبیر بلندرا به خاطر می -آله  علیه و

امام را ببوسد و لباس احرامش را لمس کند و تمام خانه خدا پر از  را باز کردند و خوشبخت آن کسی بود که بتواند دست

که آنان جز خاندان  ز سر مردم شام پرید و از این منظره با شکوه مات و مبهوت شدند زیراشد، هوش ا نوای تکبیر

به نظر آنها خاندان اموی تنها وارث خالفت پیامبر )ص( و  دانستند واموی کسی را شایسته این همه تکریم و تعظیم نمی

بودند! مردم شام با  و در اذهان مردم جا داده امیه بر این مطلب تأکید ورزیدهچنان که بزرگان بنی خویشاوند او بودند

فت و هشام برآش« کنند؟کیست که مردم این قدر از او تجلیل می این شخص»دیدن این صحنه رو به هشام کردند و گفتند: 

من او را » :[ بودن چشمش پیدا شد و بر سر مردم فریاد کشید و گفت1خشم ورم کرد و احول ] رگهای گردنش از

منکر شد که بیم داشت مبادا مردم شام به آن حضرت  السالم را از آن جهتالبته آشنایی و شناخت امام علیه!« شناسمنمی

و  بگردانند، فرزدق شاعر بزرگ عرب که در آن جا حاضر بود، وجدانش بیدار شد و حق امیه رویبگروند و از بنی

گرفت و رو به مردم شام کرد و با حالی  دنش لرزیدناش را به خود مشغول کرد و تمام بحقیقت سراسر فکر و اندیشه

  «.شناسممی من او را»انقالبی و روح حماسی گفت: 

السالم را به مردم شام پرید که مبادا فرزدق امام علیه ای برآورد و عقل از سرشهشام نعره« ای ابوفراس! او کیست؟» -

ت: اعتراض به هشام گف اما صدای فرزدق بلند شد و با حالت« شناسممن او را نمی»او فریاد کشید:  معرفی کند و بر سر

خواهد این سرور را ای مردم شام! هرکه می»کرد و گفت:  آنگاه فرزدق رو به مردم شام« شناسی.آری تو آری می»

 احالی که گوشه مردم شام و دیگران همه در حال سکوت متوجه شاعر بزرگ عرب شدند در« کند... بشناسد، باید توجه

حماسه و آماده یاری حق بود بدون مقدمه و بالبداهه این  را آماده شنیدن سخن او کرده بودند و فرزدق که تمام وجودش

  :بیانگر صداقت بیان و زیبایی اسلوب است انشاد کرد و گفت قصیده بلند خود را که

  فاطمةهذا سلیل حسین و ابن

  بنت الرسول الذی انجابت به الظلم

  رف البطحاء و طأتههذا الذی تع

  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

  خیر عباد الله کلهمهذا ابن

  هذا التقی النقی الطاهر العلم

  :اذا رأته قریش قال قائلها

  الی مکارم هذا ینتهی الکرم

  یرقی الی ذروة العز الذی قصرت

  عن نیلها عرب االسالم و العجم

  یکاد یمسکه عرفان راحته

  اذا ما جاء یستلمرکن الحطیم 

  یغضی حیاء و یغضی من مهابته

  فال یکلم اال حین یبتسم

  بکفه خیزران ریحها عبق

  من کف اروع فی عرنینه شمم
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  من جده دان فضل األنبیاء له

  و فضل امته دانت له األمم

  ینشق نور الهدی عن نور غرته

  کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم

  مشتقة من رسول الله نبعته

  طابت عناصرها و الخیم و الشیم

  فاطمة ان کنت جاهلههذا ابن

  بجده انبیاء الله قد ختموا

  الله شرفه قدما و فضله

  جری بذاک له فی لوحه القلم

  فلیس قولک من هذا بضائره

  العرب تعرف من أنکرت و العجم

  کلتا یدیه غیاث عم نفعهما

  یستوکفان و ال یعروهما عدم

  قوام اذا فدحواحمال أثقال أ

  حلو الشمائل تحلو عنده نعم

  ال یخلف الوعد میمون نقیبته

  رحب الفناء أریب حین یعتزم

  من معشر حبهم دین و بغضهم

  کفر و قربهم منجی و معتصم

  ان عد أهل التقی کانوا ائمتهم

  او قیل من خیر اهل االرض قیل هم

  ال یستطیع جواد بعد غایتهم

  و ان کرمواو ال یدانیهم قوم 

  هم الغیوث اذا ما أزمة ازمت

  و األسد أسد الشری و البأس محتدم

  ال ینقص العسر بسطا من اکفهم

  سیان ذلک ان أثروا و ان عدموا

  یستدفع السوء و البلوی بحبهم

  و یسترد به االحسان و النعم

  مقدم بعد ذکر الله ذکرهم

  فی کل امر و مختوم به الکلم

  ل الذل ساحتهمیأبی لهم أن یح

  خیم کریم و أید بالندی هضم

  أی الخالئق لیست فی رقابهم

  ألولیة هذا أوله نعم

  من یشکر الله یشکر أولیة ذا

  . [9] فالدین من بیت هذا ناله األمم

رفته است. این کسی است که  فرزند امام حسین )ع( و پسر فاطمه )ع( دختر پیامبر )ص( است که ستمها بر او این

شناسد. این پسر بهترین همه بندگان خانه خدا، حل و حرم او را می شناسد وزمین بطحاء )حجاز( جای پای او را میسر

را ببینند، سخنشان این است  همان انسان پاک و مطهر و با نام و نشان پاکیزه است، مردم قریش وقتی که او خداست، این

  است سرچشمه تمام کماالت، که تمام فضایل به این سرور پایان گرفته و این

از عرب و عجم یارای رسیدن به آن مقام نیست. وقتی که به استالم  و به اوج عزتی رسیده است که کسی را در اسالم

کردن( از روی حیا چشم  کف دست او را نگهدارد.)موقع نگاه-از روی اشتیاق  -خواهد [ می7رکن حطیم ] آید،حجر می

بندد و تا لبخند نزند کسی را یارای سخن گفتن هیبت او چشم می خواهد بر او بنگرد از شکوه ونهد و هر که میبر هم می

  با او نیست،

بوی خوشی دارد! همه  دست آن حضرت بوی خوشی دارد، وه چه کف دست با شکوهی که در اصل و از آغاز عصای

ه امتهاست، انوار هدایت از نور سیمای او جدا باالتر از هم رسند و فضیلت امت او نیزانبیا در فضیلت به جد او نمی

خدا سرچشمه گرفته،  شود، وجود او از وجود رسولخورشید که در اثر تابش آن تاریکیها پراکنده می شود، همچونمی

شناسی، )بدان که( پسر فاطمه )ع( است اگر تو او را نمی و عناصر روحی و سجایای اخالقیش پاک و پاکیزه است، این
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بر لوحه تقدیر  شود، خداوند از ازل او را شرافت و فضیلت داده است، و قلم قدرت)ع( ختم می به جد او نبوت انبیاء

  الهی چنین جاری گشته است،

شناسی! م، که تو او را نمیزیان و ضرری به حال او ندارد، زیرا که عرب و عج« این کیست؟»پس این سخن تو: 

  شناسد،می

تنگدستی محرومان )هر چه  شوند ومند میابری است که برای همگان سودمند است و همه از بخشش او بهره دستهایش

  کند،نمی از دست او بگیرند باز هم از ابر جود او( چیزی کم

گیرد، شیرین خصالی که بذل و ر دوش میب در وقت بیچارگی و فشار زندگی مردم، او بارهای سنگین مردمان را

  بخشش در نظر او شیرین و گواراست،

  کند، مبارک طبع و بلند همت، و در وقت تصمیم کاردان و هوشمند است،هرگز وعده خالفی نمی

ایشان باعث نجات و دستاویز  که محبت و دوستی ایشان دیانت و دشمنی و عداوت ایشان کفر است و تقرب به جمعیتی

 اهل تقوایند، و یا اگر از بهترین مردم روی زمین بپرسند، گفته شود: آنان ت، اگر اهل تقوا را بشمارند، آنان پیشوایاناس

  بخشش همتای آنان نیست، رسد و هیچ قومی به هنگامای به حد آنها نمیاند، هیچ بخشندهبهتر از همه

ور و دلیر خشمگین، از بس که سخاوتمند ون شیرند، شیر حملهآورد چ آنان ابرهای رحمتند وقتی که بحرانها و شداید رو

  ت است،تفاوبرای آنها بی کاهد چه ثروتمند باشند و چه تنگدستبازند، سختیها چیزی از بخشندگی آنها نمی و دست و دل

س رسد، پشود برطرف کرد و اصل هر بذل و بخششی به او میرا می به وسیله دوستی و محبت ایشان بدی و گرفتاری

آنان باالتر از این است که  شود، ساحت قدسیاد ایشان در همه چیز مقدم است و تمام سخنها به او ختم می از ذکر خدا،

  بزرگواری و دستهایشان به بذل و بخشش عادت کرده است، خواری و زبونی را بپذیرند، خو و خصلتشان

د(، به برهان ندار ن نباشد زیرا این حقیقت مسلمی است )نیازیاست که نعمت والیت آنان در گردنشا کدام فرد از خالیق

خواهد بود، زیرا که دین از خاندان این بزرگوار به تمام  هر کس سپاسگزار خدا باشد، از این حقیقت مسلم سپاسگزار

  .است مردم عالم رسیده

ر باطل و یاری کردن حق، در طول شوریدن ب این قصیده بلند از دیگر اشعار عربی این امتیاز را یافت که به خاطر

مهر زده  السالم را بر زبان آورده است که بر دهانهابیت علیهمزمانی فرزدق مناقب اهل تاریخ جاودانه ماند، زیرا که در

گفت از طرف رفتار و یا فضایل ایشان می بودند و زبانها الل شده بود، به طوری که هر کس سخنی درباره اخالق و

بیت از صفحه هستی به کار انداخته بود، به را برای نابود کردن آثار اهل اموی که تمام نیروی خودحکومت ستمگر 

دیگر حجاج سایر کشورها درباره امام  شد. فرزدق در قصیده خود، در برابر مردم شام واعدام و نابودی سپرده می دست

شود، بستانی در تعلیقات خود بر این ه میبرای سیاست اموی شمرد بزرگوار سخنانی گفت که خود ضربت سهمگینی

ه است که باعث رفتن فرزدق ب اند: همین یک قصیده کافیو دانشمندان و مورخان درباره فرزدق گفته»گوید: می قصیده

 . [9] «.بهشت گردد

ر صوص دمخ قصیده دارای صراحت و صداقت تمام و پشتیبانی از حق و حقیقت است از زیبایی عالوه بر همه اینها که

اما انسجام اشعار این قصیده به قدری است که  :گویدباشد. سید علی مدنی میانسجام و هماهنگی اشعار برخوردار می

ز ا باشد، به راستی که از هر گونه حشو و زواید بر کنار ودیگری را توان آن نمی قابل درک نیست و در حدی است که

قصیده را مشاهده کند، احساس تعجب و  ین شعر فرزدق را ببیند و اینزیباترین انسجام برخوردار است. و هر که ا

باشد های او؛ از خصوصیت شعری، مدح و هجو وی نمیاین اشعار و سایر گفته شگفتی نماید، زیرا که هیچ مناسبتی بین

این اشعار او را سبحان در سرودن  چند که این قصیده را بالبداهه و بدون مقدمه سروده است، بدون تردید خداوند هر

  . [2] .تعالی برخوردار بوده است یاری کرده و به هنگام آغاز از پشتیبانی حق

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

، و ابوالنجم عجلی نیز «گفتندمی به هشام بن عبدالملک احول السراق»نویسد: رسائل خود می 44جاحظ در صفحه  [1]

که هشام با شنیدن این مصرع شعر  -« الحمد لله الوهوب المجزل» :گویددر قصیده خودش درباره وی چنین می

 و» -آمده است گفت:  خوشحالی دستهایش را به هم زد تا این که رسید به این مصرع که نام خورشید خوشحال شد و از

کند: که جاحظ اضافه می« و از مجلس بیرون کردند ، دستور داد پشت گردنی زدند«الشمس فی األرض کعین االحول

  .!العاده و از نادانی زیاد استفوق این نوع شعر گفتن دلیل ضعف

 هااین قصیده را به طور کامل نقل کرده و منابع و مآخذ ادبی، تاریخی و سیره ،797 - 771/  91نهایةاالرب:  [2]

  :کنیممی اند که ما ذیال به بعضی از آن منابع اشارهن را نقل کردهقسمتی و یا بیشتر آ

، االتحاف بحب االشراف: 147صباغ: ص المهمه ابن ، فصول714نباته: ص ، سرح العیون ابن117/  1زهراآلداب: 

ستانی: ، دائرة المعارف ب974/  1، روضة الواعظین: 161/  76تاریخ دمشق:  110 ، اخبارالدول قرمانی: ص21ص 

  .. البته با مقداری اختالف در ترتیب ابیات72/  9، انوار الربیع: 356 / 4

ه اند کاست و از آن رو حطیم گفته رکن حطیم یعنی دیوار حجراالسود و به قولی ما بین رکن، زمزم و مقام ابراهیم [3]

  .م -محل ازدحام مردم است 

  .726/  4دائرة المعارف بستانی:  [4]
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  .72/  9ر الربیع: انوا [5]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 اندیشه در عظمت خلقت

مان سگرفت، چشمش به آهنگامی که وضو می السالم شبی از بستر خواب برخاست، تا نماز شب بخواند،امام سجاد علیه

نگریست و غرق در فکر شده و مبهوت با حالتی خاص به ستارگان درخشان می افتاد، همچنان به ستارگان نگاه کرد، و

که صدای مؤذن را شنید که اذان  السالم در ظرف آب بودبود تا سپیده سحر دمیده و هنوز دست امام سجاد علیه مانده

  . [1] .گویدمی

ستارگان آسمان  یستارگان و آفریدگار آنها بود و در حقیقت سیمای خدا را در آینهآفرینش  ی آن حضرت دراندیشه

خواند تا نشست و دعا میی خود میخواند، در سجادهرا می السالم وقتی که نماز صبح[ . امام سجاد علیه7[ ]9دید. ]می

خواند اش میخانواده متی خود و افرادطلوع کند، و بعد از طلوع خورشید، دو رکعت نماز برای سال موقعی که خورشید

کرد و بعد از آن مشغول صرف دندانهای خود را مسواک می شد،خوابید و وقتی از خواب بیدار میو بعد مختصری می

  . [9] .شدصبحانه می

آن حضرت مشغول  السالم مشرف شدم در حالی کهبن مسیب گفت: یک روز محضر مقدس امام سجاد علیه سعید

  .خانه را زد ی خدایی دربنماز بود، وقتی نمازشان تمام شد، بنده خواندن

[ . حضرت 2را ناامید نکنید و چیزی به او بدهید. ] حضرت فرمود: فقیر و گدا و سائلی است و تقاضای کمک دارد، او

  . [6] .دادمی دقهفروخت و پولش را صشد آن را میخرید و چون تابستان میزمستان لباس خز می السالم درسجاد علیه

  بلند مرتبه باشد، مقام حضرت سجاد

  ی نور است، نام حضرت سجادفراز قله

  زالل عاطفه جاریست، از صحیفه نورش

  شکوه عرش، نگر در کالم حضرت سجاد

  امیر هر دو جهان است، آنکه گشته به عالم

  غالم غالم غالم حضرت سجاد ز جان،

  زمانهکجاست اسیر هوی و هوس شود، به 

  کسی که گام نهد، جای گام حضرت سجاد

  مخوان ز جهل، ذلیل و علیل شمس هدی را

  که هست، توسن اقبال، رام حضرت سجاد

  نسیم شام، رسانده به گوش خلق جهانی

  . [7] همان خطابه بودی، پیام حضرت سجاد

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

)ریاض الساکین سید علیخان مطابق نقل بهترین راه «. حتی اصبح المؤذن و یده فی االناءفجعل یفکر فی خلقها ...» [1]

  .(794شناخت خدا، 

کهکشان دارای صد میلیارد ستاره  قابل توجه اینکه در آسمان، یک میلیارد کهکشان )راه شیری( وجود دارد، که هر [2]

ید، یک میلیون برابر زمین است. شرح این مطلب در کتاب که این خورش ها، خورشید ما استاست که یکی از آن ستاره

 .بخوانید« مرگ خورشید پیدایش و»

  .44/  9داستان دوستان  [3]

  .721/  6مستدرک الوسائل  [4]

  .12/  9کافی  [5]

  .641معصوم  19مجموعه زندگانی  [6]

  .197والیت عشق  [7]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفینهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 احترام به داماد

  :فرمودالسالم میالعابدین علیهالسالم در احواالت امام زینحضرت امام جعفرصادق علیه

حضرت عبایی که بر دوش داشتند  شد،السالم محضر مقدس ایشان مشرف میوقت یکی از دامادهای امام سجاد علیه هر
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فرمودند: خوش تا دامادشان روی آن بنشیند و بعد به آقا دامادشان می کردندداشتند و روی زمین پهن میاز دوش بر می

ناموست از شر هواهای نفسانی و  یات هستی و هم نگه دارندهی خانوادهی هزینهمشرف فرمودی، تو تامین کننده آمدی

  . [1] .گرفتمی باشی. و دامادشان را خیلی تحویلنامحرمان می

  ماه من روی حق نما دارد

  ی خدا داردبه خدا جلوه

  هر چه دارند انس و جان از اوست

  من چه گویم که او چها دارد

  حاکم کشور والیت اوست

  که والیت به ما سوا دارد

  معجزات پیمبران سلف

  هر یکی را جدا جدا دارد

  این جگرگوشه حسین استی

  که به سر تاج انما دارد

  سبط پیغمبر است و هم چو علی

  دستهای گره گشا دارد

  شد رضای خدا رضایت او

  . [9] که به حکم قضا رضا دارد

-------------------------------- 

  :ت هاپی نوش

  .4ح  - 774/  1اصول کافی  [1]

  .22نغمه والیت  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 اثرات دستگیری بر بدن

  :السالم فرمودالعابدین علیهحواالت پدر بزرگوارشان حضرت امام زینالسالم در اآقا حضرت امام محمدباقر علیه

وقتی که پدرم به شهادت رسید و خواستم پیکر مطهر آن حضرت را غسل بدهم، یک عده از اصحاب و اهل خانه را 

  .کنار پیکر مطهر خواستم

آن حضرت افتاد، که در اثر  یجدهی غسل گردید، همه چشمشان به مواضع سبدن مقدس حضرت برهنه شد و آماده وقتی

های آن جناب سفت شده و پینه بسته بود، زیرا پا و کف دست های طوالنی، پوست های پیشانی و سر زانو و کفسجده

وقتی که به پشت  .آوردهای خیلی طوالنی به جا میخواند و سجدهروز هزار رکعت نماز میشبانه که آن حضرت در هر

  !شد وقتی که علت را پرسیدند؟می چشمشان افتاد، اثراتی مثل جای طناب دیدههای پدرم و سر شانه

ه ک گفتم. ولی حاالداند، اگر پدرم زنده بود، هیچ وقت این سر را نمیآن را نمی گفتم: به خدا قسم کسی غیر از من علت

گرفت و دو رکعت پدرم وضو میرفتند، می گذشت و اهل و عیال همه خوابها که از نیمه میگویم. شبشهید شده می

 گذاشت و ازریخت و آن را روی شانه میای میکرد و در کیسهمنزل بود جمع می خواند و بعد هر چه آذوقه درنماز می

  .کردها تقسیم میدستها و تهیبیچاره رفت و آن غذاها را بینهای فقیرنشین میآمد و به طرف محلهخانه بیرون می

 بودند و دانستند کسی آمده و بین آنها چیزی عنایت کرده و هر شب منتظر آن حضرتمی شناخت، فقطکسی او را نمی

هایی هایشان بگذارد و این برآمدگی و کبودیخانه شان را مقابلهایگذاشتند تا سهمیههای خودشان را باز میدرب خانه

  . [1] .بردمی هادستایی است که برای فقرا و تهیهبینید، همه اثرات همان محمولهمی که بر سر شانه و پشت پدرم

  ای بهتر از اینوه چه عز و رتبه

  العابدینحق سرودش انت زین

  ام تقوای اوشاهد این گفته

  ی شبهای اوآن نماز و گریه

  کنندقدسیان فخریه بر او می

  کنندخاک راهش همچو گل بو می

  افتخار کعبه و زمزم بود

  ان محکم بودتا ابد پیوندش

  زاده بیت و صفا و زمزم است

  هر چه در اوصاف او گویم کم است
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  زینت رکن و مقام و مشعر است

  . [9] حجت بر حق خدا را مظهر است

--------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .149/  7مستدرک  [1]

  .997های محبت الله [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفسجاد زین هایی از اخالق و رفتار امامداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 اجتناب از سخن چینی و غیبت

  :السالم وارد شد و بعد از عرض سالم گفتیک روز شخصی محضر مبارک امام سجاد علیه

د و به شما ناسزا گفت و توهین کر ه بودیم که شنیدیم کسیپسر رسول خدا! در فالن مجلس با جمعی از دوستان نشست ای

ها السالم وقتی این حرفگزار است. امام سجاد علیهالحسین گمراه و بدعت های ناپسندش گفت: علی بندر بین صحبت

بود، رعایت نکردی، چون  از آن شخص شنید، فرمود: تو حق مجلس و همینطور حق کسانی را که با تو هم صحبت را

های گوینده را از آن مجلس به بیرون منتقل کردی و چرا صحبت رفهایی که در آن مجلس مطرح شده بود، امانت بود،ح

دانستم، خودم نمی کردی؟! تو حق مرا هم رعایت نکردی، چون چیزی را که من از دیگران نسبت به اسرار او را فاش

  .فاش کردی و مرا از این قضیه با خبر کردی

شویم و باید در روز قیامت محشور می کنند و دری ما را زنده میمیریم و بعد از آن همهی ما میدانی که همهنمی مگر

  ....گفتارمان باشیم، و آن دادگاه قاضیش خود خداست گوی اعمال و رفتار ودادگاه عدل خدا پاسخ

ن سر دیگرا ی کن همیشه از حرفهایی که پشترا نصیحت کردند و فرمودند: از این به بعد سع بعد حضرت مقداری او

اگر دوری نکنی با سگان جهنم همنشین  چینی و غیبت دیگران اجتناب کنی چونشود گوش ندهی و از سخنزده می

  . [1] .شویمی

آقاجان فالن شخص  :السالم آمد و عرض کردالعابدین علیهفرماید: شخصی خدمت امام زینمی در کتاب محجةالبیضاء

پیش آن شخص بدگو. تا چشم بدگو به حضرت افتاد  ی شما بدگویی کرد. حضرت فرمود: مرا نزدش ببر. آمدندارهدرب

 متعال ای راست باشد، خدایی من گفتهحضرت به آرامی فرمود: اگر آنچه را که درباره ترسید و رنگش را باخت. ولی

  . [9] .بیامرزد شد وای خدا تو را ببخمرا ببخشد و بیامرزد و اگر تو دروغ گفته

  آسمان علم و ایمان رکن دین

  العابدینحضرت سجاد زین

  در جاللت در سخاوت آن امام

  بود چون پیغمبر واال مقام

  توان گویم به وصف آن جنابمی

  بوی گل را از که جویم از گالب

  چون علی دانشگه ایثار بود

  امت و اسالم و دین را یار بود

  ت در کرمدر شهامت در شجاع

  بود الگو در عرب هم در عجم

  مادرش بانوی سلطان زاده است

  گاه نور را سجاده استسجده

  در عبادت در اطاعت در ادب

  . [7] از خدا سجاد شد او را لقب

-------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .147ح  192/  9احتجاج  [1]

  .979/  9محجةالبیضاء  [2]

  .711ان نور راهی [3]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 
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 از شدت عبادت

غرق عبادت  کنندشوند و مشاهده میمی السالم محضر پدر بزرگوارشان مشرفیک روز ابوجعفر امام محمدباقر علیه

هایش از سجده ورم کرده و ساق پایش قرمز گشته بینیش سرخ است، قدم حق است و رنگش سبز شده چشمانش از گریه

دهید. اختیار خود را از دست می قعود در نماز پینه زده است. فرمود: پدر عزیزم شما چگونه در حال عبادت از قیام و

ای سکوت فرمود: فرزند عزیزم برو بعضی از افتد و بعد از لحظهمی السالم باز به گریهحضرت امام سجاد علیه

ه آوردعبادت خدا را به جا می طالب علیهماالسالم را بخوان ببین چگونههای عبادات جدت علی بن ابیکتاب صحیفه و

 سین علیهماالسالمپدرم نسبت به عبادت جدم آسان است. پدرم علی بن الح ای به من داد، خواندم. دیدم کاراست. صحیفه

آمد، او را وقتی که باد می خواند و به قدری بدن نازنینش نحیف شده بود کهروز هزار رکعت نماز میشبانه در هر

  . [1] .افتادخود شده و از بادی به زمین میخود بی داد. و چنان الغر و نحیف شده بود که ازحرکت می

  العابدینیاال ای آنکه زین

  دین تو زین دینیالعابنه زین

  بسی اهل یقینند و تو الحق

  میان متقین، حق الیقینی

  به گفتار و به کردار و به رفتار

  تو خود معنای آیات مبینی

  گرامی نزد اهل آسمانی

  سحاب رحمت حق، در زمینی

  هم از ما و هم از اهل سماوات

  سزاوار هزاران آفرینی

  عرب را و عجم پیوند از تست

  م، امام چهارمینیششم معصو

  چو موال، سرور پرهیزگاران

  . [9] به عقد معرفت، در ثمینی

----------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .949/  9معصوم،  19مجموعه زندگانی  [1]

  .66سار والیت، چشمه [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 انتقام نگرفت

هشام بن اسماعیل فرماندار مدینه بود، با ما  السالم گفت: آن وقتی کهالعابدین علیهیکی از فرزندان حضرت امام زین

مد و آ علی بن الحسین علیهماالسالم آزار بسیار سختی از او کشید. چون فرمان عزل او کرد. و پدرمخیلی بدرفتاری می

در جایی باز دارند که هرکس از مردم از او  از کار برکنار شد، ولید بن عبدالملک که خلیفه بود، دستور داد: او را

او را  کرد که متوجه شدندروان عبور میالسالم از کنار خانه محضرت امام سجاد علیه .آزاری دیده برود و انتقام گیرد

خود سپرد که هیچکس حق تعرض بر او را  اند. حضرت جلو رفت و بر او سالم کرد و به تمام نزدیکانبازداشت کرده

  . [1] .کردند. یا از باب این حدیث که عزیز قومی را ذلیل نکنندادب می ندارد. حضرت با اخالقشان ستمگران را

  ، جای حضرت سجادگرچه به فرش است

  عرش بود خاک پای حضرت سجاد

  روح االمینش ثناگر است و دعاگو

  هر که بگوید ثنای حضرت سجاد

  چاک ز شمشیر آبدار، نکوتر

  دل که ندارد والی حضرت سجاد

  خاک نه تنها، که جلمه عالم و آدم

  خلقت او شد برای حضرت سجاد

  گر چه به زنجیر داشت پای، ولی بود

  رین، زیر پای حضرت سجادعرش ب

  زنده شود در دمی هزار مسیحا
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  از نفس جانفزای حضرت سجاد

  سرمه چشم ملک بود به حقیقت

  خاک ره مشکسای حضرت سجاد

  جست رضای خدای را به حقیقت

  . [9] هر که بجوید رضای حضرت سجاد

----------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .197/  9مفید االرشاد، شیخ  [1]

  .67سار والیت، چشمه [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 ارشاد و نشر احکام

امیه، کسی مجال نفس کشیدن نداشت، بنی ر جاسوسانالسالم پر از اختناق و تقیه بود، در برابزمان حضرت سجاد علیه

السالم از ارشاد مردم و نشر احکام شام، مع الوصف،امام علیه مخصوصا پس از برگشتن آن حضرت از اسارت

کوشید. شیخ مفید )ره( در می کرد و در ارشاد و هدایت مردمبهر نحو ممکن، احکام اسالم را بیان می فروگذاری نکرد،

گنجد از مواعظ و دعاها و فضائل قرآن و اند که در حساب نمیکرده فرماید: فقهاء عامه از وی علومی نقلارشاد می

مشهور است و اگر بخواهیم  ها و تاریخ، به حد زیادی از آن حضرت نقل شده که در میان علماءو غزوه حالل و حرام

  .شودآنها را شرح دهیم سخن طوالنی می

  .ات و معجزات و براهین آشکاری نقل کرده و آنها در کتب شیعه زیاد استشیعه برای آن حضرت آی

اند را شمرده است، از جمله: کرده طوسی در رجال خویش صد و پنجاه و شش نفر را که از آن بزرگوار نقل حدیث شیخ

 ، منهالطویل، فرزدقن امدینار )ابوحمزه(، جابر بن عبدالله انصاری، یحیی ب عیاش، ثابت بنابان بن تغلب،ابان بن ابی

  ...بکر وبن عمرو، قاسم بن محمد بن ابی

 ی کنانی، سعید بنعلیه واله وسلم، جابر بن عبدالله انصاری، عامر بن وائله ی رسول خدا صلی اللهو از صحابه

د بن جبیر، محمد بودند. و از تابعین: سعی هانی،از رجال و راویان آن حضرتالمسیب، سعید بن جهان الکنانی، مولی ام

اصحاب  نفر از آنها را نام برد. از جمله یاران و 92اند که حضرت نقل حدیث کرده بن جبیر، ابوخالد کابلی و... از آن

د کنمعروف سحر را از آن حضرت نقل می ی ثمالی است که دعایی جلیل القدر ثابت بن دینار ابوحمزهآن حضرت ثقه

مفاتیح الجنان از مصباح شیخ نقل نموده است، کیست که آن دعا را بخواند و  می درو آن همان دعایی است که محدث ق

  .مضامین آن دقت کند و اشک چشمش جاری نگردد و مقام بندگی و عبودیت را نداند در

و آله و محمد و آل محمد صلی الله علیه  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 اسباب نجات

ثالث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم. و اشتغاله نفسه بما ینفعه آلخرته و دنیاه و طول البکاء علی 

  . [1].خطیئته

  :سه چیز سبب نجات مؤمن است

  بازداشتن زبان از غیبت مردم، -1

  رای آخرت و دنیایش سود دهد،مشغول کردن خودش به کاری که ب -2

  .و گریستن طوالنی بر گناهش -3

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .949تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 ارزش مجالس صالحان

  . [1].ء زیادة فی العقلمجالس الصالحین داعیة الی الصالح و آداب العلما

  .مجلسهای شایستگان، دعوت کننده به سوی شایستگی است و آداب دانشمندان، فزونی در خرد است
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------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .947العقول، ص تحف [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 الق مؤمناخ

انصاف الناس من نفسه، و ابتداؤه ایاهم  ان من أخالق المؤمن االنفاق علی قدر االقتار، والتوسع علی قدر التوسع، و

فراخ  مؤمن، هزینه کردن به اندازه نیازمندی و تنگ معاشی، و گشاده دستی به اندازه گمان از اخالق[ . بی1بالسالم. ]

  .ایشان است خود، و پیشدستی کردن بر سالم گفتن به معاشی، و حق دادن به مردم از سوی

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .774، ص 7اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 امر به معروف و نهی از منکر

انداخته و عامل به آن نیست؛ مگر کسی  کسی است که قرآن را پشت سرازمنکر، مانند معروف و نهیترک کننده امربه

 گفته شد: تقیه چگونه است؟ فرمود: ]شخص[ از ستمکار سرکش بترسد که از حد .که از اموری بپرهیزد و تقیه پیشه کند

  . [1] .گذراند و سرکشی کند

------------------- 

  :پی نوشت ها

  .111، ص 2؛ طبقات، ج 171، ص 7حلیة األولیاء، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 ارزش دعا

اش ت آن در پیچیزی همچون دعا کردن به هنگام بال، برای بنده کارگشا نیست؛ زیرا هرگاه بالیی نازل شود، استجاب

  . [1] .آیدمی

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .749، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 اندیشه

  . [1] .بیندهای خود را در آن مییها و بدای است که مؤمن، نیکیفکر کردن، آیینه

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .914، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 اصحاب امام سجاد

السالم بوده و از صحابه نیز؛ جابر علیه الطویل دربان حضرت سجادسد که یحیی بن امنویابن شهرآشوب در مناقب می

 کنانی و سعید بن مسیب و سعید بن جبهان کنانی، و از تابعین هم سعید بن جبیر و بن عبدالله انصاری و عامر بن واثلة

بن جعفر و دو تن از پسران محمد حنفیه  محمد بن جبیر بن مطعم و ابوخالد کابلی و قاسم بن عوف و اسمعیل بن عبدالله
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ضرت ح ثابت و ابویحیی اسدی و ابوحازم اعرج و سلمة بن دینار با آنحبیب بن ابی به نامهای ابراهیم و حسن و همچنین

  .اندمعاصر بوده

بن احنف  السالم حیات داشت و فراتزمان امام موسی کاظم علیه باشد که تاو از اصحاب آن حضرت ابوحمزه ثمالی می

د بن رافع و ابومحم بکر و ایوب بن حسن و علیالسالم زنده بود و جابر بن محمد بن ابیصادق علیه که تا زمان حضرت

ابان بن تغلب و سدیر بن حکیم و قیس رمانه و عبدالله  قرشی و ضحاک بن مزاحم و طاوس بن کیان و حمید بن موسی و

  . [1] شعیب را نام برده است موالی و غالمانش برقی و فرزدق شاعر و از

که: حواریون  کند که چون روز قیامت شود از طرف خداوند منادی ندا کندامام هفتم نقل می شیخ مفید در اختصاص از

ا الطویل و ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب برپبن ام علی بن الحسین علیهماالسالم کجایند آنگاه جبیر بن مطعم و یحیی

  . [9] خیزند

------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .971ص 9مناقب ابن شهرآشوب جلد [1]

  .نقل از اختصاص مفید 199ص 96بحاراالنوار جلد [2]

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 

 ابوخالد کابلی

 کرد وبود که خدمت محمد بن حنفیه را می کند که فرمود ابوخالد مدتیالسالم نقل میدر رجال کشی از امام باقر علیه

 روزی پیش وی آمد و گفت فدایت شوم به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و شکی نداشت که او امام است تا اینکه

  اطاعت او بر مردمان واجب است؟ ای کهالسالم مرا بگو که آیا توئی آن امام مفترض الطاعهأمیرالمؤمنین علیه

 .بزرگی دادی امام من و تو و همه مسلمین علی بن الحسین علیهماالسالم است ت ای اباخالد به من قسممحمد حنفیه گف

خواست، امام اجازه فرمود و چون وارد  السالم آمد و اجازه ورودابوخالد چون این سخن شنید خدمت حضرت سجاد علیه

اند اسمش وردان و لقبش کنکر بود( تو شتهاسم ابوخالد بود بعضی نو شد حضرت فرمود خوش آمدی ای کنکر )کنکر

رانید تا امام خود را شناختم. نمی ای؟ ابوخالد گفت سپاس خدای را که مراآمدی چه شده که حاال یاد ما کردهنمی پیش ما

ابوخالد گفت شما مرا به اسمی خطاب فرمودید که مادرم در موقع والدت  حضرت فرمود امام خود را چگونه شناختی؟

بودم و عمری خدمت محمد  به آن اسم نامیده و کسی از این موضوع اطالعی ندارد و من در کار خود گمراه مرامن، 

اینکه از او به حرمت خدای تعالی و پیغمبرش و به حرمت  نمودم و شکی نداشتم که او امام است تاحنفیه می

خلق خدا هستید و سپس از او  ما امام من و او و جمیعالسالم درباره امامت سئوال کردم و او گفت که شعلیه أمیرالمؤمنین

که مادرم مرا به آن نامیده است؛ نام بردید. بنابراین دانستم که شما آن  اجازه گرفته و نزد شما آمدم و شما مرا به اسمی

  . [1] کرده است ای هستید که خداوند اطاعتش را بر من و هر مسلمان دیگر واجبمفترض الطاعه امام

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .96ص 96بحاراالنوار جلد [1]

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 

 ابوحمزه

السالم فرمود که حضرت رضا علیه اسمش ثابت بن دینار بود و در رجال کشی از فضل بن شاذان روایت کرده است

فارسی در زمان خویش بوده است به جهت اینکه او چهار نفر از ائمه  سلمان ابوحمزه ثمالی در زمان خود مانند

هجری  121سال امام باقر و حضرت صادق و مقداری از زمان موسی کاظم( را خدمت نموده و در )حضرت سجاد و

  .وفات نموده است

السالم مشرف شدیم علیه روایت کرده که گفت روزی خدمت حضرت باقر و در کتاب منهج الدعوات از ابوحمزه ثمالی

 ای که من چه کلماتیافتاده کند، چون نظرش به من افتاد فرمود: از دیدن این حال به فکرمبارکش حرکت می دیدم لبهای

  کنم؟بر زبان جاری می

  !عرض کردم بلی فدایت شوم

اینکه خداوند مهمات دنیا و آخرت  کند مگرقسم به خدا من به کلماتی تکلم نمودم که احدی به آن کلمات تکلم نمی فرمود

 آن کلمات را به من تعلیم فرمائید؟ فرمود ای اباحمزه هر کس از پی مهمی از او را کفایت کند. ابوحمزه گفت چه شود که

  :کلمات این است خانه بیرون شود و این کلمات را بر زبان آورد یقینا مهمش برآورده شود و آن

اسألک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب اآلخرة  علی الله، اللهم انی بسم الله الرحمن الرحیم، توکلت

  . [9] فرموده است السالم است که آن حضرت به او تعلیمابوحمزه از دعاهای مشهور حضرت سجاد علیه [ . دعای1]
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------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .799منتخب التواریخ ص [1]

شرح دعاء ابوحمزه ثمالی  و بر این دعاء شریف شروحی نوشته شده که مشهورترین آنها کتاب عشق و رستگاری [2]

حمزه نوشته: سید کتاب الجوهرة الغریزة در شرح دعاء ابی تألیف دانشمند محترم آقای احمد زمردیان شیرازی و

چهارم مجددا طبع و  هر دو به چاپ رسیده است و دومی به طرز بهتری به نام کفایة الواعظین جلد ابوالفضل حسینی که

  .نشر گردیده است

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 

 ابان بن تغلب

زمان حضرت سجاد و امام باقر و حضرت  اند کهدر کتاب رجال او را مورد وثوق و جلیل القدر و عظیم المنزله نوشته

 السالم به او فرمود در مسجد پیغمبر بنشین وهمان کسی است که حضرت باقر علیه السالم را دریافته و اوصادق علیهم

  .دیده شود برای مردم فتوی بده زیرا من دوست دارم که شخصی مانند تو در میان شیعیان من

  :السالم دادند آن جناب ناراحت شد و فرمودت صادق علیهو هنگامی که خبر فوت او را به حضر

  . [1] هجری وفات نمود 191والله اوجع قلبی موت ابان )به خدا سوگند مرگ ابان قلبم را به درد آورد( و در سال

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .799منتخب التواریخ ص [1]

 .1746ی؛ مفید چاپ اول منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپان

 ابان بن أبی عیاش

گوید: وی یکی از تابعین است؛ از انس بن می غضایریالسالم برشمرده و ابنشیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

 باشد. علمای شیعهعلیهماالسالم روایت کرده است وی ضعیف است و قابل توجه نمی مالک و از امام علی بن حسین

او متروک الحدیث است، مردم از دیر باز  :گوید[ و احمد بن حنبل می1دانند. ]قیس را از مجعوالت او میکتاب سلیم بن 

  . [9] .حدیث او را رها کردند

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .14/  1معجم رجال الحدیث:  [1]

  .44/  1تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی ام

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابان بن تغلب

اسالمی است. وی از ائمه اهل بیت  ابوسعد ابان بن تغلب بن رباح بکری جریری، از بزرگان و از متفکران برجسته

 یشان را حفظ کرد و نگهبان امین برای فقه ایشان بود، اینک به اختصارآثار ا السالم بهره زیادی برد و علوم وعلیهم

  :کنیمبرخی از احوال او را بیان می

  والدت و رشد ابان

رشد او نیز در کوفه  دنیا آمده است اما مصادری که در اختیار ماست سال والدت او را تعیین نکرده و وی در کوفه به

مجالس و محافلش پر از ذکر آثار و فضایل ایشان بود، از این  السالم بود وعلیهمبوده است شهری که پایتخت اهل بیت 

علمای بزرگ مذهب  محبت و والیت اهل بیت پرورده شد تا بدان جا که یکی از مبرزترین شیعیان و از رو ابان نیز به

ا و مدارس دینی آن عصر یکی از مهمترین دانشگاهه گردید، وی علوم اسالمی را در جامع اعظم آموخت، آن جا که

  .بود

  مقام علمی ابان

گویند؛ او در هر شرح حال وی می ترین علمای مسلمین و آگاهترین ایشان در آن زمان بود، نویسندگاناز برجسته ابان

  . [1] .دیگران مقدم بود فنی از علوم قرآن، حدیث، ادب، لغت و نحو بر

  داللت دارد آن است که و از جمله مطالبی که بر عظمت مقام علمی وی

در  -صلی الله علیه و آله  -پیامبر  شد و اسطوانه )موضع خطابه(رفت، حوزه درس به او واگذار میبه مدینه می هرگاه
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  .گرفتندهای علمی او، اطراف او را میعلما برای استفاده از سرمایه [ و فقها و9گرفت. ]اختیار او قرار می

  روایات ابان از ائمه

السالم و از امام ابوجعفر باقر علیه السالم بود، وی از امام زین العابدیناز جمله رازداران علوم ائمه علیهم اناب

است. امام  [ از این بزرگوار سه هزار حدیث نقل کرده7السالم روایت کرده است، ]علیه السالم و از امام صادقعلیه

من سه هزار حدیث نقل کرده تو نیز آنها را از قول او  ان بن تغلب از قولالسالم به ابان بن عثمان فرمود: ابصادق علیه

خواستم  السالم بودم، وقتی کهگوید: در محضر امام صادق علیهحیه روایت کرده، میابی [ سلیم بن9نقل کن. ]

او از من نزد ابان بن تغلب برو که  :خداحافظی کنم، عرض کردم دوست داشتم از محضر شما فیضی ببرم، فرمود

  . [2] .روایت کرد تو نیز آن را از قول من روایت کن حدیث فراوان شنیده است و هر چه برای تو

  بزرگداشت ائمه از ابان

های علمی که وی عالوه بر سرمایه السالم بود و این بزرگداشت از آن جهت بودمورد احترام و افتخار ائمه علیهم ابان

 پرهیزگاری و احتیاط دینی فوق العاده برخوردار بود، چنان بود که هر وقت بر تقوا و فراوانی که در اختیار داشت از

السالم با او مصافحه و معانقه علیه شد، امامشد با عنایت و تعظیم فراوان آن حضرت روبرو میامام صادق وارد می

درباره  السالمو امام ابوجعفر باقر علیه [6آوردند. ]داد پشتی برای او میمی گفت و دستورکرد و به او خوش آمد میمی

من دوست دارم نظیر تو را در میان شیعیانم  در مسجد مدینه بنشین، و در مسائل دینی مردم فتوا بده که»گفت: او می

  . [7] «.ببینند

و  بر احترام داشت همچنان که دلیل بر اجتهاد ابان است و این که او برای فتوا دادن در بین مردم شایستگی این حدیث

 با مردم مدینه مجالست کن که من»السالم به او فرمود: ابوعبدالله صادق علیه بزرگداشت امام از وی داللت دارد، امام

داشتند السالم این عالم بزرگ را گرامی میعلیهم [ . ائمه4« ]دوست دارم، آنان نظیر تو را در میان شیعیان ما ببینند...

  .کرده استرفته و از ایشان پیروی میو به راه و روش ایشان می زیرا دارای علوم ایشان بوده

  امانتداری ابان

کسی از این جهت بر او خرده  احوال ابان، همگی بر وثاقت و امانت و راستگویی او در نقل حدیث متفقند و نویسندگان

او »گوید: اند، جوزجانی میالسالم از او انتقاد کردهبیت علیهم رفته است و لیکن گروهی به دلیل محبت وی به اهلنگ

شیعی نستوده بود و با این  گوید: وی[ و ذهبی می4« ]نکوهیده مذهب بوده و آشکارا بر این مذهب بوده است. کجرو،

 کند: چگونه رواست کهماست و بدعتش به زیان او! و اضافه می همه راستگو بوده است بنابراین راستگوییش به سود

بدعتگزار عادل  توثیق کرد در حالی که حد امانتداری عدالت و استواری است؟ و چگونه ممکن است بدعتگزاری را

مانند غلو تشیع و یا تشیع بدون غلو و انحراف  باشد؟ پاسخ ذهبی این است که بدعت دو نوع است: یکی بدعت کوچک

اگر حدیث  و شان بسیار بودتابعین و تابعان تابعین با وجود دینداری، پارسایی و راستگویی که این نوع بدعت در میان

آشکار است، و سپس بدعت بزرگ مانند رفض کامل و  ایاینان رد شود تمام آثار نبوی از بین رفته است و این مفسده

 و نه ت بر این روش که با این نوع از بدعت نه قابل استدالل استابوبکر و عمر و دعو غلو در آن باره و فروگذاردن

تواند باشد، زیرا که انگیزه اصیلی نمی [ اما این نظر ذهبی حامل هیچ نوع11باشد. ]کرامتی برای صاحب بدعت می

کند که از دروغ بر حذر است، و به خصوصیات راستگویی حکم می تحقیق علمی، بر پذیرش قول شخصی موثق

  .شودمسأله هیچ دخالتی داده نمی یدتی در اینعق

  دوستی اهل بیت

آداب ایشان و در فقه اهل  السالم را مرحمت کرده بود و او حافظ علوم ومعرفت و والیت اهل بیت علیهم خداوند به ابان

کرد و همچنین در میرا حل  داد و در پرتو فتوایش مشکالت مردممی بیت مجتهد بوده است و همواره در میان مردم فتوا

فرمود که هر و مناظره می گفت و با دشمنان و مخالفانشان در زمانی محاجهمحافل کوفه فضایل ایشان را می مجالس و

ان گرفت، زیرا که امویترین نوع گرفتاریها و ناگواریها قرار میسخت کرد در معرضکس نام ایشان را به نیکی یاد می

بسیار جدی بودند و لیکن ابان  ترین مجازات نسبت به محبان و موالیان اهل بیتسختسرکوبی و وارد ساختن  برای

السالم تنها یک مسأله عاطفی که محبت وی نسبت به اهل بیت علیهم خودش را برای این مشکالت آماده کرده بود زیرا

جزئی  واجب دانسته و آن را لماناناساس تفکر و دلیل استوار بود؛ کتاب و سنت، دوستی اهل بیت را بر مس نبود بلکه بر

ابان والی اهل بیت را بشدت در دل داشت و معتقد بود که فضیلت  اند.به هر حالغیر قابل انفکاک از اسالم شمرده

زیرا عبدالرحمن بن  شان به میزان ارتباط آنان به عترت طاهره بستگی دارد)ص( و علو مقام و مرتبه صحابه پیامبر

  :بودیم در آن میان جوانی وارد شد و رو به ابان کرد و گفت گوید: ما در مجلس ابان بن تغلبمیحجاج روایت کرده، 

ابان « طالب هم عقیده بودند؟...ابی با علی بن -صلی الله علیه و آله  -بگو ببینم چند تن از اصحاب پیامبر  ای ابوسعید،»

السالم را نسبت به کسانی از فضل و برتری علی علیه خواهیگویا تو می» :مقصود او را فهمید و در پاسخ او گفت

همین طور »جوان فورا گفت:  آن« را که از او پیروی کردند، بدانی...-صلی الله علیه و آله  -رسول خدا  اصحاب

ز ج به خدا سوگند که ما برای صحابه فضیلتی»آگاهانه داد و فرمود:  السالم جوابیآنگاه ابان در حق امام علیه« است...

رهبر حکمت و عدالت در جهان  السالم[ . حقا که امام امیرالمؤمنین علیه11« ]شناسیم.ایشان از علی نمی به پیروی

شود، بنابراین هر کس صمیمانه او را افراد به او شناخته می اسالم بود و او میزان و وسیله سنجشی است که ارزش

ه بیراهه رفت او را دشمن بدارد از حق و حقیقت منحرف گشته وفضیلت بزرگی دست یافته و هر که  دوست بدارد به
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  .است

آن است که وی بر گروهی  -صلی الله علیه و آله  -بیت پیامبر  از جمله مظاهر دوستی ابان نسبت به ائمه اطهار و اهل

بدگویی او کردند و او به  کرد شروع بهالسالم روایت میبه خاطر این که از امام ابوجعفر باقر علیه گذر کرد و آنها

  :ایشان ریشخند زد و گفت

 -رسول خدا  :فرمودکنید که چیزی از او نپرسیدم مگر آن که میروایتم از مردی سرزنش می چگونه مرا به خاطر»

لی ص -السالم به روایت از پیامبر از امام باقر علیه [ . براستی روایت ابان19« ]چنین فرمود. -صلی الله علیه و آله 

  .ترین روایتهاستترین و درستپیوندد و آن از نظر سند مطمئنمی - الله علیه و آله

  مؤلفات ابان

ای از کتب را تألیف کرده که خود دلیل بر گستردگی علوم و معارف اوست و برخی از آن کتابها به شرح ابان مجموعه

  :زیر است

عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی آمده و از  باره آورده و بعدهاتفسیر غریب القرآن، ابان شواهدی از شعر در آن  -1

  .رواق بن عطیه کتابی فراهم کردابن کتابهای ابان و محمد بن سایب کلبی و

  .السالم را بیان کرده است[ و شاید این کتابی بوده باشد که در آن فضایل اهل بیت علیهم17الفضایل، ] -2

  . [19] .ذهب شیعه استاالصول درباره روایت براساس م-3

  وفات ابان

جهان اسالم بود و امام  ه از دنیا رفت و مرگ او خسارت بسیار بزرگی برای 191شخصیت بزرگ، در سال  این

  :فرموداندوه می السالم بر مصیبت او غمگین شد و با تأسف وصادق علیه

  . [12] «.به خدا سوگند که مرگ ابان دل مرا به درد آورد»

  :گویدالد میابوالب

 «فرومایه و پست فطرت باشد. از شیعه در دورترین نقطه زمین، اگر از مرگ ابان سوگوار نشود، باید بسیار مردی»

کرد و همچون قهرمانان، در راه حق و برای اعالی کلمة الله مبارزه  [ . خداوند ابان را بیامرزد که از حق حمایت16]

  .بود که دین مقدس اسالم در آن عصر سوگوار شد از جمله مصیبتهای بزرگی کرد و مرگش

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .91/  1معجم رجال الحدیث:  [1]

  .99/  1المعجم:  [2]

  .رجال طوسی [3]

  .99/  1المعجم:  [4]

  .99/  1المعجم:  [5]

  .99/  1المعجم:  [6]

  .114/  1معجم اآلداب:  [7]

  .91/  1ال الحدیث: معجم رج [8]

  .91/  1معجم رجال الحدیث:  [9]

  .2 - 6/  1میزان االعتدال:  [10]

  .149/  9حیاة االمام محمد باقر:  [11]

  .147/  9حیاة االمام الباقر:  [12]

  .99ندیم، فهرست طوسی: ص فهرست ابن [13]

  .ندیمفهرست ابن [14]

  .114/  1معجم األدباء:  [15]

. عض ببظر ام رجل... )نک فرج مادرش را گاز گرفته مردی...( کنایه 27/  7مام الصادق و المذهب األربعه: اال [16]

  .از فرومایگی است

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صهابراهیم بن ابی حف

  . [1] .مولی بنی عجل، شیخ او را از اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم بر شمرده است

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779چاپ  رضا علیه السالم

 ابراهیم بن بشیر

  . [1] .السالم شمرده استابراهیم بن بشیر انصاری مدنی، شیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام سجاد علیه

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

ضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد ر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابراهیم بن عبدالله

را با این عنوان از اصحاب امام سجاد  ابراهیم بن عبدالله بن معبد بن عباس بن عبدالمطلب بن عبد مناف، شیخ او

  . [1] .السالم دانسته استعلیه

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابراهیم بن محمد

 [1] .السالم بر شمرده استطالب بن حنفیه مدنی، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیهابراهیم بن محمد بن علی بن ابی

.  

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابراهیم بن یزید

و از یک چشم نابینا بوده است، شیخ این  ه. وی غالم 116سال  ابراهیم بن یزید نخعی کوفی، مکنی به ابوعمران متوفای

 .ستا نسبت به او کینه ورزیدند به این دلیل که او گفته بود: ابوهریره فقیه نبوده [ و گروهی1چنین ذکر کرده است. ]

[9] .  

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .72/  1میزان االعتدال:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 احمد بن حمویه

  . [1] .شیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام علی بن حسن علیهماالسالم شمرده است

------------------------- 

  :هاپی نوشت 

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسحاق بن عبدالله

ام سجاد اسحاق بن عبدالله بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب مدنی، شیخ او را با این عنوان از اصحاب ام

  . [1] .دانسته است

------------------------------------------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اق بن عبدالله بن ابی طلحهاسح

اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه مدنی، شیخ او را از اصحاب امام سجاد و نیز از اصحاب امام باقر علیهماالسالم شمرده 

  . [1] .است

------------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9د منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسحاق بن یسار

شیخ او را از اصحاب امام سجاد  اسحاق بن یسار مدنی مولی قیس بن مخرمه، پدر محمد بن اسحاق صاحب واقدی،

  . [1] .استالسالم شمرده علیه السالم و همچنین از اصحاب امام باقرعلیه

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسماعیل بن امیه

  . [1] .م دانسته استالسالشیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام سجاد علیه

--------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسماعیل بن رافع

گوید: وی [ و ذهبی می1علیهماالسالم شمرده است. ] از اصحاب امام علی بن حسین اسماعیل بن رافع مدنی، شیخ او را

گروهی  کرد و وکیع و مکی ودر بصره اقامت گزید و از مقبری و قرطبی نقل حدیث می اهل مدینه و معروف بوده، و

گویند او ی و دیگران میاند و دارقطندانسته اند، احمد و یحیی و جمعی دیگر او را ضعیفدیگر از او روایت کرده

  . [9] .گفته است: که تمام احادیث وی مورد اشکال است عدیمتروک الحدیث است و ابن

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها
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  .رجال طوسی [1]

  .997/  1میزان االعتدال:  [2]

ه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجم9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسماعیل بن عبدالخالق

[ 1زمان امام ابوعبدالله صادق زندگی کرد. ] گوید: وی تاالسالم برشمرده و میشیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

 بزرگان اصحاب ما و فقیهی از جمله فقهای ما بود و او از خانواده شیعه بوده و گوید: وی بزرگی ازنجاشی می

اند، او از ابوجعفر و ابوعبدالله )ع( بوده عموهایش شهاب، عبدالرحیم و وهب و پدرش عبدالخالق همگی از افراد موثق

  . [9] .کند که او کتابی داشته استمی روایت نقل کرده است و اضافه

------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسماعیل بن عبدالرحمن

علی بن حسین علیهماالسالم دانسته است  یخ او را از اصحاب امامکریمه سدی کوفی. شاسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی

  . [1] .باشدگوید: وی ابومحمد قرشی مفسر کوفی مینیز بر شمرده و می همچنان که او را از اصحاب امام باقر

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9)جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 اسماعیل بن عبدالله

امام علی بن حسین علیهماالسالم شمرده است  طالب، تابعی، شیخ او را از اصحاباسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی

  . [1] .السالم آورده استهباقر علی همان گونه که در شمار اصحاب امام

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 افلح بن حمید

السالم شمرده است و از آن حضرت روایت علیه او را از اصحاب امام سجادافلح بن حمید رواسی کالبی کوفی، شیخ 

  . [1] .نیز از او روایت کرده است نقل کرده، همان گونه که مبارک

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .791/  7معجم رجال الحدیث:  [1]

؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 ایوب بن حسن

نام ابورافع، اسلم بوده است. شیخ او را  و -صلی الله علیه و آله  -رافع غالم رسول خدا ایوب بن حسن بن علی بن ابی

  . [1] .دانسته است السالماز اصحاب امام سجاد علیه

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ایوب بن عایذ

  . [1] .ه استایوب بن عایذ طائی بختری، شیخ او را از اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم شمرد

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابو مریم

[ و چیزی از شرح 1یعنی بکر بن حبیب است، ] د، یکی ابومریمالسالم که به کنیه شهرت دارناز جمله اصحاب امام علیه

  .حال وی در جایی ضبط نشده است

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779چاپ  رضا علیه السالم

 ام بر

 .ستبر و یا به قولی حبابه والبیه ااند، بانوی با فضیلت امالسالم روایت کردهاز جمله زنانی که از امام زین العابدین علیه

[1] .  

--------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 امام سجاد در ماه رمضان

که باعث نزدیکی آن حضرت به خدا  السالم در ماه رمضان حال مخصوصی داشت در این ماه هر کاریامام سجاد علیه

 انواع خیر و نیکی را ترک نگفت مگر این کهگویند: آن بزرگوار هیچ نوعی از می داد، راویان اخبارشد، انجام میمی

« ت.اللهم ان شئت ان تفعل فعل»کرد: می گشود و موقع افطار عرضانجام داد و جز به تسبیح و استغفار و تکبیر لب نمی

  «.تعلق گرفت که انجام دهی، انجام آن قطعی است خداوندا اگر اراده تو بر چیزی[ . »1]

------------------ 

 :هاپی نوشت 

  .44/  9فروع کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 
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 امام سجاد در روز عید فطر

 در حالی که از درگاه احدیت رفتعید فطر می السالم با دعا و تضرع در پیشگاه خدا به استقبالامام زین العابدین علیه

رضوان  کرد و عفو واعمال نیکی را که در ماه رمضان انجام داده بود، درخواست می او قبولی روزه و سایر عبادات و

فطره خود و تمام کسانی را که نانخور او  رفت و زکاتنمود، صبح زود به سراغ فقرا میخدای متعال را مسألت می

 ایستاد و این دعایخواند و پس از فراغت از نماز رو به قبله میعید را می کرد و نمازیبودند به ایشان مرحمت م

تقبله البالد، و یا من ال یحتقر اهل الحاجة الیه،  یا من یرحم من ال یرحمه العباد، و یا من یقبل من ال»خواند: شریف را می

یسیر  به، و یشکر علیه، و یا من ال یجبه بالرد اهل الدالة علیه، و یا من یجتبی صغیر ما یتحف و یا من ال یخیب الملحین

یا من یدنو الی من دنا منه، و یا من یدعو الی نفسه من ادبر  ما یعمل له، و یا من یشکر علی القلیل، و یجازی بالجلیل، و

یتجاوز عن السیئة حتی یعفیها،  ن یثمر الحسنة حتی ینمیها، ویغیر النعمة، و ال یبادر بالنقمة، و یا م عنه، و یا من ال

امتألت بفیض جودک اوعیة الطلبات، و تفسخت دون بلوغ نعتک  انصرفت اآلمال دون مدی کرمک بالحاجات، و

 شریف فی األعلی فوق کل عال، و الجالل األمجد فوق کل جالل، کل جلیل عندک صغیر، و کل الصفات، فلک العلو

وضاع الملمون اال بک، و اجدب  حقیر، خاب الوافدون علی غیرک، و خسر المتعرضون اال لک، جنب شرفک

للراغبین، وجودک مباح للسائلین، و اغاثتک قریبة من المستغیثین، ال  المنتجعون اال من انتجع فضلک، بابک مفتوح

رزقک مبسوط لمن عصاک،  غفرون،اآلملون، و ال ییاس من عطآئک المتعرضون، و ال یشقی بنقمتک المست یخیب منک

و سنتک االبقاء علی المعتدین، حتی لقد غرتهم اناتک عن  و حلمک معترض لمن ناواک، عادتک االحسان الی المسیئین،

ملکک، فمن کان من اهل  امهالک عن النزوع، و انما تانیت بهم لیفیئوا الی امرک، و امهلتهم ثقة بدوام الرجوع، وصدهم

ای خدایی که رحم کننده بر کسی هستی که دیگران به او »لها...  بها، و من کان من اهل الشقاوة خذلتهالسعادة ختمت له 

خدای مهربان که  ای خدایی که پذیرای کسی هستی که هیچ شهر و دیاری او را پذیرا نیست، ای کنند ورحم نمی

طلبند، نی را که با اصرار از تو حاجت میحاجتمندا نگری و ای کسی کهنیازمندان به درگاهت را به چشم حقارت نمی

دی زنی، ای خداوننمی آیندآن که دست رد به سینه بندگانی که با کبر و غررو به درگاهت می گردانی و ایناامید بر نمی

 گویی و بر عمل ناچیزگزینی و به اندک آنان سپاس میبرمی فرستندکه اعمال ناچیز بندگان را که به درگاهت هدیه می

شوی و از بندگانی می دهی و ای خدایی که بر هر که به او تقرب جوید تو نیز به او نزدیکفراوان می آنان اجر و مزد

خوانی، و ای آن که کنی و ایشان را به سوی خود میرفتار می گردانند با عنایت خودکه از روی طغیان از تو رو بر می

ی مهربانی خود به ثمره نیک اقدام به عذاب آنان نگردد، ای خداوندی که باباعث دگرگونی نعمت ایشان و  ناسپاسی بندگان

گذری که گناهی در نامه عمل آنها گناهان و بدیهای ایشان می دهی و به قدری ازنیکوکاران رشد و نمو بیشتر می

کنی و تمام می به لطف خویش برآورده -قبل از فرارسیدن وقتش  -خدایی که آرزوهای بندگانت را  ماند، اینمی

تو آن خداوندی هستی که توصیف همه توصیف  سازی،ظرفهای درخواست کنندگان را از فیض جود و کرمت پر می

 [ پس خدایا مقام واالی تو برتر و باالتر از همه مقامها و1ارزش است ]تو بی کنندگان در پیش اوصاف جمال و جالل

شریفی در مقابل بزرگواری تو  گی در برابر تو کوچک، و هرجالل و عظمت تو مافوق تمام بزرگیهاست، هر بزر

و زیانکار است و هر که از غیر تو حاجت طلبید محروم  آورد ناامید ارزش است، خداوندا هر که به غیر درگاه تو روبی

زی از در خانه تو رو که به در خانه دیگری رفت عملش بیهوده و تباه است و هر که از جای دیگری جز گشت و هر

باز و سفره احسانت برای مشتاقان گسترده و فریادرس تو  مندانطلبید دست خالی برگشت، در خانه تو به روی عالقه

نومید  گردانی و هر کس به درگاه کرمت روآورداست و هیچ آرزومندی را ناامید برنمی نزدیک به فریاد خواهان

خداوندا روزی تو به گنهکاران  ب تو نگردید،برنگشت و هر کس طلب آمرزش و مغفرت کرد، دچار قهر و غض

فراوان است، رفتار تو نسبت به بندگان عاصی از روی کرم و احسان  ارزانی و حلم و بردباری تو نسبت به دشمنان

بازگشت به درگاهت غافل  با تجاوزکاران مدارا کردن است و همین مدارا باعث غرور آنها شده و از است و روش تو

را مانع از بازگشتن به درگاه تو شده است در صورتی که تو به آنان  ای آنهالتی که برای بازگشت آنها دادهاند و مهگشته

ای و تو جاودانگی ملکت اطمینان داشته ای که بهای تا دوباره به سوی تو باز گردند و از آن جهت مهلت دادهداده مهلت

تمند شود و هر که سزاوار شقاوت است )اتمام حجت شده( دچار بتواند سعاد ای تا هر که شایسته سعادت استخواسته

  «...ذلت گردد خواری و

الهی و فضل و کرم فراگیرش نسبت به بندگان توجه داده  السالم در این بخش از دعای خود به الطافامام سجاد علیه

یم بخشنده و رح مهربان است و نسبت به کسی که از غیر او بگسلد و جز او کسی را بخشنده نیابد، است که او خداوند

اند و سراپای او را ترس و بیم فراگرفته کرده است همچنان که بخشش او شامل کسانی است که حکومتها او را طرد

که  شمارد و آن طوریآورند کوچک نمیکه نیازمندانی را که به درگاهی او رو می است. از جمله الطاف خداوند آن

آرمانهای کسانی را که با پافشاری و  نگرند. و از بزرگی و رحمت اوستمردم به افراد محتاج با دیده حقارت می

سازد، و از عظمت فضل و وسعت رحمت اوست که از بنده ناامید نمی اصرار از او درخواست و مسألت دارند

دارد و به هر که به دوست می دهد و بندگانش رایرد و در مقابل به او پاداش فراوان میپذناچیز را می اش عملشایسته

کند تا در سرای آخرت مقام و اند دعوت میکه به او پشت کرده شود و کسانی رااو نزدیک شود او نیز نزدیک می

آن که هر نعمتی را که  ر بندگانشمرحمت کند و آنان را از هالکت نجات بخشد. و از جمله الطاف خدا ب منزلت واالیی
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خود آنها باعث دگرگونی آن نعمت گردند، همچنان که  سازد مگر آن کهبه ایشان مرحمت کرده است دگرگون نمی

به راستی که  ...بخشد تا در عالم آخرت از آن برخوردار گردندنیکوکاران رشد و بالندگی می خداوند تعالی به کار نیک

ناتوان و قاصر. او باالتر از همه چیز و فوق هر  پایان است و اوصاف و تعریف از بیان آنبی کرم و بخشندگی خداوند

پناهنده  السالم در دعای خود بر کسانی که به غیر خدابزرگ و بزرگواری است. امام علیه عظمت و جالل و برتر از هر

دست آنها بیرون رفته و آرزوهایشان نقش بر آب  از بندند هشدار داده است که بدان وسیله رشته خیرشوند و امید میمی

بزرگ نایل  اند همان طوری که هر کس به خدا امید بست سود برد و به رستگاریزیان برده شده است و در معامله خود

به تجاوزگران اشاره فرموده است که خداوند در  السالم به حلم و بردباری خداوند متعال نسبتگشت. و نیز امام علیه

مهر رحمت  است بدان امید که شاید آنان بر سر عقل آمده و به فرمان خدا و به دامن پر ازات ایشان شتاب نورزیدهمج

  السالم مشتملعلیه حق باز گردند... این بود برخی از اموری که این بخش از دعای امام

  دهیم؛بوده است و اینک به آخرین بخش از این دعای شریف گوش فرامی

لم یدحض لترک معاجلتهم  ون الی حکمک، و امورهم آئلة الی امرک، لم یهن علی طول مدتهم سلطانک، وصائر کلهم

یزول، فالویل الدائم لمن جنح عنک، و الخیبة الخاذلة لمن خاب  برهانک، حجتک قائمة ال تدحض، و سلطانک ثابت ال

ما ابعد غایته من  طول تردده فی عقابک! واألشقی لمن اغتربک، ما اکثر تصرفه فی عذابک! و ما ا منک، و الشقاء

تجور فیه، و انصافا من حکمک ال تحیف علیه، فقد ظاهرت  الفرج! و ما اقنطه من سهولة المخرج! عدال من قضائک ال

االمهال، و اخرت و  األعذار، و قد تقدمت بالوعید، و تلطفت فی الترغیب، و ضربت األمثال، و اطلت الحجج، و ابلیت

  ...ع للمعاجلة، و تانیت و انت ملی بالمبادرةانت مستطی

به قدرت تو خواهد داشت چون  گردند و عاقبت کار ایشان بازگشتسرانجام، همه آنها به سوی فرمان تو باز می آری»

کند و این که تو در انتقام از سرکشان شتاب تو ضعفی وارد نمی هیچ گاه طول مدت سرکشی آنان به سلطنت جاودانه

رو برگردانند،  رود، پس بدبختی ابدی نصیب کسانی است که از توبالغه تو بر آنها از بین نمی ی، حجتورزنمی

محروم باشند، بیچارگی از آن کسانی است که از  خواری و ذلت شایسته و سزاوار آنهاست که از عطای فراگیر تو

سوخت  چه مدت طوالنی در آتش عذاب خواهند دانند در اثر این غفلتزیرا که آنها نمی رحمت و بخشش تو غافل باشند

راحتی به دور است! و چقدر از راه  باشند! و چقدر سرانجام آنها از آسایش وو چقدر در دوزخ کیفرت گرفتار می

که قضای تو درباره بندگانت عدل محض است؛ به هیچ کس در آن ستم روا  خالص ناامید کننده است! خداوندا تو عادلی

در همه این کارهایت حجت  کنی، زیرا که توم تو، انصاف کامل است که در اجرای آن به کسی ظلم نمیو حک دارینمی

ای، تو از پیش آنان را از عذاب عذر و بهانه را به روی آنان بسته ای و راه هر گونهو برهان را بر بندگان آشکار کرده

ای و با مثلهای به کمال رسانده پاداش بندگیت لطف خود راای و با و عده و تشویق آنها را به ثواب و ترسانده گناهان

عت توانستی به سرای در حالی که تو میمهلتهایی که بر ایشان طوالنی کرده ای،زیاد، عاقبت نیکوکاران را بیان کرده

  .تمام قدرت و توان، شتاب نورزیدی برابر گناهان ایشان انتقام بگیری، مجازات آنها را به تأخیر انداختی، و با در

و ال امساکک غفلة و ال انتظارک مداراة، بل لتکون حجتک ابلغ، و کرمک  لم تکن اناتک عجزا، و ال امهالک وهنا،

حجتک اجل من ان توصف بکلها،  احسانک اوفی، و نعمتک اتم، کل ذلک کان و لم تزل، و هو کآئن و ال تزال، اکمل، و

ان تحصی باسرها، و احسانک اکثر من ان تشکر علی اقله، و قد  تحد بکنهه، و نعمتک اکثر منو مجدک ارفع من ان 

بل  -یا الهی  - تحمیدک، و فههنی االمساک عن تمجیدک، و قصارای االقرار بالحسور ال رغبة قصر بی السکوت عن

اسمع نجوای، و استجب دعآئی، و ال محمد و آله، و عجزا فها انا ذا اؤمک بالوفادة، و اسالک حسن الرفادة، فصل علی

ائق بما ض تجبهنی بالرد فی مسألتی، و اکرم من عندک منصرفی، و الیک منقلبی، انک غیر تختم یومی بخیبتی، و ال

[ .خداوندا این 9« ]قوة اال بالله العلی العظیم. ء قدیر، و ال حول و الترید، و ال عاجز عما تسأل، و انت علی کل شی

کیفر آنان به  باشد و این خودداری ازانگاری در کار نمیناتوانی نبوده و یا در اثر سهل روی عجز و مدارای تو از

فرصت مناسب هستی، بلکه تنها به خاطر آن است که  خاطر غفلت از گناهان ایشان نبوده و یا نه برای آن که منتظر

تر و فراگیر ساتر و بخشش تو کاملتر و احسان توحد کمال برسانی چه آن که حجت تو ر محبت خود را درباره ایشان به

ای و تا ابد هم مقرر خواهی داشت، مقرر فرموده نعمت تو تمامتر است. و همه آنچه که گفته شد از ازل در حق مردم،

 است که بتوان آن را توصیف کرد و بزرگواری و کرمت بیش از آن است که کسی از حجت و برهان تو باالتر از آن

از آن است که کسی بتواند در  نش برآید و نعمتهای تو بیش از حد شمارش است وجود و احسان تو بیشترعهده بیا

کوتاه آمدن از ادای شکر و سپاس تو مرا به سکوت واداشته و  ترین حد، آن را سپاس گوید، پس قاصر شدن وپایین

حمد و ثنایت نه از آن  [ این سکوت از7ت ]تمجید و تعظیمت مرا به خودداری از توصیف تو واداشته اس درماندگی از

خواهم به منتهای عجز و ناتوانیم درباره حمد و سپاس تو می جهت است که مایل و راغب نیستم بلکه با این سکوت

از درگاهت بهترین عطایا را  خداوندا با تمام وجودم با همه احساس عجز و ناتوانی به ستایش تو مشتاقم، و .اعتراف کنم

فرست و از کرم و لطفت این مناجات مرا بپذیر و دعایم را به اجابت  کنم، خداوندا بر محمد و آلش درودمی درخواست

در ساحت مقدس خود جایگاهم  عاقبت کارم را در این روز به ناامیدی مکشان، و دست رد بر پیشانیم مگذار و برسان و

اراده فرمایی توانایی و قدرت کامل تو در انجام هیچ  هر کاری را گرامی دار و در بهشت برین جایم ده، چون تو به

توانایی جز به قدرت  نگردد و قدرت الیزالی تو از درخواست بندگانت کاستی ندارد و هیچ نیرو و کاری دچار تنگنا

  «.خداوند یکتا، بلند پایه و بزرگ نیست
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فاسق، یکتاپرست و کافر همه و همه  ق از مؤمن وفرماید که تمام خالیالسالم در این سخنان درربارش چنین میعلیه امام

برابر فرمان او خاضع و سرانجام سر در خط فرمان اویند و اما سرکشی  در قبضه قدرت خدای تعالی هستند؛ همگی در

رساند بلکه بدا به پروردگار نمی ای به قدرت و سلطنتادامه آنها در گمراهی و سرکشی و عصیان هیچ صدمه طاغیان و

گردند و اگر خدای تعالی در این دنیا به آنان مهلت داده همیشگی پروردگار می یشان که دچار کیفر دائمی و عذابحال ا

بندگان خود دارد و این عنایت را  ورزد تنها به خاطر محبت و لطفی است که بهنسبت به مجازات ایشان شتاب نمی و

 ردند و در پیشگاه خداوند متعال توبه کنند و بدین وسیله کرم ورحمتش باز گ فرماید که شاید به دامن محبت و دریایمی

الم در السسخن ما درباره روزه امام علیه بخشندگی او رساتر و نعمت و احسانش نسبت به بندگان کاملتر شود. در این جا

 السالمامام علیه این بخش، مشتمل بر انواع عبادات و طاعات و خیرات و مبرات پذیرد کهماه مبارک رمضان پایان می

  .بود

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

[1]  

  ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

  ایماند و شنیدیم و خواندهوز هر چه گفته

  مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر

  ایمما همچنان در اول وصف تو مانده

  .م -)سعدی( 

  .و پنجمصحیفه سجادیه: دعای چهل  [2]

[3]  

  بنده همان به که ز تقصیر خویش

  عذر به درگاه خدا آورد

  ورنه سزاوار خداوندیش

  کس نتواند که به جا آورد

  .م-)گلستان سعدی( 

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 اعمال امام سجاد در روز عید قربان

کرد با این درخواست که درگاه خدا استقبال می السالم روز عید قربان را با زاری و تضرع بهامام زین العابدین علیه

را  سایر طاعات و عباداتش او را مشمول فضل و کرم خود فرماید و مغفرت و رضوانش خداوند با قبول مناسک حج و

  :خواندرد، و این دعای شریف را همواره میبر او ارزانی دا

منهم، و الطالب و الراغب و  یوم مبارک میمون، و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضک، یشهد السائل اللهم هذا»

کرمک، و هوان ما سالتک علیک، ان تصلی علی محمد و آله، و  الراهب، و انت الناظر فی حوائجهم، فاسألک بجودک و

ذوالجالل و االکرام، بدیع  بان لک الملک، و لک الحمد، ال اله اال انت الحلیم الکریم، الحنان المنان، هم ربنااسألک الل

من خیر او عافیة او برکة او هدی او عمل بطاعتک، او خیر تمن  السموات و األرض، مهما قسمت بین عبادک المؤمنین

اآلخرة أن توفر حظی و نصیبی  او تعطیهم به خیرا من خیر الدنیا وتهدیهم به الیک، او ترفع لهم عندک درجة،  به علیهم،

  ...منه

مسلمانان در همه جای عالم در پیشگاهت حاضرند، بعضی از ایشان از تو طلب  خداوندا! امروز روز مبارکی است و»

، و و غضبتترسان از قهر  کنند و بعضی خواستار رحمت تو هستند و بعضی مشتاق لطف و کرمت و بعضیمی حاجت

کنم که به جود و کرم خود بر درگاه با عظمتت درخواست می تو ناظر بر تمام حوایج ایشان هستی، پس خداوندا از

همه جهانیان  کنی؛ بر محمد و آل محمد درود و تحیت بفرستی و ای خداوند بزرگ که پروردگار حاجت ناچیز من توجه

خدایی جز تو در جهان هستی وجود ندارد و  وص ذات مقدس توست وو تنها پادشاه ملک وجود تویی و حمد و ثنا مخص

 باشی و پدید آورندهمهربانی و عطا و بخشش متصفی و دارای عظمت و جالل می تویی که به صفت حلم و بخشندگی و

، تبندگانت خیر، نیکویی، سالمتی، عافی کنم هرگاه خواستی که در میانآسمانها و زمین هستی، از تو درخواست می

کنی تا بدان وسیله به را تقسیم کنی و یا هر خوبی که به ایشان عطا می برکت، هدایت و توفیق عمل و طاعت خودت

که بدان وسیله خیر دنیا و آخرت را  هدایت شوند و یا آن که درجه و مقام آنان را در نزد خود باال ببری و یا آن سوی تو

  .ره کافی و نصیبم را مرحمت فرمابه به ایشان مرحمت کنی، از همه آنها به من

 اال انت ان تصلی علی محمد، عبدک و رسولک، و حبیبک و صفوتک، و خیرتک من اسالک اللهم بان لک الحمد، ال اله

اال انت، و ان تشرکنا فی صالح من  خلقک، و علی آل محمد األبرار، الطاهرین األخیار، صالة ال یقوی علی احصائها
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ء قدیر. اللهم الیک رب العالمین، و ان تغفر لنا ولهم انک علی کل شی من عبادک المؤمنین، یادعاک، فی هذا الیوم 

رتک اوثق منی بعملی، و لمغف بحاجتی، و بک انزلت الیوم فقری و فاقتی و مسکنتی، و انی بمغفرتک و رحمتک تعمدت

ی لی بقدرتک علیها، و تیسیر ذلک و تول قضآء کل حاجة ه و رحمتک اوسع من ذنوبی، فصل علی محمد و آل محمد،

ال  غناک عنی، فانی لم اصب خیرا قط اال منک، و لم یصرف عنی سوءا قط آحد غیرک، و علیک، و بفقری الیک و

  ...ارجو ألمر آخرتی و دنیای سواک

انت موالی ک ک یاواستعد لوفادة الی مخلوق رجاء رفده و نوافله و طلب نیله و جائزته، فالی اللهم من تهیأ و تعبأ و أعد

طلب نیلک و جائزتک. اللهم فصل علی محمد و آل  الیوم تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادی رجآء عفوک و رفدک و

ح قدمته، صال رجائی، یا من ال یحفیه سائل، و ال ینقصه نائل، فانی لم آتک ثقة منی بعمل محمد، و ال تخیب الیوم ذلک من

علیهم سالمک، اتیتک مقرا بالجرم و االساءة الی نفسی،  ال شفاعة محمد و اهل بیته علیه وو ال شفاعة مخلوق رجوئه، ا

علیهم  الذی عفوت به عن الخاطئین، ثم لم یمنعک طول عکوفهم علی عظیم الجرم ان عدت اتیتک ارجو عظیم عفوک

یم، یا کریم، صلی علی محمد و آل عظیم، یا کر بالرحمة و المغفرة، فیا من رحمته واسعة، و عفوه عظیم، یا عظیم، یا

  ...علی بفضلک، و توسع علی بمغفرتک محمد، وعد علی برحمتک، و تعطف

کنم که تو یگانه مالک آفرینش هستی و همه حمدها و ثناها مخصوص ذات می خداوندا! من بدان جهت از تو درخواست

و برگزیده و گلچین از میان  ات و حبیبفرستادهبنده و  -باشد و خدایی جز تو وجود ندارد؛ که بر محمد می پاک تو

درود و تحیتی که از نظر عظمت کسی جز تو قادر بر شمارش آن  و بر آل پاک و نیکوکارش درود فرستی، -خلقتت 

سازی، ای پروردگار  کنند شریکدر اجر و ثواب دعای بندگان مؤمنت که امروز به درگاهت دعا می نباشد و ما را هم

هر کاری توانایی. خداوندا من با اعتمادی که به تو دارم،  جهانیان، و این که از گناهان ما و ایشان درگذری که تو بر

من به آمرزش و  کنم چونام و امروز فقر و بیچارگی و درماندگیم را به تو عرضه میتو آورده حاجتم را به درگاه

تو بیشتر از گناهان من است، پس خداوندا بر  مینان و یقین دارم و آمرزش و بخششبخشش تو بیش از عمل خودم اط

 کرم خود برآوردن تمام حاجاتم را که در برابر قدرت تو سهل است، تعهد فرما، محمد و آل محمد درود فرست و با

یری جز از جانب تو به من بندگان، هرگز خ نیازی تو ازخداوندا در اثر فقر و نیازی که من به درگاه تو دارم و بی

 از من برطرف نکرده و من در امور دنیا و آخرتم به جز از تو به کسی امیدوار نرسیده و جز تو کسی درد و رنجی را

  .نیستم

سازد و به زحمت و رنج مهیای رفتن به نزد آماده می خداوندا! هر کسی خود را برای امید به صله و بخششهای مخلوقی

بخششت و لطف  ام تا از عفو ودر این روز عید، من هم مهیا و آماده شده و به درگاهت آمده والی منشود، پس ماو می

فرست و مرا در این روز عید از لطف و  و احسانت برخوردار شوم، پس ای پروردگار بر محمد و آل محمد درود

دارد و کرم و بخشش و عطا باز نمیو پافشاری محتاجان عالم تو را از  کرمت ناامید مفرما. ای خدایی که اصرار

که قبال انجام داده باشم به  کاهد، خداوندا من اکنون با اطمینان به عمل صالحیچیزی از گنجینه جودت نمی احسانت

م، ندار -درود تو بر او و بر ایشان باد  -جز شفاعت محمد و اهل بیتش  ام و امیدی هم به شفاعت مخلوقیدرگاه تو نیامده

ام اقرار دارم، در حالی روا داشته ام که به گناه خود و ستمی که بر نفسمحالی برای عرض نیاز به درگاهت آمدهدر  بلکه

گناهکاران  شود و از جرم و گناه همهام، عفوی که شامل حال همه خطاکاران میبسته ام که به عفو و بخششت امیدآمده

دارد بزرگ، تو را از لطف و عنایت بر ایشان بازنمی تکاب گناهانجهان بیشتر و فراگیرتر است و پایداری آنان بر ار

 گسترده و عفو و بخششت بزرگ است ای خدای بزرگ، بخشنده و کریم بر محمد و آل پس از خداوندی که رحمت تو

  «...من وسعت عطا کن محمد درود فرست و به رحمت و کرمت به من توجه فرما و با گذشت و مغفرت خود به

و از اهمیت زیاد آن در نزد مسلمین سخن گفته است که در همه جای  السالم، در آغاز دعایش درباره عید قربانیهامام عل

نیازمندیها و گرفتاریهای خود  آنهایی که در موسم حج حضور دارند و چه کسانی که در قربانگاه حضور ندارند عالم چه

السالم از خدای نها را از خداوند مسألت دارند، امام سجاد علیهشدن آ کنند و برآوردهرا به پیشگاه خداوند عرضه می

مبارک مقرر فرموده است، نصیب  خواهد تا آنچه را که برای بندگانش از خیر و عافیت و هدایت در این روزمی متعال

ت اوست، به خدای تعالی که همه بخششها و عطا کردن و نکردن به دس السالم در درگاهاو نیز بگرداند و امام علیه

شامل حال او  خواهد تا به لطف و کرمش مغفرت و رحمت و رضوانش راپردازد و از او میمی زاری و تضرع

  :سپاریممی گرداند. و اینک به بخش دیگری از این دعای شریف گوش دل

ت ا قد ابتزوها، و انالدرجة الرفیعة التی اختصصتهم به اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیآئک، و مواضع امنائک فی

لی غیر متهم ع امرک، و ال یجاوز المحتوم من تدبیرک، کیف شئت و انی شئت، و لما انت اعلم به المقدر لذلک ال یغالب

مقهورین، مبتزین، یرون حکمک مبدال، و کتابک منبوذا،  خلقک، و ال الرادتک، حتی عاد صفوتک و خلفآؤک مغلوبین،

رضی  عک، و سنن نبیک متروکة اللهم العن اعدآءهم من األولین و اآلخرین، و مناشرا و فرائضک محرفة عن جهات

حمید مجید، کصلواتک و برکاتک و تحیاتک علی  بفعالهم، و اشیاعهم، و اتباعهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، انک

عید(  )نماز خداوندا! این مقام»هم... عجل الفرج و الروح و النصرة و التمکین و التایید ل اصفیآئک ابراهیم و آل ابراهیم و

باشند و به واسطه دارا بودن این درجه تو می مخصوص رسوالن و خلفاء و برگزیدگان توست و آنانی که امانتداران

 آنان به خاطر عشق و محبت به تو این مقام را کسب کردند و تو بر ایشان مقدر عالی که توبه آنان اختصاص دادی و

طور و  باشد و هرتغییر و تبدیل نمی تواند بر فرمان قطعی تو غالب آید و فضای حتمی تو قابلساختی و هر کسی نمی
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چیز موجود شود و چون تو بر حکمت همه چیز داناتری و در کیفیت آفرینش  هر کجا مشیت تو به چیزی تعلق گیرد آن

جا که برگزیدگان و خلفای تو در  اده تو ایراد بگیرد، تا آنتواند تو را بر خالف حکمت متهم سازد و بر ارنمی کسی

بینند فرمان تو شده و مقام خالفت تو را نااهالن ربودند در حالی که می زمین به حکم مشیت و اراده تو مغلوب دشمنان

رگون ت به کلی دگتو را از راه شریع اند؛ کتاب و شریعت تو را پشت سرانداخته و واجباتچگونه تغییر و تبدیل داده را

است، خداوندا! بر دشمنان ایشان از اولین و آخرین لعنت فرست و بر هر کسی  اند و سنتهای پیامبرت، رها شدهساخته

آنها را از رحمتت دور کن خداوندا  پیروی کرده و با آنان همراهی نموده همه به عمل بد آنان راضی بوده و از آنها که

 و بزرگی، چنان درود، برکات و تحیاتی که بر برگزیدگانت؛ ابراهیم و آل که تو ستوده بر محمد و آل محمد درود فرست

  «.فرما فرستی و فرج عاجل و آسایش و نصرت و اقتدار کامل به ایشان عطاابراهیم می

ان السالم در این بخش از دعای خود به شؤون حساس سیاسی زمان خودش پرداخته و مطالبی به شرح زیر بیامام علیه

  :داشته است

صلی  -خلفا و اوصیای پیامبر  مقام نماز عید و دیگر امور مربوط به شؤون عامه مخصوص ائمه هدی است که آنان -1

کنند و امور مردم را به میان مردم عدل محض و حق و حقیقت ناب را اجرا می باشند و آنانند که درمی -الله علیه و آله 

  .ندنمایو داد کامل تدبیر می عدل

 پادشاهان اموی مراکز حساس دولتی را ربوده بودند که از هیچ کوشش و تالشی زمامداران جور و ضاللت از قبیل -2

  .کردندکوتاهی نمی برای مبارزه با حقایق اسالمی و برچیدن عقیده دینی از واقعیت زندگی مردم

حکومت بنی امیه مقهور و مغلوب شدند و آن  دوران سیاه السالم و زمامداران حق و حقیقت درائمه هدی علیهم -3

  .را ربودند ظالمان حقوق حقه ایشان

قرآن مجید و منحرف ساختن واجبات و ترک سنت  سیاست اموی بر دگرگون ساختن احکام الهی و پشت سرانداختن -4

  .مبتنی بود - صلی الله علیه و آله -رسول خدا 

  :سپاریمگردیم و گوش جان میرمیو اینک به صفحه دیگری از این دعای شریف ب

حتمت طاعتهم، ممن یجری ذلک به و  واجعلنی من اهل التوحید و االیمان بک، و التصدیق برسولک، و األئمة الذین اللهم

غضبک اال حلمک، و ال یرد سخطک اال عفوک، و ال یجبر من عقابک اال  علی یدیه، آمین رب العالمین. اللهم لیس یرد

لنا یا الهی من لدنک  نجینی منک اال التضرع الیک و بین یدیک. فصل علی محمد و آل محمد، و هبال ی رحمتک، و

میت البالد، و ال تهلکنی یا الهی غما حتی تستجیب لی، و تعرفنی  فرجا بالقدرة التی بها تحیی اموات العباد، و بها تنشر

  ...عنقی، و ال تسلطه علی  تشمت عدوی، و ال تمکنه مندعائی، و اذقنی طعم العافیة الی منتهی اجلی، و ال االجابة فی

ی اتصدیق به پیامبر و ائمه که طاعتشان را بر همه مسلمانان فرض کرده خداوندا! مرا از اهل توحید و ایمان به خودت و

عای مرا پروردگار جهانیان این د قرار بده! ای -ای کسانی که امر اطاعت خودت را به دست آنان جاری ساخته آن -

بردباریت و قهر و خشمت را جز عفو و بخششت چیزی فرونشاند و از  اجابت کن. خداوندا! غضب تو را جز حلم و

راه نجاتی نیست،  جز به رحمت تو پناهی نیست و از قهر و سطوتت مرا جز تضرع و زاری به درگاهت کیفر و عذابت

کار من فرج و گشایشی عطا فرما با همان قدرتی که  ود درپس خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و از جانب خ

با غم دنیا  سازی، ای خدای مهربان مراکنی و سرزمینهای خشک و مرده را سبز و خرم میمی مردگان را دوباره زنده

ان و کن و طعم عافیت را تا آخر عمر به من بچش و آخرت هالک مساز، دعایم مستجاب فرما و اجابت آن را به من الهام

  .مکن و دست دشمنان را از من کوتاه کن و هیچ دشمنی را بر من مسلط مگردان مرا به شماتت دشمنان مبتال

 اکرمتنی فمن ذاالذی یهیننی؟ و ان اهنتنی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی؟ و ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی؟ و ان الهی

رحمنی؟ و ان اهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک او یسالک فمن ذا الذی ی فمن ذا الذی یکرمنی؟ و ان عطبتنی

یخاف الفوت و انما یحتاج الی الظلم  امره؟ و قد علمت انه لیس فی حکمک ظلم و ال فی نقمتک عجلة و انما یعجل من عن

  ...کبیرا الضعیف و قد تعالیت یا الهی عن ذلک علوا

تواند مرا خوار و ذلیل سازد؟ و اگر تو مرا خوار و ذلیل می هی چه کسیخداوندا! تو اگر مرا بلند کنی و رفعت مقام بد

خوار و ذلیل کند؟ و  تواند عزیز و گرامی بدارد؟ و اگر تو مرا گرامی بداری کیست که بتواند مرامی گردانی چه کسی

قوی و گرامی گرداند؟ و اگر تو مرا عذاب کنی چه کسی  اگر تو مرا ضعیف و زبون کنی چه کسی قدرت دارد که مرا

راض ات اعتبنده اگر بخواهی تو مرا هالک کنی چه کسی قادر است که بر حکم نافذ تو نسبت به کند؟ وبر من ترحم می

اب نتقام تو شتدانم که در حکم تو ستم و ظلمی وجود ندارد و در امی نماید؟ و یا درباره آن از تو سؤال نماید؟ البته این را

دست بدهد و کسی ستم  کند که بترسد از این که قدرتش را ازنیست، چون کسی در کار انتقام تعجیل می ایو عجله

  .باالتر از همه اینها هستی کند که ضعیف و ناتوان باشد در صورتی که تو خداوندامی

متک نصبا، و مهلنی، و نفسنی، و اقلنی عثرتی، و للبالء غرضا، و ال لنق اللهم صل علی محمد و آل محمد، و ال تجعلنی

صل بک اللهم الیوم من غضبک، ف تبتلنی ببالء علی اثر بالء، فقد تری ضعفی و قلة حیلتی و تضرعی الیک، اعوذ ال

من سخطک، فصل علی محمد و آله، و أجرنی و أسألک أمنا من  علی محمد و آله، و أعذنی، و أستجیر بک الیوم

محمد و آل  و آله و آمنی، واستهدیک، فصل علی محمد و آله، واهدنی، وأستنصرک فصل علی ی محمدعذابک، فصل عل

فصل علی محمد و آله، و اکفنی،  محمد، و انصرنی، وأسترحمک فصل علی محمد و آله، وارحمنی، وأستکفیک

أستغفرک لما سلف من أستعینک فصل علی محمد و آله، و أعنی، و  وأسترزقک فصل علی محمد و آله، وارزقنی، و
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ه ء کرهتاعود لشی محمد و آله و اغفر لی، و أستعصمک فصل علی محمد و آله، واعصمنی، فانی لن ذنوبی، فصل علی

ذاالجالل و االکرام، صل علی محمد و آله، واستجب لی جمیع ما  منی ان شئت ذلک، یا رب، یا رب، یا حنان، یا منان، یا

منه، و بارک لی  ه الیک، و ارده، و قدره، واقضه، و امضه، و خر لی فی ما تقضیمنک، و رغبت فی سألتک، و طلبت

فضلک وسعة ما عندک، فانک واسع کریم، و صل  فی ذلک، و تفضل علی به، و اسعدنی بما تعطینی منه، وزدنی من

  . [1] ارحم الراحمین ذلک بخیر اآلخرة و نعیمها، یا

 له و یصلی ألف مرة علی محمد و آله علیهم الصالة والسالم أبد ذلک بما بداو کان علیه الصالة والسالم یدعو بعد ]

به من فرصت و مهلتی عطا فرما و  خداوندا! بر محمد و آلش درود فرست و مرا هدف تیر بال مگردان و«.اآلبدین.[

 ا تو ضعف و بیچارگی مرامرا به بالیی در پی بالیی مبتال مگردان، خداوند غمهایم را زایل کن و لغزشهایم را کم کن و

ام، پس قهرت به لطف و کرمت پناه آورده شنوی، خداوندا من امروز از شراربینی، ناله و زاریم را به درگاهت میمی

 در سایه رحمتت پناه بده و امروز من از خشم و انتقامت به مغفرت و گذشت تو بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا

ایمنی از عذاب را درخواست دارم، به  د و آل محمد، درود فرست و مرا پناه بده و از درگاهتام پس بر محمپناه آورده

طلبم، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا هدایت فرما من از تو هدایت می !لطف و کرمت مرا ایمن گردان، خداوندا

خداوندا من از پیشگاه تو رأفت و  فرما، طلبم، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا یاری و نصرتاز تو یاری می و

درود فرست و بر حالم رحمت فرما. خداوندا من از درگاهت روزی و  کنم، بر محمد و آل محمدمهربانی درخواست می

خود طلب آمرزش  خواهم بر محمد و آل محمد درود فرست و به من کمک کن. و از گناهان گذشتهمی یاری و کمک

طلبم، درگذر و از تو عصمت و ترک معصیت می محمد و آلش درود فرست و از گناهانم کنم، پس خداوندا برمی

فرست و مرا توفیق ترک معصیت مرحمت فرما، که من هرگز به کاری که مورد  خداوندا بر محمد و آل محمد درود

که منتهای مهربانی و پروردگار، ای  تو نباشد برنگردم، اگر مصلحت بدانی و اراده فرمایی. ای پروردگار! ای رضای

صاحب جالل و احسان، بر محمد و آل محمد درود فرست و همه آنچه را  احسان و لطف نسبت به مخلوق خود داری ای

قضا و قدر خود مقدر فرما  درخواست کردم و با شوق و امید از درگاهت طلبیدم اجابت کن و با اراده حتمی و که از تو

سعادت و خوشحالیم قرار بده و از فضل و کرم و رحمت و  فرمودی مایهو آنچه را که از مقدرات نصیب من 

ساز  و نیکی فرما و از لطف خود افزونتر مرحمت کن و از رحمت واسعه خود برخوردارم بزرگواریت مقرون به خیر

  ...دگانخشاینترین بمتصل گردان ای بخشنده ای و خیرات این دنیا را به نعمتهای ابدیکه تو گشایش دهنده و بخشاینده

 داشت سپس هزاراین دعای شریف هر درخواست و دعای مهمی که داشت معروض می السالم پس ازامام سجاد علیه

  .فرستادمرتبه صلوات بر پیامبر گرامی )ص( می

 و قربان تمام شد دعایی که مشتمل بر خضوع و تذلل و زاری در پیشگاه خداوند بزرگ در این جا، دعای شریف عید

متعال درخواست ایمان به ذات مقدس او و  السالم از خداونددرخواست خیر دنیا و آخرت از درگاه اوست؛ امام علیه

 اوصیا و خلفای پیامبر در میان امت را نموده است و بدون شک و تردید شخص امام تصدیق به پیامبر و ائمه اطهار و

معرفت به اوصیای آن حضرت که خود یکی از  دیق به پیامبر )ص( والسالم در باالترین مرتبه ایمان به خدا و تصعلیه

 دعا را به خاطر ارشاد و هدایت امت برای پیروی از راه و روش صحیح در زندگی آنان است، بوده و به طور مسلم این

  .عقیدتی خود، بیان فرموده است

  .ال ینفع مال و ال بنون اال من اتی الله بقلب سلیمالحمد لله اوال و آخرا اللهم اجعل هذا ذخرا لیوم فقری و فاقتی یوم 

  .ه 1917رجب المرجب  94 -مشهد مقدس 

  محمد رضا عطائی

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای چهل و هفتم [1]

طائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا ع1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 ارزش اولیای خدا

مراسم حج مشغول طواف بود و امام  ی ناپاک و باطل در دوران خالفت خویش، یک سال درعبدالملک مروان خلیفه

 ا آن زمانک که تسرگرم طواف بود و ابدا توجه و اعتنایی به او نداشت. عبدالمل السالم نیز پیشاپیش اوالعابدین علیهزین

این مرد کیست که جلوتر از ما  -گفت:  شناخت، به اطرافیانشحضرت را از نزدیک ندیده بود و او را به قیافه نمی

 او»عبدالملک مغرورانه گفت: « او علی بن الحسین است.»کند؟! گفتند: لحاظ نمی کند و ابدا احترام مقام ما راطواف می

  :گفت هنگامی که حضرت را نزد او آوردند« کناری نشست.را نزد من بیاورید و خود در 

السالم آیی؟! امام علیهکنی و نزد ما نمیای علی بن الحسین! من که قاتل پدر تو نیستم! چرا به ما کم توجهی می -

  :فرمود

ک اگر تو هم دوست را جهنمی نمود. این قاتل پدرم دنیای پدرم را گرفت ولی پدرم آخرت او را تباه کرد و تا ابد او -
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  !داری مثل قاتل پدرم باشی، باش

نه مقصودم این  -گفت:  که دانست با مردی محکم و استوار مقابل شده است، دست و پای خود را جمع کرد و عبدالملک

یم. ننیاز کتوانیم از نظر ثروت و مال تو را بیبهرمند شوی. ما می است که نزد ما آیی و از امکاناتی که در دست ماست

خدایا قدر و ارزش اولیای  - :السالم روی زمین نشست و دامن لباس خود را پهن کرد و فرمودهنگام امام علیه در این

  .خود را به کوردالن نشان بده

ها را خیره ی چشمهمه بها شده کهالسالم پر از جواهرات و گهرهای درخشان و گرانکه دامن امام علیه ناگهان دیدند

  !ها نیستبه این خداوندا! اینها را از من بگیر که مرا نیازی -کند.می

السالم ی این کرامت باهره و مقام امام علیهعبدالملک از مشاهده .ناگهان تمامی اموال و جواهرات از دیدگان غائب شد

  . [1] .فرود آورد سر به خجلت

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 217مقدس اردبیلی، حدیقة الشیعه، ص  - 979، الخرایج و الجرایح، ص قطب راوندی [1]

  .191، ص 96

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 امان دادن به آهو

کسی است که روزی اش را از خدا بگیرد و غیر  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: خوارترین افراد در نزد خدا

  .خدا را عبادت و بندگی کند

فاصله دور دیده شد و صدایی کرد.  سجاد علیه السالم با گروهی در مسافرت مشغول صرف غذا بودند که آهویی از امام

در این هنگام یکی هستی. آهو بالفاصله آمد و مشغول خوردن چیزی شد،  حضرت فرمود: بیا چیزی بخور که در امان

داده بودم، چرا این کار  سنگریزه ای به پشت آهو زد، آهو رمیده و دور شد. حضرت فرمود: من به او امان از حاضرین

  .را کردی؟ هرگز با تو حرف نخواهم زد

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 اطالع از قتل زید

جاد علیه السالم فرموده است: هرگز از مخالفت با فرمان خدا خشنود مباش چرا، چون خشنودی از گناه از حضرت س

  .ارتکاب آن بدتر است

معمر نقل می کند که گفت: خدمت  صدوق: محمد بن علی بن الحسین، در کتاب عیون االخبار الرضا علیه السالم از شیخ

فرزند حضرت سجاد وارد شد؛ تا آن جا که حضرت صادق علیه السالم  یدحضرت صادق علیه السالم نشسته بودم که ز

در کناسه )محله ای در  از جدش روایت کرد که: فرزندی از صلب او به نام زید متولد می شود که او را فرمود: پدرم

  .کوفه است( می کشند

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 اهل آسمان لعنتش خواهند کرد

حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: برای جنگ با حرف های ناروا، هیچ چیز بهتر از سکوت و خاموشی نیست، 

  .چون بعضی از سخن ها زیان است

 دگفت: در مسجد با حضرت سجا بن حسن صفار در بصائر الدرجات از عبدالله بن عطای تمیمی نقل می کند که محمد

پابند نقره در پا داشت و از کنار ما گذشت. وی از مزاح ترین مردم و در  علیه السالم بودم. عمر بن عبدالعزیز نعلینی

منعم را می بینی؟ این نخواهد مرد تا  جوانی بود. حضرت نگاهی به او نمود و فرمود: ای عبدالله بن عطا! این مرد سن

 د؟ فرمود: آری، ولی طولی نمی کشد که می میرد و هنگامی که بمیرد، اهلشو زمامدار مردم شود. گفتم: این زمامدار

  .آسمان لعنتش کنند و اهل زمین برایش استغفار نمایند

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 از عقیده خود برگشت

تجارتش در شهرش باشد و با آنان که  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: از سعادت و خوشبختی مرد آن است که

  .او کمک کنند معاشرت دارد شایسته باشند و فرزندانش به
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صادق علیه السالم نقل می کند که: ابوخالد کابلی قائل  ابوعلی فضل بن حسن طبرسی در کتاب اعالم الوری از حضرت

سجاد علیه السالم  حنفیه بود. ابوخالد از کابل به مدینه آمد. مشاهده کرد، چون محمد به حضرت به امامت محمد بن

برادرت طوری خطاب می کنی که او به تو این گونه خطاب  خطاب می کند، می گوید: ای سید من! ابوخالد گفت: با پسر

محمد! کار را  گفت: مرا برای محاکمه نزد حجراالسود برد و شنیدم که حجر به من گفت: ای نمی کند؟ محمد بن حنفیه

  .ابوخالد، از عقیده خود برگشت و امامی شد به پسر برادرت واگذار که او از تو سزاوارتر است و از آن پس

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 ام خود را شناختمام

که بازداری گوش را از شنیدن غیبت  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و اما حق حس سامعه و شنیدن این است

  .و شنیدن هر چیزی که شنیدن آن حالل نیست

قائل  هکابلی به امامت محمد بن حنفی از ابوبصیر از حضرت باقر علیه السالم در حدیثی روایت می کند که: ابوخالد و

حضرت به او فرمود: مرحبا ای کنکر! )و این نامی بود که کسی از آن  .بود. خدمت حضرت سجاد علیه السالم رسید

به من معرفی کرد. شما مرا به  پس ابوخالد به سجده افتاد و گفت: شکر خدایی را که مرا نمیراند تا امامم را خبر نداشت(

  .اسمی نامیدید که مادرم مرا به آن نامید

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 اعجاز سنگ سیاه

حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: زبان هر روز از اعضاء احوال می پرسد که حالتان چگونه است، می گویند 

  .خوب است اگر تو بگذاری

شام به مدینه بر می گشت، من همراه  ی که حضرت سجاد علیه السالم ازبه سند خود از ابونمیر نقل می کند که وقت و

بودند، نیکی می کردم. تا آن جا که گفت: پس آن حضرت سنگ سیاهی برداشت  ایشان بودم و به زن هایی که همراهش

ز آن نور می تاریکی شب در خانه ا بر آن زد و فرمود: این را بگیر و هر حاجتی که داری با آن برآور. من در و مهر

باز می شد. در دست می گرفتم و جلوی پادشاهان می ایستادم و بدی و  خواستم، روشنی می داد. بر قفل ها می گذاشتم

  .دیدم گزندی نمی

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 او ایمان نمی آورد

ست: من کراهت دارم از این که خدا را به جهت بهره بردن از نعمت هایش یا ترس حضرت سجاد علیه السالم فرموده ا

  .از عذابش عبادت کنم

می کند که: به او و عبدالله بن عمر  به سند خود از محمد بن ثابت از علی بن الحسین علیه السالم در حدیثی روایت و

سخنی گفت و فرمود: چشم باز کنید. وقتی که چشم  چون چشم بستند، حضرت خطاب امر کرد که چشمان شان را ببندند،

ماهیان پیدا شدند و ماهی بزرگی  :باز کردند، مشاهده کردند که بر فرشی کنار دریا هستند. حضرت کالمی گفت خود را

که یونس در شکمش حبس شد. باز به دستور حضرت چشم خود را  با حضرت سخن گفت و می گفت: من آن ماهی هستم

کرد:  بن ثابت عرض باز کردند، خود را در جایی که قبال بودند، دیدند. ابن عمر بیرون رفت. محمد که چشمبستند وقتی 

آورد؟ حضرت فرمود: نه، محمد بیرون رفت و از ابن عمر  گمان می کنی ابن عمر به آن چه من ایمان آوردم، ایمان می

  .سحر است پرسید و او گفت: این

 . 1747یب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حب

 ابوبکر بن برقی

  . [1] «.علی بن حسین باالترین فرد زمان خود بوده است»گوید: ابوبکر بن برقی می

بوده است و کسی همانند او در کمال و  السالم در علم، تقوا و اطاعت خدا باالترین فرد روزگارراستی که امام علیه به

  .واالیش در آن روزگار نبودشخصیت 

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974/  9سیر اعالم النبالء:  [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوذرعه

  . [1] «.امتر از علی بن حسین ندیدهفقیهمن کسی را »ابوذرعه گوید: 

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .14/ ص  1/ ق  19تاریخ دمشق:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوحازم

  . [1] «.امهیچ فرد هاشمی را باالتر از علی بن حسین ندیده»گوید: می ابوحازم

  . [9] «.تر از علی بن حسین را سراغ ندارمفقیه»گوید: و نیز می

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .همان مدرک [1]

  .949/  7، کشف الغمه: 776/ ص  9/ ق  7تهذیب الکمال م  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوحاتم اعرج

  . [1] «.اممن کسی از هاشمیان را باالتر از علی بن حسین ندیده»ابوحاتم اعرج گوید: 

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .16/  9، تاریخ اسالم: 111/  1، العبر فی خبر من غبر: 112/  1، شذرات الذهب: 72/  1حفاظ: تذکرة ال [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوحمزه ثمالی

ام که کسی پارساتر از من از مردم نشنیده» :گویدزه که فردی موثق و امین بود، میصفیه مشهور به ابوحمثابت بن ابی

را  هرگز کسی»گوید: [ و در جای دیگر می1« ]اند.طالب نقل کردهاز علی بن ابی علی بن حسین باشد مگر آنچه را که

ردن دیگران، همه حاضران موعظه ک ام که به هنگام سخن گفتن از زهد و وقتزاهدتر از علی بن حسین نشنیده

  . [9] «.محضرش را به گریه آورد

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .27/  1سفینة البحار:  [1]

  .117امالی شیخ مفید: ص  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779م؛ رضا علیه السال

 امام صادق

السالم و از کسی از فرزندان امام امیرالمؤمنین علیه» :فرمایدالسالم میالسالم یعنی امام صادق علیهنواده امام سجاد علیه

[ به 1.« ]باشد تر از علی بن حسین علیهماالسالم به آن بزرگوارلباس پوشیدن و فقاهتش شبیه بیت آن حضرت که دراهل

ترین فرد به جدش امام امیرالمؤمنین بود و به حق شبیه امام زین العابدین در عبادت، علم و دیگر صفاتراستی که 
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  .واال بود که با علوم و معارفش آسمان دنیا را روشن کرده است تجسمی از آن شخصیت

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .769حاشیه دیوان حمیری: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1زندگانی امام سجاد )جلد  منبع: تحلیلی از

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن شهاب

  . [1] «.امالسالم ندیدهمن هیچ فرد قرشی را باالتر از علی بن حسین علیه»گوید: شهاب میابن

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .761/  1رفة و التاریخ از بسوی: المع [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن زید

  . [1] «.ماالسالم ندیدهمن هرگز شخصیتی به عظمت علی بن حسین علیه»گفت: گوید: پدرم همواره میزید میابن

اند دشمنان که جملگی بر این عقیده بودند جمعی از معاصران امام که در آن میان هم دوستان بودند و برخی هم از اینها

  .تقوا و دانش در جهان اسالم است هایالسالم یکی از استوانهکه امام علیه

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .761/  1: المعرفة و التاریخ از بسوی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن عساکر

علی بن حسین »گوید: السالم، میعلیه عساکر در شرح حال امامحافظ ابوالقاسم علی بن حسن شافعی معروف به ابن

صفات از  [ . و این1« ]زیادی نقل کرده، او عالیقدر، بلند مقام و پارسا بوده است. اد و امین بوده و احادیثمورد اعتم

  .ارزشمندترین و باالترین اوصافی هستند که در دنیای اسالم وجود دارد

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .199/  76تاریخ دمشق:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1ی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگان

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن سعد

احادیث زیادی نقل کرده، بلند مقام و  علی بن حسین شخصیتی مورد اطمینان و امین بوده،»گوید: محمد بن سعد، می

این  السالم بهسعد در توصیف امام علیهعساکر و ابنفرمایید که ابنمالحظه می [1] «.رفیع منزلت و پارسا بوده است

  .اوصاف اتفاق نظر دارند

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .999/  2طبقات الکبری:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779ا علیه السالم؛ رض
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 ابن حجر عسقالنی

شخصیت مورد اعتماد و استواری است، او  طالب زین العابدینعلی بن حسین بن علی ابی»گوید: حجر عسقالنی میابن

 از قول زهری درباره او گفته است: من کسی را در بین مردم قریش باالتر از او عیینهعابد فقیه فاضل مشهور است، ابن

  . [1] «.امندیده

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .72/  9تقریب التهذیب:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن هیثمی

در علم و زهد و عبادت جانشین پدران  و زین العابدین آن کسی است که: »گویدشهاب الدین احمد بن حجر هیثمی می

  . [1] «.گذشت و عفو و اغماض زیادی داشت افزاید: زین العابدینخویش است... و می

بادت را از ع السالم جانشین پدرانش بوده و باالترین صفات ایشان یعنی علم و زهد وعلیه به راستی که امام زین العابدین

اغماض زیادی نسبت به کسانی که به آن حضرت بدی  یشان به ارث برده است، عالوه بر آن که وی از گذشت و عفو وا

  .است کرده بودند، برخوردار بوده

--------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .114الصواعق المحرقه: ص  [1]

ریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر ش1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوالفتح

معروف به زین  -رضوان خدا بر همه ایشان باد  - طالبامام علی بن حسین بن علی بن ابی»گوید: ابوالفتح بن صدقه می

  . [1] «.از جمله سادات و بزرگان تابعین است العابدین، یکی از دوازده امام و

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .71درر االبکار )فتوگرافی(: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابونعیم

العابدین و شاخص مطیعان و خاشعان فردی  السالم، زینطالب علیهعلی بن حسین بن علی بن ابی»ونعیم گوید: حافظ اب

  . [1] «.عابد وفادار، بخشنده و خوشخو بود

السالم از قبیل عبادت، وفاداری و بخشندگیش سخن گفته به راستی ابونعیم راجع به برخی از صفات نمونه امام علیه

  .است

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .177/  7حلیة االولیاء:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن عنبه

السالم بیشتر از آن است که به شمار آید و یا هعلی فضایل امام زین العابدین»گوید: عنبه مینسب شناس مشهور به ابن

ر بیرون از شما توان توصیف کرد وبه راستی که خوبیها و فضایل امام زین العابدین را نمی [1] «.امکان توصیف باشد
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وشن رپدرانش بود که تمام دنیا را نیکیها و فضایل ایشان  السالم در امتداد ذاتی سیرهاست زیرا که خوبیهای امام علیه

  .کرده است

------------------------ 

 :پی نوشت ها

  .147عمدة الطالب: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن تیمیه

است، بر فضیلت و مقام و منزلت واالی آن  منحرف و از دشمنان ایشانالسالم بیت علیهمتیمیه که از راه اهلحتی ابن

 علی بن حسین از بزرگان و سادات تابعین در علم و دیانت است... دارای مقام امام»گوید: حضرت اعتراف نموده و می

  . [1] «.خشوع بوده و صدقات نهانی داشته و دیگر فضایلی که معروف و مشهور است

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، چاپ اول197/  9منهاج السنه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن خلکان

دوازده امام و از جمله بزرگان تابعین است؛  از یکی -السالم یعنی امام زین العابدین علیه -وی »گوید: خلکان میابن

  . [1] «.باالتر از او ندیدم زهری گوید: من هیچ فرد قرشی را

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .994/  9وفیات األعیان:  [1]

ه جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگر1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابن شدقم

  . [1] «...امام بزرگوار، زاهد علی بن حسین زین العابدین»گوید: شدقم میابن

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .6زهرة المقول: ص  [1]

د رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محم1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ابوالفتوح

زین العابدین ملقب به سجاد است... او  نام جاودانه و شهرت همگانی از آن علی اوسط،»گوید: ابوالفتوح حسینی می

 به عقیده -و پارسا  و زاهد -به عقیده شیعه دوازده امامی  - چهارمین معصوم نخستین فرزند از فرزندان امام حسین و

  . [1] «...است -دیگران 

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .النفحة العنبریة )فتوگرافی( [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 ابن جوزی

پیشوای مؤمنان است که راه و رسم  این زین العابدین و رهبر پارسایان، سرور پرهیزکاران و»گوید: یجوزی مابن

خدا  و آثار او مقام قرب و نزدیکی او را به -صلی الله علیه و آله  -رسول خدا  دهد که وی از دودمانزندگی او نشان می

اعراضش از متاع دنیا حکایت از  د فراوان اوست واش بیانگر نماز و تهجهای موضع سجدهکند و وصلهثابت می

  . [1] «.پارسایی او دارد

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .تذکرة الخواص [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ب

 و گذشت بردباری

برابر رفتار نابخردانه مردم است. دارنده  از جمله اوصاف کمال برای انسان، برخورداری از صفت حلم و بردباری در

 های حضرتخداوند، ارجمند است؛ آن گونه که خدای تعالی یکی از برجستگی چنین ویژگی، نزد مردم، عزیز و نزد

ار بردمنیب؛ ابراهیم، بردبار و رئوف و فرمان ان ابراهیم لحلیم أواه: »فرمایدداند و میابراهیم را آراستگی به حلم می

  (72)هود: «. بود

مردی به وی ناسزا گفت، ولی » :اندالسالم نوشتهحلم و بردباری و عظمت مقام عرفانی علی بن الحسین علیه درباره

 را دید، گفت: با تو بودم! علی بن الحسیناعتنایی وی مرد وقتی بی ایشان خود را به نشنیدن زد و چیزی نفرمود. آن

  . [1] .«پوشی کردمات را نادیده گرفتم و چشمالسالم نیز فرمود: من نیز گفتهعلیه

در حال خارج شدن از مسجد بود که مردی به وی  السالمعلی بن الحسین علیه»همچنین عبدالغفار بن قاسم گفته است: 

 کنید. آن السالم فرمود: رهایشور شدند، ولی علی بن الحسین علیهبه آن مرد حملهوی  داراندشنام داد. نوکران و دوست

دانی. آیا حاجتی داری که آن از آن چیزی است که می گاه خطاب به آن مرد فرمود: آنچه از ما بر تو پنهان مانده، بیشتر

دوش  السالم عبای سیاهی را که برشرمنده شد و به خود بازگشت. علی بن الحسین علیه را برایت برآورم؟ آن مرد

گفت: از این ماجرا آن مرد همواره می داشت، به وی عطا کرد و به دستور حضرت هزار درهم نیز به او دادند. پس

  . [9] .«ای(خدایی )و کرامت اخالقی را از وی به ارث بردهرسول دهم که تو از فرزندانگواهی می

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .742، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 744، ص 91تهذیب الکمال، ج  [1]

  .122؛ نوراالبصار، ص 749، ص 91تاریخ دمشق، ج  [2]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول 

 برخورد با دشمن ناآگاه

شام کردند و در بین ایشان حضرت سّجاد، امام  بیت امام حسین علیه الّسالم را به عنوان اسیر وارد شهرهنگامی که اهل 

أمورین م با حالتی ناجور و دلخراش حضور داشت، مردم شام با تبلیغات سوئی که توّسط زین العابدین علیه الّسالم نیز

اسیران آمده بودند. در بین مردم پیرمردی بود، جلو  ستقبال ازیزید لعنة اللّه علیه شده بود، با شادمانی و سرور برای ا

بسیار  که مردان شما را کشت و آتش فتنه خاموش شد؛ و سپس به آن عزیزان دل شکسته، آمد و گفت: شکر خدای را

کردم و ای پیرمرد! آنچه تو گفتی، من گوش  :دشنام و ناسزا گفت. امام علیه الّسالم در همان وضعیتی که بود، فرمود

 :شد؛ و آنچه خواستی گفتی، اکنون ساکت باش تا من نیز سخنی گویم؟ پیرمرد گفت چیزی نگفتم تا آن که سخن تو تمام

حضرت فرمود: این آیه قرآن را نیز  .آنچه می خواهی بیان کن. حضرت فرمود: آیا قرآن خوانده ای؟ پیرمرد گفت: آری

مودّت و دوستی اهل بیتم را  یعنی؛ من از شما پاداشی به جز« ْجرا إالّ اْلَمَودَّةَ فی اْلقُْربیأَ  قُْل ال أْسئَلُُکْم َعلَیهِ »خوانده ای: 

هستیم؛ و آیا  -قُربی  -ام. امام سّجاد علیه الّسالم فرمود: ما اهل بیت  نمی خواهم. پیرمرد پاسخ داد: آری، آن را خونده

رعایت نمائید، خوانده ای؟ پیرمرد نیز گفت:  و شئون اهل بیت را پرداخت و؛ حق «َوآِت ذَا القُْربی َحقَّهُ »آیه قرآن را  این

  فرمود: به راستی که آن افراد، ما هستیم؛ پس حّق ما چگونه باید رعایت گردد؟ آری، آن را هم خونده ام. حضرت

  پیرمرد شامی گفت: آیا واقعا شما همان ها هستید؟

ُسوِل َو ِلِذی َواْعلَُموا انَّما»یه قرآن را فرمود: بلی؛ و سپس افزود: آیا این آ حضرت  َغنِْمتُْم ِمْن َشییٍء فَإنَّ ِللِّه ُخُمَسهُ َو ِللرَّ

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

تحویل رسول خدا و  -به عنوان خمس  -را  ؛ آنچه از غنائم و منافع را که به دست می آورید، باید یک پنجم آن«اْلقُْربی

  اهل بیتش دهید، را خوانده ای؟

 إنَّما یریدُ اللّهُ »آیا این آیه قرآن را  گفت: بلی. آن گاه امام علیه الّسالم فرمود: ما اهل بیت رسول خدا هستیم، و پیرمرد

ْجسَ  َرُکْم تَْطهیرا ِلیذِْهَب َعْنُکُم الّرِ هر نوع گناه و آلودگی پاک و منّزه  یعنی؛ خداوند شما اهل بیت را از« أْهَل اْلبَیِت َو یَطّهِ

 ت، را نیز خوانده ای؟گردانده اس

به تو پناه می برم، خدایا توبه  این حال پیرمرد شامی دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا در

  . [1] .این چنین درک نمی کردم و امروز هدایت گشتم کردم، سال ها است که قرآن می خوانده ام و

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .179، ح 191، ص 9احتجاج مرحوم طبرسی: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 !به حرفش گوش کن

  .کنمشوم و در وجودش شک میکم دارم از رحمتش مأیوس میکم -

  گویی، مگر چه شده؟مرد حسابی، چرا کفر می -

  .ها و خدارود، چه رسد به آسمانکنم، اما صدایم از سقف خانه هم باالتر نمیمیکنم، التماس این قدر زاری می -

  رسد؟مگر خدا کجاست که صدای تو به او نمی -

  .ی شوخی ندارم، رهایم کنحال و حوصله -

ا در رسد، اشتباه نکن برادر، خدنمی کنی خدا آن باال باالهاست که صدایت به اونه، قصد شوخی ندارم، فکر می -

 فرماید: )نحن أقرب الیه من حبلحس کردن او را نداریم، خدا در قرآن می نزدیکی من و تو است، ما توانایی دیدن و

برویم و از دانای شهر سؤال کنیم و علت  کنم[ با این حال پیشنهاد می1تریم( ]الورید؛ ما از رگ گردن به انسان نزدیک

  .داندع غیب الهی متصل، حتماً جواب را میمنب را از او بپرسم، او امام است و به

  .فکر خوبی است، موافقم، برویم -

ایم تا بدانیم علت قبول نشدن السالم رسیدند پرسیدند: ای امام بزرگوار، خدمت رسیدهوقتی به حضور امام سجاد علیه

  .دعاهایمان چیست

[ پس چرا هرچه 9استجب لکم( ] نگفته )ادعونی رسد، مگر خداکنم به جایی نمیآری، مخصوصاً من، هرچه دعا می -

 السالمالعابدین علیهام سست شود و بی دین از دنیا بروم. امام زینعقیده ترسمشود... میخواهم مستجاب نمیاز او می

شما  ازندگی افراد پرداخت، سپس فرمود: آی نگاه عمیقی به آن دو نفر کرد و به شمردن انواع گناهان و تأثیرات آنها در

صدقه  اندازید؟ با کار نیک وخوانید و به تأخیر نمینیستید؟ نمازتان را سر وقت می رو هستید و بدگمانبا دوستانتان یک

دهید؟ زکات وجود ندارد؟ آیا شهادت دورغ نمی کنید؟ در گفتارتان ناسزا و دشنامبه فقرا خود را به خدا نزدیک می

یتیمان  زنید و به یاری بیوه زنان وبا سنگدلی دست رد به سینه فقرا نمی کنید؟می دهید و قرض خود را ادامی

نیاوردم و کالمش را قطع کردم و گفتم: یا علی بن  گفت تا اینکه طاقتشمرد و میشتابید...؟ امام همین طور میمی

 دارید؟ این ا چه انتظاریکدام از فرمایشات شما نیستیم. امام لبخندی زد و گفت: پس از خد حسین، متأسفانه اهل هیچ

آثاری دارد که قبول نشدن دعا یکی از آنهاست، به  شود، در دنیا نیزکارها عالوه بر اینکه در آخرت گریبان گیر می

  . [7] .به حرفتان گوش دهد حرف خدا گوش کنید تا خدا هم

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .16ی ( آیه21ق ) [1]

  .«61ی ( آیه91غافر )»تا اجابت کنم شما را بخوانید مرا  [2]

  .971معانی االخبار، ص  [3]

 .1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 برخورد با دزد

  :السالم شنیدم که فرمودگوید: از امام باقر علیهیحیی بن عالء می

به سوی مکه رهسپار شد، در مسیر راه  ی حج، از مدینهالسالم برای انجام فریضهلعابدین علیهاروز پدرم امام زین یک

 آنجا دزدهای زیادی برای غارت و چپاول اموال حاجیان و اذیت و آزار سر راه به بیابانی بین مکه و مدینه رسید که در

جلو آمد و راه را بر امام بست و مانع از  ز آن دزدهاالسالم به دزدان رسید، یکی اکمین کرده بودند. همین که امام علیه

 السالم با متانت و خون سردی به آن دزداز مرکب بیا پائین. امام سجاد علیه :رفتن آن حضرت شد و به تندی گفت
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بکشم و آنچه داری همه را غارت کنم.  خواهم تو راخواهی؟ و به دنبال چه چیزی هستی؟ دزد گفت: میفرمود: چه می

کنم. نصف مال من و نصف مال تو، و حاللت باشد. بین خود و تو تقسیم می مام فرمود: بیا و هر چه دارم با رضایتا

 خواهیبگذارم. امام فرمود: آنچه می ام به اجراگفت: من به این کار راضی نیستم و باید تصمیم خودم را که گفته دزد

 ار. دزد ناپاک این پیشنهاد را هم رد کرد. امام به دزد فرمود: آیامن بگذ ی کفاف و الزم برایبردار ولی به اندازه

هنگام دو شیر از بیابان آمدند،یکی سر  دانی پروردگارت کجاست؟ دزد گفت: پروردگار من اآلن در خوابست. در اینمی

 «ان ربک عنک نائمزعمت »السالم به او فرمود: دزد هالک شد. امام سجاد علیه دزد و دیگری دو پای او را دریدند و

  . [1] .تو خیال کردی که پروردگارت در خواب است

  وارث علم امامان مبین

  ی دینکوکب دری رخشنده

  ی اهل ادبپیشوای همه

  فخر اسالمی ایران و عرب

  رهبر مکتب ارشاد بود

  لقبش حضرت سجاد بود

  نام نیکویش علی بن حسین

  پسر فاطمه را نور دو عین

  آنکه از خلق جهان سر باشد

  وارث علم پیمبر باشد

  صاحب جود و مقام و درجات

  . [9] جاری از لعل لبش آب حیات

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .41/  9ی ورام از مجموعه 64/  1داستان دوستان  [1]

  .711راهیان نور /  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفاد زینهایی از اخالق و رفتار امام سجداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 برخورد با غالمان در آخر ماه رمضان

  :السالم فرمودامام صادق علیه

شد، غالمان و کنیزان خود را در موارد مخالفت و سرپیچی، ماه رمضان می السالم هرگاهالعابدین علیهحضرت زین

تا شب آخر ماه. در آن شب، همه را  نمود،زد، در دفتری با قید تاریخ یادداشت میکرد. هر چه از آنها سر مینمی تأدیب

مود: در فالن روز و فالن فرهر یک از آنها که سر پیچی کرده بود، می به گرد خود جمع کرده و از روی یادداشت به

د، کردننمود. وقتی همه اقرار میمی فالن کار را نکردی؟ و من به تو چیزی نگفتم؟ آن غالم یا کنیز اعتراف ساعت تو

 قولوا یا علی بن الحسین ان ربک قد»گویم شما با صدای بلند بگویید: من می فرمود: آنچهایستاد و میدر وسط آنها می

ای  «ال کبیرة مما اتیت و عملت حصیت علینا و لدیه کتاب ینطق علیک بالحق ال یغادر صغیرة واحصی علیک کلما ا

ای ثبت و ضبط نموده، همان طور که تو کردار ما را ثبت کردی. در کرده علی بن الحسین! پروردگارت، آنچه را که

شود بزرگی از تو یافت نمی عمل کوچک وی تو، به راستی دارد. هیچ ای است که گواهی بر کردار گذشتهنوشته نزد او

ببخش و چنانچه امیدواری خدای توانا تو را ببخشد. به یاد آور هنگامی را  که در آن دفتر نباشد. اینک ما را عفو فرما و

وز دارد و همان مقدار کم را در رروا نمی ی خردلی ستمی دانهایستی. آن خدایی که به اندازهدر پیشگاه عدل الهی می که

 و لیعفوا و لیصفحوا اال»گوید: گذر، خدای از تو بگذرد، چنانچه در قرآن می آورد. از ما درواپسین، به حساب می

  که خداوند شما را ببخشد و بیامرزد؟ خواهیدپوشی کنید، آیا نمی[ عفو نمایید و چشم1« ]تحبون ان یغفر الله لکم

کرد و می گفتند و حضرت در میان آنها ایستاده و گریهکرد و ایشان مین میآنها تلقی تمام این سخنان را خود آن جناب به

  :فرمودریخت و میاشک می

ر د ای، تو نیز از ماکنیم از کسی که به ما ظلم کرده؛ همان طوری که امر کرده ای تا گذشتپروردگارا! تو دستور داده

ی خود محروم و ناامید سائل را از در خانه ای کهبه ما گفته تری به عفو و گذشت از ما بندگان.گذر. خدایا تو شایسته

  .خواهیم تا ما را ببخشی و کرم فرماییایم. از تو میات آمدهبه در خانه برنگردانید اینک به امید بخشایش،

 اند. آنگاهگشته مندعطایای تو بهره ی خود و ناامیدم مکن و مرا جزء کسانی قرار ده که ازمنت گذار بر بنده !پروردگارا

 اللهم اعف عن»فرمود: بگویید: ای، تو را بخشیدیم. میاینکه هرگز بدی نکرده کردند: آقای ما! باغالمان عرض می

خدایا! از علی بن الحسین بگذر؛ چنانچه از  بار«. علی بن الحسین کما عفی عنا فاعتقه من النار کما اعتق رقابنا من الرق

با  کن، همانطور که ما را از بندگی آزاد کرد. خود آن جناب، در موقع این دعا، جهنم آزاد ما گذشت و او را از آتش
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فرمود: بروید که شما را آزاد کردم، می گفت. یعنی: خدایا مستجاب گردان دعای ایشان را. آنگاهمی« آمین»اشک جاری 

باشند، عیدی داده  نیازمقدار زیادی که از مردم بی ی آنها راببخشد. در روز عید فطر، همه به امید این که خداوند هم مرا

  . [9] .فرمودرا بدین ترتیب آزاد می -یا بیش  کم -نمود. هر سال، آخر ماه در حدود بیست نفر و مرخص می

  مرا عشق و محبت در جهان آیین و دین باشد

  بلی آیین و دین عشقبازان این چنین باشد

  ز خدا بینیبرو ای زاهد خود بین، مزن دم ا

  که خود اهل گمان، کی آگه از حق الیقین باشد

  بود عارف، کسی که از دل و جان، در مسیر عشق

  غالم سید سجاد، کهف العارفین باشد

  خداجویی که از فرط عبادت، خود ز معبودش

  العابدین باشدمخاطب بر خطاب انت زین

  شهنشاهی که یکتا هادی راه هدی باشد

  فلک جاهی که واال حامی شرع مبین باشد

  خدیو دین، که بغضش باعث نار جحیم آمد

  . [7] ولی حق، که حجتش موجب ماء معین باشد

-------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .99نور [1]

  .99/  11به نقل از بحار  246الهامات جانبخش  [2]

  .62سار والیت چشمه [3]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زیننداستا :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 برخورد امام سجاد با شتر خود

)که هر  بار مسافرت 99سفر کرد، و در این  بار با آن شتر، از مدینه به مکه 99السالم شتری داشت که امام سجاد علیه

شد( حتی یک بار، تازیانه به او نزد. هنگامی که فرسخ می 72791که جمعا  فرسخ 161بار رفت و برگشت آن حدود 

زانوی خود نشست و گردنش را بر خاک  السالم از دنیا رفت، آن شتر با پریشانی کنار قبر آمد و بر دوسجاد علیه امام

 مده که این شتر سراسیمه از چراگاه آمد و گردن خود را روی قبر نهاد و درآ کرد. در نقل دیگرمالید و ناله میقبر می

این است معنی محبت و انسانیت، به راستی  .السالم دستور داد او را به چراگاه بازگرداندندخاک غلطید، امام باقر علیه

 زیانه نزند!! در آن شبی کهسوار شود و مسافرت کند، حتی یک بار به آن شتر تا فرسخ بر شتری 7291فکر کنید کسی 

ویی آب وض»السالم را فراخواند و به او فرمود: علیه السالم از دنیا رفت، ساعاتی قبل فرزندش امام باقرامام سجاد علیه

  .«بیاور

 خواهم، زیرا مردار در آننمی السالم فرمود: این راالسالم فرمود: آب وضو حاضر کرد. امام سجاد علیهعلیه امام باقر

ای در میان آب است، آب وضوی دیگر آورد. در این دید موش مرده السالم رفت و چراغ آورد،است. امام باقر علیه

همان شبی است که به من وعده  پسر جانم، امشب»السالم فرمود: السالم به فرزندش امام باقر علیهسجاد علیه هنگام امام

  «...اش را آماده کنیدبرای شترم، اصطبلی بسازید، و علوفه هکنم کاند، سفارش می)رحلت از این دنیا( داده

آن شتر، از اصطبل بیرون  اش را دفن کردند، چیزی نگذشت کهالسالم از دنیا رفت و هنگامی که جنازهعلیه امام سجاد

امام باقر نهاد و ناله کرد و دیدگانش پر از اشک گردید. به  آمد و کنار قبر آن حضرت رفت و گردنش را روی قبر

خوی پر مهر امام سجاد  کند. ایندادند که شتر از اصطبل خارج شده و کنار قبر آمده است و ناله می السالم خبرعلیه

  . [1] .السالم استعلیه

  ای ز سعی تو ملک دین آباد

  پدر و مادرم فدایت باد

  پی عرفان قدر و جاهت بود

  کودک هستی ار ز مادر زاد

  ا حق راطرز راز و نیاز ب

  تو خداجو به خلق دادی یاد

  اممن کجا و مدیح تو زده

  دل به دریا و هر چه باداباد

  گر قبول آیدت ز هی توفیق

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  ور نباشد قبولت این انشاد

  باز شادم که از عنایت حق

  ای چند، ای امام عبادلحظه

  ام با خیال تو سرگرمبوده

  . [9] داشتم از مدیح تو اوراد

---------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .971و  964/  1های اصول کافی داستان [1]

  .24های والیت، نغمه [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 به سوی بهشت

النار بادر بالتوبة الی الله من ذنوبه و راجع  من اشتاق الی الجنة سارع الی الخیرات و سال عن الشهوات و من أشفق من

توبه  بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دوری گزیند، هر که از دوزخ ترسد با [ . هر که مشتاق1عن المحارم.]

  .رد و از حرامها برگردداز گناهانش به درگاه خدا پیشی گی

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .941العقول، ص تحف [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 برمبه خدا پناه می

[ . خدایا! به 1تحت أیدینا.] الوالیة لمن اللهم انی أعوذ بک من هیجان الحرص و سورة الغضب و غلبة الحسد... و سوء

  .تندی خشم و غلبه حسد... و سرپرستی بد برای زیر دستانمان برم از طغیان حرص وتو پناه می

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .4صحیفه سجادیة، دعای  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 بهترین میوه شنوایی

  [1] .ء فاکهة و فاکهة السمع الکالم الحسنلکل شی

  .ای است و میوه شنوایی، کالم نیکوستبرای هر چیزی میوه

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .161، ص 74تحف العقول، ج  [1]

 .1749اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ 

 بردباری

  :السالم در اندرزی به فرزندش فرمودامام علیه

ل نیز کنی(. در مقاب ات را حلها شکیبا باش و به حقوق دیگران تجاوز نکن )تا گرفتاریگرفتاری ای فرزندم! در برابر

  . [1] .رسده به او میبرای تو بیشتر از سودی باشد ک ات کاری نکن که زیان آنبرای حل گرفتاری برادر دینی

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .914، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 
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 برد اسکاف

گوید: وی غالم مکاتب بود، و نجاشی می [1]السالم دانسته، شیخ او را از جمله اصحاب امام علی بن حسین علیهما

  . [9] .کندآن نقل می عمیر ازکتابی داشته است که ابن ابی

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بشر بن غالب

[ و برقی او را از اصحاب امام 1شمرده،] السالم بربشر بن غالب اسدی کوفی، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

  . [9] .السالم دانسته استسجاد علیهم السالم و حسنین وامیرالمؤمنین علیه

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بکر بن اوس

  . [1] .شمرده است السالمابومنهل طائی بصری، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بکیر بن عبدالله

  . [1] .السالم دانسته استبا همین عنوان از اصحاب امام سجاد علیه بکیر بن عبدالله بن اشبح، شیخ او را

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ن اعجاز انگیز پسر از چاهبیرون آورد

بود افتاد و مادرش بسیار مضطرب و نگران  السالم داخل چاهی که در خانهگویند: روزی ناگهان پسر امام سجاد علیهمی

سجاد  السالم در حال نماز بود و همسر آن حضرت هر چقدر فریاد و زاری کرد امامعلیه گردید. همان وقت امام سجاد

دوید تا کرد و باز به نزد آن حضرت مینظر می دوید و در چاهالسالم نماز را قطع نکرد. و مادر بر سر چاه میعلیه

 آمد و السالم نماز را تمام کرد و به سر چاهدر دلش بوجود آمد. سپس امام سجاد علیه آنکه ضعف بر او غالب شد و شکی

  «.بگیر پسرت را»مادرش گفت:  و پسر را بیرون آورد و بهبا اعجاز الهی، دست خویش را دراز کرد 

خنده افتاد ولی بعد بخاطر شکی که در دلش بوجود آمده بود و یقینش،  پس مادر از دیدن پسرش بسیار خوشحال شد و به

 ند است! اگرنگهدارنده، خداو»فرمود:  السالم به او دلداری داد وگردیده بود به گریه افتاد. پس امام سجاد علیه ضعیف

  . [1] «.کردی بسیار بهتر بودنمی سپردی و اضطراب پیداپسرت را به او می
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--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .سیراالئمه [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 از انگیز غل و زنجیرهاباز کردن اعج

السالم را در غل و زنجیر کنند و به علیه العابدینگوید: عبدالملک بن مروان ملعون دستور داد که امام زینزهری می

  ..حضرت موکل کرده بود شام ببرند و جماعت بسیاری را بر آن

اند و یدم که آن جناب را به زنجیرها بستهگرفتم که آن حضرت را ببینم، د من رفتم و سعی بسیار کردم و از ایشان اجازه

.« بودیبودم و تو سالم میجای تو می کاش من به»ی آن حال گریستم و گفتم: اند. از مشاهدهدر گردن ایشان گذاشته غل

 توانم اینها را از خود رفع کنم ولیکنکند، اگر بخواهم میبر من سنگینی می بری که اینهاتو گمان می»حضرت فرمود: 

را از زنجیر بیرون آورد و فرمود:  سپس دست و پاهای خود« خواهم که باشد و عذاب الهی را به خاطر من بیاید.می

ا دو منزل بیشتر ب»و پاهای خود را باز داخل در زنجیرها کرد و فرمود:  سپس دست« توانم چنین بکنم.اگر بخواهم می»

 گردند. منمدینه به دنبال ایشان می اند و درکالن آن حضرت برگشتهبعد از چهار روز دیدم که مو« نخواهم رفت. ایشان

و ا کار این مرد بسیار غریب است، ما در تمام شب بیدار بودیم و از»کردم، گفتند:  رفتم و حقیقت حال را از ایشان سؤال

من بعد از آن « م.زنجیر چیزی ندیدی نمودیم، چون صبح شد در محل او نظر کردیم ولی به غیر از غل وحراست می

حضرت را سؤال کرد و من این واقعه را برای او نقل کردم، عبدالملک گفت:  رفتم به نزد عبدالملک و او از من حال آن

  «چکار است؟ همان روزی که پاسبانان او را نیافته بودند، وی نزد من آمد و گفت: مرا با تو در» 

من باش  خواهی نزداو بدی بنمایم، پس گفتم: اگر می نستم نسبت بهپس از آن حضرت، ترسی بر من مستولی شد که نتوا

علی بن الحسین » :من گفتم« خواهم، و سپس بیرون رفت و من دیگر او را ندیدم.ایشان گفت: نمی تا ترا گرامی بدارم،

ست. عبدالملک پیوسته مشغول عبادت پروردگار خود ا ای در خاطر ندارد وای و ارادهچنان نیست که تو گمان کرده

  . [1] «.است، خوشا به حال او و خوشا به کار او کار او، کار نیکوئی»گفت: 

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .مناقب ابن شهر آشوب [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 باز شدن زنجیرها

  :ابن شهاب زهری گوید

عبدالملک بن مروان در غل و زنجیر کرده بودند و با گروهی از مأموران  السالم را به فرمانروزی که امام چهارم علیه

السالم با امام سجاد علیه دادند، من از مأموران حکومتی برای خداحافظیعنوان تبعید به طرف شام حرکت می به

شرفیاب شدم و آن حضرت را دیدم که پاهایش در بند و دستانش در غل  القات گرفتم. چون به خدمت مبارکشی ماجازه

 «بودید.سالم و آسوده می ای کاش غل و زنجیر به گردن من بود و شما آزاد و»به گریه افتادم و گفتم:  و زنجیر است

شود ولی آن را از این ها از من برداشته میاین رنجاگر بخواهم  ای زهری! نگران مباش،»السالم فرمود: امام علیه

احوالی را دیدید عذاب خدا را به  اندازد دوست دارم و شما نیز هر گاه چنینبه یاد عذاب الهی در قیامت می جهت که مرا

 «اهد یافت.این وضع تا مسافت دو منزلی مدینه، بیشتر ادامه نخو»فرمود:  آنگاه« خاطر آورید و از آن اندیشه نمایید.

مأموران حکومتی و گماشتگان آن  السالم خداحافظی کردم، پس از چهار روز دیدم کهگوید: من با امام علیه زهری

  .السالم هستنداند و در جستجوی امام علیهبازگشته حضرت سراسیمه و مضطربانه به مدینه

  :چون علت را پرسیدم گفتند

زنجیر بسته بودیم در  شب فرا رسید. ما آن حضرت را در حالیکه در غل وکه به دو منزلی مدینه رسیدیم  هنگامی»

شدیم اثری از حضرت ندیدیم و با کمال تعجب غل و زنجیر را بر  ای جا دادیم. صبح که فرا رسید و داخل آن خیمهخیمه

انگیز به شام واقعه حیرت زهری در ادامه گوید: پس از آن« ایم.دیدیم و تا این لحظه آن حضرت را نیافته زمین افتاده

پرسید و من آن چه را دیده و شنیده بودم نقل کردم. عبدالملک  رفتم و عبدالملک مروان را دیدم و او از من احوال

حضرت نزد من آمد و  گشتند، آنبه خدا سوگند در همان روزی که نگهبانان به دنبال ابوالحسن می» :وار گفتدیوانه

سن ابوالح« دوست دارم نزد من باشید.»گفتم: « چه کار است؟ کنی؟ مرا با تو و تو را با منچرا با من چنین می»فرمود: 

به  هیبتی از ابوالحسن این بگفت و بیرون شد، لیکن به خدا قسم چنان« دوست ندارم که نزد تو باشم. ولی من»فرمود: 
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  . [1] «!یف کردممن رسید که شلوارم را کث

------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .197، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 بارش شدید باران

سالم و روزیهایتان فراوان گردند. ثابت  نحضرت سجاد علیه السالم فرموده است: حج و عمره به جا آورید تا بدنهایتا

 گروهی از عباد بصره از جمله ابوایوب سجستانی و صالح مره و حبیب فارسی و نباتی نقل می کند که در یک سال با

تشنگی بر مردم غالب شده بود. اهل مکه  مالک دینار به حج رفتیم وقتی به مکه رسیدیم. در آنجا شدیدا کمبود آب بود و

سپس ما  .کردند که برای آنها دعا کنیم و از خداوند متعال برای آنها باران طلب کنیم به ما پناه آوردند و خواهشو حجاج 

طلب باران کردیم و دعای ما مستجاب نشد  به کعبه رفتیم و به طواف پرداختیم و با خضوع و خشوع از خداوند متعال

 نباتی می آمد وقتی به ما رسید گفت: ای مالک دینار و ای ثابت کردیم که به طرف ما در همین هنگام جوانی را مشاهده

او را دوست داشته باشد و دعای او را  و ای صالح مره و ای حبیب فارسی در میان شما کسی نیست که خداوند متعال

 ه حقو به سجده رفت و می شنیدیم که در سجده می گفت: ای موالی من ب مستجاب کند این را گفت و داخل کعبه شد

شروع شد و با شدت زیاد  مرا که به این مردم باران بفرست. هنوز سخن ایشان تمام نشده بود که باران دوستی تو

کجا دانستی که خداوند متعال تو را دوست دارد؟ گفت: اگر مرا  نباتی گفت: ای جوان از همچنان باران می آمد که ثابت

دوست می دارد  چون از من زیارت کردن خواست دانستم که مرامن زیارت کردن را نمی خواست و  دوست نداشت از

برخاست و چند بیت عربی بر زبان جاری ساخت. از  و به آن دوستی از او طلب باران نمودم و اجابت فرمود. و آن گاه

  .کیست؟ گفتند: او علی بن الحسین زین العابدین است اهل مکه پرسیدم این جوان

 . 1747بیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ ح

 بی تابی شتر حضرت سجاد

آن کسی است که تمایالت غریزی خود  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: مرد واقعی و مرد کامل و مرد شایسته

م روایت می کند که: کلینی در کافی از زرارة از حضرت باقر علیه السال را با حب الهی مهار کند. محمد بن یعقوب

هرگز آن را نزده بود. پس از  سجاد علیه السالم شتری داشت که بیست و دو مرتبه با آن به حج رفته بود؛ و حضرت

متوجه نشدیم. جز این که بعضی مستخدمین یا غالمان گفتند: شتر  وفات آن حضرت، شتر بر سر قبر ایشان رفت و ما

از این  می کند. گفت: قبل ین علیه السالم خوابیده و گردن به قبر می زند و صدابر سر قبر علی بن الحس بیرون رفته و

  .فرمود: در حالی که شتر قبال هرگز قبر را ندیده بود که دشمنان خبردار شوند و ببینند، شتر را بیاورید. و

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 باد امام سجاد را به مقصد می رساند

داشتن سه خصلت: ایمان به خدا و  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: نجات از هالکت و گمراهی نیست، مگر با

  .به شفاعت جدم و ایمان به گسترش رحمت حق

ع )قلعه ای و دهی در به طرف ینب به سند خود از انس نقل می کند که گفت: حضرت سجاد علیه السالم را دیدم که و

  .می برد و پرنده ها از هر طرف حضرت را احاطه کرده بودند نزدیکی کوه رضوی است( می رفت و باد ایشان را

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 بستانی

طالب است که به خاطر عبادت فراوانش به ابی علی بنزین العابدین همان ابوالحسن علی بن حسین بن »بستانی گوید: 

  . [1] «...الثفنات گفتندرا سید العابدین، زکی، امین و ذی زین العابدین ملقب شد و نیز او

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .722/  4دائرة المعارف بستانی:  [1]

ریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر ش1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 بازماندگان شهدا

که در برار شهادت نصیب شهید  ترین امتیازیبر اساس تصریح قرآن زندگی شهید از سایرین متفاوت است. بزرگ

[ . از ویژگی این زندگی این است که 1حیاء. ]فی سبیل الله امواتا بل ا شود، زندگی برتر است، و ال تقولوا لمن یقتلمی

باشد. به همین سبب ساماندهی می دادهای دنیا و نیز چگونگی زندگی بازماندگان باخبرپس از شهادتش از روی شهید

باشد، شهید را مسرور و خوشحال خواهد نمود. آرامش و بالندگی آنان می ها وزندگی بازماندگان که موجب کاهش آسیب

شود، شهید را آزرده خاطر تحمیل می ها و تنگناهایی که بر آنانونه که نابسامانی زندگی بازماندگان و آسیبگ همان

  .نمایدمی

انسانی  های فرهنگی و اقتصادی خود یک ارزش الهی وزندگی بازماندگان شهدا در زمینه دو دیگر این که ساماندهی

کرد نگاه ارزشی به فرهنگ روی شهادت خواهد بود. این کرد ارزشی به آرمانها رویاست. این نوع تالش

باشد. های الهی و انسانی میخواهی برای استقرار ارزششهادت پروری و زندگی آرمانی خواهد بود. ترویجشهادت

 باشد. این اندیشه ارزشی درمی هاآفرینی، دفاع جانانه تا پای خون از ارزششهادت، ترویج آرمان عزت ترویج فرهنگ

الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز همین ارزش را بارور نموده  معارف قرآن متجلی است. و سیره عترت آل رسول

  .شهید آزرده خاطر نگردد بازماندگان شهدا باید توجه ویژه نمود. باید زندگی آنان ساماندهی گردد، تا است. که به

بیند و علت آن را هم توجه ویژه دارد و آنان را با سایرین متفاوت می السالم به بازماندگان شهداسید الساجدین علیه

رینی آفبود، فرزندان برومند و عزت طالب که خود فرد فرزانه و زیرکیکند. عقیل بن ابیعزیزان آنها عنوان می شهادت

مسلم  .السالم دفاع نمودندن علیههای حسیالسالم تا پای جان از آرمانحسین علیه تربیت نمود که پنج تن آنان در قیام امام

السالم تشیع علوی را به حمایت از حسین علیه بن عقیل فرد فرزانه و هوشمند و شجاع که عراق به ویژه کوفه، پایگاه

 .حرکت بزرگ مسلم در کوفه مهار و سرکوب شد و مسلم مظلومانه به شهادت رسید ساماندهی نمود. تا آن هنگام که

[2] .  

آنان نیز تا پای جان از دین و آرمان خود دفاع نمودند  السالم بودند کهبرادران وی همراه کاروان حسین علیهچهار تن از 

احیای  ها را در جهتترین آسیب[ که این خاندان سخت7السالم به شهادت رسیدند ]علیه و همگی در رکاب حسین

نان به آفریالسالم به پاس قدردانی از این ارزشعلیه اجدینهای الهی برتابیدند و تا پای شهادت ایستادند. سید السارزش

پرسند چگونه بین می دهد. هنگامی که از وینماید. آنان را مورد حمایت خویش قرار میشایان می بازماندگان آنان توجه

ن مراهی با حسیهایی که پسران عقیل در هدهد، به خاطر سختیمی نهی، پاسخفرزندان عقیل و فرزندان جعفر تفاوت می

، و السالم بودسید الساجدین علیه اند، به آنان توجه بیشتر دارم. و این روش مستمر)علیهماالسالم( متحمل شده بن علی

 ولد عقیل، فقیل له ما بالک تمیل الی بنی عمک هوالء دون آل جعفر، فقال انی السالم یمیل الیکان علی بن الحسین علیه

این رفتار ارزش آفرینی امام سجاد  [9] .لله الحسین بن علی )علیهماالسالم( فارق علیهمعبدااذکر یومهم مع ابی

های عرشی حضرت است که این گونه در خاستگاه این رفتار اندیشه السالم در راستای بازماندگان شهداست،علیه

  .گرددمی رفتارش آشکار

-------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .129بقره،  [1]

شرح ماجرا و علل سقوط کوفه به صورت شفاف در کتاب امام حسین )ع( الگوی زندگی تحلیل شده است، ص  [2]

166.  

  .997، اخبار الطوال، ص 149، ص 9، االمامه و السیاسه، ج 244، ص 9طبری، ج  [3]

  .919کامل الزیارات، ص  [4]

  . 1749احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله 

 برتری

شنیدم که هیچ افتخاری برای کسی که  السالمالعابدین علی بن الحسین علیهگوید: از حضرت زینابوحمزه ثمالی می

باشد، مگر آنکه آن نسب توأم با فروتنی و تواضع باشد و هیچ نمی منسوب به طایفه قریش و به جماعت عرب است

ه نشود، مگر آنکه مقرون ب ربی نیست، جز به سبب تقوی و پرهیزکاری و هیچ عملی مورد قبول واقعمقام و تق مرتبه و

قبول واقع نشود، مگر در صورتی که با فهم و دانش به احکام دین  نیت باشد و هیچ عبادتی ارزش و اثر ندارد و مورد

  . [1] .توأم باشد

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .44، ص 9طرائف الحکم، ج  [1]
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منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 برخورد با مخالف

شد که او  عبدالملک مروان معزول شد و امر السالم را خون کرده بود، از طرففرماندار مدینه که دل امام سجاد علیه

مود فر السالم اصحاب خود را خواست و سفارشبه او توهین کنند. امام سجاد علیه را به درختی ببندند و مردم بیایند و

دلداری داد و نزد عبدالملک مروان وساطت او را  السالم نزد او رفت و او راکه مبادا به او توهین شود. امام سجاد علیه

  . [1] .بدیا کرد که از این خواری نجات

------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .167، ص 9شهر آشوب، ج مناقب ابن [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 برنامه کار

السالم از اهل خانه پرسیدم: که برنامه کار امام علیه ش گفت: پس از وفات امام سجادحمزه به روایت از پدرعلی بن ابی

رای او ب کن، گفت: به تفصیل بگویم یا مختصر؟ گفتم: مختصر بگو، گفت: هرگز غذای روز السالم را توصیفعلیه

  . [1] .نبردم و هرگز در شب بستری برای او نگذاشتم

---------------------- 

  :ت هاپی نوش

  .919، ص 1جامع احادیث الشیعه، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 بزرگتر از گناه

شحالی به گناه بزرگتر از السالم فرمودند: از شادمانی به گناه اجتناب کن زیرا اظهار خوامام علی بن الحسین علیه

  . [1] .ارتکاب آن است

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .124، ص 72بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 بطالت

السالم مرا آورد. وی گفت: علی بن الحسین علیهمی د که به هزل و مزاح خود، مردم مدینه را به خندهدر مدینه بطالی بو

تن از  هیچ نتوانستم وی را به خنده افکنم، تا آنکه حضرت از جایی عبور فرمودند دو درمانده و عاجز گردانیده و

در هزل و مزاح از دوش مبارکش  را ازغالمانش در پشت سرش بودند، پس آن مرد بطال آمد و ردای آن حضرت 

ننمود، از پی آن مرد رفتند و ردای مبارک را باز گرفتند و آوردند و  و برفت. حضرت به هیچ وجه به او التفات کشید

اهل مدینه را از کار و  مبارکش افکندند. حضرت فرمود: کی بود این مرد؟ عرض کردند: مردی بطال است که بر دوش

یعنی خدای را روزی است که در آن روز « یخسر فیه المبطلون لله یوما»داند. فرمود: به او بگویید خنکردار خود می

  . [1] .برنداند، زیان میرا به بطالت گذرانیده آنان که عمر خود

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .السالمیهمنتهی اآلمال، به نقل از شیخ صدوق )ره( از امام صادق عل [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 باالترین انواع پارسایی

  :السالم فرمودالسالم درباره زهد و پارسایی پرسید، امام علیهکسی از امام زین العابدین علیه

درجة الیقین، و أعلی درجة الیقین  اء، فأعلی درجة الزهد أدنی درجة الورع، و أعلی درجة الورع أدنیعشرة أشی الزهد»

 « [1] .لکیال تأسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم»من کتاب الله قوله:  أدنی درجة الرضا، أال و ان الزهد فی آیة

است و باالترین درجه ورع کمترین  زهد، کمترین درجه ورع زهد و پارسایی در ده چیز است و باالترین درجه» . [2]

 کمترین درجه رضاست، و بدانید که تعریف زهد در یک آیه از قرآن مجید آمده درجه یقین است و باالترین درجه یقین

این حدیث « دست شما رسید، شاد نشوید. اید، افسوس نخورید و بدانچه بهتا بر آنچه از دست داده»فرماید: است، می

  :شرح ذیل اشاره دارد ای از حقایق عرفانی بهشریف به پاره

و پرهیز از محرمات الهی که ناشی از ضبط نفس و سیطره و  ترین درجه ورعباالترین درجه زهد، به پای پست -الف

  .رسداست، نمی تسلط بر هوای نفس

  .رین درجه یقین به خدای تعالی که خود از باالترین مراحل ایمان استتباالترین درجه ورع معادل پست -ب

  .ترین درجه از رضای به مقدرات است که خود جوهره ایمان استباالترین مرتبه یقین عبارت از پایین -ج

نافع مادی از دست دادن چیزی از م حقیقت زهدی که آیه کریمه بدان اشاره فرموده، آن است که از غم و اندوه برای -د

آورد و چیزی از امور لذتبخش این دنیا و خیرات بدانچه انسان به دست می دنیوی و همچنین از خوشحالی و شادمانی

  .گرددبه خاک برمی شود، بر حذر داشته است و به این دلیل که همه اینها سرانجامآن که موفق می مادی

------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .97سوره حدید /  [1]

حدیث، فرموده است: زهد، ده جزء  اصول کافی، باب ذم الدنیا و الزهد فیها. مرحوم مجلسی در شرح خود بر این [2]

ترک محبت به مال، اوالد، لباس، خوراک، همسر، خانه، مرکب سواری،  :اند: اجزای زهد عبارتند ازدارد؛ بعضی گفته

و اینها تکلفی است که  اندلبی. و بعضی نیز، اقسام زهد را دوازده قسم شمردهدشمن، حکمرانی و شهرت ط انتقام از

  .م -باشد بدانها نیازی نمی

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 بهترین اعمال در پیشگاه خدا

  :السالم فرمودالسالم درباره بهترین اعمال در نزد خدا پرسیدند، امام علیهم سجاد علیهاز اما

الدنیا، و ان لذلک شعبا کثیرة، و ان  من عمل أفضل عندالله تعالی بعد معرفة الله، و معرفة رسوله أفضل من بغض ما»

 ، و استکبر، و کان من الکافرین، و الحسد والکبر، و هو معصیة ابلیس حین أبی للمعاصی شعبا، فأول ما عصی الله به

الدنیا، و حب الریاسة، و حب الراحة، و  هو معصیة ابن آدم حیث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلک حب النساء، و حب

 فصرن سبع خصال، فاجتمعن کلهن فی حب الدنیا، فقال األنبیاء و العلماء بعد حب الکالم، و حب العلو، و حب الثروة،

عملی پس از معرفت به خدای تعالی و  هیچ[ . »1«]ذلک... حب الدنیا رأس کل خطیئة، و الدنیا دنیا بالء...معرفة 

 هایی دارد و گناهان هم اقسامی دارد. نخستیننیست براستی که بغض دنیا شعبه معرفت رسول خدا، بهتر از بغض به دنیا

ه خدا سرپیچی کرد و بزرگی را ب لیس است؛ او از فرمانچیزی که بدان وسیله معصیت خدا شد، کبر بود که معصیت اب

فرزند آدم است هنگامی که به برادرش حسد برد و او را کشت، و حب  خود بست و از کافران گردید، و حسد که گناه

گردید و جمعا هفت  دنیا، حب ریاست، راحت طلبی و شهوت کالم و جاه طلبی و مال دوستی از آن منشعب زنان، حب

اند: حب دنیا در دانشمندان با علم و آگاهی از اینها فرموده دند و تمام آنها در حب دنیا جمع است. و پیامبران وخصلت ش

 ها وریشه فتنه براستی که حب دنیا اساس گرفتاریها و« است و این دنیا، دنیای گرفتاری است... رأس همه گناهان

زیاد آدمی به دنیا، او را به سوی بسیاری از نافرمانیها  که حرصشود، زیرا خطرهایی است که انسان به آنها دچار می

 دنیاست نام برده، از السالم بعضی از آفاتی را که منشأ آنها حبافکند، امام علیهدر شر عظیمی می کشاند وو گناهان می

  :آن جمله

  تکبر -1

  حسد -2

  حب زنان و ریاست طلبی -3

  آسایش طلبی -4

  نان بیهوده گفتنشهوت کالم و سخ -5

  برتری جویی نسبت به دیگران -6

  مال دوستی -7

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  .سازندبرند و او را در گناهان غرق کرده و از راه حق دور میاین آفتها هستند که انسان را به راه دلبستگیها می

-------------------------------- 

 :پی نوشت ها

با این جا دارد، هم از وسط روایت و  نچه در کافی آمده است تفاوت زیادیاصول کافی باب ذم الدنیا و الزهد فیها. آ [1]

  .م -محتمل است که نقل به اختصار شد. باشد  هم از ذیل آن عبارات زیادی حذف شده است

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779سالم؛ رضا علیه ال

 بر حذر داشتن امام از بعضی محرمات

داشته است برای این که این محرمات از  السالم مردم را از ارتکاب بعضی از محرمات بر حذرامام زین العابدین علیه

کلها،  اتقوا المحرمات»کند؛ فرمود: سازد و او را دچار شر بزرگی میتعالی دور می عواملی است که انسان را از خدای

آله اعظم فی التحریم من المیتة، قال الله تعالی:  و اعلموا أن غیبتکم ألخیکم المؤمن من شیعة آل محمد صلی الله علیه و

علیکم أکله من  [ و ان الدم أخف فی التحریم1« ]أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه و ال یغتب بعضکم بعضا»

جائر، فانه یهلک نفسه و أخاه المؤمن، و السلطان الذی  یعة آل محمد )ص( الی سلطانأن یشی أحدکم بأخیه المؤمن من ش

بالقابنا،  البیت، و تلقیبهم الخنزیر أخف تحریما من تعظیمکم من صغر الله، و تسمیتهم باسمائنا أهل وشی به الیه، و ان لحم

 ا أهل به لغیر الله، أخف تحریما علیکم من أن تعقدوابالقاب الفاجرین، و أن م و قد سماهم الله باسماء الفاسقین، و لقبهم

 فمن اضطر غیر باغ و ال»قال الله تعالی:  نکاحا، أو صالة جماعة مع أعدائنا الغاصبین لحقوقنا، اذا لم یکن منکم تقیة،

[ 7« ]علیه... ء من هذه المحرمات و هو معتقد لطاعة الله فال اثماللهو الی تناول شی [ و من اضطره9« ]عاد فال أثم علیه

 -صلی الله علیه و آله  -برادر مؤمنتان از پیروان آل محمد  از تمام محرمات بپرهیزید و بدانید که گناه غیبت شما از. »

ما دارد کسی از شمی دیگر را بکنید، آیا دوستنباید غیبت یک»مردار است، خدای تعالی فرموده است:  باالتر از خوردن

و حرمت خوردن خون بر شما سبکتر است تا « را... که گوشت مردار برادرش را بخورد پس ناخوش دارید آن

جائر،  است در نزد سلطان -صلی الله علیه و آله  -مؤمنش که از شیعیان آل محمد  چینی کسی از شما از برادرسخن

کرده است. و حرمت خوردن گوشت خوک  ود و برادر مؤمنش و هم آن پادشاه ستمگر را هالکزیرا چنین کسی هم خ

 او را تحقیر کرده است و به نام و لقب ما آنها را بخوانید در صورتی که سبکتر است تا تعظیم شما از کسی که خداوند

رمت )گوشت حیوانی که( با نام خدا سر بریده ح خداوند ایشان را به نام فاسقان و به القاب تبهکاران نامیده است. و همانا

آنگاه  ازدواج کردن و یا نماز جماعت خواندن با دشمنان ما که غاصبان حقوق ما هستند؛ نشده کمتر است برای شما از

در حالی که نه ستمگر است و نه تجاوزکار  پس کسی که مضطر شد»که از روی تقیه نباشد، خدای تعالی فرموده است: 

از روی ناچاری، یکی از این محرمات را مرتکب شود در حالی که به اطاعت از  اما اگر کسی« بر او نیست پس گناهی

محرمات بر حذر داشته و بویژه بر  السالم از ارتکاب همهامام علیه« اعتقاد دارد، گناهی بر او نوشته نشود... خدا

  :است اجتناب از محرمات ذیل تأکید و اصرار ورزیده

نارضایتی و عداوت در میان مسلمانان است، و این  بت، زیرا که غیبت مانع وحدت اسالمی و باعث گسترشغی -الف 

بسیاری از  السالم درکند و امام علیهبا ایمان به خدا آبادان باشد، از غیبت دوری می مطلب حتمی است که هر که دلش

السالم عرض کرد: فالن شخص مردم را به یهعل نصایح خود از غیبت بر حذر داشته است. مردی به خدمت امام

  :السالم از سخن او ناراحت شد و رو به او کرد و فرمودعلیه دهد، امامگمراهی و بدعت سوق می

لست أعلمه، ان الموت  مجالسة الرجل حیث نقلت کالمه الینا، و ال رعیت حقی حیث أبلغتنی عن أخی ما ما رعیت حق»

یحکم فینا، ایاک و الغیبة فأنها ادام کالب أهل النار، و اعلم أن من  م القیامة موعدنا، و اللهیعمنا، و البعث محشرنا و یو

رعایت حق همنشینی آن مرد را نکردی و  تو[ . »9« ]عیوب الناس شهد علیه االکثار أنه انما یطلبها بقدر ما فیه... أکثر

 هت که به ما چیزی از برادر مسلمانی گفتی کهرعایت نکردی از آن ج سخن او را نزد ما گفتی و حق ما را نیز

گاه ماست و خداوند روز قیامت وعده شویم ودانستیم، همانا مرگ برای همه ماست و همه ما در محشر برانگیخته مینمی

از غیبت که غیبت خودش سگان اهل دوزخ است و بدان که هر که معایب  کند، زنهاردر آن روز بین ما داوری می

  «.جویددر دیگران می یشتر بازگو کند، معایب او بیشتر بر مال شود زیرا که او خود، معایب خویش راب مردم را

بدگویی از مؤمن در نزد سلطان ظالم، که از بزرگترین گناهان است به خاطر آن که سرانجام به نابودی فراگیری  -ب

  .انجامدمی

بر ستمگرانی که ظلم و فساد را در عصر  السالم به آنها ملقبندهمنسبت دادن القاب واالیی را که ائمه اهل بیت علی -ج

  .اندخود گسترش داده

گردد. بردن مقام آنها می دربار ستمگران و همکاری با ایشان که این خود باعث تقویت موضع ایشان و باال پیوستن به -د

  .السالماین بود برخی از محتویات سخن امام علیه

--------------------------------- 

  :پی نوشت ها
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  .19سوره حجرات /  [1]

  .171سوره بقره /  [2]

  .چاپ اول 771/  7بحاراالنوار:  [3]

  .179، احتجاج طبرسی: ص 941مشکاة االنوار: ص  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779ا علیه السالم؛ رض

 برحذر داشتن از طمع

رأیت الخیر کله قد »فرماید: دعوت کرده، می السالم انسان را به آزادی از ذلت و خواری طمعامام زین العابدین علیه

 ء، ورد أمره الی الله تعالی فی جمیع أموره،الناس، و من لم یرج الناس فی شی اجتمع فی قطع الطمع عما فی أیدی

  . [1] «...ءاستجاب الله له کل شی

 خود بینم و هر که کمترین امیدی به مردم نبندد و کارآنچه در دست مردم است، می تمام نیکیها را در بریدن طمع، از»

براستی که طمع آفتهایی دارد که « آورده سازد. های او را بررا در همه امور به خدا واگذارد، خداوند خود، تمام خواسته

به  اندازد و دعوت امامکند و او را در ورطه شر عظیمی میآدمی را دچار مهالک می ی انسان خطرناک است؛ طمعبرا

  .آزادی از طمع دعوت به کمال، بالندگی و علو مقام است

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .719/  6اصول کافی، باب استغنای از مردم، وسائل الشیعه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9نبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد م

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 برخی از اخالق مؤمنان

من اخالق المؤمن »فرماید: باشد سخن گفته و میمی السالم درباره صفات واالیی که انسان مؤمن بدانها آراستهامام علیه

  . [1] «...علیهم التوسعة علی قدر التوسع، و انصاف الناس، و ابتداؤه ایاهم بالسالم النفاق علی قدر االقتار وا

کند و در وسعت رزق نیز به مقدار وسعتش انفاق نماید و با  از اخالق مؤمن است که در تنگدستی به قدر امکانش انفاق»

  «.رفتار کند و بر ایشان در سالم دادن سبقت بگیرد مردم به انصاف

 تنگدستیش است که در زندگی اقتصادیش با دیگران هماهنگ باشد بنابراین نباید در وقت براستی از اخالق مؤمن

اخالق مؤمن است که با مردم رفتار  ولخرجی کند و باید در وقت وسعتش دست و دلباز باشد همان طوری که از

او هم باشد، که این دلیل بر پارسایی اوست و از اخالق مؤمن است که او  باشد حتی اگر به زیان خود منصفانه داشته

  .کنداو حکایت می سالم به دیگران باشد زیرا این عمل از خوشخویی او و متکبر و برتری جو نبودن آغازگر

-------------- 

 :پی نوشت ها

  .194/  11، وسائل الشیعه: 991/  9اصول کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 بزرگترین حق خدا

فروتنی و پرستش فرود آوری و برای  حق بزرگ خدای تعالی بر تو این است که در برابر آفریدگار خود سر تواضع و

به عمل خود روح و روان بخشی، در چنین صورت به ادای بزرگترین  قرار ندهی، و چنانچه با خلوص نیت او شریک

روبراه ساختن زندگی  خدای بزرگ است موفق گردیده و متقابال به اخذ پاداش و حق بزرگی که شامل حق که همان حق

  .وست داری و از او بخواهی بخشنده استآنچه را که د ای، و عالوه بر این خداونددنیا و آخرت است نائل آمده

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 
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 بیان اجمالی حقوق

اعلم »اختصار آنها را بیان فرموده است:  السالم به شرح حقوق بپردازد، ابتدا بطور اجمال وپیش از آن که امام علیه

لبتها، ق محیطة بک، فی کل حرکة تحرکتها أو سکنة سکنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة رحمک الله، ان لله علیک حقوقا

  .و آلة تصرفت بها، بعضها أکبر من بعض

ک أوجبه علی ما أوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذی هو أصل الحقوق، و منه تفرع، ثم کبر حقوق الله علیک،و أ

حقا، و لسمعک علیک حقا، و للسانک  لنفسک من قرنک الی قدمک، علی اختالف جوارحک، فجعل لبصرک علیک

لفرجک علیک حقا،فهذه الجوارح السبع  حقا، و لبطنک علیک حقا، و علیک حقا، ولیدک علیک حقا، و لرجلک علیک

 لصومک علیک حقا، و األفعال، ثم جعل عزوجل ال فعالک علیک حقوقا، فجعل لصالتک علیک حقا، و التی بها تکون

[ 1ثم تخرج الحقوق منک، الی غیر ذلک من ذوی ] لصدقتک علیک حقا، و لهدیک علیک حقا، و ألفعالک علیک حقا،

 وجبها علیک حقا أئمتک، ثم حقوق رعیتک، ثم حقوق رحمک، فهذه حقوق یتشعب منهاأ الحقوق الواجبة علیک، و

ائس ثم حق سائسک بالملک، و کل س حقوق، فحقوق أئمتک ثالثة أوجبها علیک: حق سائسک بالسلطان ثم سائسک بالعلم،

 لجاهل رعیة العالم، و حقرعیتک بالسلطان، ثم حق رعیتک بالعلم، فان ا أمام، و حقوق رعیتک ثالثة: أوجبها علیک حق

الرحم فی القرابة، فأوجبها  بالملک من األزواج، و ما ملکت من االیمان، و حقوق رحمک متصلة بقدر اتصال رعیتک

أخیک ثم األقرب فاألقرب، و األول فاألول، ثم حق موالک، المنعم  علیک حق أمک، ثم حق أبیک، ثم حق ولدک، ثم حق

حق امامک فی  مته علیک، ثم حق ذوی المعروف لدیک، ثم حق مؤذنک بالصالة، ثمموالک الجاری نع علیک، ثم حق

حق مالک، ثم حق غریمک الذی تطالبه،  صالتک، ثم حق جلیسک ثم حق جارک، ثم حق صاحبک، ثم حق شریکک، ثم

 ثم حق خصمک، المدعی علیک، ثم حق خصمک الذی تدعی علیه، ثم ثم حق غریمک الذی یطالبک، ثم حق خلیطک،

 حق من هو حق المشیر علیک، ثم حق مستنصحک ثم حق الناصح لک، ثم حق من هو أکبر منک، ثم حق مستشیرک، ثم

مساءة بقول أو فعل أو مسرة بذلک بقول  أصغر منک، ثم حق سائلک، ثم حق من سألته، ثم حق من جری لک علی یدیه

األحوال،  م حق أهل الذمة، ثم الحقوق الجاریة بقدر عللمنه، ثم حق أهل ملتک عامة، ث أو فعل، عن تعمد منه أو غیر تعمد

ای آن که امید [ . »9« ]حقوقه، و وفقه و سدده... و تصرف االسباب فطوبی لمن أعانه الله علی قضاء ما أوجب علیه من

 بدان و آگاه باش که خداوند در هر حال، چه در حال حرکت و چه در حال سکون و است مشمول رحمت حق باشی،

به گردن تو حقوقی دارد که تو  بری،امش و در هر عضو پیکرت که به حرکت در آوری و هر ابزاری که به کار میآر

  .تر استبزرگتر و پر اهمیت اند، بعضی از آن حقوقرا در میان گرفته

اس که اسکرده است، حقی است که نسبت به خود بر تو واجب گردانیده  بزرگترین حقوقی را که خداوند بر تو واجب

قدم با اختالف اعضایت و  است و تمام حقوق از آن نشأت گرفته و پس از آن، حقوقی که از فرق سر تا به همه حقوق

بنابراین، چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و شهوتت بر تو حق  انواع گوناگونی که دارند بر عهده تو قرار داده است،

خدای عزوجل برای اعمال و  دهی. آنگاههفت عضو اندام تواند که همه کارهایت را به وسیله آنها انجام می دارند و اینها

روزه، صدقه، زکات، قربانی و همه کارهایت بر تو حق دارند. پس  رفتارت نیز حقوقی به گردن تو نهاده است؛ نماز،

از همه آنها، حق  تربر تو حق واجب دارند. واجبرسد که به خودت، نوبت به حقوق دیگر کسانی می از حقوق مربوط

خویشاوندان و اقوام توست، اینها حقوقی هستند که دیگر حقها از  رهبران و پیشوایان و آنگاه حقوق رعیت و سپس حقوق

  .گیرندمی آنها سرچشمه

به دست اوست سپس  زمام امر تو و تدبیر کارت اما حقوق رهبرانت سه نوع است که مهمترین آنها حق کسی است که

 آموزد و بعد حق کسی که او اختیاردار و سرپرست توست، ضمنا هر که زمامدار ومی حق کسی که به تو علم و دانش

است: مهمتر از همه حق رعیتی است که  باشد. حقوق زبردستان نیز سه گونهتدبیر امور تو به دست اوست رهبر تو می

 آموزد زیرا که نادان در حقیقت زیر دست دانا وشاگردی که از تو چیزی می در قلمرو حکومت تو قرار دارد سپس حق

  .خدمتگزاران دانشمند است و همچنین حق زیر دستانی که صاحب اختیار آنانی مثل همسران و

نزدیک باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است،  اما حقوق خویشاوندان فراوان است به هر اندازه که خویشاوندی

 بعد پدر، و بعد حق فرزندان، سپس حق برادر، وانگهی به ترتیب قرابت هر مهمتر از همه حق مادر، بنابراین

  .خویشاوندی که نزدیکتر است حق بیشتر دارد

سپس  اختیاری که ولی نعمت توست و بعد حق آن که تو صاحب اختیار و ولی نعمت اویی، آن گاه حق موال و صاحب

گوید، حق پیشنماز، همنشین، همسایه،  و حق آن که برای اعالم وقت نمازت اذان هر کس که به تو نیکی کرده است

آنها حق بدهکاری که تو از او طلب داری و حق طلبکاری که از تو مطالبه  رفیق، شریک و حق مالی که داری و پس از

که تو بر او ادعایی داری خصمی  کسانی که با آنها رفت و آمد داری و حق دشمنی که ادعایی بر تو دارد و حق دارد و

کنی و حق کسی که گوش به پند و اندرز تو دارد و تو با او مشورت می کند و حق آن کهو بعد کسی که با تو مشورت می

  .خیرخواه توست آن که

از تو چیزی بپرسد و  تو کوچکتر است و حق کسی که عالوه بر اینها حق بزرگترها و کوچکترها و حق کسی که از

ا به ی اند و سخن ناروا گفته و یا رفتار بدی کرده وسپس حق کسانی که به تو بدی کرده پرسی،از او چیزی میکسی که 

تو را دست انداخته است و باالخره حق توده  اند و کسی که با گفتار و رفتارش از روی عمد و یا به سهومسخره گرفته
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 کنند، و همچنینمرو اسالم و مملکت اسالمی زندگی میکافران ذمی که در قل همکیشان و هموطنان و سرانجام حق

ادای این حقوق واجب یاری کرده و او  آید، خوشا به حال کسی که خداوند او را برحقوقی که در شرایط مختلف پیش می

  «...را موفق و ثابت قدم بدارد

اساسی است که آن حضرت برای یک  وقالسالم، مشتمل بر بیان اجمالی حقفرازهای تابناک که از سخنان امام علیه این

  . [7] .انسان وضع کرده است

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .، به جای ذوی، ذی آمده است149در تحف العقول ص  [1]

ال و انجام کند، چون شرط کمآغاز می «اعلم مساوی بدان»السالم، سخن را با کلمه کنید که امام علیهمالحظه می [2]

 بسیاری از خالفکاریها و لغزشها از نداشتن معرفت و نا آگاهیها سرچشمه تکلیف، وظیفه شناسی و آگاهی و علم است و

  .گیردمی

به منظور دانستن و آگاهی به دقت گوش فرادهد جمله  به دنبال تذکر شنونده بر این که سخن را مورد توجه قرار دهد و

باید با  آموزد که موعظه و تعلیم اخالق و تربیت انسانهاآورد. در حقیقت به ما میمی تکه جمله دعاس« رحمک الله»

  .مالطفت و شفقت همراه باشد نه با تندی و خشونت

فطرت انسان جز آن را  السالم از چنان نظم و نسقی برخوردار است کهوظایف و حقوق، سخن امام علیه در ترتیب بیان

یک از وظایف، بدیهی است که مهمترین حقوق، حقی است که  تها و تقدم و تأخر و اهمیت هرپذیرا نیست، از نظر اولوی

باید در ایفای  که هستی بخش اوست و دیگر حقوق را نیز او واجب کرده و به قصد تقرب به او خداوند بر انسان دارد

ا سرآغاز تمام حقوق قرار داده و آنگاه ادای حق الله ر تمام این حقوق، بکوشیم. بنابراین باالترین وظیفه آدمی، یعنی

جامعه بر انسان  بدن، و اعمال و رفتار، پیشوایان، زیردستان، پدر و مادر و خانواده و باالخره حقوقی را که اعضای

ابتدا به صورت اجمال وظایف را گوشزد کرده و آنگاه  دارد بیان فرموده است، باری همان طوری که شرط بالغت است

 السالم هر مسلمان مکلف و هرپردازد، بدیهی است که مخاطب امام علیهوظایف می صیل هر یک ازبه شرح و تف

وارسته زندگی کند و با کماالت انسانی  خواهد به گونه یک انسانانسانی است که طالب سعادت و خوشبختی است و می

  .و خداوند از او راضی باشد. م بمیرد، دیگران از همزیستی با او خشنود

شروع به تفصیل و توضیح بیشتری فرموده است تا کامال در مغزها و دلها  السالمپس از این اجمال، امام علیه [3]

تواند از باقی بماند و هر کس از هر طبقه ب تر بازگو کند تا مبادا ابهامیشود و با تأکید بیشتر و با بیانی دلنشین جایگزین

  .ویش بپردازد. مخویشتن خ این رهگذر به خودسازی و تربیت

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 برخورد با سالمت و بیماری

بی من عله فی و لک الحمد علی ما احدثت  فرماید: اللهم لک الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیه من سالمه بدنی،چنین می

یها هناتنی ف الحالین احق بالشکر لک، و ای الوقتین اولی بالحمد لک، اوقت الصحه التی جسدی، فما ادری، یا الهی، ای

معها علی ما وفقتنی له من طاعتک؟ ام وقت العله  طیبات رزقک، و نشطتنی بها البتغاء مرضاتک و فضلک، و قویتنی

مست فیه من انغ فتنی بها، تخفیفا لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات، و تطهیرا لماالتی اتح التی محصتنی بها، و النعم

  بقدیم النعمه؟ السیئات، و تنبیها لتناول التوبه، و تذکیرا لمحو الحوبه

ه بردم، و تو را سپاس بر بیماری کاین( همیشه در آن بسر می گویم بر تندرستی تن من که )پیش ازخدایا تو را سپاس می

  .ایپدید آورده اینک( در بدنم)

 تر و کدامیک از)تندرستی و بیماری( به سپاسگزاری تو شایسته دانم، ای خدای من، کدامیک از این دو حالتپس نمی

و  را بر من گوارا ساخته اتبرای ستایش تو سزاوارتر است؟ آیا هنگام تندرستی که در آن روزیهای پاکیزه این دو هنگام

  با آن بر طاعت خویش توفیقم داده و توانایم کرده بودی؟ خوشنودی و احسانت شادمانی بخشیده وبرای درخواست 

من ارمغان دادی تا گناهانی  که مرا با آن )از گناهان( رهانیدی و هنگام نعمتها، )دردهایی( که آنها را به یا هنگام بیماری

ام پاکم سازد، و برای فراگرفتن توبه آگاه آن فرورفته بدیهائی که در را که پشت مرا سنگین کرده سبک نماید، و از

خواندیم در این دعا امام )ع( به ما  برای از بین بردن گناه به نعمت پیشین )تندرستی( یادآوری باشد؟ چنانکه نمودن، و

 ای کهگونهبیماری در جهت رشد و کمال استفاده کنیم، و هر دو وضعیت را به  آموزد که از هر دو حالت سالمتی ومی

رستگاری و فالح و سعادت را در هر دو حالت  امام )ع( ترسیم فرمودند نعمت دانسته. و بر آن خدا را سپاس بگوئیم. و

هنگام از  آموزد که چه درخواستهایی را در اینآنگاه در فرازهای آخر دعا به ما می .از خداوند متعال مسئلت کنیم

  :فرمایدخداوند داشته باشیم و می

آموزد از می ای را محبوب من بگردان. امام )ع( در حقیقت به ماخدایا آنچه برایم پسندیده حبب الی ما رضیت لی، بار و

این موهبت بزرگ برسد به اوج عرفان و شناخت  خداوند توان و ظرفیت پذیرش خواست او را طلب کنم. اگر انسان به
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 ه عرفان در قالب دعا شیوه دریافت این فیض بزرگ را به ماعنوان الگو و اسو رسیده است. و امام سجاد )ع( به

  .دهدآموزش می

  :نمایدو در جهت رسیدن به موفقیت در این امتحان بزرگ، از خداوند اینگونه درخواست می

  .ای برایم آسان فرماو یسرلی ما احللت لی، و آنچه که بر من فرود آورده

را به عفو و بخششت قرار ده...  ی الی عفوک...، و بیرون شدنم از بیماریفرماید: و اجعل مخرجی عن علتسپس می و

  نمودها تضرع میدرخواست بخشش از ناپسندیده طلبید، یا درهنگامی که از گناهان، گذشت می

اهای از دع :السالم اذا استقال من ذنوبه، او تضرع فی طلب العفو عن عیوبهمن دعائه علیه عنوان دعا چنین است: و کان

  .نمودها تضرع میبخشش از ناپسندیده طلبید، یا در درخواستامام )ع( هنگامی که از گناهان، گذشت می

طور خ کند بلکه فکر و اندیشه گناه نیز به دلشمعصوم نه تنها نافرمانی خدا نمی پیش از این توضیح داده شد که امام

آمده است در حقیقت آموزشی است به ما که  ...اه، طلب مغفرت وکند. و اگر در صحیفه عناوینی چون استغفار از گننمی

 بخشش داشته باشیم، باید دانست امام )ع( به لحاظ شناخت و معرفت نسبت به مقام چگونه از خداوند درخواست عفو و

 نیاورده است،در پیشگاه اقدس الهی بجا  کند، باز معتقد است، که حق عبادت راالهی، به هر میزان که خدا را عبادت می

البته  .کندخداوند جل و جالله پیشانی بندگی بر زمین ساییده و طلب استغفار می لذا در نهایت عبودیت در پیشگاه عظمت

ا بندگی و عبودیت در پیشگاه اقدس الهی اقتض این استغفار، با استغفار برای بخشش از نافرمانی خدا تفاوت دارد. زیرا

لذتی  خاضع و خاشع باشد. و همواره در نهایت بندگی از خداوند درخواست کند. و چه واندتکند که انسان هر چه میمی

خداوند راز و نیاز کنند. مگر نه این است که  برای مردان خدا مخصوصا اولیاءالله بیشتر و بهتر از این که خاضعانه با

 دهیم وعبد بودن ایشان است و ما همواره در تشهد نماز به این مطلب شهادت می بزرگترین افتخار رسول خدا )ص(

  .گوئیم: اشهد ان محمدا عبده و رسولهمی

  محتوای دعا

آنکه گناهکاران به سبب  شود: اللهم یا من برحمته یستغیث المذنبون، بار خدایا، ایاینگونه آغاز می دعاء شانزدهم

 فرمایند، و با زیباترینابتدا در زمینه خداشناسی مطالبی را بیان می در این دعا امام )ع(جویند. رحمت او فریادرسی می

 کنند. و در این زمینه به نکات زیرمی پرستیم را روشنتوصیفات، دیدگاه و اندیشه و اعتقاد به خدایی که می عبارات و

  :فرماینداشاره می

  .بخش هر غریب استخداوند مونس و آرام -1

  .فرج و گشایش در کارها و مشکالت با خدا است -2

  .رحمت الهی در تمامی پهنه هستی گسترده است -3

  .خداوند فریادرس هر تنها مانده است -4

  .طلبدخداوند برای نعمتهایی که به ما داده پاداش نمی -5

  .کندخداوند در مجازات افراط نمی -6

با صداقت به بیان کاستیها و لغزشهای  اقرار به خطاها و گناهان، خالصانه وآموزد که در مقام امام )ع( به ما می سپس

 فقال: فرماید: و انا یا الهی عبدک الذی امرته بالدعاءفراز از دعا امام )ع( می خود در پیشگاه خداوند بپردازیم. در این

ام که او را به دعا امر فرمودی و بنده تو لبیک و سعدیک، ها انا ذا، یا رب، مطروح بین یدیک، و من ای خدای من،

 ای که درآورم، اینک منم ای پروردگار، بندهکنم و فرمانت را به جا میمی گفت: لبیک و سعدیک یعنی اطاعت

  .پیشگاهت افتاده است

 مالسالبیت طاهرینش علیهمصلی الله علیه و آله و سلم و اهل آنگاه در فرازهای آخر دعا پس از صلوات بر رسول خدا

  :شمردکه چه درخواستهایی از خداوند داشته باشیم، و آنها را چنین برمی آموزدبه ما می

  .و قنی من المعاصی، و مرا از گناهان مصون بدار -1

  .و استعملنی بالطاعه، و مرا به فرمانبرداری از خود مشغول بدار -2

  .فرماام و ارزقنی حسن االنابه، و نیکی بازگشت از گناه را روزی -3

  .و طهرنی بالتوبه، و مرا به توبه پاک گردان -4

  .و ایدنی بالعصمه، و مرا به نگهداری )از گناهان و گرفتاریها( کمک کن -5

  .و استصلحنی بالعافیه، و با تندرستی آشتیم ده -6

  .و اذقنی حالوه المغفره، و شیرینی آمرزش را به من بچشان -7

  .ا رها شده عفو خود گردانو اجعلنی طلیق عفوک، و مر -8

 انسان است، توفیق توبه و کنیم، تمامی درخواستها در زمینه اصالح نفس و سازندگی شخصیت الهیمالحظه می چنانکه

اطاعت از فرامین خداوند، محورهای اصلی هدایت و سعادت و  به دست آوردن غفران و بخشش الهی و موفق شدن به

آنها را به زیبایی  ، که امام )ع( در قالب دعا و در جهت ساختن و تربیت الهی انسانانسان است نیکبختی دنیا و آخرت

  .مطرح فرموده است

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا
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 بررسی سند صحیفه کامله سجادیه

ها ای اسالم از همه فرقهقبول تمام علم مورد -السالمعلیه-به حضرت زین العابدین « صحیفه کامله سجادیه»انتساب 

 انددانسته« متواترات»تشکیک نکرده است و بسیاری این مجموعه ارزشمند را از  باشد و هیچ کس در این انتسابمی

وجب شد، م« متواتر»وقتی مطلبی  باشد چرا کهکه کمترین نیازی به بررسی صحت و سقم افراد موجود در سند آن نمی

از میلیون « صحیفه کامله سجادیه»ماند. باید توجه داشت طرق روایت نمی ر آن باقییقین شده و دیگر مجال شبهه د

کمترین ضرری به اتقان  است و با توجه به این همه، بعضی شبهات در برخی از رجال حدیث شریف صحیفه، متجاوز

در این ارتباط برای  «بزرگان اهل حدیث و علماء برجسته دیدگاه بعضی از»آن نخواهد زد. در این قسمت مروری بر 

حیفه ص»سند  باشد. دیدگاه بعضی از علماء برجسته و بزرگان اهل حدیث در زمینهمفید می آشنایی با موضوع بسیار

  «کامله سجادیه

کند، از جمله روایت ای روایت میرا به طرق عدیده« صحیفه سجادیه» رضوان الله علیه -« مجلسی»مرحوم عالمه  -1

را از حضرت « صحیفه» که آن بزرگوار در عالم رویا بدون واسطه« محمد تقی مجلسی اول»م پدرش: مرحو آن از

  . [1] .دست اخذ و روایت کرده است به طور مناوله یعنی دست به -السالمعلیه-قائم آل محمد 

 الوف زیادیای وجود دارد که بر آالف و غیر از این طریق، طرق کثیره» :فرمایدمی« مجلسی اول»خود عالمه  -2

  . [9] «.گرددطریق عالی می« ششصد» ام با نهایت اختصار، آن بالغ برنماید، و اگرچه آنچه را که من ذکر کردهمی

ام بعد از این اجازه شهیدیه ثانویه، این است که صورت مکتوب پدر عالمه» :گویدمی« محمد تقی مجلسی»عالمه  -3

امام الساجدین و زین العابدین و  را با این اسناد از حضرت« صحیفه»من این  به فرزند اعز خود اجازه دادم تا از من

صلوات الله و  -اسنادی که بال واسطه از صاحب الزمان و خلیفة الرحمن  طالب باالعارفین علی بن الحسین ابن ابی

 «.افزون است روایت کند سند در رؤیا واقع شده است با سایر اسانیدی که بر هزار هزار )یک میلیون( -علیه  سالمه

[7] .  

داستانهایی پیرامون »در قسمت  -عجل الله فرجه  -داستان تشرف مرحوم مجلسی به حضور حضرت بقیة الله االعظم 

  .نقل شده است« صحیفه»

ه: آورد کآن عبارت پدر را می کند در خاتمهرا با اسناد مختلفه و کثیره نقل می« صحیفه»پس از آنکه روایت  همچنین

[ . باز از قول پدر نقل 9« ]( رسیده است.26111هزار و یکصد عدد ) اسانید مذکوره در اینجا فقط بر پنجاه و شش»

باشد، از جهت سیدالساجدین می از موالنا« صحیفه کامله»و حاصل آنکه ابدا شکی وجود ندارد بر اینکه » :کند کهمی

د. و باشای که برای غیر معصوم امکان آوردن آن نمیعلوم الهیه متن خود صحیفه و فصاحتش و بالغتش و اشتمالش بر

مذکوره در اینجا عبارت از  العالمین بر این نعمت جلیله که اختصاص به ما جماعت شیعه داده... و اسانید الحمد لله رب

  «.باشد( می2616پنج هزار و ششصت و شانزده سند )

به غیر از این اسانید « صحیفه»از اسانید  و آنچه را که من»گوید: می« ائیشیخ به»نیز در میان اجازه ایشان از والد  و

  . [2] احصاء شود. )فهی اکثر من ان تحصی( ام بیشتر است از اینکهمشاهده کرده

 در هر طبقه و عصری سرانجام به امام« سند صحیفه سجادیه«: »آقا بزرگ تهرانی شیخ»عالمه بزرگوار مرحوم  -4

اند... نقل کرده -السالمعلیه-علی بن الحسین  شود که آن دو بزرگوار آن را ازشهید منتهی می« زید»و  -سالمالعلیه-باقر 

  . [6] «.نزد اصحاب است «متواترات»و این صحیفه از 

بدانکه بودن »گوید: می« صحیفه فارسی»در شرح « جیالنی میرزا محمد علی مدرس چهاردهی»آیت الله  -5

او نیست  ای در سنداز واضحات و الئحات است. خدشه -الساجدین علیه الصلوة و السالم  رت اماماز حض« صحیفه»

  . [7] «.است -و آله و سلم  صلی الله علیه -« زبور آل محمد»گوید که آن صحیفه « غزالی»حتی آنکه 

ابه قرآن در نزد تمامی صحیفه سجادیه از متواترات است. به مث» :گویدمی« سید حسن صدر»مرحوم آیت الله  -6

  . [4] «.کنندافتخار می« صحیفه»اسالم، و جمیع آنها به  هایفرقه

دارند و بعد  «صحیفه»بحث مفصلی راجع به سند این « صحیفه»در مقدمه خود بر « محمد مشکوة» مرحوم استاد -7

مبارکه پیشوای کتب « صحیفه»مدلل گشت که این  با توجه به آنچه در این مقدمات ذکر شد، ثابت و»فرماید: می

نیز  دهند و دشمنبر صدور آن از مقام امام چهارم گواهی می« نقل»و « عقل»است و  اسالمی، و تالی تلو قرآن کریم

  . [4] «.در این باب جز آنچه دوست گوید، نتواند گفت

سجادیه از  کامله صحیفه: »-قدس سره  -« حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی»آیت الله  مرحوم عالمه -8

است و در آن « متواترات»که از « شیخ طوسی» و تهذیب به« کلینی»باشد، و مانند نسبت کافی به می« متواترات»

 ادعیه صحیفه از زمان معصوم تا به حال به تواتر متصل و منسجم بوده باشد، لو محل شبهه و تردید نیست... جایی که

  . [11] «.ودفرض که این سند هم در میان نبود، نب

------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .97، ص 111، و بحاراالنوار، ج 74، ص 12امام شناسی، ج  [1]

  .97الی  92، ص 111و بحاراالنوار، ج  74، ص 12امام شناسی، ج  [2]
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  .21، ص 111و بحاراالنوار، ج  41، ص 12امام شناسی، ج  [3]

  .61الی  21، ص 111، و بحاراالنوار، ج 41 ، ص12امام شناسی، ج  [4]

  .24و  29، ص 111، و بحاراالنوار، ج 41، ص 12امام شناسی، ج  [5]

  .14، ص 12الذریعة، ج  [6]

، پاورقی )به نقل از شرح صحیفه سجادیه فارسی، تألیف آیت الله میرزا محمد علی 71، ص 12امام شناسی، ج  [7]

  .(7مدرس چهاردهی، دیباچه، ص 

  .(949)به نقل از تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، ص  97، ص 12امام شناسی، ج  [8]

  .16الی  6مقدمه صحیفه سجادیه، طبع دارالکتب االسالمیه، ص  [9]

  .27، ص 12امام شناسی، ج  [10]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 بررسی تفضیلی و جزئیات عبادات

وظایف بندگی و هدایت امت که در شرایط  السالم در راستای انجامم همام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیهاما

راز و نیاز با حضرت »و « عبادت»به دوش مبارکشان آمده بود، به مسأله  خاص زمانی و مکانی آن مقطع از تاریخ

پرعشق خود را آرامش بخشیده از  باط با مبدأ آفرینش، جانداشتند تا از یک سو با ارتای مبذول میاهتمام ویژه «حق

دریافت دارند و از سوی دیگر الگوی زیبا و کامل از عشق سوزان  مصدر همه خوبیها و کماالت، فیوضات ال یتناهی

نها و آ جهت تربیت نمایند پاکباز در مقابل خداوند متعال ارائه داده، جامعه شیعه و مسلمین را از این یک بنده مخلص و

السالم عبادتهای زیادی در طول شبانه از این رو حضرت سجاد علیه .را با معارف بلند اسالم علما و عمال آشنا سازند

  :عبارت است از دادند. آنچه از این عبادتها در تاریخ و روایات گزارش شده استسال انجام می روز و ماه و

  نمازهای حضرت -1

  های حضرتحج -2

  ای حضرتهسجده -3

  دعاها و مناجاتهای حضرت -4

قطعا عبادات امام سجاد  شود وانجام می« عبادت»السالم در قالب به ذکر است همه کارهای معصوم علیه الزم

 .السالم منحصر به آنچه در باال ذکر شد نیستعلیه

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 حضرت سجادبعضی از اذکار سجده 

باشد، و از مناجاتها و عبادات می السالمکه یکی از بزرگان از اصحاب حضرت سجاد علیه« طاوس بن کیسان یمانی»

گزارشهایی به عنوان روایات گرانقدری برای ما به ارمغان گذاشته است،  حضرت، مشاهدات زیادی داشته و از آنها

السالم وارد شده و به علیه شدم، در این هنگام حضرت علی بن الحسیندر خانه خدا « حجر اسماعیل»شبی وارد  گویدمی

مردی صالح از اهل بیتی نیکوکار »خواندن سپس به سجده رفتند و من گفتم:  ماشاء الله نماز -نماز مشغول شدند و الی 

مسکینک بفنائک، عبیدک بفنائک، » :فرمودحتما به دعای ایشان گوش فراخواهم داد، پس شنیدم که در سجده می است

ت، در آستانه توست، مسکین تو در آستانه توست. فقیر تو در آستانه توس بنده تو»یعنی: « فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک

نخواندم مگر اینکه ناراحتی من  من در هیچ مشکل و ناراحتی این دعا را»گوید: طاوس می« تو در آستانه توست. سائل

  . [1] «.شدبرطرف گردیده برایم فرج حاصل 

تو  به سوی»یعنی: « ال یخفی علیک یشکو الیک ما»در بعضی از روایات دیگر در ذیل و ادامه این دعا آمده است:  البته

کند آنچه غیر از تو مسئلت می»یعنی: « یسئلک ما ال یقدر علیه غیرک» و یا« کند آنچه بر تو مخفی نیست.شکایت می

از پدرش « یوسف بن اسباط» .«مرا از درگاه خود مران»[ یعنی: 9« ]دنی عن بابکال تر»و یا « قادر نیست. تو بر آن

سجد وجهی »گوید: کند و در سجده خود میخدای خود مناجات می کند که وارد مسجد کوفه شدم و دیدم جوانی بانقل می

ین ام و ارا به خاک سائیده صورتم برای خالقم سجده نمود در حالی که آن»یعنی: « التراب لخالقی و حق له متعفرا فی

[ . و همچنین بنابر نقل 7« ]السالم است.الحسین علیه پس به سراغش رفتم و دیدم حضرت علی بن« حق اوست.

ه رفت السالم حضرت روزی به صحراعلیه از زبان یکی از موالیان و بندگان حضرت سجاد السالمحضرت صادق علیه

صدای گریه و زاری با صدای بلند حضرت  من ایستاده بودم و»گوید: روند و او میو بر روی سنگی خشن به سجده می

و  ااال الله ایمان ال اله اال الله حقا حقا، ال اله اال الله تعبدا و رقا، ال اله»گفت: می شنیدم و شمردم که هزار مرتبهرا می

  . [9] .«صدقا

---------------------- 

 :پی نوشت ها
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  .)به نقل از ارشاد( 76، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب( 74، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از کشف الغمه( 44، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از لهوف( 191، ص 92بحاراالنوار، ج  [4]

 .1741نبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول م

 بزرگواریهای ویژه

هر آینه تو دارای اخالق » 6یعنی  [1] «و انک لعلی خلق عظیم»فرماید: خداوند متعال به پیامبرش در قرآن مجید می

ر ب ر فرزندان او که جانشیناند -صلی الله علیه و آله و سلم  -حضرت رسول الله  این خلق عظیم« واال و بزرگی هستی.

اند. حضرت زین استثنایی بوده باشند، نیز بروز یافته و هر کدام نمودار صدها فضیلت و کرامت خاص وحقش می

شرایط زندگی و مشی و سلوکشان در جامعه تابلوی زرین و پرافتخاری از  بالخصوص با توجه به -السالمعلیه-العابدین 

در خالل بررسی بعضی از  اند. بخشی از این بزرگواریهاترسیم نموده« رگواریهای ویژهبز»استثنایی و  کرامتهای

ابعاد مختلف زندگی حضرت مورد اشاره قرار گرفت، از  فضائل و کرامتهای حضرت و به طور کلی در خالل بررسی

سالم کردن  و از آن گذشته با آن همه ایذاء و آزار او به حضرت« مدینه»والی « بن اسماعیل هشام»قبیل عدم تعرض به 

ل روایت آن نق« پایان حضرتصبر بی»پرداخت کند که در  بر او و پیشنهاد بخشیدن مال و اموال به او تا بدهی خود را

 بزرگوارانه و کریمانه حضرت با کنیزانی که موجب افتادن ظرف آب روی صورت شده است. همچنین برخورد

مرگ او منجر شد، که در  خهای کباب روی صورت فرزند حضرت که بهحضرت و مجروح شدن آن و یا افتادن سی

  .حضرت این افراد را در راه خدا آزاد نمود داستان آن بیان گردید. آری« عفو و گذشت حضرت»قسمت 

اینک به  .خود بیان خواهد شد« رابطه حضرت با بردگان»بزرگواریهای منحصر به فرد در  برخی دیگر از این گونه

  :پردازیمی دیگری از کرامتها و بزرگواریهای ویژه حضرت میهانمونه

ها عبور کردند در بر گروهی از جذامی - صلوات الله علیه -علی بن الحسین »فرمایند: می -السالمعلیه-امام صادق  -1

وت کردند. آقایان جذامی مشغول صرف صبحانه بودند، و حضرت را به غذا دع حالی که بر االغ خود سوار بودند. آن

منزل رسیدند دستور دادند  بعد چونکه به« کردم.دار نبودم حتما این کار را میاما من اگر روزه»فرمود:  حضرت

امر کرد بسیار دقت کنند و در تهیه غذا سخت بگیرند )یعنی  طعامی طبخ نمایند، دستور حضرت عمل شد و همچنین

آمدند با  ها را دعوت فرمود و آنهاحضرت تمامی آن جذامی که غذای خوبی تهیه شود(، سپس بسیار مراقب باشند

  . [9] «.فرمود حضرت غذا )نهار یا شام( خوردند و او نیز با آنها غذا تناول

خداوند متکبرین را دوست »کنار آنها گذشت فرمود:  در روایت دیگری در همین زمینه آمده است که حضرت وقتی از

آنان، مقداری  و بعد آنها را به منزل دعوت کرد و بعد از اطعام« من روزه دارم.: »فرمود و لذا برگشت و« دارد.نمی

  . [7] «.پول و غذا نیز به آنها اعطاء کرد

ت مگر با رفقایی که حضر کردندسفر نمی -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین »فرمودند:  -السالمعلیه- امام صادق -2

آنان بدان نیاز دارند، حضرت خادم آنان باشد. یک بار که حضرت  کرد که در آنچهشناختند و با ایشان شرط میرا نمی

، «نه»گفتند: « شخص کیست؟ دانید اینآیا می»کرد مردی ایشان را دید و شناخت و به آنان گفت: مسافرت می با گروهی

  .«!!است -السالمعلیه-گفت: این علی بن الحسین 

یابن رسول الله »کرده و گفتند:  وم آوردند و دست و پای ایشان را بوسه باراناین حال آنان به سوی حضرت هج در

 ، آیا ماکردناخواسته و از سر غفلت دست و یا پای ما نسبت به شما خطایی می خواستید ما به آتش جهنم درغلتیم؟ اگرمی

  «داشت؟شدیم؟ راستی چه امری شما را بر این شیوه وا میتا آخر دهر هالک نمی

 -این رو به خاطر رسول الله  شناختند. ازکردم که آنان من را مییک بار من با گروهی مسافرت می»فرمود:  ضرتح

که  ترسمکردند و چیزی به من دادند که استحقاق آن را نداشتم. پس من می برخوردی با من -صلی الله علیه و آله و سلم 

رو کتمان امر خودم نزد من محبوبتر  رخورد را با من بنمائید. از ایننیز مانند آن را به من اعطاء کرده و همان ب شما

  . [9] «.گردید

ر را از سای کنید اسم خودتانچرا هر گاه سفر می»ارتباط آمده است که به حضرت گفته شد:  در حدیث دیگری در همین

چیزی را  -صلی الله علیه و آله و سلم  -رسول الله  کراهت دارم که به خاطر»جواب فرمودند: « کنید؟رفقا کتمان می

  «.کنممثل آن را اعطاء نمی بگیریم و دریافت کنم که

هرگز من به چیزی  -صلی الله علیه و آله و سلم  -با رسول خدا  امبه خاطر قرابت و نزدیکی»و حضرت فرمودند: 

  . [2] «.ای نبردماستفاده متمتع نشده و

در  خوریدهستید ولی با مادرتان سر یک سینی و ظرف غذا، غذا نمی د شما نیکوکارترین مردمبه حضرت گفته ش» -3

چیزی که قبال چشم مادرم به  من کراهت دارم که دستم را به سوی»ایشان این را آرزو دارند. حضرت فرمود:  حالی که

وی غذا گذاشته و دستش را زیر طبق حضرت بعد از این طبقی را ر «.آن سبقت گرفت، دراز کنم و در نتیجه عاق شوم

بزرگوارانه حرمت و حق  آید که حضرت چگونه[ . از این روایت شریف به دست می6« ]خورد.غذا می کرد ووارد می
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  .اندکردهاست( مراعات می های حضرت بودهمادر خود را )که البته یکی از دایه

صلی الله  -در زمینه صدقات )موقوفات( پیامبر « لملک مروانعبدا» نزد -السالمعلیه-طالب عمر بن علی بن ابی -4

ای »شکایت نمود و گفت:  -السالمعلیه-از حضرت علی بن الحسین  -السالمعلیه-و امیرالمؤمنین  -سلم  علیه و آله و

، هست ( پسر پسر-السالمعلیه-مرد )حضرت علی بن الحسین  امیرالمؤمنین من پسر صدقه دهنده )واقف( هستم و این

  «.باشماولی می پس من به آنها از او

  :متمثل شد« الحقیقابن ابی»به این شعر از « عبدالملک»

  ال تجعل الباطل حقا و ال

  تلط دون الحق بالباطل

  «.کندباطل را حق قرار مده و مالزم باطل مباش وقتی که حق ظهور می»یعنی: 

  .(و یا اینکه باطل را فوق حق قرار مده)

  «.ای علی بن الحسین بلند شو که من تو را متولی این اموال قرار دادم»گفت: « عبدالملک»بعد 

 -السالمعلیه-بن الحسین  آن مال را تصرف کرد و حضرت علی« عمر»خارج شدند، « عبدالملک»آن دو از نزد  چونکه

  .ندادند العملی نشانرا اذیت نمود، ولی حضرت ابدا هیچ عکس

-( به حضرت علی بن الحسین -السالمعلیه- طالبمحمد بن عمر )پسر عمر بن علی بن ابی مدتی گذشت، روزی

ین ا سالم کرد و بر روی دست و پای ایشان افتاد و شروع کرد به بوسیدن حضرت. در وارد شده به ایشان -السالمعلیه

شود که با تو نمود مرا مانع نمیقطع  پسرعمو اینکه پدرت با من قطع رابطه کرده و رحم مرا»حال حضرت فرمودند: 

 [ . آیا در تاریخ نظیر این گونه7« ]را به عقد ازدواج تو در آوردم!! «خدیجه»کنم. بنابراین دخترم « صله رحم»

خداوند بر تو ای علی بن الحسین، ای  بزرگواریها برای غیر از خاندان وحی و رسالت ثبت شده است؟ صلوات و رحمت

  .ریمجسمه فضیلت و بزرگوا

بر او داخل شدند. « بنی هاشم» فرارسید،« محمد بن اسامه»چون مرگ »اند که: السالم نقل فرمودهصادق علیه امام -5

دارم شما آن را برای دانید. اینک قرضی دارم که دوست میخودتان می شما قرابت و نزدیکی مرا به»او به آنان گفت: 

تو  آگاه باشید من ثلث قرض سوگند به خدا،»السالم فرمودند: حسین علیهبالفاصله حضرت علی بن ال« کنید. من ضمانت

  .و سپس او و دیگران همه ساکت شدند« را پذیرفتم.

و این چنین « را قبول کردم!! تمام دین و قرض تو»السالم فرمودند: از چند لحظه حضرت علی بن الحسین علیه بعد

که تمام قرض او را تقبل کنم مگر کراهت از این موضوع که شما  نشد در دفعه اول چیزی مانع من»ادامه دادند که: 

  . [4] .«ما سبقت گرفت )و به ما اجازه نداد( او بر»بگوئید: 

در « مروان» نظیر دیگری که حضرت بدان اقدام فرمودند پناه دادن به خانوادهویژه و بی و باالخره بزرگواری -6

خ در تاری« مروان»یافت. شخصیت پلید و منفی  شهرت« واقعه حره»ت که به اس« یزید»بر ضد « مدینه»جریان قیام 

 به خاطر جسارت به حضرت تبعید -صلی الله علیه و آله و سلم  -رسول خدا  باشد. شخصی که در زمانروشن می

« صفین»ایستد و در جنگ می مقابل حضرت« جمل»السالم در جنگ شود و در عصر حضرت امیرالمؤمنین علیهمی

به آن فرد لعین پیشنهاد قتل سریع حضرت امام حسین « ولید» جنگد و در مجلسبا حضرت می« معاویه»باز در کنار 

قیام « بنی مروان»و  «بنی امیه»که مردم علیه « مدینه»دهد. اما هنگامی که در آن شرایط بحرانی می السالم راعلیه

است نزد حضرت آورده و « عثمان بن عفان»دختر  ا کهاند، همسر خود رکرده و همه را از شهر خارج کرده

ای که کنند به گونهمی دهند و به پذیرایی او اقدامپذیرند و او را پناه میکند، حضرت میمی درخواست پناه دادن او را

!!!« شدمنمیای پذیرایی شدم که در منزل پدرانم چنین پذیرایی گونه مدتی که نزد حضرت بودم به»دارد: بعدا اظهار می

  . [4] .بر او چهارصد نفر دیگر نیز در پناه حضرت بودند و عالوه

صلی  -با آل رسول  «بنی امیه»کند که این بزرگواری و کرامت نشانه چیست؟ و باید آن را با رفتار  حال تاریخ قضاوت

ای از دنائت و پستی برخوردار بهدودمان پیامبر نیز از چه مرت مقایسه نمود تا معلوم شود دشمنان -الله علیه و آله 

  .اندبوده

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: القلم64، از سوره 9آیه  [1]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 49)به نقل از اصول کافی( و ص  9، ح 22، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .(الشیخ)به نقل از امالی ابن 69، ح 79بحاراالنوار، ص  [3]

  .)به نقل از عیون اخبار الرضا( 91، ح 64، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 47، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 93 بحاراالنوار، ص [6]

  .)به نقل از مناقب( 117، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]

  .به نقل از کافی() 94، ح 177، ص 96بحاراالنوار، ج  [8]
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  .129، ص 9، و االرشاد، ترجمه و شرح حاج سید هاشم محالتی، ج914، ص 7تاریخ طبری، ج  [9]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 بینش در زمینه انفاق در راه خدا

صدقه دادن و انفاق نمودن »یعنی:  [1] «الصدقة تطفئ غضب الرب»فرمودند: دائما می -السالمعلیه-حضرت سجاد 

[ یعنی: 9« ]ان صدقة السر تطفئ غضب الرب»روایت دیگری فرمودند:  و در« سازد.غضب پروردگار را خاموش می

سعید بن « »باشد.می پنهان و انفاق نمودن به صورت مخفیانه باعث خاموش شدن غضب پروردگار صدقه دادن در

حاضر شدم، ناگاه سائلی  -السالمعلیه-بن الحسین  روزی برای نماز صبح در محضر حضرت علی»گوید: می« مسیب

او را  به سائل و نیازمند کمک کنید و هرگز سائل را نرانید و»آورد. حضرت فرمودند:  درب منزل را به صدا در

[ . 7« ]تجنب الحرام و بذل الندی فی الخیر انما االستعداد للموت»د: فرمودن« زهری»حضرت به « جواب مگذارید.بی

 برای مرگ، در پرتو دوری از حرام و بذل سخاوت در راه خیر )و یا بذل نمودن هر آینه استعداد و آمادگی»یعنی: 

توان اوند میدر راه خد« انفاق» بنابراین در دیگاه حضرت، با« آید.به دست می«( سخاوتمند»توسط انسان « خیر»

  .برای سفر آخرت آماده شد

----------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .)به نقل از کشف الغمه( 44، ح 111الشیخ( و ص امالی ابن»)به نقل از  69، ح 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از اصول کافی( 117، ح 117، ص 96، ج بحاراالنوار [3]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 داشتندبخشیدن آنچه خود دوست می

و « عدالت اجتماعی»ترین آنها ایجاد روشن .های متعددی ذکر شده استدر اسالم فلسفه« بخشش»و « انفاق»برای 

یدن بخش ای خاص است که مفاسد اجتماعی انبوهی به دنبال دارد. از این گذشتهعده ر دستجلوگیری از انباشت ثروت د

  .های مادی استهمان تعلق به دارائی شود کهباعث دل کندن از یکی از تعلقات بسیار قوی در درون انسان می

بخوبی تجلی « انفاق» خدا، سکوی پرش برای وصال محبوب است و این پرش در بریدن از آنچه غیر خداست در راه

[ یعنی: 1« ]تطهرهم و تزکیهم بها خذ من اموالهم صدقة»فرماید: از این رو در قرآن مجید خداوند به پیامبرش می .میابد

 «.باشیباعث تطهیر آنها از آلودگی تعلق به دنیا و تزکیه و پاک شدنشان می از اموال آنها صدقه بگیر که بدین وسیله»

میابد که انسان از اشیایی که آنها را  ثر انفاق در ترقی معنوی هنگامی در حد اعالی خود تحققحال این کارکرد مؤ

 البر لن تنالوا»نماید. از این رو در قرآن مجید آمده است: « انفاق»در راه خداوند  بشدت دوست دارد، دل برکند و آنها را

مگر اینکه از آنچه آن را دوست دارید انفاق  رسیدنمیهرگز به بر و نیکی مطلق »[ یعنی: 9« ]حتی تنفقوا مما تحبون

دادند و انجام می عالوه بر انفاقهای گسترده خود که آن را به صورت سری و علنی -السالمعلیه- حضرت سجاد« نمائید.

« عالقه»آن ساختند، چیزی که به ها را برآورده میافتاده در خالل آن نیازمندیهای مستمندان و فقرا و ایتام و از کار

یلت هایی از این فضنمونه بخشیدند تا ترجمان حقیقی قرآن را در آیات ذکر شده آن باشند. بهراه خدا می داشتند را نیز در

  :واالی حضرت توجه فرمائید

« بادام»و « شکر» مرتب از -السالمعلیه-روایت کرده است که حضرت علی بن الحسین « دامغانی عبداللهابی» -1

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما »آیه را تالوت کردند که:  دادند، وقتی از محضرشان در این باره سؤال شد، اینیصدقه م

  . [7] «.داشتندشکر و بادام را دوست می آری حضرت« تحبون

وزی ر .آمدخوششان می« انگور»از  -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین »فرمودند:  -السالمعلیه-امام صادق  -2

کرد و موقع افطار، آن را خدمت  آوردند و یکی از کنیزان حضرت مقداری از آن تهیه« مدینه»انگور خوبی به 

سمت آن دراز کنند، نیازمندی درب خانه حضرت آمد، حضرت  حضرت آورد. قبل از اینکه حضرت دستشان را به

« کند.می ی من! بعضی از آن او را کفایتای موال»آن کنیز گفت: « انگور را برای او ببر. همه این»فرمودند: 

باز آن خانم مقداری انگور خرید و برای حضرت  ، و همه آن را برای او فرستادند. فردا«نه سوگند به خدا»فرمودند: 

 حضرت همان گونه با او برخورد کردند. روز بعد آن کنیز مقداری انگور برای آورد ولی مجددا نیازمندی آمد و

حضرت از آن خوردند و  شب سوم برای حضرت آورد، ولی دیگر نیازمندی نیامد، از این رو حضرت خرید و در

  . [4] «.چیزی از آن از ما فوت نگردید و الحمد لله»فرمودند: 

  دو نمونه از انفاقهای برجسته حضرت سجاد

مرات و به  به کرات و بوده، این عمل قربی« انفاق»سرشار از عمل صالح  -السالمعلیه-سجاد  گرچه زندگی حضرت

به دو نمونه برجسته از انفاقهای حضرت  زده است. و لکن در این قسمتعنوان یک سیره مستمر از حضرت سر می
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  :شوداشاره می

در روزی که آن روز  این بود که -السالمعلیه-عادت حضرت علی بن الحسین »فرمودند:  -السالمعلیه- امام صادق -1

کنند. بعد اعضاء آن را قطعه قطعه نموده و آن را بپزند.  کردند تا گوسفندی را ذبح، امر میگرفتندمی« روزه»را 

دار که روزه شدند تا اینکه در حالیکردند و به آن نزدیک میحضرت به روی دیگها نگاه می شدنزدیک غروب که می

آل »و  «آل فالن»بزرگ را بیاورید و برای ظرفهای چوبی  فرمودندکردند و بعد میبودند، بوی آبگوشت را استشمام می

د شد. سپس برای خومی رسیدند و همه تمامفالن خانواده غذا بکشید، تا اینکه به آخر دیگها می غذا بکشید. برای« فالن

  . [2] «.بود آوردند و همان شام حضرتمی« خرما»و « نان»حضرت مقداری 

)منسوج از پشم و « خز»شدند در حالی که باال پوشی از  منزل خارج از -السالمعلیه-روزی حضرت زین العابدین  -2

حال حضرت  در راه نیازمندی خدمت حضرت آمد و خود را به آن باال پوش در آویخت، در این .ابریشم( بر تن داشتند

  . [6] «.آن را رها کرده و به راه خود ادامه دادند

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: التوبه4، از سوره 117بخشی از آیه  [1]

  .: آل عمران7، از سوره 49بخشی از آیه  [2]

  .)به نقل از مناقب( 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از مناقب( 41، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از محاسن و مناقب( 29و  27، ح 79و  71، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از مناقب( 42)به نقل از خصال( و ص  69، ص 96حاراالنوار، ج ب [6]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 بازسازی کعبه و نصب حجراالسود

خاکهای آن را متفرق نمودند )و هر کس  منهدم کرد، مردمرا « کعبه« »حجاج»چونکه »گوید: می« ابان بن تغلب»

تن، ساخ گرفتند، ماری بر آنان خارج گردید و از« کعبه»چونکه تصمیم به بازسازی  مقداری از آن را با خود برد( بعدا

دند. او آمدند و مسأله را به او گزارش کر« حجاج» مردم را ممانعت کرد. مردم از ترس این مار فرار کرده و همه نزد

رفته و مردم را  منع شود و به این کار توفیق نباید، ترسید. از این و بر باالی منبر« کعبه» از اینکه شاید از ساختن

ایم علم و خبری باشد، او نسبت به آنچه ما به آن مبتال شده ای را که نزد اوخداوند رحمت کند بنده»سوگند داد و گفت: 

علمی باشد، آن علم نزد  اگر نزد کسی در این مورد»در این حال پیرمردی ایستاد و گفت: « آن خبر دهد. بیاید و ما را به

  «.گرفت و رفت آمد و مقداری از آن را بر« کعبه»مردی است که به سمت 

و لذا مردی « . حجاج گفت: معدن این امور اوست-السالمعلیه- علی بن الحسین»جواب داد: « او کیست؟»حاج پرسید: 

او را  «کعبه»بازسازی  فرستاد و به ایشان اطالع داد که چگونه خداوند از -السالمعلیه-بن الحسین  حضرت علی را نزد

تو « حجاج»ای »کرده و فرمودند: « حجاج»رو به  -السالمعلیه- ممنوع و محروم ساخته است. حضرت علی بن الحسین

را غارت نمودی کان که آن  کرده و در جاده افکندی و آن را نمودی و آن را تخریب« اسماعیل»و « ابراهیم» قصد بنای

بده که هیچ کس از آنها که چیزی از آن برگرفته نماند مگر اینکه  میراث توست. حال بر منبر باال برو و مردم را سوگند

ا نماند که داد که هیچکس از آنه بالفاصله چنین کرد. به منبر باال رفت و مردم را سوگند« حجاج« »برگرداند. آن را

برگرداند و همه هم برگرداندند. چون همه خاکها مجتمع گردید، حضرت  نزد او باشد مگر اینکه آن را« کعبه»چیزی از 

که حفر کنید. در این لحظه آن مار  جلو آمده و اساس را وضع نمودند و آنها را امر کردند -السالمعلیه-الحسین  علی بن

آنها  به -السالمعلیه-ستونها و قواعد رسیدند که حضرت علی بن الحسین  به موضع غایب شد. باز آنها حفر کردند تا

شده و آن ستونها و قواعد  آنها چنین کردند و خود حضرت نزدیک« دست از کار بکشید و محل را ترک کنید!!» :فرمود

کارگران را صدا زده و امر خود آن را با خاک پوشانید. بعد  را با لباس خود پوشانید و سپس گریست و بعد با دست

 آمد، دستور داد در وسط باال« کعبه»بگذارید. آنان نیز بناء را پایه گذاری کردند و چونکه دیوارهای  فرمود بناءتان را

[ . در همین 1« ]گردیده که باید با پلکان بر آن باال رفت. آن خاک ریخته شود و از همین روست که خانه خدا مرتفع

و  ویران ساخت را« کعبه« »عبدالله بن زبیر»به خاطر نبرد با « حجاج بن یوسف»شده که چونکه  تارتباط نیز روای

را نصب کنند هر موقع که « حجر االسود»خواستند که  اعاده گردید و« بیت الله»سپس آن را تعمیر نموده چونکه 

مضطرب  کرد، متزلزل شده ومی زاهدی از زهادشان آن را نصب قاضی از قضاتشان و یا عالمی از عالمانشان یا

  .شددر مکان خود مستقر نمی« حجر»گردید و می

بر زبان جاری کرده  را گرفتند و نام خداوند را« حجر»جلو آمده و  -السالمعلیه-علی بن الحسین  در همین حال حضرت

[ . از همین روست 9یر گفتند. ]مستقر گردید و همه مردم تکب و آنگاه آن را نصب نمودند. در این دفعه آن در محل خود

  :چنین الهام شد که در شعرش بگوید« فرزدق» که به جناب
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  یکاد یمسکه عرفان راحته

  رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم

)حجراالسود( گام فرانهد، گویی  «رکن حطیم»جود و عطای کف بخشای او چنان است که چون به آهنگ استالم » :یعنی

  «.از جود و عطایش برخوردار گردد را نزد خود نگاه دارد و خواهد تا اوکه رکن می

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 1، ح 112، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از الخرائج و الجرائح( 92، ح 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

 .1741اطالعات چاپ اول  منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛

 بردباری

صفات انسانی است، و از سیطره آدمی بر  تریناما بردباری که یکی از صفات انبیا و مرسلین و از مهمترین و برجسته

ا ج خوردگیرد به وفور در آن امام به چشم میهای خشم و انتقام سرچشمه میانگیزه نفس و تسلیم نشدن وی در برابر

  :گویدحظ می

السالم از همه کس [ امام زین العابدین علیه1« ]گرفت.نمی لی بن حسین به هنگام شدت خشم با وجود قدرت، انتقامع»

شکیبایی آن  خورد، راویان و مورخان رویدادهای زیادی ازبیش از هر کسی خشم خود را فرومی بردبارتر بود و

  :اند که از آن جمله استحضرت را نقل کرده

ریخت آن حضرت می خواست برای نماز وضو بسازد، آب به دستالسالم کنیزی داشت که هر وقت میعلیه امام -1

صورت آن حضرت افتاد و شکست، کنیز بالفاصله  خواست آب بریزد( ظرف آب از دستش به روی سر و)روزی می

 من خشمم را»السالم در پاسخ فرمود: [ . و امام علیه9« ]الکاظمین الغیظ و»فرماید: گفت: خدای عزوجل می

و »بیشتری نموده و عرض کرد:  کنیز، از بردباری و بزرگواری امام، در طمع شد و درخواست مراحم« فروخوردم.

یز با شنیدن جمله کن« خداوند از تو بگذرد.»روی لطف و محبت فرمود:  السالم از[ . امام علیه7« ]العافین عن الناس

رو به کنیزی کرد و فرمود:  السالم با لطف و احسان بیشتری[ . امام علیه9« ]و الله یحب المحسنین»کرد:  امام، عرض

  . [2] «...برو، تو آزادی»

شد فرومایه است که با امام روبرو  شرم والسالم، داستان مردی بیرویدادهای مربوط به بردباری امام علیه از جمله -2

 ای جوان! عقبات سختی در»السالم با نهایت لطف فرمود: دادن، امام علیه دلیل شروع کرد به ناسزا و دشنامو بی

در آن جا سرگردان بمانم، حال من  پیشروی ماست، اگر من از آن عقبات بگذرم از آنچه تو گفتی باکی ندارم اما اگر

  . [6] «...بدتر از آن است که تو گفتی

جز پرهیزگاران کسی از آنها در  السالم با تمام وجود و عواطفش به خدا و گرفتاریهای عالم آخرت کهعلیه سجاد امام

سخنی برخاسته از باطنی  -گویی آن شخص فرومایه داشت که هرزهمی امان نیست، متوجه بود و چنان دلش را مشغول

  .کمترین تأثیری در او نگذاشت -ادب  فاقد اخالق و

مردم خواستند  السالم آن که روزی از مسجد بیرون آمد، مردی شروع کرد به ناسزا گفتن،علیه آثار حلم امام از جمله -3

  :را منع کرد و رو به آن مرد کرد و فرمود السالم آنهاای بزنند، امام علیهانتقام بگیرند و به او صدمه

آن « برآورده سازم؟ ته بیشتر است! آیا حاجتی داری کهدانی و خداوند از تو پوشیده داشنمی آنچه را که از اعمال ما»

السالم وقتی که آن حال را دید، او را فروببرد، امام علیه خواست که زمینمرد با شنیدن سخنان امام، شرمنده شد و می

ین ترتیب دادند. به ا سیاهی را که بر دوش داشت به سمت او انداخت و دستور داد تا هزار درهم به او رقت کرد، عبای

بیرون آورد و او را به راه حق و راستی باز گرداند و چنان شد که  دلیل نسبت به مردم را از دل آن مردریشه عداوت بی

  . [7] .کرد: به راستی که شما از اوالد پیامبرانیددید، عرض میالسالم را میعلیه هرگاه امام

السالم جسارت کرد و او را دشنام ای به امام علیهفرومایه اند که مردالسالم نقل کردهداستان دیگری از حلم امام علیه -4

رو به امام کرد و  مبارکش را از او برگرداند، آن مرد با مشاهده آن عمل، رگهای گردنش پر شد و داد، امام صورت

  :گفت

  «...با تو هستم»

  :السالم فوری در پاسخش فرمودامام علیه

  «.د تو( از گناه تو چشم پوشیدممن هم )با توجه به برخور»

  .[ ، در حالی که آن مرد سخت برآشفته و خشمگین بود4امام، او را ترک کرد و رفت و مقابله به مثل نکرد ]

تهمت زد و هر چه توانست جسارت  السالماز جمله دالیل عظمت حلم آن حضرت داستان مردی است که به امام علیه -5

 خواهم که مرا بیامرزد و اگراگر آنچه درباره من گفتی، چنانم، از خدا می» :د کرد و فرمودکرد، سپس امام رو به آن مر

سخنان امام متحیر شد و شروع کرد به  آن مرد با شنیدن« نه، آنچه گفتی در من نیست، خدای تعالی از گناه تو بگذرد.

  «.من سزاوارتر بدانهایم، مرا ببخشیدگفتم، شما چنان نیستید، بلکه  فدایت شوم، آنچه»عذرخواهی و عرض کرد: 
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حضرت داشت رو به آن مرد  السالم پس از مشاهده این حالت با لبخندی که حکایت از رضایت و بخشش آنعلیه امام

گشت که سخت شگفت السالم برمیحالی که از محضر امام علیه آن مرد در« خداوند از تو درگذشت.»کرد و فرمود: 

خود را در خاندانی  داند که مقام رسالتگفت: خدا میبزرگداشت و عظمت امام بود و با خود میاز  زده و قلبش آکنده

  . [4] .خواهدقرار دهد که خود می

بود، مردی به او  اند: مردی از دودمان زبیر در خدمت حضرتالسالم نقل کردهبردباری امام علیه داستان دیگری از -6

صورت از او برگرداند. وقتی که آن مرد رفت، زبیری از  ناسزا گفت، آن مرد زبیریرسید، ضمن تعدی به او، دشنام و 

بود و جوابی  کرد در حالی که امام ساکتالسالم و جسارت میبه دشنام دادن به امام علیه جا برخاست و شروع کرد

م از روی لطف و مدارا اما« دهی؟جواب مرا نمی چه باعث شده است که»داد، زبیری رو به امام کرد و گفت: نمی

  :فرمود

این بود برخی از  . [11] «!تو جواب آن مرد را ندهی همان باعث شد که من هم جواب تو را ندهم آنچه که باعث شد»

 مانند اماماند که خود بیانگر وسعت فضایل بیکرده حاالت کم نظیری که مورخان درباره شکیبایی آن حضرت نقل

  .که آن بزرگوار را تا برترین درجه کمال انسانی باال برده است السالم و اوصافی استعلیه

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .14تهذیب االخالق: ص  [1]

  .«و فروخورندگان خشم»فرماید: سوره آل عمران، که از جمله صفات پرهیزگاران می 179بخشی از آیه  [2]

سوره آل عمران، یعنی:... آنانی که از بدی مردم درگذرند، خداوند دوستدار نیکوکاران  179بخش دیگری از آیه  [3]

  .است

سوره آل عمران، یعنی:... آنانی که از بدی مردم درگذرند، خداوند دوستدار نیکوکاران  179بخش دیگری از آیه  [4]

  .است

  .796/  91، نهایة االدب: 122/  76تاریخ دمشق:  [5]

  .46/  96نوار: بحاراال [6]

  .112/  4البدایة و النهایة:  [7]

  .112/  4البدایة و النهایة:  [8]

  .29/  9صفة الصفوه:  [9]

  .412/  7الکامل مبرد:  [10]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 بخشندگی

مورخان برآنند که آن حضرت از همه مردم  اما بخشندگی نیز یکی از ویژگیها و صفات ذاتی آن بزرگوار بود، تمام

 به فقرا و مستمندان نیکوکارتر بود. داستانهای فراوانی از بخشش و کرم آن تر و دست و دل بازتر و نسبتبخشنده

  :اند که از جمله موارد زیر استبزرگوار نقل کرده

  داستان محمد بن اسامه

او نشست، محمد شروع به گریستن  السالم به عیادت او رفت. وقتی که کنار بستربن اسامه مریض شد، امام علیه محمد

  :السالم فرمودکرد، امام علیه

  «کنی؟چرا گریه می» -

  «.وامی دارم» -

  «ی؟چقدر وام دار»-

  «.پانزده هزار دینار» -

  «.کنممن قبول می» -

[ و کابوس وحشتناک وام و اندوه او را 1السالم از مجلس برنخاست، مگر آن که آن مبلغ را پرداخت، ]و امام علیه

  .برطرف ساخت

  اطعام عمومی

کرد و در وقت ظهر در می آثار بزرگوار و بخشندگی آن حضرت این است که همه روزه در مدینه اطعام عمومی از

  . [9] .دادمنزل خودش بار عام می

  اداره کردن صد خانواده

کرد که هر خانوار شامل چند تن اداره می [7] آثار وجود فراوان امام آن که صد خانوار را در مدینه به طور پنهانی از

است و نسبت به مردم احساس محبت  بر آن است که شخص بخشنده از بخل برکنار [ . به راستی سخاوت دلیل9بودند. ]
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  .های اوستو سپاسگزار خدا در برابر نعمت دارد

------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .191/  7، الحلیة: 966/  9، تاریخ اسالم: 974/  9، سیر اعالم النبالء: 112/  4البدایة و النهایة:  [1]

  .6/  7تاریخ یعقوبی:  [2]

  .797و األسماء: ص  تهذیب اللغات [3]

  .44/  96بحاراالنوار:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 بردباری

ست و روی خود را تا آن جناب د ریختالسالم به دستان آن حضرت آب میروزی یکی از کنیزان امام سجاد علیه

ای که سر آن حضرت شکست. السالم اصابت نمود به گونهامام علیه بشوید. ناگهان ظرف آب افتاد و به سر مبارک

و »با زیرکی این آیه را خواند:  السالم سرش را به طرف کنیز برگرداند. کنیز که نگران و ترسان شده بودعلیه حضرت

السالم فرمود: خشم خود را فرو بردم. کنیز امام علیه« خورند.می د را فروپرهیزکاران خشم خو« »الکاظمین الغیظ

السالم فرمود: تو را علیه امام« بخشند.پرهیزکاران، خطاکاران را می« »و العافین عن الناس»را خواند:  دنبال آیه

الم به کنیز احسان نمود و فرمود: الس[ . امام سجاد علیه1« ]المحسنین و الله یحب»بخشیدم. کنیز پایان آیه را خواند: 

  . [9] .تو را در راه خدا آزاد ساختم برو،

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .179سوره آل عمران، آیه  [1]

  .196، ص 9ترجمه ارشاد مفید، ج  [2]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 بزرگوای و کرامت

به جنگ اهل مدینه فرستاد و گفت: پس از  زمخشری در ربیع االبرار نقل کرده: چون یزید بن معاویه مسلم بن عقبه را

مباح است )ولی به وی سفارش کرد که متعرض امام سجاد )ع( نشود( علی بن  شکست آنان، زنانشان بر سپاهیان شام

و آنها را با خانواده خود  د زن را با فرزندانشان و حشمشان تکفّل فرمود،)ع( در آن ماجرای شوم، چهار ص الحسین

را اطعام کرد، یکی از آن زنان قسم خورد که در خانه پدرش و مادرش  قرار داد و تا لشکریان مسلم در مدینه بودند آنها

سیدالساجدین صلوات الله علیه  ای از دریای فضائل[ . این بود قطره1را ندیده است که از آن حضرت دید. ] آن احترام

  .که برای نمونه نقل شد

  مناجات طی االرض

ماندم، غریب و ناشناس در بیابانی  از قافله کنار« زباله»گوید: در راه مکه در منزلی به نام بن حبیب کوفی می حماد

گاه که تاریکی کامل شد، درخت بلندی رفتم تا از خطر محفوظ مانم و آن سرگردان گردیدم، چون شب فرا رسید باالی

  .رسیدآید، لباسهای سفیدی بر تن داشت و بوی مشک از او به مشام میدیدم می جوانی را

ٍء یا من حاز کّل شی»گفت: ایستاد و می توانستم خود را مخفی کردم تا اصالً متوجه من نشود، دیدم آماده نماز شد و آنچه

ً ملکوتاً و قهر کّل شی   .«قلبی فرَح إالقبال علیک و ألحقنی بمیدان المطیعین لکأَوِلج  ٍء جبروتا

نموده است، شادی روبرو شدن  که حکومت تو به همه کاینات احاطه کرده و قدرت تو بر همه موجودات غلبه ای خدایی

  .اطاعت کنندگانت وارد کن با تو را به قلب من داخل فرما و مرا به میدان

حرکاتش ساکن شد، آهسته از درخت پایین آمدم، دیدم در آن جا چشمه  ایش آرام وآنگاه شروع به نماز کرد، چون اعض

وقت ممثل شده بود، او  نیز وضو گرفته پشت سرش ایستادم، در نظرم محرابی نمایان شد گویی در همان آبی هست، من

کرد و چون ظلمت شب یبود با ناله و انین آن را تکرار م رسید و در آن وعده رحمت با عذابای که میبه هر آیه

جأ الخائفون فوجدوه َمعِقالً و ل یا من قصده الضالّون فاصابوه مرشداً و أّمه»گفت: ایستاد و چنین می شروع به رفتن کرد،

م ل من نصب لغیرک بدنه و َمتی فرح من قصد سواک بنیته الهی قد تقّشع الّظالم و الیه العابدون فوجدوه َموئالً، َمتی راحة

افعل بی اولی االمرین بک یا ارحم  دمتک و طراً و ال من حیاض مناجاتک صدراً، صل علی محمد و آله واقض من خ

ایمن  اند کهاند که راهنماست و خائفان او را امید داشته و دیدهکرده و یافته ای آن که گمراهان او را قصد«. الراحمین

راحت خواهد شد آن که بدن خویش را برای غیر تو  پناه است، ِکی اند که محلدهنده است و بندگان به او پناه برده و دیده

 خواهد شد آن که در نیتش غیر تو را قصد کرده است. الهی ظلمت شب با آمدن صبح به زحمت انداخته و کی شاد
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ام، بر محمد و آل ای پر ننمودهسینه ام و از حوضهای مناجات توشکافته شد حال آن که من از عبادت تو کامی نبرده

غضب، آنرا کن که بر تو سزاوارتر است ای ارحم الراحمین. حماد گوید:  محمد صلوات فرست و با من از رحمت و

ت خستگی رنج را از تو برده و لذ دهم به خدایی کهکه برود و ندانم کیست، به او چسبیدم و گفتم: تو را قسم می ترسیدم

تو بر من رحمت و رأفتی برسد، من راه را گم کرده و از قافله  به تو ارزانی داشته است، از خوف و عبادت را

به زیر آن درخت رسید،  شوی، با من بیا و دنبال من باش، چونفرمود: اگر توکلت راست باشد گمراه نمی ام،درمانده

وشن شد فرمود: تو را بشارت باد که شود، چون هوا رمی دست مرا گرفت، گمان کردم که زمین زیر پای من کشیده

  .اهل آنجا را شنیده و حاجیان را دیدم اینجا مکه است، من صدای

 فرمود: حاال خدایی که رحمت او را در روز قیامت و روز احتیاج امید داری تو کیستی؟ دهم بهبه او گفتم: تو را قسم می

  . [2] .لبمگویم، من علی بن الحسین بن علی بن ابیطاکه قسم دادی می

است، جریان طی االرض یکی از واقعیات و از  حماد بن حبیب کوفی بنابر نقل رجال شیخ از اصحاب امام صادق )ع(

برخیا  نقل شده که آصف بن« و قال الذی عنده علم من الکتاب...: »91سوره نمل آیه  مصادیق والیت تکوینی است و در

  .)ع( نظیر آن آمده است آورد و در حاالت امام جواد وزیر سلیمان، تخت ملکه سبأ را نزد سلیمان

  امام و طاووس یمانی

که  بودم دیدم مردی مشغول نماز است، دقت کردم متوجه شدم« حجر اسماعیل»مکه در  گوید: درطاووس یمانی می

ت است و الله نیکوکاری از اهل بیت رسال علی بن الحسین )امام سجاد)ع(( است، پیش خود گفتم: ای نفس! این مرد

  :گفتکند؟ چون از نماز فارغ شد دست به دعا برداشت و میچه دعایی می دعای او را غنیمت شمرده و خواهم دید

حّق لمن دعاک بالندم تّذلالً ان تُجیبه  َسیدی هذه یدای قدمددتهما الیک بالذنوب مملّوةٌ و عینای بالّرجاء ممدودة و َسیدی»

  .«بالکرم تفّضالً 

دو چشمانم به امید به درگاه  من، آقای من، این دو دست من است که پر از گناهان به درگاه تو بلند کردم و آقای ای خدا،

 خواند جواب بدهی. موالیتفّضل کسی را که با تذلّل و فروتنی تو را می تو باز شده است، سزاوار است با بزرگواری و

ای تا به امید بشارت سعادت آفریده خویش پیوسته گریه کنم، یا از اهلای تا بر حال آیا مرا از اهل شقاوت آفریده !من

  .دهم

های مرا به ای؟! یا برای نوشیدن آب جوشان آتش، رودهموالی من! آیا برای عمودهای آتشین جهنم اعضا مرا خلق کرده

  ای؟وجود آورده

دانم که از چنگ فرار کنندگان از تو بودم اما می توانست از موالی خود فرار کند، من اولینای میموالی من! اگر بنده

  .تو فرار نتوانم

دانم که اطاعت خواستم ولی میمی افزاید از تو برای عذاب صبردانستم که عذاب من بر حکومت تو میمن! اگر می سید

یستم؟ موقعیت من کاهد. موالی من! من کگناهکاران از حکومتت نمی کند و گناهطاعتگران بر حکومت تو اضافه نمی

  .مالمت من درگذر با بزرگواری خود مرا ببخش، با پرده پوشی خود بزرگم کن، و با آقایی خود از کدام است؟

اَیدی اَِحبّتی و ارحمنی مطروحاً علی الُمغتسل یْغسلنی صالٌح  إلهی و سیدی اْرحمنی َمُصروعاً علی الفراش تَقَلّبنی»

  .«الّظْلم َوْحشتی و ُغربتی و وحدتی ول االقرباُء اَطراف َجنازتی و ارحم فی ذلک البیتاْرحمنی محموالً قد تَنا جیرتی و

 وقت که در بستر مرگ افتاده باشم و دوستانم مرا رو به قبله کنند، رحم کن بر معبود من، موالی من، رحم کن مرا آن

رحم کن بر من آنگاه که باالی دست  د،من آن وقت که در غسلگاه انداخته شوم و همسایگان نیکوکارم مرا غسل دهن

اند، رحم کن بر وحشت من و غربت من و تنهائی من ام را گرفتهجنازه شوم و خویشانم اطرافتشییع کنندگان حمل می

  . [7] .قبر پر از ظلمت و تاریکی در آن

 اند،ردهکه گویا به تو معصیت نکدهی بینی، حلم نشان میکنند که گویا نمیمی آنگاه گریست و گفت: سبحانک تو را گناه

به  نیازی، سپسکه موالی من تو از آنها بی کنی که گویا تو به آنها محتاجی. حال آنبا حسن معامله به بندگانت محبت می

  .سجده افتاد

 صورت او ریخت، کنار او آمدم، سرش را برداشته و بر زانوی خود گذاشتم، گریستم اشک چشمانم بر طاووس گوید: به

  کرد؟ برخاست و نشست و فرمود: این کیست که مرا از یاد خدایم مشغول

چیست؟ باید ما چنین کنیم که عاصی و جانی هستیم، پدرت  گفتم: منم، طاووس یمانی، یابن رسول الله. این ناله و بی تابی

دَْع عنّی  هیهاَت هیهاَت یا طاووسُ »فاطمه زهرا و جدت رسول خدا )ص( است، امام فرمود:  حسین بن علی، مادرت

 اَحَسن و لو کان عبداً حبّشیاً و خلق النّار لمن عصاه و لو کان ولداً  حدیَث اَبی و اَّمی و جدّی. خلق اللّه الجنةَ لمن اَطاَعه و

بَینهم وال یستاَءلُون واللّه ال ینفعک غدًا االّ تَقدمةٌ تقدّمها  الّصور فال اَنسابقرشیاً. اما سمعَت قول اللّه تَعالی فاذا نُفَخ فی 

کنار بگذار، خداوند بهشت  [ . هیهات، هیهات ای طاووس حدیث و موضوع، پدر، مادر، جد من را9«. ]صالح من عمل

رای معصیتکار قرار داده ولو شخص غالم حبشی باشد و آتش را ب را برای هر بنده اطاعت کننده و نیکوکار آفریده ولو

دمیده شود، نسبها آن روز در  ای که فرموده: چون در صورخانواده بنی هاشم( باشد آیا کالم خدا را نشنیده قرشی )از

 دهد مگر عملی که از پیشکنند، به خدا قسم روز قیامت به تو فایده نمینمی میان مردم نیست و از انساب یکدیگر سؤال

  .اند ولی این قول صحت نداردشیعه دانسته شی. ناگفته نماند: طاووس یمانی از فقها عامه است، بعضی او رافرستاده با

----------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .199ص  9، مناقب، ج 91ص  94بحار: ج  [1]

  .از امالی صدوق 196ص  72بحار: ج  [2]

  .49ص  96بحار: ج  [3]

مجلسی رحمة اللّه علیه بقیه خبر را به فصل معجزات حضرت رسول )ص( احاله کرده  17و  19 ص 9بحار: ج  [4]

  .است

  .منبع: نمونه هایی از فضائل و سیره فردی امام علی بن الحسین؛ سید علی اکبر قریشی

 بندگی و پرستش حق تعالی

این کالم الهی است که اهل پرستش را  آن حضرت در میدان بندگی خدای یکتا و معبود و معشوق خود، مصداق برجسته

  :کندچنین توصیف می

کند. آنها از روزی که زکات غافل نمی ای آنان را از یاد خدا و بر پا داشتن نماز و ادایکه نه تجارت و نه معامله مردانی

  (77ترسند. )نور: شود، میمی ها زیر و روها و چشمدر آن، دل

برابر حق تعالی و دیدار محبوب و معبود حقیقی حکایت داشت؛ آن  پیوسته در همه رفتارهای حضرت، از حضوری

گفتند: چرا شد. به او میمی اش دگرگونشد تا وضو بسازد، رنگ چهرههرگاه برای نماز آماده می»اند: نوشته گونه که

  . [1] .«ایستمدانید در پیشگاه چه کسی مینمی فرمود: مگرشوید؟ در پاسخ میچنین می

مواره بلکه ه گرفت،گاه برای وضو گرفتن از کسی کمک نمیفرماید: هیچدرباره پدرش چنین می السالمامام باقر علیه

خاست، نخست مسواک برای نماز شب به پا می ریخت. وقتیکشید و در خمره میپیش از خواب، آب از چاه بیرون می

 آنچه از نمازهای مستحبی در روز از وی فوت شده بود، درایستاد. هر نماز می ساخت و بهکرد، سپس وضو میمی

من باشید )و چنین نماز فراوان  فرمود: ای فرزندم! بر شما الزم نیست همچونآورد، ولی به من میشب به جای می

ز گنیکی عادت داده، الزم است بر آن مداومت کند. بدین جهت بود که هر بخوانید(، بلکه برای کسی که خود را به کار

  . [9] .کردحضر، نماز شب را ترک نمی در سفر و

 :گویدکند و میکوفه شدم. ناگاه دیدم جوانی در حال سجده با خدا مناجات می گوید که وارد مسجدی دراسباط می

جلوتر رفتم. دیدم علی بن الحسین،  .«کند و سزاوار اوستآلود )در نهایت تذلل( برای خالقم سجده میام خاکچهره»

 خدا خودت را به سختی واای فرزند رسول»طلوع فجر، نزد وی رفتم و گفتم:  السالم است. هنگامالعابدین علیهینز

وقتی چنین سخنی گفتم، گریست. سپس  .«داری و حال آنکه خداوند تو را به آنچه خود خواست، فضیلت بخشیده استمی

خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر چشمی در که رسول زید نقل فرمود حدیثی را از عمرو بن عثمان از اسامة بن

جنگ( نابینا شود و چشمی که  قیامت گریان است؛ مگر چشمی که از خشیت خدا بگرید و چشمی که راه خدا )در روز

ن اکند و آن را به روز رساند. خداوند به چنین کسی نزد فرشتگ داریاز محارم الهی چشم بپوشد و چشمی که شب زنده

بدنش را از رختخواب  .ام که روح او نزد من و بدن او در طاعت من استفرماید: بنگرید به بندهمی کند ومباهات می

[ . 7ای فرشتگان، گواهی دهید که او را بخشیدم. ] دور کرد، به جهت خوف و طمعی که در رحمتم دارد. پس شما

 است. طاووس بن کیسان یمانی از زاهدان و عابدان زبانزد راهیان کوی دوست نشین آن حضرتهای دلمناجات

السالم به آنجا آمد. با خود گفتم او مردی علیه شبی در حجر اسماعیل بودم که دیدم علی بن الحسین»گوید: معروف می

ا ت دیدم که کند. سپسباید به راز و نیازهای وی گوش فرا دهم تا ببینم چگونه نیایش می .بیت نبوت استصالح از اهل

  :گفتمی اش شنیدم کهصبح به نماز ایستاد و سرانجام به سجده رفت. در سجده

به درگاه توست؛ پروردگارا! گدایت به درگاه توست؛  اتپروردگارا! بنده ناچیزت به درگاه توست؛ نیازمند و درمانده

برطرف  را نخواندم، مگر آنکهتوست و از تو درخواست دارد. در هیچ اندوهی این دعا  پروردگارا! فقیرت به درگاه

السالم دعاهای همیشگی علی بن الحسین علیه گوید: این دعا از[ . زید بن اسلم نیز می9«. ]گردید و گشایش حاصل شد

خودم وامگذار تا  [ . بار خدایا! مرا به2فاعجز عنها و ال تکلنی الی المخلوقین فیضیعونی. ] بود: اللهم ال تکلنی الی نفسی

  .سازند آن در مانم و مرا به مخلوق نیز وامگذار تا تباهماز مهار 

----------------------------------- 

  :پی نوشت ها

ه. ق،  1917؛ احمد بن حجر هیثمی، صواعق المحرقة، بیروت، مؤسسه الرسالة، 741، ص 91تهذیب الکمال، ج  [1]

  .247، ص 9، ج 1چ 

؛ محمد بن حسن 55 ، ص1ه. ق، بخش دوم، ج  1917،1رالفکر، چ ابن جوزی، صفوة الصفوة، بیروت، دا [2]

  .187 ، ص9ه. ق، ج  1997،1واسطی، مجمع االحباب، دارالمنهاج، چ 

  .111، ص 9م، ج  1417عبدالکریم، رافعی قزوینی، التدوین فی اخبار قزوین، بیروت، دارالکتب العلمیه،  [3]

  .741، ص 91؛ تهذیب التهذیب، ج 741، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 747، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [4]
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  .749، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 746، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [5]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول 

 پ

 رایی جنیان از حاجیانپذی

چند از دوستان و یاران خویش عازم مّکه  امام سّجاد، حضرت زین العابدین صلوات اللّه و سالمه علیه به همراه تنی

بعضی از دوستان مقداری عقب تر و تعدادی نیز به همراه خدمه جلوتر حرکت  معّظمه گردید، در این بین، حضرت با

  .کردند می

رسیدند، در گوشه ای خیمه زده و  -استراحت گاه حاجیان  منزل گاه و -آن هائی که جلوتر بودند، چون به محّل َعْسفان 

سکونت آن دسته  حضرت نزدیک آن ها رسید فرمود: چرا این جا بار انداخته اید! این جا محلّ  چادر برپا کردند. وقتی

در این جا برای آن ها موجب مزاحمت و ضرر می باشد.  ند؛ و بودن مااز جنّیانی است که از دوستان و شیعیان ما هست

آن جا کوچ  موضوع را نمی دانستیم؛ و چون خواستند اسباب و وسائل خود را جمع کنند و از اصحاب گفتند: ما این

فتخار به وجود شما ا نکنید و همین جا بمانید، زیرا ما نمایند، ناگهان صدائی را شنیدند که گفت: یاابن رسول اللّه! حرکت

مائید. همین تناول ن فرستادند و گفتند: دوست داریم میهمان ما باشید، و از آنچه برایتان فرستادیم می کنیم. سپس طبقی را

گوشه ای از خیمه حضرت طبقی از انواع میوه های انگور، رطب،  که اصحاب امام علیه الّسالم، نگاه کردند، دیدند در

میوه ها را مشاهده می  یوه ها قرار دارد ولی کسی را ندیدند، بلکه فقط صدائی را می شنیدند و طبقم انار، موز و دیگر

  .کردند

 همراهان خود را دعوت نمود و همگی از آن میوه ها میل کردند؛ و پس از آن حرکت بعد از آن امام سّجاد علیه الّسالم

  . [1] .رهسپار شدندکرده و از آن مکان کوچ نمودند و به سمت مّکه معّظمه 

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .11، ح 247، ص 9الخرائج و الجرائح: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 پروردگار خواب و دو شیر درنده

  :مرحوم عالّمه مجلسی به نقل از شیخ الطایفه مرحوم طوسی حکایت کند

خانه خدا، عازم مّکه مکّرمه گردید. در  حضرت سّجاد، امام زین العابدین علیه الّسالم به عنوان انجام مراسم حجّ  روزی

 بیابانی رسید که دزدهای بسیاری جهت غارت و چپاول اموال حاجیان و اذیت و مسیر راه از شهر مدینه به مّکه، به

  .دندآزار ایشان، سر راه ایستاده و کمین کرده بو

بست و منع از حرکت  الّسالم نزدیک دزدان رسید، یکی از آن دزدها جلو آمد و راه را بر آن حضرت همین که امام علیه

علیه الّسالم با متانت و خون سردی به آن دزد خطاب نمود و  آن بزرگوار به سوی مّکه معّظمه گردید. امام زین العابدین

رسانده و آن گاه  ل چه چیزی هستی؟ دزد پاسخ داد: می خواهم تو را به قتلمی خواهی؟ و به دنبا اظهار داشت: چه

که با رضایت خود اموال و آنچه را که همراه دارم،  وسائل و اموال تو را غارت کنم. حضرت فرمود: من حاضر هستم

 برنامه و و باید رضایت خویش نصف آن ها را تحویل تو دهم. دزد راهزن گفت: من نمی پذیرم با تو تقسیم کنم و با

فرمود: من حاضرم از آنچه که به همراه دارم، به مقدار  تصمیم خود را، که گفتم اجراء کنم. حضرت سّجاد علیه الّسالم

خود اصرار  و بقیه آن را هر چه باشد در اختیار تو قرار دهم. ولیکن دزد همچنان بر حرف هزینه سفر خویش بردارم

نپذیرفت. پس چون حضرت چنین حالت و برخوردی را  امام زین العابدین علیه الّسالم رامی ورزید و با لجاجت پیشنهاد 

می  سؤال نمود: پروردگار و ارباب تو کجاست؟ دزد پاسخ داد: در حال خواب به سر از آن دزد مشاهده نمود، از او

  .برد

که ناگهان دو شیر دّرنده پدیدار زمزمه ای کرد  در این موقع حضرت کلماتی را بر زبان مبارک خود جاری نمود و

 .یکی سر دزد و دیگری پایش را به دندان گرفت و هر یک او را به سمتی می کشید گشتند؛ و به دزد حمله کردند و

است و در حال خواب به سر می برد؟!  سپس امام سّجاد علیه الّسالم اظهار داشت: تو گمان کردی که پروردگارت غافل

  . [1] .و امنیت به راه خود ادامه داد و به سوی مّکه معّظمه حرکت نمود یه الّسالم به سالمتو بعد از آن، امام عل

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .76، ح 91، ص 96، بحاراالنوار: ج 612أمالی شیخ طوسی: ص  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی
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 نج همنشین بدپ

گهرباری بود، همچون مروارید و  اش را به یاد دارم، عجب سخنانهای دلسوزانههای شیرین و نصیحتهنوز صحبت

  .شد دریایی از حکمت بودجاری می حتی باالتر از آن! هر جمله که بر زبان او

 یندگی به کار ببندیم. او روی سجادهبه حضورش رفتیم تا پندی بشنوم و در ز ها قبل روزی با پدرمبه خاطر دارم سال

تمام شده بود. با دیدن من و پدرم  کردند. نمازشنمازش نشسته بود و فرزندش نیز در کنارش بود و با هم صحبت می

اتاق گذاشت. آمد و کنار ما نشست و احوال پرسی گرمی کرد، پسر  ی گلیسجاده را جمع کرد و آن را روی طاقچه

ا کدامند؟ کنجکاو شدم ت اش را هم بگو، آن پنج گروه که گفتی از آنان پرهیز کنمپدر جان! بقیهگفت:  خردسالش آمد و

اشتیاق من پی برده بود فرمود: هر دوی شما گوش کنید و در زندگی به  هایی هستند. امام سجاد که بهبدانم آنها چه گروه

 «.قاطع رحم»و « احمق»، «گودروغ» ،«بخیل»، «فاسق»گاه با آنان رفاقت نکنید ببندید، پنچ گروه هستند که هیچ کار

[1] .  

از آن  فروشد. دومی زمانی که به شدت به چیزی نیاز داری، تو راحتی کمتر از آن می اولی تو را به یک لقمه نان و

نمایاند و برعکس، راه نزدیک را دور. می راه دور را به تو نزدیک کند. سومی مثل سراب در بیابان است،محروم می

شود و پنجمی مورد لعنت خداست؛ چون کند که به ضررت تمام میولی کاری می خواهد به تو سود برساند،چهارمی می

های مان سال[ . از آن ز9است. ] در سه جای قرآن، آن کسی را که با خویشاوندانش قطع رابطه کند ملعون شمرده خدا

  .امالسالم پی بردههای امام سجاد علیهصحبت گذرد و من تازه به عمق و معنایزیادی می

------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .کسی که با خویشاوندانش قطع رابطه کند [1]

  .112، ص 7کشف الغمه، ج  [2]

 .1747مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول  منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛

 پرهیز از دروغ

  . [1] .اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترء علی الکبیر

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جدی و شوخیی بپرهیزید، زیرا چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز 

  .کندیجرئت پیدا م

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 پارسایی و دعا

  . [1].ء أحب الی الله من أن یسألء أحب الی الله بعد معرفته من عفة بطن و فرج و ما من شیما من شی

 تر از درخواستتر از پاکی شکم و پاکدامنی نیست، و چیزی نزد خدا محبوبچیزی نزد خدا، پس از معرفت او، محبوب

  .کردن از او نیست

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .949تحف العقول ، ص  [1]

 .1749اول زمستان  منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ

 پذیرش عذر دیگران

  . [1].ان شتمک رجل عن یمینک ثم تحول الی یسارک و اعتذر الیک فاقبل عذره

  .اگر مردی از طرف راستت به تو دشنام داد و سپس به سوی چپت گردید و از تو عذرخواهی نمود، عذرش را بپذیر

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .949ل ، ص تحف العقو [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 
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 پرهیز از گناهکاران، ظالمان و فاسقان

  . [1].ایاکم و صحبة العاصین، و معونة الظالمین و مجاورة الفاسقین، احذروا فتنتهم، و تباعدوا من ساحتهم

ان هایشان برحذر باشید و از درگاهشمگران و نزدیکی با فاسقان بپرهیزید. از فتنهاز همنشینی با گنهکاران و یاری ست

  .دوری گزینید

--------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .929تحف العقول، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 ی و توجه به دوستیپرهیز از دشمن

[ . حتما با هیچ کس 1ظننت أنه ال ینفعک.... ] ال تعادین أحدا و ان ظننت أنه ال یضرک، و ال تزهدن فی صداقة أحد و ان

و ا او به تو زیان نرساند، و حتما دوستی هیچ کس را ترک نکن هر چند گمان کنی که دشمنی نکن، هر چند گمان کنی که

  ...سودی به تو نرساند

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .161ص  74تحف العقول، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 پاداش احسان

  . [1] .من کسا مؤمنا کساه الله من الثیاب الخضر

  .های سبز بهشتی بپوشاندهر که مؤمنی را بپوشاند، خداوند به او از جامه

------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .949تحف العقول، ص  - 947، ص 7اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 پر شدن عبای امام سجاد از مروارید

السالم در پیشاپیش او طواف خود را علیه کرد و امام سجادن در خانه خدا طواف میگویند: روزی عبدالملک بن مروامی

این شخص کیست که در مقابل »شناخت. عبدالملک گفت: عبدالملک هم او را نمی داد و به او توجهی نداشت وانجام می

بدالملک به جایگاه خود رفت و ع «.گفتند: این شخص، علی بن الحسین است« کند؟کند و به ما توجهی نمیطواف می ما

ای علی بن الحسین! من که قاتل پدرت نیستم! »آوردند. عبدالملک گفت:  حضرت را« او را نزد من بیاورید.»گفت: 

گرفت ولی پدرم آخرت او را خراب  قاتل پدرم، دنیا را از پدرم»السالم فرمود: آیی؟! امام سجاد علیهمن نمی چرا نزد

  «.باش ت داری چنین شوی پسکرد. اگر تو نیز دوس

حضرت نشست و عبای خود را گشود و دعا کرد:  «.هرگز، ولی نزد ما بیا تا از دنیای ما بهره ببری»عبدالملک گفت: 

 در این هنگام، عبای حضرت پر از مرواریدهای درخشان شد« دارند را نشان بده. خدایا! حرمتی که دوستانت نزد تو»

کسی که چنین حرمتی نزد خدا »فرمود:  کرد. در این هنگام خطاب به عبدالملکا خیره میکه شعاع نورشان، دیدگان ر

  . [1] «.خدایا! اینها را بگیر که من احتیاجی به آنها ندارم»فرمود:  سپس« دارد چه نیازی به دنیای تو دارد؟!

---------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .الخرائج الجرائح= [1]

 1746یب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجا

.  
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 پول با برکت

ترازویی نصب نمی شود و نه نامه ی  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: بندگان خدا بدانید که برای مشرکان

  .می شوند اعمالی، همانا آنان بدون حساب وارد جهنم

سجاد علیه السالم را دیدم و گفتم: یابن رسول الله!  و به سند خود از سلیمان بن عیسی روایت می کند که گفت: حضرت

معنی آن است  و نانی به من داد، چهل سال خود و عائله ام از آنها استفاده کردیم. )البته من تهی دستم، حضرت درهمی

  (.مین شده استکه با درهم معامله کرده و از برکت آن وضعش تأ

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 پرنده و شکوفه خرما

قرآن سؤال شد که مراد چیست؟  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: از آن حضرت در مورد ریسمان محکم در

  .حضرت فرمود: آن ریسمان محکم ایمان به خداست

سجاد علیه السالم را دید و پایین آمد  خود از جمهور بن حکیم در حدیثی روایت می کند که: پرنده ای حضرت به سند و

  .داد و شکوفه خرمایی در غیر فصل به حضرت

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 پنج درس آموزنده سعادت بخش

  :ین راوندی در کتاب خود آورده استمرحوم قطب الدّ  - 1

دعا می خواند تا موقعی که  صلوات اللّه علیه چون نماز صبح را به جا می آورد؛ در جایگاه خود می نشست و امام سّجاد

نماز برای سالمتی خود و افراد خانواده اش می خواند و سپس  خورشید طلوع نماید؛ و پس از طلوع خورشید، دو رکعت

  .خوابید مختصری می

 .و چون از خواب بیدار می شد، دندان های خود را مسواک می نمود و بعد از آن مشغول صرف صبحانه می گردید

[1] .  

  :مرحوم کلینی، به نقل از حضرت صادق آل محّمد علیهم الّسالم حکایت فرماید - 2

حضرتش وارد می شد، امام سّجاد علیه  و بریکی از دامادهای امام سّجاد علیه الّسالم داخل منزل وی می گردید  هرگاه

برای او پهن می نمود تا روی آن بنشیند. و سپس به داماد خود می فرمود:  الّسالم عبای خود را از دوش بر می گرفت و

خود از شّر هواهای نفسانی و  آمدی، که تو هم تأمین کننده هزینه های خانواده خود و هم، نگه دارنده ناموس خوش

  . [9] .ستیاجانب ه

شانه اش افتاد و  علیه الّسالم مشغول خواندن نماز بود، که در بین نماز عبای آن حضرت از روی روزی امام سّجاد - 3

خود ادامه داد. چون از نماز فارغ شد یکی از  حضرت بدون کمترین توّجهی نسبت به آن، با همان حالت به نماز

توّجه  ابن رسول اللّه! چرا هنگامی که عبا از روی شانه شما افتاد، بدونداشت: یا اصحاب آن حضرت جلو آمد و اظهار

  به آن، به نماز خود ادامه دادی!؟

کسی  چه اعتراضی است که مطرح می کنی!؟ آیا می دانی من در حال نماز، در مقابل چه امام علیه الّسالم فرمود: این

از نماز با خلوص و توّجه کامل به خداوند  ری، هر مقداری کهقرار داشتم؛ و با چه کسی سخن می گفتم؟ آیا توّجه ندا

 درگاه الهی قرار می گیرد. آن شخص گفت: پس وای بر حال ما، که بیچاره هستیم. و متعال باشد به همان مقدار مقبول

متعال به وسیله نمازهای نافله، نواقص  حضرت فرمود: از لطف و رحمت پروردگار مهربان ناامید نباشید، چون خداوند

  . [7] .نماز را تکمیل و جبران می نماید

روزی شخصی حضرت سّجاد علیه الّسالم را تعریف و تمجید کرد و اظهار عالقه شدیدی نسبت به آن حضرت  - 4

  .داشت

دوست بدارند، در حالی که تو مرا دشمن مرا  علیه الّسالم فرمود: خداوندا، به تو پناه می برم از این که مبادا دیگران امام

 اند: روزی که عید عرفه بود، آن حضرت از محلّی عبور می نمود، عدّه ای را داشته باشی. همچنین حکایت کرده

با حالت تعّجب به آن ها نگاهی  مشاهده کرد که در حال گدائی بودند و از این و آن تقاضای کمک می کردند. حضرت

از غیر خداوند متعال، کمک می طلبید و چشم امید  -روز عرفه  -روزی  ر شما، که در مثل چنیننمود و فرمود: وای ب

  . [9] .بسته اید به دیگران

  :مرحوم کلینی رحمة اللّه علیه در کتاب شریف کافی آورده است - 5

 یهماالّسالم وارد شدمالحسین عل به نام سعید بن مسیب حکایت کند: روزی به محضر مبارک امام سّجاد علی بن شخصی

پس چون نماز خود را به پایان رساند، شخصی درب خانه را زد.  در حالتی که آن حضرت مشغول خواندن نماز بود،

  . [2] .آمده است و تقاضای کمک دارد، او را ناامید مگردانید -گدائی  -سائلی  :حضرت فرمود
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---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .7، ح 721، ص 6، و مستدرک الوسائل: ج 71دعوات راوندی: ص  [1]

  .4، ح 774، ص 1اصول کافی: ج  [2]

  .94، ح 117، ص 9، مستدرک الوسائل: ج 124، ص 1دعائم االسالم: ج  [3]

  .69، ص 96بحاراالنوار: ج  [4]

  .2، ح 924، ص 7، حلیة االبرار: ج 9، ح 12، ص 9کافی: ج  [5]

 .استان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحیمنبع: چهل د

 پرهیز از ظلم

وفات مرا به سینه خود فشرد و فرمود: پسرم! از ظلم  السالم به هنگامالسالم فرمودند: پدرم امام سجاد علیهامام باقر علیه

  . [1] .ندارد، اجتناب کن به کسی که یاوری جز خدای

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .16، ص 9اصول کافی، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 پیک محبت

دید، ا غریبی را میدید، هر جرا می رفت، هرجا، بی کسیالعابدین پیک محبت بود. این هم عجیب است: راه میزین

 کرد ومی کرد، او را نوازشدید که دیگران به او توجه ندارند، به او محبت میمی دید، کسی رافقیر و مستمندی را می

  . [1] .آوردبه خانه خودش می

 ولی ترسد،کند از سرایت بیماریش میکنند، و آن که فرار میاز جذامی فرار می روزی یک عده جذامی را دید. )همه

آورد و در خانه خود از اینها پرستاری کرد.  خوب اینها هم بنده خدا هستند( از اینها دعوت کرد، اینها را به خانه خود

  .مسکینان و یتیمان و بیچارگان بود العابدین خانه[ خانه زین9]

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .12، ص 9منتهی اآلمال، معرب ج  [1]

  .197، ص 9و کافی ج  96بحاراالنوار، ج  [2]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 پاداش اهل فضیلت

از فضل و کار نیکشان ترغیب و تشویق  مند ساختن مردمالسالم، اصحاب خویش را به بهرهامام زین العابدین علیه

 آراسته شدن به زیور صبر و بردباری و کمک و همیاری با یکدیگر دعوت کرده، فرموده است همچنان که ایشان را بر

  :فرمایدمی

لمالئکة و اقبل الحساب،فیقال لهم: انطلقوا الی الجنة، فتتلقاهم  أذا کان یوم القیامة نادی مناد: لیقم أهل الفضل. فیقوم ناس»

اذا جهل علینا حلمنا، و اذا ظلمنا  الی أین؟ فیقولون: الی الجنة، فاذا سألوهم عما استحقوا ذلک، یقولون: کنا یسألونهم

فیقوم ناس،  .لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملین، ثم ینادی مناد: لیقم أهل الصبر ء الینا غفرنا. فیقالصبرنا، و اذا أسی

مثل األول. فیقولون: صبرنا أنفسنا علی طاعة الله، و صبرناها  وا الی الجنة، فتتلقاهم المالئکة و یسألونهمفیقال لهم: انطلق

جیران الله عزوجل، فیقوم  عزوجل، فیقولون لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملین، ثم ینادی مناد: لیقم عن معصیة الله

 الئکة عما استحقوا ذلک، و ما مجاورتهم لله عزوجل؟ فیقولون: کنا نتزاورالم ناس، فیقال لهم: انطلقوا الی الجنة فتسألهم

وقتی که روز قیامت [ . »1« ]أجر العالمین... فی الله، و نتجالس فی الله، و نتبادل فی الله، فیقولون: ادخلوا الجنة فنعم

به  :برخیزند، به آنان گفته شود فضیلت بپا خیزند! پس گروهی پیش از حساب از جا فرارسد، منادیی ندا در دهد: اهل

ت، و گویند: به سوی بهشروید؟ میکجا می بهشت بروید، فرشتگان با روی گشاده روبرو شوند و از ایشان بپرسند که به

 کردگویند: ما چنان بودیم که وقتی کسی به نادانی با ما برخورد میشدید؟ می چون بپرسند که از کجا مستحق بهشت

بخشیدیم. آنگاه به ایشان کرد میمی کردیم و هر گاه کسی بدیشد، صبر میم و هر گاه به ما ظلم میکردیبردباری می
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خوب است اجر عامالن! سپس منادیی ندا در دهد: اهل صبر بپاخیزند، پس  شود: به بهشت وارد شوید. چهگفته می

از  با ایشان مالقات کنند و گان با روی بازمردم بپاخیزند و به ایشان بگویند: به سوی بهشت بروید، فرشت گروهی از

گویند: ما خود را به صبر و پایداری بر طاعت خدا و خودداری می کنند و آنها در جوابآنان نظیر دسته اول سؤال می

نیکوست اجر عامالن! سپس  شود: به بهشت وارد شوید چهخدای عزوجل وا داشتیم پس به ایشان گفته می از معصیت

شود: به سوی بهشت گروهی از مردم برخیزند، به ایشان گفته می در دهد: همسایگان خدا بپاخیزند! پس منادیی ندا

ا همسایگی با خد پرسند که چه چیز باعث استحقاقی این چنین برای شما گردید؟ و چهاز ایشان می بروید! فرشتگان

گویند: به کردیم، فرشتگان میهمنشینی و گفتگو میداشتیم و  گویند: ما برای خدا با یکدیگر دید و بازدیدداشتید؟ می

واال و صفات  در این حدیث شریف دعوت بر آراستگی به اخالق« خوب پاداشی است پاداش عامالن! بهشت وارد شوید،

  .اوج شرف و کمال است ای است که باعث باال رفتن مقام انسان و رسیدن او بهپسندیده

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .96/  9، تاریخ یعقوبی: 124/  7حلیة األولیاء:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 پرهیز از دروغ

  :فرمودالسالم فرزندان خود را از دروغ برحذر داشته و امام علیه

أن  اجترأ علی الکبیر، أما علمتم الکذب، الصغیر منه و الکبیر، فی کل جد و هزل. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اتقوا»

 . [1] «...حتی یکتبه الله صدیقا، و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا رسول الله )ص( قال: ما یزال العبد یصدق

که کسی دروغ کوچکی را گفت به  باشد و چه بزرگ جدی باشد، یا شوخی زیرا وقتی از دروغ بپرهیزید، چه کوچک»

فرموده است: بنده خدا همواره  -صلی الله علیه و آله  -رسول خدا  دانید کهکند، آیا نمیدروغ بزرگ جرأت پیدا می

ن که خداوند او را دروغگو قلمداد ای گوید تاای پیوسته دروغ میگوید تا خداوند او را راستگو بنویسد و بندهمی راست

ان گناه تریندروغ گفتن درباره هر چه باشد بر حذر داشته است زیرا دروغ از زشت السالم انسان را ازامام علیه« کند.

راستگویی امر فرموده است بدین جهت که  ترین معصیتها در پیشگاه خداست، همچنان که بر آراستگی بهو پر مجازات

  .شرافتها و کرامتهای انسانی است فضیلت و سر آغاز تمام راستی ریشه هر

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .997/  9اصول کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 پاکدامنی

آن را از بهترین انواع عبادت دانسته و  السالم، اصحابش را بر آراستگی به صفت پاکدامنی تشویق فرموده ویهامام عل

  «.باالترین عبادت پاکداشتن شکم و شهوت است[ . »1« ]البطن و الفرج. ان افضل العبادة عفة»گوید: می

------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .997االختصاص: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 پناه بردن به خدای تعالی

  :عنوان دعا چنین است

  .ام )ع( در پناه بردن به خدای تعالی استالسالم فی اللجا الی الله تعالی، از دعاهای امو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

فرماید: اللهم ان تشاتعف عنا دعا می کند، لذا در فراز اولسجاد )ع( اراده خداوند را حاکم بر همه چیز معرفی می امام

 ی ما( و اگرگاگر بخواهی ما را عفو کنی از فضل و احسان تو است )نه شایست فبفضلک، و ان تشاتعذبنا فبعدلک، خدایا

خداوند جل جالله بخشش او را  بخواهی ما را به کیفر برسانی از عدل و دادگری تو است )نه ستم بر ما( سپس از

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

ها نحن عبادک بین یدیک و انا افقر الفقراء الیک، فاجبر فاقتنا بوسعک،  فرماید: یا غنی االغنیاء،کند و میدرخواست می

نیازی و نیازمندان به تو هستم، پس به بی ندگان تو و در اختیار توایم، و من نیازمندتریننیازان، اینک ما بنیاز بیبی ای

درگاه تو  فرماید: و الی این مذهبنا عن بابک، و ازفرما. و در فراز دیگر دعاء می عطای خود نیازمندی ما را برطرف

، ایستاده بر قله عرفان، درس پرستش حقیقی و )ع( به کجا برویم؟ )جز تو کسی و جز درگاهت پناهی نداریم(. امام سجاد

ه خدا را ب کند. در حقیقت این دعا چگونه پناه بردندر زیباترین عبارات و کلمات بیان می نیایش خالصانه و خاضعانه را

 یک در همیشه به روی او گشوده است و آن درگاه بیند، تنهادهد. و آنگاه که انسان همه درها را بسته میآموزش می

را  گردد. و امام )ع( راه بهره بردن از این نعمت بزرگهیچکس از آن محروم بازنمی خداوند کریم است، درگاهی که

ای نو بر آنها سیراب کرده و دریچه آموزد، تا بدین وسیله روحهای تشنه را از قطرات حیاتبخش دعا و پرستشمی

  .آنان بکارد گشوده، و نهال امید و آرامش را در دلهای

د، کنصحیفه در مقام نیایش و پرستش خداوند جل جالله بیان می السالم در این دعا و دعاهای دیگرآنچه امام سجاد علیه

هایی از وجود نورانی پاره هامعرفت و شناخت و عشق و محبت ایشان به خداوند است. گویی کلمات و واژه برگرفته از

 ترین ارتباط انسان کامل را با خداوند وزیباترین و ژرفترین و متعالی وشود، اوست که به پیشگاه اقدس الهی عرضه می

هاست، و هیچ نیایش ایشان امام نیایش السالم، امام عبادتها ودهد. زیرا عبادت امام معصوم علیهخویش نشان می معبود

 اخداوند دست پیدا کند. و آنچه مالسالم نسبت به و محبت امام معصوم علیه عشق تواند بر قله رفیع معرفت وانسانی نمی

ادعیه صحیفه سجادیه کسب کنیم، به قدر  توانیم از بیانات و کلمات و عبارات نورانی ائمه معصومین )ع( و فرازهایمی

ر اگ ای و نمی از این اقیانوس مواج معرفت الهی است. و این قطره نیزای، ذرهقطره توان و استعداد و قابلیت خود، تنها

  .دد همه ما را بسنصیب گر

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 پس از نماز شب در اعتراف به گناهان

  :عنوان دعا چنین است

اللیل لنفسه فی االعتراف بالذنب، از دعاهای امام )ع( است پس از به  السالم بعد الفراغ من صلوهو کان من دعائه علیه

  .(به گناهان اعتراف کنیم آموزد که در آن هنگام چگونهراف به گناهان )به ما میآوردن نماز شب در اعت جا

  محتوای دعا

خداشناسی بیان  پردازد و درسهایی را در زمینه توحید وو ثنای خداوند و توصیف او می امام )ع( در ابتدای دعا به مدح

  :فرماید که عبارتند ازکند. و به نکاتی اشاره میمی

  .ملک و اقتدار الهی جاویدان و ازلی است -1

  .خداوند جل جالله قائم به ذات خویش است و در اداره جهان کسی با او شریک نیست -2

  .عزت و عظمت و بزرگی از آن خداست -3

  .ها در توصیف خدا حیران و سرگردان مانده استاندیشه -4

  :فرمایدامام سجاد )ع( در بخشی از این دعا می

استحیا لنفسه منک، و این )جای من(  آورنده به تو است. و هذا مقام منمقام العائذبک، پس این جای من، جای پناه هذاف

شرمنده گشته )انسان باید حال الزم برای دعا را پیدا کند و مقام و  جای کسی است که درباره نفس خویش از تو

هنگام استجابت دعاست، چه  آموزد که در آن زمان، کهما میکننده باشد(. سپس به حقیقتا جایگاه نیایش جایگاهش

  :چیزهایی را از خداوند درخواست کنیم

  .آسان به دست آوردن روزی و رزق، و سهل علی رزقی، و روزیم را بر من آسان گردان -1

  .ع و خشنود نماییای قانای که برایم تعیین فرمودهقناعت داشتن، و ان تقنعنی بتقدیرک لی، و مرا به اندازه -2

ای ام در آنچه )روزی( من گردانیدهراضی بودن به قسمت، و ان ترضینی بحصتی فیما قسمت لی، و به بهره -3

  .خوشنودم فرمایی

عمری فی سبیل طاعتک، و آنچه از  جسم و جان را در راه اطاعت خدا قرار دادن، و ان تجعل ما ذهب من جسمی و -4

فرمانبرداریت قرار دهی. آنگاه در فراز دیگر دعا به توصیف عذاب الهی  ر راه اطاعت وتن و عمرم به کار رفته د

فرماید که عبارتند نکاتی را بیان می آموزد که از عذاب خدا به خدا پناه ببریم و درباره آتش دوزخو به ما می پرداخته

  :از

  .و من نار نورها ظلمه، آتشی که نور آن تاریکی است -1

  .خوردای از آن پاره دیگر را میار یاکل بعضها بعض، و آتشی که پارهو من ن -2

  .آوردو یصول بعضها علی بعض، و برخی از آن بر برخی حمله و یورش می -3

  .پوساندو من نار تذر العظام رمیما، و آتشی که استخوانها را می -4

  .یاشامنددهد که بو تسقی اهلها حمیما، و به ساکنین خود آب جوش می -5

  .نمایدو من نار ال تبقی علی من تضرع الیها، و از آتشی که به هر کس که به سوی او زاری کند مهربانی نمی -6
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  .کندو ال ترحم من استعطفها، و به کسی که از او مهربانی طلبد رحم نمی -7

با گرمترین عذاب و کیفر دردناک و  تلقی سکانها باحر ما لدیها من الیم النکال و شدید الوبال، ساکنین خود را -8

  .کندگرفتاری سخت مالقات می

  .برم از عقربهای او )جهنم( که دهانهاشان گشوده استو اعوذ بک من عقاربها الفاغره افواهها، و به تو پناه می -9

  .زنندو حیاتها الصالقه بانیابها، و از مارهای آن که با نیشهاشان می -10

ها و دلهای ساکنینش را پاره یقطع امعاء و افئده سکانها، و از نوشیدنی آن )جهنم(، که روده و شرابها الذی -11

  .نمایدمی

  .کندو ینزع قلوبهم، و دلهای آنها را می -12

سوزاند که بر دلهای بدکاران را می ای است که نه تنها بدنها و جسمهایکنیم، آتش قیامت، آتش ویژهمالحظه می چنانکه

  .سوزاندو جسم و روح و ظاهر و باطن را می سوزاندنیز نفوذ کرده و آن را هم میآنها 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 پوشی از گناهپرده

اوست در صورتی که اگر اراده فرماید او را  پوشی در هنگام ارتکاب معصیتاش، پردهاز جمله الطاف خداوندی بر بنده

کند و می سازد، همچنان که الطاف خداوند بر گنهکار آن است که بر او کرماعتبار میبی کند و در انظار مردمیرسوا م

میراند و لیکن اراده خداوند بر این تعلق می شود و او را از گرسنگیدهد در حالی که اگر بخواهد مانع میروزی می

ز آنان ا که فرصتی پیدا کنند و به راه حق و هدایت برگردند و کسی بگذرد به امید این گرفته است که از گناه گنهکاران

  ...ورزد نگونبخت نگردد مگر آن که بر گنهکاری و دوری از حق پافشاری و اصرار

السالم و اینک به فرازهای دیگری از این دعای شریف گوش این بود قسمتی از محتوای کلمات امام سجاد علیه

  .دهیمفرامی

قلت دلیال من وحیک لئال یضلوا عنه، ف حت لعبادک بابا الی عفوک، و سمیته التوبة، و جعلت علی ذلک البابالذی فت انت

عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها األنهار  تبارک اسمک:]توبوا الی الله توبة نصوحا

 یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی ایدیهم و بایمانهمال یخزی الله النبی والذین امنوا معه نورهم یسعی بین  یوم

السوم علی  اغفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب و اقامة الدلیل، و انت الذی زدت فی [ فما عذر من1ء قدیر[]کل شی

رک اسمک و و الزیادة منک، فقلت تبا نفسک لعبادک، ترید ربحهم فی متاجرتهم لک، و فوزهم بالوفادة علیک،

فی  [ و قلت:]مثل الذین ینفقون اموالهم9و من جآء بالسیئة فال یجزی اال مثلها[] تعالیت:]من جآء بالحسنة فله عشر امثالها

[ و قلت:]من ذا الذی یقرض الله 7لمن یشآء[] سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف

 کثیرة، و ما انزلت من نظائرهن فی القرآن من تضاعیف الحسنات، و انت الذی [ اضعافا9قرضا حسنا فیضاعفه له[]

تدرکه ابصارهم، و لم تعه اسماعهمم، و  دللتهم بقولک من غیبک و ترغیبک، الذی فیه حظهم علی ما لو سترته عنهم، لم

ان  :]لئن شکرتم ألزیدنکم و لئن کفرتم[ و قلت2اذکرکم و اشکروا لی و ال تکفرون[] لم تلحقه اوهامهم، فقلت:]اذکرونی

[ فسمیت 7سیدخلون جهنم داخرین[] [ و قلت:]ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی6عذابی لشدید[]

ترکه دخول جهنم داخرین، فذکروک بمنک، و شکروک بفضلک، و  دعآءک عبادة و ترکه استکبارا، و توعدت علی

دل مخلوق  لمزیدک، و فیها کانت نجاتهم من غضبک، و فوزهم برضاک، و لو تصدقوا لک طلبا دعوک بامرک، و

باالحسان، و منعوتا باالمتنان، و محمودا بکل لسان  مخلوقا من نفسه علی مثل الذی دللت علیه عبادک منک کان موصوفا

ن عباده باالحسا تحمد الی مذهب، و ما بقی للحمد لفظ تحمد به، و معنی ینصرف الیه، یا من فلک الحمد ما وجد فی حمدک

علینا منتک، و اخصنا ببرک، هدیتنا لدینک الذی  و الفضل، و غمرهم بالمن و الطول ما افشی فینا نعمتک، و اسبغ

 خداوندا»و سبیلک الذی سهلت و بصرتنا الزلفة لدیک، و الوصول الی کرامتک...  اصطفیت، و ملتک التی ارتضیت،

ای و برای توبه توبه نامیده ای و آن راانت به سوی عفو و بخشش خود گشودهتویی که همیشه دری به روی بندگ

ای: )ای مؤمنان به درگاه آن را گم کنند و تو ای خداوند بزرگ فرموده ای تا بندگان توراهنمایی از طریق وحی گمارده

جا دهد که زیر درختانش نهرها  توبه نصوح کنید، باشد که خداوند از گناهان شما بگذرد و شما را در باغ بهشت خدا

سازد، در آن روز نور ایشان گروندگان به او را خوار و ذلیل نمی جاری است، در آن روزی که خداوند پیامبر و سایر

کمال رسان و ما را ببخش که  رود و در آن حال گویند پروردگارا تو نور ما را به حدسمت راست آنها می در پیش رو و

گنهکارانی که در اثر غفلت خود توبه را به تأخیر اندازند با وجود باز  توانایی.( پس خداوندا بهانه تنها تو بر هر چیز

ای سود آنها را بر خود الزم دانسته در توبه و اقامه دلیل، چیست؟! در صورتی که تو در معامله با بندگان، رعایت بودن

شوند سعادتمند شوند و امی که پس از مرگ بر تو وارد میسود ببرند و هنگ و مایلی که آنها در معامالت خود با تو

ای: )هر کس کار نیک انجام دهد، فرموده بر مزدشان، پاداش عطا فرمایی، خداوندا تو که نام مقدست گرامی است عالوه

ه ک ل کسانیای: )مثبیند.( و نیز فرمودهبدی به جا آورد کیفری معادل آن را می بیند و هر که عملده برابر پاداش می

روید و در شود و از هر دانه هفت خوشه میمی کنند مانند دانه گندمی است که کاشتهاموال خود را در راه خدا انفاق می

خداوند  ای: )کیست که بهکند.( و باز فرمودهبه هر که خواهد بیش از آن هم عطا می هر خوشه صد دانه دارد، و خداوند
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مرحمت کند؟( و دیگر آیاتی را که نظیر اینها درباره  وند چندین برابر آن را به وی پاداشقرض الحسنه دهد تا آن که خدا

ای فرستاده ای، و تو ای خداوند بزرگ با این سخنانی که از عالم غیبحسنات فروفرستاده چندین برابر بودن پاداش

و اینها مند شوند که اگر تن احسان تو بهرهدریای بیکرا ای تا ازبندگانت را به نیکی و نیکوکاری ترغیب و تشویق کرده

فکرشان به آنها  شنیدند و نهدیدند و نه به گوش میداشتی مردم آن حقایق را نه به چشم میمی را از مردم پنهان

 تا من هم شما را یاد کنم و سپاسگزار نعمتهای من باشید و مرا به یاد آورید -ای بندگان من  -رسید، و نیز فرمودی: )می

وار کنید عذاب من دش ای: )اگر سپاسگزاری کنید نعمتها را افزون کنم و اگر ناسپاسیباز فرموده ناسپاسی نکنید.( و

بپذیرم و کسانی که از عبادت من روگردان شوند به زودی با  ای: )مرا بخوانید تا دعای شما راخواهد بود( و فرموده

ترک مناجات و  ای وتو دعا و درخواست بندگان را عبادت نامیدهجهنم خواهند شد.( خداوندا!  ذلت و خواری وارد

 ای.را باعث عذاب توأم با ذلت و خواری شمرده ای و ترک دعا و تضرع به درگاهتخوانده تضرع را تکبر و استکبار

ر تو به خاط د وانتوفیق دعا را یافته و به دستور تو جرأت درخواست از تو را پیدا کرده خداوندا! اینک که به لطف تو،

حالی که همان دعا باعث نجات آنان از غضب تو  دهند و امیدوار افزایش احسان تو هستند، دربه مستمندان صدقه می

قین ی کرد به طوررساند. اگر یکی از بندگانت با دیگری چنین رفتار میخشنودی تو می شده و آنان را به مرحله رضا و

حدی که فهم و ادراک ما برسد به جا  ، پس خداوندا! حمد و سپاس تو را بهشدبه احسان و نیکوکاری معروف می

 ای، چقدرانتهایت بندگان را غرق نعمت کرده و به حمد و ثنایت واداشتهبی آوریم، ای خدایی که با فضل و احسانمی

ا به دینی که برگزیده توست ای و ما رداشته ای و نعمتهای خویش را بر ما ارزانیعنایت خود را درباره ما ظاهر ساخته

و برای  ایای که آنها را پسندیده و راه هدایت خود را به آنان نشان دادهقرار داده ای و ما را جزو ملتیهدایت نموده

  «- ایبه سوی خود دعوت فرموده تقرب به پیشگاهت و پیوستن به دریای کرمت به ما چشم بصیرت عطا کرده و

پایان پروردگار نسبت به گنهکاران از بندگانش از لطف بیکران و فضل بی بخش سخنان خود، السالم در اینامام علیه

از عذاب در عالم آخرت به  گفته است که خداوند در توبه و آمرزش را برای نجات ایشان از هالکت و رهایی سخن

دهد، با این هولناک نجات می کرده و آدمی را از گردابهای روی ایشان گشوده است و توبه است که گناهان را زایل

  .تکرار نکند کار واقعا پشیمان شده و از گناهی که مرتکب شده است نادم باشد و دوبارهتوبه شرط که انسان

سخن گفته است و آن عبارت از تشویق انسانها به احسان و  السالم از لطف دیگر پروردگار نسبت به بندگانشامام علیه

را در سرای  انفاق بر فقرا و مستمندان است و در برابر این احسان و انفاق پاداش فراوانی نیکی به مردم و صدقه و

باشد، به راستی که برای نجات و سعادت بندگان می آخرت و جهان ابدی برای ایشان ضمانت فرموده است و تمامی اینها

  !حساب استاحسانش نسبت به بندگان بی چقدر لطف او فراوان و فضل و

 دعا، به شکر و سپاس نعمتهای الهی اشاره فرموده است که خود باعث افزونی نعمت السالم در این بخش ازعلیهامام 

متعال دعا را عبادت دانسته و ترک دعا  است، و همچنین دعا و تضرع به درگاه باری تعالی را مطرح کرده که خداوند

ار شمرده است. و اینک به بخش دیگری از این دعای مجید سرکشی و استکب و زاری را بر حسب بیان و اظهار قرآن

  :کنیمتوجه می شریف

الفروض، شهر رمضان الذی اختصصته من سائر  اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظایف،،و خصایص تلک

 ر، والدهور، و اثرته علی کل اوقات السنة بما انزلت فیه من القرآن و النو الشهور، و تخیرته من جمیع األزمنة و

فیه من لیلة القدر التی هی خیر من  ضاعفت فیه من االیمان و فرضت فیه من الصیام، و رغبت فیه من القیام، و اجللت

 اصطفیتنا بفضله دون اهل الملل فصمنا بامرک نهاره، و قمنا بعونک لیله، الف شهر، ثم آثرتنا به علی سائر األمم، و

، ء بما رغب فیه الیکانت الملی ن رحمتک، و تسببنا الیه من مثوبتک. ومتعرضین بصیامه و قیامه لما عرضتنا له م

 حاول قربک، و قد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد، و صحبنا صحبة مبرور و الجواد بما سئلت من فضلک، القریب الی من

نحن مودعوه وداع من عز فراقه وفاء عدده، ف اربحنا افضل ارباح العالمین، ثم قد فارقنا عند تمام وقته، و انقطاع مدته و

  ...عنا، و لزمنا له الذمام المحفوظ، و الحرمة المرعیة و الحق المقضی علینا و غمنا، و اوحشنا انصرافه

های ماه مبارک فریضه ترین تکلیفها،تو به لطف و احسان خودت، یکی از بهترین وظایف و خصوصی خداوندا»

ای و از میان همه ماه را نسبت به ماههای دیگر ممتاز کرده همین ویژگیها اینای و به واسطه رمضان را مقرر فرموده

ای و در هدایت ترجیح داده ای و بر تمام اوقات سال به واسطه نزول قرآن و نوراین ماه را برگزیده زمانها و روزگاران

ای و مردم را ا به مردم واجب کردهبرابر فرموده و روزه گرفتن ر این ماه اجر و ثواب ایمان و کارهای نیک را چندین

ماه شب قدر را گرامی  ای و در اینداری در شبهای این ماه، ترغیب و تحریص نمودهنماز و شب زنده برای ادای

است. وانگهی ما امت اسالمی را به واسطه روزه ماه رمضان  ای که فضیلت عبادت در آن شب از هزار ماه باالترداشته

به یاری و توفیق  دار و شبهایش راای، پس ما به فرمان تو روزهای آن را روزهامتها برتری داده و شب قدرش بر سایر

این ماه این است که مشمول رحمت و احسان تو گردیم و  پردازیم و هدف ما از روزه و نماز درتوبه اقامه نماز می

همان طوری که  ای، به دست آوریم،مقرر داشتهکه شایستگی ثواب و اجر تو را که در این ماه  ای برای آن باشدوسیله

است که بندگان خود را شایسته رحمت و سزاوار  مقصود تو از واجب کردن روزه و مقرر داشتن اعمال شب قدر، آن

بخشی و به خواهند بالعوض مینیازی و هر چه میاز این اطاعت و عبادت بی احسان خود سازی در صورتی که تو

در میان ما امت اسالمی پسندیده و  درگاهت تقرب جوید بسیار نزدیکی. خداوندا! تو مقام این ماه راای که به بنده هر

 شده و عالیترین سود را در این ماه، از میان تمام مردم جهان به ما عطا ای و برای ما هم مصاحب خوبیگرامی داشته
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کسی که فراقش بر ما گران است از  یم، اما همچونفرمودی. سپس موقعی که این ماه پایان گرفت و ما آن را وداع گفت

دانیم و حق آن را رعایت کرده و محفوظ است و ما خود را مدیون آن می آن جدا شدیم، عهد مودت آن در دلهای ما

  «...داریمرا پاس می حرمت آن

د آن را بر سایر ماهها امتیاز مبارک رمضان اشاره فرموده است که خداون السالم با این عبارات به فضیلت ماهامام علیه

داری و کرده و شب زنده فضایل فراوانی را به این ماه شریف اختصاص داده است، روزه این ماه را واجب داده و

اجر اعمال نیک را در این ماه چندین برابر مقرر داشته  عبادت و اطاعت خود را در آن مستحب فرموده است و مزد و

افتخاری نایل کرده و به  ر را که بهتر از هزار ماه است، قرار داده و مسلمانان را فقط به چنینشب قد و تنها در این ماه،

 امتها، به خاطر آن که در پیشگاه او به درجات باالتر و مقامات عالیه آنها چنین نعمتی را ارزانی داشته است نه بر سایر

عظمت که در هر ثانیه آن حسنات و اعمالی را به  السالم اندوه خود را در مورد جدایی از این ماه بابرسند... و امام علیه

دیگری از  دارد. و اینک به قسمتگردید، ابراز میباعث نزدیکی او به درگاه الهی می آورد که هر چه بیشتردست می

  :دهیماین دعای شریف گوش فرامی

ا خیر ی شهر الله األکبر، و یا عید اولیائه السالم علیک یا اکرم مصحوب من األوقات، و ئلون: السالم علیک یافنحن قا

نشرت فیه األعمال، السالم علیک من قرین جل  شهر فی األیام و الساعات، السالم علیک من شهر قربت فیه األمال، و

منقضیا فمض،  السالم علیک من الیف انس مقبال فسر، و أوحش مفقودا، و مرجو آلم فراقه، قدره موجودا، و افجع فقده

السالم علیک من ناصر اعان علی الشیطان، و صاحب  السالم علیک من مجاور رقت فیه القلوب، و قلت فیه الذنوب،

کان  علیک ما اکثر عتقآء الله فیک! و ما اسعد من رعی حرمتک بک! السالم علیک ما سهل سبل االحسان، السالم

المجرمین! و اهیبک فی صدور المؤمنین!  حاک للذنوب! و استرک ألنواع العیوب! السالم علیک ما کان اطولک علیام

السالم علیک من شهر هو من کل امر سالم، السالم علیک غیر کریه المصاحبة،  السالم علیک من شهر ال تنافسه األیام،

الخطیئات، السالم علیک غیر مودع برما،  برکات و غسلت عنا دنسال ذمیم المالبسة، السالم علیک کما وفدت علینا بال و

من مطلوب قبل وقته، و محزون علیه قبل فوته، السالم علیک کم من سوء  و ال متروک صیامه سأما، السالم علیک

من الف شهر، السالم  عنا، و کم من خیر افیض بک علینا، السالم علیک و علی لیلة القدر التی هی خیر صرف بک

الیک! السالم علیک و علی فضلک الذی حرمناه، و علی ماض  علیک ما کان احرصنا باالمس علیک! و اشد شوقنا غدا

  «...من برکاتک سلبناه

درود ای گرامیترین همدم و ای که در همه وقت  !گوییم: درود بر تو ای ماه بزرگ خدا و ای عید اولیای خداپس ما می»

ه ک تو ای ماهی که بهترین روزها و بهترین ساعتها را داشتی، درود بر تو ای ماهی بر بهترین مونس ما بودی. و درود

گرفت، درود بر تو که همدم و انجام می کردی و اعمال نیک در تو بیشتر از سایر ماههاآمال و آرزوها را نزدیک می

را  ید اهل ایمان بودی و دوریت دل آنانفراق و دوری تو ما سخت ناالنیم و مایه ام همراه با عزت و جالل ما بودی و از

با رفتن تو دلها را وحشت و غم فراگرفت،  به درد آورد. درود بر تو ای ماه عزیزی که با آمدن تو انس و نشاط آمد و

بزرگ که  همراهی با تو دلهای ما رقت یافت و گناهان ما کمتر شد، درود بر تو ای ماه درود بر تو ای ماهی که در اثر

سهل و آسان کردی،  -آمد ما سخت و گران می که بر -در مبارزه با شیطان یاری کردی و راه احسان و نیکی را ما را 

را  آزاد شدگان از آتش دوزخ در تو فراوان بودند و چه خوشبخت شد آن که حرمت تو درود بر تو ای ماه عزیز، چقدر

نگرفتن آن شدی و چه عیبهایی که باعث  ان رفتن و انجامپاس داشت درود بر تو که چقدر گناهان را که تو باعث از می

 چقدر احسانت بر گنهکاران زیاد و هیبت و جاللت در دل اهل ایمان فراوان است، پوشی آنها گشتی! درود بر تو کهپرده

اوند به درود بر تو ای ماه خدا که خد درود بر تو ای ماه عزیز که هیچ روزگاری در پاکی و زیبایی به پای تو نرسد،

 بر تو، که مصاحبت تو هیچ سنگینی نداشت و هیچ گاه از بودن با تو احساس خاطر تو رحمت و سالم فروفرستاد، درود

از بدی گناهان پاک و پاکیزه ساختی،  ناراحتی نکردیم، درود بر تو چنان که با رحمت و برکت بر ما نازل شدی ما را

 ایم، درود بر تو ایداری تو خسته شده و آن را ترک گفتهآن که از روزه نه درود بر تو نه خداحافظی از روی ماللت و

که چه بسیار بدیها به واسطه تو از  تو ماهی که قبل از آمدن تو مشتاق دیدارت بودیم و هنگام رفتنت غمگینیم، درود بر

ر شب قدر تو که از هزار ما از طرف خداوند سرازیر گشت، درود بر تو و ب ما برطرف شد و چه بسیار نیکیها که بر

رود بر مندیم! دات عالقهبه دیدار آینده باالتر است، درود بر تو که چقدر به دیدار تو در گذشته اشتیاق داشتیم و چقدر ماه

 ما ات که از دسترفتنت از آن همه فضیلت محروم گشتیم و درود بر روزهای گذشته تو و بر فضیلت و شرف تو که با

  «...رفتند

همه تحیات و درودهای گرم عطرآگین و با اشتیاقی آمیخته بر  السالم ماه مبارک رمضان را با ایناستی که امام علیهبه ر

کارهای خیر و  گوید، زیرا که این ماه شریف برای آن حضرت میدانجدایی و فراق آن، وداع می مرارت و تأسف از

السالم ویژگیهای این ماه شریف و امتیازات امام علیه .شدال میای بود که باعث نزدیکی وی به خدای متعاعمال پسندیده

  :سپاریمبیان کرده است. و اینک به قسمت دیگری از این دعای شریف گوش می آن را به ماههای دیگر

وقته، و حرموا لشقائهم فضله، انت ولی  انا اهل هذا الشهر الذی شرفتنا به، و وفقتنا بمنک له، حین جهل األشقیاء اللهم»

ن م من سنته، و قد تولینا بتوفیقک صیامه و قیامه علی تقصیر، و ادینا فیه قلیال ما آثرتنا به من معرفته، و هدیتنا له

  ...کثیر

به لطف امت اسالمی را به این ماه شرافت دادی و ما را  خداوندا ما اهل و شایسته این ماه بزرگ تو بودیم که تو ما»
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نشناختند و به  ماه موفق کردی در حالی که مردمان نگونبخت و اشقیای امت شرافت این ماه را خود بر عبادت در این

ولی نعمت مایی که ما را برای کسب فضیلت این ماه  خاطر شقاوتشان از فضیلت این ماه محروم ماندند. خداوندا تو

ماز روزه و ن ایمو اینک ما با همه تقصیر خود به توفیق تو توانسته آدابش هدایت کردی برگزیدی و به انجام وظایف و

  .انجام دهیم آن را به جا آوریم و اندکی از آداب فراوان این ماه شریف را

لک من قلوبنا عقد الندم، و من السنتنا صدق االعتذار، فاجرنا  اللهم فلک الحمد اقرارا باالسآءة، و اعترافا باالضاعة، و

 الذخر المحروص علیه، و فیه من التفریط اجرا نستدرک به الفضل المرغوب فیه، و نعتاض به من انواع ابناعلی ما اص

باعمارنا ما بین ایدینا من شهر رمضان المقبل، فاذا بلغتناه فاعنا  اوجب لنا عذرک علی ما قصرنا فیه من حقک، و ابلغ

لنا من صالح العمل ما یکون درکا  بما یستحقه من الطاعة، و اجرما انت اهله من العبادة، وادنا الی القیام  علی تناول

  ...لحقک فی الشهرین من شهور الدهر

 مان در دلهایماننقص و کاستی گوییم و به بدکاری و نقص اعمالمان اعتراف داریم و برای اینتو را سپاس می !خداوندا

پس به عنایت خود در قبال این کاستیها اجر و پاداش کامل طلبیم پوزش می کنیم و با زبانمان عذر واحساس پشیمانی می

تقصیر ما را بپذیر و در مورد  عطا فرما تا به لطف و رحمت تو بدان وسیله مشمول اجر اخروی گردیم، و عذر بر ما

ن عمر باقی بگذر و عمرهای ما را تا ماه رمضان آینده طوالنی فرما و چو ایم از مااعمالی که حق آنها را به جا نیاورده

 نماز و طاعتی که سزاوار پیشگاه توفیق بده تا به فیض عبادتی که شایسته درگاه توست نایل شویم و بر ادای دادی،

 رمضان گذشته و -اعمال شایسته وادار تا بتوانیم حق طاعت تو را در دو ماه  توست ما را موفق بدار و ما را به انجام

  .از ماهها ادا کنیم -آینده 

هکنا به انت او اثم، او واقعنا فیه من ذنب واکتسبنا فیه من خطیئة علی تعمد منا، او و ما الممنا به فی شهرنا هذا من لمم اللهم

بعفوک، و ال تنصبنا فیه ألعین الشامتین، و ال  حرمة من غیرنا، فصل علی محمد و آله، و استرنا بسترک، و اعف عنا

ضلک الذی ف لنا بما یکون حطة و کفارة لما انکرت منا فیه برافتک التی ال تنفد، وو استعم تبسط علینا فیه السن الطاغین،

بارک فی یوم عیدنا و فطرنا، و اجعله من خیر یوم مر  ال ینقص، اللهم صل علی محمد و آله، و اجبر مصیبتنا بشهرنا، و

  ...امحاه لذنب، و اغفرلنا ما خفی من ذنوبنا و ما علن علینا، اجلبه لعفو، و

ایم و یا از روی شده ماه شریف هر گناه و لغزشی که از ما سر زده و یا از روی عمد مرتکب خطایی پروردگارا در این

ایم، اوال بر محمد و آل محمد درود فرست و دیگران را کرده ایم و یا هتک حرمتفراموشی به خودمان ستم روا داشته

معرض سرزنش  دار و به عفو و کرمت از ما درگذر و ما را دررا در پرده رحمت خود پوشیده سپس همه آن گناهان

را به راه خیری هدایت کن که باعث محو شدن و  مالمتگران قرار مده و زبان طعنه گویان را بر ما باز مگردان و ما

ا ر زیزپایانت بر محمد و آل محمد درود فرست و مصیبت فراق این ماه عو رحمت بی کفاره گناهانمان باشد و به لطف

عفو و گذشت بهترین روز ما قرار بده و  با لطف خودت جبران کن و روز عید را بر ما مبارک گردان و آن را از نظر

  «...تمام گناهان ظاهری و پنهانی ما را ببخش آن را روز محو گناهان ما بگردان و

 مغفرت و فرمایید که چگونه طلبمی کرنش در برابر پروردگار بزرگ توجه دارید و مالحظه آیا به این همه تواضع و

چنان که شایسته ماه مبارک رمضان است،  کند و در پیشگاه خداوند به تقصیر از انجام عبادت و طاعتبخشش می

نها ت السالم است، الله اکبر!!! حقا که این امام بزرگوارامام زین العابدین علیه اعتراف دارد، این گوینده و وداع کننده

 .پرهیزگاران و شایستگان استنمونه جهان 

  :دهیماینک به آخرین بخش این دعای شریف گوش فرامی

اجعلنا من اسعد اهله به، و اجزلهم قسما  اسلخنا بانسالخ هذا الشهر من خطایانا، و اخرجنا بخروجه من سیئاتنا، و اللهم

رعی حق هذا الشهر حق رعایته، و حفظ حرمته حق حفظها، وقام بحدوده حق  فیه، و اوفرهم حظا منه، اللهم و من

علیه، فهب لنا مثله من  و اتقی ذنوبه حق تقاتها، او تقرب الیک بقربة اوجبت رضاک له، و عطفت رحمتک قیامها،

ال  سانکان خزآئنک ال تنقص بل تفیض، و ان معادن اح وجدک، و اعطنا اضعافه من فضلک، فان فضلک ال یغیض، و

  ...المهنا تفنی، و ان عطاءک للعطآء

بینداز و با رفتن این ماه گناهان ما را از نامه اعمالمان محو  خداوندا با تمام شدن این ماه، بین ما و خطاهایمان جدایی»

هره و بکه بیشترین سهم  از جمله سعادتمندترین اشخاص در این ماه قرار بده و جزو کسانی محسوب بدار گردان و ما را

طور کامل رعایت حق این ماه را کرده و احترام آن را به طور  اند، خداوندا هر کسی که بهرا از این ماه شریف داشته

 دوری جسته و یا به و به شایستگی به حدود و وظایف این ماه قیام کرده و از ارتکاب گناهان کامال شایسته نگهداشته

است، سهم ما را نیز از رحمت و کرم خود به اندازه سهم  جب رضای تو شدهدرگاه تو مقرب گشته و با کردار خود مو

ها کم احسانت نه تن هایبیشتر قرار بده، زیرا که لطف تو با بخشش و کرم کم نگردد و گنجینه آن کس و چندین برابر

  .بخششهای تو گواراترین بخششهاست پایانند ونشود بلکه فزونتر گردد و معادن احسان تو بی

وم ی مثل اجور من صامه او تعبد لک فیه الی یوم القیامة، اللهم انا نتوب الیک فی للهم صل علی محمد و آله، و اکتب لناا

من کل ذنب اذنبناه او سوء اسلفناه، او خاطر  فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا، و ألهل ملتک مجمعا و محتشدا

 الی ذنب، و ال یعود بعدها فی خطیئة توبة نصوحا خلصت من الشک و علی رجوع شر اضمرناه توبة من ال ینطوی

  ...االرتیاب، فتقبلها منا و ارض عنا و ثبتنا علیها

و یا عبادت تو را تا  آل محمد درود فرست و همانند اجر و مزد تمام کسانی که روزه این ماه را گرفته خداوندا بر محمد و
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ما در روز عید فطری که تو آن را برای مؤمنان عید و باعث  حمت فرما، خدایاروز قیامت به جا آورند به ما نیز مر

صمیم قلب از هر  ای ازای و برای امت اسالمی محفل جشن و اجتماع با شکوه قرار دادهداده خشنودی و سرور قرار

ل ما خطور کرده است است و یا هر فکر بدی که در د ایم و یا عمل بدی که از ما سر زدهگناهی که قبال مرتکب شده

ای یم و توبهنشو که دوباره به سوی گناه برنگردیم و توبه نصوح که هرگز دوباره مرتکب گناه ایکنیم چنان توبهتوبه می

کرمت توبه ما را بپذیر و از ما راضی و خشنود باش و  که هرگز آلوده به شک و تردید نباشد، پس خداوندا تو با لطف و

  .ستوار بدارا در این توبه ما را

نجد لذة ما ندعوک به، و کآبة ما نستجیرک منه، و اجعلنا  اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید، و شوق ثواب الموعود حتی

تجاوز عن آبائنا و  الذین اوجبت لهم محبتک، و قبلت منهم مراجعة طاعتک، یا اعدل العادلین. اللهم عندک من التوابین

یوم القیامة. اللهم صل علی محمد نبینا و آله، کما صلیت علی  سلف منهم، و من غبر الیامهاتنا و اهل دیننا جمیعا من 

 کما صلیت علی عبادک المقربین، و صل علیه و آله کما صلیت علی انبیآئک المرسلین، و صل علیه و آله مالئکتک

یستجاب لها دعآؤنا، انک اکرم من  برکتها، وینالنا نفعها، و الصالحین، و افضل من ذلک یا رب العالمین، صالة تبلغنا

  . [4] «....ء قدیرمن توکل علیه، و اعطی من سئل من فضله، و انت علی کل شی رغب الیه، و اکفی

تا آن که لذت دعا و  به ما حالت ترس از مجازات و وعده عذاب و شوق ثواب و وعده پاداش مرحمت کن پروردگارا

در خود احساس کنیم و ما را از جمله توبه کنندگانی  باعث طلب عفو است مناجات با تو، و دشواری عمل بدی را که

ای. ای کرده ای و از آنان بازگشت به طاعت و بندگی را قبولخود را بر آنان الزم کرده قرار ده که محبت و دوستی

اند و کسانی که تا نیا رفتهما؛ همه آنهایی که از این د عادلترین عادالن، خداوندا از گناهان پدران، مادران و همکیشان

درود فرست  آیند، چشم پوشی کن و از همه درگذر. خداوندا بر پیامبر ما محمد و آل محمدمی روز قیامت به دنیا

آن حضرت و خاندانش درود فرست چنان که  فرستی و برطوری که بر تمام فرشتگان مقربت درود و رحمت میهمان

 فرستی و بر او و خاندان پاکش درود فرست همان طوری که بر بندگانیم بر پیامبران مرسلت درود و رحمت

جهان! چنان درود و رحمت کاملی که  فرستی و بلکه افضل و کاملتر از آنها. ای پروردگارات درود و رحمت میشایسته

 تر ازسود ببریم، و از آن رو دعاهای ما را مستجاب نما زیرا که تو بخشنده مند شویم و از برکات آنما هم از آن بهره

ترین کسی هستی تری و بخشندهموثق هر کسی هستی که مردم اشتیاق بخشش او را دارند و از هر شخص مورد اعتماد

  «...توانایی که مردم تقاضای بخشش کنند و تو بر هر کاری

السالم از کلماتی است که بر ژرفای دلها نشیند و قلبها را تکان علیه دعاهای امام به راستی این دعای شریف بلکه سایر

و تأسف بر تقصیرات و  گردد همچنان که گنهکاران را بر پشیمانی و حسرتباعث نیروی تقوا و ایمان می دهد ومی

  .داردنواقص اعمالش در برابر خدا وا می

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .4تحریم /  [1]

  .111انعام /  [2]

  .961بقره /  [3]

  .11حدید /  [4]

  .129بقره /  [5]

  .7ابراهیم /  [6]

  .61غافر /  [7]

  .صحیفه سجادیه: دعای چهل و چهارم [8]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1امام سجاد )جلد  منبع: تحلیلی از زندگانی

 .1779رضا علیه السالم 

 پیشقدم بودن در انجام امور خیر

توجه است، بی« رفاه جامعه اسالمی»به  نسبت به امور اجتماعی بویژه آنچه مربوط -السالمعلیه-حضرت زین العابدین 

آن با  کنار انجام امور خیر در این زمینه پیشقدم شده و کارهایی که چه بسا بسیاری از هیمشه دراند. و تفاوت نبودهو بی

  .انددادهکنند، آن را خود شخصا انجام میتوجهی عبور میبی

که احتمال برخورد آن با پای مردم  عنوان مثال اگر در وسط راه و جاده که محل عبور مردم است سنگی افتاده باشد به

نقلیه خود پیاده شده و آن را از آن محل بردارد و در کناری بگذارد و  رود، کم کسی است که حاضر باشد از وسیلهمی

  .راه خود را ادامه دهد بعد

-اند: امام صادق در این مورد چه برخوردی داشته -السالمعلیه- حال ببینیم حضرت زین العابدین و سیدالساجدین

در حال مرور به کلوخی  این بود که هرگاه -السالمعلیه-عادت حضرت علی بن الحسین »که:  کنندنقل می -السالمعلیه

شدند و آن را به دست خود از جاده کنار زده و بعد به پیاده می کردند، از مرکب خود)سنگی( در وسط راه برخورد می
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  . [1] «.دادندمی مسیرشان ادامه

----------------------------- 

  :ت هاپی نوش

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 47الشیخ( و ص )به نقل از امالی ابن 69، ح 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 پرتوی از علم غیب و قدرت تکوینی

ای از زمان را برهه« ابوخالد کابلی»مود: فرمی السالم شنیدم کهگوید: از امام باقر علیهمی« الصباح کنانیابی»

السالم بود. سپس روزی از شدت اشتیاق خود نسبت به زیارت مادرش به علیه خدمتگزار حضرت علی بن الحسین

مادر برود. حضرت به او  شکایتی برد و از ایشان اذن خواست که از خدمت حضرت مرخص شده و به دیدار حضرت

شود که دارای منزلت و مال و آبروست. او دختری دارد که جن می از شام بر ما وارد فردا مردی« ای کنکر»فرمود: 

برای آن صرف کند.  گردد که او را معالجه کند و حاضر است مال خود رابه دنبال معالج و طبیبی می [ و1زده شده ]

من دخترت را به ده هزار درهم معالجه روی، بعد به او بگو، می پس هر گاه آمد تو اولین فرد از مردم باش که به نزد او

فردا شد مرد شامی وارد  چون« به قول تو اطمینان نموده و همین مقدار پول را به تو بذل خواهد نمود. کنم، او نیزمی

کنم و هزینه آن به او گفت، من او را معالجه می« ابوخالد»گشت. می شده و دخترش نیز همراه او بود و به دنبال معالج

او برگشت ننماید. پدر آن دختر  کنم که این مرض هرگز بهدرهم است. اگر شما به این وفا کنید من نیز تعهد می زارده ه

  .تعهد نمود

تعهد کردم.  گفت من به او« ابوخالد»فرمود که او به تو نیرنگ خواهد کرد. « ابوخالد» السالم بهعلی بن الحسین علیه

ز این گوید، االسالم به تو میبن الحسین علیه ای خبیث علی»م را بگیر و بگو: حضرت فرمود، برو و گوش چپ آن خان

  «.خانم خارج شو و دیگر برنگرد

  .نیز همچنانکه حضرت فرموده بود عمل کرد و آن جن خارج شد و دختر از دیوانگی نجات یافت« ابوخالد»

به خدمت حضرت علی « ابوخالد» .خت آن سرباز زداز آن مرد شامی پول را طلب نمود ولی او از پردا« ابوخالد» بعد

فرمود، مگر به تو نگفتم که او با تو حیله خواهد نمود؟ اما به زودی آن  السالم برگشت و حضرت به اوبن الحسین علیه

به دختر برگشت چون تو به  به دختر برگشته پس مجدد به سراغ تو خواهد آمد. در این هنگام به او بگو، مرض مرض

دهی من السالم تحویل میده هزار درهم به علی بن الحسین علیه ضمانت نموده و تعهد کردی وفا نکردی. حال اگر آنچه

حضرت گذاشت و  را معالجه خواهم نمود که دیگر به او برنگردد. آن مرد این مبلغ را در دستان ای اوبه گونه

گوید از السالم به تو میای خبیث علی بن الحسین علیه ،به نزد آن دختر رفته و گوش چپ او را گرفت و گفت« ابوخالد»

 برافروخته خدائی، دیگر هرگز مگر از راه خیر به او متعرض نشو. و اگر برگردی تو را به آتش این دختر خارج شو و

رج ه( او خااحرقتک بنار الله الموقده التی تطلع علی االفئد کند، خواهم سوزانید. )فانک ان عدتها طلوع میکه به قلب

از حضرت تحویل گرفت و  مال را« ابوخالد»جنون افاقه یافت و دیگر هم به آن مبتلی نشد. در این حال  شد و دختر از

او را زیارت کند. او نیز حرکت کرد و با آن مال هزینه  حضرت به او اذن فرمود که به سوی مادرش رهسپار شده تا

  . [9] «.شد و او را دیدار کرد تا به مادرش وارد سفر خود را تأمین نمود

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 پارسایی در دنیا

هر نوع دلخوشی دنیوی بود، به راستی که  اعتنایی بهیکی دیگر از خصلتهای واالی امام سجاد، پارسایی در دنیا و بی

ا به ر پیشه کرده بود فریب و نیرنگ دنیا در او اثر نداشت و او واقعیت و حقیقت دنیا امام زهد و پرهیز کامل از دنیا را

شود ناگزیر باید از این دنیا برود و جز غرق می دانست که انسان وقتی که در خوشیها و رفاه دنیاشناخت و میخوبی می

شهرت  ان مردم به زاهدترین مردمانالسالم در عصر خود در مینخواهد برد. امام علیه عمل خیر چیزی را با خود

کند، السالم. روزی دید فقیری گریه میعلیه داشت. از زهری پرسیدند که زاهدترین مردم کیست؟ گفت: علی بن حسین

خاطر آن  افتاد، سزاوار نبود که بهتمام دنیا در دست این مرد بود و بعد از دست او می اگر[ . »1متأثر شد و فرمود: ]

اعتراف به عجز و یا قناعت بدون کار و کوشش  [ به راستی زهد امام به خاطر تحمل فقر و یا از باب9] «.گریه کند!

 از محرمات الهی بود و به خاطر آن که در امور دینی سخت جانب احتیاط را داشت، نبود بلکه بر اساس تقوا و پرهیز

داده بودند و جز به مقداری که  نیا را طالقروش آن حضرت درست همان راه و روش جدش و پدر بزرگوارش بود که د

  .دادندپشتیبانی از حق الزم بود به امور دنیا اهمیت نمی برای عبادت و در راه رسیدن به فضیلت و

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .69/  96بحاراالنوار:  [1]
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  .149فصول المهمه: ص  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1اد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سج

 .1779رضا علیه السالم 

 پرهیزکاری

شخصی به سعید بن مسیب گفت: من با  .[ کفایت می کند1در بیان شدت تقوا و ورع آن حضرت، کالم سعید بن مسیب ]

 أیت اورعما ر»ای گفت: نه. سعید گفت: ن الحسین را دیدهپرسید: آیا تو علی ب ام؟ ابن مسیبتر از فالن شخص ندیدهورع

  . [9].«اممنه؛ با ورع تر از وی ندیده

رگز ه خدا صلی الله علیه والهعلی بن حسین به جهت خویشاوندی با رسول»گوید: می جویرة بن اسماء نیز در این باره

  . [7] .«حتی یک درهم از کسی نگرفت و نخورد

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

گوید: درباره احادیث وی می سنت است تا حدی که احمد بن حنبلوی یکی از فقیهان هفتگانه مورد تکریم اهل [1]

  .999، ص 9سیراعالم النبالء، ج «.شودمی های مرسل وی در نزد من احادیث صحیح تلقیحدیث»

؛ تاریخ دمشق، 191، ص 7؛ حلیةاالولیاء، ج 744، ص 91ل، ج ؛ تهذیب الکما741، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [2]

  .776، ص 91ج 

  .منابع پیشین [3]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول 

 ت

 توشه آخرت

  :حمران بن أعین گوید

کرد و با دست خود در دهان ناتوانان غذا گیران را شخصا حمل میزمین تیمان والسالم همواره غذاهای یامام سجاد علیه

  .که ابتدا به فقرا غذا برساندخورد، مگر اینو هرگز غذا نمی گذاردمی

اند، رسخورد و به او کمک میبرمی دو مرتبه تمام ثروت خود را بین نیازمندان تقسیم کرد. هرگاه به فقیری آن حضرت

  . [1] «.کنیسوی آخرت حمل می آفرین بر تو که توشه مرا به»فرمود: می

------------------------ 

 :پی نوشت ها

  .129، ص 9طالب، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 یة الحرانیتقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن تیم

  :ه( میگوید 661 - 794تقی الدین )

من  التابعین و ساداتهم علما و دینا و... له من الخشوع، و صدقة السر و غیر ذلک و أما علی بن الحسین فمن کبار»

  . [1] «الفضائل ما هو معروف... و کان من خیار أهل العلم و الدین من التابعین

بزرگان آنها بود و در خشوع و صدقه پنهانی و سایر  علم و دین از اکابر و تابعان و السالم از لحاظعلی بن حسین علیه»

  .«بهترین اهل علم و دین و از تابعان بود فضائل معروف است... و از

------------------- 

  :پی نوشت ها

  .197، ص 9منهاج السنة، ج  [1]

 .1777مکتب اسالم چاپ اول پائیز  بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛منبع: امامان اهل

 تخریب کعبه و پیدایش مار

  :حکایت کند -که یکی از اصحاب و راویان حدیث می باشد  -ابان بن تغلب 

  .روزی حّجاج بن یوسف ثقفی کعبه الهی را تخریب کرد و مردم خاک های آن را جهت تبّرک بردند
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شد و مردم را از بنای مجدّد کعبه الهی  د، ناگهان مار بزرگی نمایانچون پس از مدّتی خواستند کعبه را تجدید بنا کنن و

  .منع کرد و آن ها را فراری داد

گفت: خداوند، رحمت کند کسی  این خبر به حّجاج رسید، دستور داد که مردم جمع شوند و سپس باالی منبر رفت و چون

ل دارد؟ پیرمردی جلو آمد و گفت: تنها امام سّجاد، علی قضیه اّطالع کام را که به ما اطالع دهد چه کسی از واقعیت این

گفت: آری، او معدن تمام علوم و فنون  الحسین علیه الّسالم است که از این امر مهّم آگاهی دارد. حّجاج پذیرفت و بن

زد م نرا به دنبال حضرت فرستادند و هنگامی که امام سّجاد علیه الّسال است، بایستی از او سؤال کنیم. پس شخصی

  :حاضر شد و جریان را به اّطالع حضرت رساندند، فرمود حّجاج

است؟! اکنون باید بر  بزرگی را انجام داده ای و گمان کرده ای که خانه الهی نیز در ُمْلک حکومت تو ای حّجاج! خطای

برده است باز نصیحت بگوئی که هرکس هر مقدار خاک  باالی منبر روی و هر طور که شده، مردم را با تقاضا و

گرداندند.  فرمایش حضرت را به اجراء درآورد و مردم نیز خاک هائی را که برده بودند، باز گرداند. حّجاج پذیرفت و

کعبه را حفر نمایند و مار در آن موقع مخفی و  پس از آن که خاک ها جمع شد، حضرت جلو آمد و دستور داد تا جای

  .اک برداری شدند، تا آن که به اساس کعبه رسیدندکردن و خ پنهان گشت و مردم مشغول حفر

فرمود: اکنون دیوارها را باال  امام علیه الّسالم خود جلو آمد و آن جایگاه را پوشانید و پس از گریه بسیار بعد از آن،

یوارهای حضرت فرمود: داخل آن را از خاک پر نمائید. و پس از آن که د ببرید. و چون مقداری از دیوارها باال رفت،

باالتر قرار دارد و باید به وسیله  الهی را باال بردند و تکمیل گردید، کف درونی کعبه الهی از زمین مسجدالحرام کعبه

  . [1] .پلّه باال روند و داخل آن گردند

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .112، ص 96، بحاراالنوار: ج 999، ص 9کافی: ج  [1]

 .داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحیمنبع: چهل 

 تسلیم اجباری

  :حضرت باقرالعلوم صلوات اللّه و سالمه علیه حکایت فرماید

عازم مّکه معّظمه گردید. و در  سال ها، یزید فرزند معاویة بن ابی سفیان به قصد انجام مراسم حّج خانه خدا، در یکی از

آن شهر مستقّر گردید، مأموری را فرستاد تا یکی از مردان قریش را  مسیر راه خود وارد مدینه منّوره شد و چون در

  .آورد نزد وی

گر ااعتراف و اقرار می کنی بر این که تو بنده من هستی و  همین که آن مرد را نزد یزید آوردند، یزید به او گفت: آیا تو

  .توانم تو را بفروشم، یا غالم خود گردانم من مایل باشم و می

داشته ن یزید! به خدای یکتا سوگند، تو و پدرت بر طایفه قریش هیچ برتری و فضیلتی آن مرد قریشی اظهار داشت: ای

تی، اعتراف و اقرار بنابراین چگونه به آنچه که گف اید؛ و همچنین از جهت اسالم، تو از من بهتر و برتر نخواهی بود،

  .نمایم

آن مرد، یزید را  .این سخن، خشمگین شد و گفت: اگر اعتراف نکنی، دستور قتل تو را صادر می کنم یزید با شنیدن

  .بن علی بن ابی طالب علیه الّسالم مهم تر نیست مخاطب قرار داد و اظهار داشت: همانا کشتن من از قتل حسین

زین العابدین  تور قتل و اعدام او را صادر کرد؛ و سپس دستور داد تا حضرت سّجاد، امامدس پس از آن یزید بن معاویه

  .علیه الّسالم را نزد وی احضار نمایند

مرد قریشی گفته بود،  مظلوم علیه الّسالم را به حضور یزید آوردند، یزید همان سخنانی را که به آن همین که آن امام

  .نیز بازگو کرد برای حضرت سّجاد علیه الّسالم،

قتل مرا هم صادر خواهی کرد؟  در مقابل اظهار نمود: اگر اعتراف و اقرار نکنم، آیا همانند آن مرد، دستور حضرت

تو هم به سرنوشت او دچار خواهی شد. امام علیه الّسالم چون چنین  یزید ملعون پاسخ داد: آری، چنانچه اقرار نکنی،

می نمایم، و تو هم آنچه  رار و ناچاری تسلیم هستم و به آنچه گفتی اقرار و اعترافداشت: من از روی اضط دید، اظهار

به حضرت سّجاد، زین العابدین علیه الّسالم خطاب کرد و عرضه  خواهی انجام بده. آن گاه یزید خبیث در چنین حالتی

  . [1] .یروش، حفظ جان خود کردی و از کشته شدن نجات یافتی، پس تو آزاد داشت: تو با این

----------------- 

  :پی نوشت ها

  .94، ح 177، ص 96، بحاراالنوار: ج 974روضة کافی: ص  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی
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 تواضع و فروتنی برای همه

  :امام جعفر صادق علیه الّسالم حکایت نموده است

می کرد که او را  امام زین العابدین علیه الّسالم می خواست به همراه عدّه ای مسافرت رود، سعی هرگاه حضرت سّجاد،

  .دیگر افراد شریک باشد و خدمت نماید نشناسند، همچنین شرط می نمود تا در تمام کارها همانند

به همراهان  عدّه ای داشت؛ در بین راه، شخصی حضرت را شناخت و در یکی از مسافرت هایی که حضرت با

مام العابدین، پسر ا او را می شناسید؟ گفتند: نه، او را نمی شناسیم. آن شخص گفت: او حضرت زین حضرت گفت: آیا

بوسیدند؛ و عرضه داشتند: ای پسر رسول خدا! خواستی  حسین علیه الّسالم است، پس همراهان دست و پای حضرت را

موالی ما! چرا  سارتی به شما می کردیم تا آخر عمر بدبخت می شدیم، ایگردانی، اگر ما ج ما را به آتش جهنّم مبتال

  چنین برخوردی نمودی و به طور ناشناس همراه ما آمدی؟

جهت رسول اللّه صلّی اللّه علیه  فرمود: من یک زمانی با عدّه ای که مرا می شناختند، مسافرت رفتم و آنان به حضرت

  .خدمت کردند من کمک وو آله بیش از آنچه مستحق بودم، به 

برخورد نمائید؛ و من نتوانم همانند دیگران در کارها مشارکت  و االن هم ترسیدم مرا بشناسید و همانند آن دوستانم با من

  .نمایم و هچنین نتوانم وظایف خویش را انجام دهم نموده و کمک

  . [1] .من بهتر است به همین جهت، مخفی بودن و ناآشنا بودنم در بین دوستان هم سفر برای

  :همچنین طاووس یمانی گوید

روزی شخصی را در مسجد الحرام، زیر ناودان کعبه الهی دیدم که سخت گریه می کند و ناله می زند، و با پرورگار 

  .خود مناجات می نماید

شدم که حضرت زین کردم، متوّجه  از نماز و راز نیاز با پروردگار محبوب فارغ شد، جلو رفتم و به او نگاه چون

  .العابدین، امام سّجاد علیه الّسالم است

دیدم، با این که سه فضیلت واال  حضرتش رفتم و عرض کردم: یاابن رسول اللّه! شما را در حال گریه و زاری نزدیک

  :در وجود شما هست که دیگران محروم می باشند

  .یاّول آن که تو فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هست

بیت رسالت است. حضرت فرمود:  آن که جدّت شفیع اّمت در قیامت است. و سّوم آن که رحمت الهی برای شما اهل دّوم

صلّی اللّه علیه و آله هستم، صحیح است؛ ولی آن موجب ایمنی من  ای طاووس! اّما این که گفتی فرزند رسول اللّه

بخشد، چون خداوند متعال  همچنین شفاعت جدّم مرا فائده ای نمی زیرا در قیامت خویشاوندی اثری ندارد. نخواهد شد،

آن ها راضی و خرسند باشد. و اّما رحمت و لطف پروردگار  فرموده است: شفاعت، شامل کسانی می شود که خداوند از

  . [2] .شامل نیکوکاران و پرهیزکاران خواهد شد، و من خودم را جزء آنان نمی دانم طبق فرموده خودش

------------------------- 

  :پی نوشت ها

، ص 9، عیون أخبار الّرضا علیه الّسالم: ج 672، ص 1، أعیان الّشیعة: ج 9، ح 97، ص 11وسائل الّشیعة: ج  [1]

  .17، ح 192

  .44، ح 111، ص 96بحاراالنوار: ج  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 میل دینتک

زد، به این رمقش باز بود، حتی پلک هم می های بیای نشسته بود و به فکر فرو رفته بود. چشمپیرمرد ریش سفید گوشه

وقعیت م گیرد و به اقتضای سن واست، هر کس در این جمع راه پیدا کند چیزی یاد می اندیشید که چه جمع پر برکتیمی

شود و اگر شان ساخته میاعتقادی و مذهبی هایافزاید، شاگردان این جلسات اگر کودک هستند پایهبر معلوماتش می

یر پ شود و اگر هم مثل اوهای قلبی بناهایی افزوده میو اگر جوان هستند بر پایه شودها مستحکم مینوجوان، این پایه

د خواهیافکاری که غرق در آن بود بیرون آورد: می رفتن. صدای او پیرمرد را ازشوند و آماده برای تر میهستند شفاف

کنید که او از می گردد و در حالی خدا را مالقاتشود و اسالمتان کامل میاز شما دور می بدانید به چه چیزی گناهان

  شما راضی و خشنود است؟

 دایی لرزان گفت: ای علی بن حسین، صبر کنید تاخاست با صاز جایش بر می پیرمرد در حالی که با کمک عصا

هستم و چند روزی بیشتر « لب بام چون آفتاب»گویی برای من مفیدتر است، هایی که میتر بیایم، این حرفنزدیک

  .مهمان این دنیا نیستم

ا و، سراپبگ تر آمد، دوباره با کمک و تکیه بر عصایش روی حصیر نشست: حاللنگان نزدیک این را گفت و لنگ

این چهار ویژگی آراسته کند، اسالم او کامل است و خدا  هرکه خود را به»السالم فرمود: گوشم. امام زین العابدین علیه

ناظر بداند و کار  پیمان خود با مردم وفا کند، زبانی راستگو داشته باشد، در همه حال خدا را از او راضی؛ به عهد و
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[ . پیرمرد از شنیدن این حدیث از امام 1« ]باشد. و اهل و عیالش خوش اخالقزشت انجام ندهد، و با خانواده 

 های آن امامبا توکل بر خدا اگر نقصی در اسالمش وجود دارد با عمل به توصیه خداحافظی کرد و رفت، رفت تا

  .بزرگوار آن را بر طرف کند

---------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .21، ح 999ص  1خصال، ج  [1]

 .1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 تواضع

ای مسافرت خواست با عدهالسالم میعلیه العابدینالسالم فرمود: هر وقت حضرت امام زینحضرت امام صادق علیه

ی کارها مثل هم همکاری و کرد تا در همهشناسند و شرط میکند که او را ن کرد با افرادی مسافرتبرود سعی می

  .کند خدمت

در بین راه شخصی آن حضرت را شناخت و  السالم با گروهی داشت،هائی که حضرت سجاد علیهدر یکی از مسافرت

  .شناسیدبه همراهان گفت: آیا او را می

  !شناسیم، مگر او کیست؟گفتند: نه، او را نمی

همراهان آمدند و دست و پای آقا را بوسه  .السالم استالسالم، پسر امام حسین علیهاو حضرت سجاد علیهفرد گفت:  آن

 الله علیه و اله و سلم نزدیک بود با این عملتان ما را جهنمی کنید و در آتش زدند و گفتند: ای پسر رسول خدا صلی

ای آقای ما! چرا این گونه با ما رفتار  .شدیمبیچاره می کردیم،تا آخر عمر بدبخت وبسوزانید. اگر جسارتی به شما می

 شناختند مسافرت کردمکنید. حضرت فرمود: من یک وقتی با گروهی که مرا میمی کنید و به طور ناشناس مسافرتمی

ر با یگخدمت کردند، تصمیم گرفتم که د آنها به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بیش از حد به من کمک و و

ما ش ترسیدم که مرا بشناسید و مثل آنها رفتار کنید و من هم نتوانم در کارها با آشنا جایی مسافرت نکنم و االن هم

  . [1] .مشارکت و کمک کنم. و به خاطر همین خود را معرفی نکردم

  ای ماه منیر هفت طارم

  در چرخ وجود مهر چارم

  نور ششم از چهارده نور

  دیجور روشن ز رخت جهان

  ی شرع نور عینیدر دیده

  ی دامن حسینیپرورده

  شبل علی و علیست نامت

  هم سنگ کالم حق کالمت

  ای خون خدای در وجودت

  اخالص تو ظاهر از سجودت

  خلقت، به طفیل آبرویت

  . [9] محراب،بهشت آرزویت

----------------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .97/  11شیعه وسایل ال [1]

  .191گلهای اشک  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 ترساندن حیوان

  :السالم فرمودندحضرت امام باقر علیه

 رفتند و مرا الم با دوستان و اصحاب برای تفریح و استراحت به اطراف شهر مدینهالسعلیه یک روز پدرم، امام سجاد

ی خوردن غذا شدند، یک وقت آهویی از آن آماده ای پهن شد و آقایانهم همراه خودشان بردند. بعد از گردش سفره

الحسین بن  آهو! من علی بن السالم خطاب به آهو کرد و فرمود: ایالعابدین علیهزین نزدیکی عبور کرد و پدرم امام

علیهاالسالم دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم است،  طالب علیهماالسالم هستم و مادرم فاطمه زهراعلی بن ابی

یکی از افرادی که  .و با ما هم غذا شو. آهو جلو آمد و کنار سفره نشست و مشغول خوردن غذا شد بفرمائید سر سفره
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آهو بترسد، آهو خواست فرار کند، پدرم فرمود: آن حیوان  ای کرد کهه شوخی که همه بخندند( اشارهآنجا نشسته بود )ب

هستی، و کسی با تو  پناه من است و بعد رو کرد به آهو و فرمود: ای آهو نترس و تو در پناه من را نترسان چون در

این بار یکی دیگر از افراد دستی به پشت آهو کشید و  کاری ندارد. آهو با خیال راحت مشغول به خوردن غذا شد، که

  .آهو پا به فرار گذاشت

سلب اعتماد کند. چرا او را  فرمود: چرا تو مرا پیش این آهو سبک و ضایع کردی و سبب شدی که آهو از ما پدرم

د از مدتی همان شخص ات به تو ضرر خواهد زد. بععمل ناشایسته ترسانیدی. من دیگر با تو حرف نخواهم زد چون این

شتر را بر گرداند و  کند و هر چه کرد نتوانستاطراف مدینه جهت کاری رفته بود، و شترش فرار می با شترش به

  . [1] .رفت

  آن که باشد حجت حق مقصد و مقصود جانان

  راهنمائی آشکارا گشته نور حی سبحان

  دست حق در آستین آن امام ساجدین

  ر زمین و آسمانبر همه مشکل گشا شد د

  العباددست حاجت را زدم بر دامن زین

  آنکه از یمن قدومش عالم امکان نمایان

  ی شاه شهیدان عابدیننسل طاها زاده

  مادرش آن شهربانو زاده سلطان ایران

  محور ارض و سما و منشی دربار یکتا

  مونس بیچارگان و یاور درماندگان

  عالمی شد ریزخوار خوان دربار علی

  چون علی بن الحسین شد کان احسان

  گاه مؤمنین و مقتدای مسلمینقبله

  رهنمای بهر عالم رهنمود اهل ایمان

  متقین را پیشوا و میرو موال بر همه

  . [9] مهر عالم تاب و محراب عبادت آن چنان

--------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .74/  7داة اثباة اله [1]

  .172ارمغان انقالب اسالمی  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 فایده و دوری از جدلترک سخن بی

  . [1].فیما ال یعنیه و قلة مرائه و حلمه و صبره و حسن خلقهان المعرفة و کمال دین المسلم ترکه الکالم 

  .فایده و کم جدل کردن، و حلم و صبر و خوشخویی اوستمعرفت و کمال دیانت مسلمان، ترک کالم بی

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974العقول، ص تحف [1]

 .1749ا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوش

 تقدم طاعت خدا بر هر چیز

  . [1].قدموا أمرالله و طاعته و طاعة من أوجب الله طاعته بین یدی األمور کلها

  .طاعت خدا و طاعت هر کسی که خدا اطاعت او را واجب کرده بر همه چیز مقدم بدارید

-------------------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .929العقول، ص تحف [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 
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 ترغیب به علم

  . [1].لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج

طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرورفتن در گردابها ای است، آن را میاگر مردم بدانند که در طلب علم چه فایده

  .باشد

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .97، ص 1اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 تارکان جاودانگی

  . [1].ل لدار الفناء و ترک دار البقاءعجبا کل العحب لمن عم

  !کند سرای جاودانیکند برای دنیای فانی و ترک میشگفتا! از کسی که کار می

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، چاپ ایران197، ص 77بحاراالنوار، ج  [1]

 .1749مستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول ز

 توجه به قدرت و قرب خدا

  . [1] .خف الله تعالی لقدرته علیک واستحی منه لقربه منک

  .اش به تو، از او شرم و حیا داشته باشاز خدای متعال به خاطر قدرتش بر تو بترس، و به خاطر نزدیکی

-------------------- 

 :پی نوشت ها

  .161، ص74بحاراالنوار، ج  [1]

 .1749ره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سی

 توبه

  . [1] .کار توبه کننده را دوست داردبه یقین، خدای تعالی، مؤمن گنه

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .117، ص 2الطبقات الکبری، ج  [1]

ر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باق

1742. 

 تسبیح زیاد امام سجاد

  :گفتالسالم پیوسته مشغول ذکر، تسبیح و حمد خدا بود، با این کلمات درخشان، خدا را تسبیح میامام علیه

العباد بطرائق نفوسهم، فال  عن من اشرق نوره کل ظلمة، سبحان من قدر بقدرته کل قدرة، سبحان من احتجب سبحان»

  . [1] «.ء یحجبه، سبحان الله و بحمدهشی

------------------------- 

 :پی نوشت ها

منزله است آن خدایی که نورش  خطی موجود در کتابخانه آقای حکیم یعنی: پاک و 79دعوات قطب راوندی: ص  [1]

یی که به قدرت خود هر قدرتی را مقدر فرموده است پاک و آن خدا هر تاریکی را روشن کرده است و پاک و منزه است

 دارد، پاک وپوشیده نمی که از بندگان به وسایط نفوس ایشان پوشیده است و اگر نه هیچ چیز او را منزه است خدایی

  .منزه است خداوند و به ستایش او مشغولم

رجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی مت1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 
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 تسبیح گفتن سنگ و کلوخ با امام سجاد

الحسین، نظیر خود را در عصر خود  گوئی که علی بنتو می»گوید: من به سعید بن المسیب گفتم: علی بن زید می

ه همین حجت بر تو کافی است ک»ن زید گفت: علی ب« او را نشناخت. سعید گفت: بلی! چنین بود و کسی قدر« نداشت.

علی بن الحسین  رفتند تا اینکه حضرتقاریان به مکه نمی»سعید گفت: « آن حضرت نماز نخواندی. یبر جنازه

رفتم و هزار نفر از سالها من در خدمت ایشان می رفتند. در یکی ازرفت و آنها در خدمت او میعلیهماالسالم می

از  بودند. در سقیا فرود آمدیم، حضرت نیز فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و بعد ت آن حضرتحاجیان نیز در خدم

کلوخی که بر دور آن حضرت بود به  نماز به سجده رفت و تسبیحی را در سجود خود خواند. پس هر درخت و سنگ و

ود دیم. چون آن حضرت سر از سجی آنها بلند شد. ما بسیار ترسیهمه تسبیح آن حضرت تسبیح گفت و صدای تسبیح از

حق تعالی چون جبرئیل » :حضرت فرمود« بلی ای فرزند رسول خدا.»گفتم: « ای سعید! آیا ترسیدی؟»فرمود:  برداشت

جبرئیل این تسبیح را خواند جمیع آسمانها و آنچه در آسمانها بودند با  را خلق کرد، این تسبیح را به او تعلیم نمود. چون

 حضرت وفات یافت، نیکوکردار و چون آن« ح موافقت کردند، و اسم اعظم حق تعالی در این تسبیح است.این تسبی او در

توانم نمازی تنها در مسجد رسول خدا صلی الله امروز می»من گفتم:  .ی آن حضرت بیرون رفتندبدکردار همه با جنازه

دم چون به نماز ایستا« باشد. هد شد که مسجد خالیو سلم بجای بیاورم و هیچ روز دیگری چنین فرصتی نخوا علیه و آله

تکبیر اهل زمین را شنیدم تا آنکه هفت تکبیر از اهل زمین شنیدم، و از  از آسمان صدای تکبیر شنیدم و بعد از آن صدای

حضرت برگشته بودند، و من  صدای تکبیر به رو افتادم و بیهوش شدم. چون به هوش آمدم، مردم از نماز آن شنیدن

اینکه در مسجد نماز بخوانم و زیان بزرگی به من رسید و پیوسته بر  ی آن حضرت نماز بخوانم و نهتوانستم بر جنازهن

  . [1] «.هستم که چرا بر آن حضرت نماز نخواندم این حسرت

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال کشی [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 تکلم آهو

  :السالم فرمودامام باقر علیه

 پدرم )امام سجاد علیه السالم( بودیم. ناگهان آهویی از جانب بیابان به حضور من به همراه گروهی از شیعیان در خدمت

ای پسر »کرد. بعضی گفتند: ناله می ضرت رسید و دست و پا و دمش را به زمین زد و همهمه و صدا نمود و گویاآن ح

  «.گویدرسول خدا! این ماده آهو چه می

تا حال شیر نخورده است.  ام را صید کرده وشکایتش این است که فالن مرد قرشی روز گذشته بچه»فرمود:  پدرم

  «.آورید تا شیر دهم ا از صیاد گرفته و نزد منام رکنم بچهخواهش می

انکاری پدید آمد و حضرت به علم لدنی امامت، از آن آگاه شد. لذا  از این کالم پدرم در دل مردی از حاضرین، حالت

شما روز گذشته در فالن  گویدمرد صیاد را حاضر کردند. به او فرمود: این آهو از تو شکایت دارد و می فرمود تا آن

اش را نخورده است و از من خواسته است تا واسطه شوم که بچه ای و از آن وقت تا به حال شیراش را گرفتهوقت بچه

ه پدرم رفت و آن بچ به خدا قسم راست فرمودید و فورا به امر»صیاد گفت: « دهد و به تو بازگرداند. بیاوری تا شیرش

انگیزی کشید و به هایش را بر زمین کوبید و آه جانکاه و غمدست باراش را دید چند آهوی مادر تا بچه« آهو را آورد.

بر تو دارم، این بچه آهو  برای رضای خداوند و حقی که من»داد. پدرم در نهایت تأثر به مرد صیاد فرمود:  اش شیربچه

و با وی به کالم آهو بچه آهو را از او گرفت و به مادرش بخشید  مرد صیاد فورا اطاعت کرد. پدرم« را به من بخش.

ای پسر رسول »پرسیدند:  ی بیابان گردید. حضاراش روانهی خود سخنی گفت و همراه با بچهآهو با همهمه .تکلم نمود

  «!خدا! آهو چه گفت؟

  . [1] «.در حق شما دعای خیر نمود و جزا و پاداش خیر از خداوند متعال برایتان درخواست نمود»پدرم فرمود: 

------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .944اختصاص شیخ مفید،  [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 
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 تبدیل سنگریزه به جواهر

زد پست، نحضرت سجاد علیه السالم فرموده است: کسی که به کرامت نفس و شخصیت روحانی نائل آمده است مادیات 

  .او حقیر و ناچیز است

در حال طواف بود و از روی  عبدالملک مروان خانه ی کعبه را طواف می کرد و امام سجاد علیه السالم نیز روزی

حضرت را نمی شناخت و گفت: این کیست که بر ما سبقت می  خضوع و کمال خشوع متوجه غیر خدا نبود. عبدالملک

د در طواف فارغ ش او گفتند: پسر حسین بن علی علیهماالسالم است. وقتی عبدالملک از ندارد؟ به گیرد و به ما توجهی

من طلب نماید تا خصوصیات احوالش را معلوم کنم،  جایی نشست و گفت: می خواهم که کسی این جوان هاشمی را نزد

ضرورتا  و او با صحبت های خودش داشت حضرت را ترغیب می کرد که شخصی را به خدمت حضرت فرستاد

دم و پدرت سعی نکر عبدالملک شد و عبدالملک نظرش به حضرت افتاد و گفت: یابن الحسین در کشتن حضرت متوجه

شود؟ حضرت فرمود: قاتل پدرم با آن کار شنیع خود  از قاتالنش نیستم پس چه چیزی مانع صحبت کردن شما با من می

آخرت مانند  تو باشد افساد نموده اگر می خواهی در خسارت دنیا وپدرم آخرت او را که پدر  دنیای پدرم را افساد کرد و

که او بود. عبدالملک گفت: نه به خدا قسم راضی  او باشی و در عقبات و درکات آتش، همراه او باشی همان گونه باش

 نزد ما ی مصاحبتمکنت دنیا از آن ماست و مال و منال به ما روی آورده، اگر گاهی برا نیستم که مانند او باشم ولیکن

حاصل می شود. وقتی حضرت این سخنان را  بیایی فیضی از دنیای ما به شما می رسد ونفع اخروی شما نیز برای ما

و نشست و مقداری سنگریزه از روی زمین برداشت و گفت: خدایا حرمت  شنید ردای مبارکش را روی زمین پهن کرد

در کف دست حضرت به  ست؟ هنوز دعایش تمام نشده بود سنگریزه هارا نشان بده که در نزد تو چقدر ا اولیاء خود

بود. پس حضرت فرمود: یابن مروان کسی که به درگاه  جواهراتی تبدیل شد که برای عبدالملک و بقیه خیره کننده

پس از آنجا س داشته باشد آیا به دنیای شما نیاز دارد؟ و از مصاحبت با شما بهره می گیرد؟ و خداوند این اندازه حرمت

به حالت اول برگردان که به کرم تو از آنها بی  برخاست و آن جواهرات را روی زمین ریخت و گفت: خدایا آن ها را

  .از سخن خود منفعل و از ادعای خود خجل و شرمنده شد نیازم. عبدالملک بسیار زیاد

 . 1747ان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابست

 ترس عبدالملک از امام سجاد

ترین سرمایه ها و ثروت ها دست یابم.  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: دوست ندارم که با ذلت نفس به ارزنده

مروان گروهی را از شام به مدینه فرستاد که امام سجاد علیه السالم را به  ابن شهاب زهری نقل می کند که عبدالملک

التماس کردم که مرا اجازه دهید تا جهت  ببرند. آنها حضرت را غل و زنجیر نموده به شام بردند. من به نگهبانان شام

دادند. وقتی خدمت حضرت رسیدم ایشان را در غل و زنجیر دیدم و گریستم و  عرض سالم خدمت ایشان برسم، اجازه

حضرت تبسم نموده و فرمود:  .از آن در اذیت نباشید کردم: دوست دارم که این غل و زنجیر بر من باشد و شما عرض

نیست نه چنین است بعد پاها ودست های خود را از غل و  ای زهری گمان می کنی که این غل و زنجیر را رهایی

بترسید و تو مطمئن  فرمود: وقتی برای شما چنین چیزی پیش آمد عذاب خدا را یاد کنید و از آن زنجیر بیرون آورد و

سوم دیدم که نگهبانان و مأمورین عبدالملک سراسیمه به  باش که من دو روز بیشتر با این ها همراه نخواهم بود. روز

یم و ناگهان نشسته بود دنبال حضرت می گشتند و از وی نشانی نمی یافتند و گفتند که ما دور ایشان مدینه برگشتند و به

اثری نیست. بعد از مدتی من به شام رفتم. عبدالملک  نجیر در جای او هست و از خودشمشاهده کردیم فقط غل و ز

به خدا قسم همان  :احوال حضرت را پرسید. من آنچه دیده بودم برای او نقل کردم. عبدالملک گفت مروان را دیدم از من

فت: تو با من چه کاری داری؟ من گفتم: من آمد و به من گ روز که مأموران من به دنبال او می گشتند در شام به خانه ی

خدا قسم چنان هیبتی از  باشی. فرمود: من دوست ندارم با تو باشم، این را گفت و از نزد من رفت. به دوست دارم با من

را آلوده دیدم. زهری می گوید: من گفتم: علی بن الحسین  وی در دل من ایجاد شد که وقتی به خلوت آمدم لباس خود

مانند او مشغول  خدای خود مشغول است به او گمان بد مبر، عبدالملک گفت: خوشا به حال کسی که الم باعلیهماالس

  .باشد

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 تکبیری از آسمان

ازداری از دیدن آن چه حالل نیست. محمد ب حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و اما حق چشم این است که او را

 رجال از زهری از سعید بن مسیب در حدیثی نقل می کند که: حضرت سجاد علیه بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب

درخت و کلوخی نماند جز این که با  السالم در یکی از منازل مکه دو رکعت نماز خواند و در سجده تسبیح گفت: و هیچ

گوید: در روایت علی بن زید از سعید بن مسیب است که: در سجده تسبیح گفت  ما وحشت کردیم. و می او تسبیح گفت و

که: هنگامی که علی بن الحسین  درخت و کلوخی با او تسبیح گفت و من و اصحابم ترسیدیم و در این حدیث است و هر
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از آسمان آمد و تکبیری از زمین پاسخش داد خواندند؛ صدای تکبیری  علیه السالم از دنیا رفت و مردم بر حضرت نماز

 افتادم. و اهل آسمان هفت تکبیر تکبیری از آسمان گفته شد و تکبیری دیگر از زمین؛ و من ترسیدم و به زمین و باز

  .جنازه ی آن حضرت نماز خواندند گفتند؛ و اهل زمین نیز هفت تکبیر گفتند و بر

 . 1747رپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکب

 تاج الدین

ترین هاشم و جایگاه علم و برجستهبنی علی بن حسین بزرگ»گوید: تاج الدین بن محمد بن حمزه حسینی نقیب حلب می

  . [1] «.فرد ایشان بوده است

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .116غایة االختصار: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1زندگانی امام سجاد )جلد  ازمنبع: تحلیلی 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ترس از قصاص قیامت

برای انجام مناسک حج رفت و در تمام این  السالم بیست بار با یک شتری که داشت، از مدینه به مکهامام سجاد علیه

ر د اش را بر آن شتر نزد. هرگاه شتر،حتی یک بار تازیانه -حدود هشتاد فرسخ بود  سفر آن که هر -بیست بار مسافرت 

  :فرمودکرد تا شتر راه برود و میاشاره می اش را بلند کرده والسالم تازیانهکرد، امام سجاد علیهراه رفتن کندی می

  . [1] «.امت مرا قصاص کنندزدم، ولی ترس دارم که در قیاگر ترس قصاص نبود، با تازیانه می»

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .679، ص 1اعیان الشیعه، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 تعصب

آید کدام است؟ فرمودند: تعصبی گناه است که  که دارنده آن گناهکار به شمارالسالم پرسیدند: تعصبی از امام سجاد علیه

 را از نیکان دیگران بهتر شمارد. این تعصب نیست که کسی تیره و تبار خود را صاحب آن بدهای تیره و تبار خود

  . [1] .دهد دوست بدارد، تعصب این است که تیره و تبار خود را بر ستم و ظلم، کمک و یاری

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .727، ص 4روضة المتقین، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 تقسیم مال

 [1] .م دو مرتبه مالش را در راه خدا تقسیم نمودالسالالسالم فرمودند: پدرم علی بن الحسین علیهحضرت امام باقر علیه

.  

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .996، ص 79بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 تواضع و فروتنی

خوردند. امام به راه خود گفت و آنها غذا می السالم از کنار جذامیان عبور فرمود و به آنها سالمم سجاد علیهروزی اما

 فرمود: من دارد، به سوی آنها برگشته،راستی خداوند گردنکشان و متکبران را دوست نمی ادامه داده، سپس فرمود: به

  . [1] .آنها طعام داده، سپس عطایایی به آنان بخشیدند ضرت آمدند. بهروزه هستم، شما هم به خانه بیایید و آنان با آن ح

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .16، ص 79بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 صحیفه سجادیهتاریخچه 

  .صحیفه سجادیه توسط یحیی بن زید بن علی بن الحسین )ع( نقل شده است

  :عمیر بن متوکل ثقفی بلخی، از پدر خود متوکل بن هارون، )و او حدیث کرد( که

خراسان داشت مالقات کردم. از  امیه عزممتوکل گفت من یحیی بن زید را هنگامی که به قصد خروج بر علیه بنی پدرم

آیم. آنگاه حال عموزادگان و خویشانش در مدینه را پرسید سفر حج می آیی؟ عرض کردم ازن پرسید متوکل از کجا میم

پاسخ دادم و گفتم حضرت  در سوال از حال امام صادق )ع( بسیار مبالغه کرد. من یحیی را از حاالت همه و بخصوص

مگین بودند. آنگاه یحیی فرمود: عموی من محمد بن علی غ اعمام از فاجعه شهادت پدرت زیدصادق )ع( و تمام بنی

آگاه ساخت. آنگاه یحیی  امیه منع کرد و او را از عاقبت این خروجع(( پدرم را از خروج بر علیه بنی) الباقر )امام پنجم

  السالم را مالقات کردی؟علیه پرسید پسرعمویم حضرت جعفر بن محمد )امام صادق(

  .ضرتش نائل شدمگفتم: آری به دیدار ح

  گفت: آیا درباره قیام من )عاقبت کارم( از او چیزی شنیدی؟

  .ای؟ با من بگوام. باز گفت: چه شنیدهگفتم: چرا سخنی شنیده

  .ام به شما بازگویمگفتم: فدایت شوم دوست ندارم درباره قیام شما آنچه را از آن حضرت شنیده

ای.به او گفتم که امام چنین شنیده ترسم( بگو آنچهکرد )یعنی من از مرگ نمیترسانی! و تبسمی مرا از مرگ می :فرمود

روی. چون این سخن را شنید رنگ شوی و بر سر دار میامیه شهید میبنی فرمود که تو نیز مانند پدرت زید به دست

و عنده ام الکتاب( آنگاه فرمود:  متغیر شد و این آیه مبارکه از قرآن را تالوت کرد )یمحو الله ما یشاء و یثبت رخسارش

دین اسالم را به ما موید خواهد فرمود و خدا علم و شمشیر هر دو به ما  ای متوکل خدای متعال امر خالفت و حفاظت

ردم کنم، مآنچه از مردم مشاهده می کرده و پسرعموهای ما به علم تنها اختصاص یافتند. آنگاه من گفتم: فدایت گردم عطا

)ع( مایلترند از شما و پدرت. یحیی فرمود: البته بدین سبب است که  پیشوائی پسرعمویت حضرت صادقبه امامت و 

مردم را به موت دعوت  کنند ولی مابن علی و فرزندش جعفر بن محمد )ع( مردم را به زندگانی دعوت می عمویم محمد

شما؟ او در پاسخ مدتی به حال تفکر سر به زیر ترند یا عالم کنیم. من عرض کردم: ای فرزند پیامبر خدا آیا آنهامی

امام صادق )ع(( همه آنچه ما  بلند کرد و فرمود: همه ما دارای علمیم، جز آنکه آنها )یعنی امام باقر و افکند، آنگاه سر

  .دانیمدانند نمیمی دانند و ما تمام آنچه آنهادانیم میمی

  ای؟م نوشتهسپس یحیی گفت: چیزی از کلمات و علوم پسرعموی

دعائی که به امالء امام صادق )ع( با  آری. گفت: به من ارائه ده، )یادداشتهایی که همراه داشتم( بیرون آوردم و هم :گفتم

آن بزرگوار حدیث کرد مرا که این دعا را پدر بزرگوار من حضرت باقر )ع(  خود داشتم بر او عرضه نمودم و گفتم که

یحیی گرفت و از اول تا آخرین دعا  .ین دعایی از صحیفه کامله پدرم امام سجاد )ع( استمن امالء کرد و فرمود: ا بر

دهی که از این دعا نسخه بردارم؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، این می را مطالعه فرمود و گفت: به من اجازه

اینک برای تو کتابی کامل و  وکلکه از خود شما خاندان رسالت است محتاج به اجازه است؟ آنگاه فرمود: ای مت نعمت

پدر بزرگوارم از پدرش حفظ کرده و به من سپرده و سفارش اکید  آورم که آن صحیفه راای تمام بیرون میصحیفه

  .غیر اهلش محفوظ دارم و منع کنم فرموده که از

دم و ارکش را بوسیصحیفه را حضرت یحیی به دست من داد، برخاستم سر مب عمیر گفت، پدرم متوکل گفت: وقتی آن

طاعت شما خاندان رسالت مقرون  الله من دین و ایمانم به خدا با محبت شما وکردم: به خدا قسم ای فرزند رسول عرض

دنیا و آخرت سعادتمند گرداند. آنگاه یحیی صحیفه مرا )دعایی که به  است و امیدوارم که خدا به دوستی شما مرا در

خوش بنویس و به من باز ده تا  ه با او بود داد و فرمود: این دعا را با خطی خوانا ودادم( به دست خدمتکاری ک ایشان

پسرعمویم جعفر بن محمد )ص( که خدایش محفوظ دارد درخواست کردم و  شاید آن را حفظ کنم که من همین دعا را از

 دانستم چه کنماو دادم و نمی ا را بهگوید چون این کالم را از یحیی شنیدم پشیمان شدم که چرا دعمتوکل می .او منع کرد

  .دعا را به هیچ کس ندهم ولیکن امام صادق )ع( مرا نفرموده بود که من
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بیرون آورد، به مهرش نظر کرد و بوسید و گریه کرد و مهر را  ای را که قفل و مهر و موم بودسپس یحیی صندوقچه

ی و فرمود: ا بر دیده نهاد و بر صورت مبارک کشید گشود. سپس صحیفه را بیرون آورد و گشود و شکست و قفل را

به دار زدن من ذکر کردی البته من این صحیفه  متوکل به خدا اگر نبود سخنی که تو از پسر عمم راجع به شهادت و

زودی  دانم که آنچه او فرموده حق است و از پدران بزرگش اخذ کرده و بهولیکن من می دادممکرمه را به دست تو نمی

افتد و از دسترس مردم پنهان دارند، پس ای  امیهاقع خواهد شد. لذا ترسیدم که پس از شهادتم این علم به دست بنیو

ظر باش منت امیه افتد نگهداری کن وامانت بگیر و از آنکه نزدم بماند و به دست بنی متوکل این صحیفه را از من به رسم

پایان یافت، این امانت من نزد تو محفوظ باشد تا آن را  الهی و مشیت خداستامیه آنچه قضای تا آنگاه که کار من با بنی

به  آنها بعد از من محمد و ابراهیم دو فرزند عبدالله بن حسن بن حسن بن علی )ع( سپاری که البته به دست پسرعموهایم

 او شهید شد، به مدینه رفته خدمتیحیی گرفتم و پس از آنکه  این امر قیام خواهند کرد. متوکل گوید من آن صحیفه را از

گریست و سخت  السالم رسیدم و حکایت یحیی را بر او عرضه داشتم، حضرت)امام صادق( علیه حضرت اباعبدالله

اجدادش ملحق کند. به خدا ای متوکل این دعا را که  محزون گشت و فرمود: خدا رحمت کند پسرعمویم را و با پدران و

و پس  بدهم ترسیدم دعا را به یحییداشت جز همین که او بر صحیفه پدرش ترسید )یعنی مین من از او منع کردم سببی

دادم(. صحیفه یحیی اکنون کجاست؟ عرض به او می امیه افتد اگر این مانع نبود البته دعا رااز شهادتش به دست بنی

زید است  رمود: به خدا همین خط عمویممبارک امام )ع( نمودم. امام صحیفه را گشود و ف کردم این است و تقدیم حضور

آن کتاب دعائی که تو را سفارش به حفظ و  و دعای جدم علی بن الحسین )ع(. آنگاه به پسرش اسماعیل فرمود برخیز و

 ایست که یحیی بن زید به من دادهای آورد که گوئی همان صحیفهبرخاست و صحیفه نگهبانی آن کردم بیاور. اسماعیل

صحیفه خط پدرم )امام باقر )ع(( و امالء و  بود. امام )ع( صحیفه را گرفته و بوسید و بر دو دیده نهاد و فرمود: این

له مقاب ع(( است. گفتم: اگر رای مبارک باشد من این صحیفه را با صحیفه زید و یحیی) انشاء جد بزرگوارم )امام سجاد

دانستم. آنگاه من در مقابله آن دو صحیفه با دقت نظر  را بر این کار شایستهکنم. حضرت اجازه داد و فرمود: البته من تو 

پس از  .)و از هر جهت مطابق( یافتم که حتی یک حرف هم این دو صحیفه اختالف نداشت کردم و هر دو را به کلی

  .معبدالله بن حسن تادیه کن خواستم که صحیفه یحیی را طبق امر ایشان به دو پسر امام )ع( اجازه

 برای االمانات الی اهلها، آری صحیفه را به دو فرزند عبدالله بن حسن برسان. من امام فرمود: ان الله یامرکم ان تودوا

محمد و ابراهیم حضور امام )ع( بیایند. طولی نکشید  دیدار آنها برخاستم بروم، امام فرمود: اینجا باش. و قاصد فرستاد تا

بن زید  . حضرت روی به آن دو کرد و فرمود: این صحیفه میراث پسر عم شما یحییرسیدند که آنها خدمت امام )ع(

به حفظ این صحیفه شریفه برگزیده ما هم  است که از پدرش زید به او رسیده و او به جای برادرانش شما را مخصوصا

کند. امام فرمود: آن کردند بفرما شرط چیست، خدا رحمتش را به شما عطا  برای حفظ آن با شما شرطی داریم، عرض

فرمود: پسرعموی شما  آن است که این صحیفه را از شهر مدینه بیرون نبرید. عرض کردند برای چه؟ حضرت شرط

ر امیه افتد من هم از این جهت بترسید این صحیفه به دست بنیمی که این صحیفه را نزد شما فرستاد برای این بود که

ترسید. امام صادق )ع(  ردند: یحیی هنگامی که یقین کرد به شهادتش، از آنمحمد و ابراهیم عرض ک .ترسمشما می

امیه خروج خواهید کرد و به دانم که شما هر دو بر علیه بنیمی فرمود: شما هم ایمن از آن نباشید. به خدا سوگند من

اال  گفتند: ال حول و ال قوه ند ویحیی کشته خواهید شد. این سخن را که از امام )ع( شنیدند یک مرتبه برخاست زودی مانند

 گوید امام صادق )ع( به من فرمود: ای متوکل یحیی بهبیرون رفتند، متوکل می بالله العلی العظیم. وقتی محمد و ابراهیم

  تو چه گفت؟

 کنند و ما)ع( مردم را به زندگانی دعوت می گفتم، گفت: پسرعمویم حضرت محمد باقر )ع( و فرزندش حضرت صادق

 فرمود: آیا یحیی این سخن را به تو گفت؟ عرض کردم آری خدا امور شما را اصالح .کنیمدم را دعوت به مرگ میمر

متوکل حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم  کند، بله چنین گفت. سپس حضرت فرمود: خدا رحمت کند پسرعمم یحیی را. ای

و آله و سلم را بر باالی منبر خواب مختصری  پیامبر صلی الله علیه از جدش از حضرت امیرالمومنین که: روزی

مردم را به قهقرا به سمت کفر  جهند وآن خواب دید که مردمی مانند میمون بر منبر او باال رفته و پایین می درربود. در

بیدار شده و راست بر منبر نشست و آثار حزن و اندوه بر چهره  کنند. رسول اکرم )ص( از خوابو شرک دعوت می

  :شد. در آن حال جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و این آیه را آورد کش پدیدارمبار

نخوفهم فما یزیدهم اال طغیانا کبیرا،  جعلنا الرویا التی اریناک اال فتنه للناس و الشجره الملعونه فی القرآن و و ما

 وار بر منبر نبوت آنه بوزینهامیه است کشجره ملعونه، شجره خبیثه بنی )حضرت رسول )ص( آگاه شد که در این آیه

حیات من این قصه خواهد شد )واقع  آیند( فرمود: ای جبرئیل در دوران من و در زمانجهند و فرود میبزرگوار می

گردد )ص( از زمان هجرتت تا ده سال و به صالح آسیای اسالم همی می اللهشود(. جبرئیل عرض کرد: نه یا رسولمی

و پنج رسید، اول سی و پنج  ز تا سی سال این آسیا در گردش است تا آنگاه که سال هجرت به سیاین ده سال با و بعد از

دوران خالفت علی )ع( است( از آن به بعد گردش این آسیا به  کند )که آنباز پنج سال گردش آرام و به صالح می

  گردد و ملک و شاهیاست و بر این قطب می ضاللت و گمراهی

ن لیله القدر خیر م در سوره مبارکه )انا انزلناه فی لیله القدر، و ما ادریک ما لیله القدر، گردید. و خدا فرعون عالم خواهد

امیه خواهد بود فرموده که هزار ماه حکومت و سلطنت بنی الف شهر( پیامبر )ص( را خبر داده و به این موضوع اشاره

های عالم با آنها کوه نیست )یعنی تجلی نور خدا و اشراق انوار هدی وجود ندارد( در آن هزار ماه اگر که در آن لیله قدر
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  .خدای متعال به زوال آنها فرمان دهد شوند تا وقتی کهبه مقاومت برخیزند مغلوب آنان می

 علی ت پیامبر و بغض و کینه آلبیامیه، شعارشان دشمنی با اهلهزار ماه حکومت بنی امام صادق )ع( فرمود: و در این

نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم  و دوستان و شیعیان آنهاست و در این آیه شریفه )الم تر الی الذین بدلوا

)ص( و  وجود اقدس پیامبر« نعمت الله»امیه اشاره فرموده زیرا همین ظلم و طغیان بنی یصلونها و بئس القرار( به

شود و دشمنی و کینه آنها نفاق و کفر  ( اوست که دوستی و محبت آنها ایمان است و مومن مستحق بهشتبیت )عاهل

بیتش مطلب سری است که پیامبر اکرم )ص( به امیرالمومنین )ع( و اهل است و مستوجب آتش دوزخ گردد و این

اسناد و انتساب صحیفه سجادیه  ... البتهامام صادق )ع( پس از این سخنان صحیفه جدش را بر من امالء فرمود ....سپرد

  .تواتر است به امام چهارم نزد محققین و علمای امامیه قریب

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 توبه و بازگشت به سوی خدا

  :عنوان دعا چنین است

  .)ع( در بیان توبه و بازگشت به سوی خداستالسالم فی ذکر التوبه و طلبها، از دعاهای امام و کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

اشاره کرده و شیوه درخواست توفیق بازگشت و « توبه»پیش از این نیز در بعضی دعاهای گذشته، امام )ع( به مساله 

 .توبه را بیان داشتند

فرماید که د خالق هستی اشاره میدر این دعا امام )ع( ابتدا به مدح و ثنای الهی پرداخته و به موضوعاتی درباره خداون

  :عبارتند از

  .همه انسانها از بیان وصف او عاجزند -1

  .او امید همه امیدواران است -2

  .سازداو پاداش نیکوکاران را تباه نمی -3

  .کنندگان استاو منتهای ترس عبادت -4

  .او منتهای بیم پرهیزکاران است -5

  :آموزد که این درخواستها را از خداوند داشته باشیمما میو سپس در فراز دیگری از دعا به 

  .و القنی بمغفرتک، و به آمرزش خود به من رو آور -1

  .و ارفعنی عن مصارع الذنوب، و مرا از لغزشگاههای گناه حفظ فرما -2

  .و استرنی بسترک، و مرا در پرده )رحمت( خود بپوشان )بیامرز( -3

  .و نیت مرا در فرمانبری و اطاعتت پابرجا گردان و ثبت فی طاعتک نیتی، -4

  .و احکم فی عبادتک بصیرتی، و بینایی و بصیرتم را در بندگیت استوار فرما -5

و وفقنی من االعمال لما تغسل به دنس الخطایا عنی، و مرا توفیق ده به کارهایی که به وسیله آن چرکی )آثار( گناهان  -6

  .را از من بشویی

السالم اذ توفیتنی، و هنگام مرگ مرا بر دین خود و آئین پیامبرت محمد نی علی ملتک و مله نبیک محمد علیهو توف -7

  .)ص( بمیران

م فرماید: اللهم ان یکن الندمی است پرداخته« شرک و معصیت و گناه»از « ندامت و پشیمانی»به تشریح توبه که  آنگاه

 الترک لمعصیتک انابه فانا اول المنیبین. خدایا اگر پشیمانی به سوی تو، توبه نتوبه الیک فانا اندم النادمین، و ان یک

بازگشت )به سوی تو( است پس من نخستین  ترین پشیمانهایم، و اگر بجا نیاوردن گناه، توبه واست، پس من پشیمان

  .کنندگانمتوبه

  :شوددر مجموع این دعا از بخشهای زیر تشکیل می

  .ت مقدس الهیمدح و ستایش ذا -1

  .تشریح و بیان ضعف و ناتوانی و عرض تقصیر و گناه بندگان به پیشگاه خداوند -2

  .اقرار به گناه و معصیت در پیشگاه خداوند -3

  .کننده(کنندگان و حاالت تائب )توبهبیان موقعیت توبه و توبه -4

  .ظن به خداوندامید به بخشش الهی و حسن -5

  .توفیق توبه و محو گناهاندرخواست بخشش و  -6

  .درخواست حرکت بر اساس تعالیم و دستورات خداوند و رسیدن به سعادت ابدی -7

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا
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 ترس از خدای تعالی

  :عنوان دعا چنین است

  .دای تعالی( استالسالم فی الرهبه، از دعاهای امام )ع( در ترس )از خو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

 فرماید: اللهم انک خلقتنیوسیله خداوند می )ع( در آغاز دعا با اشاره به خلقت و آفرینش و تربیت و تغذیه انسان به امام

 اندام آفریدی، و از کودکی به رشد و کمال پرورشمکفیا، خداوندا تو مرا درست سویا، و ربیتنی صغیرا، و رزقتنی

  .حد کافی رزق عطایم کردیدادی، و به 

 -فرماید: فاسالکخداوند با استناد به قرآن مجید در فراز دیگری از دعا می آنگاه پس از نکوهش ناامیدی از رحمت

النفس الجزوعه، پس از تو درخواست  بالمخزون من اسمائک، و بما وارته الحجب من بهائک، اال رحمت هذه -اللهم

 ها آن را پوشیده است به اینکه رحم وات، و به جمال و نیکوئیت که پردهشده نامهای پنهان قسم به -بار خدایا -نمایممی

  !شمسک، فکیف تستطیع حر نارک؟ مهربانی کنی به این نفس ناشکیبا، هذه الرمه الهلوعه، التی ال تستطیع حر

کند؟! و التی ال را تحمل میندارد پس چگونه گرمی آتش )دوزخ( تو  این استخوان ضعیف که تاب گرمی آفتابت را

پس  را ندارد رعدک، فکیف تستطیع صوت غضبک؟! و توان تحمل )و شنیدن( آواز رعد و غرش ابر تو تستطیع صوت

  !چگونه )تحمل سختی( بانگ خشم و غضبت را دارد؟

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 تضرع و زاری و خضوع و فروتنی

  :چنین استعنوان دعا 

السالم فی التضرع و االستکانه، از دعاهای امام )ع( در تضرع و زاری و خضوع و فروتنی و کان من دعائه علیه

  .است

  محتوای دعا

فرماید: الهی احمدک و انت للحمد اهل، می شود و امام )ع( در فراز نخست دعادعا با حمد و ستایش خداوند آغاز می این

و تو برای هر سپاس سزاواری. سپس با اشاره به اینکه خداوند همه امکانات  مد و سپاس گویم،ای خدای من تو را ح

سبوغ نعمائک علی ما بلغت احراز  فرماید: و لو ال احسانک الی وو تعالی انسان را در اختیار او قرار داده می رشد

 ام وبود، فراهم آوردن بهرهیت بر من نمیتو به من و فراوانی نعمتها حظی، و ال اصالح نفسی، و اگر احسان و نیکی

  .نیکو گردانیدن خود را نمیافتم اصالح و

سپاس در مقابل نعمتهای الهی به ما رسیدن به مرتبه عالی سپاسگزاری را  و در زمینه به جا آوردن مراتب حمد و

حمدا یکون مبلغ رضاک عنی،  ر،یبلغ الوفاء و حقیقه الشک فرماید: تحمدک نفسی و لسانی و عقلی، حمداو می آموخته

کنم به عقل )و جمیع قوای ظاهر و باطن( خود سپاس و ستایش می فنجنی من سخطک، خدایا من تو را به جان و زبان و

 خوشنود شوی، خدایا که به حد وافی رسد و حقیقت شکر و سپاس تو باشد و به آنجا رسد که تو از من آن حمد و سپاسی

آموزد از خداوند اینگونه درخواست کنیم: الهی فال ما می نجات بخش. آنگاه در خاتمه دعا بهپس مرا از خشم و سخطت 

ر ناسپاسیم از خی االولی لقله شکری، و اغفر لی ما تعلم من ذنوبی، ای خدای من پس مرا به سبب تحرمنی خیر االخره و

  .بیامرز دانیآخرت و دنیا محروم مگردان، و گناهانم را که می

  رار به درخواست از خدای تعالیدر اص

  :عنوان دعا چنین است

السالم فی االلحاح علی الله تعالی، از دعاهای امام )ع( در اصرار به )درخواست از( خدای تعالی و کان من دعائه علیه

  .است

  محتوای دعا

فرماید: یا خداوند اشاره کرده می سجاد )ع( ابتدای دعا با ستایش و مدح پروردگار جهانیان به علم و قدرت مطلق امام

ی ما انت خلقته، و کیف ال تحص -یا الهی -ال فی السماء، و کیف یخفی علیک ء فی االرض والله الذی ال یخفی علیه شی

 -ای خدای من -تو پنهان باشد انت صنعته، ای خدایی که در زمین و آسمان چیزی بر او پوشیده نیست و چگونه بر ما

ای، احاطه )بر آن( نداشته باشی، آنچه تو خود محکم و استوار ساخته ای، و چگونه آگاهی ورا آفریده آنچه تو خود آن

فرماید: بندگی نسبت به او می تنزیه و تقدیس پروردگار پرداخته و در فراز بعد در مقام اقرار به عبودیت و سپس به

ک، و برئت ممن عبد سواک، )خدایا به وحدانیت بکل معبود غیر آمنت بک، و صدقت رسلک، و قبلت کتابک، و کفرت

و به هر معبودی جز ت ایمان آوردم، و پیامبرانت را تصدیق نمودم و کتابت )قرآن کریم( را پذیرفتم، و و یگانگی( تو

اشته آموزد که این درخواستها را از پیشگاه خداوند دآنگاه به ما می .کافر گشتم و از هر که جز تو را پرستیده بیزار شدم

  :باشیم

  .نیاز گردانیء بعبادتک، و مرا به وسیله عبادت و بندگیت از هر چیز بیان تغنینی عن کل شی -1

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  .و ان تسلی نفسی عن الدنیا بمخافتک، و به ترس از خود، دوستی دنیا را از من زایل نمایی -2

به بسیاری کرامت و بخشش خود و ان تثنینی بالکثیر من کرامتک برحمتک، و به رحمت و مهربانیت مرا  -3

  .بازگردانی

کند سپس در فراز آخر دعا به پیشگاه مقدس خداوند با کمال عبودیت و بندگی و نهایت خضوع و معرفت عرض می

  :)خدایا(

  .گریزمفالیک افر، پس به سوی تو می -

  .ترسمو منک اخاف، و از تو می -

  .کنمو بک استغیث، و به تو فریادخواهی می -

  .و ایاک ارجو، و تنها به تو امیدوارم -

  .خوانمو لک ادعو، و تو را می -

  .برمو الیک الجا، و به سوی تو پناه می -

  .و بک اثق، و به تو اطمینان دارم -

  .خواهمو ایاک استعین، و تنها از تو یاری می -

  .آورمو بک اومن، و به )وحدانیت و یگانگی( تو ایمان می -

 نمایم. در قالبکرم تو اعتماد می کنم و بر بخشش ولیک اتوکل و علی جودک و کرمک اتکل، و بر تو توکل میو ع -

 ای با خداوند داشته باشند، در واقع آن حضرت درسآموزد که چه رابطهمی این عبارات کوتاه و عمیق به انسانها

 .فرمایدخداشناسی و توحید را برای همگان تشریح می

 .نستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع: دا

 توجه بزرگان به صحیفه سجادیه

های این توجه و اهتمام موارد ذیل اند و از نشانهدانشمندان اسالمی و دیگران اهمیت زیادی به صحیفه سجادیه داده

  :است

حال تضرع در پیشگاه خدا و  بادانشمندان اسالمی و شایستگان همواره در تاریکیهای دل شب و در اوقات روز  -الف

  .اندصحیفه مداومت داشته درخواست بخشش و نجات از آتش دوزخ به خواندن

بلکه به علل دیگر جهان نیز سرایت کرده و به زبانهای  اهمیت صحیفه، منحصر به جهان عرب نبوده است -ب

ارها به زبان فارسی ب و شایان ذکر است که آلمانی، اردنی، فرانسوی و دیگر زبانها ترجمه شده است. انگلیسی، فارسی،

سید صدر الدین بالغی، حاج عمادالدین حسین اصفهانی،  ترجمه شده است؛ از جمله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی،

ر و های تفکگنجینه اند و این صحیفه را که یکی ازعلینقی فیض االسالم، آن را ترجمه کرده محمد جواد فاضل و سید

  .انداست به جامعه خودشان هدیه کردهدانش و حکمت 

اعصار مختلف اسالمی به نوشتن  از جمله دالیل بر اهمیت زیاد این کتاب شریف آن است که خطاطان در قرون و و -ج

 اند و بسیاری ازبوده و همچنین با تزیینات جالبی نیز آن را آراسته اند با خطی که در منتهای زیباییآن اقدام کرده

عملی که بیانگر میزان اهمیت و گرامیداشت  هایی از آن را دارد،های اسالمی نسخه و یا نسخهی خطی کتابخانههاگنجینه

  .این کتاب ارزنده است

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 برجستهتربیت شاگردان 

مسأله ابالغ و تعلیم دستورات الهی به جامعه،  السالم پس ازیکی از مناصب بسیار مهم انبیاء و جانشینان آنها علیهم

 رهبری»السالم بر اساس آنچه در قسمت و ارزشهای الهی است. امام سجاد علیه انسانها بر اساس معارف« تربیت»

تبیین گردید، عالوه بر ارائه  «ه گذاری نهضت فرهنگی اسالمفکری جامعه توسط ایشان با شگردی ویژه و پای

هایی که از جانب نظام جبار اموی با آن با همه تضییقات و مزاحمت ای گسترده و جامع از معارف الهی اسالم،مجموعه

الوه بر اینکه اند تا آنان عنموده های مختلف علوم اسالمی تربیتای در زمینهبودند، شاگردان متعدد و برجسته مواجه

در مکتب اسالم و والیت هستند، حامالن امین و صادق معارف « تهذیب» و« تربیت»معرفت، »های عینی خود نمونه

  .های آینده نیز باشندسایر انسانها و نسل اسالمی به

وغ پرفر السالم که تعدادشان اندک نیست، هر کدام ستارگان درخشان والحسین علیه دست پروردگان حضرت علی بن

که بررسی زندگی آنان و شناخت معلومات و  باشندآسمان علم و معرفت از یک سو و اخالق و تهذیب از سوی دیگر می

ه ک شود. در شرایطیواداشته و نسبت به معلم سرافراز آنان، مبهوت و شگفت زده می مجاهدات آنان، انسان را به تحیر

ر د»فرمود: السالم شنیدم که میعلیه خودم از حضرت علی بن الحسینکند که نقل می« ابوعمر نهدی»بر اساس آنچه 
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 های سیاسی و[ و با وجود حجم انبوه فتنه1« ]را دوست بدارند وجود نداشت. بیست مرد که ما« مدینه»و « مکه»تمام 

ه ب« لم بن عقبهمس»خونخوار یزید به نام  السالم از قبیل حمله فرماندهعقیدتی از ابتدای امامت حضرت سجاد علیه

 و حاکیمت حاکمان پلید اموی« عبدالله بن زبیر»تاریخ را سیاه کرده و فتنه  و انجام کارهایی که روح« مدینه»

آزارهای مستمر او بر  نظیر وو خونخواری بی« کوفه»بر « حجاج بن یوسف ثقفی»بخصوص امارت بیست ساله 

ه و مسائل دیگر، و آنچه ک -صلی الله علیه و آله و سلم  -پیامبر  نمحبین اهل بیت و کشتار گسترده تمام موالیان دودما

بود، آری در این  السالم گردیدهبه شکل گسترده از طرف حضرت سجاد علیه« تقیه»وجوب عمل به اصل  منجر به

نماید و میراث علمی و عظیم شیعه را پایه گذاری می السالم نهضت فرهنگیشرایط حضرت امام زین العابدین علیه

شاگردان و صحابه  سازد. هم باقیماندگان ازنموده به بهترین نحو زمینه تداوم آن را فراهم می اخالقی پدرانش را حفظ

 یالسالم را تحت پوشش گرفته و به آنان رسیدگعلیه و امیرالمؤمنین -صلی الله علیه و آله و سلم  -حضرت رسول 

دیگری را  آورد و هم شاگردان جوانهای مذهبی و الهی آنان جلوگیری به عمل میآموزه کند و از نابودی معرفت ومی

« سلمان»کنند که به حد بعضی آنچنان ارتقاء پیدا می ای کهشود به گونهجذب نموده و به تعلیم و تربیت آنها مشغول می

ه اندیشمندان برجست ، و در پرتو این تالش بزرگ، فقهاء و مفسران و«ثمالیابوحمزه »مانند  شوند،واصل می« لقمان»و 

ه این هم«. ابان بن تغلب»و « سعید بن مسیب»، «بکرابی قاسم بن محمد بن»شوند؛ نظیر دیگر به جامعه عرضه می

« تربیت»و « تعلیم» باشد که در دو بعدمی« امامت»ناپذیر این امام همام در انجام مسئولیت خطیر  دلیل تالش خستگی

حضرت علی بن الحسین یعنی تربیت شاگردان برجسته  به منصه ظهور رسیده است. به هر حال این فراز از زندگی

  .طلبد پیرامون آن به تحقیق و بررسی نشستبرخوردار است و می توسط ایشان از اهمیت زیادی

  :در این رابطه باید مسائلی از این قبیل مورد توجه قرار گیرد

  .تعداد شاگردان حضرت و برجستگان آنها -1

  طبقه بندی اصحاب حضرت -2

  سرگذشتهایی از بعضی از شاگردان حضرت -3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 :پی نوشت ها

  .197، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 تعداد شاگردان حضرت سجاد

قه بندی طب»شوند که در قسمت تقسیم می های مختلفیالسالم به طبقهشاگردان و اصحاب حضرت امام زین العابدین علیه

  .صورت کلی نام و تعداد آنها در کتب رجال و حدیث ذکر شده استولی به  .به آن اشاره خواهد شد« اصحاب حضرت

[ و در بعضی روایات 1اند. ]برده فقط پنج نفر از شاگردان حضرت را نام« مفید»از علمای بزرگ مانند شیخ  بعضی

ه: ده است کالسالم نقل شمانند روایتی که از امام موسی بن جعفر علیه اند،نیز اصحاب آن حضرت چهار نفر بیان شده

ا زند و بالسالم را یکایک صدا میعلیهم گردد منادی پروردگار اصحاب پیامبر و ائمه هدیکه قیامت برپا می هنگامی»

علی  حواریون کند: کجایندرسد آنگاه ندا میالسالم میاینکه نوبت به حضرت سجاد علیه ایستند تاصدا زدن آنها، آنها می

سعید بن »و « ابوخالد کابلی» ،«الطویلیحیی بن ام» جبیر بن مطعم،»در پاسخ ندای او السالم؟ پس بن الحسین علیه

ن تریبرجسته السالم سه نفر به عنوانچه اینکه در روایتی دیگر از قول حضرت صادق علیه . [9] «.ایستندمی« مسیب

نشدند به « مرتد»السالم سین علیهبعد از امام ح اند که اینان بودند کهالسالم معرفی شدهاصحاب حضرت سجادعلیه

  . [3] .، و بعد مردم ملحق شدند و زیاد شدند«جبیر بن مطعم»و « طویلیحیی بن ام» ،«ابوخالد کابلی»نامهای 

[ . و در روایتی دیگر 9هم اضافه شده است. ] «جابر بن عبدالله انصاری»ولی در روایتی دیگر با همین مضمون جناب 

حاب دارای اص السالم از بقیهعلی بن الحسین علیه»السالم نقل شده که به او فرمودند: علیه م صادقاز اما« ابیعفور»از 

و  «عامر بن واثله»و « سعید بن المسیب»و « الطویلام یحیی بن»و « ابوخالد الکابلی»کمتری بودند و اصحاب او 

« طوسی»مرحوم شیخ  [ . ولی2« ]کنند.قیام می بودند که روز قیامت به عنوان شاهدان او« انصاری جابر بن عبدالله»

ش السالم را بیتعداد اصحاب و شاگردان حضرت سجاد علیه در یکی از کتابهای رجالی خود -رضوان الله تعالی علیه  -

ویژه  [ روشن است که اقوال و روایات ذکر شده قبلی، ناظر به اصحاب خاص و6داند. ]می از یکصد و هفتاد نفر

از محضر حضرت استفاده برده را  تمام کسانی که« طوسی»باشد ولی مرحوم شیخ السالم میعلیه حضرت سجاد

 دباشند. و یا حتی خود، امام باشن -صلی الله علیه و آله و سلم  -پیامبر  استقصاء نموده و نام برده است، گرچه از صحابه

باشند و میزان ها در یک سطح نمیشخصیت افراد وطبیعی است تمام این  -علیهماالسالم -مانند حضرت باقر و صادق 

 یکسان نبوده است. اما همه از خان گسترده معارف حضرت متنعم -السالمعلیه- مندی آنها از حضرت زین العابدینبهره

  .اندشده از بحار علوم و معنویات آن بزرگوار، بهره برده

اصحاب حضرت زین  ن اظهار داشت برجستگان و پیشتازان ازتواروایتی که نقل شد در جمع بندی می با توجه به چند
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  :عبارتند از که در این احادیث و اقوال آمده -السالمعلیه-العابدین 

  .ابوخالد الکابلی -1

  .الطویلیحیی بن ام -2

  .محمد بن جبیر بن مطعم -3

  .سعید بن المسیب المخزومی -4

  .جابر ابن عبدالله انصاری -5

  .واثله الکنانی )اباالطفیل(عامر بن  -6

  .سعید بن جبیر الکوفی -7

  .جبیر بن مطعم -8

هجری وفات کرده  24ایشان در سال  آمده است که« جبیر بن مطعم»باید توجه داشت نظر به آنچه در ترجمه جناب  ولی

کسی که حضرت »فرموده است: « فضل بن شاذان»باشد. و  -السالمعلیه- تواند از اصحاب حضرت سجاداست. نمی

  . [7] «.است« محمد بن جبیر مطعم»را ادراک کرده است،  -السالمعلیه- سجاد

و دیگران نقل شده است، « ابان بن تغلب» و« ابوحمزه ثمالی»البته این با آنچه در فضیلت و بزرگواری افرادی نظیر  و

  .باشنداز شاگردان و اصحاب متقدم حضرت نمی ا که این بزرگوارانمنافاتی ندارد چر

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .4االختصاص، ص  [1]

  .)به نقل از االختصاص( 94، ح 199، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از االختصاص( 94، ح 199، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .991: ص 71بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از کتاب حسین بن سعید( 4، ح 949، ص 7بحاراالنوار، ج  [5]

  .119الی  41رجال الطوسی، ص  [6]

  .، پاورقی199، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 تشویق به جنبش علمی

کرد و آن حضرت به آن عظمت و مقام ذاتی  مهمی را در تشویق به حرکت علمی ایفا السالم نقشامام زین العابدین علیه

بن جبیر به آن حضرت اعتراض کرد و گفت: خداوند شما را غریق رحمتش کند،  نشست، نافعدر انجمن زید بن اسلم می

علم »در جواب او فرمود: السالم علیه شوید؟ امام سجادسرور مردمانید با وجود این با این برده هم مجلس می شما

از نظر اسالم این مطلب درست نیست که [ . »1« ]باشد باید آن را جست... مطلوب و به دست آوردنی است و از هر جا

  «.جلوگیری کند -باشند  هر که -مندی از حامالن دانش را ارزشی از فراگرفتن علم و بهرهپوچ و بی موانع

------------------------- 

  :ت هاپی نوش

  .22/  9، صفة الصفوه: 772/ ورق  9/ ق  7، تهذیب الکمال: م 196/  76تاریخ دمشق:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 تواضع معلم

نکردن به مردم تشویق فرموده و به یکی  السالم جامعه آموزشی را بر تواضع و ترک خودخواهی و تکبرامام سجاد علیه

 تعلیم دادی و بر ایشان تکبر نکردی خداوند از لطف خود بر تو فزونی دهد، اما اگر به مردم خوب»گوید: از معلمان می

بگذاری بر خدا الزم خواهد بود تا علم و  دانشجویان، آنان را نادان اگر تو جلو علمت را بگیری و به هنگام درخواست

  . [1] «.را از دلها بیرون کند ارزش علمی را از تو بگیرد و محبت تو

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .197مکارم االخالق: ص  [1]

ه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجم9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 تعداد ادعیه صحیفه کامله سجادیه

آمده است، تعداد ادعیه این کتاب  «جعفر بن محمد حسنی»بنابر روایت « صحیفه کامله سجادیه»چنانکه در حدیث 

: از من یازده دعا ساقط شده است و مقدار گویدمی« متوکل بن هارون» باشد و راوی آندعا می« هفتاد و پنج»شریف 

که تعداد و « مسلم مطهری محمد بن احمد بن»کنم و لکن در روایت چهار )نیف و ستین( دعا را روایت می شصت و

باشد. بنابراین دعا چنانچه امروزه هم در صحیفه میابیم، موجود می «پنجاه و چهار»نماید، فقط اسامی ادعیه را ذکر می

  .دعا افتاده است« بیست و یک»حیفه ص از اصل

متوکل بن »روایت شده توسط « صحیفه»باشد و دعا می 72اصل، مشتمل بر  «صحیفه کامله سجادیه»از این رو 

ما فعال تنها آنچه به صورت  دعا از آن ادعیه است. بنابراین 29های موجود مشتمل بر و صحیفه 69مشتمل بر  «هارون

که در « صحیفه»های بدست آمده از دعاست. و در یکی از نسخه 29بدانیم همین « ه کاملهصحیف»توانیم از قطع می

 دعا آمده که از صحیفه 91، کشف شده است، فقط «محمد رضا پهلوی»در زمان طاغوت  «مضجع شریف رضوی»

  . [1] .دعا کم دارد 72اصلیه 

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .111و  27، ص 12امام شناسی، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 تالش و معاش

من ثوابش از آزاد کردن بنده برتر است. الن  فرماید: تالش برای تأمین معاش خانواده در نزدالسالم میامام سجاد علیه

ام را خانواده به بازار آمدن و نیازهای[ »1ق نمسة. ]قد قرموا الیه احب الی من ان اعت ادخل السوق و معی لعیالی لحما و

آنجا که تأمین معاش را به عنوان یک تعهد الهی بر خویش  تا« تأمین کردن گواراتر است در نزد من از آزاد نمودن بنده.

چ گاه سر از نبودم، هی ام و دیگران مسؤولفرماید: اگر در برابر معاش و ساماندهی زندگی خانوادهمی داند والزم می

  . [9] .لسائر الناس... لرمیت بطرفی الی السماء و بقلبی الی الله تابیدم، و لوال ان الهلی علی حقا وعبادت خدا برنمی

که افزون بر تأمین زندگی خویش  بینیم حضرت تالش فراوان بر آبادگری و سازندگی دارد. آن گونهرفتار هم، می در

نماید. مواردی که در زندگی کند و زندگی دیگران را ساماندهی میمی ها را ترمیمها و کمبودبخش عظیمی از آسیب

مقدار بر این امر مهم اهتمام  السالم تا چهدهند که سید الساجدین علیهشود، به خوبی گواهی میمشاهده می حضرت

های کالن ل عمومی و سرمایهبودند و سیستم اقتصادی جامعه و اموا اند. با این که از مدیریت عمومی محرومداشته

چه مقدار به ساماندهی  مانند منابع و معادن در اختیار حضرت نبود، اما از تالش و سازندگی خویش تا خدادادی

  .انداقتصادی پرداخته

ا السالم اذعلیه رفتند، کان علی بن الحسینکف آوردن روزی حالل از خانه بیرون می حضرت در هنگام پگاه برای به

در کنار پانصد اصل نخل در نخلستان خودش هزار رکعت  السالم[ امام سجاد علیه7خرج غادیا فی طلب الرزق. ] اصبح

توجه داشته که  شود تا چه مقدار به آبادگری[ معلوم می9فکان یصلی عند کل نخلة رکعتین. ] آورد،نماز به جای می

پذیرهای جامعه، آن گونه امداد تواند به آسیبآبادگری می نهپانصد اصل نخل در اختیار داشته است که از منابع این گو

های تأمین نمود که شانه ها راهای خانوادهالسالم آن مقدار انبان به دوش کشید و نیازمندیسجاد علیه رسانی نماید. امام

عول نمود، و لقد یتأمین می خانواده نیازمند را در مدینه به طور مستمر السالم صدحضرت پینه بسته بود. امام سجاد علیه

[ امام 6اموال خویش خریدار و آزاد ساخت. ] السالم هزار بنده را با[ امام سجاد علیه2اهل بیت من فقراء المدینة. ] مأة

 ها به خصوص آن دو قلم نخست )تأمین صد خانواده وو عمره مشرف شد. این هزینه السالم چهل مرتبه به حجسجاد علیه

مند باشد تا در انجام این گونه کارهای بهره باشد که حضرت باید از امکانات باالییآزاد کردن هزار بنده( قلم درشتی می

ا ها راین تالش السالم که اموال عمومی بیت المال و یا منابع و معادن در اختیار نداشت،علیه خیر توانا باشد. امام سجاد

  .نمود ری و سازندگی خودش ساماندهیاز حاصل نخلستان خودش، از آبادگ

سازندگی است که زمینه الگوگیری برای پیروان آن، در  السالم در امراینها محورهای برجسته فضایل امام معصوم علیه

است، که هزار  السالم در عبادت و پرستش و نماز و روزه این چنین نمونهاگر امام سجاد علیه .سازدهر زمان فراهم می

گونه نمونه  آبادگری و اهتمام به امور اجتماعی نیز این گزارد؛ در تالش و سازندگی وشبانه روز نماز میرکعت در 

دهد. همان طور می سازد. و صد خانواده محروم را پوششنشاند و هزار بنده آزاد میببار می است که پانصد اصل نخل

از و روزه کمتر نخواهد بود. از رسول الله صلی الله نم ها از پاداشکه خود حضرت شفاف ساختند، پاداش این تالش

ادة حالل است، العب این گونه رهنمون رسیده است که عبادت، هفتاد قسم است که برترین آنها طلب علیه و آله و سلم نیز

ا عبادت روزه نیست، هر کار سازنده به نام خدا و برای خد [ که عبادت تنها نماز و7سبعون جزء افضلها طلب الحالل. ]

  .است

--------------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .921، ص 12وسائل، ج  [1]

  .27، ص 96بحار، ج  [2]

  .97، ص 19وسائل، ج  [3]

  .217، ص 9خصال، ج  [4]

  .211، ص 2، طبقات، ج 214، ص 9خصال، ج  [5]

  .199، ص 9ارشاد، ج  [6]

  .74، ص 2فروع کافی، ج  [7]

 .1749مام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم منبع: ا

 تربیت یافتگان

ها را به سمت و سوی خویش خیره جان های الهی نموده وهای پاک را شیفته ارزشاندیشه و رفتار عترت هماره انسان

 ه ازنماید کرا عاشق و شیفته میصلی الله علیه و آله و سلم آن گونه افراد  بدیل عترت رسول اللهسازد. فضایل بیمی

اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله  شویند. محبتالسالم( دست نمیشویند، اما از اهل بیت )علیهمهر چیز دست می

ند از نتوانست السالم( راآن گونه که دستان آنان را گرفتند، اما محبت اهل بیت )علیهم و سلم در جان آنان شرر بپا نموده،

را نتوانستند از دل آنان بیرون بکشند. چنان که چشمان آنان  ان بگیرند. آن گونه که پاهایشان را بریدند، اما عالقه آنانآن

های ها از دلاما عشق کشیدند، اما آنان از عترت دست نکشیدند. تا آنجا که سرها به باالی دار رفت، را میل گداخته

 ها پراکندند، لیکنها را در شط ها و بیابانرا سوزاندند و ذره ذره هاالسالم( بدنقرار نرفت. در عشق آل البیت )علیهمبی

  .از محبت آنان را نسبت به اهل بیت نتوانستند بکاهند ایذره

ند و آن و سلم پرورش یافت افکنیم که در دامن زین العابدین صلی الله علیه و آلهکوتاه به فرزانگانی می اینک نگری ولو

های خویش از بودند و آن چنان سترگ و استوار بودند که در پای آرمان السالم(های اهل بیت )علیهمفته ارزشگونه شی

  .گذشتند، از باورهای حق خویش برنتابیدند همه چیز

 تربیت یافته دامن« زید شهید»کنیم. السالم یاد میبن علی بن الحسین علیه نخست از فرزند مجاهد حضرت زید

)علیهماالسالم( بر علیه بنی مروان نهضتی بس عظیم بپا  السالم است. در زمان امام باقر و امام صادقین علیهسیدالساجد

که شهید  اجتماعی پدیدار ساخت. وی با امامین همامین مشاوره نمود و از عاقبت امر که کرد و یک جریان بزرگ

و آغوشی باز به استقبال خطر رفت و شهادت  وی گشادهخواهد شد و به دار آویخته خواهد شد، آگاهی یافت. لیکن با ر

 کوفه قیام نمود. چهل هزار هوادار سترگ از آرمان وی حمایت نمودند و آن چنان را در آغوش گرفت. وی در شام و

  .پوسیده حزب عثمانیه. وارد ساختند سترگ و مقاوم در برابر خشونت حزب عثمانیه ایستادند که آسیب سخت بر پیکر

 .نهایت در نبرد با حزب عثمانیه به همراه تعدادی از یارانش به شهادت رسید السالم دربن علی بن الحسین علیهزید 

رس دشمن در امان باشد. از دست یاران وی جنازه زید را در بیابان دفن و آب بر روی مزار وی جاری ساختند که

 روانیان به دستور هشام بن عبدالملک جنازه را از قبر بیروناطالع داد. م جاسوس پلیدی از آن با خبر شد و به مروانیان

عورت وی تار تنیده و پوشش دادند. جنازه  ها به دستور خدا برآوردند و در کناسه کوفه، عریان به دار آویختند. عنکبوت

اد د بدالملک دستورهشام ماند! بعد از چهار سال که مرگ هشام فرارسید ولید بن ع این شهید واال بر باالی دار تا مرگ

  . [1] !جنازه را پایین آورده و سوزاندند و خاکستر آن را به شط ریختند

رود. وی فردی وی به شمار می السالم است که از حواریونطویل از زمره یاران علی بن الحسین علیهابن ام یحیی

طالب و اظهار عشق به علی بن ابیالسالم( اهل بیت )علیهم زیرک و هوشمند و سترگ و مقاوم است. وی در محبت

  .بود السالم( بسته بود، وفادارمرد بود. و به پیمانی که با اهل بیت )علیهمجوان فردی جسور و

السالم نفرین کند. لیکن خواهد که بر علی علیهمی خواند. از ویخوار و جالد بنی مروان، فرامییحیی را حجاج جیره

کنند و آنگاه  کند که دستور دهد، دست و پای وی را قطعاین فرد فرزانه حجاج را وادار می دهد. سترگیوی انجام نمی

  . [9] .وی را به شهادت برسانند

ار د السالم سر سبز وی را بر باالیفرزانگان است که عشق به علی بن الحسین علیه سعید بن جبیر نیز از همین

کنند، هنگامی که وی را وارد بر حجاج می [7] .نموداز او ستایش میالسالم آویزد. وی کسی که امام سجاد علیهمی

 تر است مرا سعید بن جبیرگوید: مادرم که از همه آگاهکند. وی میخطاب می حجاج به وی با عنوان شقی بن کسیر

از  دهد، بعدپاسخ میاند یا جهنمی. سعید بهشتی پرسد که آناننامیده است. حجاج دیدگاه وی را درباره ابوبکر و عمر می

جهنمی.  اند یابهشت رفتی و اهل جهنم و بهشت را دیدی، خواهی فهمید که آنان بهشتی مرگ هنگامی که به جهنم یا

پرسد کدام یک در نزد تو نیستم. می گوید من وکیل مدافع آنانپرسد. وی میحجاج نظر وی را درباره خلفا می

پرسد کدامین از آنها این چنین است. سعید بهتر فراهم نموده باشد، می راگوید آن که رضای خدا ترند، میمحبوب

بکشی، در قیامت همان گونه قصاص  گوید، هر گونهگوید، چگونه تو را بکشم؟ سعید میداند. به وی میخدا می گویدمی

ودن راه عشق وی در حضور حاضران بگیرد. و وی را از پیم شود اعترافی ازخواهی شد. در نهایت حریف نمی
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  . [9] .دهد وی را سر ببرند و به شهادت برسانندمی بازدارد، دستور

ایدار ی پآن سروده السالم است. در حضور هشاممعروف از تربیت یافتگان همین سید الساجدین علیه و نیز فرزدق شاعر

ت. هشام که کینه اهل بیت را منکوب و شرمنده ساخ السالم سرود و هشامخویش را درباره علی بن الحسین علیه

نمودند. که امام سجاد  زد، دستور داد حقوق و مزایای وی را قطعدارانش در سینه وی موج میدوست السالم( و)علیهم

  . [2] .جهت مالی تأمین نمود السالم به مدت بیست سال )یا چهل سال( وی را ازعلیه

السالم است. وی فردی است که از حضرت سیدالساجدین علیه یاران خالص همچنین ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی از

السالم درباره وی نقل شده که علیه السالم در حق وی نقل شده است که همانند لقمان است. از امام صادقعلیه امام رضا

 گرفت. زیرا امامان معصومکه مشمول عنایات خاص حضرت قرار می همانند سلمان است. وی شخصی فرهیخته است

مقدار ظرفیت او با  کردند. قابلیت و ظرفیت طرف را ارزیابی نموده و بهرا به هر کس ارزانی نمی هر سخن و معرفت

گردد که ثابت بن دینار تا چه این نکته این حقیقت شفاف می نهادند. ازگفتند و معارف را دراختیار وی میوی سخن می

ابوحمزه »دعای معروف  السالمر ظرفیت داشته که سید الساجدین علیههوشمند بوده است و تا چه مقدا مقدار فرزانه و

ای که وقتی بیمار کند. فرد فرزانهخطاب به وی ایراد می های وحیانی استرا که سرشار از معارف و اندیشه« ثمالی

برسان و وی را آگاه  فرماید، سالم مرا به ویشده و به ابوبصیر میالسالم از حال وی جویا میعلیه شود امام صادقمی

  . [6] .شودآن چنان هم می ساز که در فالن روز، فالن ماه از دنیا خواهد رفت، که

وی  باشد.حضرت الگو گرفته بود، عمرو بن عبدالله سبیعی می و نیز از اصحاب خاص حضرت که رفتار و از عبادت

شود که خود می نها اشاره شد، آن مقدار متأثرداری حضرت که در بخش فضایل به قسمتی از آزنده که از تهجد و شب

  .توان یافت و شاید هم نتوان یافتهمانند وی را کمتر می ای کهگیرد. به گونهداران و زاهدان قرار مییکی از شب زنده

خود را با وضوی  کرد. و نیز نقل شده که چهل سال نماز صبحآمده است که هر شب قرآن را ختم می در شرح حال وی

[ . 4پردازد! ]یک لحظه هم به خواب و استراحت نمی [ یعنی چهل سال شب زنده داری که حتی7خواند. ]نماز عشا می

بالنده و وحیانی  های آنان اشاره شد. اندیشهای از ویژگیباشند که به گوشهی حضرت میشیفته اینها برخی از یاران

های حضرت، این گونه سبب الگوگیری داریشب زنده و تهجد و فرزند فاطمه )علیهاالسالم( و رفتار همگون با وحی

عنوان شد.  هایی از آنانها نفرند که تنها نمونهگردد. تربیت یافتگان حضرت دهزمان می یاران و همراهان وی در هر

ست. گوناگون ا ها، در فرایندهایالسالم در برابر چالشعلیه تربیت این گونه افراد گواه صادق بر مقابله سید ساجدین

  .است ساختن یک جریان بزرگ فرهنگی و اجتماعی در برابر حزب عثمانیه قد برافراشته حضرت با پدیدار

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .964، ص 1، تنقیح المقال، ج 167و  192، ص 6طبری، ج  [1]

  .197رجال کشی، ص  [2]

  .114همان، ص  [3]

  .169، ص 7، مروج الذهب، ج 114همان، ص  [4]

  .191، ص 96، بحار، ج 142االختصاص، ص  [5]

  .919رجال کشی، ص  [6]

  .47االختصاص، ص  [7]

ه دنیایی مورد ستایش دین نیست. بلک گیری از زندگیالبته این نکته نباید از نظر دور باشد که رهبانیت و کناره [8]

سازد که صبح را با وضوی نماز عشا انجام دادن این شبهه را پدیدار می چهل سال نماز باشد.مورد نکوهش نیز می

که ممکن است شخص در  توان در مورد تربیت یافتگان حضرت گفتگردان از زندگی شده باشد. گرچه میروی شخص

داری وی ن گونه شب زندهپرداخته است. یعنی ایامور می های دیگر از جمله در بین روز به امور معاش و سایرفرصت

  .امور محروم نساخته است را از انجام سایر

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 توحید و توکل

گردد و در پرتو آن حاصل می حضرت حق بر« توحید»فضائل و کماالت به  در بینش صحیح اسالمی اساس تمام

باشد، این توان را پیدا خواهد کرد که در همه ابعاد وجودی به  «خداباور»و « خداپرست»تواند شود. اگر انسان بمی

برابر مصائب و نامالیمات  غیر خدا را نبیند، به دیگران تکیه نداشته باشد، از دیگری چیزی نخواهد، در کمال برسد،

ن بودند، ای« توحید»که مظهر  -السالملیهع-علی بن الحسین  پیشه کند، به متاع دنیا دل نبندد و... حضرت« صبر»

افزای آن معطر  در عملکرد اجتماعی خود به منصه ظهور رسانیده و جامعه انسانی را از عطر جان را« الفضائلام»

امام عزیز بوده است ولی در اینجا به یک قضیه که  آن« توحید»ساخته بودند. گرچه همه اعمال حضرت برخاسته از 

نیز بازگو گردیده  «توکل»و به دنبالش « توحید»کنیم که در خالل آن ثمره این باشد، اشاره میمی ایشان« توحید»تبلور 

چرا که در زمانی که  -السالمعلیه-گفت علی بن الحسین  گفته شد: زاهدترین مردم در دنیا کیست؟« زهری»است: به 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

فته حضرت گ ای بود، بهمنازعه -السالمعلیه-طالب در مورد صدقات حضرت علی بن ابی« حنفیه محمد بن»بین ایشان و 

او نجات خواهد داد و این در حالی بود که میل  بروی حتما تو را از شر زبان« ولید بن عبدالملک»شد اگر به نزد 

پیشنهاد به  رفاقت و دوستی بود و این« محمد»بود چرا که بین او و « محمد بن حنفیه» علیه حضرت و به سوی« ولید»

بودند. حضرت فرمود: وای بر تو!! آیا در  «مکه»هر دو در « ولید»رت در زمانی ارائه شد که آن حضرت و حض

 من از اینکه دنیا را از خداوند خالق آن بخواهم ابادارم، حال چگونه آن را از !!حرم خدا از غیر خدا چیز بخواهم؟

  مخلوقی مثل خودم طلب کنم؟

محمد بن »انداخت و به نفع او علیه « ولید»هیبت حضرت را در دل  -عزوجل  -گوید: الجرم خداوند می« زهری»

  . [1] .حکم کرد« حنفیه

عد فردی در ب« و تسلیم بودن در مقابل تقدیر الهی -السالمعلیه-توحید عینی حضرت سجاد »ای دیگر تحت عنوان قضیه

  .حضرت بیان گردیده است

------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .)به نقل از علل الشرایع( 91ح  67، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 توحید عینی و تسلیم مقابل تقدیر الهی

حضرت حق در همه ابعاد، سر آمد همه  از نظر ادراک توحید و شهود یگانگی -علیهم صلوات الله  -امامان معصوم 

 زندگی کامال در مقابل حضرت حق تسلیم و به همه آنچه او برای آنها تدبیر ق بوده و از این رو در همه شئونخالی

  .اندبوده« راضی»کرده است می

 این زمینه در اوج قله توحید عینی بوده و در مقابل تقدیر حضرت الله، تسلیم السالم نیز درحضرت علی بن الحسین علیه

السالم فرمودند یک مرتبه که بشدت مریض شده علیه علی بن الحسین»فرمایند: السالم میباقر علیه اند. اماممحض بوده

که در  پدر جان آرزو دارم از کسانی باشم»عرض کردم: « چه آرزویی داری؟»من فرمود:  السالم بهبودم، پدرم علیه

احسنت، تو مشابه و »پدر به من فرمود: « شم.!!با مقابل آنچه خداوند برای من تدبیر فرموده است، پیشنهادی نداشته

آیا حاجت و » :السالم به ایشان گفتای، زمانی که جبرائیل علیهگشته -صلوات الله علیه  - نظیر حضرت ابراهیم خلیل

 «کند و او بهترین وکیل است.بلکه او مرا کفایت می برای خدای خود پیشنهادی ندارم»ایشان پاسخ داد: « نیازی داری؟

چنین  «جبرائیل»در آتش است که در آن لحظات آخر « ابراهیم»مسأله انداختن حضرت  [ . )این قضیه مربوط به1]

شد(. البته این حالت بلند معنوی حضرت،  «گلستان»سخنی داشت و حضرت چنین پاسخ دادند و بعد هم آتش برای ایشان 

 و مناجاتهای را از خداوند متعال درخواست کنند، چه اینکه دعاهاای داشته باشند آن خواسته باشد که اگرمانع از این نمی

گوناگون است که همه را به پیشگاه ذات مقدس ربوبی  السالم همه مشحون از درخواستهایبیشمار حضرت سجاد علیه

مطلب  اند. در این رابطه آنچه مهم است ادراک اینباری، حاجات خود را مسألت نموده اند و از حضرتعرضه داشته

بخواهد و دست نیاز به سوی غیر خدا  باشد و صرفا از خداوند حاجت خود را« موحد»نیز « دعا»است که انسان در 

  . [9] «و قال ربکم ادعونی استجب لکم»فرماید: می دراز نکند و بر اساس این آیه قرآن که

آری « دهم.می کنم و به شما جوابمیفرمود فقط مرا بخوانید و من دعای شما را مستجاب  پروردگار شما»یعنی: 

پس حتما از من طلب استجابت کنند و به »یعنی:  . [3] «فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون»فرماید: خداوند می

سجاد  در همین زمینه، نگرش توحیدی حضرت« چه بسا در پرتو آن به رشد نائل آیند. من ایمان داشته باشند که

پیش آمده بود، قابل دقت است و به حق باید « حنفیه محمد بن»شکلی که برای ایشان در برخورد با جناب السالم در معلیه

  .امور اجتماعی دانست آن را تبلور توحید حضرت در

  .السالم در بررسی بعد اجتماعی حضرت بیان گردیده استتوحید و توکل حضرت سجاد علیه»این قضیه تحت عنوان 

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از دعوات راوندی( 79، ح 67، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .: غافر99، از سوره 61بخشی از آیه  [2]

  .: البقره9، از سوره 146بخشی از آیه  [3]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 تشرف به حج در حال کودکی

  :حضرت علی بن الحسین به حج در حال کودکی دو روایت وجود دارددر زمینه تشرف 

من در بیابان با کاروانی طی طریق » :اند کههر دو این قضیه را نقل کرده« فتح الموصلی»و « ابراهیم بن ادهم» -1
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 اده راهبا پای پی کاروان فاصله گرفتم. در این حال با کودکی برخورد کردم که کردم. حاجتی برایم پیش آمد و کمی ازمی

پس به او نزدیک شدم و به او سالم « روی!! سبحان الله، بیابانی پهناور و کودکی درحال پیاده»پیمود. با خود گفتم: می

  .نمودم. جواب سالمم را داد

حبیب من تو کوچکی و بر تو »گفتم:  «.امخانه پروردگارم را اراده کرده»گفت: « به کجا رهسپاری؟»به او گفتم:  آنگاه

 اند وای افرادی که از من کوچکتر بودهپیرمرد بزرگوار؛ آیا تا به حال ندیده ای»او گفت: « نه واجی است نه مستحبی.

  «!اند؟مرده

ن ام دو پای ممن تقوای من است و مرکب سواری و راحله زاد و توشه»جواب داد: « من گفتم: زاد و راحله تو کجاست؟

آیا این عمل  ای شیخ»گفت: « بینم.من چیزی از غذا و طعام با تو نمی»گفتم: « موالی خودم. و اراده و قصدم به سوی

«. نه»گفتم: « طعامی را برداشته و با خود همراه ببری؟ اتنیکوست که انسانی تو را به دعوتی بخواند آنگاه تو از خانه

بر مرکب من » :گفتم« آشاماند.کند و آب میه است، همو مرا اطعام میخانه خود دعوت نمود کسی که مرا به»گفت: 

تالش از جانب من است و رساندن به عهده او.  کوشش و»گفت: « برسیم و حج را ادراک کنی.« مکه»سوار شو تا به 

یعنی:  [1] «المحسنینو الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع »فرماید: می آیا قول خدای متعال را شنیدی که

کنیم و حتما خداوند با نیکوکاران خود هدایت می کسانی که در راه ما جهاد و تالش کنند هر آینه آنها را به راههای»

رد و ما آو بودیم که جوانی خوش منظر در حالی که لباسهای سفید نیکویی پوشیده بود، رو به در این گیر و دار« است.

ا به تو ر»سالم کرد. من رو به آن جوان کرده و گفتم:  بوسی نمود و بر اوان هم فروبرده دیدهبا آن کودک دست به گریب

بن علی  بن الحسین شناسی؟ این علیآیا او را نمی»گفت: « دهم این کودک کیست؟آفریده، سوگند می کسی که تو را نیکو

خوانم، این شما را به پدرانمان می»رسیدم: آوردم و پ من جوان را رها کرده و به آن کودک رو« طالب استبن ابی

  «جوان کیست؟

عرض « کند.ما سالم می آید و براست که هر روز به سراغ ما می« خضر»این برادرم « شناسی؟او را نمی» :گفت

 آگاه سازی از این بیابانهای بی آب و علف و صحراهای سوزان دهم که مراشما را به حق پدرانتان سوگند می»کردم: 

  «کنی؟توشه عبور می چگونه بدون زاد و

  «.کنم!! زاد و توشه من چهار چیز استنه، من با زاد و توشه عبور می»حضرت فرمود: 

خداوند است، اما همه خلق را  بینم که مملکتهمه دنیا را یکسره و بکلی می»فرمود: « کدام است؟»کردم:  عرض

 بینم و قضاء الهی را در تمام زمینو روزیها را نیز به دست خداوند می سباببینم که بندگان، کنیزان و عیال اویند، امی

  «.بینمخداوند نافذ و جاری می

نوردید ای است و شما با آن صحراهای آخرت را درمیشما چه نیکو زاد و توشه یا زین العابدین زاد و توشه»من گفتم: 

السالم داستان الحسین علیه به محضر علی بن« خضر»رت تشرف حض»[ . در زمینه 9« ]رسد به صحراهای دنیا؟ چه

  .دیگری نیز وجود دارد

حجاج در  قصد حج نمودم و در حالی که در کنار« مکه»گوید: در بعضی از سالها به سمت می عبدالله بن مبارک -2

، مشغول حرکت بود. ای بدون زاد و راحلهگوشه حال حرکت بودم، کودکی هفت یا هشت ساله را مشاهده کردم. او در

له مع  قلت)« با شخص نیکوکار»گفت: « با چه کسی بیابان را طی کردی؟»کردم و گفتم:  من به نزدش رفته بر او سالم

  .(من قطعت البر؟ قال: مع البار

فرمود: « پسر جانم زاد و توشه و مرکب سواری شما کجاست؟»عرض کردم:  پس در چشمان من او بزرگ آمد و لذا

با شنیدن این سخنان « ام.کرده است و راحله و مرکب سواریم دو پای من، موالیم را نیز قصد« تقوای من» ،زاد من»

از دودمان »فرمود: « پسرم از کدام فامیل هستید؟»لذا گفتم:  شخصیت او در نفس من بسیار بزرگ جلوه کرد و

علوی و »فرمود:  .که بیشتر توضیح خواستمو باز « هاشمی هستم»فرمود: « بیشتر توضیح دهید.» :گفتم«. ابوطالب

  «.باشمفاطمی می

 «چند سطری از شعرت را برایم بخوان.»گفتم: « بلی»فرمود: « اید؟ای سید و آقای من آیا تاکنون شعری سروده»گفتم: 

  :حضرت این چنین سرود

  لنحن علی الحوض رواده

  نزود نسقی وراده

  ما فاز من فاز اال بنا

  حبنا زادهو ما خاب من 

  و من سرنا نال منا السرور

  و من ساء ناساء میالده

  و من کان غاصبنا حقنا

  فیوم القیامة میعاده

  .آشامانیمهستیم و وارد شوندگان بر آن را پشتیبانی نموده و آب می« حوض کوثر»هر آینه ما پیش تازان ورود بر  -

ر کسی که حب و محبت ما، زاد و توشه او بود، ضرر نکرده و هیچ کس به فوز رستگاری نرسید جز از طریق ما و ه -

  .محروم نماند
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کسی به ما بدی کند میالد و مولد  هر کس ما را مسرور کند از طریق ما به او سرور و خوشحالی خواهد رسید و هر -

مان من غائب شد تا کند، پس روز قیامت میعاد او خواهد بود. سپس از چش و هر کس حق ما را غصب -باشد. او بد می

ای وادی است( رسیدم. در آنجا حلقه )که اسم« ابطح»رسیدیم و حج خود را به جا آورده و برگشتیم. به « مکه»به  اینکه

مشرف شدم تا ببینم چه کسی آنجاست. در این حال همان کودک که مصاحب و  دایره شکل دیدم، نزدیک رفته و بر آنها

  . [7] «.السالم استعلیه او زین العابدین»شده بود را دیدم، از اسم او که سؤال کردم، گفتند:  رفیق من

---------------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .: العنکبوت94، از سوره 64آیه  [1]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 74، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از مناقب( 74، ح 41 ، ص96بحاراالنوار، ج  [3]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 تواضع

است، و خودخواهی هیچ گونه  از جمله خصوصیات بارز روحیه امام، بر کناری آن حضرت از هر نوع خودخواهی

اند، از آن جمله وقتی که قصد کرده زیادی از تواضع آن حضرت نقل نفوذی در آن بزرگوار نداشت. مورخان داستانهای

آنان بپردازد نه آن که  کرد که او را نشناسند تا خود شخصا به خدمت و احسان بهافرادی مسافرت می سفری داشت با

شناختند اما در آن میان مردی به آن مسافرت کرد که او را نمی کسی از ایشان به وی خدمت کند، یک بار با گروهی

  :آن حضرت را به جای آورد فریاد برآورد حضرت نگاه کرد و

  «دانید این مرد کیست؟وای بر شما آیا می» -

  «.دانیمنه نمی» -

  «.این علی بن حسین )ع( است» -

السالم دویدند و دست و پای مبارک آن حضرت را بوسیده و افراد کاروان با شنیدن این سخن همگی به سمت امام علیه

  :کردندعرض می

امام  «خودتان را معرفی نفرمایید؟ خواهید ما را در آتش دوزخ بسوزانید؟ چه چیز باعث شد که شمایغمبر! آیا میپ پسر»

 شناختند، آنان برای خشنودیزمانی با جمعی مسافرت کردم که مرا می»فرمود:  السالم با صدای آرام و رقت آوریعلیه

رو من ترسیدم که شما هم مثل آنها  و مهربانی کردند، از این رسول خدا )ص( بیش از آن چه مستحق بودم به من محبت

[ . از جمله دالیل بر کناری امام از صفت 1« ]تر داشتم.خود را دوست رفتار کنید، از این جهت مخفی داشتن حال

حتی دید که باعث نارامی گذشت و چیزی از سنگ و کلوخ در راهخودخواهی این است که هر وقت از راهی می ناپسند

[ و هر وقت سوار بر 9کرد. ]مبارکش آن را از سر راه دور می شد و با دستشود، از مرکب پیاده میرهگذران می

  :گفتگفت: کنار برو: و میفرمود؛ به کسی نمیمی استر عبور

ت پیامبر صفا [ . حقا که در آن وجود مقدس تمام7« ]حق ندارم کسی را از راه کنار بزنم. راه مال همه است و من»

ترین آن صفات آداب واال و مکارم بود، که از برجسته تجسم یافته -که بدان وسیله بر همه انبیا رجحان داشت  -)ص( 

  .اخالق بود

---------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .مده استآ 949/  9و قریب به این مضمون در الکامل مبرد:  192/  9عیون اخبار الرضا:  [1]

  .71امام زین العابدین: ص  [2]

  .161/  76، تاریخ دمشق: 991/  9سیر اعالم النبالء:  [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 توجه به مستمندان

ای آن حضرت توجه و محبت به مستمندان و محرومان و بیچارگان بود که بخشی از از خصوصیات ذاتی و ویژگیه

  :کنیمموارد آن را نقل می

  احترام امام به فقرا

نظر داشت و هرگاه به سائلی چیزی  السالم برای مستمندان احترام قائل بود و عواطف و احساسات ایشان را درعلیه امام

 [ و چنان بود که هرگاه کسی به او مراجعه1نیازمندی را در آن احساس نکند. ] لت وبوسید تا اثر ذداد آن را میمی

  :فرمودکرد، میمی
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[ . به 9« ]رساند.کشد و به سرای آخرت میبه دوش می خوش آمدی، مرحبا به کسی که بار مرا برای سفر آخرت»

افراد جامعه  جامعه و گسترش محبت در میان هم تا این حد از مهر و محبت باعث همبستگی راستی احترام مستمند، آن

  .گرددمی

  توجه امام به فقرا

یمان و اش یتسفره نسبت به فقرا و مستمندان بسیار مهربان و رؤوف بود و دوست داشت که بر سر السالمامام سجاد علیه

پیدا کنند و خود شخصا به دست ادامه زندگی ندارند، حضور  بیچارگان، از کارافتادگان و مستمندانی که هیچ راهی برای

برد به خانه آنها می گرفت و[ همان طوری که برای ایشان غذا و هیزم به پشت می7کرد، ]پذیرایی می مبارکش از آنها

فرمود که راضی نبود محصول کرد و به ایشان توجه میرعایت می [ و تا آن جا حال فقرا را9رساند. ]و به ایشان می

استفاده آن محروم  جمع کند تا مبادا آنها از -به خاطر آن که فقرا در آن وقت حضور نداشتند  - درخت خرما را شب

کرد به خاطر این که محصول درخت خرمایی را آخر شب می بمانند. روزی به آن کسی که امور منزل امام را اداره

میوه و بریدن  از چیدن -لله علیه و آله صلی ا -دانی که رسول خدا این کار را مکن مگر نمی» :جمع کرده بود فرمود

دهی و روز چیدن به هر کس که خواست می فرمود: یک خوشه رادرخت خرما در شب نهی کرده است. و بارها می

  . [2] «.محصول، این حق اوست

  نهی امام، از رد سائل

که چندین پیامد بد دارد، از جمله  یلفرمود: به این دلالسالم از رد کردن سائل و محروم داشتن او نهی میعلیه امام

گوید روزی در خدمت امام علی بن است. سعید بن مسیب روایت کرده می نابودی نعمت و فرارسیدن بال و گرفتاری

به سائل »السالم فرمود: علیه علیهماالسالم شرفیاب بودم، موقعی که نماز صبح را خواند، سائلی در زد، امام حسین

السالم در روایات زیادی بر این مطلب تأکید فرموده و امام علیه . [6] «.ا دست خالی رد نکنیدچیزی بدهید و او ر

  .است

علی بن حسین علیهماالسالم  ای در مدینه نماز صبح را در خدمت امامگوید: روز جمعهثمالی روایت کرده می ابوحمزه

به داخل منزل رفت و من هم در خدمت او رفتم، کنیزی داشت به  خواندم، وقتی که امام از نمازش فارغ شد برخاست و

  :را صدا زد و فرمود نام سکینه، او

  «.نباید گدایی از در خانه من عبور کند مگر آن که او را اطعام کنید، آخر امروز روز جمعه است»

ترسم که بعضی از آن می من ابوحمزه!»گوید: عرض کردم: موالی من همه گداها مستحق نیستند، فرمود: می ابوحمزه

ش بیتدست رد به سینه او بزنیم و در نتیجه آنچه بر یعقوب و اهل از افراد سائل مستحق باشند و ما او را غذا ندهیم و

روز گوسفند نری را سر  بیت نازل شود، به آنها اطعام کنید، اطعام کنید! همانا حضرت یعقوب هرما اهل نازل شد بر

 -داری مستحق خوردند اتفاقا سائلی با ایمان و روزهاش میخانواده داد و بقیه را خود ورا صدقه می برید و مقداریمی

فریاد زد: به من سائل غریب  ای موقع افطار به در خانه یعقوب آمد وروز جمعه -خداوند متعال مقامی داشت  که در نزد

دانستند که او مستحق ه یعقوب، صدای او را شنیدند، اما نمیافراد خانواد !گرسنه مقداری از زیادی خوراکتان را بدهید

خالی از آن جا رفت و آن شب را  یا نه و حرف او را باور نکردند، وقتی که او را ناامید شد در تاریکی شب دست است

اش آن دهگرسنگی خود به پیشگاه خدا شکوه داشت، از طرفی یعقوب و خانوا با شکم گرسنه به سر برد، در حالی که از

نزد آنها موجود بود، بامداد آن  راحتی خوابیدند و در حالی که مقداری غذا که از خوراکشان زیاد آمده بود در شب به

ما را خوار کردی و با این عمل باعث خشم من شدی و باید تو را ادب  شب خداوند به حضرت یعقوب وحی کرد؛ تو بنده

انبیا در نزد من و از همه گرامیتر آن  د تو نازل گردانم، ای یعقوب! محبوبترینعقوبت و بالیم را بر تو و بر اوال کنم و

 به -رحم کند و آنها را به خود نزدیک سازد و در صورتی که جا و منزلی دارد  امپیامبری است که بر بندگان درمانده

دنیا به اندکی قانع بود، رحم نکردی..  ظاهر ایشان اطعام نماید. ای یعقوب! چرا به بنده من که در عبادت خود کوشا و از

ابوحمزه  . [7] «.را بر تو نازل کنم و تو را و فرزندان تو را هدف مصائب گردانم به عزت و جاللم سوگند که بالیم

  :[ فرمود4را دید؟ ] گوید: عرض کردم: موالی من! فدایت شوم، چه وقت حضرت یوسف آن خوابمی

[ . 4« ]و آن فقیر با شکم خالی و گرسنه شب را به سر آورد. ش به راحتی خوابیدنددر همان شب که یعقوب و خاندان»

اخبار  فقیر محتاج و کمک نکردن به او جمله عوامل زوال نعمت و فرارسیدن خشم خداست، به راستی محرومیت

 الهی برایش باقی بماند، کسی که دوست دارد نعمت السالم در این باره فراوان است بنابراینمتواتره از ائمه هدی علیهم

  .گرداند ناامید کند و یا مستمند و فقیری را از آنچه امانتی است در دست وی، محروم شایسته نیست که سائل را

-------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .177/  7حلیة األولیاء:  [1]

  .27/  9صفة الصفوة:  [2]

  .69/  96وار: بحاراالن [3]

  .( نیز قریب به این عبارات آمده است722/  4و در دائرة المعارف بستانی ) 69/  96بحاراالنوار:  [4]

  .174/  6وسائل الشیعه:  [5]

  .12/  9کافی:  [6]
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  .کنندآن شب همان شبی بود که حضرت یوسف در خواب دید یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می [7]

  .کنندآن شب همان شبی بود که حضرت یوسف در خواب دید یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می [8]

  .191/  9دارالسالم عالمه نوری:  [9]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 ام سجاد از بیهوده کاریتنفر ام

 هدف و بیهوده سخت ناراحت و متنفرزندگی بی السالم طبعا متنفر بود، بیهوده کاری بود ازاز جمله صفاتی که امام علیه

خندد. و ب در تمام دوران زندگیش کسی ندید که آن بزرگوار کاری بیهوده کند و یا بلند بود و هرگز بدان گرایش نداشت و

  :فرمودمی

  «.کسی یک بار بخندد، دانشی را از خود دور کرده است هر»

مرا عاجز  -السالم زین العابدین علیه یعنی امام -خنداند، گفت: این مرد گویی بود که مردم را میمدینه مرد هرزه در

 ودند، آن مردکرد و دو تن از غالمان همراهش باین که روزی آن حضرت عبور می ام او را بخندانم، تاکرده و نتوانسته

السالم بدون توجه به کار زشت او به علیه ردای حضرت را )از راه شوخی( از دوش مبارکش برداشت و فرار کرد امام

انداختند،  به دنبال او رفتند و ردای حضرت را از دست او گرفتند و بر دوش مبارکش راه خود ادامه داد، همراهان امام

خنداند! او مرد دلقکی است که مردم مدینه را می :عرض کردند« این مرد که بود؟» السالم از ایشان پرسید:امام علیه

را به  قول من به او بگویید: خداوند روزی را آفریده است که در آن روز هر که عمرش از»السالم فرمود: امام علیه

  . [1] «.بردبطالت بگذراند، زیان می

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .991امالی صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 توجه به خدا

اتها جگسستن از خلق بود و این ویژگی در منا السالم توجه به خدا واز بارزترین خصلتها و خصوصیات ذاتی امام علیه

  .ستا باشد، تجسم یافتهبخش میبیانگر نهایت ارتباط وی با خداوند آفریدگار و هستی و دعاها و عبادات آن حضرت که

خود را به او واگذار کرده بود و هیچ مشکلی برای او  السالم کمال توجه را به خدا داشته و تمام امور و مقاصدامام علیه

د. ای ندارنتیجه نالید و یقین داشت که توسل به دیگری جز ناامیدی و خسرانخدا میبه درگاه  آمد مگر آن کهپیش نمی

مردی را دید که بر در خانه یکی از ثروتمندان نشسته است، رو  کرد،السالم عبور میاند که امام علیهمورخان نقل کرده

  :فرمود به او کرد و

  «ای؟چرا در منزل این خوشگذران ستمگر نشسته» -

  «- یعنی تنگدستی و بیچارگی -به خاطر گرفتاری » -

ای راهنمایی کنم که از این صاحب خانه برخیز! تا تو را به در خانه کسی ببرم که از در این خانه بهتر است و به» -

رو  امام )ع( او را به همراه خود برد تا در مسجد پیامبر خدا )ص( رساند، آنگاه آن مرد از جا برخاست و« بهتر است.

به دعا به پیشگاه خدای تعالی بردار و بر  رو به قبله بنشین، و دو رکعت نماز بخوان، سپس دست»به وی کرد و فرمود: 

آخر سوره حشر و شش آیه از اول سوره حدید و دو آیه از اول سوره آل عمران  پیامبر )ص( صلوات بفرست و آنگاه تا

  . [1] «.سازدبرآورده می که چیزی نخواهد خواست مگر آن که بخوان و بعد از خدای سبحان حاجتت را بخواه را

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .1979خطی موجود در کتابخانه آقای حکیم به شماره مسلسل  141الجنة الواقیة و الجنة الباقیه کفعمی: ص  [1]

؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 توسل به خدا

تمام امور خود را از خرد و کالن به او واگذار  شد والسالم به قلبی پاک و تمام وجود به خدا ملتجی میامام سجاد علیه

  :حالت امام است کرد، دعای ذیل بیانگر اینمی
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فسهل لنا عفوک بمنک، و اجرنا من عذابک بتجاوزک، فانه  ضلک، و ان تشأ تعذبنا فبعدلک،اللهم ان تشأ تعف عنا فبف»

 افقر الفقرآء الیک، ال نجاة ألحد منا دون عفوک، یا غنی األغنیآء ها نحن عبادک بین یدیک، و انا ال طاقة لنا بعدلک، و

من  تسعد بک، و حرمت من استرفد فضلک فالیاشقیت من اس فاجبر فاقتنا بوسعک، و ال تقطع رجآءنا بمنعک، فتکون قد

 السوء الذین الی این مذهبنا عن بابک، سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتهم، و اهل حینئذ منقلبنا عنک و

عظمتک، رحمة من استرحمک، و غوث من  وعدت بالکشف عنهم، واشبه األشیاء بمشیتک، و اولی األمور بک فی

 طرحنا انفسنا بین یدیک، اللهم این الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی نا الیک و اغننا اذاستغاث بک، فارحم تضرع

پروردگار تو اگر [ . »1« ]عنه الیک. معصیتک، فصل علی محمد و آله، و ال تشمته بنا بعد ترکنا ایاه لک، و رغبتنا

واهی ما را عذاب کنی، به اقتضای عدل خود است که بر ما داری و اگر بخ بخواهی از گناهان ما بگذری به خاطر لطفی

شامل حال ما گردان و با گذشت  ای. پس )حال که به هر دو توانایی( بر ما منت بگذار و عفو و بخششت راکرده عذاب

تحمل عدالت تو را نداریم و هیچ کدام از ما را نیز از عذاب تو جز آن  خود ما را از عذاب نجات ده، زیرا که ما طاقت

ترین چارهایم در حالی که بیتو ایستاده نیازها ما بندگان محتاج در پیشگاهنیازترین بیخشی راه نجاتی نیست ای بیبب که

کنی و از  بزرگواریت برآورده فرما و ما را ناامید مگردان، زیرا اگر امید ما را قطع بیچارگانیم، نیاز ما را به کرم و

چه کسی روآوریم و به درگاه که پناه ببریم،  واهیم بود، در آن صورت بهلطف خود محرم گردانی، بیچاره و محروم خ

 ای هستیم که به واسطه بزرگواریت اجابت دعای آنان را بر خود الزمدرمانده ای خداوند تو منزهی و ما بندگان

و  ترین امور به مشیت توهای، خداوندا! شبیداده ای، و از آن بدکارانی هستیم که وعده رفع گرفتاری از ایشان راگردانیده

 مقدس تو، گذشت و بخشش نسبت به کسی است که از تو طلب بخشش کند و کمک به کسی ترین کارها در ذاتبا سابقه

نیاز گردان زیرا که ما خود را به عنایت تو بی است که از تو یاری بطلبد، پس خداوندا به آه و ناله ما رحم کن و ما را

د بر محم کند، پس توشیطانی که ما در ارتکاب معصیت از او پیروی کردیم ما را سرزنش می مانایم. خداوندا! هسپرده

ایم ما را مالمت گردانده و به درگاه تو روآورده و آلش درود بفرست و اجازه مده که شیطان پس از آن که از او رو

است، زیرا  رگاه خدا و توسل آن حضرت نمودارالسالم به ددعای شریف میزان توجه امام علیه به راستی در این« کند...

طلبد تا از فیض و کرمش خداوند ابراز داشته و از او می بینیم که امام نیازمندی و حاجت مبرم خود را به عفو و کرممی

شقاوت گراید، امام  امیدش را ناامید نسازد تا این که پس از سعادتمندی به وسیله معرفت خدا به محروم نفرماید و

بزرگ چنان ابراز داشته که باالترین پرهیزگاران و پناهندگان  السالم خواری و زاری خود را در پیشگاه آفریدگارلیهع

  .دارندابراز می به خدای تعالی،

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای دهم [1]

باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 تنها توجه به خدا

بدون شائبه داشت و معتقد بود که تمام  السالم از غیر خدا گسسته و فقط به خدا توجه و ایمانی راسخ وامام علیه

 ود وسا سوای او، در حقیقت پناه بردن به چیزی بیخداست و بس و پناهندگی به م های سود و توانایی به دستسرچشمه

بانقطاعی الیک، و اقبلت بکلی علیک، و  اللهم انی اخلصت»دهیم: زیان است. اینک به دعای آن حضرت گوش فرامی

قلبت مسالتی عمن لم یستغن عن فضلک، و رأیت ان طلب المحتاج الی  صرفت وجهی عمن یحتاج، الی رفدک، و

فذلوا، و راموا الثروة من  ایه، و ضلة من عقله، فکم قد رایت یا الهی من اناس طلبوا العز بغیرکمن ر المحتاج سفه

بمعاینة امثالهم حازم، و فقه اعتباره، و ارشده الی طریق صوابه  سواک فافتقروا، و حاولوا االرتفاع فاتضعوا، فصح

انت المخصوص قبل کل  فانت یا موالی دون کل مسؤل موضع مسالتی، و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی، اختیاره،

فی دعآئی، و ال ینظمه و ایاک ندائی، لک یا الهی  مدعو بدعوتی، ال یشرکک احد فی رجآئی، و ال یتفق احد معک

مرحوم فی عمره،  لعلو و الرفعة، و من سواکالقدرة الصمد، و فضیلة الحول و القوة، و درجة ا وحدانیة العدد، و ملکة

الصفات، فتعالیت عن األشباه و األضداد، و تکبرت عن  مغلوب علی امره، مقهور علی شانه، مختلف الحاالت، متنقل فی

  . [1] «.فسبحانک ال اله اال انت األمثال و األنداد،

ام و تمام وجودم متوجه به سوی رو به تو آوردهدارم از همه کس بریده و  خداوندا! من به خاطر اخالصی که به تو»

ز ام، و دریافتم که اظهار نیاآمده کرم توست و از کسانی که خود به فضل تو نیازمندند رو گردانیده و به سوی تو لطف و

اندیشی است. پس چه بسیار مردمی را دیدم که از غیر تو عزت کج خردی وبه کسی که خود نیارمند است دلیل بی

وسیله دیگران به مقامات واال  ذلیل و خوار شدند و از دیگران ثروت خواستند، فقیر شدند و خواستند تا به ستند وخوا

چنین مردمانی سزاوار است که عاقل راه دوراندیشی و پند آموزی را  برسند، پست و زبون شدند. خداوندا با وجود دیدن

عالم تنها از تو مسألت  تخاب کند، پس ای موالی من از همهگیرد و راه صحیح را برای رسیدن به هدف ان در پیش

برآورنده حاجت من هستی و تو پیش از همه مخصوص به دعای  طلبم که نسبت به هر مطلوبی تونمایم و حاجت میمی
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دای خوانم، پس ننمی دانم و هیچ کس را در دعایم به همراه توبه درگاهت کسی را شریک تو نمی منی، و در امیدواریم

نیازی در هر کار مخصوص تو و ملک و قدرت و بی ای ومن تنها به جانب توست ای خداوندی که در خدایی یگانه

 رحمت تو تمام موجودات در هستی خود نیازمند مقام بلند و عظمت از آن توست. و جز فضیلت و برتری نیرو و توان و

دارند، تنها تویی که از مثل و مانند مبرا و  صفات گوناگون تو و مقهور آفرینش تو هستند و تمام موجودات متغیرند و

وجه ت در این صفحه زرین به خوبی میزان« تقدیسی زیرا که غیر از تو خدایی نیست. منزهی پس تو شایسته تسبیح و

ده و تمام وجود و همه عواطفش متوجه خدا بو شود که چگونه آن حضرت باالسالم به خدای تعالی احساس میامام علیه

امیدوار  مخلوقات که خود محتاج به بخشش و عطای او هستند برتافته است، زیرا که روی دلش را از غیر خدا و همه

السالم تمام امور سودبخش و همه نیرو را علیه اندیشی است. امامبودن و آرزو داشتن به غیر خدا از نادانی و کج

را زی طلبند، سرزنش کرده استروت و مقام را از راه غیر خدا میکسانی که عزت و ث منحصر به خدای تعالی دانسته و

شوند، بنابراین هر که طالب خیر، درمانده می برند، همگی خوار، محتاج وهمه آنان سرانجام ناامید گشته و زیان می

 غیر او درچنگ بزند و از غیر خدا بگسلد که حقیقت همه چیز در دست اوست و اما  عزت و کرامت است باید به خدا

این دعای شریف بیانگر ایمان راستین و  ...تمام دوران زندگیش قابل ترحم است و در تمام امور و افعالش مقهور است

  .حقیقت توحید و یکتاپرستی است

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای بیست و هشتم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1سجاد )جلد  منبع: تحلیلی از زندگانی امام

 .1779رضا علیه السالم 

 تضرع در پیشگاه خداوند

کرد و از جمله دعای های توجه به خدا این است که آن حضرت همواره به درگاه خدا اظهار عجز و البه میاز نمونه

  :خواندشریف ذیل را می

عطآئک عندی، و علی ما  علی حسن صنیعک الی، و سبوغ نعمآئک علی، و جزیل -انت للحمد اهل و  -احمدک  الهی»

عندی ما یعجز عنه شکری، و لوال احسانک الی و سبوغ  فضلتنی من رحمتک، و اسبغت علی من نعمتک، فقد اصطنعت

کفایة، و ال زقتنی فی اموری کلهاحظی، و ال اصالح نفسی، و لکنک ابتداتنی باالحسان، و ر نعمآئک علی ما بلغت احراز

گویم، چه تو تنها سزاوار حمد را حمد و سپاس می خداوندا! تو»صرفت عنی جهد البالء، و منعت عنی محذور القضآء... 

 ای و بخشش زیادی به منای و نعمتهایت را بر من ارزانی داشتهنیکی خلق کرده و سپاسی که در آفرینش من به

احسان تو و انواع نعمتهای تو نبود  ای که از شکر آن عاجزم و اگر لطف وبه من احسان کردهای و به قدری فرموده

 توانستم نفس خویش را اصالح کنم اما تو از آغاز خلقتم در حقم احساننمی هرگز به این مرحله از بهره نرسیده بودم و

ای و قضا و قدر بد را از من برطرف کرده ز منای و رنجها و مشقتها را افرموده و در تمام کارها مرا کفایت فرموده

 جاهد قد صرفت عنی، و کم من نعمة سابغة اقررت بها عینی، و کم من صنیعة کریمة الهی: فکم من بالء« ای.دور کرده

اخذت لی من األعداء بظالمتی الهی، ما  لک عندی، انت الذی أجبت عند االضطرار دعوتی، و اقلت عند العثار زلتی، و

حین أردتک و جدتک لدعآئی سامعا، و لمطالبی معطیا، ووجدت نعماک علی  وجدتک بخیال حین سالتک، و ال منقبضا

نحمدک نفسی و لسانی  کل شان من شانی، و کل زمان من زمانی، فانت عندی محمود، و صنیعک لدی مبرور، سابغة فی

رضاک عنی، فنجنی من سخطک یا کهفی حین تعیینی المذاهب،  آء و حقیقة الشکر حمدا یکون مبلغو عقلی حمدا یبلغ الوف

ت من لکن فلوال سترک عورتی لکنت من المفضوحین، و یا مؤیدی بالنصر، فلوال نصرک ایای و یا مقیلی عثرتی،

ون و یا اهل التقوی، و یا من له سطواته خائف الغلوبین، و یا من وضعت له الملوک نیر المذلة علی اعناقها، فهم من

افر، و ف عنی، و تغفر لی، فلست بریئا فاعتذر، و ال بذی قوة فانتصر، و ال مفر لی األسمآء الحسنی، اسألک ان تعفو

ب بی فاهلکتنی، منها فررت الیک رب تائبا، فت استقیلک عثراتی، و أتنصل الیک من ذنوبی التی قد اوبقتنی، و احاطت

ک یا دعوت فال تخذلنی سآئال، فال تحرمنی معتصما، فال تسلمنی داعیا، فال تردنی خائبا، .عذنی مستجیراعلی متعوذا، فا

الیک یا الهی ضعف نفسی عن المسارعة فی ما  رب مسکینا مستکینا مشفقا خائفا، وجال فقیرا، مضطرا الیک، اشکو

 خداوندا! چه بسیار بالهای»وسة نفسی... حذرته اعدآءک، و کثرة همومی، و وس وعدته اولیآءک و المجانبة عما

فرموده و چشم و دلم را با آنها روشن  ای و چه بسیار نعمتهایی که مرحمتفرسا را که از جان من دور کردهطاقت

 ای. تو آن خدایی هستی که در وقت بیچارگیای که در وجود من داشتهکریمانه ای و چه بسیار عنایتها و رفتارنموده

ای، خداوندا! حقم را از دشمنانم بازستانده ای وای و از لغزشهایم درگذشتهو پناه آوردم دعایم را اجابت کردههرگاه به ت

مستجاب و درخواستم  ام دعایم راام بلکه هرگاه رو به تو آوردهام، بخیل و ممسک نیافتهکرده تو را از هر درخواستی که

ای و پیش از رسیدن وقت، هر نعمتی ام به من دادهاستحقاق داشته ز آنچهای همواره نعمتهایت را بیش ارا اجابت کرده

شکر و سپاس است؛ به  ای شایستهای پس خداوندا تو در نظر من ستوده و آنچه با من کردهمرحمت کرده که الزم بوده

تو باشد و باعث که فوق العاده و شایسته ذات مقدس  گویم چنان حمد و سپاسیجان، زبان و عقلم تو را سپاس می
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ای آن که از  خداوندا! مرا از غضب خودت نجات ده آن هنگام که من از هر سو وامانده باشم و خشنودی تو گردد. پس

رسواشدگان بودم. ای خداوندی که خودت مرا یاری  پوشی تو نبود من از جملهگذری که اگر این پردهلغزشهای من می

ار قر برابر مشکالت مغلوب بودم، ای آن که گردن پادشاهان زیر یوغ مذلت توآینه در  کردی که اگر کمک تو نبود هر

تقوا و بخششی و ای آن که اسماء نیکوداری،  دارد و همه آنان در برابر قهر و شوکت تو بیمناکند، ای خداوندی که اهل

و نیر طلبم واز این رو پوزش میدانم گناهانم را ببخشی زیرا من خودم را مبرا نمی خداوندا از تو تقاضای عفو دارم که

کنم و فرار کنم، پس از درگاهت تقاضای عفو می و قدرتی ندارم، تا به آن متکی باشم و راه فراری ندارم تا از کیفر تو

توبه رو به درگاه  کنند و از آن گناهان با حالام، گناهانم را اگر نبخشی مرا هالک میآمده برای عذر خواهی به درگاهت

پناه ده و خوارم بر مگردان و در حالی که به لطف تو رو  ام، تو هم از لطف و کرمت توبه مرا بپذیر و مرادهتو آور

درماندگی، بیچاره و  ام مزن. خداوندا در حالمفرما و مرا همچنان وامگذار و دست رد به سینه ام مرا محرومآورده

توانیم به تو شکایت دارم که نه قدرت آن را دارم که سوی آن نا خوانم و ازهراسان، فقیر و ناتوان و مضطر تو را می

م و ای دور کندشمنانت داده های عذابی که بهای بشتابم و نه نیرویی که از وعدهبه دوستانت وعده فرموده مقام واالیی که

  «.کنمشکایت می های هوای نفسم به تواز زیادی غمها و سوسه

ت فتجیبنی و ان کنت بطیئا حین تدعونی، و اسألک کل ما شئ هلکنی بجریرتی، ادعوکالهی: لم تفضحنی بسریرتی و لم ت

، الیک کنت وضعت عندک سری فال ادعو سواک، و ال ارجو غیرک لبیک، لبیک تسمع من شکا من حوائجی، و حیث ما

  ...و تلقی من توکل علیک، و تخلص من اعتصم بک، و تفرج عمن ال ذبک

اجابت فرما هر چند که من  کنم مرازشتم و گناهان پنهانم رسوا مکن، از تو درخواست می مرا به اخالق !خداوندا»

کنم و هر خوانی. خداوندا! هر حاجتی که دارم از تو درخواست میمی سست و کاهلم در وقتی که تو مرا به اطاعت خود

تو به هیچ کس امیدوار نیستم،  درگاه رحمت خوانم و غیر ازسپارم و جز تو کسی را نمیراز دلم را به تو می جا که باشم

و هر که از  کنیشنوی و هر که به تو توکل کند او را کفایت میکند می خدایا! لبیک لبیک! هر که به پیشگاه تو شکایت

  «.بخشیدهی و هر که به تو پناه آورد گشایش میایمنی بخواهد نجات می درگاهت

ان تعذب فانا الظالم المفرط المضیع  فال تحرمنی خیر األخرة و األولی لقلة شکری، و اغفرلی ما تعلم من ذنوبی، و :الهی

  «.ان تغفر فأنت ارحم الراحمین اآلثم المقصر المضجع المغفل حظ نفسی، و

و اگر ت دانی بیامرز،تو می نیکیهای دنیا و آخرت محروم مکن و تمام گناهانی را که خدایا به خاطر سپاس اندکم مرا از»

ام و به راه خطا و قصور رفته و گنهکارم ولی کرده مرا عذاب کنی به آن جهت است که من شایسته عذابم و بر خود ستم

  . [1] «.ترین بخشندگانیکه تو بخشنده اگر از راه لطف مرا ببخشی

ر د کند،افتادگی در پیشگاه خداوند بزرگ عرضه میرا با نهایت درماندگی و زاری و  السالم این دعای شریفامام علیه

از ادای شکر نعمتهایی که به او ارزانی  ستاید و به ناتوانی خودحالی که از روی ایمان و معرفت و اخالص او را می

 کند و پس از آن با حالت پناهندگی و تمسک به درگاهش از اوفرموده، اعتراف می داشته و الطاف فراوانی که به او

را اظهار کرده است که اعماق جانها  السالم آن چنان خوف و ترس از عذاب خداطلبد. و امام علیهآمرزش و بخشش می

  .لرزاندو بند بند دلها را می

----------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای پنجاهم [1]

شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 توکل به خدا

که شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله  عبدالملک بن مروان حاکم مستبد و خودکامه زمان خود، اطالع پیدا کرده بود

گ به چن السالم است. پس تصمیم گرفت تا آن یادگار ارزشمند را به هر طریق ممکنعلیه العابدیندر اختیار امام زین

و درخواست کرد که حضرت شمشیر را  آورد و از آن بهره سیاسی و دنیوی برد. لذا قاصدی نزد آن حضرت فرستاد

  !خواهم داد که هر کاری که داشته باشید فورا آن را انجام برای وی بفرستد و در ذیل نامه اضافه کرد

  .السالم صریحا پاسخ رد دادامام علیه

نفرستی، حقوق تو را از  ای تهدیدآمیز نوشت که اگر شمشیر راکه به شدت خشمگین شده بود این بار نامه عبدالملک

  .خواهی شد المال قطع خواهم کرد و تو به سختی زندگی دچاربیت

دار شده است که بندگان خداوند متعال خود عهده اما بعد،»شت: ای خوف، در پاسخ نوالسالم بدون ذرهامام علیه

ان الله »فرماید: می ناخوشایند نجات بخشد و از آن جا که گمان ندارند، روزی دهد و در قرآن پرهیزکارش را از امور

ز ما بیشتر بنگر که کدام یک ا« دارد.ناسپاسی را دوست نمی خداوند هیچ خیانتگر[ . »1« ]ال یحب کل خوان کفور

  . [9] «.هستیم مشمول این آیه

-------------------------- 
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 :پی نوشت ها

  .79سوره حج، آیه  [1]

  .162، ص 9طالب، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی - 42، ص 96عالمه مجلسی، بحاراالنور، ج  [2]

 .1741دوم  منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ

 ث

 ثواب صبر یا شکر؟

است، چه کنم، چه خاکی بر سرم  خدایا، چرا من این قدر بدبخت هستم؟! چرا هرچه سنگ است پیش پای من لنگ

خواست به هر ترتیبی شده، ریاضت بکشد یا راه حلی بیابان گذاشت، می بریزم. مرد این سخنان را گفت و سر به کوه و

  .مشکلش پیدا کند برای

  .دو روز گذشت، اما او مرد بیابان نبود. طاقت نیاورد و به شهر و دیارش بازگشتیکی 

 و گفت: هر چه بادا بادا،اصالً  رسید، این بار خود را به دست سرنوشت سپردکالفه شده بود، فکرش به جایی نمی دیگر

زیاد کند. قبل از ظهر بود و هنوز  خواهد نازل کند، اما صبرم رابال می گویم هرچهکنم، به خدا میروم و دعا میمی

در کنار خود گذاشته بود. شنیده بود  اش را نیزهای کهنهکرد، کفشرا نگفته بودند، در مسجد نشسته بود و دعا می اذان

هایش را به سوی آسمان بلند ها باید صبر کرد، چون ثواب دارد. دستمصیبت که هر رنجی را باید تحمل و بر بالها و

به من صبر بده، طاقت و شکیبایی  خدایا، در برابر این همه رنج و بدبختی چه کنم؟ خدایا،»گفت: و مرتب می بود کرده

 کند و ازالسالم وارد مسجد شد. او را دید که نشسته و مرتب دعا میسجاد علیه امام« مرا در برابر بالها زیاد بگردان.

گویی مرد گذاشت و گفت: چه می های خستهانش را روی شانههای مهربطلبد. پیش او رفت و دستخدا شکیبایی می

  بردار؟

  .کنم که خداوند صبر به من عطا کند و تحمل بال را برایم آسان نمایدهیچ، دعا می -

  .خواهیبسیار خوب، این که انسان در امتحانات الهی صبر پیشه کند خوب است، ولی چرا از خدا سالمتی نمی -

  .رنج را چه کنم این همه مصیبت و -

آن را بخواه؛ زیرا شکر بر عافیت  به جای اینکه از خدا صبر بر بال بخواهی، از او تندرستی و سالمتی و شکر بر -

  . [1] .بهتر از صبر بر بالهاست

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .969مشکاة األنوار، ص  [1]

 .1747جاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام س

 ثواب نگاه

  . [1].نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمودة و المحبة له عبادة

  .نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبت به او عبادت است

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .949تحف العقول ، ص  [1]

 .1749خن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و س

 ثواب و عقاب زودرس

  . [1] .ان أسرع الخیر ثوابا البر، و أسرع الشر عقوبة البغی

گمان ثواب نیکوکاری، زودتر از هر کار خیری خواهد رسید، و عقوبت ستمگری، زودتر از هر بدی دامنگیر آدمی بی

  .شود

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .911ص  9اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 
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 ثابت بن اسلم

رده السالم شمثابت بن اسلم بنانی قرشی تابعی، وی از انس روایت شنیده است، و شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

  . [1] .است

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صفیه )ابوحمزه ثمالی(ثابت بن ابی

 السالم تربیت یافته و حاملاهل بیت علیهم گرانقدر و پارسای پرهیزگاری است که به آداب وی همان ابوحمزه ثمالی عالم

  :کنیمبرخی از شؤون و احوال او اشاره می علوم و معارف ایشان بوده و ما به

  نشو و نمای ثابت

ت و علوم خود را از یاف السالم بود، نشو و نمادر شهر کوفه که مرکز تشیع و دوستداران اهل بیت علیهم ابوحمزه

ترین علما و اساتید و السالم بودند، و خود یکی از برجستهعلیهم استادانی کسب کرد که حامل علوم و فقه اهل بیت

  . [1] .دیار گردید پارسایان آن

  وثاقت ابوحمزه

الم السعلیه وثاقت، عدالت و درستی حدیثش متحد القولند و او به فرموده امام صادق تمام نویسندگان شرح حال وی به

خاطر شیعه بودن و دوست داشتن اهل بیت  معین او را به[ و ابن9همچون سلمان فارسی در زمان خود بود. ]

  . [7] .اده استرا بر مسلمانان واجب شمرده است، مورد انتقاد قرار د السالم، که خداوند دوستی آنانعلیهم

  مقام علمی ابوحمزه

ماجه در کتاب الطهاره بوده است و ابن ترین علمای زمان خوددر علم حدیث، فقه، علوم لغت و جز اینها از برجسته وی

  .کردندمی السالم، به او مراجعهکوفه به خاطر احاطه وی به فقه اهل بیت علیهم [ و شیعیان در9از او حدیث نقل کرده ]

  فات ابوحمزهمؤل

  :ای از کتابها را در علوم مختلف تألیف کرده است که خود دلیل بر علم و دانش فراوان اوست، از جملهوی مجموعه

  .کتاب النوادر -1

  . [2] .کتاب الزهد -2

  . [6] .کتاب تفسیر القرآن -3

  . [7] .السالمروایت وی رسالة الحقوق را از امام زین العابدین علیه -4

  .کندالسالم نقل می[ را که از امام بزرگوار امام زین العابدین علیه4روایتش دعای سحر معروف به دعای ابوحمزه ] -5

  روایات ابوحمزه از ائمه

 السالم واز امام زین العابدین علیه السالم نقل کرده است؛تعداد زیادی از احادیث را از قول ائمه طاهرین علیهم ابوحمزه

حدیث  [ و همچنین از ابورزین اسدی و جابر بن عبدالله انصاری نقل4روایت کرده ] السالموسی بن جعفر علیهاز امام م

مسکان و ابان بن عثمان و دیگران از او حدیث ابن محبوب ورآب و ابنکرده است. و ابوایوب و ابوسعید مکاری و ابن

  . [11] .اندنقل کرده

  وفات ابوحمزه

[ و مسلمانان با فقدان او یکی از بزرگان اندیشه و جهاد دوران خود را 11ه وفات یافت ] 121در سال  این عالم گرانقدر

  .از دست دادند

----------------- 

  :پی نوشت ها

  .179/  9الکنی و االلقاب:  [1]

  .رجال نجاشی [2]

  .7/  9، تهذیب التهذیب: 767/  1میزان االعتدال:  [3]

  .4/  9: تهذیب التهذیب [4]

  .فهرست طوسی [5]

  .فهرست طوسی [6]

  .تحف العقول [7]

  .الکنی و االلقاب [8]
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  .رجال کشی [9]

  .169/  91معجم رجال الحدیث:  [10]

  .رجال طوسی [11]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779السالم چاپ رضا علیه 

 ثابت بن عبدالله

السالم ثابت بن عبدالله بن زبیر بن عوام بن اسد بن خویلد بن عبدالعزی قرشی، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیه

 . [1] .شمرده است

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ثابت بن هرمز

السالم بر شمرده اصحاب امام سجاد علیه عجل. شیخ او را ازثابت بن هرمز فارسی، ابومقدام عجلی حداد، غالم بنی

االسالم روایت شده و آن را پسر ثابت، عمرو بن ثابت از علی بن حسین علیهم ایگوید: مجموعه[ و نجاشی می1است. ]

حالی که امام ابوجعفر باقر  [ شمرده است در7[ عالمه او را از گروه بتریه ]9آن حضرت نقل کرده است. ] از

ه لاز افرادی را که گمراه شدند، ایشان به گمراهی کشیدند و اینان از جم السالم درباره بتریه فرمود: تعداد بسیاریعلیه

بالله و الیوم اآلخر و ما هم بمؤمنین.  و من الناس من یقول آمنا»هستند که خداوند عزوجل درباره ایشان فرمود:  کسانی

[9] » [2] .  

خداوند دین را به وسیله ایشان  اگر بتریه میان مشرق و مغرب صفی تشکیل داده بودند،»السالم فرمود: علیه امام صادق

 [ و شاید توثیق ایشان از او به دلیل بتریه بودن7اند، ]او را توثیق کرده حیانمد بن معین و ابن[ اح6« ]بخشید.عزت نمی

  .اوست

----------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال نجاشی [1]

  .خالصه [2]

ح خواندند و از یاران حسن بن صالمی بتریه به فتح، و یا به ضم باء از فرق زیدیه بودند که ایشان را صالحیه نیز» [3]

از  ردم پسگفتند که برترین مرا ابتر لقب داده بودند، نوبختی گوید: ابتریه می بن حی و کثیر النوی شاعر معروفند که او

  .ترین ایشان برای امامت علی )ع( بودپیغمبر و شایسته

دوزخ و آتشند... باید دانست که  که مخالفان وی اهل گفتندهواخواهان استوار و پا برجای علی )ع( بودند و می ایشان از

هـ( و کثیر النوی )یعنی  111 - 146بن حی همدانی ثوری کوفی ) بتریه از اصحاب حدیث و پیروان حسن بن صالح

حفصه )م ابی از معاصران حضرت محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع( و از یاران سالم بن کثیر هسته فروش(

از اصحاب امام سجاد و حضرت باقر و سلمة بن کهیل  ه( و ابوالمقدام ثابت حداد 112م بن عتیبه کوفی )م ه( و حک 177

  .م -دکتر محمد جواد مشکور(  11فرق اسالمی: ص  ه( بودند... )فرهنگ 199)م 

  .اندنیاوردهگویند: به خدا و روز واپسین ایمان آوردیم در حالی که ایمان : و از مردم کسانی می4بقره /  [4]

  .رجال کشی [5]

  .رجال کشی [6]

  .16/  9تهذیب التهذیب:  [7]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 فاختهثویر بن ابی

[ شیخ او را از اصحاب 1جعده بوده است. ] اند وی غالم همسر ویضی گفتههانی و بعفاخته کوفی، غالم امثویر بن ابی

قصد حج  گوید: به[ ثویر نقل کرده، می9السالم شمرده است. ]اصحاب امام باقر علیه امام علی بن حسین علیهماالسالم از
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مراه بودند و ایشان وقتی مهرام نیز با من ه قیس ماصر و صلت بنخانه خدا بیرون شدم و عمرو بن ذی القاضی و ابن

از  ایم تا هر روز سی مسألهای را که نوشتهاکنون توجه کن، ما چهار هزار مسأله :که در مقصد فرود آمدند، گفتند

ن گوید: این موضوع مرا غمگیکنیم، ثویر میمی السالم بپرسیم، ما این مطلب را به تو واگذارعلیه -امام باقر  -ابوجعفر 

فدایت شوم؛  :السالم وارد شدم و عرض کردمرسیدیم و از هم جدا شدیم و من بر ابوجعفر علیه به مدینهکرد تا این که 

ایم و گفتند: چهار هزار مسأله را نوشتهشنیدم که می قیس ماصر و صلت همراه من بودند و من از ایشانذر و ابنابن

ید: السالم پرسعلیه ن مطلب مرا غمگین کرد، امام ابوجعفرالسالم بپرسیم و ایاز ابوجعفر علیه خواهیم آن مسائل رامی

 السالم واردوارد شوند، و چون فردا شد غالم ابوجعفر علیه چرا غمگین شدی؟ وقتی که ایشان آمدند به ایشان اجازه بده

السالم رو به ابوجعفر علیه گوید(اند، )ثویر میذر به همراه گروهی به در منزل آمدهفدایت شوم ابن :شد و عرض کرد

ورود بده. من برخاستم و آنها را به منزل در آوردم، همین که وارد  من کرد و فرمود: ثویر! برخیز و به ایشان اجازه

شان السالم رو به ایابوجعفر علیه دادند و نشستند و چیزی نگفتند. چون سکوت ایشان به درازا کشید، امام شدند، سالم

نام  به السالم وقتی که چنین دید، به کنیزشگفتند، ابوجعفر علیهآنان چیزی نمی خواست تا سخن بگویند وکرد و از ایشان 

السالم فرمود: سپاس خدا را که برای هر علیه سرحه فرمود: سفره غذا را بیاور. همین که سفره را حاضر کرد، امام

  :ذر فورا پرسیدی قرار داده است، ابنبرای این سفره نیز حد پایان چیزی حد پایانی قرار داده حتی

  حد سفره چیست؟

السالم امام علیه« گویند...خدا را می دارند حمد و سپاسبرند و چون بر میشود، نام خدا را میکه سفره نهاده می وقتی»

 رد، امامبه آن کنیز گفت آب خوردن بیاورد و او ظرف آبی از پوست آو به ایشان دستور داد تا غذا میل کنند و

  :ذر فورا پرسیداست، ابن السالم فرمود: سپاس خدای را که برای هر چیزی حد پایانی مقرر فرمودهعلیه

نوشیدن نام خدا را ببرند و پس از نوشیدن حمد خدا را بگویند  حد آب خوردن آن است که وقت»حد آب خوردن چیست؟ 

از خوردن غذا  و همین که« ز جای شکستگی آب بخورند...دسته ظرف و همچنین اگر شکستگی دارد ا و نباید از طرف

خواست تا سخن بگویند، ایشان از هیبت و شکوه امام ساکت  السالم رو به ایشان کرد و از ایشانفارغ شدند، امام علیه

  :ذر توجهی کرد و فرمودالسالم به ابنعلیه بودند و امام

  رسیده است نقل کنی؟آیا ممکن است یکی از احادیث ما را که به شما »

گذارم؛ یکی ء گرانقدر میدو شی فرمود: من در میان شما -صلی الله علیه و آله  -یابن رسول الله، رسول خدا  آری

  «...اگر به آن دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد بزرگتر از دیگری است؛ کتاب خدا و اهل بیتم،

  :السالم فرمودامام ابوجعفر علیه

ثقلین پس از من چه کردید؟ چه  را مالقات کنی و بگوید: درباره -صلی الله علیه و آله  -اگر رسول خدا  ذر،نیاب»

  :ذر آماده شد و چنین گفتابن« خواهی گفت؟

  «.را کشتیم -یعنی عترت طاهره  -را پاره پاره کردیم و اما ثقل اصغر  -یعنی قرآن  -اما ثقل اکبر »

خدا سوگند، روز قیامت قدمی بر  ذر آیا با وجود این حدیث پیامبر را باور داری؟ نه بهیابن»ابوجعفر فرمود:  امام

ای و از مال و ثروت که از کجا به از عمر، که در چه راهی گذرانده :پرسندنخواهی داشت مگر این که از سه چیز می

آن گروه از سرای امام  «.شویمی ای و از محبت ما اهل بیت مؤاخذهای و در چه راهی صرف کردهآورده دست

 گویند؛ غالم رفت و برگشت وتا در پی ایشان برود و ببیند چه می السالم بیرون شدند، و امام به غالمش دستور دادعلیه

  :همراه تو آمدیم؟ گفت گفتند: برای این مطالب بهذر میالسالم عرض کرد: شنیدم که به ابنعلیه به امام

پرسد با فرادهید: مردی که معتقد است خداوند از والیت ایشان می گویم گوشاشید و به آنچه میوای بر شما ساکت ب

 .داند، من چیزی بپرسم؟می چگونه ممکن است از چنین کسی که حد سفره انداختن و حد ظرف آب خوری را وجود این

[7] .  

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .76/  9تهذیب التهذیب:  [1]

  .رجال طوسی [2]

  .997 - 992/  9حیاة االمام الباقر:  [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ثویر بن یزید

[ وی از خالد بن 1علیهماالسالم شمرده است. ] نثویر بن یزید شامی، شیخ او را از جمله اصحاب امام علی بن حسی

  . [9].بن محمد عرزی نیز از وی روایت کرده است سعدان روایت کرده و عبدالرحمن

---------------------- 

  :پی نوشت ها
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  .رجال طوسی [1]

  .917/  7معجم رجال الحدیث:  [2]

رشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف ق9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ثروتمند شدن شیعه فقیر

شیعیان وی به خدمت آن حضرت آمد و اظهار  السالم بودم، مردی ازالعابدین علیهگوید: در خدمت امام زینزهری می

 السالم به گریه افتاد. چونم امام سجاد علیهدرهم قرض خواست. در این هنگا عیالمندی و پریشانی نمود و چهارصد

آدمی برادر مؤمن خود را پریشان و  تر از این کهکدام محنت عظیم»ی آن حضرت را پرسیدند، ایشان فرمود: سبب گریه

جب ع»چون مردم از آن مجلس بیرون رفتند یکی از منافقان گفت: « انجام دهد. دار ببیند و نتواند برای او کاریقرض

اصالح حال برادر مؤمن خود  گوید که ازگوید که آسمان و زمین مطیع ما است و یک بار میکه او یک بار می است

  «.عاجز هستیم

ل فرزند رسو ای»السالم رفت و گفت: شنیدن این سخن آزرده شد و به خدمت امام سجاد علیه آن مرد فقیر و پریشان، از

امام سجاد « های خود را فراموش کردم.پریشانی مد چندان که محنتها وخدا! کسی چنین گفت و آن سخن بر من سخت آ

آنچه که » :سپس کنیز خود را صدا زد و فرمود« خدای تعالی به تو گشایش عطا فرمود. بدرستی که»السالم فرمود: علیه

السالم سجاد علیه خشک شده را آورد. سپس امام کنیزک دو قرص نان جو« ای را بیاور.به جهت افطار من آماده کرده

ه ب ی ما به غیر از این چیزی نیست ولیکن حق تعالی به برکت این قرصها،در خانه این قرصها را بگیر که»فرمود: 

دانست که با آنها به بازار رفت و نمی پس آن مرد، دو قرص نان را گرفت و« فرماید.نعمت و مال بسیاری اعطاء می

 توانند این قرصهای نان را بجوند و نه شکمنه دندان طفالن می»کردند که: می اشچکار بکند. نفس و شیطان نیز وسوسه

  «.کندکند و نه طلبکاری این را از تو قبول میتو و اهل و عیال ترا سیر می

بود و هیچ کس آن را از او  وشی رسید که یک ماهی در دستش ماندهگشت تا آنکه به یک ماهی فردر بازار می پس

ماهی فروش قبول کرد و « نان جو را با این ماهی عوض کنیم. بیا و این یک قرص»خرید. مرد فقیر به او گفت: نمی

ممزوج  با خاک از آن دو قرص نان را گرفت. سپس مرد فقیر رفت و بقالی را دید که اندکی نمک ماهی را داد و یکی

مرد بقال قبول کرد « نمک را بده و این قرص را بگیر. بیا این»خرد، پس گفت: شده دارد که هیچ کس آن را از او نمی

  این هنگام را گرفت. سپس مرد فقیر به خانه رفت و در فکر بود که ماهی را پاک کند. در و نمک را داد و آن قرص

اند و ماهی فروش و آن بقال قرصهای جو پس آورده بیرون آمد دید آنزند، چون متوجه شد که کسی درب خانه را می

ها را این قرص دانستیم که تو از روی فقر و پریشانیتوانند این قرص را بجوند و ما نمینمی دندان طفالن ما»گویند: می

آن مرد، ایشان را دعا « یم.نمک را نیز به خودت بخشید های خود را بگیر و آن ماهی وای! حال این نانبه بازار آورده

رفتند. چون شکم  برگشت، و چون طفالنش نتوانستند آن نانها را بخورند سراغ آماده کردن ماهی کرد و به داخل خانه

دارد که بهتر از آن در هیچ صدف و دریائی نباشد، پس  ی مروارید در شکم ماهی قرارماهی را شکافتند دیدند دو دانه

  .کردند رخدا را بر آن نعمت شک

آنها چکار بکند که شخصی از طرف حضرت امام  آن مرد در این فکر بود که چگونه آن مرواریدها را بفروشد و با

ود و اعطاء نم خدای تعالی به تو گشایش»فرماید: السالم میپیغام آورد که امام سجاد علیه السالم آمد والعابدین علیهزین

  «.خوردبه غیر از ما کسی نمی ما را به ما رد کن که آن رااز پریشانی خالص شدی! اکنون طعام 

السالم برد و آن حضرت با آن افطار کرد. آن درویش، سجاد علیه پس آن شخص، آن دو قرص را خدمت حضرت امام

ن ثروتمندان گردید. چو را با قیمت بسیار باالئی فروخت و احواالتش خوب و نیکو گردید و وی یکی از نیز مرواریدها

است اختالف ایشان، اول قادر نبود بر اصالح درویش و آخر او  چه عظیم»منافقان بر این قضیه مطلع شدند با هم گفتند: 

  «.عظیم رساند را به ثروتی

گفتند! پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز این چنین می به»السالم رسید فرمود: چون این سخن به امام سجاد علیه

تکذیب نمودند و گفتند: کسی که از  کرد او راالمقدس را بیان میاید که در وقتی که آن حضرت، احوال بیتیدهنشن آیا

آید؟ آنها کار خدا و اولیاء خدا رود و باز میالمقدس میدر یک شب به بیت رود چگونهمکه به مدینه به دوازده روز می

  . [1] «.اندندانسته را

------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .کشف الغمه -حدیقة الشیعه  [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  
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 ج

 عمر بن بحر -جاحظ 

همه فصحاء و فصاحت و بالغت بر  رود و دره( از ادبا و فضالی نامی عرب به شمار می 922)متوفی « جاحظ»

  .اقطار عالم منتشر بود اش در تمامیبلغای عرب برتری داشته و آوازه

عثمانی »با همه شهرتی که در « جاحظ»پایه بوده است که مردی مانند  السالم در مجتمع عربی بدانمقام امام سجاد علیه

  :درباره محبوبیت آن امام همام چنین گفته است داشت« بودن

السالم؛ خوارج علیه درباره علی بن حسین[ . »1« ]اال کالشیعی و اال العامی اال کالخاصی ی أمرهلم أر الخارجی ف»

  .«کنندمانند شیعیان و عوام مانند خواص داوری می

--------------------- 

  :پی نوشت ها

، ترجمه 126بنا به نقل دکتر مصطفی کامل شیبی، همبستگی میان تصوف و تشیع ص  11العلم الشامخ، ص  [1]

  .مرحوم شهابی

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 «خطیب دمشق»جالل الدین قزوینی شافعی 

السالم نقل کرده است که امام سجاد علیه روایتی درباره« اخبار الدول»هـ( مؤلف چند کتاب از جمله  774وی )متوفی 

هراسان  واقعی وی دارد طبق همان روایت فرزندی از امام در چاه افتاد، مردم مدینه بر حد اعالی زهد و عبادتداللت 

غرق در نماز بود و از جای خود تکان  شدند و کوشیدند تا او را از چاه بیرون آورند. آن حضرت در تمام مدت

 [ . باز1« ]م چون در حال مناجات با خدای خود بودممن چیزی نفهمید»فرمود:  خورد مردم داستان را به وی گفتندنمی

صدقه پنهانی «: »تطفی غضب الرب ان صدقة السر»گفت: داد و میروایت کرده که آن حضرت صدقه را در پنهانی می

  . [9] «نشاندخشم خدا را فرو می

----------------- 

  :پی نوشت ها

  .79 ، ص1تذکرة الحفاظ، ج  - 111اخبار الدول، ص  [1]

  .111اخبار الدول، ص  [2]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 جلسه سرنوشت ساز

چه، مگر درس برای انسان پول و ثروت  گفتم: درس برای چه آخرشای به تحصیل نداشتم، همیشه با خود میهیچ عالقه

 گذشتند و من نیز روز بهرا گرفتند که من دومیشان باشم. روزها از پی هم می ندند کجای دنیاشود، آنها که درس خوامی

بروم و با او مشورت کنم. به او بگویم که  شدم؛ تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم به نزد دانای شهرتر میروز بی عالقه

افتادم. در  پول در بیاورم. خود را آماده کردم و به سر و وضع خویش رسیدم و به راه آیا دنبال درس بروم یا کار کنم و

دهد چیست و چه راهی پیش پایم خواهد گذاشت. می اندیشیدم از کجا و چگونه شروع کنم، جوابی کهراه با خود می

با این  برش زیاد شلوغ نبود، ای نشستم. دور وداخل شدم. بعد از سالم و علیک در گوشه سرانجام رسیدیم. در زدم و

آنقدر این دست و آن دست کردم تا چند نفر  .کشیدم، منتظر فرصت مناسبی بودم که مشکلم را مطرح کنمحال خجالت می

 خوردم که چرا فرصت را از دست دادم، حال که اطرافش شلوغ شده بود چگونه نوجوان از در داخل شدند. افسوس

بسیار احترام کرد، با همین رفتار به آنان  تاد با آن مقام و مرتبه به پای آنان برخاست وتوانستم حرفم را بزنم. اسمی

  .را باال برد شخصیت بخشید و قدر و منزلت آنان

ی داد. همههای شایسته و متناسب با فهم آنان میآنان جواب هایها شروع شد. او به سؤالها و جواببعد از مدتی سؤال

سپس امام سجاد  درخشید،می« حضور»هایشان از شادی اخالق و رفتارش شده بودند و چشم یشیفته دانشجویان

ای نه چندان دور، شما نوجوانان امانتدار علم و دانشید و در آینده مرحبا به طالبان علم، شما»السالم به آنان گفت: علیه

گفتم سؤالم را مطرح نکنم، ولی باز  ن دیدم، با خود[ . وقتی احترام او را به دانشجویا1« ]بزرگان قوم خواهید شد. قوم،

 العابدین مطلبی را گفت که با شنیدن آن ازسؤال و جواب ها تمام شد. امام زین بر سر دو راهی بودم که بگویم یا نه،

 شود، هربه قصد یادگیری خارج می دانشجو و طالب علم وقتی از خانه»طرح سؤالم به کلی منصرف شدم، او فرمود: 

جلسه تمام شد و من نیز همراه آن عده برخاستم « گویند.برای او تسبیح می ی زیر زمیندارد تا هفت طبقهقدمی که برمی

ی خوابی و سختدادم و هرگونه بی خداحافظی کردم. دیگر تردید نداشتم، با سعی و تالش مضاعف تحصیالتم را ادامه و
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وفقم آن را مرهون و مدیون جلسه آن روز هستم. طرز برخورد م و مشقتی را تحمل کردم. اگر امروز در زندگی

و ثواب زیادی در راه  ام را تغییر داد، ضمن آنکه اجرالسالم با دانشجویان مسیر زندگیالحسین علیه حضرت علی بن

  .کسب علم برایم نوشته شد

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .119انوار البهیه، ص  [1]

 .1747ت پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول منبع: حیا

 جابر بن محمد

  . [1] .السالم دانسته استبکیر، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیهجابر بن محمد بن ابی

----------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 جعفر بن ابراهیم

 .جعفر بن ابراهیم جعفری هاشمی مدنی، شیخ او را در زمره اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم یاد کرده است

[1] .  

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 جعفر بن ایاس

  . [1] .السالم شمرده استهابوبشر جعفر بن ایاس نضری، شیخ او را از جمله اصحاب امام سجاد علی

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 جعفر بن محمد

متفکر در اسالم و تجدید کننده این دین و  وی عقل -السالم ادق علیهامام ص -امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین 

یعنی کسی است که تمام علوم را منتشر کرد و قواعد و اصول هر علمی را  سنگردار شریعت جدش سیدالمرسلین،

فلسفه، کالم، علوم  ساخت، علوم و معارف آن حضرت به علوم شریعت اسالمی منحصر نبود بلکه شامل استوار

[ 1بزرگوار از نظر دانشمندان غربی به مغز متفکر انسانیت ] شکی، شیمی، فیزیک، تشریع، و هیأت بوده است و اینپز

بحث و بررسی  که از دیدگاه دانشمندان اسالمی عنوان بزرگ معجزه اسالمی را گرفته است. اما معروف است، همچنان

خداوند متعال توفیق ورود به بحث درباره زندگی  از طلبد کهکامل شؤون و احوال آن حضرت مجموعه بزرگی را می

 آن بزرگوار را نیز از جمله اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم شمرده است، آن حضرت را مسألت دارم. شیخ

  .و احادیث زیادی از آن حضرت نقل کرده است [2]

--------------------- 

 :پی نوشت ها

دانشمندان غربی نوشته شده است که  یا جعفر صادق، به قلم جمعی از« فکر جهان شیعهمغز مت»کتابی با همین نام  [1]

  .م -اقتباس کرده است  آن را آقای ذبیح الله منصوری ترجمه و
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  .رجال طوسی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779السالم چاپ  رضا علیه

 جعید همدان

 -گوید: وی از جمله اصحاب رسول خدا می [ و1برقی او را از اصحاب امام و امام سجاد علیهماالسالم شمرده است ]

از  وی از امام علی بن حسین علیهماالسالم روایت کرده و عمران بن اعین نیز [2] .نیز بوده است -صلی الله علیه و آله 

  .است او روایت کرده

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

  .1/  7معجم رجال الحدیث:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 جهم هاللی

  . [1] .ره اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم بر شمرده استجهم هاللی کوفی، شیخ او را در زم

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 هم چسبیده جدا کردن دستان به

حجراالسود چسبید و جدا نشد. دیگران نیز هر  ی کعبه، دستان مرد و زن نامحرمی بهگویند: روزی در طواف خانهمی

 نماند مگر آنها ای برایرا از حجراالسود جدا کنند هیچ کسی نتوانست، تا آنکه چاره چقدر تالش کردند که دستان آنها

  .اینکه هر دو دست آنها را قطع کنند

دست مبارک  السالم پیدا شد و چون شرح حال را به آن حضرت گفتند. آن جنابامام سجاد علیه در همین فکر بودند که

السالم، دستان آنها از حجراالسود جدا شد. پس آنها علیه خود را بر باالی دست آن دو گذاشت و به برکت دست امام سجاد

آن زن را برهنه دید  ا نیافت. در نقل دیگری آمده است که: آن مرد، ساعدخود رفتند و کسی سر آن ر توبه کرده و به راه

هر دو بهم چسبید، و فتوای علمای عصر حاکم این بود  و خواست که دست خود را به دست او بمالد پس ناگهان دست

  . [1] .جدا شد از همالسالم دستان آنها کنند تا از هم جدا شود ولی به دعای اما سجاد علیه دست هر دوی آنها را قطع

------------------ 

  :پی نوشت ها

  .کشف الغمه [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

. 

 جزای شخص مسخره کننده

تخفیف گناه است و در حق کافر، غم و  مرگ ناگهانی در حق مؤمن،»السالم فرمود: گویند: روزی امام سجاد علیهمی

 شناسد، اگر خیری نزد خداوند داشته باشد به حمل کنندگانشاش را میکننده تأسف می باشد. و مؤمن، غسل دهنده و حمل

ن گونه اگر ای»سمره با تمسخر گفت:  ضمرة بن« گوید تأخیر کنید.گوید عجله کنید؛ ولی اگر غیر از این باشد، میمی

  .بعد خودش خندید، و مردم را نیز خنداند« پرم.می گویی، پس من از تابوتباشد که تو می

خنداند، پس او را  ضمره، بر سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خندید و مردم را نیز !خدایا»حضرت فرمود: 

ا ترا خد»السالم آمد و گفت: غالم ضمره نزد امام سجاد علیه پس به مرگ ناگهانی مبتال شد. بعد از آن،« بگیر.با تأسف 

شناختم که آن را می با مرگ ناگهانی مرد. به خدا سوگند! صدای او را شنیدم که مانند زمان حیاتش، توفیق دهد، ضمره
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  «.و من به دار جحیم رفتم و آنجا اقامتگاه من است ا شدندگفت: وای بر ضمرة بن سمره! تمام خویشانم از من جد

الله علیه و اله و سلم بخندد و  خدا صلیاکبر! این جزای کسی است که به سخن رسولالله»السالم فرمود: علیه امام سجاد

  . [1] «.دیگران را بخنداند

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .96بحاراالنوار ج  [1]

 1746بع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول من

.  

 جوان کردن پیرزن

  :در کتاب شریف اصول کافی آمده است

د جمس السالم در کوفه تشریف داشتند، دربود گفت: در وقتی که امیرمؤمنان علیه «ی والبیهحبابه»زنی که معروف به 

پرسیدم. حضرت به سنگی که بر زمین مسجد  ی امامت راکوفه به خدمتشان مشرف شدم. از آن جناب، عالمت و نشانه

سنگ را به دست امام دادم. آن حضرت انگشتر خویش را از دست بیرون آورد و  .افتاده بود اشاره کرد و آن را خواست

انگشتر را بر موم نرم فرو برده  به جا ماند، مثل این که سنگ زد. دیدم که اثر و نقش رنگین انگشتری بر سنگ بر

پس از شهادت امیرمؤمنان « من چنین نمود او امام پس از من است. ای حبابه! هر که بعد از»باشد. آنگاه فرمود: 

  :السالم مشرف شدم و عرض کردمبه حضور امام حسن علیه السالمعلیه

ای حبابه! آن سنگی »فرمود:  السالمامام حسن علیه« ش را به من نشان دهید.عالمت امامت خوی« »االمامة ارنی داللة»

خویش را بر آن سنگ زد و فورا نقش پیدا کرد. بعد از امام حسن  گاه انگشترو آن« را که پدرم مهر نمود به من بده

 117السالم رسید عمر من به لیهع السالم انجام داد و چون نوبت به امام سجادهمین عمل را امام حسین علیه السالمعلیه

 السالمالعابدین علیهمرا از پای درآورده بود. چون به محضر امام زین سال رسیده بود و قدم خمیده گشته بود و پیری

فورا نماز دیگری را از سر  گشترسیدم، آن حضرت را مشغول نماز دیدم و آن حضرت چون از یک نماز فارغ می

السالم با دست اعجاز به من اشاره خاستم تا بروم. ناگهان امام علیه به طول انجامید به پا گرفت. چون انتظار منمی

برگشت و چون دختری نوجوان شدم!  السالم ناگاه جوانی به منی الهی و توجهات امام سجاد علیهقدرت کامله نمود. به

فرمود. حبابه گوید: من به محضر امام باقر و  و آن را مهر« به من بده. ای حبابه! آن سنگ را»گاه به من فرمود: آن

السالم رسیدم بار دیگر پیر هشتم علیه السالم نیز رسیدم و چون به محضر امامصادق و امام کاظم و امام رضا علیهم امام

  :برایم مهر نمود و فرمود و نحیف شده بودم. آن حضرت سنگ را

ماه از  4پس از  -این زن سعادتمند  -[ . حبابه 1« ]واهی رفت.خ اینک مهیای سفر آخرت باش که به زودی از دنیا»

  .ی او نماز گزاردالسالم بر جنازهامام رضا علیه دنیا رفت و

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، کتاب الحجه، باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل9کلینی، اصول کافی، ج  [1]

  . 1741امات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم منبع: کرامات و مق

 جوان شدن در پیری

  :در کتاب شریف اصول کافی آمده است

 مسجد السالم در کوفه تشریف داشتند، دربود گفت: در وقتی که امیرمؤمنان علیه «ی والبیهحبابه»زنی که معروف به 

پرسیدم. حضرت به سنگی که بر زمین مسجد  ی امامت راب، عالمت و نشانهکوفه به خدمتشان مشرف شدم. از آن جنا

سنگ را به دست امام دادم. آن حضرت انگشتر خویش را از دست بیرون آورد و  .افتاده بود اشاره کرد و آن را خواست

ده وم نرم فرو برانگشتر را بر م سنگ زد. دیدم که اثر و نقش رنگین انگشتری بر سنگ به جا ماند، مثل این که بر

پس از شهادت امیرمؤمنان « من چنین نمود او امام پس از من است. ای حبابه! هر که بعد از»باشد. آنگاه فرمود: 

  :السالم مشرف شدم و عرض کردمبه حضور امام حسن علیه السالمعلیه

ای حبابه! آن سنگی »فرمود:  لسالماامام حسن علیه« عالمت امامت خویش را به من نشان دهید.« »االمامة ارنی داللة»

خویش را بر آن سنگ زد و فورا نقش پیدا کرد. بعد از امام حسن  گاه انگشترو آن« را که پدرم مهر نمود به من بده

 117السالم رسید عمر من به علیه السالم انجام داد و چون نوبت به امام سجادهمین عمل را امام حسین علیه السالمعلیه

 السالمالعابدین علیهمرا از پای درآورده بود. چون به محضر امام زین ه بود و قدم خمیده گشته بود و پیریسال رسید

فورا نماز دیگری را از سر  گشترسیدم، آن حضرت را مشغول نماز دیدم و آن حضرت چون از یک نماز فارغ می

السالم با دست اعجاز به من اشاره خاستم تا بروم. ناگهان امام علیه گرفت. چون انتظار من به طول انجامید به پامی
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برگشت و چون دختری نوجوان شدم!  السالم ناگاه جوانی به منی الهی و توجهات امام سجاد علیهقدرت کامله نمود. به

به محضر امام باقر و  و آن را مهر فرمود. حبابه گوید: من« به من بده. ای حبابه! آن سنگ را»گاه به من فرمود: آن

السالم رسیدم بار دیگر پیر هشتم علیه السالم نیز رسیدم و چون به محضر امامصادق و امام کاظم و امام رضا علیهم امام

  :برایم مهر نمود و فرمود و نحیف شده بودم. آن حضرت سنگ را

ماه از  4پس از  -این زن سعادتمند  - [ . حبابه1« ]خواهی رفت. اینک مهیای سفر آخرت باش که به زودی از دنیا»

  .ی او نماز گزاردالسالم بر جنازهامام رضا علیه دنیا رفت و

---------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، کتاب الحجه، باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل9کلینی، اصول کافی، ج  [1]

  . 1741عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم  منبع: کرامات و مقامات

 جوانی از فرزندان فاطمه

حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: خدا آن کس را بیشتر دشمن می دارد که به سنت امامی اقتدا کند ولی پیرو 

  .اعمال او نباشد

علیه السالم فرمود: زنهار که  کند که: حضرت سجاد فرماید: و در کتاب کشی از قاسم بن عوف در حدیثی نقل می می

باید به سراغ علم آمد، تا این که هفت سال از مرگ من بگذرد آن گاه  در طلب علم به در خانه ی دیگری روی که این جا

اران ز باو بروید، چنان که گیاه ا جوانی را از فرزندان فاطمه علیهاالسالم برانگیزد که علم و حکمت در سینه ی خداوند

الحسین علیه السالم رحلت فرمود: حساب روز و هفته و سال را نگه می  می روید. قاسم گفت: هنگامی که علی بن

  .یک روز کم و زیاد نشد که حضرت باقر علیه السالم زبان به نشر علم گشود داشتیم،

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 جابر انصاری

السالم داشته و از موالیان علیهم بیتصحابی بزرگ پیامبر )ص( جابربن عبدالله انصاری که ارادت خاصی به اهل

نبیاء ا در میان اوالد»کند: السالم با عبارت ذیل اظهار میبه مقام امام علیه ایشان بود، شگفتی فوق العاده خود را نسبت

چنین است در میان اوالد انبیاء کسی در تقوا و  [ . راستی که1« ]حسین دیده نشده است.السالم همچون علی بن علیهم

 السالم دیده نشده، همان طوری که هیچ کس چون اوچون امام علی بن حسین علیه پارسایی و تضرع در پیشگاه خدا

  .گرفتاری ندیده است؛ بیشتر دوران زندگانیش گرفتار مصائب و بالیا بود

------------------ 

  :پی نوشت ها

  .1/  1حیاة االمام محمد الباقر )ع(:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 جاحظ

ام مگر همچون یک نفر درباره او ندیده اما علی بن حسین، هیچ کس دیگر را»گوید: ابوعثمان عمرو بن جاحظ می

نفر سنی )اشعری( و هیچ سنی  ام مگر یکیک معتزلی و هیچ معتزلی را ندیده ام مگر چونشیعه، و هیچ شیعه را ندیده

گرامیداشت و برتری دادن او حرفی  ام که درام مگر یک نفر از شیعیان خاص آن حضرت و هیچ فردی را ندیدهندیده را

  . [1] «!شک و تردید به خود راه دهد و در مقدم داشتن او بر دیگران داشته باشد

ه ب السالم و اعترافمسلمین با اختالف افکار و گرایشها همگی بر تعظیم امام علیه معنای این سخن جاحظ آن است که

  .فضیلتش و اظهار محبت و دوستیش اتفاق نظر دارند

----------------- 

  :پی نوشت ها

  .147-149الطالب: ص  عمدة [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 جهاد برترین فضیلت

ماره در آزرده نمایند. این نوع فرهنگ ه طلب، هماره در پی آن هستند که دیگران رابرخی افراد فرومایه و فرصت

د. انتظار دار ای ندارد، از دیگرانخواهد بود. و با این که خود از فضایل انسانی بهره جویی از رفتار دیگرانصدد بهانه

ه است ک« عباد بصری»کنند. از زمره این افراد می اینان زبان انتقاد و در واقع زبان گزش برای گزیدن دیگران دراز

السالم قربانی کفاره علیه خورد. وی هنگامی که مشاهده کرد امام صادقامان به چشم میمورد ام انتقادهای تند از وی در

اعتراض کرد و گفت، تو فردی هستی که مردم از تو الگو  عمره را در منزل خویش در مکه ذبح کردند، به ایشان

دانی که فرمود: آیا نمی واب ویگرفت در مکه ذبح کردی؛ امام در جقربانی که در منا باید انجام می گیرند، چگونهمی

توانید در منزل خود هم ذبح در منا ذبح کرد ولی به مردم فرمود می رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این قربانی را

کنم... و کان خواستم انتخاب می کنند. من نیز هر کجا رامردم در این جهت مختارند؛ محل ذبح را خود اختیار می .کنید

  . [1] .ی موسع علیهم فکذلک هو موسع علیذلک ف

طلب و صوفی السالم ابراز دارد. وی که خود راحتعلیه این روحیه وی را وادار نمود که سخن تندتری را به امام سجاد

کند، به می ی بین مغرب و مشرق را دارد، در سفر حج با امام برخوردجهاد و مبارزه فاصله مسلک است، و از میدان

ر ای دکند، آیهای!! آنگاه به این مقدار نیز بسنده نمیبرگزیده های جهاد و مبارزهگوید: راحتی حج را بر سختیوی می

ون و یقاتلون فی سبیل الله فیقتل کند، ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنةقرائت می فضیلت جهاد

پردازی و به حج مشرف همراه امویان با دشمنان اسالم به ستیز نمی چرا[ منظور معترض این است که 9یقتلون.... ]

  .شویمی

یادگار ساالر شهیدان حسین  طلبی نموده با حضرت که امام المجاهدین است،طلب، فرصتصوفی مسلک و راحت فردی

چکد، این گونه خون مشرکان و ملحدان از شمشیرشان هماره می السالم، که آن هم یادگار حیدر کرار است، کهعلیه

پوزه ستمگر را به  امام سجادی که در برابر شمشیر آهیخته عبیدالله بن زیاد آن گونه ارزش آفرید و !کندبرخورد می

از مرگ حضرت آهیخت، به وی فرمود: آیا خاندان عترت را  خاک ذلت مالید. و هنگامی که عبیدالله شمشیر به شهادت

القتل لنا عادة و کرامتنا شهادة.  دانی شهادت در راه خدا افتخار ماست! أباالقتل تهدونی... اما علمت اننمی ترسانی. آیامی

دهد: تو که آیه در فضیلت جهاد این فرصت طلب این گونه پاسخ می [ . اینک امام المجاهدین در برابر سؤال7]

کند، نیز بخوان. که آیه ادامه می مجاهدان و همراهان آنان و اهداف آنان را بیان هایدنبال آن را که ویژگی خوانیمی

 الراکعون الساجدون اآلمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود دهد: التائبون العابدون السائحونمی

ران بیشه در روزند. آنان هیچ منکر و شی داران شب و[ مجاهدان در راه دین و خدا، شب زنده9الله و بشر المؤمنین. ]

 دهند. آنان برای حفظ حدود و احکام الهی تالشواجب و ارزشی رضایت نمی تابند و بر ترک هیچکار زشت را برنمی

ستیزند؟ و آیا برای برای گسترش اسالم می اند؟ آیا آنانکنند. آیا حزب عثمانیه و امویان این شرایط را فراهم آوردهمی

چیز  افزاید هر گاه چنین همراهانی یافت شد، ما جهاد را بر هیچنبردند؟! امام می ز حدود الهی با دیگران درحراست ا

برترین فضیلت خواهد بود، فالجهاد معهم  [ زیرا که جهاد در این شرایط2گزینیم. لم نؤثر علی الجهاد شیئا، ]برنمی

شمرد. می کند و جهاد را با شرایط خودش برترین فضیلتتبیین میاین گونه راه را  [ . امام مجاهدان6افضل من الحج. ]

سازد. امام مجاهدان در این گفتار موضع خود را در می و این گونه پندارهای باطل منحرفین از صراط مستقیم را رسوا

ف ن گونه شفاای گو را نیزطلب یاوهی فرصتسازد و شبههامیه با دیگران به خوبی شفاف میبنی برابر برخوردهای

  .دهدپاسخ می

------------------- 

  :پی نوشت ها

  .779، ص 2تهذیب االحکام، ج  [1]

  .119توبه،  [2]

  .197، ص 2فتوح، ج  [3]

  .117توبه،  [4]

  .177، ص 9، مناقب، ج 191، ص 9الفقیه، ج  [5]

  .، کتاب الجهاد99، ص 2کافی، ج  [6]

 . 1749یب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حب

 جایگاه رفیع علمی

کل » باشند کهاین آیه کریمه قرآنی می یکی از مصادیق روشن -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین 

 چرا که بر اساس« برشمردیم. -ای روشن کارنامه -هر چیزی را در امام مبین » :[ یعنی1« ]شئ احصیناه فی امام مبین

-آیه سؤال شد حضرت امیرالمؤمنین  از این -صلی الله علیه و آله و سلم  -روایات متعدد هنگامی که از رسول خدا 

 علم و سایر کماالت خدادادی[ و جانشینان آن امام، همه وارث 9معرفی کردند ] «امام مبین»را به عنوان  -السالمعلیه
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ة العلم انا مدین»باشند که پیامبر می« علم مدینه»باب  -السالمعلیه-باشند. آری حضرت امیرالمؤمنین علی آن بزرگوار می

 و تمام علم حضرت به جانشینان ایشان یکی« باشد.درب آن می« علی»علم هستم و  من شهر»[ یعنی: 7« ]و علی بابها

  .تقال یافته استپس از دیگری ان

شد، باید  ای از آن اشارهبه گوشه« علم ال یتناهی حضرت»که در عنوان  -السالمعلیه- امام سجاد« علم غیب»عالوه بر 

باشند. حضرت در زمینه مراتب عالی علم می دارای علوم همه انبیاء و صاحب -السالمعلیه-توجه داشت حضرت سجاد 

خداوند در  امین -صلی الله علیه و آله و سلم  -حضرت محمد »فرمایند: دامنه آن می الهی بودن علم ائمه و گستردگی

باشند. علم امینان خداوند در روی زمین می روی زمین بود و چون به لقاء حق شرفیاب شد، اهل بیت او وارثان او و

 ان، نام شیعیان و اسامی پدرانو مقدرات انسانهاست(، نسب عرب، طهارت مولد آن منایا و بالیا )که علم به سرنوشت

باشیم. ما در دیگری به قرآن سزاوارتر می آنها، همه نزد ماست. ما برگزیدگان خداوند و اوصیای پیامبریم و از هر فرد

قسم یاد  السالم[ . ائمه ما علیهم9« ]همه انبیاء نزد ما به ودیعت گذارده شده است. مراتب عالی علم قرار داریم و علوم

همان علمی که « خداوند که همه علم کتاب نزد ماست. قسم به»[ یعنی: 2« ]علم الکتاب و الله کله عندنا»ند که کردمی

وم ابعاد عل آورد. یکی دیگر از« فلسطین»به « یمن»را از « بلقیس»ای از آن، تخت قطره جانشین حضرت سلیمان با

توان آن را در اختیار همه قرار داد و همچنین سر نمی ه است کهمندی آنان از اسرار و علومی ویژالسالم بهرهائمه علیهم

 اند. به هرنمونه بوده در این دو بخش نیز پیشتاز و -السالمعلیه-که حضرت سجاد « احکام»و « فقه علم»آمدی آنان در 

 عالمند و هیچ« بشری»و « الهی»السالم به جمیع علیهم« دین ائمه»تقدیر بر اساس یکی از اعتقادات ضروری شیعه، 

کمال پدران  نیز امام بر حق و وارث شجره طیبه علم و -السالمعلیه-باشد و حضرت سجاد نمی چیز بر آنها مخفی

  :دو استدالل دیگر نیز قابل توجه است -السالمعلیه- اند. در زمینه جایگاه رفیع علمی حضرت سجادمعصوم خود بوده

مام در زمان ا لقب گرفتند و« شکافنده علوم»که بحق  -السالمعلیه-علمی که در عصر امام باقر  تمام میراث سترگ -1

 لقب« رئیس مذهب»تبیین احکام و معارف ناب، بحق  که به خاطر تالش در نشر فرهنگ اسالم و -السالمعلیه-صادق 

ه که کمالی وده، بر اساس وراثت در صفاتب -السالمعلیه-اسالمی قرار گرفت از حضرت سجاد  یافتند در اختیار جامعه

  .برده بودند باشد، همه را از آن امام بزرگوار به ارثاز اصول اساسی امامت می

های پرقیمت و ، مجموعه«کندوجود ما بر کماالت ما داللت می آثار و نتایج»یعنی: « ان آثارنا تدل علینا»بر اساس  -2

 و صدها حدیث و« الحقوق رسالة»و « صحیفه کامله سجادیه»از قبیل  -السالمهعلی-مانده از حضرت سجاد  بدیل بجابی

 «سلمان»که او را ائمه هدی « ابوحمزه ثمالی»رسیده نظیر  روایت از یک سو و شاگردان تربیت شده و به مرتبه کمال

  .دارد تاند، از سوی دیگر داللت واضح به جایگاه رفیع علمی و فرهنگی حضرنامیده زمان« لقمان»و 

------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .: یس76، از سوره 19بخشی از آیه  [1]

  .7الی  2، ص 9البرهان فی تفسیر القرآن، ج  [2]

  .)به نقل از عیون( و دهها روایت دیگر در همین جلد و غیره 9ح  911، ص 91بحاراالنوار، ج  [3]

  .191بصائر الدرجات، ص  [4]

  .927، ص 1افی، ج اصول ک [5]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 جوانمردی

ای است که خداوند در قرآن، پیامبر خود را به آراستگی خود به آن فرا خوانده های برجستهمردی از جمله خصلتجوان

  :است

  (46ادفع بالتی هی أحسن السیئة نحن أعلم بما یصفون. )مؤمنون: 

  .تریمکنند، آگاهدی را به بهترین راه و روش دفع کن. ما به آنچه توصیف میب

مردی علی تاریخ ثبت است. داستان جوان مردی آنان دراند و رسم جوانمردان بودهبیت او نیز الگوی جوانو اهل پیامبر

 انزد خاص و عام است تا جایی کهدر جنگ خندق در مقابل عمرو بن عبدود زب های مختلف به ویژهالسالم در جنگعلیه

[ رسم 1«. ]علی ال سیف اال ذوالفقار ال فتی اال»السالم از سوی خداوند فرمود: جبرئیل در شأن و منزلت علی علیه

السالم از ایشان درباره فتوت پرسید، در پاسخ فرزندش، امام حسن علیه مردی یادگار آن حضرت است. وقتیجوان

  . [9] .بغیر منة لقدرة و التواضع عند الدولة و السخاء عند القلة و العطیةهی العفو عند ا :فرمود

خشش، دستی و بانتقام، فروتنی به هنگام مقام، سخا به وقت تنگ فتوت عبارت است از: عفو و گذشت با وجود قدرت بر

السالم نیز علیه سینهای بزرگ و صاحب کرامت است و علی بن الحچنین خصال نیکویی زیبنده انسان .منت مالبی

اند: هشام بن گویای صدق این مدعاست. نوشته منت امام،یکی از این بزرگان است. گذشت و فروتنی و بخشش بی

السالم و علیه عبدالملک بن مروان، حاکم شهر مدینه بود، همواره به علی بن الحسین اسماعیل، هنگامی که از سوی

[ پس از 7داد. ]السالم دشنام میطالب علیهعلی بن ابی رفت و بهباالی منبر می رساند. افزون بر آن،خاندانش آزار می
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رسیدگی به جرایم وی به پا  عبدالملک به جای پدرش نشست، هشام را بر کنار کرد و دستور داد تا برای آنکه ولید بن

السالم از ش از علی بن الحسین علیهخود گفتم به خدا سوگند کسی بی گوید: بانگه داشته شود. خود هشام بن اسماعیل می

برخالف انتظار، امام  [9] .شودهایش پذیرفته میکاری است، گفتهنخواهد کرد و چون مرد صالح و درست من شکایت

قتی و»کنیم: السالم اشاره میفرزندش، عبدالله بن علی علیه مردانه آن حضرت از زبانچنین نکرد. حال به رفتار جوان

ا بگوییم. بدین جهت، همه م شد، پدرم ما را بر حذر داشت از اینکه کالم زشتی که خوشایند نیست، به هشام هشام بر کنار

گویی به عملکردش نسبت به مردم نگه داشته شده برای پاسخ را جمع کرد و فرمود: این مرد از کار بر کنار شده و

رفتار او با ما  برای چه و حال آنکه به خدا سوگند،ندارد متعرض وی گردد. من گفتم: پدرجان!  است. کسی از شما حق

وی انتقام بگیریم(. پدرم فرمود: پسرم او را به خدا واگذار  خیلی زشت و ناپسند بود و ما منتظر چنین روزی بودیم )تا از

 با یک حرف السالم حتیعلیه داند با وی کند(. از همین رو، هیچ یک از فرزندان علی بن الحسینمی )تا هر آنچه صالح

  . [2] .«متعرض وی نگردید

ن روزی علی بن الحسی السالم از تعرض به وی و شکایت از او مانع شد، بلکه بنا به گفته معمر،علیه نه تنها امام سجاد

برای هر کسی که خواستی، کمک بخواه )تا از وی برایت رضایت  السالم نزد هشام رفت و به او گفت: به وسیله ماعلیه

هشام )در مقابل این رفتار  - اینکه وی در زمان حکومت خود رفتارهای ناشایستی با خاندان پیامبر داشت با -م(. بخواهی

[ 6«. ]داند که رسالتش را در کدام خاندان قرار دهدخداوند بهتر می الله أعلم حیث یجعل رسالته؛»شرمسار شد و( گفت: 

جوان مردی امام مشاهده  معروف است،« اقم»و « حره»ه واقعه در ماجرای قیام مردم مدینه که ب .(124 :)انعام

امیه و بازگشت خاندان پیامبر به السالم به دست بنیحسین علیه های تاریخی، پس از شهادت امامشود. بنا بر نوشتهمی

 نای ناسازگاریبرآشفتند و ب های هولناک سپاهیان شام علیه فرزند و خاندان پیامبر، مردمافشای جنایت شهر مدینه و

ه، هایی متوسل شد و در گام نخست، حاکم پیشین مدینالسالم به حیلهعلیه گذاشتند. یزید برای تبرئه خود از قتل امام حسین

وی کرد. حاکم جدید بنای خوش  ولید بن عتبه را از حکومت بر کنار و عثمان بن محمد بن ابوسفیان را جانشین یعنی

نیت خود، برخی از بزرگان مدینه، همچون: عبدالله بن حنظله،  رفتاری را با مردم گذاشت و برای نشان دادن حسن

ار مورد تکریم یزید قر منذر بن زبیر و عبدالله بن ابوعمرو بن خوض را نزد یزید به شام فرستاد تا غسیل المالئکة،

گردند و مردم را آرام کنند، ولی نتیجه این سفر برخالف انتظار  گیرند، به مدینه بازکه میگیرند. سپس با هدایایی 

  :آنان وقتی بازگشتند، به مردم خبر دادند .امیه شدبنی

از آسمان تیر  (یزید( خارج نشدیم، مگر اینکه در هراس بودیم که مبادا )به خاطر گناهان او به خدا سوگند، ما )از نزد

نوشد و کند و شراب میدختران و خواهرانش نکاح می ا ببارد؛ زیرا او مردی است که با زنان شوهردار وعذاب بر م

مدینه و تمامی  پارچه قیام کردند و حاکموقتی مردم سخن عبدالله و دیگران را شنیدند، یک . [7] .خواندنماز نیز نمی

ها که به خاندان پیامبر روا داشته بود، به با همه دشمنی د کهامیه را از شهر بیرون کردند. از جمله آنان مروان بوبنی

قرار داد و خود به سوی  السالم پناهنده شد. وی همسر خود و دیگر اقوامش را در پناه آن حضرتعلیه علی بن الحسین

 که وقتی مروان نزدمردی به همه آنان پناه داد. این در حالی بود جوان السالم نیز باشام گریخت. علی بن الحسین علیه

  . [4] .عبدالله بن عمر رفت و از وی درخواست پناهندگی کرد، عبدالله نپذیرفت

------------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .977، ص 7محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، بیروت، مکتبة الحیاة، ج  [1]

  .27ائص الفتیان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص عبد الرزاق کاشانی، تحفة االخوان فی خص [2]

سفیان آن را بنا نهاده و تا بن ابی های زشتی بود که معاویةالسالم یکی از سنتسب و لعن امیرالمؤمنین علی علیه [3]

لو سب و لعن داشت تا اینکه عمر بن عبدالعزیز این رسم زشت را برچید و ج صد سال در جامعه اسالمی آن روز رواج

  .السالم را گرفتعلیه علی

  .119، ص 2طبقات، ج  [4]

  .همان [5]

  .749، ص 91تاریخ دمشق، ج  [6]

  .799، ص 7سیر اعالم النبالء، ج  [7]

عبدالله بن عمر، علت پذیرش و پناه  . نکته قابل توجه اینکه طبری در توجیه رفتار779، ص 9تاریخ طبری، ج  [8]

 هایشمرد، حال آنکه نه به لحاظ سنی و نه از نظر ویژگیمیان او و مروان می السالم را دوستیعلیهدادن امام سجاد 

  .طالب وجود دارداو با آل ابی اخالقی تناسبی میان آنان نبود و شواهد فراوان تاریخی بر دشمنی مروان و آل

  .1742های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش 
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 چ

 چرا گریه نکنم؟

می که گفت. کشنیدم، زیر لب چیزی میمی اش راگریست. صدای ناله و گریهسرش را بر تخته سنگی گذاشته بود و می

ید، بگو انستتوگوید، ولی چرا در آن بیابان؟ این ذکرها را در مسجد و خانه هم میمی جلوتر رفتم شنیدم که ذکر خدا را

اال الله حقاً حقاً، ال اله اال الله تعبداً و رقا، ال اله  ال اله»گفت: هایش را به وضوح شنیدم، میباز هم جلوتر رفتم و حرف

  .«...ایماناً و تصدیقاً و صدقاً  اال الله

 لقب داده« دالساجدینسی»سرش را از سجده برداشت. بی علت نبود که او را  حدود هزار بار این ذکرها را گفت. سپس

  .اشک ریختن کار هر کسی نبود بودند؛ یعنی سرور سجده کنندگان؛ هزار بار، آن هم در حالت سجده ذکر گفتن و

هایش خیس شده بود، گفتم: ای آقای من، وقت آن نیست که اندوهتان را تمام کرده، از بس گریه کرده بود صورت و ریش

  گریه را کم کنید؟

ت دانسآنها را پنهان کرد، با اینکه می السالم دوازده فرزند داشت، خدا یکی ازتو، حضرت یعقوب علیه غالم، وای بر -

 هایش نابینا شد، چگونه گریه نکنم، درموهای سرش سفید، کمرش خمیده و چشم یوسف او زنده است، آنقدر گریست تا

  . [1] د کردندحالی که جلو چشمم، پدر و برادر و چندین نفر از بستگانم را شهی

  مکن منعم مدام ار گریه کردم

  غم خود را نهان در گریه کردم

  گالب اشک من گلگون اگر بود

  های پرپر گریه کردمبه آن گل

  به باغ کربال با همسرایان

  به داغ شش برادر گریه کردم

  ام در خلوت خویششب تنهایی

  . [9] بر آن تن های بی سر گریه کردم

ت گفتم؛ حق داشزدم، کاش نمی اندیشیدم که عجب حرف نابجاییه راه افتادیم. در راه بازگشت با خود میو ب برخاستیم

الم را السحضور داشت، جریان تشنگی کودکان خردسال امام حسین علیه های آن سفرگریه کند، او در تمام فراز و نشیب

 «هل من ناصر...»صدای  ی تلخ تنهایی وبود، حادثهماجرای تیر باران شدن مشک عباس را فراموش نکرده  دیده بود،

شهدا و توهین و تحقیر مجلس ابن زیاد و... همه و همه،  پدرش، قطعه قطعه شدن برادرش، باالی نیزه رفتن سرهای

  .شدآورد، سیالب اشک از چشمانش جاری میپر دردش بود که هرگاه به یاد می های عمیقی بر دلزخم

جا مدفون شود و دیگر کربال در همان شد، آن وقت ممکن بود اسالم وال بیمار نبود، او نیز شهید میی کربدر حادثه اگر

  .نماند هیچ فردی از سالله پاک رسول خدا باقی

------------------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .42های شنیدنی، ص داستان [1]

  .صرغفورزاده )شفق(، شاعر معا [2]

 .1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 چرا زین العابدین نامیده شد؟

صورت یک افعی بسیار هولناکی با  السالم مشغول نماز بود، که ناگاه شیطان بهروزی حضرت علی بن الحسین علیه

  .را به محراب عبادت آن حضرت نزدیک کرد ودهای سرخ از درون زمین آشکار شد و خچشم

دگار پرور کمترین حساسیتی در برابر آن موجود وحشتناک نشان نداد و ارتباط خود را با السالمولیکن امام سجاد علیه

و آتشی از دهانش خارج ساخت که بسیار  متعال قطع نکرد. افعی دهان خود را نزدیک انگشتان پای آن حضرت آورد

داد و توجهی به آن نداشت. در همین خیالی آسوده به نماز خود ادامه می وحشتناک بود، ولی حضرت با آرامش خاطر و

از سمت آسمان آمد و به آن  که شیطان با آن حالت وحشتناک مشغول اذیت و آزار بود، ناگهان تیری سوزاننده حال

کشید و به همان حالت و شکل اولیه خود بازگشت و کنار امام  همین که تیر به او خورد، فریادی ملعون اصابت کرد.

ی زیبنده و شایسته ایستاد و اظهار کرد: شما سید و سرور عبادت کنندگان هستی، و چنین نامی تنها السالمسجاد علیه

دت کنندگان را از زمان حضرت آدم تاکنون تمام عبا شماست. و سپس در ادامه کالم خود افزود: من شیطان هستم و

 السالم خارج شد وعلیه ام. و پس از آن شیطان از نزد امام سجادتر و پارساتر نیافتهرا قوی ام و کسیفریب و بازی داده

  . [1] .نیایش خود با خدا مشغول بود حضرت بدون آنکه به او توجهی داشته باشد، به نماز و

  ینرهبر عالم امام الساجد

  کنز علم اولین و آخرین
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  حجت بر حق علی بن الحسین

  العابدینبوالحسن سجاد زین

  بر قضا و قدر فرمانروا

  االمینخادم درگاه او روح

  گردش افالک او را محور است

  حکمران بر آسمان و بر زمین

  مثالصورتش مرآت ذات بی

  رأفت و حلمش چو ختم المرسلین

  رگهشناامید هرگز نرفت از د

  . [9] دست حاجت از یسار و از یمین

--------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .211حدیقة الشیعه  [1]

  .124سفینه عشق،  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747 سلم چاپ اول تابستان

 چشم به دست خدا

ای در حال گدایی هستند و از این دیدند عده کردند،السالم از جایی عبور مییک روز عید عرفه بود، حضرت سجاد علیه

  .کنندمی و آن تقاضای دستگیری و کمک

ه روز بر شما که در مثل یک چنین روزی ک حضرت تعجب کرد و با حالتی شگفت به آنها نگاه کرد و فرمود: وای

 . [1] .هایتان به غیر دست خداست و امید به دیگران داریدخواهید و چشممی عرفه است از غیر خدا کمک و مساعدت

ها در کنار کعبه دیدم که نماز شب السالم را در یکی ازحمزه می گوید: پدرم گفت: امام سجاد علیهمحمد بن ابی

داد، می داد و گاهی بر پای چپش تکیهدیدم گاهی بر پای راستش تکیه می ای کهگونه خواند، قیام نماز را طول داد،بهمی

ب تو کنی با اینکه حآقای من! آیا مرا عذاب می فرمود: یا سیدی تعذبنی و حبک فی قلبی... ایکنان میسپس شنیدم گریه

ه با اینک ذابت گرفتار کنیخواهی مرا به عسرور من من چشمم به دست عنایت توست، آیا می در قلبم هست!!! ای آقا و

  . [9] محبت تو در قلبم نشسته

  امام ساجد و عابد که از فرط سجود خود

  به اهل سجده پیدا کرد عنوان سیادت را

  باشدنه تنها در عبادت زینت عباد می

  که میراث از علی دارد شهامت را رشادت را

  همه شب تا سحر قائم همه ایام را صائم

  . [7] بهر خدای خود عبادت را که خالص کرده از

-------------------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .69/  96بحار  [1]

  .979/  1های اصول کافی داستان [2]

  .66ی عشق الله [3]

لیه و آله و محمد و آل محمد صلی الله ع زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 چسبیدن دستهای گنهکار به حجراالسود

ازدواج نماید، پروردگار جهان او را به  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: کسی که برای خدا و به قصد صله رحم

  .خواهد ساخت تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرفراز

که فرمودند: روزی در طواف خانه خدا مردی و زنی  ه السالم روایت شده استدر کشف الغمه از امام جعفر صادق علی

م تصمی حجراالسود چسبیده و هر چه تالش می کردند که جدا کنند نمی توانستند باالخره را دیدم که دست های آنها به

ع باخبر شد و دست مبارک علیه السالم از موضو گرفتند دست های آنها را قطع کنند و در این فکر بودند که امام سجاد

به برکت دست های حضرت دست های آنان از حجراالسود جدا شد آنها توبه و  خود را روی دست های آنان گذاشت و
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دید و خواست دست خود را روی  کرده و به راه خود رفتند و در حدیث نقل شده است که مرد دست زن را برهنه انابه

وقت به فتوای علمای عصر خواست که دست آن ها را قطع کند و  دست زن بمالد لذا دست هر دو به هم چسبید و حاکم

  .سجاد علیه السالم دست ها از هم و از حجراالسود جدا شدند به برکت امام

 . 1747تابستان  منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم

 چهره های خندان

با این سرا تفاوت دارد. نورانیت و  هایشای است که ویژگیصحنه قیامت که در پیش روی همگان قرار دارد، صحنه

  .آتش آنجا با آتش اینجا، همه و همه تفاوت دارند های آن،ها و گریهتاریکی آن صحنه، خنده

شود. نور آنجا نور می ماه و... نیست. بساط همه اینها قبل از قیامت برچیده همانند نور خورشید و نور و روشنایی آنجا

این گونه نیست که دو نفر که در کنار هم قرار دارند، هر دو را  [ . آتش آنجا1الهی است و اشرقت االرض بنور ربها. ]

دیگری در کنارش در  ش و آسایش،بسوزاند. بلکه چه بسا دو نفر در کنار هم، یکی مؤمن در کمال آرام ور سازد وشعله

های آتش اینجا تفاوت دارد، آتش آتش بیرونی که با ویژگی نهایت درد و رنج در آتش عذاب. زیرا آتش آنجا افزون بر

ها افروخته درون دل آتش خدایی برافروخته، آتشی که از[ »9الله الموقدة التی تطلع علی االفئدة. ] درونی نیز هست، نار

خویش، یعنی سیرت خویش محشورند، نه بر اساس  های واقعیها بر اساس چهرهنه قیامت انساندر صح«. است

جغرافیا و یا احزاب  ها وبندی بر اساس ملیت[ اما این گروه7اند، فتأتون افواجا. ]بندیگروه ها. در قیامت مردمصورت

. برخی سفید، برخی سیاه، یوم تبیض وجوه و تسود متفاوتند هاها و رفتار است. در قیامت چهرهنیست، بر اساس اندیشه

غبرة ترهقها قترة.  خندان و برخی گریان، وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة، و وجوه یومئذ علیها [ برخی9وجوه. ]

ا هایی غبار آلودند، دود و تاریکی آنها رخوشحال و چهره اند، خندان ورو و نورانیهایی در آن روز گشادهچهره[ »2]

  .«پوشش داده است

گوید: در قیامت این گونه سخن می های خندانی خندان قیامت، در مورد چهرهالسالم چهرهسید الساجدین علیه اینک

کل عین  -هایشان خندان خواهد بود که این چهار گروه چشمانشان و چهره ها گریانند مگر چهار گروه،قیامت همه چهره

ین و عین غضت عن محارم الله و ع اعین، عین بکت من خشیة الله و عین فقئت فی سبیل الله یوم القیامة اال اربعة باکیة

هر چشمی در قیامت گریان »)به این مضمون، روایات زیاد است.(  [6] .باتت ساهرة ساجدة یباهی بها الله المالئکة

راه خدا از حدقه بیرون  می که درچش - 9چشمی که از ترس خدا گریه نموده باشد.  - 1به جز چهار چشم  خواهد بود

  .«دار و در حال سجده بوده استچشمی که شب زنده - 9باشد.  چشمی که از حرام خدا پوشیده - 7آورده شده باشد. 

لغزش در هراس، به  خدا بترسد، چشم انسان مؤمن خداباور است که از حال خویش نگران است. از گناه و چشمی که از

چشمی که به خاطر خدا آن را از حدقه بیرون افکنده  در پیشگاه خدا اشک ریزان است. و نیزها، خاطر هول و هراس

ا هقیامت این چشم اند، دراند و از حدقه بیرون افکندهچشمانی را که از خدا باوران کور کرده باشند. یعنی دشمن دین

  .خندان خواهند بود

نهاده و  داشتی به حرام نداشته است. چشمی که حریم خدا را پاسپوشیده باشد و چشم  گروه سوم آن چشمی که از حرام

این گروه تنها آن چشمی نیست که از نگاه به  حدود الهی را رعایت نموده نیز در قیامت گریان نخواهد بود. منظور از

 شب بیدارچشمی است که از هر حرامی پوشیده است. گروه چهارم چشمانی است که  نامحرم پوشیده باشد، بلکه منظور

  .قیامت خندان خواهند بود اند. این گروه نیز دراند و به خاطر خدا در تهجد و عبادت به سر بردهبوده

وجود ندارد که شب بیداری آنها تنها به تهجد و نماز باشد. بلکه به طور  در روایات دیگر در مورد گروه چهارم این نکته

که در عبادت هستند را شامل  ر باشد که در این صورت چشمان فراوانیفرماید چشمی که در راه خدا شب بیدامی شامل

نویسند، و مانند چشمان پاسداران و کنند یا میبرای خدا مطالعه می خواهد داد. مانند چشمان افرادی که شب بیدارند

کنند، عتقاد دفاع میدین و ا دهند. ازکه با شب بیداری از کیان و حریم امت اسالمی و امنیت آنها پاس می مرزداران

، داربیماردار، و مانند چشم بیدار کشاورزان آبیار و کارگران کارخانه دار و پرستارانمانند چشمان بیدار مادران بچه

موقعیت اگر به خاطر خدا شب  چشمان بیدار رانندگان صحرانورد و خلبانان آسمان نورد و.... هر کس در هر مانند

  .خواهد بود بوده و چهره وی خندانبیدار باشد از گروه چهارم 

------------------- 

  :پی نوشت ها

  .64زمر،  [1]

  .7همزه،  [2]

  .14نبأ،  [3]

  .116آل عمران،  [4]

  .91و  74عبس،  [5]

  .44، ص 9کشف الغمه، ج  [6]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 
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 چرا سجاد؟

نعمتی از نعمتهای خداوند متعال را یاد نکرد، مگر  السالم هرگزالسالم فرمود: پدرم علی بن الحسین علیهام باقر علیهام

باشد، نخواند،  ای از کتاب خدا که در آن سجدهرفت. و برای شکرانه آن نعمت و آیهسجده می آنکه به پاس آن نعمت به

کرد که از او در بیم و هراس بود یا مکر کننده را از می کرد. و هر گاه حق تعالی از او بدی را دفعمگر آنکه سجده می

آورد. و هرگاه توفیق می شد، سجده شکر بجانمود. و هر گاه از نماز واجب فارغ میسجده شکر می گردانید،او بر می

کرد و اثر سجده در مواضع سجود آن حضرت آن سجده می را اصالح کند، برای شکر کرد که میان دو نفرپیدا می

  . [1] .گفتندآن حضرت را سجاد می نمایان بود. به این سبب

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .672، ص 9جالء العیون، ج  [1]

و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری

  . 1741اول بهار 

 چگونگی دستیابی به کتاب صحیفه

 به وسیله آن این کتاب شریف روایت پس از ذکر سلسله سند روایتی که« صحیفه کامله سجادیه»در مقدمه کتاب شریف 

السالم در حالی که به علیه« ییحیی بن زید بن عل»گوید: من با می« هارون متوکل بن»شده است، چنین آمده است: 

پرسید: « یحیی»سالم نمودم.  خراسان رهسپار بود، پس از کشته شدن پدرش، برخورد و مالقات کردم و بر او سوی

بودند « مدینه»او درباره کسان و اقوام و پسر عموهای خود که در  «.کنماز حج مراجعت می»گفتم: « آیی؟از کجا می»

)سؤاالت زیاد کرد( و من خبر  السالم سؤال را به مبالغه رسانیداحوال جعفر بن محمد علیه باالخص از :از من پرسید

السالم بیان علیه« زید بن علی»اندوهشان را بر قتل پدرش: جناب  آنها را و خبر او را به وی دادم و مراتب حزن و

را به ترک خروج و قیام امر  السالم( پدرملیهالسالم )امام باقر عبه من گفت: عموی من: محمد بن علی علیه کردم. یحیی

بیرون رود، عاقبت کار او به کجا « مدینه»خروج کند و از « امیه بنی»فرمود و او را مطلع نمود که اگر علیه می

 گفت:« آری!»نمودی؟ گفتم:  السالم )امام صادق( مالقاتحال تو آیا با پسر عموی من جعفر بن محمد علیه .خواهد کشید

فدایت »گفتم: « کرد؟ به من خبر ده!چگونه مرا یاد می»گفت:  «!آری»گفتم: « ا از او درباره من سخنی شنیدی؟آی»

را پریشان سازم.(یحیی  )و بدین وسیله خاطر تو« امندارم با تو روبرو شوم با بیان آنچه از او شنیده شوم! من دوست

فرمود: هر از او شنیدم که می»من گفتم: « ای بیاور!!او شنیده ترسانی؟! آنچه را که ازآیا تو مرا از مرگ می»گفت: 

 در این« آویخته گشت.!! شوی، همان طور که پدرت کشته شد و به دارشوی و به دار آویخته میکشته می آینه تو نیز

آنچه را خداوند »[ یعنی: 1« ]یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب یمحو الله ما»تغییر کرد و گفت: « یحیی»حال رنگ چهره 

تغییر ناپذیر است در نزد  که« ام الکتاب»کند و علم برد، و آنچه را که خداوند بخواهد برقرار میمی بخواهد از میان

  «.اوست

 را قرار داد و هم« علم»امر والیت را به ما تأئید نمود، و از برای ما هم  ای متوکل!! بدرستی که خداوند عزوجل این

اختصاص یافتند. من گفتم: « علم» دو تای آنها را برای ما جمع کرد. و پسرعموهای ما فقط به را، و هر« شمشیر»

میلشان بیشتر است از  -السالمعلیه-توده مردم به پسرعمویت جعفر »که  انگارمدانم و میفدایت گردم! من چنین می»

علی و فرزندش جعفر  ویم محمد بناین بدان سبب است که عم»یحیی گفت: « به تو و به پدرت دارند! میلی که

  «!.خوانیممردم را به مرگ فرا می خوانند و ماعلیهماالسالم مردم را به حیات و زندگی فرامی

 مدتی سر به زیر افکنده و سپس سر« یحیی« »داناترند و یا شما داناتر هستید؟! یابن رسول الله! آیا ایشان»من گفتم: 

دانیم و دانند تمام چیزهایی را که ما میمی باشیم، مگر آنکه ایشانما دارای علم میهمگی »خود را بلند کرده و گفت: 

کلمات  ها وآیا تو از گفته»به من گفت: « یحیی»پس از این « دانند.که ایشان می دانیم تمام آنچه رالیکن ما نمی

من از برای او بیرون آوردم مسائل « بده! آنها را به من نشان»گفت: « آری!»گفتم: « ای؟!پسرعموی من چیزی نوشته

ر من خب بر من امالء نموده بود، و به -السالمعلیه-برای او دعایی را که ابوعبدالله  گوناگونی را از علم و بیرون آوردم

 نموده بود و خبر داده بود که آن دعا از دعاهای داده بود که: پدرش محمد بن علی علیهماالسالم آن دعا را بر او امالء

آنکه تا پایانش  نظری در آن دعا کرد تا« یحیی«. »صحیفه کامله»است از دعای  -علیهماالسالم- پدرش علی بن الحسین

یابن رسول الله! آیا از من »گفتم: « ای بردارم؟نسخه دهی از آنآیا به من اجازه می»را قرائت نمود و به من گفت: 

من  هان، اینک»گفت: « یحیی« »جانب شما به ما رسیده است؟!!چیزی که از شما و از  خواهی در مورداجازه می

پدرش حفظ نموده است، و حقا پدرم سفارش  ای را از دعای کامل از آنچه را که پدرم ازآورم صحیفهبرای تو بیرون می

 :( گفتگوید: پدرم )متوکل بن هارونمی« عمیر« »مبادا به دست غیر اهل برسد. نمود به صیانت و حفاظت آن کهمی

ای پسر رسول خدا! من محبت  سوگند به خداوند»من برخاستم و سر و صورت او را بوسیدم و به وی عرض کردم: »

ام ام! و حقا امیدمندم که همین والء و طاعت، مرا در زندگانیداده خود برای خود قرار« دین»شما و اطاعت از شما را 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

سوی غالمی که با وی بود و گفت:  ای را که من به او داده بودم انداخت بهپس صحیفه« مردنم سعادتمند گرداند!! و در

بنویس! و به من عرضه بدار! امید است من آن را از بر کنم. چرا که من  این دعا را با خط روشن و آشکار و زیبایی»

من در این حال بر کرده »گوید: می «متوکل« »نمود.ن دریغ میکردم و او از مطلب می -حفظه الله  -از جعفر  آن را

ن م هم چنین نبود که قبال به من بفهماند که -السالمعلیه-بکنم؟ و ابوعبدالله  دانستم چکار بایدخود پشیمان گشتم و نمی

  «.نباید آن را به احدی بدهم

ای را بیرون آورده و یان آن صحیفه قفل و مهر شدهبه نزدش آوردند، از م ای را طلبید، و چونصندوقچه« یحیی»سپس 

 «صحیفه»آن را گشود و سپس  به مهر آن نمود و آن را بوسید، و گریه کرد و پس از آن مهرش را شکست و قفل نظری

 اگر تو گفته پسر«! متوکل»سوگند به خداوند، ای »مالیده و گفت:  اشرا باز کرد و به روی چشمش گذاشت و به چهره

دادم، و را به تو نمی« صحیفه» ، تحقیقا من این«گردمشوم و به دار آویخته میمن کشته می»گفتی که: نمی را به منعمم 

گفتار او حق است که از »دانم که: ورزیدم. و لیکن من تحقیقا میمی در حفظ آن ساعی بوده و از دادن به غیر بخل

که مثل چنین علمی به چنگ  واهد پیوست. بنابراین نگران آن شدماخذ کرده است و تحقیقا صحت آن به وقوع خ پدرانش

را بگیر  «صحیفه»هایشان برای خود ذخیره نمایند. بنابراین تو این خزانه افتد و آنان آن را کتمان کنند، و در« بنی امیه»

د میان من و آن جماعت هنگامی که خداون مرا از نگرانی فارغ ساز، و در مورد آن در انتظار باقی بمان! پس در آن و

وی س امانتی است و از من نزد تو، تا اینکه آن را برسانی به« صحیفه»فرمود، این  آنچه را که بخواهد حکم کند، حکم

علی علیهماالسالم زیرا که آن دو جانشینان من  دو پسر عمویم: محمد و ابراهیم دو پسران عبدالله بن الحسن بن الحسن بن

  «.پس از منهستند در امر امامت 

رهسپار « مدینه»کشته شد، به سوی  «یحیی بن زید»را از وی اخذ نمودم، و چون « صحیفه»گوید: من می« متوکل»

حضرت « برای او گفتم.« یحیی»را دیدار کردم، و از حدیث و داستان  - السالمعلیه-شدم، و ابوعبدالله امام صادق 

من نازل کند، و وی را  خداوند رحمتش را بر پسرعموی»د، و گفت: به شدت رسی« یحیی»اندوهش بر فقدان  گریست و

مرا از دادن دعا به او دریغ نیامد، مگر از همان «! متوکل»ای  به پدرانش و اجدادش ملحق فرماید!! و سوگند به خداوند

شود و گ را حضرت آن«. صحیفه»این است آن »؟ گفتم: «صحیفه»صحیفه پدرش ترسید و کجاست آن  جهتی که او بر

 پس از آن گفت به« است. -علیهماالسالم -الحسین  و دعای جدم علی بن« زید»سوگند به خداوند این خط عمویم »گفت: 

برخاست  «اسماعیل»بیاور آن دعایی را که من تو را به حفظ و صیانتش امر کردم!!  و« اسماعیل»پسرش، برخیز ای 

به من داده بود. حضرت آن را بوسید « بن زید یحیی»ای بود که صحیفه ای را بیرون آورد که گویا بعینه همانو صحیفه

  «.باشدخط پدرم، و امالء جدم علیهماالسالم در حضور من می این»اش نهاد و گفت: و به دیده

حضرت در « مقابله کنم؟!» «یحیی»و « صحیفه زید»را با « صحیفه»دهید من این رسول الله؛ آیا اذن می یابن»گفتم: 

ب ، مطل«صحیفه»من نگاه کردم و دیدم آن دو « مهم شایسته یافتم! تو را برای این امر»ن کار به من اذن داد و گفت: ای

ادامه روایت مسأله  دیگر اختالف داشته باشد. در« صحیفه»در آن حتی یک حرف را نیافتم که با  واحدی است، و

صادق با آن دو آمده است و سپس به صورت مفصل کالم  تتحویل صحیفه به دو پسر عبدالله بن الحسن و مکالمه حضر

خوانیم و می ما مردم را به مرگ»که « یحیی بن زید»در ارتباط با سخنان  -السالمعلیه- حضرت امام صادق

صلی الله علیه و آله  -انگیز خواب حضرت رسول شگفت آمده است و همچنین داستان« پسرعموهای ما آنان را به حیات

به طول خواهد  و لزوم برخورد با آنان و اینکه سلطنت آنان هزار ماه« بنی امیه»به حاکمیت  باالی منبر راجع -و سلم 

آنان هزار ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت  انجامید و در این مدت هرگز ملکشان زائل نخواهد شد و اینکه

خداوند عملکرد  را شعار خود قرار خواهند داد و« اهل بیت»شد و اینکه آنان بغض و کینه  هرگز ملکشان زائل نخواهد

  .آنان را برای رسولش بیان کرده است

آورده و  خروج کند برای دفع ستم، بلیه و گرفتاری او را از پای در« اهل بیت»کس از ما  بعد حضرت فرمود: هر

لی و خود سرانه در عرض معصوم است استقال موجب فزون شکنجه و آزار ما و شیعیانمان خواهد شد )که منظور قیام

 نهضتی که در طول آن و به پیروی از دستورات آنان باشد که با توجه به وجوب و در صورت نبود امکانات، نه قیام و

اسالم از الزم فرائض است، نه  دفع ظلم و فضیلت و وجوب خروج از زیر بار حکومت جائر و اینکه تشکیل حکومت

 سپس حضرت ابوعبدالله بر من آن»گوید: می« متوکل به هارون»باشد.(بعد می جب و الزم همتنها منعی نداشته که وا

دست من به در رفت و از آنها شصت و اندی  باشد. یازده باب آن ازدعاها را امالء نمودند و آنها هفتاد و پنج باب می

 «تا آخر سلسله روایت -حدثنا ابوالمفضل... »های موجود آمده است که صحیفه باب را نگه داشتم. و سپس در مقدمه

[2] .  

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: الرعد17از سوره  74آیه  [1]

  .مقدمه صحیفه کامله سجادیه [2]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 
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 حماد بن زید

  .«علی بن حسین برترین هاشمی بود که من او را درک کردم[ . »1« ]و کان أفضل هاشمی أدرکته»

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، طبع مصر197، ص 9منهاج السنة النبویة، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 بصریحسن 

اکثر اصحاب رسول خدا صلی الله  ه( از اهل بصره و از مشاهیر تابعین و فیض مالقات 111)متوفی « حسن بصری»

زهد و تقوا معروف است و صوفیان نیز او را پرورده نبوت و خوگرفته  علیه و آله را دریافته بود وی پیش عامه به

السالم چنان امام سجاد علیه [ زهد و تقوا و شکوه و عظمت1دانند ]کعبه عمل و علم و خالصه ورع و حلم می فتوت و

  .زداو بوسه می اختیار به پایچشم او را خیره کرده بود که بی

السالم برخورد و دید اند که در خانه کعبه به امام سجاد علیهکرده درباره کثرت زهد و توجه همیشگی او به خدا روایت

گداز زمزه کرده و به شدت ناله  اش کشیده بود، اشعار زیر را با سوز وبر چهره به صورت ناشناسی که نقابی که امام

  .نمودمی

  أال أیها المأمول فی کل حاجة - 1

  شکوت الیک الضر فارحم شکایتی

  أال یا رجائی أنت کاشف کربتی - 2

  فهب لی ذنوبی کلها و أقض حاجتی

  و ان الیک القصد فی کل مطلب - 3

  البین و غایتیو أنت غیاث الط

  أتیت بأفعال قباح ردیه - 4

  فما فی الوری خلق جنی کجنایتی

  فزادی قلیل ال أراه مبلغی - 5

  أللزاد أبکی أم لبعد مسافتی؟

  أتجمعنی و الظالمین موافقا - 6

  فأین طوافی ثم أین زیارتی؟

  أتحرقنی بالنار یا غایة المنی - 7

  فأین رجائی ثم أین مخافتی؟

  ا سیدی فأمنن علی بتوبةفی - 8

  بمقالتی« عالم»فأنک رب 

  :ترجمه اشعار

گویم مرا مورد عفو و شود. بینوائی خود را به تو باز میای آن که در هر نیازی دست امید به سوی تو دراز می - 1

  .بخشش خود قرار بده

  .خش و حاجت مرا برآرکنی، همه گناهان مرا ببای امید من که اندوه و سختی را از من دور می - 2

  .آورم، تو دستگیر خواستاران و هدف و مقصود منیدر هر حاجتی به تو روی می - 3

  .با کارهای زشت خود به تو روی آوردم، هیچ مخلوقی در جهان به اندازه من گناهکار نیست - 4

  !ا بر دوری راهم؟رساند، آیا بر کمی توشه بگریم یتوشه راه من ناچیز است و مرا به مقصد نمی - 5

  !شود؟کنی؟ پس طواف من به دور خانه تو و زیارت من چه میآیا تو مرا با ستمگران در یک جا جمع می - 6

  شود؟سوزانی، پس امید من به تو و ترس من از تو چه میای نقطه پایان آرزوهای من آیا مرا به آتش خود می - 7

  .نت بگذار که تو پروردگار و عالم به گفتار منیام بر من مای سرور من از قبول توبه - 8

س السالم است پالعابدین علیهزین گوید: نزدیک شدم دیدم که وی امام، فرزند امام، علی بن الحسینمی« بصری حسن»

 این مناجات و گریه از بهر چیست؟ با این که تو داخل اهل بیتی هستی که پای او را بوسیدم و گفتم: ای فرزند نبوت،

فرمود: ای فرزند ابوالحسن این  درباره آنها فرموده است: )لیذهب عنکم الرجس أهل. البیت و یطهرکم تطهیرا( خداوند

را اطاعت کند، آفریده شده است گر چه بنده حبشی باشد و جهنم برای  سخنان را کنار بگذار بهشت برای هر کس که خدا

  :الله علیه و آله فرموده است آزاد مردی قرشی باشد پیامبر اکرم صلیخدا را نافرمانی کند خلق شده هر چند  هر کس که

  . [9] «اعمال خود را نزد من آورید نه انساب خود را«: »ایتونی بأعمالکم ال بأنسابکم»
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 :پی نوشت ها

  .79، ص 1عطار، تذکرة األولیاء، ج  [1]

مصطفی شیبی، همبستگی میان  از المنتظم ابن الجوزی، دکتر - 94و  94، ص 7بنا به نقل روضات الجنات، ج  [2]

  .شهابی ، ترجمه مرحوم دکتر علی اکبر122تصوف و تشیع، ص 

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 حافظ حسین درویش کربالئی تبریزی

الهمام، قبلة الساجدین، و کعبة الزاهدین،  ذکر االمام»گوید: السالم میمعرفی امام سجاد علیهه( در  449حافط حسین )

الندبة،  الغمة و محیی السنة و سنی الهمة و رفیع الرتبة و انیس الکربة و صاحب أبی األئمة و سراج األمة و کاشف

چهارم  وی امام«. »العابدین علیه صلوات المصلینزین محمد علی بن الحسینالمدفون بأرض الطیبة، سید المجاهدین، أبی

به « ذوالثفنات» الثفنات است. و آن جناب راالعابدین و سید العابدین و السجاد و ذیبه زین از ائمه اثنی عشر معروف

سود، مانند زانوی شتر درشت سجود بر زمین می گفتند که از کثرت عبادت بعضی از اندامش که در حینجهت آن می

صلی  آن گویند که ظاهر و باطن وی و اقوال و افعال و خلق و خلق وی به حضرت رسول العابدینش ازده بود. و زینش

أجل التابعین و أعالمهم. قال الزهری: ما رأیت  البیت و منو هو من أکابر سادات أهل«. »الله علیه و آله مانند بود..

لیوم و ا السالم کان یصلی فیمسیب: بلغنی أن علی بن الحسین علیهقال سعید بن ال قرشیا أفضل من علی بن الحسین و

السالم خوف و العابدین علیهبر حضرت امام زین» .«العابدین لعبادتهاللیلة ألف رکعة الی أن توفی. و قالوا: سمی زین

ون چ چیره شده بود گویند که: در وقت وضو ساختن رنگ رخسار مبارکش متغیر گشتی و خشیت الهی به طرز عجیبی

باید دانید که در حضور که میکردند، فرمود: نمی به نماز ایستادی لرزه بر اندام نازنینش افتادی از این حاالتش سؤال

 الهی چون ه تندی آن حضرت از خوفانگیخت بکرد. و همچنین گویند که: چون بادی بر می بایدایستاد و خدمت که می

افروخته شد و وی در سجده بود از اطراف و  هوشان بیفتادی و همچنین گویند که: نوبه آتشی در منزل آن حضرتبی

 و تضرع خود رجوع نکرد تا آن آتش فرو نشست بعد از آن وی را از آن سؤال جوانب آواز برآمد، آن حضرت از نیاز

و چون مردمان به خواب «. خبرم نبود دیگر چنان مشغول ساخته بود که از سوزش این آتش کردند فرمود: که فکر آتش

اللهم ان هول المطلع و »نادی بأعلی صوته و یدعو و کان من دعائه:  رفتندی برخاستی و به عبادت مشغول گشتی و

خانواده و فرزندانش  ذاشت،گسپس صورت خود را روی خاکها می«. یدیک اقلقنی عن وسادی و منع رقادی الوقوف بین

 اللهم انی أسألک»کرد: شد، سپس عرض میملتفت آنها نمی گریستند و آن حضرتگرفتند و به حال او میدور او را می

  .«القاک و أنت عنی راض الروح و الراحة حین

الم پیدا شد حضور وی السالعابدین علیهکه حضرت امام علی زین گوید: شبی در حجر بودم ناگاه دیدم« طاوس یمانی»

به سجده نهاد و روی  دانسته، پس در عقب سر آن حضرت ایستادم، آن حضرت نمازها گزارد بعد از آن سر را غنیمت

: فرمودگفت، چون گوش کردم شنیدم که میکرده چیزی می مبارک خود بر زمین مالید و دستهای خود را به سوی آسمان

  .«ک بفنائکبفنائک، سائل عبیدک بفنائک، فقیرک»

نبود که به وسیله این کلمات از الله سبحانه و تعالی چیزی خواسته باشم  گوید: آن کلمات را یاد گرفتم و هرگز« طاوس»

گویند: روزی آن حضرت به صحرا  .نداده باشد البته دعایم مستجاب شده به برکت این کلمات و عزت آن حضرت که

 اله ال»گفت که: گریست و میبر سنگ درشتی سجده کرده بود و می فت کهرفت، موالی وی از عقب وی برفت او را یا

گوید: طاوس این اذکار را شمرده تا به می راوی«. حقا؛ ال اله ال الله تعبدا و رقا؛ ال اله اال الله ایمانا و تصدیقا اال الله حقا

  ...سجود برداشت، محاسنش در اشک غرق بود هزار بار رسیده است. وقتی سر از

امارات شرف و علو شأن و عالمات بزرگی و رفعت مکان حضرت امام  :نویسدمی« روضات الجنان»صاحب 

مدر گواه امامت و وصایت  السالم از حیز تعداد بیرون است و از احاطه دائره خیال افزون، حجر وعلیه العابدینزین

ر است و بر السنه خواص و عوام مشهور که اخبار مذکو اوست چه جای انسان و بشر. در بسیاری از کتب آثار و

سزاوارترم  مبارکه با آن حضرت در مقام گفت و شنود آمده بر زبان آورد که: من به امامت در مکه« محمد بن حنفیه»

 العابدینباید داد. حضرت امام زینبه من می زیرا که فرزند صلبی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ام سالح رسول را

دانستمی که می از خدای بترس و بر دعویی که حق به جانب تو نباشد، اقدام منمای، اگر م فرمود که: ای عمالسالعلیه

محمد »وصی پدر خودم و پدرم وصی پدرش بود؟  امامت حق تو است، تو را خالف نکردمی، ای عم ندانسته که من

خلیفه  جراألسود به امامت هر کس گواهی دهد،بوده آخر األمر مقرر بر آن شد که ح همچنان بر سخن خود مصر« حنفیه

د بن محم»السالم نماز گزاردند، آنگاه نخست علیه وقت و امام روزگار او باشد. پس هر دو برفتند نزدیک به مقام ابراهیم

آن امام  از حجراألسود بر طبق مدعای خود شهادت طلبید، اما هیچ جوابی نشنید. بعد از دست به دعا برآورد« حنفیه

این کرامت مشرف گردانیده که انبیاء و اولیاء روی  السالم گفت: ای حجر به حق آن خدائی که تو را بهالعابدین علیهزین

حجراألسود در حرکت  السالم کیست؟ فی الحالدهی ما را که امام بعد از حسین بن علی علیه مالند که خبرخود به تو می

السالم به به تحقیق امامت پس از حسین بن علی علیه» :عربی فصیح گفتآمده به کمال قدرت حضرت احدیت به زبان 
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غریبه را مشاهده فرمود،  این قضیه« محمد بن حنفیه»السالم رسیده است و امام زمان اوست. چون علیه علی بن الحسین

  .به امامت آن جناب قائل گشته دیگر نزاع ننمود

روایت کرده که « شهاب زهری ابن»که وی از « سفیان بن عیینه»مذکور است مروی از « راحة االرواح»کتاب  در

دوست داشتمی، وی در جهاد روم شهید شد اگر چه از مفارقت وی  وی گفته: مرا برادری بود خدائی و من وی را بسیار

من نیز  که ای کاش شدم اما از حال وی مرا رشک آمد که وی در راه خدا شهید شد، من نیز آرزو کردم بسیار اندوهگین

گفتم: پروردگار تو با تو چه کرد؟ گفت: مرا بیامرزید  شدم. وی را در خواب دیده و از حال وی سؤال کردم وشهید می

از هر  به واسطه دوستی محمد و آل محمد و زیادت مرا در بهشت مقدار هزار ساله راه به سبب جهادی که کردم و

رشک است که شهید شدی. گفت: ای برادر مرا بر  السالم. وی را گفتم: مرا بر توجانبی به شفاعت علی بن الحسین علیه

 خواهم و چون تو به حق و اصل شوی درجه تو باالیکنم و میرا بیشتر آرزو می تو رشک بیشتر است و من منزلت تو

که تو به خدمت امام علی بن الحسین  گفتم: به چه چیز؟ گفت: به این درجه من خواهد بود بیشتر از هزار ساله راه..

فرستی و بینی بر محمد و آل محمد صلوات میکنی و چون روی وی میسالم می رسی، هر آدینه و بر اوالسالم میعلیه

و ستایش ایشان تواند کرد نمی امیه است و کسی ذکر ایشانکنی، و در این زمان حکومت بنیاو حدیث روایت می از

ای افکنی، و لیکن خدگوئی و بدن خود را در معرض هالک میایشان می کنی و ستایشتواند گفت، تو ذکر ایشان مینمی

او را به خواب دیدم مرا  دارد. چون از خواب بیدار شدم گفتم: مگر اضغاث و احالم است، دیگر بارهمی تو را نگاه

بدان چه دیدی کس را خبر مده که علی بن الحسین  ها کفر است وگفت: شک کردی، شک مکن که شک در این

ود خوابی که دیده ب بدین خواب. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را خبر داد به السالم تو را خبر دهدعلیه

م آمد و مرا طلبید مرا السالاز پیش علی بن الحسین علیه در راه شام، پس من از خواب بیدار شدم و نماز گزاردم، کسی

گفت. کرامت و خرق  چنین و چنین خواب دیدی و آن هر دو خواب که دیده بودم بعینهما به من باز گفت: یا زهری دوش

  . [1] .به همین قدر اختصار شد عادت وی زیاده از آن است که در حیز تقریر و تحریر درآید

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .917 - 919، ص 9روضات الجنان، روضه هشتم، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 حق خدا بر بنده

 جعل لک علی نفسه أن یکفیک أمر الدنیا و فأما حق الله األکبر فانک تعبده الیشرک به شیئا فاذا فعلت ذلک باخالص

  . [1] .رة و یحفظ لک ما تحب منهااالخ

از روی اخالص این کار را کردی،  حق خداوند بزرگ این است که او را بپرستی و چیزی را شریکش ندانی و چون

  .کفایت کند و آنچه از او بخواهی برایت نگهدارد خدا برعهده گرفته که کار دنیا و آخرت تو را

----------------------- 

 :پی نوشت ها

  .926تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 حق پدر بر فرزند

رأیت فی نفسک مما تعجبک فاعلم أن أباک  و أما حق أبیک فتعلم أنه أصلک و أنک فرعه و أنک لواله لم تکن، فمهما

  . [1].ه علی قدر ذلکاشکر أصل النعمة علیک فیه و احمد الله و

توست و تو شاخه او هستی، و بدانی که اگر او نبود تو نبودی، پس هر  و اما حق پدرت را باید بدانی که او اصل و ریشه

باشد، و تو، پدرت می خود چیزی دیدی که خوشت آمد بدان که )از پدرت داری( زیرا اساس نعمت و خوشی زمانی در

  .اندازه شکر کن خدا را سپاس بگزار و به همان

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .967تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 
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 حق مادر بر فرزند

ال یطعم أحد أحدا. و أنها وقتک بسمعها و  فحق أمک فأن تعلم أنها حملتک حیث ال یحمل أحد و أطعمتک من ثمرة قلبها ما

 بشرها و جمیع جوارحها مستبشرة بذلک، فرحة، موابلة محتملة لما فیه مکروهها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و

أن تشبع و تجوع هی و تکسوک و  ألمها و ثقلها و غمها حتی دفعتها عنک یدالقدرة و أخرجتک الی األرض فرضیت

ببؤسها و تلذذک بالنوم بأرقها و کان بطنها لک وعاء و حجرها  تظمأ و تظلک و تضحی و تنعمکتعری و ترویک و 

 علی قدر ذلک و ال تقدر لک سقاء، و نفسها لک وقاء، تباشر حر الدنیا و بردها لک و دونک، فتشکرها لک حواء و ثدیها

  . [1].علیه اال بعون الله و توفیقه

گونه حمل نکند، و از میوه  ی او تو را در شکم خود حمل کرده که احدی کسی را آنمادرت این است که بدان و اما حق

نخوراند، و اوست که تو را با گوش و چشم و دست و پا و مو و همه  دلش به تو خورانیده که کسی از آن به دیگری

و سنگینی و غمی را  درد نگهداری کرده و بدین فداکاری شاداب و شادمان و مواظب بوده و هر ناگواری و اعضایش

دفع نموده و تو را از آنها رهانده و به روی زمین کشانده و  تحمل کرده تا ]توانسته[ دست قدرت ]مکروهات[ را از تو

تو را سیراب کند و  بوده که تو سیر باشی و او گرسنه بماند، و تو جامه بپوشی و او برهنه باشد، در عین حال راضی

خوابی باشد و با سختی کشیدن تو را به نعمت رساند، و با بی سایه بدارد و خود زیر آفتابخود تشنه بماند، تو را در 

 جانش فدای تو و خواب کند، شکمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسایشگاه تو و پستانش مشک آب تو و خود، تو را به

قدرش را بدانی و این را نتوانی مگر به به این اندازه  .به خاطر تو، و به حساب تو، گرم و سرد روزگار را چشیده است

  .یاری و توفیق خدا

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .967تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 حارث بن جارود

  . [1].السالم دانسته استامام سجاد علیه حارث بن جارود تمیمی، شیخ او را از اصحاب

--------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حارث بن فضیل

  . [1] .السالم شمرده استفضیل مدنی، شیخ او را از اصحاب امام سجاد علیهحارث بن 

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ابی ثابتحبیب بن 

ین او را از جمله اصحاب امام علی بن حس ثابت اسدی کوفی تابعی، وی فقیه کوفه بوده است، شیخابویحیی حبیب بن ابی

 [ وی از امام امیرالمؤمنین9برقی او را از اصحاب امام شمرده است. ] [ و همین طور1علیهماالسالم دانسته ]

[ 7] اند.دیگران نیز از او روایت نقل کرده م روایت کرده و عامر بن سمط والسالم و از علی بن حسین، علیهماالسالعلیه

  . [4] .ه از دنیا رفت 114او در سال 

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]
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  .1/  9معجم رجال الحدیث:  [3]

  .رجال طوسی [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی ام

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حبیب بن حسان

علی بن حسین علیهماالسالم و از  شرس اسدی که غالم خاندان اسدی بوده است، وی از امامحبیب بن حسان بن ابی

  . [1] .رسول الله روایت کرده است - امام صادق -ابوجعفر و از ابوعبدالله 

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حبیب بن معلی

گوید: او ابتدا از [ و کشی می1شمرده، ] السالما از جمله اصحاب امام سجاد علیهحبیب بن معلی سجستانی، شیخ او ر

بوده  شد، او از اصحاب ابوجعفر و ابوعبدالله علیهماالسالم و از مالزمین ایشان خوارج بود ولی بعدها وارد این مذهب

  . [9] .است

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال کشی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حدیم بن سفیان

حدیم بن سفیان اسدی کوفه، از اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم است، شیخ در رجال خود او را چنین معرفی 

  . [1] .است کرده

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حدیم بن شریک

  . [1] .السالم دانسته استاد علیهحدیم بن شریک اسدی، شیخ او را از جمله اصحاب امام سج

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حر بن کعب

  . [1] .السالم شمرده استاصحاب امام سجاد علیه حر بن کعب ازری کوفی، شیخ او را از

------------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسان عامری

  . [1] .السالم دانسته استز جمله اصحاب امام سجاد علیهبرقی او را ا

--------------------------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسن بن رواج

  . [1] .حسن بن رواج بصری، شیخ او را از جمله اصحاب امام علی بن حسین علیهماالسالم دانسته است

------------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

گره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کن9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسن بن علی

  . [1] .السالم شمرده استرافع، شیخ او را از جمله اصحاب امام سجاد علیهحسن بن علی بن ابی

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسن بن عماره

[ و برقی او را در 1السالم دانسته ]علیه حسن بن عماره کوفی، عامی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین

  . [9] .علیهماالسالم آورده است زمره اصحاب امام باقر و امام صادق

------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسن بن محمد

 السالم شمردهاصحاب امام زین العابدین علیه السالم، شیخ او را ازحسن بن محمد بن حنفیة بن امام امیرالمؤمنین علیه

  . [1] .است

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حسین بن علی

و السالم، شیخ مفید درباره االعابدین علیه السالم، از اوالد امام زینطالب علیهحسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی

ت بن اش فاطمهبوده است، حدیث بسیاری از پدرش علی بن حسین علیهماالسالم و عمه گوید: او فاضلی پرهیزگارمی

فرماید: و اما السالم درباره او میامام باقر علیه [ و1الم نقل کرده است ]السالسالم و برادرش ابوجعفر علیهالحسین علیه

عتاب  کرد و هنگامی که افراد نادان او را مورد خطاب وبا تواضع روی زمین حرکت می حسین مردی بردبار بوده،

  . [9] .فرستاددادند در مقابل به ایشان سالم و درود میقرار می

ینه از دنیا رفت و در بقیع به خاک سپرده شد و در وقت مردن هفتاد و چهار سال عمر ه، در مد 127وی در سال 

  . [7] .داشت

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .ارشاد مفید [1]

  .1/  1حیاة االمام محمد الباقر:  [2]

  .99/  6معجم رجال الحدیث:  [3]

قر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ با9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حصین بن عمرو

  . [1] .السالم شمرده استحصین بن عمرو همدانی کوفی مشعاری، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9از زندگانی امام سجاد )جلد  منبع: تحلیلی

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حطان بن خفان

  . [1] .السالم دانسته استابوجبیره حطان بن خفان جرمی، شیخ او را از جمله اصحاب امام سجاد علیه

--------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حفص بن عمر

  . [1] .السالم آورده استحفص بن عمر انصاری کوفی، شیخ او را در ردیف اصحاب امام سجاد علیه

----------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 حکم بن عتیبه

ین شیخ او را در [ و همچن1السالم شمرده ]علیه ابومحمد حکم بن عتیبه کندی کوفی، برقی او را از اصحاب امام سجاد

اخبار  [ و کشی،گروهی از9آورده است و اضافه فرموده که وی از گروه بتریه است ] السالمردیف اصحاب امام علیه

 گوید: ازگمراهان است. ابوبصیر روایت کرده، می را در انتقاد و نکوهش او نقل کرده و این که او از جمله منحرفین و

یاری از این سالم( بس فرمود: حکم بن عتیبه، سلمه، کثیر النوی، ابوالمقدام و ثمار )یعنییکه م السالم شنیدمابوجعفر علیه

و من الناس من یقول آمنا »هستند که خداوند درباره ایشان فرمود:  گمراهان را به گمراهی کشیدند و اینان از جمله کسانی

های گمراهی آن زمان بوده است و ریشه ارد که حکم از[ و این روایت داللت د7« ]الیوم اآلخر و ما هم بمؤمنین بالله و

  .اسالمی و انحراف مسلمانان از راه حق و حقیقت بوده است او از جمله عامالن فاسد کردن عقیده

احتمال قوی آن است که  [9] توثیق و از او تمجید کرده است و سخنان زیادی در توصیف او گفته است حجر او راابن

السالم که طبق نص پیامبر )ص( پس از قرآن کریم ثقل علیهم خاطر انحراف وی از والیت اهل بیتحجر تنها به ابن

  .توثیق کرده باشد اکبرند، او را

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

  .رجال طوسی [2]

  .4بقره /  [3]

  .979/  9تهذیب التهذیب:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگان

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حکیم بن جبیر

رده السالم شمامام زین العابدین علیه حکیم بن جبیر بن مطعم بن عدی بن عبد مناف قرشی مدنی، شیخ او را از اصحاب

طریق  د: او از علی بن حسین علیهماالسالم روایت کرده و حنان بن سدیر ازگویمی [ و استاد ما آقای خویی1است ]

  . [9] .پدرش از وی روایت کرده است

----------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال طوسی [2]

ه جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حکیم بن حکم

ابوجعفر و امام صادق روایت کرده و از  حکیم بن حکم بن عباد بن حنیف انصاری، از امام علی بن حسین و امام

  . [1] .السالم استاصحاب امام سجاد علیه

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9یلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حکیم بن صهیب

السالم شمرده همان گونه که او العابدین علیه ابوسدیر حکیم بن صهیب صیرفی، کوفی. شیخ او را از اصحاب امام زین

  . [1].السالم دانسته استعلیه را از اصحاب امام باقر

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حمید بن نافع

  . [1] .السالم شمرده استاصحاب امام زین العابدین علیه حمید بن نافع همدانی، شیخ او را از

------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حمید بن مسلم

[ و شاید وی همان کسی 1السالم آورده است. ]علیه ید بن مسلم کوفی، شیخ او را در شمار اصحاب امام زین العابدینحم

  .سعد بوده استغم انگیز کربال را نقل کرده و به همراه یاران ابن باشد که برخی از رویدادهای

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9لی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلی

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حج امام سجاد

رفت زیرا که آن بزرگوار در هر یک از اعمال می اما حج بیت الله الحرام، امام علیه السالم همواره به زیارت خانه خدا

سجاد  اش میافت که از مصائب و غمهای کربال دلش کباب بود، امامجان و دل تفتیده همی برایحج، آرامش روحی و مر

فواید زیادی که بر این عمل عبادی مترتب  کرد به خاطرالسالم دیگران را نیز بر اعمال حج و عمره تشویق میعلیه

  :فرموداست، می

کنید و بدین وسیله به  تان فراخ گردد و ایمان صالح پیداعمره به جا آورید تا تن درست باشید و روزی اعمال حج و»

  . [1] «.تان کمک کنیدهزینه زندگی مردم و خانواده

گردد و بدان وسیله بر گذشته واجب می کسی که اعمال حج به جا آورد، آمرزیده است و بهشت بر او»فرمود: نیز می و

  . [9] «.در امان است فرزند و اموالش شود و زن واعمالش قلم عفو کشیده می

 [ . همان طوری که آن7« ]کنند.شفاعت می مروه سعی کند، فرشتگان الهی از او کسی که بین صفا و»فرمود: و نیز می

کرد و بزرگداشت ایشان دعوت می حضرت به هنگام مراجعت حاجیان از بیت الله الحرام مردم را به تعظیم و

به آنها خوشامد بگویید و با ایشان مصافحه کنید و از ایشان تجلیل و  گردندمیوقتی که حاجیان از حج بر»فرمود: می

 «آنان دوباره، آلوده به گناه شوند! به عمل آورید تا شما هم در اجر و پاداش ایشان شریک باشید، پیش از آن که احترام

  :کنیماشاره می حاالت و رفتار امام در وقت اعمال حج [ . اینک ما به طور اختصار به برخی از9]

  حج پیاده

با پای پیاده به مکه رفت و در  السالم همچون پدر بزرگوارش و عمویش امام حسن علیهماالسالم بارهاسجاد علیه امام

  . [2] .بیست روز طول کشید یکی از مسافرتهایش تا رسیدن به بیت الله،

  حج سواره

 شتر به حج رفت و در این مسافرتها عده زیادی به همراه آن حضرت بودند. مورخان السالم بیست سفر باامام علیه

گوید: من سفری در خدمت علی بن حسین می [ ابراهیم بن علی6ای به شترش نزد. ]گویند: هرگز آن بزرگوار تازیانهمی

ای به آن حیوان کرد شارهالسالم با چوب دستیش ادرنگ کرد، امام علیه به مکه مشرف شدم، شتر آن حضرت مقداری

  «!آه از قصاص»دستش را رد کرد و او را نزد با این همه فرمود:  اما

اید ب»نشان داد و فرمود:  السالم چوب دستیش را به اودیگر بین کوههای رضوی، شتر درنگ کرد، امام علیه و یک بار

[ آری آن بزرگوار خودش را تا به این اندازه 7به راه افتاد. ] سپس سوار شد و شتر« حرکت کنی اگر نه من خواهم زد.

آزارد و به نظر آن نمی زند و او راو مدارا با یک حیوان قرار داده بود که یک تازیانه به او نمی از رحمت و محبت

  .آخرت را در پی دارد حضرت ستم کردن بر یک حیوان نیز، قصاص و مسؤولیت عالم

 همراهی قاریان با امام سجاد
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دانشمندان اطراف آن حضرت را  فرمود قاریان قرآن والسالم قصد مسافرت به بیت الله الحرام را میعلیه امام وقتی که

شدند. سعید بن مسیب مند میحکمتها و آداب آن بزرگوار بهره گرفتند زیرا که آنان از دریای علوم و معارف ومی

د آن حضرت راهی مکه شدن رود، سالینند امام علی بن حسین میرفتند مگر این که ببیقرآن به مکه نمی گوید: قاریانمی

[ آنان مسائل حج و احکام دین و سایر امور 4کردیم. ] و ما هزار تن سوار بر مرکب به همراه آن حضرت حرکت

 بزرگوار گرفتند، زیرا که به اجماع تمام مورخان در آن روزگار کسی داناتر از آنفرامی شرعی خود را از آن حضرت

  .به احکام قرآن و سنت نبود

  توشه سفر حج

خوبترین توشه و میوه از  ساخت و ازبهترین و کاملترین تدارکات را برای سفر حج و یا عمره آماده می السالمامام علیه

[ در یکی از مسافرتها خواهرش بانوی 4داشت. ]همراه برمی قبیل بادام و شکر و سویق )تلخان( ترش و شیرین به

بود، امام  مقداری توشه گرانبها تهیه فرموده بود که هزار درهم برای آنها مصرف کرده ار حضرت سکینهبزرگو

  . [11] .بین فقرا و مستمندان توزیع کردند رسید دستور داد تمام آنها را« حره»السالم وقتیکه به باالی علیه

---------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .2/  4شیعه: وسائل ال [1]

  .2/  4، وسائل الشیعه: 126من ال یحضره الفقیه: ص  [2]

  .124من ال یحضره الفقیه: ص  [3]

  .122من ال یحضره الفقیه: ص  [4]

  .آمده است که آن حضرت بیست و پنج مرتبه با پای پیاده به مکه رفت 117/  7بحاراالنوار، و در عقد الفرید:  [5]

  .177/  7حلیة االولیاء:  [6]

  .144فصول المهمه: ص  [7]

  .174/  1حیاة االمام محمد الباقر:  [8]

  .71/  96بحاراالنوار:  [9]

  .29/  9صفة الصفوة:  [10]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 نجات او حبس فرزدق و

بدانی که آن دوستی به تو سودی نمی  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: هرگز دوستی کسی را ترک نکن، گر چه

بن عبدالملک به حج رفت، و حدیثی ذکر می کند که مورد حاجت ما از آن این  رساند. از جمله این که: در سالی که هشام

کرد. سپس حضرت زین العابدین  به طول انجامید و او را به قتل تهدید که: هشام، فرزدق را حبس کرد؛ و حبس او است

نجات داد. فرزدق خدمت آن حضرت رسید و گفت: یابن رسول الله!هشام نام  علیه السالم دعا کرد و خدا او را از زندان

به قدر چهل سال مقدار. حضرت  دفتر محو کرده است. حضرت فرمود: سالی چه قدر به تو می داد؟ گفت: فالن مرا از

این محتاج می شوی به تو می دادم و چون چهل سال به پایان رسید،  به او داد و فرمود: اگر می دانستم که به بیش از

  .دنیا رفت فرزدق هم از

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 حضرت سجاد در شام

م فرموده است: برآوردن حوائج برادران دینی را خدا بیشتر دوست دارد از این که دو ماه حضرت سجاد علیه السال

  .روزه بگیرد و اعتکاف کند

سر مقدس حسین علیه السالم را  بن ابراهیم در تفسیر خود از حضرت صادق علیه السالم روایت می کند که: چون علی

السالم و حضرت سجاد را که در غل بسته بود وارد مجلس او کردند، علیه  بر یزید وارد کردند؛ و دختران امیرالمؤمنین

کسی را که پدرم را کشت،  گفت: ای علی بن الحسین! شکر خدایی را که پدرت را کشت، حضرت فرمود: خدا آن یزید

 نبزنند. آن حضرت فرمود: اگر مرا بکشی چه کسی دخترا لعنت کند. یزید خشمناک شد و دستور داد گردن حضرت را

 آنها را بر می سلم را به وطن برمی گرداند، در حالی که غیر از من محرمی ندارند؟ گفت: تو پیامبر صلی علیه و آله و

آن حضرت بریدن. آن گاه گفت: ای علی بن  گردانی و سوهانی خواست و شروع کرد غل را به دست خود از گردن

مود: آری، می خواهی غیر از تو کسی در این باره بر قصدی دارم؟ حضرت فر الحسین! می دانی من از این عمل چه

  .منتی نداشته باشد. یزید گفت: به خدا! همین منظور را داشتم من

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 حاجیان واقعی

رمضان بعد از افطار، هفتاد هزار  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: خدای متعال در هر شب از ماه مبارک

  .فرماید هزار بندگان را از آتش جهنم آزاد می

السالم در عرفات ایستاده بود، به زهری گفت: چند  و از پدران خود علیهم السالم روایت می کند که حضرت سجاد علیه

او  زنی؟ گفت: چهار میلیون و پانصد هزار حاجی. فرمود: ای زهری! نزدیک من بیا و این محل تخمین می نفر را در

زهری می گوید: همه ی مردم را به  .را نزدیک کشید و دست خود به صورت او مالید و فرمود: نگاه کن، نگاه کرد

رمود: نزدیک بیا، نزدیک رفتم، باز حضرت هر ده هزار یک نفر، سپس ف صورت میمون دیدم، و انسانی ندیدم مگر در

عده را. گفتم: پدر و مادرم  دست کشید و فرمود: نگاه کن، نگاه کردم و همه را به شکل خوک دیدم مگر همان به صورتم

انداخت و عجائب تو مرا حیران کرد! فرمود: ای زهری! از این  به قربانت! معجزات و نشانه های تو مرا به وحشت

کشیدم و باز  .همان عده ی کمی که دیدی، حاجی نیست. آن گاه فرمود: دست به صورت خود بکش جزجمعیت زیاد 

  .مردم را به حالت اول دیدم

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 حماد بن زید

[ با امام زین العابدین علیه 1سامان بود، ] مسلمین آنترین فقهای بصره و رهبر اما حماد بن زید جهضی که از برجسته

علی بن حسین باالترین فرد »واالی آن حضرت سخت در شگفت بوده و می گفت:  السالم ارتباط داشت و از صفات

  . [9] «.بود که من دیده ام هاشمی

  .ت برجسته ی خود امتیاز داشتبراستی که امام علیه السالم بر تمام هاشمیان دوران خود در آداب و اخالق و کماال

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .4/  7تهذیب التهذیب:  [1]

  .797تهذیب اللغات و االسماء بخش اول: ص  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حمیری

السالم نموده است زیرا یقین داشت که علیهم بیتاما سید حمیری که تمام ذوق و استعداد خدادادیش را وقف ستایش اهل

 زمین و هیچ خصوصیت و فضیلتی از فضایل ایشان را فروگذار نکرده مگر آن که در ایشان معدن رحمت و فضیلتند در

  :گویدکرده، می السالم را با این بیت توصیفاشعاری نغز سروده است و امام زین العابدین علیه

  ورابعهم علی ذوالمساعی

  . [1] به للدین و الدنیا قوام

فقرا داشت و به وسیله او دین و دنیا قوام  السالم است که کمکهای فراوان بهچهارمین فرد از ایشان علی بن حسین علیه -

  .ته و استوار گشته استگرف

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .76دیوان حمیری: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حسین علی محفوظ

علم و عمل باالتر از همه خلق خدا  ین العابدین پس از پدر بزرگوارش از نظرز»گوید: دکتر حسین علی محفوظ می

  . [1] «...السالم بودالسالم به امیرالمؤمنین علیهبیت علیهمفرد اهل ترینبود، و در لباس، فقاهت و عبادتش شبیه

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .29سال اول: ص  7مجلة البالغ شماره  [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حقوق خدا

خدا را با اخالص پرستش نمایی. اگر این  ترین حق که به عهده تو نهاده شده، حقوق خداست. بایسته است که توبزرگ

  .متعهد است که تمام امور دنیایی و آخرتی تو را تأمین نماید ود، خدای سبحانرفتار از تو صادر ش

ا و نیت پاک و بدور از ری نهایت است. اگر بنده شایستگی خویش را فراهم سازد و بااست؛ لیکن معنا بی سخن یک جمله

انجام کارش در آخرت نیز به خیر  زندگی او را تأمین خواهد نمود. سمعه خدا را پرستش نماید، خدای آگاه و توانا تمام

  .بود سعادت خواهد

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 حقوق معلم

وی در مجلس درسش حاضر شوی و  حقوق معلم و رهبر علمی تو این است که مقام وی را بزرگ بدانی و در حضور

 نماید پاسخخویش را بلند نسازی، سؤالی که دیگری از استاد می باشد، صدایخوب گوش کنی، و تمام توجهت به وی 

کند و از را می درس با کسی گفتگو ننمایی، در محضر استاد غیبت کسی را نکنی، اگر کسی غیبت او ندهی، در کالس

 ، با دشمنان وی همراهیفضایل وی را به دیگران بازگو کنی نماید، دفاع کنی، عیوب وی را بپوشانی،او به بدی یاد می

شهادت  دشمنی نکنی، اگر این نوع حقوق را در حق معلم خویش رعایت نمودی، فرشتگان خدا نکنی، با دوستان وی

  .گیریمردم دانش فرامی خواهند داد که تو نیت پاکی از دانش آموختن داری و برای خدا نه برای

  . 1749طیما؛ چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فا

 حقوق همسر

تو قرار داده است. و همسر نعمت الهی  از موارد حقوق همسر این است که بدانی خدای سبحان همسر تو را سبب آرامش

 مدارا نمایی، اگر حقی از تو بر وی الزم آمده و وی موفق به رعایت آن نشده است. باید به وی احترام کنی و با وی

خویش را از لحاظ لباس و معاش تأمین  رفتار کنی، زیرا که وی در اختیار توست، و الزم است همسراست، با مهربانی 

  .گذشت کنی نمایی و اگر لغزشی از وی مشاهده شد،

باشد، اشاره شده است. همان ها مینیز گذشت از لغزش در این گفتار به دو محور بنیادی همسرداری که انس و محبت و

گذشت( مستقر  نماید و بنیان خانواده را بر این دو پایه استوار )محبت وبر آن پافشاری می قرآندو محور اساسی که 

[ )برای توضیح دو 1الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. ] سازد، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوامی

  . [9] .نمایید لیها( الگوی زندگی مراجعهمتقابل دو همسر به کتاب فاطمه )سالم الله ع محور یاد شده و حقوق

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .91روم،  [1]

  .191فاطمه )س( الگوی زندگی، ص  [2]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 حقوق مادر

مند های قلب و جان خویش تو را بهرهمیوه ا تحمل نموده است، و ازبرخی از حقوق مادر آن است که بار حمل تو را تنه

 کار را نداشته است. مادرت تو را از تمام خطرها با تمام وجودش حراست نموده ساخته است. که هیچ فردی توان این

سیر نماید. مادر که بر وی برهنگی،  است. مادر که بر وی مهم نبود خود تشنه و گرسنه باشد؛ لیکن تو را سیراب و

نمود. مادری که به خاطر تو را بپوشاند. تو را در آرامش و سایه حراست می نمود توآفتاب و سایه مهم نبود، تالش می

  .کردنمود و تو را از سرما و گرما حفظ میخواب نازش صرف نظر می از

  .مگر این که در این تالش سخت، از خدا مدد جوییهای مادرت باشی؟! گزار زحمتتوانی سپاستو چگونه می

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 
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 حقوق پدر

وجود نداشتی. هر نعمتی که بر تو ارزانی  باشد. اگر او نبود تو نیزحق پدر آن است که بدانی اصل و ریشه تو پدر می

 خدای سبحان را به خاطر این نعمت بزرگ که به تو ارزانی کرده است، شکرگزار .ن استشود بدان که پدر سبب آمی

یاری طلب کن.( این تنها پنج محور از بیش  [ )برای ادای حقوق از خدا1مندی از جانب خداست. ]باش. و بدان تنها توان

  .شد از پنجاه محور حقوق است که برگزیده

  . 1749ب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبی

 حقوق حیوانات

نهادهای حقوقی، سازمانی را به عنوان  دنیای امروز با گذشت قرون متمادی از دانش و فرهنگ و تأسیس سازمانها و

 که جای بسیار خوشحالی و امید است. گرچه در کنار دفاع از حقوق حیوانات، نمایددفاع از حقوق حیوانات تأسیس می

ها نادیده انگاشته شده، زیر پای ستم انسان روند و حقوق اساسیهای کشتار جمعی به کام مرگ میهزاران انسان با سالح

  .گرددپیشگان پایمال می

داند. رسول الله آن را محترم می باشد. حق زندگی، آسایش و امنیتوحی آسمانی هماره مدافع حقوق هر جاندار می اما

 گوید: برای چهارپایی که مسافر یا بار جابجاحیوانات این گونه سخن می آله و سلم در مورد حقوقصلی الله علیه و 

 شودنهاده شده است. هنگامی که پیاده می نماید )مانند اسب و استر و شتر و االغ( چند حق بر عهده راکب و صاحبشمی

 ا تشنه نماند، بر صورت وی هیچ گاه نزند کههمواره وی را به آب عرضه بدارد ت نخست به چهارپا آب و علف دهد،

ر بر آن نشود. بیش از توان حیوان، ب گوید. تنها برای رفع نیاز بر مرکب سوار شود، بیهوده سوارصورت تسبیح خدا می

 [ در برخی روایات اضافه1راه نبرد. و ال یکلفها من المشی اال کما یطیق. ] دوش وی بار حمل نکند، بیش از توان وی،

خویش را به زور برای رفتن به جایی که  ده که در حال گعده و گفتگو با دیگران بر گرده آن قرار نگیرد. و نیز مرکبش

کنید که  السالم را تماشا[ . حال عظمت رفتار علی بن الحسین علیه9علی النفار. ] تنفر دارد، وادار نسازد، و ال یضر بها

بیست بار، در برخی روایات چهل بار حج و  حضرت با شتری که بیش از نماید.چگونه حقوق حیوانات را رعایت می

 سازد. حج علی بنپیماید، یک ضربه بر آن وارد نمیبین مدینه و مکه را می عمره انجام داده است، شتری که فاصله

[ . 9شده است. ] بیست نوبت حج عنوان [ در برخی آثار7السالم علی ناقة اربعین حجة فما قرعها بسوط. ]الحسین علیه

[ و در مورد 2رفتند مرد، آن را دفن نمود تا درندگان آن را نخورند. ]می هنگامی که یکی از شترها که با آن به حج

نمود که بعد از وی هنگامی که شتر مرد،  السالم وصیتکه بیست بار با آن حج انجام داده بود و به امام باقر علیه شتری

بار  آنگاه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمود که شتری که هفت .را نخورند دفنش نماید تا درندگان آن

  . [6] .گیرددر عرفات وقوف نماید از شترهای بهشت قرار می

[ 7د. ]نمایدفن شتر وصیت می السالم مطرح است، که بهاهتمام به حقوق حیوانات در پیشگاه سیدالساجدین علیه چگونه

نماید، طاقت فراق حضرت را ندارد و بعد از السالم مشاهده میعلیه تری که این گونه محبت از علی بن الحسینآنگاه ش

رساند و کنار قبر امام می ماند و خود را درشود، شتر از آب و علف بازمیحضرت در بقیع به خاک سپرده می این که

آید. شود تا از فراق حضرت از پای در میروز ماندگار میجا سه  نهد و در همانسر و صورت خود را به خاک قبر می

  .وفاداری حیوان نسبت به امام همام، امام ملک و امام ملکوت است [ این نیز4]

------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .721، ص 4وسائل، ج  [1]

  .672، محاسن، ص 721همان، ص  [2]

  .727بصائر الدرجات، ص  [3]

  .917ه نفیسه، ص مجموع [4]

  .217، ص 9خصال، ج  [5]

  .676و  672محاسن، ص  [6]

  .672همان، ص  [7]

، ص 96و...، بحار، ج  9، باب مولد علی بن الحسین )علیهماالسالم(، ح 1، کافی، ج 711االختصاص، ص  [8]

194.  

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 
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 حج

احرام بستن مشاهده کردم، در حالی که رنگ  السالم را در هنگامگوید: در سفر حج بودم، امام سجاد علیهابن عینیه می

  لرزید و توان گفتن لبیک را نداشت. به او عرض شد چرا تلبیه نمی کنی؟می اش پریده بود و تنشاز رخساره

و  کرد و از مرکبش بر زمین افتاد ، اما همین که تلبیه گفت، غشترسم بگویم لبیک اما جواب بیاید ال لبیک!می :فرمود

  . [1] .رسید پیوسته این حال بود تا حج آن حضرت به پایان

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .77، ص 19احقاق الحق، ج  [1]

حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب 

  . 1741اول بهار 

 حضور قلب

لی اش افتاد وخواندن نماز، عبا از یک طرف شانه السالم را دیدم که هنگامگوید: علی بن الحسین علیهابوحمزه ثمالی می

نه باره به شادو نماز به پایان رسید. پس از پایان نماز از آن بزرگوار پرسیدم چرا عبا را آن حضرت اعتنایی نکرد تا

چه کسی قرار داشتم. توجه داشته باش که بنده به همان  دانی که در محضرخود نینداختید؟ فرمود: وای بر تو، آیا می

  . [1] .شودحضور قلب دارد، نمازش قبول می ای که از نمازاندازه

--------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .66، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع

  . 1741اول بهار 

 حق مؤمن بر کافر

اگر مؤمن بر کافر حقی داشته باشد و در  !السالم رسید و عرض کرد: یابن رسول اللهمردی به حضرت امام سجاد علیه

گیرد و حال آنکه کافر در آتش است. حضرت فرمود: حق مؤمن را از کافر می آخرت چگونهدنیا به او ندهد، در عالم 

  . [1] .عذابش خواهد شد دهند و این سبب افزودگیدارند و به کافر میگناه مؤمن به قدر حقش برمی از

-------------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .147، ص 1تحفة الواعظین، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 حق همنشینی

دهد. گمراهی و بدعت گذاری می السالم عرض کرد: فالنی به شما نسبتالعابدین علیهمردی به حضرت امام زین

نکردی که گفتار او را به ما منتقل ساختی، و نیز حق ما را اداء  آن مرد راحضرت فرمود: تو رعایت حق همنشینی 

برای »برانگیخته شدن  گیرد، ودانم به من رسانیدی. مرگ ما را فرا میبرادرم چیزی را که نمی ننمودی که از

غیبت بپرهیز که آن کند. تو از خدا در میان ما حکومت می باشد و، محل حشر ماست و قیامت، میعادگاه ما می«حساب

  . [1] .خورشت سگان آتش است

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .996، ص 79بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 حلم

ل مرا گویی، خداوند متعاگفتم: اگر راست می گفت: به اوم فرمودند: بر کسی گذشتم که به من بد میالسالامام سجاد علیه

  . [1] .خداوند تو را بیامرزد گویی،رحمت کند. و اگر دروغ می

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .127، ص 9شهر آشوب، ج مناقب ابن [1]

ز سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت درس زندگی ا

  . 1741اول بهار 

 حقیقت مرگ

  :فرمایدالسالم، حقیقت مرگ را نسبت به مردمان مؤمن و افراد کافر توصیف کرده و میامام علیه

یاب أوطأ المراکب، و للکافر کخلع ث یاب، وللمؤمن کنزع ثیاب و سخة، و فک اغالل ثقیلة، و االستبدال بأفخر الث الموت»

 مرگ[ . »1« ]االستبدال بأوسخ الثیاب، و أخشنها، و أوحش المنازل و اعظمها... فاخرة، و النقل من منازل أنیسة، و

ر پوشیدن بهترین لباسها و سوار شدن ب برای شخص با ایمان مانند کندن لباس چرکین از بدن و باز کردن غلهای سنگین،

 های مأنوس و پوشیدن کثیفترین وهمچون کندن لباسهای گرانبها و انتقال از خانه ارترین مرکبهاست، اما برای کافرراهو

م رسیده است السالفراوانی از ائمه هدی علیهم اخبار« خشنترین لباسها و رفتن به وحشتناکترین و بیمناکترین منزلهاست.

 ر است و هر گاه مرگ مؤمن فرارسد او هیچ گونه دشواری احساسمؤمن و بهشت کاف مبنی بر این که دنیا زندان

در هر جای بهشت که بخواهد، در خود  کند بلکه آسایش بزرگی را به خاطر انتقال به نعمتهای اخروی و جایگزینیشنمی

تاری خود کند، آن روز را روز بدبختی و گرفدر چند قدمی خود احساس می کند و اما کافر وقتی که مرگ رااحساس می

از بهشت دنیا به زندان آخرت و  کند؛ به خاطر این کهو با حسرتها و دردهای زیاد خود را رو در رو مشاهده می بیندمی

  .شودعذاب همیشگی منتقل می

---------------------- 

  :پی نوشت ها

  .176معانی االخبار صدوق، باب  [1]

؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حکمت در انجیل

  :السالم حکمتی درخشان از حکمتهای انجیل را برای اصحابش نقل کرده و فرمودامام علیه

را، العلم اذا لم یعمل به لم یزد صاحبه اال کف فی االنجیل، ال تطلبوا علم ما ال تعملون، و لما تعملوا بما علمتم، فان مکتوب»

نروید و حال  کنیددر انجیل نوشته شده است که در پی دانستن چیزی که عمل نمی» . [1] «.و لم یزدد من الله اال بعدا

ید و اکه بدان عمل نکنند برای صاحبش جز کفر چیزی نیفز اید زیرا علم تا وقتیدانید عمل نکردهاین که هنوز بدانچه می

و این که به  السالم به عمل تؤام با علم دعوت کرده استبراستی که امام علیه« اضافه نکند. جز دوری از خدا چیزی

این کار جز دوری از خدا نتیجه دیگری به بار  هیچ وجه صحیح نیست، انسان چیزی را بداند و به آن عمل نکند چون

  .آوردنمی

-------------------------- 

  :شت هاپی نو

  .اصول کافی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حضرت موسی با خدا

  :السالم فرمودامام علیه

ل اال ظلک؟ فأوحی الیه سبحانه و الذین تظلهم بظل عرشک یوم ال ظ سأل موسی بن عمران ربه تعالی: من أهلک»

 بطاعتی، کما یکتفی الصغیر باللبن، و الطاهرة قلوبهم، و التربة أیدیهم، الذین یذکرون جاللی، و الذین یکتفون :تعالی

 «...حرد النسور الی أوکارها، و الذین یغضبون لمحارمی اذا استحلت مثل النمر اذا الذین یأوون الی مساجدی، کما تأوی
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[1] .  

کسانی شایستگی دارند تا در آن روزی که جز سایه عرش  موسی بن عمران )ع( از پروردگار متعال مسألت کرد: چه»

پاکی دارند  در سایه عرش خود نگهداری؟ خدای سبحان وحی کرد: ای موسی! آنهایی که دلهای ای نیست آنان راتو سایه

نمایند همچنان که طفل به اطاعت من اکتفا می کنند واد میو دستهایشان خاک آلوده است، آن کسانی که بزرگی مرا ی

برند و شان پناه میآشیانه برند همچنان که عقابها بهکند و آنهایی که به مساجد من پناه میمی خردسال به شیر مادر بسنده

مثل پلنگ موقعی که محرمات مرا مردم حالل بشمارند آنان  شوند،کسانی که به خاطر محرمات من خشمگین می

  «...شوندمی خشمگین، غضبناک

هم در پاکدلی و هم در سالمت باطنها و نیاتشان که با دلها و  براستی که این گروه با ایمان به خدا از بهترین انسانهایند

ا گیهخداوند به خاطر این ویژ بینند و به غیر او ایمان ندارند وبه سوی خدا توجه دارند و جز او را نمی عواطفشان تنها

  .فرمایددارد و مشمول لطف و مخصوص عنایت خاص خود مینگه می دهد و آنان را در سایه خودبه ایشان پاداش می

------------------------------ 

  :پی نوشت ها

  .919امام زین العابدین: ص  [1]

عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 حق پیامبران و علی بر مسلمانان

و جانشینش؛ باب مدینه علم،  -علیه و آله  صلی الله -السالم در حدیثی راجع به حقوق مهمی که پیامبر امام سجاد علیه

  :این امت دارد فرموده است السالم برامام امیرالمؤمنین علیه

حسانهما الیهم، فاحسان محمد وعلی صلوات الله علیهما و علی ابنائهما الی  األبوان عظم حقهما علی أوالدهما الان کان »

به خاطر احسانشان به فرزندان مهم  اگر حق پدر و مادر[ . »1« ]األمة أجل و أعظم، فهما أحق أن یکونا أبویها... هذه

 به این امت باالتر و مهمتر است بنابراین ایشان -علیهما و علی ابنائهما  صلوات الله -است پس احسان محمد و علی 

حقوقی بس باالتر از حقوق پدران بر  براستی که پیامبر و وصی آن حضرت دارای« سزاوارترند برای پدری این امت.

 اند و بهنادانی نجات دادهرا آزاد کرده و از قید بردگی و تاریکیهای جهل و  این امتند زیرا که آن دو بزرگوار این امت

ایشان را قدردانی نکرد بلکه دست  اند، و لیکن افسوس که این امت الطافایشان زندگی واالی آزادانه مرحمت کرده

زمامداری کوتاه کرد و حاکمان امت به شکل بسیار هولناکی به نابودی عترت  عترت پاک پیامبر را از مرکز حکومت و

رسول الله صلی الله علیه و آله مکفرا  کان»فرماید: السالم میدند، امام زین العابدین علیهسرزمین کربال همت گمار در

القرشی و العربی و العجمی، و من کان أعظم معروفا من رسول الله )ص(  ال یشکر معروفه، و لقد کان معروفه علی

صلی الله علیه و آله  -رسول خدا  نسبت به[ . »9« ]الخلق؟ و کذلک نحن أهل البیت مکفرون ال یشکر معروفنا. علی هذا

به عمل نیامد در حالی که به مردم قریش و به عرب و عجم نیکی کرد و  ناسپاسی شد و شکر احسان و خوبیهای ایشان -

 اهل بیت ناسپاسی شد و شکر پیامبر خدا )ص( به این مردم بیشتر احسان کرده است؟ و همچنین نسبت به ما چه کسی از

  «.را نکردنداحسان ما 

------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .به نقل از محاسن برقی 919امام زین العابدین: ص  [1]

  .177/  7وافی:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ین العابدینحسین بن ز

باتقوا بود و احادیث زیادی از پدر بزرگوار  السالم مردی فاضل ونویسد: حسین بن علی بن الحسین علیهشیخ مفید می

بن امام  السالم نقل کرده و... حسینالحسین باشد و برادرش حضرت امام محمد باقر علیه اش که فاطمه بنتخود و عمه

  .قبرستان بقیع دفن شد ( هجری رحلت کرد و در127و هفت ) العابدین در سنه یکصد و پنجاهزین

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 
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 عبدالله(حضرت فاطمه، بنت الحسن )ام

است، در میان دختران حضرت به « عبداللهام» شانه کنیهالسالم است کحضرت فاطمه، دختر امام حسن مجتبی علیه

این  یالسالم در آمده و ثمرهممتاز بودند. ایشان به همسری حضرت امام سجاد علیه جاللت و عظمت شأن و بزرگواری

در [ )البته ما1حسین و عبدالله باهر ] السالم حسن،وصلت، چهار فرزند بوده است. حضرت ابوجعفر محمد باقر علیه

  . [9ذکر شده است(. ]« ولدام»اسناد تاریخی  حسن و حسین و عبدالله باهر در بعضی از

ر به یکدیگ السالم باعث پیوند نسل دو امامرا دارد که با همسر شدن برای حضرت سجاد علیه این افتخار« عبداللهام»

باشد و این مزایا در یک منحصر به فرد میامتیازات  شد. آری ایشان از زنان نادره جهان است که در داشتن برخی از

  .نشده است فرد غیر از ایشان جمع

باشند. وی فرزند امام مجتبی امام، مادر بزرگ امام می ایشان دختر امام، نوه امام، همسر امام، عروس امام، مادر

السالم مادر امام باقر علیه حسینالسالم عروس امام السالم همسر امام سجاد علیهامیرالمؤمنین علیه السالم و نوهعلیه

دیواری  اند روزی مادرم در زیرالسالم فرمودهالسالم است. امام باقر علیهعلیهم السالم و مادر بزرگ سایر امامانعلیه

که بر زمین افتد. مادرم با دست خود اشاره کرد  نشسته بود که ناگاه صدایی از دیوار بلند شد و از جا کنده شد و خواست

دهد تو نمی که حق تعالی رخصت -صلی الله علیه و آله و سلم  -فرود آیی!!، قسم بحق مصطفی  به دیوار فرمود: نبایدو 

تا آنکه مادرم از آنجا بگذشت. پس پدرم امام زین  را در افتادن. پس آن دیوار معلق در میان زمین و هوا باقی ماند

 روزی آن السالم روایت شده کهاد. و نیز از حضرت امام صادق علیهاشرفی برای او تصدق د السالم صدالعابدین علیه

کانت صدیقة لم یدرک فی آل الحسن »فرمود:  السالم را یاد کرد واش، مادر حضرت امام محمد باقر علیهجناب جده

با ) [7] .سیدالسالم کسی به درجه و مرتبه او نردر دودمان حضرت امام حسن علیه ام صدیقه بود ویعنی جده«. مثلها

آورده شده این تعبیر امام صادق  و مقام خاص صدیقان که در قرآن همردیف انبیاء« صدیق»توجه به اصطالح 

  (.است السالم راجع به مادر بزرگ خود قابل دقتعلیه

اید بالسالم در چهار سالگی در صحنه عاشورا، نعلیه های متعدد تاریخی مبنی بر حضور حضرت باقربا توجه به نقل

  .بوده باشد هجری 26السالم دیرتر از سال السالم با حضرت فاطمه بنت الحسین علیهعلیه وصلت حضرت امام سجاد

---------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .177منتهی اآلمال، ج اول، ص  [1]

  .)به نقل از عدد( 22، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .24منتهی اآلمال، ج دوم، ص  [3]

  . 1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ چاپ اول 

 حوراء

 «مختار»که از سوی جناب « حوراء»نام  السالم کنیزی است بهیکی دیگر از همسران حضرت امام زین العابدین علیه

 امل علیه دودمان امویالسالم است که با رشادت کمکرمه حضرت زید بن علی علیه به ایشان هدیه شده بود. ایشان مادر

بحاراالنوار نقل شده است که از این قرار  به شهادت رسید. در این ارتباط قضیه بسیار جالبی در« کوفه»قیام کرد و در 

  :است

سال حضور  کردم. یکالسالم را در ایام حج زیارت میهر سال یک بار علی بن الحسین علیه :گویدابوحمزه ثمالی می»

ایشان نشستم. بچه آمد و در هنگام عبور از  ای نشسته است. من هم نزدحضرت آمدم و دیدم روی زانوی حضرت بچه

راغ او س السالم بسرعت از جا بلند شد و دوان دوان بهشد. حضرت علی بن الحسین علیه درگاه اتاق افتاد و حالش متشنج

دهم که در ای پسرم! تو را به خدا پناه می :ا پاک کرد و به او فرمودهای چشم آن طفل ررفت و با لباس خود، اشک

 «ی کوفهکناسه»ایشان عرض کردم: پدر و مادرم فدای شما، کدام کناسه؟ فرمود:  به دار آویخته شوی. به« کناسه»

ر بعد فرمود، اگپیامبر را بحق مبعوث  شود؟ فرمود: بلی قسم به کسی کهعرض کردم فدای شما شوم این قضیه واقع می

 بینی در حالی که مقتول است و بعد دفن شده و سپسای از نواحی کوفه میناحیه از من زنده باشی هر آینه این بچه را در

آویزند و سپس به دار می« کناسه»در  کشند واو را از قبر بیرون آورده و در حالی که او را لخت نموده روی زمین می

 ریزند. گفتم: فدای شما شوم اسم این غالم چیست؟خاکستر او را در آب فرات می وزانند وساو را پائین آورده و می

به تو نگویم خبر این فرزندم را؟  است. سپس چشمان حضرت پر از اشک شد و فرمود: آیا« زید»فرمود: این فرزند من 

ب مرا فراگرفت. پس دیدم کان در بردم در بعضی از حاالت خواسر می شبی از شبها در حالی که در سجده و رکوع به

حورالعین تزویج  ای ازالسالم مرا با جاریهحضرت رسول و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم بهشت هستم و

« زید»زد: غسل کردم و همینکه پشت کردم هاتفی صدا می «سدرة المنتهی»اند. من پس از هم بستر شدن با او نزد نموده

آثار جنابت را در  بر تو مبارک باد!! پس از خواب بیدار شدم و« زید»بر تو مبارک باد!!  «زید» 1بر تو مبارک باد!

صبح را خواندم، پس درب زده شد و به من گفته شد: پشت  خود دیدم. و لذا بلند شدم و برای نماز غسل کردم و نماز
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شده و روبندش  ای بود پوشیدهاو جاریهطلبد. من بیرون آمدم و مردی را دیدم که با را می درب خانه کسی است که تو

ار دارم. السالم کچیست؟ گفت با علی بن الحسین علیه در دستش بود و روپوشی روی او افتاده بود. من گفتم: حاجت تو

گوید: د و میرسانمی هستم. او به شما سالم« عبید الثقفیابیمختار ابن»پس گفت: من فرستاده  گفتم من علی بن الحسینم

دینار است. پس برای زندگی و  611دینار خریدم، این هم  600 این جاریه در منطقه امان برخورد کردم و او را بهبا 

منزل نمودم و جواب نامه  ای هم به من داد. من مرد و جاریه را واردکنیز و پول استفاده نما. و نامه روزگار خود از این

، اهل منزل او را مهیا «حوراء»گفتم: اسم تو چیست؟ گفت:  «جاریه»را نوشتم و آن مرد روانه شد. پس به « مختار»

« زید»او را  عروس نزد من فرستادند. و سپس برای من این بچه را به ارمغان آورد و من اسم نموده و به عنوان

  .آنچه را به تو گفتم: یادداشت نما« ابوحمزه»گذاشتم. 

دیدم. نزد « معاویه بن اسحاق» را در کوفه در منزل« زید»نگذشت که گوید: قسم به خدا مدتی می« ثمالی یابوحمزه»

تو شوم چرا به این شهر آمدی؟ فرمود: برای امر به معروف و نهی از  او رفتم و به او سالم کردم و به او گفتم: فدای

های ردم و او به خانهسالم ک کردم. بعد شب نیمه شعبان نزد او آمدم و بر اوهم مرتب نزد او رفت و آمد می منکر. من

 شوی تا برای زیارت قبر حضرتنشستم. او گفت: ای ابوحمزه آیا بلند می منتقل شده بود. نزد او« بارق و بنی هالل»

دهد تا اینجا که: روایت را ادامه می السالم مشرف شویم؟ عرض کردم: بلی فدایت شوم. بعد ابوحمزهامیرالمؤمنین علیه

این قبر امیرالمؤمنین است. و سپس برگشتم. و سرگذشت ایشان همان بود که  :او فرمود« ذکوات البیض»رسیدیم به 

او نبش شد و بدنش را عریان روی  پس به خدا قسم او را دیدم در حالی که کشته شده بود و دفن گردید و سپس قبر .بود

 [ . البته داستان این خواب و1ریخته شد. ]سوزانده شد و در پائین کوفه به آب  زمین کشیدند و به دار آویختند و بعد هم

السالم شریف علم غیب حضرت سجاد علیه [ . از این حدیث9های دیگری هم نقل شده است. ]وقایع بعد از آن به گونه

 - «زید بن علی»السالم به جناب السالم محبت شدید حضرت سجاد علیهعلیه به حضرت سجاد« مختار»محبت و ارادت 

  .شوداستفاده می -یه الله عل سالم

-------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از فرحة الغری( 94، ح 147، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از امالی صدوق( 12، ح 164، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  . 1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ چاپ اول 

 حق نفس

فرمان خدا درآوری. به این ترتیب که  ین است که تمام نیرو و قدرت آن را تحت رهبری و اطاعت وحق نفس بر تو ا

دست، پا، شکم، زبان و عضو تناسلی را مراعات نموده و در این امر  وظایف و حقوق اعضای هفتگانه: گوش، چشم،

  .یاری و استعانت جویی از خداوند

)از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  الحسین منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه

 حق زبان

عادت دهی و آن را وادار بر ادب نموده و  حق زبان این است که از بیان سخن ناهنجار خودداری نموده و آن را به نیکی

 سود دین و دنیا آن را از پرگویی باز داری و از گفتار بیهوده و سخنان ناروا و برایجز به هنگام ضرورت و احتیاج و 

شاهد و دلیل عقل است، جمال  از آنچه که ممکن است انسان را با خطر مواجه سازد به شدت بر حذر داری. زبان

همچنان که سیرت و آرایش ظاهر و جمال محسوس نیز به زبان  معنوی و روحی شخص عاقل به عقل آراسته گردد؛

  .نیرویی جز به حول و قوه خداوند علی عظیم نیست آراسته است؛ و هرگز

ن ترجمه حسی العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام زین

 .1779سوم  وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ

 حق گوش

که آن را به خیر و نیکی وا دارد و  حق گوش یا عضو سمعی این است که از طریق آن سخنانی را به قلب خود راه دهی

 آورد. زیرا که قلب به مثابه شهری است که معانی متنوع و گوناگون از اعمال یا اخالق و سجایای پاک در آن به وجود

  .اال بالله ان عضو شنوایی است بدان راه میابد. و ال قوةنیک یا بد از دروازه آن که هم

الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان

 .1779امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه انتشارات
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 حق چشم

بیهوده بازداری. به این معنی که جز  شانی و از نگاههای مبتذل وحق چشم این است که از هر چه روا نیست آن را بپو

  .و یا بر علم و فضل وی بیفزاید تحت نظر و رؤیت نگیری مواضعی را که برای آدمی درس عبرتی بوده

عاملی؛ ترجمه حسین  امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی منبع: زندگانی

 .1779انی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم وجد

 حق پا

انتخاب نمودی بنگر که تو را به خواری  حق پا این است که هرگز در راه حرام گام ننهی، و در هر طریق که برای خود

ر د توانی به وسیله آن یا در راه خیر و یانکشاند. زیرا که پا عضوی است که می و ذلت و به پرتگاه نیستی و مرگ

  .طریق شر گام برداری. و ال قوة اال بالله

ن ترجمه حسی العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام زین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق دست

انفاق و بذل و بخشش بپردازی و به وسیله آن  شایی، و بهاما حق دست این است که با آن در آنچه را که حالل گردیده بگ

 و گردانیده به اجرا درآوری تا بدین وسیله از عقوبت و آفات و بلیات مصون مانده اعمالی را که خداوند فرض و واجب

نظر گرفته و بسط مال با عقل و  از مالمت و سرزنش مردمان برکنار باشی و چنانچه رضا و خوشنودی خدا را در

  .نایل خواهی شد فضیلت توأم گردد، به اجر و ثواب نیک آخرت

اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه

 حق شکم

اش بدهی، زیرا چنانچه حالل هم به اندازه د از حرام قرار ندهی، و ازحق شکم بر تو این است که آن را ظرف کم یا زیا

 یریکشاند و سضعف و سستی است تقلیل یابد انسان را به خواری و کسالت می از حد تقویت جسم به مقداری که باعث

دارد. افراط در کسب علم باز می زیاد و تن پروری فزون از حد نیز باعث جهل و نادانی گردیده و از کار و کوشش و

گردد، و این امر انسان را از نیکی و کرامت باز داشته و از حد منجر می غذا به مستی و بیخبری و سفاهت و نادانی

  .و مروت خارج خواهد ساخت، و شخص در چنین موارد نه نیکی تواند نه کرامت انصاف

امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  ه(؛ سید محسنزندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیع :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 حق عضو تناسلی

ها و داری: با فرو بستن چشم از قیافه حق عضو تناسلی این است که آن را از محرمات جنسی و تماسهای آلوده باز

 ری و کمک نمایی. زیرا که چشم در احتراز از گناه اثر بسزاییپاکدامنی آن یا مناظری که بر تو حرام گردیده به عفت و

خوف از خدا در پاک داشتن و  خواهد داشت و نیز با یاد مرگ و با تهدید نفس به کیفرهای سنگین و سخت و ترس و

 هنگهداری و تأیید به دست خدا و نیرو و گردش کلیه امور ب حفظ و نگهداری آن عضو بکوشی، و به هر حال عصمت و

  .اختیار او است

امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 حق نماز

ند بار یافته و به او تقرب به درگاه خداو گردداما حق نماز این است که بدانی نماز یکی از اعمالی است که باعث می

ذلیل در  ایای، و چون به این امر واقف شدی به نماز قیام کرده و چون بندهایستاده جویی، و بدانی که در پیشگاه او

حال با یک دنیا امید به عفو و کرامت  برابر موالیی عظیم ایستاده و با خضوع و خشوع و خوف و ترس و در عین
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 تکریم او پرداخته و با آرامش و وقار به نیایش و راز و نیاز با خدای توانا ی به تعظیم وخداوندی و با تضرع و زار

را تیره و تار ساخته و ممکن است  بپردازی، و نیز به منظور استخالص و نجات جسم و جان خود که غبار گناهان آن

ها به اختیار خداست. اما حق حج هر چند که در هر حال تمامی قدرت آن را به هالکت سوق دهد، طلب آمرزش نمایی و

  :العقول ذکر نگردیده اما در خصال چنین آمده است در تحف

پروردگار راه  ای است که بهشود این است که بدانی که آن وسیلهعبادات بزرگ محسوب می اما حق حج که خود از -

رود. و بدانی که این ایام خود فرار از گناهان به شمار می در پیشگاه الهی خودای. و تسلیم یافته و به سوی او رو آورده

ه آمرزش توان باست که می اوقاتی است که به درگاه خداوندی به توبه و انابه پرداخته و بهترین موقعیتی از شریفترین

داوند بر تو فرض و واجب گردانیده کلیه مناسک و اعمالی که خ گناهان و قبول توبه و برآوردن حوایج امیدوار بود، و

  .موقع حج به جا آورده و به این وسیله به کمال روحانی و معنوی نایل گردی توانی درمی

امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 حق روزه

چشم و عضو تناسلی و شکم تو  اما حق روزه این است که بدانی روزه حجابی است که خداوند بر زبان و گوش و

 «روزه سپری است در برابر آتش.»بپوشاند؛ چنان که در حدیث آمده:  کشاند، تا به این وسیله تو را از آتش دوزخمی

انجام آن بکوشیدی، در پناه این  عبادت، سراسر وجود تو را در بر گرفت؛ به این معنی که در ظاهر و باطن در اگر این

های ترک کردی به دست خود این پرده و مانع را نابود ساخته و شعله حجاب از آتش دوزخ مصون مانی و اگر روزه را

ساخته و حجابی است که  به تقوی و پرهیزگاری نزدیکدر میان خواهد گرفت. به هر حال روزه انسان را  آتش تو را

  .قوه و نیرویی جز به خداوند دارد. و نیستها در امان میانسان را از خطاها و لغزش

الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن

 .1779رکبیر چاپ سوم مؤسسه انتشارات امی وجدانی؛

 حق صدقه

ای و امانتی است که احتیاج به ودیعه نهاده ای است که نزد پروردگار خود بهحق صدقه این است که بدانی که آن ذخیره

اطمینان  امر واقف گردیدی و صدقه را پنهانی و بدون حضور شاهد به ودیعه گذاشتی شاهد و ناظر ندارد و چون به این

بهتر که این ودیعه و امر خیر را که به طور  و امانتی است که آشکارا به دست کسی بسپاری و چه تو بیش از سپرده

 همچنان بین خود و خدای خود محفوظ نگاه داشته و هرگز آن را آشکار نسازی و به ایپنهانی و سری انجام داده

اطمینان توبه گوشها و چشمها بیش از  استشهاد و استظهار گوشها و چشمها نپردازی، و هرگز چنین وانمود نکنی که

  .وثوق تو نسبت به خدا است

که نتیجه آن منحصرا  نیست که با این عمل خود بر دیگران منت نهی؛ زیرا که خیریه و صدقه عملی است و سزاوار

ای هدانیدکار خود را تقبیح کرده، و عمل خود را ضایع گر عاید تو خواهد شد. پس چون بر کسی منت نهی چنان باشد که

و بدین ترتیب  .است که خود را مراعات نکرده و مانند کسی است که نیک و بد نزد او یکسان است و این، دلیل بر این

  .و ال قوة اال بالله توان گفت که چنین شخصی به اصول اخالقی پایبند باشد؟چگونه می

ه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین )از اعیان الشیع منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه

 حق قربانی

بپردازی و با خلوص نیت از خداوند  حق قربانی این است که تنها به خاطر خدا و طلب رحمت از خدا به این امر

نظاره کنندگان خودداری نمایی. در این صورت  جلب نظر تحسین آمیز بخواهی که آن را مورد قبول قرار داده و از

و عاری از حقیقت  های ناشی از تکلف و تصنع که از خصایص مردم کوته بینها و ظاهر سازیناراحتی بدون شک از

خدا را بنماید حتما از تکلف و رفتار ساختگی خالص و  است رهایی خواهی یافت. زیرا آنکس که در کارها صرفا قصد

نداشته و به سادگی  بدان علت است که خداوند در اوامر و نواهی انسان را به تکلف و مشقت وا شد. و اینآسوده خواهد 

  .و آسانی راضی و خوشنود گردد

درویش  بیش از امور مشکل و سخت، کارهای آسان را خواسته است. عالوه بر این، سادگی و خداوند از بندگان خود

است. از طرفی لردان و کسانی که با زندگی  ندگانی پر زرق و برق و لرد منشیمنشی به مراتب برای شما بهتر از ز

 .گذرانند با مشقت و سختی مواجه خواهند شدکسانی که به درویشی و سادگی می اند اغلب بیش ازاشرافی خود گرفته

یک برای آدمی امری آفریده شده و هر  پیرایه زیستن، خود از صفاتی است که با خلقت انسانزیرا که سادگی و بی
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  .با مشقت و تکلف نخواهد بود. و ال قوة اال بالله شود، و طبیعت هرگز همراهطبیعی محسوب می

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 سلطان حق

مراقبت و مواظبت دارد، و تو برای او  حق سلطان این است که خود را نسبت به او چون فرزندی بدانی که احتیاج به

 تبایسگرفتار است، و بدانی که در برابر مقام و امتیازی که بر تو دارد می وسیله آزمایش و امتحان بوده و او به تو

بیشماری را بر عهده گرفته است. و  جهت اداره امور مملکت ناراحتیهای فراوانی را تحمل کند و گرفتاریها و مشقات

در اوج اقتدار و سلطه تکیه زده و تو فردی ضعیف و کوچک به شمار  بایست خیرخواه او باشی و در حالی که ویمی

ه که ب -وی نداشته باشی  رفتاری توأم با لجاجت و عناد باموجبات خشم و غضب وی را فراهم نیاورده و  روی هرگزمی

ای. رفتارت با وی چنان باشد که از حدود تواضع و انعطاف خارج ساخته این وسیله موجبات هالکت خود و او را فراهم

زد. و جز با ای وارد نساتو صدمه از تو خوشنود باشد، بدان اندازه که وی را از تو باز دارد و به دین و آیین نشوی و

  .ننمایی. و ال حول و ال قوة اال بالله استمداد از خداوند به این امر اقدام

 علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین منبع: زندگانی امام زین العابدین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق معلم

را بس موقر و محترم شماری و در  زگار تو این است که در تعظیم و تکریم وی بکوشی و محضر اوحق معلم و آمو

نیکی گوش فرا داری و با رویی گشاده و خویی آزاده و کامل و در کمال  فراگیری علم و دانش به کلمات و بیانات او به

بلندتر نیاوری و آنگاه که  دای او برتر واحترام به مجلس و محفل او روی آوری و هرگز صدای خویش را بر ص ادب و

و شخصیت ننمایی و خویشتن را شایسته پاسخ گفتن نشان ندهی و  ای از وی پرسش نمایند تو خود اظهار دانشدر مسأله

ای در آن از او داننده ای و بیروناو بازگذاری و شرط ادب نگاه داری تا چنان نماید که جز او گوینده جواب را با خود

دیگران سخن نگویی و خاطر او را از این کردار آزار نرسانی و  س وجود ندارد. و نیز هیچ وقت در مجلس او بامجل

 طریق ادب بیرون از هیچ کس لب به غیبت نگشایی؛ زیرا که این رفتار نیز نشانه خودخواهی و از هرگز در حضور او

بدگمان گردد و از رفتار تو به خویشتن بپردازد و در  توشود که خاطرش از تو برنجد و بر شدن است. این امر باعث می

اع کنی وی دف بر تو است که چون کسی را بنگری که از معلم تو به غیبت و بدگویی پرداخته از اندیشه فرو رود. و نیز

  .بپردازی و سخن نادرست او را پاسخ گویی و در برابر به تمجید و تحسین وی

حمیده او را آشکار بگردانی و با آنان که به دشمنی  گار خویش را پوشیده داری و صفاتبایست که معایب آموزو نیز می

همین که در  .مجالست ننمایی، و با دوستان و نیک اندیشان وی دشمنی و عداوت نشان ندهی اندو عداوت وی پرداخته

گواه گردند که قصد و نیت تو در بر تو شاهد و  کسب علم و رعایت معلم بر این منوال رفتار نمودی فرشتگان خداوند

ادب و  ای و در علم و دانش واست، و در راه خدا و خوشنودی او به کسب علم پرداخته این کار حضرت باریتعالی بوده

  .ایفرهنگ به آهنگ مردمان و اراده مخلوق رنج نبرده

عاملی؛ ترجمه حسین  سن امین حسینیامام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید مح منبع: زندگانی

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق مالک

هر چه فرمان کند اطاعت کنی، و جز  اما حق آن کس که بر تو مالکیت و حکومت یا رهبری دارد، آنست که او را در

انی نکنی؛ زیرا که کاری که معصیت برانگیزد هرگز با وی عصیان و نافرم در موقعی که اطاعت از او خشم خدا را

برای هیچ مخلوقی نسزد، و  سازد، هیچ طاعتیعزوجل را در بر داشته و موجبات خشم و غضب او را فراهم می خدای

  .مالک برآیی. و ال قوة اال بالله چون حق خدای را ادا کردی آنگاه در مقام ادای حق

 )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین بن الحسین منبع: زندگانی امام زین العابدین علی

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق رعیت

است که بدانی به واسطه ضعف و  اما حق رعیت که به واسطه سلطنت و اقتدار تو نزد تو به کار مشغول است آن

آمده است. پس بر تو واجب گردیده که در میان ایشان کار به عدالت در ناتوانی خویش و قدرت و توانایی تو به رعیتی تو
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نادانان از در عفو و  آنان را چون پدری مهربان در سایه مهر و عطوفت فروگیری، و بر جهالت و نادانی کنی و

تو  ینپردازی و خدای عزوجل را بر این سرافرازی و برتر بخشایش درآمده و با عجله و شتاب به عقوبت و کیفرشان

د، او عطا فرمای فرموده شکر و سپاس به جای آوری، و هر که شکر نعمت خدا کند نعمت بیشتری به که برایشان عنایت

  .و نیست قوه و نیرویی جز به خداوند

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779سسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم وجدانی؛ مؤ

 حق شاگرد

فراگیری از تو مشغول هستند، آنست که  اما حق آنان که به سبب فزونی دانش و بینایی تو در محضر تو به آموختن و

دانشی که بر تو عنایت فرموده و خزانه حکمتی که به تو سپرده تو را بر  درست بدانی، خدای عزوجل به واسطه علم و

گشوده است. پس چنانچه در  سرپرست و قیم گردانیده است، و از گنجینه حکمت، ابواب دانش را بر روی تو ایشان

و را از واردات و سؤاالت ایشان دلتنگ و رنجور نگردی خدای ت آموزش و پرورش مردمان به نیکی روی و از ورود

خویشتن ابا داری و بهره  بیفزاید، و ابواب دانش بر روی تو بگشاید، و اگر مردمان را از آموختن دانش فضیلت خود

تو درآیند، آنان را از خوی و خصلت خود به دهشت و مالل  نرسانی، و یا آنگاه که جهت کسب علم و دانش به خدمت

منزلت تو را از  ز تو برگیرد و فروغ دانش از تو دور کند و مقام وکه خدای عزوجل لباس علم ا درآوری، آن وقت است

  .دلهای کسان برافکند

 علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین منبع: زندگانی امام زین العابدین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق زن

آرامش و مؤانست و مصاحبت تو مقرر  و آنست که بدانی خدای تعالی او را از بهر آسایش واما حق زن و همسر ت

خدای عزوجل بر تو ارزانی داشته. پس وی را گرامی بداری و با او از  فرموده، و بدانی که این نعمت بزرگی است که

بر وی افزون و رعایت این  حق تو و رفق و مالیمت باشی و با او به نرمی و مالطفت رفتار نمایی اگر چه در تکریم

اختیار تو است، بر تو الزم است که بر وی به رحمت و رأفت  کار بر وی واجبتر است. اما چون وی اسیر تو و در

بخشایش آوری. و  خوراک و پوشاک او به نیکی اقدام نمایی و اگر در کاری به نادانی رود بر وی رفتار کنی، و در

  .وند نیستای جز به خدانیرو و قوه

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق مملوک و غالم

ه این معنی که او هم مانند تو تو است. ب اما حق آن کس که مملوک و غالم تو است آنست که بدانی وی آفریده پروردگار

 فرزند پدر و مادر و از گوشت و خون تو است. پس تو در حقیقت بر وی مالک نیستی از فرزندان آدم به وجود آمده، و

تو آفریده نشده و از بهر وی  زیرا که او مصنوع و مخلوق خداوند است و هیچ یک از اعضاء و جوارح وی به دست

خدای تعالی او را بیافرید و روزی داد و تو را در کار او کفایت کرد و از  اید و در حقیقتهروزی و معیشت پدیدار نکرد

نزد تو به ودیعت نهاد تا به هرگونه  پس او را به اطاعت و فرمان تو درآورد و تو را بر وی امین گردانید و او را آن

 وظ بماند. پس تو با وی به نیکی باش چنانکهگذاری در پیشگاه عدل خدای محف نیکی و خوش رفتاری که با وی به پای

مزاج تو توافق نجوید او را با مملوکی  خدای با تو نیکی فرمود و اگر خدمت وی در نظر تو ناپسند آید و با روحیه و

 ها از آنخدای را دستخوش رنج و شکنجه قرار مده که همه نیروها و توانایی دیگر تبدیل کن، و با هوای نفس، بندگان

  .مقدس متعال ایزد ذوالجالل است ذات

 علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین منبع: زندگانی امام زین العابدین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق مادر

در شکم خود و جایی که احدی، احدی را  احق مادر این است که موقعیت او را بدانی. بدانی که وی قریب یک سال تو ر

 بار سنگین تو را پذیرفت. از محصول قلب خود تو را غذا داد و با گوش، چشم، دهد جای داد و تحملدر آنجا مسکن نمی

ها، و غم خرسندی و امید، توأم با سختی دست، پا، مو، پوست، و جمیع اعضای خود از تو نگهداری کرد، و با شادی و
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  .تا ساعت وضع حمل فرا رسید راوان، از تو مراقبت کرد؛و اندوه ف

شد قطعا جان خود را از کف که چنانچه امداد خداوندی شامل حالش نمی این عمل برای او چنان سخت و طاقت فرسا بود

تو دل  دلش جای داد چنان به ای که خداوند درتو را بر زمین گذاشت، و به دنبال آن بر اثر محبت و عالقه .داده بود

بماند؛ به تو لباس بپوشاند و خود عریان بماند؛ تو را سیراب کند و  بست که حاضر شد تو را سیر گرداند، و خود گرسنه

تابناک خویش تیره سازد. این همان  بانها جایت دهد و خود در آفتاب سوزان، چهرهتشنگی بسازد؛ در زیر سایه خود با

آغوش گرم و پر مهرش، خانه و منزل کوچک تو، پستان نرم و لطیف  تو،مادر پر عاطفه است که روزی شکمش جای 

 کارهای تو بود. پس سیراب کننده تو، و خودش پاسبان تو، و در سردی و گرمی روزگار مباشر و متصدی و پر شیرش

نخواهد  یسرقدردانی و تشکر جز به یاری و توفیق خداوند م تو نیز باید در برابرش سپاسگزاری و قدردانی کنی و این

  .بود

حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین :منبع

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق پدر

بدانی که وی علت و به وجود آورنده تو  حق پدر این است که وی را اصل و اساس، و خود را فرع و شاخه آن بدانی؛ و

 آمدی. چنانچه در وجود خود فضل و معلوماتی و یا آنچه مایه شگفتی ووجود نمی است. چنانچه اگر او نبود، تو هم به

ستایش کن، و در برابر اصل و  اش همان پدر تو است. پس خدای رااعجاب است، مشاهده نمودی، بدان که سرچشمه

تواضع، سپاسگزاری و قدردانی، خودداری مکن. و به هر حال همه  م خود که همان پدر است ازاساس وجود، و مقا

  .است نیرو از آن خدا

عاملی؛ ترجمه حسین  الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان

 .1779امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه انتشارات

 رزندحق ف

خوشبختی و بدبختی و کردار پسندیده و  اما حق فرزند تو آنست که بدانی که از تو است، و همه اعمال، از خیر و شر و

باید  و ناپایدار از وی بروز کند بر تو خوانند، و رحمت و نفرینش بر تو منسوب دارند، رفتار نکوهیده که در این جهان

راهنمایی او به سوی پروردگار عزوجل و آماده  کردنش به نیکی، و داللت وبدانی که تولیت اعمال و رفتارش و ادب 

ثواب  واجب است، و مسئول وی تو خواهی بود. اگر در تربیت او احسان کنی به اجر و داشتنش بر اطاعت خدا، تو را

  .رسی، وگرنه عقاب خواهی شد

 و خوانند و هرگونه که با وی رفتار کنی، به خودوجود تو است و وی را بر ت به هر حال مقصود آنست که فرزند، نهال

المقدور کار او را به دیگران  کرده باشی و عقاب و ثواب بینی. خویشتن را در کلیه امور او مکلف بدان، و حتی

  .حال مسئول و مؤاخذ تو باشی. و ال قوة اال بالله وامگذار، که این امر را حاصلی نیست. و به هر

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق برادر

بری و عزت تو است که به او پناه می کنی و پشت تو استاما حق برادرت، بدان که او دست تو است که با آن کار می

ا ی پردازی. مبادا او را ساز و برگ نافرمانی خدا وکه با آن به حمله و یورش می اد داری و نیروی تو استکه به او اعتم

برابر دشمن، کمک کار؛ و میان او و شیاطین او  وسیله ظلم و ستم به خلق خدا بدانی. او را درباره خودش یار باش و در

او  خوشنودی خدا چنانچه به اطاعت خدا درآمد و به خوبی ازآور، و برای رضا و جای حایل شو و حق اندرز او را به

  .از اوست ترپذیرا گردید به او رو کن و گرنه خدا نزد تو مقدم باشد، و خدا گرامی

الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان

 .1779امیرکبیر چاپ سوم  توجدانی؛ مؤسسه انتشارا

 حق موالیی که تو را آزاد ساخته

خرج کرده و تو را از خواری و ذلت بندگی و  اما حق آقایی که تو را آزاد ساخته این است که بدانی مالش را در راه تو

 های بندگی را از تو گشوده و نسیمرسانده و از بند ملکیت رهایت ساخته و حلقه وحشت آن به عزت آزادی و آرامش آن

  .عزت را برایت پدید آورده است
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الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن

 .1779مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛

 ایای که او را آزاد ساختهندهحق ب

ای میان ساخته و او را وسیله و واسطه اما حق آزاد کرده تو اینست که بدانی خداوند تو را حامی، یاور و پناهگاهش

از دوزخ نجات دهد و این اجر و ثواب در آخرت از او برای تو باشد و در  خودش و تو نموده و سزا است که تو را

دنیا هم میراث او را ببری. و  ندارد، و تو مالت را خرج او کردی و به حق او قیام کردی، درکه خویشاوندی  صورتی

  .میراثش بر تو گوارا نباشد، و ال قوة اال بالله رود کهچنانچه مراعات او را نکنی بیم آن می

ن ترجمه حسی نی عاملی؛العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسی منبع: زندگانی امام زین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق کسی که به تو احسان کرده

داری و احسانش را یاد کنی و گفتار خیر  اما حق کسی که با تو به احسان و نیکی رفتار کرده این است که او را سپاس

 دعایش پردازی؛ زیرا که به این وسیله در نهان و عیان خدای سبحان با اخالص به درباره او منتشر کنی و میان خود و

  .جبران احسان وی بکوش ای. عالوه بر این چنانچه به روزگاری میسرت گردید دراز وی قدردانی کرده

)از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم  سهوجدانی؛ مؤس

 حق مؤذن

نماید. و بر انجام و مطلوبت دعوت می آورد و به مقصداما حق مؤذن این است که بدانی تو را به یاد پروردگارت می

کند، پس همانند کسی که به تو احسان نموده از وی سپاس دار. و اگر یاری می ای که خدا بر تو واجب گردانیدهفریضه

جانب خداوند به تو رو آورده و با  زید هرگز بدبین مباش و بدان که بیشک رحمتی است که ازیک منزل با تو می در

  .را برآن سپاس دار. و ال قوة اال بالله نعمت خدا خوش رفتاری کن، و در هر حال خدای

ن ترجمه حسی العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام زین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق امام و پیشوای نماز

ه اخداوند است و نماینده تو است که به درگ اما حق امام و پیشوای نماز تو اینست که بدانی او میانجی و واسطه بین تو و

 کند و رحمتگشاید و برایت دعا میجای تو در پیشگاه خدا لب به سخن می پروردگارت روآورده، اوست که به

را برایت کفایت کرده، چنانچه در این  خواهد، و در این امر مهم که ایستادن در برابر خداوند و خواهش کردن از اومی

ی مرتکب شود تو شریک او نیستی و او را بر تو برتری نیست. تو؛ و اگر گناه اعمال تقصیری باشد متوجه او است، نه

بر این امر قدرش را بدانی. و ال حول  خود را سپر تو قرار داده و نمازش را سپر نماز تو گردانیده، و بر تو است که او

  .و ال قوة اال بالله

عاملی؛ ترجمه حسین  حسن امین حسینیامام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید م منبع: زندگانی

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق مصاحب و همنشین

در گفتگو با وی به انصاف رفتار کنی و  اما حق همنشین این است که او را به خوبی بپذیری و با او خوشامد بگویی و

ه سخن بپردازی. به این موضوع توجه داشته باش که اگر آگاهی و اطالعش ب یکباره دیده از او برنگیری و به منظور

توانی از مجلس برخیزی و خواستی می ای، به اختیار تو است؛ اگرای و با وی همنشین گردیدهبه مجلس او شتافته خود

  .بالله االآمده، اختیار با او است، و از جا برنخیز جز با اجازه او. و ال قوة  وی را ترک کنی و چنانچه او به نزد تو

الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان

 .1779امیرکبیر چاپ سوم  وجدانی؛ مؤسسه انتشارات
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 حق همسایه

احترام نمایی و در هر  دارد از وی اکرام و اما حق همسایه حفظ او است به وقتی که در خانه نباشد، و آنگاه که حضور

 عیبجویی و کاوش در پی بردن به اعمال وی خودداری نمایی. چنانچه به رفتار حال به کمک و یاری او پردازی و از

رنج، کردار ناپسندی از وی  قصد وسوئی از وی برخوردی مستور دار و هرگز به ناموس او چشم بر مدوز. اگر بی

همچون رازی در سینه مدفونش ساز و حراست بنمای تا هرگز نیزه  ای ضخیمردهای محکم و پمشاهده کردی، چون قلعه

  .به شکافتنش نگردد بدخواهان قادر

خویشش وامگذار و در نعمت بر او حسد مبر. از لغزش او  به طور پنهانی به سخنش گوش مگیر، به وقت دشواری به

بان هرگز ز اری بنمای و به مسالمت با وی رفتار کن ونظر کن و اگر بر تو نادانی کرد بردب درگذر و از گناهش صرف

با وی به حیله و تزویر پرداخت جلوگیری  به دشنامش مگشای. چنانچه کسی در نصیحت و اندرز وی راه خطا رفت و

  .کن. و ال حول و ال قوة اال بالله کن، و به نیکی و خیر با وی معاشرت

 حسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسینبن ال منبع: زندگانی امام زین العابدین علی

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق دوست

پردازی و اگر نتوانی الاقل در رفتار با وی  اما حق دوست و مصاحب تو آن است که حتی المقدور با فضل و احسان بدو

 دارد نگاهشکند محترم بداری، و چنانت که نگه مین اندازه که احترامت میبدا جانب انصاف را رعایت کنی. او را

ست کرد جبران کن. تا آنجا که شایسته ا داری. مترصد باش تا در هیچ کرم و احسانی بر تو پیشی نگیرد و اگر پیشدستی

دار و پشت و پناه باشی بدان که در طاعت پروردگار، وی را خیرخواه و نگه در دوستی او کوتاهی مکن. بر خود الزم

بر او موجب رحمت باش و نه  یاریش کنی تا هرگز قصد نافرمانی و سرپیچی از پروردگارش را نکند و باالخره، و

  .عذاب. و ال قوة اال بالله

عاملی؛ ترجمه حسین  امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی منبع: زندگانی

 .1779ی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم وجدان

 حق شریک

حاضر است با او برابر کار کنی و با نظر  اما حق شریک آن است که اگر غایب باشد در انجام کار او بکوشی و چنانچه

 ؛پردازی تصمیم نگیری، و مالش را نگه داری و در آن کم یا بیش خیانت نورزی آنکه با وی به مشورتو رأی خود بی

به یکدیگر خیانت نورزند دست خداوند با  اند تا آنگاه کهزیرا به ما رسیده است که: دو نفر که با یکدیگر شرکت کرده

  .بالله آنهاست. و ال حول و ال قوة اال

الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان

 .1779امیرکبیر چاپ سوم  ی؛ مؤسسه انتشاراتوجدان

 حق مال

راه حالل و به جا، آن را صرف نکنی.  اما حق مال و دارایی اینست که جز از راه حالل آن را برنگیری، و جز در

 خدا و آنچه وسیله رضای خدا است به کار نبری. و به وقتی که خود بدان نیاز چون خداوند آن را عطا فرموده جز به راه

ترک طاعت خدا نکنی تا به جای تو  داری، به کسی که بسا ممکن است از تو قدردانی هم نکند نپردازی. سزا است که

وارث کمک کنی تا شاید بهتر از تو منظور دارد، و در طاعت خدا به  میراث دیگران گردد، و سزاوار نیست که به

 عقوبت بر دوش تو بماند. و ر گناه و افسوس و پشیمانی وغنیمت را او ببرد. در چنین موقع است که با مصرف رساند و

  .ال قوة اال بالله

ن ترجمه حسی العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام زین

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق طلبکار

است در پرداخت آن بکوش و کارش را رو  کند: چنانچه برایت میسررا از تو مطالبه می اما حق بستانکار که مال خود

رفت و آمد و دویدن وادارش مساز؛ زیرا که رسول خدا )ص( فرمود:  نیازش کن و بهبه راه ساز و غنی و بی

خوش زبانی او را  او چنانچه در پرداخت آن قادر نباشی، ب« وامش را نپردازد نوعی ستم کرده است. توانگری که»
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ای با او بد رفتاری مکن که این از را در اختیار گرفته خوشنود ساز و از او به آرامی مهلت بخواه و با این که مالش

  .ناپسند است و ال قوة اال بالله پستی آید و عملی

 نی عاملی؛ ترجمه حسینبن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسی منبع: زندگانی امام زین العابدین علی

 .1779وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 حق معاشر

نادرستی و دروغ و گول زدن او بپرهیزی.  اما حق معاشر با تو اینست که وی را فریب ندهی و از خدعه و نیرنگ و

 را مورد اعتماد قرار داد چیز پایبند نیست برای او کارشکنی مکن. چنانچه تو چون دشمنی که برای طرف خود به هیچ

  .نموده، خود نوعی ربا است توانی برای او بکوش و بدان که مغبون کردن آن که به تو اعتمادتا آنجا که می

الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  منبع: زندگانی امام زین العابدین علی بن

 .1779یر چاپ سوم مؤسسه انتشارات امیرکب وجدانی؛

 حق کسی که بر تو ادعایی دارد

گوید دلیل او را نقض مکن و دعوتش می اما حق کسی که بر تو ادعایی دارد و به دشمنی با تو پرداخته: چنانچه درست

حکم کن و خود به جای شهود گواه او باش زیرا که این حق خدا است بر  را باطل مساز. با خودت طرف شو و برایش

دینش سوگند بده، و با یادآوری  اگر ادعای او باطل است، به رفق و مدارا با وی رفتار کن و او را بترسان و به تو، و

 سخن ناروا بپرهیز که تجاوز دشمن را از تو برنگرداند؛ بلکه به گناه او خداوند از خشونت و تندیش بکاه. از پرگویی و

سخن بد و ناروا دشمنی و عداوت خیزد و  و تیزتر گردد. زیرا که ازگرفتار شوی و به این وسیله شمشیر عداوت او بر ت

  .فساد را خاموش سازد و ال حول و ال قوة اال بالله سخن نیک به خیر و فضیلت انجامد، و شر و

ن ترجمه حسی زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ منبع: زندگانی امام

 .1779ی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم وجدان

 خ

 خدمت به همسفران

کرد تا مبادا به خاطر او خود شناختند سفر نمیمی السالم هیچگاه با کسانی که آن حضرت رانقل است که امام سجاد علیه

دارند، و در  الزم کرد که خدمتکار آنان باشد در آنچهبیندازند و با همسفرهای خود شرط می را بیش از حد در زحمت

  .تمام امور مشارکت نماید

 السالم را شناخت و به همسفران آنکرد یک نفر، امام علیههمراهانش خدمت می در یکی از سفرهای حج که برای

  «کند کیست؟دانید که این مرد که به شما خدمت میهیچ می»حضرت گفت: 

م های اماپس آنان خود را بر قدم« است. السالمعلی بن الحسین علیه او امام»گفت: « ای است از بندگان خدا.بنده» :گفتند

  :امام را بوسیدند و گفتند السالم انداختند و دست و پایعلیه

شد آتش دوزخ بسوزیم؟! اگر به دست و پا و یا زبان ما به شما جسارتی می خواستی که ما بهای پسر پیامبر خدا! آیا می»

  «!افتادیم. چرا خود را به ما نشناساندید؟همیشه در هالکت می برای

  :السالم لبخندی زدند و متواضعانه فرمودندامام علیه

بسیار احترام نمودند، به حدی که  شناختند سفر کردم و آنها برای خاطر رسول خدا مرامرتبه با کسانی که مرا می یک»

  . [1] «.یدنیز با من چنین کن دانستم. پس ترسیدم شماخود را سزاوار نمی

 :پی نوشت ها

  .192، ص 9صدوق، عیون اخبار الرضا، ج  - 749، ص 1سفینة البحار، محدث قمی، ج  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 خوف و خشیت از حق تعالی

اند، خشیت و انفعال درونی در برابر جالل و پیموده الله راهای بندگان خالص خداوند که مراتب سیر الییکی از ویژگی

انما »فرماید: می نتیجه شناخت و معرفت الهی به آنان دست داده است. قرآن در این باره عظمت حق تعالی است که در

  (94)فاطر: «. عالمانند که از او خشیت دارند تنها یخشی الله من عباده العلموا؛ از بندگان خدا،

نگاران، تاریخ .السالم بوداهل خشیت در برابر حق تعالی، امام علی بن الحسین علیه های برجستهیکی از مصداق
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 علی بن الحسین»اند: مقام خوف و خشیت آن حضرت گفته هایشان با اشاره بهنگاران و عالمان علم رجال در کتابسیره

ایستم پیشگاه چه کسی می دانید درلرزید. وقتی از علتش پرسیدند، فرمود: آیا میایستاد، به خود میمی هرگاه برای نماز

ن ن الحسیعلی ب»گوید: از بزرگان تابعین، درباره آن حضرت می [ . سفیان بن عیینه1؟ ]«گویمو با چه کسی سخن می

شد، ولی رنگ از  السالم به حج رفت و احرام بست و سوار مرکب برای حرکت آمادهطالب علیهابی بن علی بن

 نتوانست تلبیه )لبیک اللهم لبیک( گوید. وقتی پرسیدند که چرا تلبیه ای کهاش پرید و بر اندامش لرزه افتاد؛ به گونهچهره

تی خدایا اجابت کردم و به من گفته شود اجاب ترسم بگویمفیقول لی ال لبیک؛ میاخشی ان اقول لبیک »گویی؟ فرمود: نمی

اگاه ن ای جز گفتن تلبیه نیست. پس شروع به تلبیه کرد وبه او گفتند: چاره«. نپذیرد( در کار نیست )و حضرت حق مرا

  . [9] .«بود هوش شد و از مرکب بر زمین افتاد و حالش همواره تا پایان حج چنینبی

السالم احرام حج بست، ولی هنگامی که خواست علیه علی بن الحسین»گوید: مالک بن انس بزرگ مذهب مالکی نیز می

  . [7] .«مرکب بر زمین افتاد هوش شد و ازلبیک گوید، بی

 :پی نوشت ها

 اعالم؛ سیر 741، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 774، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 111 ، ص2طبقات الکبری، ج  [1]

  .177، ص 7؛حلیة االولیاء، ج 749، ص 9النبالء، ج 

  .774،ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 741، ص 91تهذیب الکمال، ج  [2]

؛ سیر اعالم 671، ص 2؛ تهذیب التهذیب، ج 774، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 741، ص 91تهذیب الکمال ج  [3]

  .749، ص 9النبالء، ج 

  .1742ت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سن

 خصلت های ممتاز

را پیرامون پدرش، حضرت سّجاد، زین العابدین علیه الّسالم  حضرت باقرالعلوم علیه الّسالم صفات و خصلت هائی

  :که بسیار قابل توّجه و کسب فیض است بیان فرموده است

جا می آورد، پانصد درخت خرما داشت  ون امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم هزار رکعت نماز بهدر هر شبانه روز همچ

  .خواند که کنار هر درختی دو رکعت نماز می

ایستادن به نماز، همچون عبدی ذلیل و فروتن  چون آماده نماز می گردید، رنگ چهره اش دگرگون می گشت و به هنگام

همانند  لیل قرار گرفته؛ و تمام اعضاء بدنش از ترس و خوف الهی می لرزید. نمازشج که در برابر پادشاهی عظیم و

هنگام نماز به هیچ کسی و هیچ سمتی توّجه  .کسی بود که در حال وداع و آخرین مالقات و دیدار با پروردگارش باشد

داد،  ش می افتاد و اهمیتی نمیمتعال بود، به طوری که گاهی عبایش از روی شانه های نداشت؛ و تمام توّجهش به خدای

چه قدرتی ایستاده و با چه کسی سخن می  وقتی به حضرتش گفته می شد، در پاسخ می فرمود: آیا نمی دانید در مقابل

 به جهت نمازهایمان بیچاره و هالک خواهیم گشت؛ و حضرت می فرمود: نافله گویم؟! می گفتند: پس وای بر حال ما که

  .ازهای نافله جبران ضعف ها را می نمایدبخوانید، همانا که نم

نمود و چه بسا چهره  های تاریک کیسه های آرد و خرما و مبالغی دینار و درهم بر پشت خود حمل می حضرت در شب

توزیع و تقسیم می نمود. و چون حضرتش وفات یافت، مردم  خود را می پوشانید؛ و آن ها را بین فقراء و نیازمندان

روزی شخصی نزد آن  .امام و پیشوایشان، حضرت سّجاد امام زین العابدین علیه الّسالم بوده است او متوّجه شدند که

دارم، پس فرمود: خداوندا، من به تو پناه می برم از این  حضرت آمد و گفت: یاابن رسول اللّه! من تو را بسیار دوست

  .ر گرفته باشمبدارند در حالی که مورد خشم و غضب تو قرا که دیگران مرا دوست

  از یکی از کنیزان پدرم پیرامون زندگی آن بزرگوار سؤال شد؟

که به دیگران هم کمک  جواب گفت: حضرت در منزل آنچه مربوط به خودش بود، شخصا انجام می داد ضمن آن در

ایستاد و فرمود: اگر ای درباره ایشان بدگوئی و غیبت می کنند،  می نمود. روزی پدرم از محلّی عبور می کرد، دید عدّه

می گویید، خداوند شما را  که مرا بیامرزد؛ و چنانچه دروغ من می گویید صّحت دارد از خداوند می خواهم آنچه درباره

  .بیامرزد

حضرت وارد می شد، می فرمود: مرحبا به کسی که به سفارش رسول خدا  هر گاه محّصل و دانشجوئی به محضر آن

بردارد زمین برایش  مل می کند، هرکه جهت تحصیل علم از منزل خارج شود در هر قدمی کهعلیه و آله ع صلّی اللّه

  .تسبیح می گوید

ا ه سرپرستی بیش از صد خانوار مستضعف و بی بضاعت را بر عهده گرفته بود و به آن پدرم امام سّجاد علیه الّسالم

تهی دستان و درماندگان بنشینند؛ و  اش یتیمان وکمک می نمود. و آن حضرت سعی می نمود که همیشه در کنار سفره 

دست مبارک خود برای ایشان لقمه می گرفت و در دهانشان می نهاد؛ و اگر  آن هائی که معلول و فلج بودند، حضرت با

  . [1] .داشتند، نیز مقداری غذا برای خانوادهایشان می فرستاد عائله

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .9، ح 217، ص 9خصال مرحوم شیخ صدوق: ج  [1]

 .لحیمنبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صا

 خبر از غیب و شفای جن زدگی

  :مرحوم قطب الّدین راوندی، به نقل از حضرت باقرالعلوم علیه الّسالم حکایت کند

زین العابدین علیه الّسالم نمود و چون به  شخصی به نام ابوخالد کابلی مدّت زمانی را خدمت گذاری امام سّجاد، حضرت

  .ام سّجاد علیه الّسالم اجازه خواست که راهی شهر شام گرددخویش از ام طول انجامید، جهت دیدار با مادر

که معروف و ثروتمند می  -اهالی شام  علیه الّسالم او را مخاطب قرار داد و فرمود: ای ابوخالد! فردا مردی از امام

 سی می گردد کهشده است، وارد مدینه خواهد شد. پدر این دختر به دنبال ک به همراه دخترش که دچار جّن زدگی -باشد 

دخترت را معالجه می کنم و مقدار  دخترش را معالجه و درمان نماید؛ پس تو نزد او می روی و اظهار می داری که من

 فرا رسید، مرد شامی وارد مدینه شد، ابو خالد کابلی طبق دستور امام علیه ده هزار درهم می گیرم. چون فردای آن روز

معالجه و درمان می نمایم. پدر دختر هم قبول  چه ده هزار درهم به من بدهی، دخترت راالّسالم نزد وی آمد و گفت: چنان

 علیه الّسالم خوب و سالم شود آن مقدار پول را بپردازد. ابوخالد کابلی نزد امام سّجاد کرد و قول داد که چنانچه دخترش

  .رفته و جریان را برای آن حضرت بازگو کرد

تو نزد دختر می روی  شامی بی وفائی می کند و پول را به تو نمی دهد؛ ولی با این حال، فرمود: مرد پس حضرت به او

الحسین می گوید: هر چه زودتر از بدن این دختر خارج  و گوش چپ او را می گیری و می گوئی: ای خبیث! علی بن

  .شو و او را رها کن

ر از آن حالت جّن زدگی نجات یافت و بهبودی کامل خود ابوخالد کابلی نیز پیام حضرت را به انجام رسانید و سپس دخت

  .را بازیافت

کمترین پولی او را از منزل خود  همین که ابوخالد آن ده هزار درهم را مطالبه نمود، مرد شامی بدون پرداخت اّما

مفّصل برای آن العابدین علیه الّسالم بازگشت و جریان را به طور  بیرون کرد. پس از آن، ابوخالد نزد امام زین

از پرداخت پول، امتناع  بازگو کرد. حضرت در پاسخ فرمود: گفته بودم که مرد شامی حیله و نیرنگ دارد و بزرگوار

دچار جّن زدگی خواهد شد و پدرش نزد تو می آید. پس  می ورزد، ولی بدان که دخترش دو مرتبه به همین زودی

را تحویل  خود وفا نکردی، چنین شده است؛ اکنون باید همان آن مبلغاو بگو: چون به عهد  موقعی که مراجعه کرد به

درمان کنم و دیگر آن حالت جّن زدگی باز نخواهد  علی بن الحسین، زین العابدین علیه الّسالم بده تا او را معالجه و

آمد و همان سخن  لد نزد دخترناچار، آن مبلغ را تحویل امام سّجاد علیه الّسالم داد؛ و ابوخا گشت. بنابراین مرد شامی به

تو را به آتش قهر خداوند متعال می سوزانم. امام  قبل را در گوش چپ دختر بازگو کرد و افزود: چنانچه برگردی،

 سمت شهر افزود: با این روش، دختر به بهبودی کامل رسید و نجات یافت و چون با پدرش به محّمد باقر علیه الّسالم

تحویل ابوخالد کابلی داد و به او اجازه داد تا جهت  ین العابدین علیه الّسالم آن پول ها راشام رفتند، پدرم حضرت ز

  . [1] .شام گردد دیدار مادرش راهی شهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .99ح،  71، ص 96، بحاراالنوار: ج 7، ح 969، ص 1الخرائج والجرائح: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 خسارت بعضی از مردان در قیامت

  :حضرت ابو عبداللّه، امام جعفر صادق علیه الّسالم حکایت نماید

  .طیبّه مردی بیکار و ولگرد وجود داشت که کارش ُجک گفتن و خندانیدن افراد بود در مدینه

سّجاد علیه الّسالم را؛ و باال خره  با خود گفت: من همه را خندانده ام، مگر یک نفر به نام علی بن الحسین، امام روزی

  .او و دیگر همراهانش را بخندانم یک روزی باید حیله ای برایش بسازم تا

علیه الّسالم به همراه دو نفر از دوستان خود از محلّی عبور می نمود، آن  س روزی در حالی که حضرت زین العابدینپ

حضرت او را دنبال کردند و  شوخ مزاج آمد و عبای حضرت را از روی شانه هایش کشید و فرار کرد. دوستان شخص

لّسالم کناری نشسته و در فکر فرو رفته بود عبای حضرت علیه ا عبای حضرت را از او پس گرفتند و در حالی که امام
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به آن دو نفر همراه  کردند. امام علیه الّسالم بعد از آن که عبای خود را گرفت و بر دوش انداخت، را تقدیم حضورش

کاره است؟ عرضه داشتند: شخصی بی کار است، که با  خود فرمود: این شخصی که این چنین کاری را مرتکب شد، چه

فرمود:  خنداند و از این راه امرار معاش کرده و زندگی خود را تأمین می کند. حضرت متلک و ُجک گفتن مردم را می

به حساب اعمال و گفتار رسیدگی خواهد شد؛  به او بگویید: وای بر حال تو! مگر نمی دانی، روزی را در پیش داری که

  . [1] .پشیمان خواهی گشت و دیگر قابل جبران نخواهد بودخسارت کرده ای و  و در آن روز متوّجه خواهی شد که

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .7، ح 914أمالی شیخ مفید: ص  [1]

 .و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحیمنبع: چهل داستان 

 خویشتن شناسی

  :مرحوم شیخ طوسی رحمة اللّه علیه در کتاب خود آورده است

داشت: ای پسر رسول خدا! شب را چگونه و  روزی شخصی بر امام سّجاد زین العابدین علیه الّسالم وارد شد و عرضه

حالتی هستی؟ حضرت در پاسخ چنین اظهار نمود: شب را گذراندم و هم  چه در چه حالتی سپری نمودی؟ و اکنون در

  :حالتی می باشم که هشت چیز به دنبال من می باشند و مرا می طلبند اکنون در

  .خداوند متعال، که از من اطاعت و اجراء دستورات و انجام واجبات و وظایف را می طلبد - 1

  .ه، که انجام مستحبّات و کارهای پسندیده را از من می طلبدپیغمبر اسالم صلّی اللّه علیه و آل - 2

  .عائله و خانواده ام، که از من نفقه و مایحتاج زندگی خود را درخواست دارند - 3

  .هوای نفس، که آرزوی رسیدن به خواسته های خود را دارد - 4

  .شیطان، که می خواهد مرا مطیع و فرمان بر خویش قرار دهد - 5

  .ملک مأمور الهی، که در همه جا و همه حاالت همراه من هستند و از من صداقت و درستکاری می خواهند دو - 6

  .ملک الموت و عزرائیل است، که هر لحظه ممکن است روح و جان مرا بگیرد - 7

  .و در نهایت قبر است، که در انتظار دریافت و تحویل بدن و جسم من به درون خود می باشد - 8

 طلبکارانی قرار گرفته است، چگونه امام علیه الّسالم افزود: اکنون حال کسی که در چنین حاالت و در مقابل چنین سپس

  . [1] .می تواند باشد

معصومه  که قبر شریفش در وسط صحن مطّهر حضرت -قطب الدّین راوندی رحمه اللّه علیه  همچنین مرحوم

  :در کتاب خود آورده است -علیهاالّسالم می باشد 

  :حضرت باقرالعلوم علیه الّسالم فرموده است

پدرش امام حسین علیه الّسالم  پدرم امام سّجاد سالم اللّه علیه سخت مریض شد و در بستر بیماری قرار گرفت، روزی

ته و نیازت چیست تا انجام دهم؟ حضرت سّجاد علیه اشتها داری؛ خواس ضمن عیادت از او اظهار داشت: چه چیزی را

احوال من می باشد؛ و اگر  چنین پاسخ داد: می خواهم تکیه گاهم پروردگارم باشد، چون که او ناظر و شاهد الّسالم

  .راضی به رضایت و مقدّرات او هستم مصلحت من باشد مرا عافیت می بخشد، و من در هر حال

 علیهماالّسالم فرمود: احسنت، روش تو همانند حضرت ابراهیم علیه الّسالم می العابدین امام حسین به فرزندش، زین

باالی منجنیق بردند تا حضرتش را  باشد، هنگامی که در شدیدترین سختی های زندگی قرار گرفت و دشمنان او را بر

! چه خواسته ای داری، بگو تا برآورده او آمد و اظهار داشت: ای ابراهیم در آتش افکنند، جبرئیل علیه الّسالم به کمک

پناهگاه و تکیه گاه من می باشد،  در پاسخ اظهار داشت: من در هر حال راضی به رضای خداوند متعال هستم؛ و او کنم؟

  . [9] .فرمان او هستم هرچه را او مصلحت بداند من در اختیار و تحت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .692، ص 1أعیان الّشیعة: ج  [1]

  .16، ح 194، ص 9، مستدرک الوسائل: ج 672، ص 1أعیان الّشیعة: ج  [2]

 .ه صالحیعبداللّ  منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛

 خانواده مناسب ازدواج

  :السالم پنجمین اختر والیت حکایت فرمایدامام محمدباقر علیه
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السالم به مکه معظمه داشت، زنی را از علیه العابدینهائی که پدرش، حضرت سجاد امام زیندر یکی از مسافرت

 و را برای خود تزویج نمود. یکی ازنداشت خواستگاری کرد، و بعد از آن ا ای که سر و صدا و بضاعتیخانواده

بضاعتی را انتخاب زن بی همراهان حضرت به محض اطالع از این امر، بسیار ناراحت شد که چرا حضرت چنین

ای بوده است. و چون به این این زن کیست و از چه خانواده نموده است، و شروع به تفحص و تحقیق کرد تا بداند که

السالم آمد و پس از علیه بضاعت است، فورا به محضر مبارک امام سجادای گمنام و بیدهاز خانوا نتیجه رسید که زن

شما گردم، این چه کاری بود که کردی؟ و چرا با چنین زن  اظهار ارادت، عرضه داشت: یابن رسول الله! من فدای

نیز این امر بسیار  حتی برای مردمای که هیچ شهرتی و ثروتی ندارد و ای ازدواج نمودهخانواده بضاعتی، از چنینبی

  .[ شده است1مسأله انگیز ]

به  کردم که تو شخصی خوش فکر و نیک سیرت هستی، خداوند متعالفرمود: من گمان می السالمامام سجاد علیه

ا و هباطل گردانده، و این نوع سرزنش را محکوم و -محتوا خرافی و بی -ی دین مبین اسالم تمام این افکار وسیله

  .خیاالت را ناپسند و زشت شمرده است

باشد و آنچه که امروز می -قناعت  و پاکدامنی و -در انتخاب همسر برای ازدواج و زندگی مهم است، ایمان و تقوا  آنچه

[ . بنابراین مالک در شخصیت زن، ثروت، 9و ارزشی نخواهد داشت. ] اندیشند، افکار جاهلیت استمردم به آن می

او را قابل شراکت و  بخشد وتشکیالت، زندگی، زیبایی و... نیست، بلکه آنچه که به انسان ارزش می ام،شهرت، مق

  . [7] .باشدمعنویش می گرداند، ایمان به خدا و شعور انسانی وزیستی میهم

  ای ملجأ شیعیان امام سجاد

  وی مشعل بزم جان امام سجاد

  ی علم و حلم و زهد و تقویای اسوه

  . [9]سرور عارفان امام سجادوی 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

ه اهل ثروت و مقام و شهرت ک شدای انتخاب میچون جو عمومی آن زمان بر این بود که همسر باید از خانواده [1]

السالم با این حرکت، رفت و احتماال حضرت سجاد علیهسراغشان نمی بضاعت و آرام را کسی بهباشد و خانواده بی

  .ی فرهنگی و اجتماعی انجام داده استمبارزه نوعی

  .124ح  24کتاب زهد حسین بن سعید کوفی اهوازی ص  [2]

  .44السالم، العابدین علیهمام زینچهل داستان و چهل حدیث از ا [3]

  .116های سوزان شعله [4]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 خود نگهداری

  . [1] .الخیر کله صیانة االنسان نفسه

  .آن است که انسان خود را نگهدارد تمام خیر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول ، ص [1]

 .1749ارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتش

 خشرم بن بسار

  . [1] .السالم شمرده استخشرم بن بسار مدنی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 خشوع امام سجاد در نماز

و گسستن از عالم مادیات بود، به طوری که به  تام برای خدای تعالی السالم، تجسم عینی انقطاعاما نماز امام علیه

به خدا سپرده و  کرد و تنها دلش راپیرامون خود توجه نداشت بلکه وجود خود را نیز احساس نمی هیچ چیز در

ایستاد رنگ مبارکش اند: وقتی که در محراب نماز میگفته دلبسته او بود. راویان اخبار درباره وقت نماز آن حضرت

پادشاهی مقتدر و  لرزید و در نمازش همچون بنده ذلیل که در برابرترس خدا اعضای بدنش می شد و ازدگرگون می

گفتی هرگز پس از آن، نمازی خواند که میوداع می ایستاد و همواره نمازش را چون نمازبزرگ ایستاده باشد، می

امام علی »فرماید: می کند والسالم از خشوع پدر بزرگوارش در حال نماز چنین نقل میعلیه نخواهد خواند. امام باقر

ای ساقه درختی است که هیچ حرکتی نداشت جز آن که باد شاخه السالم وقتی که در حال نماز بود گوییبن حسین علیه

  . [1] «...آورد از آن را به حرکت

السالم صحبت السالم از نماز جدش امام زین العابدین علیهجعفر صادق علیهگوید، در خدمت امام ابان بن تغلب می

  :کردم و عرض کردممی

امام صادق « کرد...مبارکش تغییر می ایستاد رنگالسالم را دیدم وقتی که به نماز میخود علی بن حسین علیه من»

 «!دانست که در حضور چه کسی ایستاده استخدا قسم که علی بن حسین می به»السالم، از روی تعجب فرمود: علیه

روی معرفت و اطاعتش از  آری والله، امام سجاد معرفت کامل به عظمت پروردگار حکیم داشت و عبادتش از . [9]

  .روی ایمان بود

 داشت تا این که عرقرفت سر از سجده برنمینماز، آن بود که هرگاه به سجده می های خشوع امام در حالاز جلوه

[ راویان خبر از ابوحمزه ثمالی 9شد. ]می [ و یا آن که از زیادی اشک چشم و گریه، در آب دیدگان غرق7ریخت، ]یم

توجه ندارد، ابوحمزه،  اش افتاده والسالم را در حال نماز دید که ردای مبارک از روی شانهعلیه اند که او امامنقل کرده

ای پذیرفته دانی که در حضور چه کسی بودم؟ همانا از نماز بندهمی ر تو آیاوای ب»فرماید: پرسد، امام میعلت را می

زیاد به خدا در حال نماز به  السالم از دلبستگی[ . امام سجاد علیه2« ]مگر آن مقداری که توجه قلبی دارد. شودنمی

ردم مدینه آمدند و کودک را افتاد و اهل منزل فریاد برآوردند و م جایی رسید که یکی از کودکان آن حضرت در چاه

که از نماز فارغ شد جریان را  السالم همچنان در محراب نماز ایستاده بود و توجهی نداشت، همینامام علیه نجات دادند،

[ . روزی در خانه امام حریقی اتفاق 6« ]با پروردگار بزرگ بودم. من متوجه نشدم، در حال مناجات»گفتند، فرمود: 

آن حضرت رساندند،  چنان سرگرم نماز بود که توجه نکرد، موقعی که از نماز فارغ شد به اطالعحضرت  افتاد و آن

  . [7] «.داشته بود یاد آتش بزرگ )آتش دوزخ( مرا از این آتش باز»فرمود: 

 اجرایحال نماز همیشه با امام بوده است از باب غیبت دل از م خبری را که درعبدالکریم قشیری، این حالت از خود بی

دهد، زیرا که گاهی دل از می گوید به خاطر اشتغال حواس به حاالت وارده چنین حالی دستدانسته و می احوال خلق

  . [4] .شوداندیشه عقاب فراموش کرده و غافل می احساس خود و غیر خود به دلیل تذکر ثواب و یا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .642/  9وسائل الشیعه:  [1]

  .642/  9وسائل الشیعه:  [2]

  .74/  96، بحاراالنوار: 946/  9تهذیب االحکام:  [3]

  .114/  96بحاراالنوار:  [4]

  .644/  9، وسائل الشیعه: 61/  96االنوار: ، بحار44علل الشرایع: ص  [5]

  .44/  96، بحاراالنوار: 111اخبار الدول: ص  [6]

  .974/  9، سیر اعالم النبالء: 792/  91، نهایة األرب: 191/  6، المنتظم: 29/  9صفة الصفوه:  [7]

هیر صوفیه و عرفاست که مشتمل بر مشا ، این رساله مشهورترین اثر ابوالقاسم قشیری از919/  1رساله قشیریه:  [8]

حداد نیشابوری و شبلی با جنید بغدادی است و همچنین در این رساله برخی  داستانهای عجیب از قبیل داستان ابوحفص

گویند صوفی فرزند وقت می این که»گوید: اصطالحات تصوف و عرفان تفسیر و توضیح شده است از جمله می از

  .م-« دهد.اولویت دارد انجام می ه آنچه را که برایشخویشتن است، یعنی او هموار

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 
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 خواندن فکر ابوهاشم

از دنیا رفت بدیدن آن حضرت رفتم. وقتی السالم علی النقی علیه گوید: روزی که یحیی پسر امامابوهاشم جعفری می

ابومحمد در این وقت  ی یحیی والسالم ( افتاد در خاطرم گذشت که قصهابومحمد )امام حسن عسکری علیه نگاهم به

السالم است که بعضی اسماعیل را پسر امام جعفر صادق علیه السالم و اسماعیلدقیقا مانند قصه امام موسی کاظم علیه

امامت به امام موسی کاظم  السالم از دنیا برد تاحق تعالی اسماعیل را پیش از امام جعفر صادق علیه نستند وداامام می

بلی ای اباهاشم! حق تعالی »السالم ملتفت به من شد و فرمود: علیه السالم تعلق گیرد. در این فکر بودم که امامعلیه

چنانچه در جدم امام موسی  که کسی را علم به آن نبوده ابومحمد بعد از برادرش چیزی را ظاهر ساخته در حق

گذرد اگرچه بعضی گمراهان این امر چنان است که در خاطر تو می السالم بعد از فوت اسماعیل ظاهر ساخته بود وعلیه

اب و باشند و اسبمحتاج می آید. ابومحمد بعد از من امام و راهنماست و نزد اوست علمی که خلق به آننمی خوششان

  . [1] .کردم و امام خود را شناختم پس من آن حضرت را دعا« عالمات امامت با او است.

 :پی نوشت ها

  .کشف الغمه [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 خواهش گرگ از امام سجاد

السالم فرموده است: خوش ندارم برای انسانی عافیت )صد در صد( در دنیا را به طوری که دچار حضرت سجاد علیه 

  .هیچ مصیبت و ناراحتی نشود

راه گرگ درنده ای راه را بر مردم  امام سجاد علیه السالم مزرعه ای داشت روزی به طرف مزرعه می رفت در بین

 گرگ جلو آمد و چند بار فریاد کشید. مردم سؤال کردند: یابن رسول الله این بسته بود وقتی امام به آن مردم نزدیک شد

فرمود: گرگ از من خواهش کرد  گرگ چه می گوید؟ و چه شد که به کسی حمله نکرد و ضرری وارد نکرد؟ حضرت

ن قبول کردم و مشکل شده است از بین نرود و به راحتی زایمان کند م که دعا کنم تا همسر او که در حال زایمان دچار

من دعا کردم ان شاء الله  .من قبول کرد که بعد از این به هیچ یک از شیعیان و محبان ما صدمه ای نزند او هم از

  .مستجاب خواهد شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 ...خدایا! مرا زنده بدار تا

  .السالم فرموده است: نیکوترین کلید گشایش کارها راستی و عاقبت نیکویش در داشتن وفاستحضرت سجاد علیه 

ابن زیاد را برای حضرت سجاد علیه  و از مدائنی از راویانش در حدیث طوالنی خروج مختار نقل می کند که: سر

ی ما را بر ابن زیاد وارد کردند حضرت در حال غذا خوردن بود فرمود: وقت السالم فرستاد و هنگامی که وارد شد، آن

خدایا! مرا زنده بدار تا وقتی که سر  :مشغول غذا خوردن بود و سر پدرم حسین علیه السالم در برابرش بود. من گفتم که

  .نشان دهی. پس شکر خدایی را که دعای مرا مستجاب کرد ابن زیاد را در حال غذا خوردن به من

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 خبر از کشته شدن زید

بر تو این است که به طاعت خدا مأمورش سازی، یعنی تو،  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و اما حق نفس

  .که برای آن آفریده شده وادار کنی هر عضوی را به کاری
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کند که گفت: سالی یک مرتبه موقع  سید عبدالکریم بن طاووس در کتب فرحة الغری از ابوحمزه ی ثمالی روایت می

که به دیدن حضرت رفتم، بچه ای بر زانوی او  رفتم. یک سال هنگامی حج به زیارت حضرت سجاد علیه السالم می

خون ها را پاک می کرد  بلند شد و در آستانه ی در به زمین خورد و سرش زخم شد. حضرت بلند شد و دوید، دیدم. بچه

تو آن باشی که در کناسه )محله مشهوری است در کوفه( به دار  و می فرمود: پسرم! تو را به خدا می سپارم از این که

این امر اتفاق خواهد  پدر و مادر به قربانت، کدام کناسه؟ فرمود: کناسه ی کوفه. گفتم: فدایت شوم، :ویزند. گفتممی آ

کرد. اگر تو پس از من بمانی این پسر را می بینی که در  افتاد؟! فرمود: آری به آن کسی که محمد را به حق مبعوث

ته کناسه به دار آویخ ست و قبرش را شکافته اند و او را برهنه درکشته شده و به خاک سپرده شده ا یکی از نواحی کوفه

نرم کنند و بر باد دهند. گفتم: موالی من! اسم این پسر چیست؟  اند، سپس او را پایین آورند و بسوزانند و خاکسترش را

  .پسرم زید است فرمود: این

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 خودم را در بهشت دیدم

شود و آن مال و حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: سه چیز است که سزاوار نیست آدمی به این سه مغرور 

  .سالمتی و مقام است

می کند که ابوخالد کابلی به حضور  و به سند خود از یونس بن ظبیان در حدیثی از حضرت صادق علیه السالم نقل

فرمود: می خواهی آن بهشتی را که مسکن من است و هر وقت بخواهم  حضرت سجاد علیه السالم رسید. حضرت به او

باز کردم و  نشان دهم؟ گفت: آری نشان دهید. پس حضرت بر چشم من دست کشید. چشم شوم به تو در آن داخل می

زمانی آن جا ماندم. سپس نگاه کردم و خودم را در برابر  خودم را در بهشت دیدم. مدتی به قصرها و نهرها نگاه کردم و

  .حضرت دیدم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 شناسدخدایی که امام سجاد می

رخی در اثر ناآگاهی، برخی در نهد، گوناگون است. برا زیرپا می های انسان گناهکار که دستور موالی خویشانگیزه

بیند، فرمان وی را زیر قابل نمی .شمرندبیند و کوچک میانگاری و برخی به خاطر این که موال را کوچک میسهل اثر

  .نهدپا می

زند، انسان های معمولی سر میانسان هایی که ازالسالم معصوم از گناه و مصون از خطاست. لغزشامام سجاد علیه

ی آنان سرگرمی و لغزش بسیاری از کارهای نیک معمولی در اندیشه شود. لیکن از آن جهت کهرتکب نمیمعصوم م

انسان وارسته هماره خویش  «.رفتار نیک خوبان گناه زشت وارستگان است»حسنات االبرار سیئات المقربین،  است؛ که

ها را این گونه تحلیل الم ارتکاب این لغزشالسسیدالساجدین علیه .بیندرا در پیشگاه خدای سبحان لغزش کار می

 ام بدینکه در پیشگاه تو لغزیده دادم، اما اینیافت، انجام نمیخدایا اگر دیگری بر جرم و لغزش من آگاهی می :نمایدمی

 ، وکنیدانم تو مرا زود تنبیه نمیاعتنایی کردم؛ بلکه بدین سبب است که میبی خاطر نیست که تو را کوچک شمردم و

بخشنده و با گذشت هستی، عیوب مرا  سازی، تو خدای حلیم و بردباری، تو خدایپوش هستی، مرا رسوا نمیپرده

 الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلته و لو خفت تعجیل العقوبة الجتنبته، ال النک بخشی، فلو اطلعپوشانی، گناه مرا میمی

االحلمین و اکرم االکرمین ستار العیوب،  ا رب خیر الساترین و احلماهون الناظرین الی و اخف المطلعین علی بل النک ی

نه این گو پرستد وشناسد و این گونه خدایی را میالسالم این گونه خدایی را میعلیه [ ؛ سیدالساجدین1غفار الذنوب... ]

  .نمایدخدا را معرفی می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .916مصباح المتهجد، ص  [1]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 
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 خانه آخرت

وصیت به خانه آخرت می کنم و درباره دنیا وصیتی ندارم شما را  السالم به اصحاب خود فرمودند: منامام سجاد علیه

حواریون فرمودند به شما  السالم بهاید، آیا آنچه عیسی بن مریم علیهورزید و بدان دل بستهحرص می که شما بدان

از  ساست، از آن عبور کنید و آن را تعمیر نکنید، آیا هیچ ک السالم فرمود: دنیا پلنرسیده است؟ حضرت عیسی علیه

  . [1] .کند؟ این خانه دنیا است، آن را قرارگاه خود مگیریددریا ساختمان می شما بر روی امواج

  :پی نوشت ها

  .117، ص 71بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 مت در قافله حجخد

شناسند و مترصد است یک ای حرکت کند که او را میبا قافله رود. امتناع دارد کهفرزند پیغمبر است، به حج می

ها شد. از از این قافله وار داخل آن شود. وارد یکیشناسند، پیدا شود و غریبدور دست، که او را نمی ای از نقاطقافله

کنم. آنها هم پذیرفتند. آن وقت هم که با اسب و شتر و غیره  جازه دهید تا خدمتآنها اجازه خواست که به من ا

  .درآمد کشید. امام در تمام این مدت، به صورت یک خدمتگزار قافلهدوازده روز طول می رفتند و دهمی

 ها و گفت: این کیست کهرا شناخت، رفت نزد آن شناخت، تا امامدر بین راه مردی با این قافله تصادف کرد که امام را می

: است. گفت شناسیم، جوانی است و مدنی، ولی بسیار جوان خوبیخودتان؟ گفتند: ما که نمی اید برای خدمتشما آورده

مگر  گرفتید. گفتند:دادید، و او را در خدمت خودتان نمینمی شناختید، این جور به او فرمانشناسید، اگر میبله، شما نمی

م دست و پای اما طالب، فرزند پیغمبر است. دویدند خودشان را بهعلی بن حسین بن علی بن ابی کیست؟ گفت: این

معذب به عذاب الهی شویم، به شما  این کار خودمان، انداختند: آقا این چه کاری بود شما کردید؟! ممکن بود ما با

فرمود: نه، من تجربه  .ار و خدمتکار شما باشیمآقا باشید، شما اینجا بنشینید، ما باید خدمتگز جسارتی بکنیم، شما باید

با  خواهمگذارند من اهل قافله را خدمت کنم. لذا من میشناسند، نمی کنم که مرا میای حرکت میام، وقتی که با قافلهکرده

  . [1] .من پیدا شود شناسند، تا توفیق و سعادت خدمت به مسلمان و رفقا برایحرکت کنم که مرا نمی ایقافله

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .های شهید مطهری )ره(()به نقل از روضه 17ص  9و منتهی اآلمال، معرب ج  64، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

ع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منب

  . 1741اول بهار 

 خطیب دوزخی

یزید او را بر فراز منبر روانه کرده و او گفتار ناهنجار و سرزنش و  السالم به خطیبی کهامام علی بن الحسین علیه

فرمودند: وای بر تو خطیب!  لمؤمنین و امام حسین علیهماالسالم از حد گذرانیده بود،درباره حضرت امیرا نکوهش را

  . [1] .ای، پس جایگاهی از آتش برای خود برگزینخریده تو رضایت و خشنودی مخلوق را به خشم و غضب خالق

  :پی نوشت ها

  .769، ص 9مستدرک الوسایل، ج  [1]

عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره

  . 1741اول بهار 

 خوشبختی انسان

ة و من سعاد»فرماید: شود سخن گفته و میخوشبختی انسان در این دنیا می السالم راجع به آنچه باعثامام سجاد علیه

از خوشبختی انسان [ . »1« ]بهم. یکون له ولد یستعینأن یکون متجره فی بالده، و یکون خلطاؤه صالحین، و  المرء
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باشد و همنشینانش صالح باشند و فرزندانی داشته باشد که یار و یاور  آن است که محل کسب و کارش در دیار خود او

  .از مردمان خوشبخت دنیاست براستی کسی که دارای این امور باشد به خیر و خوشی دنیا دست یافته و« باشند. او

  :ی نوشت هاپ

  .992خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 خصلتهای ارزنده

راسته باشد و صفاتی که واالیی که شایسته است هر مسلمانی بدانها آ السالم درباره برخی از صفاتامام سجاد علیه

  :فرمایدشود، سخن گفته است، میبدانها کامل می اسالمش

عنه راض: من وفی لله عزوجل بما  اربع من کن فیه کمل اسالمه، و محصت عنه ذنوبه، و لقی ربه عزوجل و هو»

 «...و حسن خلقه مع أهلهو استحیا من کل قبیح عندالله و عند الناس،  یجعل علی نفسه للناس، و صدق لسانه مع الناس،

باشد و خداوند عزوجل دور می چهار چیز است که هر کس دارای آنها باشد اسالمش کامل است و از گناهان به» . [1]

که به خاطر خدای عزوجل به حقوقی که مردم در گردن او دارند  را در حالتی مالقات کند که از او راضی است: کسی

کند و با اعضای  ت باشد و از هر عمل زشتی که در نزد خدا و خلق بد است شرمزبانش با مردم راس وفا کند، و

متصف باشد، به حق مؤمن و دارای ایمان کامل است و  براستی کسی که به این صفات واال« اش خوشخو باشد.خانواده

  .خواهد کرد که خداوند از او راضی و خشنود است در حالی خدا را مالقات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .917خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 .خداوند اجازه ندارد از آسمان فرود آید

فال  فرماید:تواند مشکالت و سختیها را از انسان دور کند میکه می سپس در فراز دیگر با اشاره به اینکه تنها خداست

برگرداننده و برای آنچه متوجه  ایاوردت، و ال صارف لما وجهت، )خدایا( پس برای آنچه به من رسانده مصدر لما

  ،...ای نیستکنندهای دفع)من( ساخته

کننده به یقین بدانید که خداوند رفع آورد،دهد که اگر مشکالت و سختیها به شما رو میامام )ع( به ما آموزش می

آنگاه درخواست خود را رهایی از آنها خود را به پناهگاه الهی نزدیک کنید.  آنهاست، پس به سوی خدا بروید، و برای

  :فرمایدخداوند اینگونه بیان می از

  .و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک، خدایا در آسایش را به فضل خود به روی من باز کن

انجام وظائف خود نسبت به مکتب دور  از آنجا که مشکالت و سختیها ممکن است سبب شوند که انسان از پرداختن به و

 فرماید: و ال تشغلنی باالهتمام عن تعاهد فروضک، و استعمال سنتک، )خدایا(می با توجه به این نکتهبماند، امام )ع( 

بازمدار. در پناه بردن به خدای تعالی از  مرا به سبب غم و اندوه از رعایت و حفظ واجبات و به کار بستن سنت خود

 السالم فی االستعاذه منو کان من دعائه علیه نکوهیده عنوان دعاء چنین است: سختیها و بدی اخالق و کردارهای

به خدای تعالی از سختیها و بدی اخالق و  المکاره و سیئی االخالق و مذام االفعال، از دعاهای امام )ع( در پناه بردن

  .کردارهای نکوهیده است

  محتوای دعا

  :شوددعاء هشتم اینگونه آغاز می

  .برمایا از حرص و آز )بر دنیا( به تو پناه میاللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خد

و نتایج و اثرات آنها به خدا پناه ببریم  دهد که از بیماریهای اخالقی و روانیاین دعا امام سجاد )ع( به ما آموزش می در

  :فرمایدمی ای از آنها اشارهو به پاره

  هیجان الحرص، حرص و آز -1

  سوره الغضب، تندی غضب و خشم -2
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  غلبه الحسد، تسلط حسد و رشک -3

  ضعف الصبر، سستی صبر و شکیبایی -4

  قله القناعه، کمی قناعت -5

  شکاسه الخلق، سوء خلق و بدخوئی -6

  حد( خواهش نفسالحاح الشهوه، افراط )بی -7

  ملکه الحمیه، غلبه حمیت )طرفداری از ناحق( -8

  متابعه الهوی، پیروی از هوا و هوس -9

  الفه الهدی، مخالفت با هدایت و رستگاریمخ -10

  سنه الغفله، خواب غفلت -11

  تعاطی الکلفه، اقدام بر تکلف و کار با مشقت )که انسان را به رنج آورد و خسته و بیزار نماید( -12

  ایثار الباطل علی الحق، برگزیدن باطل بر حق -13

  .االصرار علی الماثم، اصرار و مداومت بر گناه -14

  .استصغار المعصیه، کوچک شمردن گناه و معصیت -15

  .استکبار الطاعه، بزرگ دانستن اطاعت و بندگی خدا -16

  .مباهات المکثرین، از به خود نازیدن ثروتمندان -17

  االزراء بالمقلین، خوار شمردن فقراء و نیازمندان -18

  ن، فرزند، شاگرد، خدمتگزار و پیروان...(سوء الوالیه لمن تحت ایدینا، بدرفتاری با زیردستان )ز -19

ترک الشکر لمن اصطنع العارفه عندنا، بجا نیاوردن شکر و سپاسگزاری نسبت به کسی که به ما نیکوئی کرده  -20

  .است

  .او ان نعضد ظالما، یا اینکه ستمگری را کمک کنیم -21

  .ای را خوار گردانیمدیدهاو نخذل ملهوفا، یا اینکه ستم -22

  .او نروم ما لیس لنا بحق، یا آنچه حق ما نیست بطلبیم -23

  .او نقول فی العلم بغیر علم، در علم )اصول و فروع دین...( از روی نادانی سخن بگوئیم -24

  ان ننطوی علی غش احد، از اینکه غش با کسی را قصد کنیم )فریب دادن دیگران( -25

  .ارهایمان خودپسند باشیمان نعجب باعمالنا، از اینکه به کرد -26

  .نمد فی آمالنا، آرزوهایمان را دراز کنیم -27

  من سوء السریره، از بدی راز نهفته در دل )پندار بد( -28

  و احتقار الصغیره، و از کوچک شمردن گناه کوچک -29

  .ان یستحوذ علینا الشیطان، از اینکه شیطان بر ما مسلط شود -30

  .یا شرایط زمان، ما را بدبخت گرداند او ینکبنا الزمان، -31

معنا باشد که در فساد و تباهی حاکمان  او یتهضمنا السلطان، یا حاکم و سلطان بر ما ستم نماید. )یا شاید به این -32

  .(از دست بدهیم ستمگر هضم شویم و شخصیت الهی خود را

  من تناول االسراف، از اقدام بر اسراف کردن -33

  الکفاف، از نیافتن روزی به اندازه نیازمندیمن فقدان  -34

  من شماته االعداء، از سرزنش دشمنان -35

  .من الفقر الی االکفاء، از نیازمندی به امثال خود -36

  من معیشه فی شده، از زندگی در سختی -37

  .و میته علی غیر عده، و مردن بی ساز و سامان )بدون توشه سفر مرگ( -38

  العظمی، از بزرگترین تاسف و افسوس )در آخرت به دلیل نداشتن اعمال صالح(من الحسره  -39

  و المصیبه الکبری، و بزرگترین مصیبت -40

 و اشقی الشقاء، و بدترین بدبختی )دخول در آتش و گرفتار شدن به عذاب الهی( -41

  و سوء الماب، و بدی بازگشت )به سوی خدا و جهان آخرت( -42

  واب، و نومیدی از پاداش )بهشت(و حرمان الث -43

  و حلول العقاب، و رسیدن کیفر )در قیامت( -44

شود پرداخته و آنها را بیان فرموده می وار به آنچه که مانع سعادت دنیوی و اخروی انسان)ع( در قالب دعا فهرست امام

 است. چنانکه در زمینه بیماریهایهفردی و اجتماعی و ریشه تمامی بدبختی است. این موانع، متن همه نارسائیهای

  .شماردبرمی رانی و... رااخالقی مواردی چون حرص، حسد، ناشکیبایی، غضب، شهوت

فقدان تعادل دخل و خرج، فقر و تکلف اشاره  و در زمینه مسائل اقتصادی به مواردی چون عدم قناعت، اسراف،

 شمردن ر مسیر باطل(، مباهات ثروتمندان بر فقرا، کوچکانسانی مسائلی چون، حمیت )د نماید. و در زمینه روابطمی

ستمدیده، و درخواست آنچه حق انسان  مستمندان، بدرفتاری در حوزه مسئولیت، غش، یاری ستمگر، خوار شمردن
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  .شمردنیست را برمی

، اجتماعی اقتصادیسیاسی،  ترین مفاهیم اعتقادی، اخالقی، فرهنگی،کوتاهترین عبارات، بزرگترین و کلیدی و در قالب

  .شودمعارف الهی جز از سرچشمه زالل کوثر امامت جاری نمی فرماید. و به حق اینو... را به صورت دعا بیان می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 خشنودی و شکر هنگام نظاره دنیاداران

  :عنوان دعا چنین است

دعاهای امام )ع( در رضا و خشنودی )به آنچه  السالم فی الرضا اذا نظر الی اصحاب الدنیا، ازو کان من دعائه علیه

  .کردنگاه می)ثروتمندان(  داشت( هنگامی که به دنیاداران

  محتوای دعا

  :فرمایدامام )ع( در ابتدای دعا در مورد خشنودی از خدا و تقسیم معیشت میان انسانها می

خلقه بالفضل، ستایش خدای را که به  لله رضی بحکم الله، شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع الحمد

دهم که خداوند نصیب و رزق خلق را از هر جهت به عدل تقسیم می یحکم )قضا و قدرش( راضی و خشنودم و گواه

مشیت و خواست خدا،  جود و کرم ذاتی( بر همه خلق خود به فضل و احسان رفتار نموده. راضی بودن به فرموده و )به

زیرا اگر  کند.رشد و کمال و تالش و کوشش او فراهم می دهد، و زمینه را برایبه انسان آرامش روحی و روانی می

جای حسادت، تالش  شود. و بهعادالنه خداوند راضی باشد، در روابط انسانی دچار بیماری حسد نمی انسان به تقسیم

داند و یقین دارد که همه هستی متعلق به خداست و انسانی می کند تا به مواهب و بخششهای الهی دست پیدا کند. چنینمی

دارای امکانات مادی و  شدنی نیست، و همانطور که به دیگری موهبتی را بخشیده و یا کسی به ظاهرتمام خزائن الهی

جای حسادت به دعا و تالش برای کسب نعمتهای خداوند  تواند عطا کند. لذا بهدنیوی بیشتری است به او هم می

  .پردازدمی

الحیوه الدنیا.... ما معیشت ایشان  نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی فرماید:...در این باره می 79سوره زخرف آیه  خداوند در

  .ایمکرده را در زندگانی دنیا میانشان تقسیم

میان انسانها به ویژه در تفاوتهای موجود از نظر زندگی  آموزد که با تفاوتهای مختلفامام )ع( در قالب دعا به ما می

  :کنداره اینگونه از خداوند درخواست میبرخورد کنیم. و در این ب مادی و دنیوی چگونه

ای مفتون و پریشان مکن )که گرفتار حسد... و ال تفتنی بما اعطیتهم، خدایا مرا به آنچه به ایشان )ثروتمندان( داده -1

  .شوم(

ر به غرور و تکبای گرفتار مکن )که دچار بازداشته و ال تفتنهم بما منعتنی، و آنان را بر اثر آنچه )دارایی( که از من -2

  .(شوند واسطه داشتن مال و ثروت

فقر او را به گناه و بیماریهای مختلف دچار کند و از  کند، برای فقیر که نکندامام سجاد )ع( برای هر دو طرف دعا می

ه طو به واس برای ثروتمند که نکند مغرور شود و به وظائف الهی خود نسبت به فقرا عمل نکند راه کمال بازبماند و

  .ثروت از کمال بازبماند

  .و طیب بقضائک نفسی، و مرا به قضا و قدر خود دلخوش گردان -3

ای فراخ گردان )مرا از آنها شاد و خشنود ام را در چیزهایی که مقدر نمودهو وسع بمواقع حکمک صدری، و سینه -4

  فرما(

آن اقرار کنم که قضا و قدر تو جز به نیکی روان گاهی به من ببخش تا با و هب لی الثقه...، و اعتماد و تکیه -4

  .گرددنمی

ای بیشتر کن از آنچه به من عطا و اجعل شکری لک...، و شکر و سپاس مرا برای خود بر آنچه از من منع کرده -5

  .ایفرموده

هستند. او اظن خوار و ذلیل  و اعصمنی من ان اظن بذی عدم خساسه، و مرا نگهدار از اینکه گمان کنم فقیران -6

صاحب فضیلت هستند )به خاطر ثروت و دارایی آنها(. آنگاه امام )ع(  بصاحب ثروه فضال، یا گمان کنم که ثروتمندان

  :فرمایندو عزیز بودن را اینگونه بیان می معیار شریف

 و بهاعت از تالعزیز من اعزته عبادتک، پس به درستی که شریف کسی است که اط فان الشریف من شرفته طاعتک، و

  .او شرافت داده و کسی است که به عبادت تو عزت یافته است

  .بندگی و عبادت خدا -9اطاعت از خدا  -1به عبارت دیگر معیار شرافت دو چیز است: 

  .شودو متعنا بثروه ال تنفد، و به ما ثروتی ببخش که فانی نمی -7

  .رودز دست نمیو ایدنا بعز ال یفقد، و به ما عزتی عطا کن که ا -8
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  .و اسرحنا فی ملک االبد، و به ما در ملک ابدی خود )عالم بقا( نعمت و عزت کامل عطا فرما -9

ابدی آن جهان است. عزیز واقعی  و عزت حقیقی، دارایی و ثروت و مقام انسان در پیشگاه خداوند و در زندگی ثروت

که در آن جهان از نعمتهای ابدی استفاده کند. زیرا ثروت و کسی است  کسی است که آنجا عزیز باشد و ثروتمند واقعی

  .شدنی استمقام دنیوی زودگذر و تمام دارایی و

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 خضوع و فروتنی برای خدای بزرگ

  :عنوان دعا چنین است

های امام )ع( در خضوع و فروتنی برای خدای توانا و السالم فی التذلل لله عز و جل، از دعاو کان من دعائه علیه

  .بزرگ است

  محتوای دعا

در جهت اصالح نارسائیهای خود از او  آموزد که چگونه با خداوند راز و نیاز کرده و)ع( در ابتدای دعا به ما می امام

عملی، ب فانا االسیر ببلیتی، المرتهنافحمتنی ذنوبی، و انقطعت مقالتی، فال حجه لی،  فرماید: ربیاری بجوییم و لذا می

گناهانم مرا )از شرمندگی( ملزم به سکوت کرده و  المتردد فی خطیئتی، المتحیر عن قصدی، المنقطع بی. ای خدای من

س پ ساخته )از کثرت گناه دیگر شرم دارم که با تو عرض حالی کنم و حاجتی طلبم( گفتگویم را با )حضرتت( منقطع

آور( خود اسیر و به افعال )زشت( خویش شرم متمسک نتوانم شد، این منم که به بلیه )و اعمال بد اگر به هیچ دلیلی

 ام و از طریق خویشگردم، از مقصد خود به راه حیرت افتادهروم و برمیمی گرفتارم، در مابین کارهای خطایم

تغریر غررت بنفسی؟! منزه و پاکی!  و ای فرماید: سبحانک! ای جراه اجترات علیک،ام. و در فراز دیگر میبازمانده

 د کهآموزاعتماد به نفس به مخالفت فرمان حضرتت اقدام کردم؟ و سپس به ما می )شگفتا( به کدام جرات و کدام غرور و

عرض کنیم: موالی ارحم کبوتی لحر  در پیشگاه خداوند سبحان سر تعظیم فروآوریم، چهره بر خاک بسائیم و اینگونه

 برو افتادم و به لغزش قدم )به غم و حسرت( گرفتارم ترحم فرما. موالی و ه قدمی، موالی من به حال من کهوجهی و زل

المنسیین کمن قد نسی، ای موالی من  ارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری، و امحی من المخلوقین ذکری، و کنت من

 شدگان شدم مانند همهمحو گردید و من به کلی از فراموشنامم از زبان خلق  هنگامی که اثرم به کلی از دنیا بریده شد و

  .شدگان عالم در آن هنگام به حالم رحم فرمافراموش

موقفی، و فی احبائک  فرماید: موالی ارحمنی فی حشری و نشری، و اجعل فی ذلک الیوم مع اولیائکمی و در ادامه

روز سخت حشر و نشر )عرصه قیامت( بر من  در مصدری، و فی جوارک مسکنی یا رب العالمین، ای موالی من

 حیرت( مرا با یاران و دوستانت همنشین گردان و در محفل محبان و عاشقانت ترحم کن و در آن روز )پر وحشت و

  .جایگزین فرما و در جوار رحمتت، منزل کرامت کن ای آفریننده عالمیان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 خودداری از تعلیم

 در السالم معتقد است که نشر و اشاعه دانش در بین مردم باید رایگان و بدون دریافت اجرت باشد، وامام سجاد علیه

  :گویداین باره می

هر که دانش خود را پنهان بدارد و یا برای آموزش آن مزد قابل توجهی بگیرد،پس هیچ سودی به حال وی نخواهد »

  . [1] «...داشت

شرطی نسبت به علم و دانش  امتیاز اسالم بر ادیان دیگر و سیستمهای اجتماعی آن است که ایمان بدون قید و براستی

داند و گرفتن اجرت برای تعلیم، بخصوص تعلیم قرآن کریم را می دارد و دانشجویی را بر هر مرد و زن مسلمان واجب

ای داریم که به کودکان پرسیدم، همسایه السالمگوید، از امام زین العابدین علیهشمارد، اسحاق بن عمار میمی ناروا

وید: بگ سپارند به ولی اوالسالم فرمود: به او بگو؛ وقتی که بچه را به او میعلیه موزد؟ امام سجادآخواندن و نوشتن می

کنم، تا این که شغل او پاک قرآن با خدا معامله می آموزم و به وسیله آموزشمن تنها به او خواندن و نوشتن و حساب می

  . [9] .و گوارا باشد

ت است و دولت مسؤول آن است و باید زندگی او را اداره کند تا از آنچه در دست اما معاش زندگی معلم بر عهده دول

  .نیاز گرددمردم است بی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

را پنهان کند و یا به اجبار مزدی  هر که علم»آمده است:  77/  9و در جمهرة االولیاء:  191/  7ة االولیاء: حلی [1]

  .«نخواهد داشت برای تعلیمش بگیرد، علم او هرگز سودی

  .66/  7استبصار:  [2]

نگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ ک9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ای از سجده در مسجد کوفهخاطره

شدم به ناگاه با جوانی برخورد کردم که « من وارد مسجد کوفه» :گویدکند که میاز پدرش نقل می« یوسف بن اسباط»

یعنی: « حق له ی وسجد وجهی متعفرا فی التراب لخالق»گفت: با پروردگارش بود و در سجده می مشغول مناجات

من « کرده و او حق دارد که برای او سجده کنم. صورت من در حالی که در خاک مالیده شده است، برای خالقم سجده»

 باشد. پس چون فجر طالع شد به کنارمی -السالمعلیه-او حضرت علی بن الحسین  به سمت او رفتم و معلوم شد که

خداوند به آنچه شما را برتری  رسول الله؛ نفس خود را معذب نمودید و ایشان رفتم و به ایشان عرض کردم: یابن

روایت زیبایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برایم نقل  داده، برتری داده است؛ حضرت گریه کرد و سپس

  . [1] «.کرد

 :پی نوشت ها

  .)به نقل از کشف الغمه( 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه 

 ای از نماز در راه مکه مکرمهخاطره

از قافله و کاروان عقب افتادم و علت این « زبانه»منزلی به نام  در« مکه»در راه »گوید: می« حماد بن حبیب کوفی»

بیابان و صحرا گم شدم.  در آنگردبادی سهمگین و ظلمانی برخاست و قافله را از هم متفرق ساخت و من  بود که

شدم. چونکه شب فرارسید به درختی خشک و عاری از برگ پناه  رفتم تا به یک وادی و بیابانی منتهیهمچنان راه می

آمد و بر قامت می شب باال آمد و با روشنایی روز مخلوط گردید جوانی را مشاهده کردم که جلو بردم، همینکه سیاهی

آمد. پیش خود گفتم ای ولیی از اولیاء به مشام می شد، اما از او رایحه مشکید دیده میاو لباسی ژولیده و سف

کارهایی که  ترسم روی برگردانده به جای دیگری رود و یا از بسیاری ازاحساس کند، می خداست، هر گاه حرکت مرا

نمودم. او به موضع من نزدیک شد و خود را مخفی  خواهد انجام دهد او را مانع شوم، پس تا آنجا که قدرت داشتممی

 تملیک ای کسی که ملکوت و باطن همه اشیاء را به حیازت و»به پا ایستاد و گفت:  آماده گردید، سپس« نماز»برای 

من سرور اقبال به خود را وارد فرما و من  ای، در قلبای و جبروت هر شیئی را مقهور خود قرار دادهخود درآورده

  .شد« نماز»سپس وارد  «.خویش بپیوند را به جرگه مطیعین

گرائید و حرکاتش به سکون آمد. به  در این حال چونکه او را مشاهده کردم دیدم همه اعضاء و جوارحش به آرامش

مهیا « نماز»ای با آب سفید جاری است، من نیز برای بود رفتم، دیدم چشمه جایگاهی که در آنجا برای نماز آماده شده

وقت ساخته شده بود. پس او را دیدم  او ایستادم. در این حال من خود را در محرابیافتم که کان در همانپشت سر  شدم و

 کرد آن را با صدای گریه آلود و بارسید و تالوت میآمده بود، می« الهی وعید»و « وعده»ای که در آن که به هر آیه

طلب »ای کسی که »گفت: ایستاد و می در این حال بپانمود، تا اینکه سیاهی شب شکافته شد لحنی حزین تکرار می

د و او را مقصود گرفتن« بیمناکان»صاحب رشد و بینش بودند به او رسیدند و  او را قصد نموده و در حالی که« کنندگان

را صاحب نعمت و بخشش کسی  به سوی او پناه آوردند و او« عبادت کنندگان»را صاحب فضل و کرامت یافتند و  او

غیر تو مشغول شود(، چه موقع به راحت و آرامش خواهد رسید؟ و  بدن خود را برای غیر تو به مشقت اندازد )و به که

سیاهی شکسته شد و  !!خود، غیر تو را مقصد گیرد، چه موقع خوشحال و مسرور خواهد شد؟ خداوندا کسی که با نیت

و افعل بی »نیاشامیدم، بر محمد و آلش درود بفرست  های مناجات تو، آبیکام دل در خدمت تو برنگرفتم و از حوض

« ارحم الراحمین. با من از دو کار آنچه را که به تو سزاوارتر است انجام بده، ای« الراحمین اولی االمرین بک یا ارحم

عرض مخفی گردد و لذا به دامن او چسبیدم و به او  من ترسیدم این شخص بزرگوار از دست من رفته و اثر او بر من

رس و ت سختی و آزردگی، تعب و خستگی را از تو زدوده است و به تو شدت اشتیاق به لذت سوگند به کسی که»کردم: 

ام و آرزوی من همان که من گم شده رهب را بخشیده است، مرا مورد رحمت و در کنف عطوفت خود قرار ده. چرا

اگر توکل تو »او فرمود: « فرمائی.شما بدان نطق می همان چیزی است که دهی و منیه منچیزی است که تو انجام می
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ا به کنار درخت رسیدم دستم ر پس چونکه« بود گم شده نبودی!! حال، مرا تبعیت کن و پشت سر من راه بپیما. صادقانه

کند، در این حال همین که چرخد و کش پیدا میزیر قدم من می گرفت و من این چنین تصور و تخیل کردم که زمین

ها را شنیدم و حاجی من ضجه و ناله مردم را« بر تو بشارت باد این مکه است!!»به من فرمود:  عمود صبح طالع شد

ه من او ب «نزدیک( و روز نیازمندی به او امید داری، تو کیستی؟ )روز« روز آزفه»سوگند به کسی که در »دیدم. گفتم: 

  . [1] «.هستم - صلوات الله علیهم اجمعین-طالب که سوگند خوردی من علی بن الحسین علی بن ابی حال»فرمود: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :ت هاپی نوش

)به نقل از فتح االبواب(]با تفاوت اندکی بین دو  77)به نقل از مناقب( و ص  91و  91، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .نقل[

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 «نماز شب»خواندن مستمر نمازهای نافله بویژه 

از چاه آب کشیده و مقداری از آن را برای وضوی خود کنار  د شخصاالسالم قبل از خوابیدن خوحضرت سجاد علیه

 وقتی برای نماز پوشانیدند تا نه آلوده شده و نه بعضی از حیوانات در آن بیفتند، سپسرا می گذاشتند و روی آنمی

عادت  شدند.سپس وضو گرفته و مشغول نماز می زدند وخاستند، ابتدا مسواک میشب در دل شب از خواب برمی

 کردند. )نافله روز همانروز از حضرت فوت شده بود، آن را در شب قضا می حضرت این بود که آنچه از نافله

که دو رکعت است و قبل از « نافله صبح» شود، مثلنمازهای مستحبی است که قبل یا بعد از نمازهای واجب خوانده می

نافله »ست و در قالب چهار دو رکعتی قبل از نماز ظهر و که هشت رکعت ا «نافله ظهر»شود. نماز صبح خوانده می

  .(شودنیز هشت رکعت است که به همین ترتیب قبل از نماز عصر خوانده می «عصر

هر کدام از شما که خودش را بر  ای پسرم این عمل بر شما واجب نیست و لکن من دوست دارم»فرمود: حضرت می

آوردند و هرگز آن را به جا می« نماز شب»و حضرت همیشه « »باشد. داشتهدهد، بر آن مداومت کار خیری عادت می

  . [1] «.کردندیا در حضر ترک نمی را چه در سفر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :شت هاپی نو

  .)به نقل از کشف الغمه( 44و  44، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 خلوص

روزه گرفتن و زیاد حج رفتن و زیاد قرآن خواندن و زیاد دعا خواندن،  انجام عبادت زیاد مانند زیاد نمازگزاردن و زیاد

لیکن آن چه مهمتر از کمیت و  .ی سبحان است، که همه به کمیت و مقدار رفتار بازگشت دارداینها مطلوب خدا همگی

  .کیفیت عمل چگونه باشد باشد، جوهر و حقیقت رفتار است کهمقدار می

کند ریا عبادی انسان را تهدید می های خطرناک و مرموزی که همیشه سالمتی عملدر رفتارهای عبادی یکی از آفت

دهد؛ آفت بزرگ رفتار خدایی شنود، انجام میبیند و یا میچون دیگری می ریا و سمعه یعنی انسان کارش راباشد. می

که چون دیگری نمازش یا  های نفسانی دارد،ی ریا و سمعه هم بازگشت به خودخواهی و خواهشاست. ریشه انسان

  .نمایدیت را از انسان سلب میمرموز خلوص در ن دهد. این آفت بسیاربیند انجام میانفاقش را می

خشنودی خدای  خطر انسان مؤمن باید بر این اندیشه باشد که کارش را برای فراهم آوردن برای رهایی از دام این

شنود، رفتار عبادی انجام ندهد. بیند و میدیگری می های نفسانی چیره شود، که چونسبحان انجام دهد. باید بر خواهش

را  باشد، انسانمی سازد، بلکه چون ریا و گناهعبادت نخواهد بود و انسان را به خدا نزدیک نمی ه تنهااین رفتار عبادی ن

  .سازداز خدا دور می

کار خیر آنها  دهند. در این اندیشه نیستند که ازامامان معصوم کار را با خلوص انجام می شودبه همین خاطر مشاهده می

کند و آنان ی نیازمندان مراجعه میخود، به در خانه ها با پوشاندن صورتالسالم شبکسی باخبر شود. امام سجاد علیه

آنها طعام و غذا  ها برایدانستند چه کسی شبالسالم نمینیازمندان تا رحلت امام سجاد علیه [1] .نمایدرا تأمین می

  . [9] .آورده استمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .994، ص 9، یعقوبی، ج 217، ص 9خصال، ج  [1]

  .194، ص 9ارشاد، ج  [2]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 خشوع

خشوع این است که قلب و جان انسان احساس کند و خویشتن  .قلب یعنی خود را در محضر خدا دیدن خشوع یا حضور

دارد که مربوط به  ببیند. بر این اساس خشوع مربوط به جان انسان است و این تفاوت را با خضوع را در حضور خدا

ند. یا در برابر خدا رکوع و سجده کسینه احترام می شود. انسان در برابر دیگری دست بهاعضای بدن انسان می

 این اعمال از هر انسان گرچه فاسق ساخته است. لیکن خشوع به قلب و جان انسان .ها خضوع استکند. اینمی

قلب پاک و بدور از گناه، خاشع  .خدا باشد. البته خضوع از هر انسانی ساخته نیست مربوط است که قلب در محضر

کند، نه از خشوع کرنش روح. قرآن از خشوع ستایش می وع کرنش جسم است،است. خالصه تفاوت این دو، خض

 مؤمنان آنان که در نمازشان خاشع هستند،[ »1الذین هم فی صلوتهم خاشعون ] خضوع؛ قد افلح المؤمنون

  .«رستگارند

رکوع و سجود  نماز با خشوع است. دهدنماز با خضوع ممکن است تکلیف را بردارد. لیکن آنچه انسان را عروج می

آن مقدار از نماز که همراه با خشوع باشد، به پیشگاه خدا صعود  .خشوع بدن است. حقیقت نماز به خشوع قلب است

  .دهدنمازگزار را صعود می کند ومی

 دار ازنمازگزار آن مق[ »9ال یقبل من صلوته اال ما اقبل علیه منها بقلبه. ] فرماید: ان العبدالسالم میامام سجاد علیه

نماز آماده شد، آنگاه نمازش دگرگون  اگر فرد با این شناخت برای« نمازش پذیرفته است که قلبش متوجه خدا بوده است.

بیند و از آن هنگام شود، خود را در محضر خدا میبرای نماز آماده می سازد. از هنگامی کهشود و دگرگون میمی

  .گرددمی دگرگون

[ و هنگامی که از او سؤال 7اذا توضأ اصفر لونه. ] شد،از هنگام وضو گرفتن رنگ به رنگ میالسالم امام سجاد علیه

شوم؟ می دانید برای حضور در پیشگاه چه کسی آمادهدهد، آیا میخاطر چیست، پاسخ می شود این دگرگونی بهمی

  . [9] .أتدرون لمن أتاهب للقیام بین یدیه

[ اعضای 2آخر. ] شد، و کان اذا قام فی صلوته غشی لونه لونایستاد رنگ به رنگ مینماز می حضرت هنگامی که به

خواند به این اندیشه خشیة الله عزوجل. هر گاه نماز می لرزید، کانت اعضاؤه ترتعد منبدن در هنگام نماز از دهشت می

[ در 6بعده ابدا. ] ی صلوة مودع یری انه ال یصلینمود، و کان یصلخواند و با نماز وداع میمی بود که آخرین نماز را

شد. در هنگام نماز فرزند حضرت از باالی نجوای با خدا می برید، تنها متوجههنگام نماز از همه صداها و نداها می

لساجدین ابازگشتند، سید  دید، اهل خانه با سر و صدای تمام وی را بردند و پانسمان نمودند و به خانه بلندی افتاد و آسیب

  . [7] .صداها را نشنید السالم چون متوجه خداوند بود، آن همه ناله وعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .9مؤمنون،  [1]

  .217، ص 9، ج خصال [2]

  .199، ص 9ارشاد، ج  [3]

  .197همان، ص  [4]

  .217، ص 9خصال، ج  [5]

  .همان [6]

  .41، ص 96بحار، ج  [7]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 خیردهی

هاست. به عنوان ایشان در همه زمینه «خیردهی» -السالمعلیه- یکی از کماالت حضرت علی بن الحسین زین العابدین

  :بسیار جالب و شیرین است نمونه حدیث زیر
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کرد که نزد مادرم مرتب به من امر می» :گویدمی« فاطمه بنت الحسین»یکی از فرزندان بی بی بزرگوار و مکرمه 

 از گر اینکه با خیری که، حاضر شوم. پس هرگز در محضر او ننشستم م-السالمعلیه- ام، حضرت علی بن الحسیندایی

او  «خشیت»متعال بود که به خاطر آنچه از  از خداوند« خوفی»و « خشیت»او استفاده برده بودم بلند شدم. این خیر یا 

روحی  [ . آری عمل و حاالت1« ]بردم.بود که از او استفاده می« علمی»آمد و ا می دیدم، در دلم به وجوداز خداوند می

برای « خیر»بوده و حضرت منبع جوشان  «خیر»سرتاسر برای جامعه اسالمی  -السالمعلیه-اد و بیانات حضرت سج

  .اندمردم و مسلمین بوده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از االرشاد( 24، ح 77، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 خودداری عبدالملک از قتل امام سجاد

زمان غیبت قائم )عج( ما بر والیت و دوستی ما استوار بماند،  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: آن که در

  .شهید از شهدای بدر و احد را به او عطا خواهد کرد خداوند اجر هزار

ملک ومملکت تو پایدار و برقرار باشد.  حجاج ابن یوسف نامه ای به عبدالملک بن مروان نوشت که اگر می خواهی که

 امارت تو از خلل محفوظ باشد. وقتی این نامه به عبدالملک بن مروان رسید در اعلی بن الحسین را به قتل برسان ت

کنی و آیا غافلی از این که آل ابی  جواب نوشت که: مرا برای ثبات مملکت به قتل اوالد علی بن ابی طالب تشویق می

 یز معلوم است که وضع آنها چگونهرا نمودند همگی از بین رفتند و در قیامت ن سفیان که قصد مقاتله و معانده با ایشان

السالم نامه ای به عبد الملک بن مروان  است و نامه را مهر کرد و برای حجاج فرستاد همزمان با این از امام سجاد علیه

نامه  در حق اوالد رسول الله در جواب نامه ی حجاج در فالن تاریخ نوشته بودی و رسید که مرقوم فرموده بودند: آنچه

نکند. وقتی عبدالملک نامه حضرت را با  ن تاریخ به تو رسیده است را می دانم، خداوند سعی تو را ضایعاو در فال

 این از معجزات امام سجاد علیه السالم است لذا خیلی خوشحال شد و ده هزار تاریخ نامه حجاج موافق یافت فهمید که

حضرت فرمایشی داشتند با مراجعه به  از این به بعد دینار به عنوان هدیه خدمت حضرت فرستاد و استدعا کرد که اگر

 مبلغ را به حضرت دادند، حضرت بین موالیان و محبان خود تقسیم کردند ایشان وی را سرافراز فرمایند. وقتی آن

  .وعبدالملک را دعا نمودند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 د

 دعای فرارسیدن ماه رمضان

به ما  داد، و سپاس خدایی را که دینش را سپاس خدای را که ما را به سپاس خود رهبری فرمود، و از اهل سپاس قرار

 ما را زینت بخشید، و در راههای احسان خود پویا ساخت، و سپاس خدایی را که عطا فرمود، و به یقین به وجود خود

تصفیه و ماه به پا ساختن نماز، را یکی  ماه خود یعنی ماه رمضان: ماه روزه و ماه اسالم و ماه پاکیزگی و ماه آزمایش و

 ماهی که قرآن را آن نازل شد، در حالی که برای مردم )چراغ( رهبری به حق و از این راههای احسان قرار داد. چنان

دیگر ماهها به سبب احترامهای  های آشکاری از هدایت و تفریق میان حق و باطل است. پس برتری آن را برنشانه

شتن آن، چیزی را که آشکار ساخت. از این رو در آن ماه، برای بزرگ دا فراوان و فضایل نمایان که برایش قرار داد،

آشامیدنیها را در آن منع کرد. سپس  ماههای دیگر حالل کرده بود، حرام کرد، و برای گرامی داشتن آن، خوردنیها و در

برتری داد. و آن را شب قدر نامید. بار الها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و  یکی از شبهایش را بر شبهای هزار ماه

ای، الهام فرما، و بر منع کرده ماه و بزرگ داشتن حرمت آن و خودداری از آنچه در آنرا به شناسایی فضل این  ما

گناهانت و به کار بردن آنها، در آن ماه، به آنچه تو را خوشنود سازد،  روزه داشتن آن به وسیله نگه داشتن اعضا از

دستهامان را به حرامی  ده. تا با گوشهای خود سخن لغوی نشنویم، و با چشمهامان به طرف لهوی نشتابیم و یاری

ای در خود جای ندهد، و تا شکمهامان غیر آنچه حالل ساخته نگشاییم و قدمهای خود را در امر ممنوعی پیش نگذاریم،

ریاکاران و شنیدن چیزهای  گاه همه اعمال ما را از ریایآنچه از عقاب تو نگاه دارد فرانگیریم. آن زبانهامان، جز به

در آن شریک نگردانیم،و جز تو، در آن مرادی نداشته باشیم.  ناروا پیراسته ساز. به طوری که احدی غیر از تو را

ای ردهکه تعیین ک آلش رحمت فرست، و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه، با آن حدودش بارالها، بر محمد و

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

ای واقف ساز، و ما را، در نماز، اوقاتش که معین فرموده ای وای و شروطش که تعیین کردهو واجباتش که مقرر داشته

همان طور که  که به مراتب شایسته بالغ هستند، و ارکانش را حافظند، و آن را در اوقات خود با کسانی برابر نما،

ا ترین خشوعی به جترین طهارت و بلیغکمال تهایش تشریع فرموده باپیغمبرت )ص(، در رکوع و سجود و همه فضلی

 بخشش به موفق دار، که به وسیله نیکی و احسان، به خویشان خود بپیوندیم. و با انعام و اند. و ما را در این ماهآورده

ردن زکات، آن را پاک پیراسته سازیم و با بیرون ک همسایگان خود رسیدگی نماییم و اموالمان را از مظالم و حقوق

به ما دشمنی  دوری کرده بازگردیم، و درباره آنکه بر ما ستم کرده، انصاف دهیم، و با آنکه گردانیم و به آنکه از ما

یم و کنزیرا که او دشمنی است که ما با او دوستی نمی کرده آشتی کنیم؛ مگر آن کس که برای تو با او به دشمنی دارد

یم. و به تو تقرب جوی لمت نکنیم و ما را توفیق ده بر اینکه در این ماه، به وسیله اعمال شایستهمسا حزبی است که با او

تر از ابواب طاعت و انواع تقریبی ای نازلفرشتگانت، جز مرتبه از تجدید عیوب در این ماه، بازگردانی؛ تا هیچ یک از

  .ایم به پیشگاهت تقدیم نکندآورده که ما به جا
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 ای حضرت سجاد در وداع ماه رمضاندع

شوی، و ای کسی که بخشش پشیمان نمی خواهی و ای کسی که ازمزد نمی بارالها، ای کسی که در برابر نیکی به خلق

سابقه استحقاق و عفوت به آئین تفضل و عقوبتت، دهی. نعمتت، بیبرابر نمی دهی ومزد بنده خود را افزون از عمل می

کنی، منعت از روی ستم نیست.  سازی و اگر منعاست اگر عطا کنی، عطایت را به منت آلوده نمیو قضایت خیر  عدل

ای و هر که سپاس تو را آنکه تو خود او را به شکر هدایت کرده دهی و حالهر که تو را شکر گذارد، جزای شکر می

 خواستی او راآنکه اگر می پوشی برده میای. پربخشی در صورتی که تو خود سپاس به او آموختهپاداش می به جا آورد

داشتی. در حالی که آن دو، از جانب تو خواستی از او دریغ میمی کنی بر کسی که اگرساختی، و بخشش میرسوا می

  رسوایی و منع هستند؛ اما تو سزاوار

 آنکه عصیان تو کرده به حلم تلقیای و قدرتت را بر آئین گذشت قرار داده ای وکارهای خود را بر پایه تفضل بنا نهاده

ای و بر آن در، راهنمایی از به نامیده ای و آن را، توای. تویی که برای بندگانت دری به سوی عفو خود گشودهنموده

 ایای به سوی خدا توبهنکنند. پس تو خود که نامت منزه و جاوید است، فرموده ای تا آن را گموحی خود قرار داده

را به بهشتی که نهرها از زیر درختان آن  فاق کنید. امید است که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شماپیراسته از ن

حالیکه  گذارد و دراند خوار نمیخدا پیمبر خود را و آنان را که به او ایمان آورده روان است در آورد. در آن روز که

پروردگار ما نور ما را برای ما کامل ساز و ما را  گویند: اینورشان پیش رویشان و از سمت راستشان روان است، می

 آن منزل چیز توانایی. پس بعد از گشودن، و بپاداشتن راهنما، عذر آن کس که از ورود به بیامرز؛ زیرا که تو بر هر

خود که مبارک  ای، و به این سبب توبندگان افزوده غفلت ورزد چه خواهد بود، و تویی که در معامله،بر عطای خود به

بدی را مرتکب  ای هر که کار نیکی به جا آورد پس مزدش ده برابر آن است، و هر که کارفرموده نام و بلند مقامی،

ند، کنمثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می ایشود. و نیز فرمودهشود پس جز به مانند کارش کیفر داده نمی

بخواهد مضاعف  شه رویانیده باشد و در هر خوشه صد دانه باشد. خدا برای هر کهکه هفت خو ای استمانند دانه

تا خدا آن را برایش چندین برابر سازد؟ بارالها، و تو  ای دهدای کیست آنکه به خدا قرض الحسنهسازد. و نیز فرمودهمی

اختصاص  ای، که آن را از همه ماههاوظایف برگزیده و خصایص آن را واجبات قرار داده ماه رمضان را از آن

ای. به سبب قرآن و نوری که در سال برتری داده ای، و بر همه اوقاتای، و از همه زمانها و روزگارها برگزیدهبخشیده

به  ای وزه را در آن ماه واجب کردهای، روآنکه ایمان را در آن ماه، مضاعف ساخته ای و به سببآن فروفرستاده

آن شب قدر را که خود از هزار ماه بهتر  .ایپاخاستن برای عبادت را در آن ترغیب و شب قدر را در آن تجلیل فرموده

بب س ای.پس به اینای و به فضیلت آن، به جای اهل ملتها برگزیدهامتها برتری داده است. پس ما را به سبب آن بر سایر

برخاستیم؛ در حالی که به وسیله روزه و قیامش  به فرمان تو، روزه داشتیم، و شبش را به یاری تو به عبادت روزش را

ما  ای، در آوردیم، و این ماه در میان ما ستوده زیست و بارا بر آن عرضه کرده خود را در معرض آن رحمتی که ما

اش از ما جدا شد. پس ما آن را شدن شماره دن مدت و کاملپسندیده مصاحبت کرد. سپس هنگام پایان یافتن وقت و سر آم

مان پای بر ما سخت و غم افزا باشد و رفتنش ما را به وحشت افکند و او را بر ذمه کنیم که فراقشمانند کسی وداع می

ی گوییم: سالم بر تو ارو همگی می نگاه داشتنی و حرمت رعایت کردنی و حق گزاردنی الزم شده باشد. از این

ترین مصاحبت از میان اوقات، و ای بهترین ماه در سالم بر تو، ای گرامی ترین ماه خدا، و ای عید دوستان خدا،بزرگ

آن منتشر و فراوان است. سالم بر  و ساعات. سالم بر تو ای ماهی که بر آمدن کامها در آن آسان و اعمال نیک در ایام

رگ و چون ناپدید شوی، فقدانت دردناک باشد.سالم بر تو، ای همدمی که بز تو، ای همنشین که چون پدید آیی احترامت

ای که بر تو، ای همسایه آوری، مایه انس و شادی باشی و چون سپری شوی وحشت افزایی و متألم سازی سالم چون رو
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زه شیطان یاری ای که ما را در مبارسالم بر تو، ای یاری دهنده .دلها در جوارت رقت گرفت و گناهان در آن کم شد

خدا در تو، و چه نیکبخت  رفیقی که راههای احسان را هموار ساختی. سالم بر تو. چه بسیارند آزاد شدگان دادی، و ای

تو، که چه پاک کننده بودی گناهان را، و چه پوشنده بودی  به سبب تو، کسی که احترامت را منظور داشت. سالم بر

سالم بر تو، ای  .نی بودی برای گناهکاران و چه با هیبت بودی در دلهای مؤمنانبر تو. چه طوال انواع عیبها را سالم

هر جهت موجب سالمتی هستی. سالم بر تو که همنشینیت  ماهی که روزها با تو سر همسری ندارند. سالم بر تو، که از

گناهان را از  شدی، و آلودگینیست. سالم بر تو، همچنان که با ارمغان برکات بر ما وارد  مکروه، و معاشرتت نکوهیده

ات از سر مالمت نیست. سالم بر تو، که پیش روزه ما فروشستی. سالم بر تو، که وداع با تو از روی خستگی، و ترک

از  نیروی تو پیش از رفتن از اندیشه فراقت محزونیم. سالم بر تو. چه بسا بدیها که به از آمدن در آروزی تو بودیم و

بر تو، و هر شب قدری که از هزار ماه بهتر است.  خوبیها که به برکت تو بر ما روان شده. سالمجانب ما رفته و چه 

ر فضیلت ب تو دل بسته بودیم، و فردا چه بسیار به تو مشتاق خواهیم بود، سالم بر تو، و سالم بر تو. دیروز چه سخت به

بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و مصیبت  .ات که از ما ربوده شدتو که از آن محروم شدیم و بر برکات گذشته

ده  عید و روزه گشودنمان را بر ما مبارک ساز، و آن را از بهترین روزهایی قرار رفتن ماه ما را جبران کن، و روز

 رایبیامرز. بارالها، در این روز که آن را ب ترین روزها. برای گناهان پنهان و آشکار ما راکه بر ما گذشته است. جالب

 کنیم، از هر گناهی کهملت خود روز اجتماع و تعاون قرار دادی پیش تو توبه می مؤمنان عید و شادی، و برای اهل

به  ایم. توبه کسی که خیال بازگشتداشته ایم، یا اندیشه بدی که در دلایم، یا هر کاری که پیش فروفرستادهمرتکب شده

 گردد. توبه خالصی که از شک و ریب پیراسته باشد. پس آن را از ماازنمیخطا ب گناه در دل ندارد. و بس از توبه به

  .بپذیر و از ما خوشنود شو، و ما را بر آن ثابت بدار
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فردا، مرا است، کفایت کن و به کاری که  بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را، که باعث دل مشغولی من

 نیاز ساز وای مصروف دار، و مرا بیدر روزگار مرا در آنچه برای آنم آفریده .دهی واداراز آن مورد سوال قرار می

مساز، و عزیزم گردان، و گرفتار کبرم  روزیت را بر من وسعت ده، و به نگاه کردن به آنچه در دست مردم است مبتال

را به سبب خود پسندی تباه منمای. و خیر را برای مردم به دست من روان  ممکن و بر بندگی خود رام ساز، و عبادت

مرا از تفاخر و مباهات نگاه  کار نیکم را به منت نهادن باطل مساز؛ و اخالق عالیه را به من مرحمت فرمای، و کن، و

ر آنکه به همان اندازه مرا ای ترفیع مده مگدر میان مردم به درجه دار. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا

مرا پیش نفسم خوار  خودم پست گردانی و عزتی آشکارا برایم به وجود نیاور، مگر آنکه به همان نسبت پیش نفس

مگذار، جز آنکه آن را اصالح کنی، و هیچ صفت  سازی. بارالها، هیچ خویی که بر من عیب شمرده شود، باقی

 سازی، و هیچ خصلت کریمه ناقصی، جز آنکه آن را کامل کنی. بارالها، بر محمد و ای مگر آنکه آن را نیکونکوهیده

مخاصمه کند زبانی و بر آنکه عناد  ام ستم کند، دستی و بر آنکه با منآلش رحمت فرست، و مرا بر کسی که درباره

واهد قدرتی، و بر آنکه مرا با من مکر کند مکری و بر آنکه مرا مقهورم خ ئی قرار ده و در برابر آنکهورزد پیروزی

اطاعت کسی که مرا به راه  کند و دشنام گوید تکذیبی و در مقابل کسی که مرا تهدید کند سالمتی بخش، و به عیب

دار. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا توفیق ده تا با  صواب آورد، و پیروی کسی که مرا ارشاد کند، موفق

از من دوری گزیده، به  و نیرنگ رفتار کرده، به نصیحت و اخالص مقابله کنم، و آن را کهمن به حیله  آن کس که با

عوض دهم، و آن را که از من بریده با پیوستن مکافات کنم،  نیکویی پاداش دهم، و به آن که مرا محرم ساخته به بخشش

دی چشم نمایم، و از ب ر نیکی سپاسگذاریغیبت کرده، به وسیله ذکر خیرش، مخالفت کنم، و در براب و با کسی که از من

صالحین بیارای، و زینت پرهیزگاران را بر من بپوشان.  بپوشم. بارالها بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور

فاش کردن  آوری پراکندگان و اصالح میان مردم وفروخوردن خشم و خاموش کردن فتنه و جمع در گستردن داد و

سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن  خویی و فروتنی جناح و نیکویی سیرت وو نرماحسان، پوشاندن عیب 

فروگذاشتن سرزنش و ترک احسان درباره غیر مستحق و گفتن حق، گرچه دشوار باشد  به فضیلت و برگزیدن تفضل و

ار و کردار خویش گرچه در گفت اندک شمردن خیر در گفتار و کردار خویش؛ گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر و

وسیله ادامه طاعت و التزام جماعت و فروگذاشتن اهل بدعت، و به کار  اندک باشد، مرا یاری فرما، و این صفات را به

هنگام حاجت از تو مسئلت  خود کامل ساز. بارالها، مرا چنان کن که هنگام ضرورت به مدد تو حمله کنم، و برنده رأی

بیچاره شوم به کمک خواستن از غیر خود، و چون فقیر شوم به  و تضرع کنم، و مرا چوننمایم و هنگام مسکنت به ت

خواری  سزاوار از غیر خود، و چون بترسم، به تضرع، پیش غیر خود گرفتار مکن که به آن سبب فروتنی برای مسئلت

و حسدی را که شیطان در دل من  بارالها، آن حرص و بدگمانی .ترین بخشندگاناعتنایی تو گردم. ای بخشندهو منع و بی
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به  بد یا دشنام عرضی عظمت و تفکر در قدرت، و تدبیر در برابر دشمنت مبدل ساز، و آن کلمه زشت یا افکند به یادمی

حاضر و مانند اینها را که شیطان بر زبان من جاری  کسی یا شهادت باطل یا غیبت مؤمن غائب یابد گفتن به شخص

شمردن نعمتهای  بالغه در ثنا، و سعی و دقت در تمجید، و شکر نعمت، و اعتراف به احسان وم کند، به سخن حمد، و

دانم تو بر کن، که ستمزده نشوم در حالی که می خودت، بدل فرمای. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و چنان

رای من ب ه نشوم در صورتی که هدایتنکنم، در حالی که تو بر جلوگیری من توانایی و گمرا دفاع از من قادری، و ستم

بارالها، مرا به هدایت گویا ساز و به تقوی الهام  .تو ممکن است، و فقیر نشوم با اینکه گشایش زندگیم از جانب توست

آلش رحمت  تر است، بگمار، بارالها بر محمد واست، موفق دار، و به کاری که پسندیده ترفرما، و به آنچه پاکیزه

به خیر، و بندگان شایسته گردان و رستگاری در  مند کن و از اهل صواب و راهنمایانروی بهرهبه میانه فرست، و مرا

بگیر،  روزی فرمای. بارالها، برای خود از نفس من آنچه را که باعث آزادی آن باشد معاد و سالمت از کمینگاه عذاب،

در معرض هالکت است، مگر آنکه تو  که نفس منو آنچه را که موجب صالح آن گردد برای من باقی گذار؛ زیرا 

فرست، و مذا از اسراف بازدار، و روزی مرا از تلف حفظ کن و دارائیم  نگاهش داری. بارالها بر محمد و آلش رحمت

صواب رهبری کن. بارالها، بر محمد  وسیله برکت دادنش افزون ساز و مرا در انفاق از آن، در امور خیر، به راه را به

نگاه دار و منزلتم را به تنگدستی پست مکن، که از روزی خوارانت  رحمت فرست، و آبرویم را به توانگری و آلش

آنکه منع کند مبتال  از اشرار خلقت خواهش عطا کنم؛ تا به ستایش آنکه به من عطا کند، و به نکوهش روزی طلبم و

بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا به تندرستی  بارالها، .گردم، در صورتی که متصدی حقیقی عطا تویی، نه ایشان

  .ساز پارسایی و علمی توأم با عمل، و پارسائی همراه با رفق و مدارا و اقتصاد روزی در عبادت و آسایش در
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ضعف نیروی صبر و کمی قناعت، و سوء  برم از طغیان حرص، و تندی خشم و غلبه حسد، وبارالها، من به تو پناه می

پیروی هوس و مخالفت راستی، و از خواب غفلت و اقدام بر تکلف، و گزیدن  خلق، و افراط شهوت، و غلبه عصبیت، و

ثروتمندان، و تحقیر  بر حق، و پافشاری بر گناه، و کوچک شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت، و تفاخر باطل

کسی که بر ما حقی داشته باشد و از آنکه به ستمکاران  تهیدستان، و کوتاهی در حق زیر دستان و ناسپاسی نسبت به

اطالعی و بر بی را خوار گذاریم، یا آنچه را که حق ما نیست بخواهیم، یا در علم از روی ایکمک دهیم، یا ستمزده

خیانت با کسی داشته باشیم و از آنکه از اعمالمان  بریم به تو از آنکه قصدمی خالف عقیده سخنی گوییم، و پناه

خود، و از  بریم به تو از بدی باطن، و کوچک شمردن گناهخود را دراز سازیم، و پناه می خودپسندی کنیم، و آرزوهای

ت بریم به تو از دستم کند، و پناه میسلطان درباره ما س آنکه شیطان بر ما چیره گردد، یا روزگار ما را بدبخت سازد؛ یا

همگنان، و زیستن در  بریم به تو از شماتت دشمنان و احتیاج بهنایافتن روزی کفاف، و پناه می آلودن به اسراف و از

ترین مصیبت و بدترین بدبختی که ترین حسرت و بزرگعظیم بریم به تو ازسختی، و مرگ بدون آمادگی، و پناه می

بارالها، بر  .در دین و دخول به دوزخ است و از بدی عاقبت و نومیدی از ثواب و نزول عقاب مصیبت حسرت قیامت و

 .ترین بخشندگاناین شرور در پناه ده. ای بخشنده محمد و آلش رحمت فرست، و مرا و همه مؤمنین و مؤمنات را از همه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری 

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعای حضرت سجاد در طلب توبه

امیدواران از درت نگذرد. این مقام کسی  واصفان از وصفت فروماند، و ای کسی که امید بارالها،ای کسی که توصیف

ر د اند، تا چون چشم هدایتش گشوده و ابرهای کوری از برابرش پراکنده شده، وداده است که گناهان او را دست به دست

یمش را عظیم دیده است. در حالی عظ موارد مخالفت خود با پروردگارش فکر کرده، گناه بزرگش را بزرگ و مخالفت

سوی تو رو آورده و از روی اعتماد، دلش را به جانب تو متوجه ساخته است.  که به تو امیدوار از تو شرمسار بوده، به

عالم علم تو بر او وارد شده، و از  از سر اطمینان و یقین با بار طمعش آهنگ تو کرده، و از مهلکه عظیمی که در پس

م که ای هستهمیشه به جای مانده است. و من در پیشگاه تو مانند چنین بنده هایش سپری شده، و بالش برایگناهان که لذت

و اگر از او درگذری، عفو تو را  ام که، اگر عقوبتش کنی منکر عدل تو نشوداین اوصاف در حالی پیش تو ایستاده با

ای و در حال طلب وفای به عائی که به آن امر کردهفرمان تو، در د عظیم بشمارد. پس اینک منم که در حال اطاعت
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اجابت کنم(. بارالها، من در این  ای )مرا بخوانید تا شما راام. آنجا که فرمودهای آمدهاجابتی که وعده داده ات دروعده

 زشهای دیرینه وام و از گناهان پوشیده و آشکارم، و از لغکبیره و صغیره گردم. از گناهانمقام خود به سوی تو بازمی

د فکر برگشتن به خطایی را به ضمیر راه نده ای که خیال گناه در دلش نگذرد وکنم، بازگشتن توبه کنندهام توبه میتازه

 گذری، وپذیری و از گناهان درمیدر کتاب محکمت، که توبه را از بندگانت می و تو خود فرمودی، ای پروردگار من

بر حسب ضمانت خود از گناهم درگذر  ام را بپذیر، وی. پس به مقتضای وعده خود توبهدارتوبه کنندگان را دوست می

 الزم گردان و شرط من با تو، ای پروردگار من، آن است که به آنچه ناپسند ای محبتت را بر منو چنان که شرط کرده

یمانم این است که از همه معاصی پ توست، بازنگردم، و ضمانتم آنکه به کاری که پیش تو نکوهیده است، رجوع نکنم و

وی نیر توبه خود وفا کنم مگر به نگهداری، و از گناهها، خودداری ندارم، مگر به توانم بهتو دوری گزینم، بارالها، نمی

ی کنند اما پس از مدتافرادی هستند که توبه می تو. پس مرا به نیروی کافی عصمتی مانع از گناه تعهد فرمای. بارالها،

وبه آنها باشم. پس ت برم از آنکه مانندشکنند. پس من به تو پناه میگردند و توبه را میبرمی به خطا و گناه خویش دوباره

ای که موجب محو گناهان گذشته و سالمت در بقیه ایام عمر توبه .ای محتاج نباشممرا چنان قرار ده که پس از آن به توبه

با بیرون از حد محبت  اههای چشمم و گفت و گوهای زبانم که مخالف اراده تومن از آن خاطرات دل و نگ باشد، بارالها

جداگانه، از عقوبتهای تو سالم ماند، و از قهر و انتقام شدید و  کنم که هر یک از اعضایم،تو باشد، پیش تو چنان توبه می

رین تاست، پس من پشیمان تو توبه هراسند، ایمن گردد. بارالها، اگر پشیمانی پیشبیدادگران از آن می دردناکت، که

من اولین توبه کنندگانم؛ و اگر استغفار، سبب ریختن گناهان است،  پشیمانها، و اگر ترک گناه تو انابه و توبه است، پس

  .تو از مستغفرانم پس من پیش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری 

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعای امام سجاد برای نیک سیرتی

  :استالسالم این دعای شریف از جمله دعاهای امام علیه

عد أحسنت الی فاذا عدت ف أعوذ بک أن تحسن فی لوامع العیون عالنیتی، و تقبح سریرتی، أللهم کما أسأت، و اللهم انی»

که در برابر برق چشمها، ظاهر مرا نیکو جلوه دهی در حالی که باطنم  برم از اینخداوندا به تو پناه می[ . »1« ]علی...

ای، پس اگر دوباره هم خوبی کرده ام و تو در برابر به منناپسند است، بار الها همچنان که من هر چه بدی کرده زشت و

 السالم از خداوند درخواست کرده است تا باطن او، و آنچه را که در ضمیرعلیه امام« بدی کردم باز هم تو خوبی کن.

چشم مردم نیکو جلوه دهد بدون این که این  ین که ظاهر او را در مقابلخود دارد نیکو گرداند و به او پناه برده است از ا

 باشد، همچنان که از خداوند مسألت کرده تا این که آمرزش و خشنودی خود را، در ظاهر ارتباطی با باطن وی داشته

  .نماید صورتی که وی به یکی از تمایالت نفسانی خود بازگردد، دوباره شامل حال وی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

، و در این 122/  7عقد الفرید:  ،977/  9، سیر اعالم النبالء: 71، درر االبکار: ورق 29/  7صفة الصفوه:  [1]

یعنی: به من « و ارزقنی مواساة من قترت علیه رزقه بما وسعت علی» :ذیل نیز در دنبال دعا آمده استکتاب، عبارت 

  .خود با ایشان همراهی کنم مواساة با کسانی را مرحمت کن که در تنگنای زندگی قرار دارند تا با وسعت رزق توفیق

ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت ؛ باقر شریف قرشی؛ (9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت نزول فقر

شد این دعای شریف را مرتب بیمناک می آورد و یا از کاریالسالم وقتی که فقر و تنگدستی به او رو میامام علیه

 نمازهای چهار رکعتی و دو رکعتی به شرح زیرفرمود، که آن را بعد از می خواند و به فرزندانش نیز سفارشمی

  :بخوانند

کل خفیة،و یا کاشف ما یشاء من کل بلیة، أدعوک  یا موضع کل شکوی، یا سامع کل نجوی، یا شافی کل بلوی، یا عالم»

 أنت یا الا قوته، و قلت حیلته، دعاء الغریب، الغریق، الفقیر، الذی ال یکشف ما هو فیه دعاء من اشتدت فاقته، و ضعفت

ای خدایی که مرجع هر شکایت و شنونده هر » «...أرحم الراحمین، ال اله اال أنت سبحانک، انی کنت من الظالمین

کنار  غم و گرفتاری و دانای هر نهانی و ای که هر چه را بخواهی از هر بالیی بر نجوایی و ای خدایی که شفابخش هر

اش سستی نیازمند شده و توانایی و راه چاره درخواست کسی که سخت کنم چونداری، خداوندا از تو درخواست میمی
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غریق و فقیری که جز تو؛ کس دیگری قادر نیست گرفتاری او را برطرف سازد،  و کاستی یافته است و همچون غریب،

 ر حقپاک و منزهی، و من د ترین بخشایندگان، ای خدایی که جز تو خدایی نیست، تو )از شرک و شریک(بخشنده ای

خواند مگر آن که خداوند غم او فرمود: کسی این دعا را نمیهمواره می آن حضرت« تو از جمله ستمکاران و ظالمانم...

رساند و او السالم را به خدا میعلیه [ براستی که این دعای شریف میزان اعتصام و توسل امام1کند. ]برطرف می را

 تواند گرفتاریها و محرومیتها را برطرف سازد، و جز خدایایی است که میتوان یقین دارد که خدای تعالی تنها قادر

  .وجود ندارد تعالی هیچ نیروی دیگری که بتواند بیچارگی و بدبختی انسان را بر طرف کند،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .149صباغ: ص ، فصول المهمه ابن114اخبار الدول: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در پناهندگی به خدا

آن حضرت نقل کرده است و این است متن آن  السالم این دعای شریف است که زید بن اسلم ازز جمله دعاهای امام علیها

  . [1] «...عنها، و ال تکلنی الی المخلوقین فیضیعونی الهم ال تکلنی الی نفسی فأعجز»دعا: 

که مرا به تباهی  دیگر مخلوقات نیز وامگذارخودم وا مگذار که در برابر نفس خویش ناتوانم و به  خداوندا! مرا به»

کرده است تا او را هرگز به خودش وانگذارد زیرا که نفس  السالم از خدای تعالی درخواستامام علیه« خواهند کشید.

 که آنان نیز به کشاند. و نیز درخواست کرده تا به دیگر مخلوقات نیز وانگذارد زیرابدیها می آدمی انسان را به سوی

  .آخرت باعث رستگاری و نجات است کشانند، اما توکل به خدای تعالی در دنیا واهی و ذلت میتب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .129/  76، تاریخ دمشق: 97/  9، سیر اعالم النبالء: 966/  7هبی: تاریخ االسالم ذ [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد برای آمرزش و توبه

  :خواندست آمرزش و توبه میالسالم این دعا را برای درخواامام علیه

للمطیعین، اشغل قلوبنا بذکرک عن کل  من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین، و یا من طاعته نجاة یا»

جوارحنا بطاعتک عن کل طاعة، فان قدرت لنا فراغا عن شغل، فاجعله فراغ  ذکر، و ألسنتنا بشکرک عن کل شکر، و

یئاتنا، و عنا بصحف خالیة من ذکر س عة، و ال تلحقنا فیه سیئة حتی ینصرف الیک کتاب السیئاتال تدرکنا فیه تب سالمة،

 کتبوا من حسناتنا، فاذا انقضت أیام حیاتنا، و تصرمت مدد اعمارنا، و یتولی کتاب الحسنات عنا مسرورین، بما

توبة مقبولة، ال نوقف بعدها علی ذنب  استحضرتنا دعوتک التی البد من اجابتها، فاجعل ختام ما تحصی علینا الکتبة

 تکشف عنا سترا سترته علی رؤوس االشهاد، و یوم أخبار العباد انک رحیم بمن اجترحناه، و ال معصیة اقترفناها، و ال

  . [1] «.دعاک، مستجیب لمن ناداک

ان است و ای آن که است و ای آن که شکر و سپاس تو کامیابی سپاسگزار ای خدایی که یاد تو شرف یاد کنندگان»

به یاد خودت مشغول کن و  بندگیت باعث رستگاری مطیعان است خداوندا دلهای ما را از یاد هر چیز دیگری اطاعت و

خودت گویا ساز و اعضای بدن ما را از هر طاعتی به طاعت  زبان ما را از شکر و سپاسهای دیگران به شکرگزاری

عذابی در زمان  ای آن را در سالمتی ما قرار ده تا عقوبت وفراغتی برای ما مقدر فرموده خودت سرگرم کن پس اگر

اعمال ما خالی از گناهان به محضر تو برسد و به جای آن  فراغت نداشته باشیم و دچار گناهمان مفرما تا وقتی که نامه

 گیرد ومی و هنگامی که زندگی ما پایاناند باشد، حسناتی که فرشتگان از اعمال ما نوشته پر از حسنات شادیبخش

آماده پذیرش باشیم و آخرین چیزی را که فرشتگان  شود و دعوت تو را که ناگزیر از اجابتیم،دوران عمر ما سپری می

ز رو شده باشد دیگر پس از آن ما گناه و معصیتی مرتکب نشویم و در حضور مردم در نویسند توبه قبولکاتب می

ما را مبر و رسوایمان مکن زیرا که توبه  شوند آبرویبندگانت از اخبار و احوال یکدیگر با خبر میمحشر و روزی که 

 السالم در پیشگاه خدا با تضرع و زاریامام علیه« دهی...منادیانت پاسخ می درخواست کنندگان مهربانی و به فریاد

خودش مسخر کند و به کار گیرد و محور  ر و عبادتکند تا دل و زبان و تمام اعضا و جوارح او را در ذکدرخواست می

  .پذیرفته شده، قرار دهد نهایی از زندگی او را توبه خالص
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، خطی94دعوات قطب راوندی: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد درباره صلوات بر پیامبر

صلی الله علیه و آله  -جدش رسول اکرم  رالسالم این دعای شریف است که درباره صلوات باز جمله دعاهای امام علیه

ادق ص یا دیوم، یا حی، یا قیوم، یا کاشف الغم، یا فارج الهم، یا باعث الرسل، و یا یا دائم،»کند به این شرح: دعا می -

ی، خدای دائم سرمدی و ای زنده و پاینده ابد ای[ . »1« ]الوعد، صل علی محمد و آله محمد، و افعل بی ما أنت أهله...

هدایت  ای از بین برنده محنت و غم و ای آن که پیامبران و رسوالن را برای ارشاد و ای برطرف کننده رنج و اندوه و

و رحمت فرست و آنچه را که زیبنده  هایت همه راست است، بر محمد و آل محمد درودخلق فرستادی و ای که وعده

  «...رفتار کن باشد همچنان با منمقام و شایسته کرمت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .1979الجنة الواقیة و الجنة الباقیة کفعمی از کتابهای خطی کتابخانه آقای حکیم، شماره مسلسل:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت استجابت دعا

و أکدی الطلب و اعیت الحیلة اال عندک،  اللهم قد»خواند: السالم در وقت استجابت دعایش، این دعا را میامام علیه

عسرت الرغائب، و انقطعت الطرق اال الیک، و تصرمت اآلمال، و انقطع  ضاقت المذاهب، و امتنعت المطالب، و

الیک منهجة، و مناهل الرجاء الیک  اال منک، و خابت الثقة، و اخلف الظن اال بک. اللهم انی أجد سبل المطالب الرجاء

لیک بمرصد اغاثة، و أن القاصد الیک لقریب المسافة منک، و للصارخ ا مفتحة و اعلم أنک لمن دعاک بموضع اجابة، و

و االستراحة الی ضمانک  العبد ایاک غیر محجوبة عن استماعک، و أن فی التلهف الی جودک، و الرضا لعدتک مناجاة

ی فر ما مضالمستأثرین، و درکا من ختل المواربین فال اله اال أنت، فاغ عوضا عن منع الباخلین، و مندوحة عما فی أیدی

تغلقها عن احبائک، و اصفیائک  ذنوبی، و اعصمنی فی ما بقی من عمری، و افتح لی أبواب رحمتک وجودک التی ال من

  . [1] «...یا أرحم الراحمین

جز به درگاه تو هر  در پیشگاه تو هر درخواست و طلبی ناکام و هر راه چاره و تدبیری نافرجام است و خداوندا جز»

ممکن و هر آرزویی دشوار است و تمام راهها جز به  اهروان تنگ و وصول به هر حاجت و مقصدی ناگذرگاهی بر ر

د به اعتما جز از مقام فضل و کرم تو آرزوها بر باد و رشته امید گسسته است و توکل و باشد، وسوی تو، بن بست می

های امید بندگان را به بینم، و چشمهبازمی تو باشد. خدایا من راه حوائج خلق را به سویغیر تو ناکامی و شکست می

و کسی هستی که ت ای و مراقب حالدانم که تو برای اجابت هر که تو را بخواند آمادهیقین می جانب تو گشوده میابم و به

 هبسیار نزدیک است و مناجات بندگان با تو، دور از حیط را به فریاد بطلبد و هر که آهنگ تو کند، راهش نسبت به تو

جایگزین  تو ات و خشنودی به کفالتکه نالیدن به درگاه جود و احسانت و دلبستگی به وعده شنواییت نیست و براستی

و جبران نیرنگ نیرنگ بازان است، پس  سودجویان جویی از آنچه در اختیارمحروم داشتن فرومایگان و عالج و چاره

حفظ کن و  مرا بیامرز و باقیمانده عمر مرا از ارتکاب گناه خدایی نیست گناهان گذشته ای خدای مهربانی که جز تو

بندی، ای دوستان و برگزیدگانت نمی درهای جود و رحمت خود را به روی من بگشا؛ درهای رحمتی که به روی

  «.ترین بخشایندگانبخشنده

 هایش راآرمانها و آرزوها و خواسته السالم به خدای تعالی تمسک و اعتصام جسته و تنها به او پیوسته و تمامعلیه امام

پناهندگی به غیر خدا از سست ایمانی و ضعف عقل است زیرا چنین کسی  متوجه او ساخته و آن حضرت یقین دارد که

  .خود پیروی کرده و در پی سراب شتافته است از گمان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .97دعوات قطب راوندی: ص  [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 ره غذادعای وقت آوردن و برداشتن سف

  :خواندگذاشتند این دعا را میالسالم وقتی که غذا را در جلو آن حضرت میامام علیه

أکلناه، و رب محتاج الیه، رزقت  هذا من منک و فضلک، و عطائک، فبارک لنا فیه، و سوغناه، و ارزقنا خلفا اذا اللهم»

  «...فاحسنت، اللهم و اجعلنا من الشاکرین

گوارایمان گردان و چون  مله احسان و فضل و بخشش توست، پس آن را برای ما با برکت کن واین غذا از ج خداوندا»

بسا کسانی که نیازمند به این غذا بودند، تو روزی دادی و  تناول کردیم عوض آن را روزی و نصیب ما فرما، خدایا،

داشتند، این دعا را می را بر و موقعی که سفره« خداوندا ما را از سپاسگزاران نعمتت قرار ده. احسان کردی،

  :خواندمی

و  حمد[ . »1« ]البحر و رزقنا من الطیبات، و فضلنا علی کثیر من خلقه تفضیال... الحمد لله الذی حملنا فی البر و»

خوراکیهای پاکیزه روزی داد و بر بسیاری از  سپاس سزاوار خداوندی است که ما را در خشکی و دریا باال برد و از

  «.ت خود برتری کامل بخشیدمخلوقا

ای به ذکر خدای متعال مشغول بوده وقفه و بدون هیچ فاصلهالسالم در تمام اوقات زندگی خود بیبراستی امام علیه

  .است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .949/  6فروع کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در واگذاشتن کار خود به خدا

  :السالم این دعای شریف استاز جمله دعاهای امام علیه

الله )ص(، أللهم انی اسلمت نفسی  بالله، و فی سبیل الله، و بالله، و من الله، و الی الله، و علی ملة رسول بسم الله، و»

بین یدی، و و الجأت ظهری الیک، اللهم احفظنی بحفظ االیمان من  الیک، و فوضت أمری الیک، و وجهت وجهی الیک،

حول، و ال قوة اال  عن یمینی، و عن شمالی، و من فوقی، و من تحتی، فادفع عنی بحولک و قوتک، و ال من خلفی، و

در راه خدا و به وسیله خدا و از جانب خدا و به سوی خدا و بر  به نام خدا و ذات خدا و[ . »1« ]بالله العلی العظیم...

اراده تو واگذار نمودم و  خداوندا من خودم را به تو تسلیم کردم و امورم را به -آله صلی الله علیه و  - آیین رسول خدا

پشتیبان خودم قرار دادم، بنابراین مرا به وسیله حفظ ایمان به خودت  روی دلم را به سوی تو گردانیدم و تو را تکیه گاه و

به حول و قوه خودت همه  پایین حفظم کن وجوانب( پیش رو، پشت سر، از راست، از چپ، و از سمت باال و  از )همه

  «..مگر به وسیله خداوند برتر و بزرگ بالیا را از من دفع کن، هیچ نیرو و توانی وجود ندارد

او چنگ  به خدا سپرده و کارهای خود را به او واگذار کرده است در حالی که به ریسمان السالم خود راحقا که امام علیه

  .وسیله او در کار نیست ا یقین به این که هیچ نیرو و توانی جز بهزده و تمسک جسته است ب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .7قرب االسناد حمیری: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9از زندگانی امام سجاد )جلد  منبع: تحلیلی

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در پناهندگی از خشم خدا

  :خواندالسالم این دعای شریف را در مورد پناهنده شدن از خشم خدای تعالی میامام علیه

ال ینقص من خزائنک غنای، و  ؟ فوعزتک ما یزین ملکک احسانی، و ال تقبحه اساءتی، ومن أنا حتی تغضب علی اللهم»

مورد خشم و غضبت قرار دهی؟ پس به عزت و جاللت سوگند که نه  خدایا من کیستم که[ . »1« ]ال یزید فیها فقری...

توانگری من  دارد و زینت بخش ملک و سلطنت توست و نه کردار بد من تأثیری در زشت کردن آن نیکوکاری من
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  «.گرددکاهد و فقر من باعث فزونی آن نمیچیزی از خزائن تو نمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .111/  96بحاراالنوار:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت خواب

  :خواندرفت این دعا را میالسالم وقتی که به رختخواب میامام علیه

ء ء دونک، و أنت اآلخر فال شیشی ء فوقک، و أنت الباطن فاللظاهر فال شیء قبلک، و أنت اأنت األول فال شی اللهم»

 األرضین السبع، و رب التوراة و االنجیل و الزبور، و القرآن الحکیم، أعوذ بک بعدک، أللهم رب السموات السبع، و رب

ازی و هیچ چیز پیش از تو تو سرآغ خداوندا[ . »1« ]من شر کل دابة أنت آخذ بناصیتها، انک علی صراط مستقیم...

 باالتر از قدرت تو نیست و تو حقیقت همه چیزی هیچ حقیقتی جز تو نیست و تو نبوده است و تو بر همه غالبی و قدرتی

طبقه زمین و تورات و انجیل و زبور و  پایانی و چیزی بعد از تو نخواهد بود، ای خدای هفت آسمان و پروردگار هفت

 برم، البته تو بر راه و روشاختیار کامل آنها به دست توست به تو پناه می ای کهبندهقرآن کریم، از شر هر جن

  «.استواری

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .ائل سید بن طاووسفالح الس [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در دفع هر بیم

  :خواندشد این دعای شریف را برای رفع آن میالسالم وقتی که از چیزی بیمناک میامام علیه

اال رحمتک و التضرع الیک  انه لیس یرد غضبک اال حلمک، و ال ینجی من عقابک اال عفوک، و ال یخلص منک الهی»

 البالد، و بها تنشر ارواح العباد و ال تهلکنی و عرفنی االجابة یا رب، و فهب لی یا الهی فرجا بالقدرة التی بها تحیی میت

فمن یضعنی، و ان تضعنی فمن  افنی من االفات یا رب ان ترفعنیارفعنی و ال تضعنی، و انصرنی، و ارزقنی، و ع

ال فی نقمتک عجلة و انما یعجل من یخاف الفوت، و یحتاج الی  یرفعنی وقد علمت یا الهی ان لیس فی حکمک ظلم و

هلنی و نصبا، و م قد تعالیت عن ذلک یا سیدی علوا کبیرا رب ال تجعلنی للبالء غرضا و ال لنقمتک الظلم الضعیف، و

لیک یا قلة حیلتی، و صبرنی فانی یا رب ضعیف متضرع ا نفسنی و اقلنی عثرتی، و ال تتبعنی بالبالء، فقد تری ضعفی و

 احذر و فاعذنی و استجیربک من کل بالء فأجرنی و استتربک فاسترنی، یا سیدی مما اخاف و رب و اعوذ بک منک

الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله  استترت یا الله یا الله یاانت العظیم اعظم من کل عظیم بک بک بک 

غضب تو نگردد و جز  خدایا! جز بردباری و حلم تو هیچ چیز مانع خشم و« »و آله الطیبین الطاهرین. صل علی محمد

و ناله و زاری به درگاهت چیزی  غیر از رحمت تو عفو و بخششت چیزی باعث نجات از کیفر و عقابت نشود و به

بندگان را  کنی و ارواحبنابراین خداوندا با آن قدرتی که زمینهای مرده را احیا می وسیله خالصی از عذابت نگردد،

پذیرش خودت را بر من بشناسان و مرا سرفراز کن  گستری، بر من گشایش ده مرا هالک مفرما و ای پروردگار راهمی

مرتبه مرا باال  فرما و رزق و روزیم ده و از آفاتم بر کنار گردان، خداوندا اگر تو مقام و و یاری و خوار و ذلیلم مکن

دانم سازد؟ و ای خدای من میچه کسی سر بلندم می تواند خوار گرداند؟ و اگر تو خوارم سازی پسببری، چه کسی می

رسد بت ورزد که از فوت آنبلکه کسی شتاب می ندارد و در مجازات کردنت شتابی نیست، که در حکومت تو ستم وجود

باالتر از آنی، پس مرا هدف تیر بال مساز و در  و بر ستم کردن به ضعیف نیازمند باشد در حالی که ای آقای من تو بسی

 ه توک نفسم مهلتی ده و لغزشم را ببخش و بال پشت سر بال بر من نازل مفرما در حالی معرض عذابت قرار مده و مرا با

گردان که من ناتوانم به درگاه تو ای پروردگار  بینی، ای پروردگار مهربان مرا استوارناتوانی و بیچارگی مرا می

از تو درخواست پرده  ام، پناهم بده، وام و از هر بال و گرفتاری به تو پناهندهدرگاهت پناه آورده نالم و از عذاب تو بهمی

ترسم، در حالی که تو بزرگی، بزرگتر از هر بیمناکم و می موالی من از آنچهپوشی دارم، بدیهایم را بپوشان، ای 

ایشان سالم و  آل پاکش درود و رحمت فرست و بر طلبم ای خدا بر محمد وپوشش خطاهایم را می بزرگی، به وسیله تو

  «.تحیت فراوان ابالغ فرما
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ه ملحقات ب یدا کردیم و هر که بیش از اینها بخواهد بایدسجادیه که از کتابهای مختلف پ این بود برخی از ملحقات صحیفه

  .دعاهای دیگر مراجعه کند پنجگانه صحیفه، مصباح کفعمی، مصباح شیخ طوسی، مهج الدعوات و کتاب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد برای پیروان انبیا

رده و پس از آن، به وصف اصحاب جدش السالم اشاره کعلیهم السالم در این دعا به پیروان و گروندگان به انبیاامام علیه

  :گویداست؛ می که اسالم را در روزگار محنت و غربتش یاری کردند، پرداخته -الله علیه و آله  صلی -رسول اکرم 

عند معارضة المعاندین لهم بالتکذیب و االشتیاق الی المرسلین  اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل األرض بالغیب»

 -صلی الله علیه و آله  - فی کل دهر و زمان ارسلت فیه رسوال و اقمت ألهله دلیال من لدن آدم الی محمد یمانبحقائق اال

  «.السالم فاذکرهم منک بمغفرة و رضوان من ائمة الهدی و قادة اهل التقی علی جمیعهم

تکذیب  از اهل زمین که هنگام باور داران انبیا درود و رحمت بفرست؛ به کسانی که بار خدایا و به همه پیروان و»

آوردند و در هر روزگار و در تمام زمانها به  معاندان و مخالفت و مبارزه آنان با پیامبران تو ایشان به غیب ایمان

هر  -آله  صلی الله علیه و -گرویدند و برای اتمام حجت از زمان آدم تا زمان حضرت محمد  پیامبرانت از روی اشتیاق

آنان درود فرست و همه آنان را به لطف خویش  ادی و امامان هدایت و پیشوایان پرهیزگار بر همهپیامبری که فرست

  «.بده مورد مغفرت و خشنودی خود قرار

حضرت آدم تا خاتم االنبیاء و سرور ایشان حضرت  السالم ثنای کاملی بر پیروان و گروندگان انبیا از زمانامام علیه

آوردند و  فرستاده است؛ پیروانی که تجسم ایمان راستین بودند؛ به خدای تعالی ایمان - صلی الله علیه و آله -محمد 

سازی نیروهای مخالف انبیا توجه نکردند به گمراه پیامبران خدا را با آنچه از اخبار غیبی آورده بودند تصدیق کردند و

  :گویدمی دهیم کهن دعای شریف گوش میبرخاستند، و جنگیدند. و اینک به بخش بعدی ای بلکه با آنان به مبارزه

البالء الحسن فی نصره و کانفوه و سرعوا الی وفادته  اللهم و اصحاب محمد خاصة الذین احسنوا الصحبة و الذین ابلوا»

کلمته و قاتلوا اآلباء  استجابوا له حیث اسمعهم حجة رساالته و فارقوا األزواج و األوالد فی اظهار و سابقوا الی دعوته و

منطوین علی محبته یرجون تجارة لن تبور فی مودته و الذین هجرتهم  و األبناء فی تثبیت نبوته و انتصروا به و من کانوا

ارضهم  اللهم ما ترکوا لک و فیک و تعلقوا بعروته و انتفت منهم القرابات اذ سکنوا فی ظل قرابته فال تنس لهم العشائر اذ

مع رسولک دعاة لک الیک و اشکرهم علی هجرهم فیک دیار قومهم و  بما حاشوا الخلق علیک و کانوا من رضوانک و

صلی  -اصحاب محمد  خداوندا بویژه« »المعاش الی ضیقه و من کثرت فی اعزاز دینک من مظلومهم. خروجهم من سعة

ودند و در راه کمک به پیامبرت هر بالی نیکوترین اصحاب ب را مشمول سالم و تحیت خودت بفرما که -الله علیه و آله 

ر وسیله غلبه او را ب اشتیاق تحمل کردند و پیامبر را در کنف حمایت خود قرار دادند و به سرعت سخت و ناگواری را با

پیشی گرفتند؛ وقتی که پیامبرت، برهان رسالت خویش را به  دشمنان فراهم ساختند و در پذیرش دعوت او بر یکدیگر

 پوشیدند و از دعوتش را به جان و دل پذیرفتند و در نشر آیین توحیدش از زن و فرزند خود چشم رساند گوش ایشان

فرزندان خود به جنگ پرداختند و به وسیله او بر دشمنان  ایشان دور شدند و حتی در راه استواری رسالت با پدران و

تجارتی را که در هر دو  وبه خاطر این عالقه و محبت کسانی که دلهایشان از مهر پیامبر آکنده بود پیروز شدند. و به

خاطر چنگ زدن به ریسمان محکم پیامبرت از خویشان و دوستان  جهان سودمند است امیدوار شدند. و آن کسانی که به

د، پیامبرت آرام گرفتن هنگام پیوستن به پیامبرت همه خویشان را از دست دادند زیرا که در سایه قرب خود بریدند و به

به خاطر شناخت تو در راه اشاعه دین تو از دست دادند با  پس اینان را فراموش مکن، بار خدایا آنچه را که ایشان

کردند و آنان را به  ایشان از بهشت رضوانت جبران کن کسانی که پیامبرت را در دعوت مردم یاری مند ساختنبهره

ناچار به ترک دیار خود شدند و از خویشان دور افتادند و در  راه توشناخت توحید واداشتند، آنان که به خاطر پیروی از 

، به دینت، ستمها دیدند پیامبر گرفتار تنگی معاش گردیدند و چه بسیار از آنها که در راه عظمت بخشیدن راه کمک به

صلی  -ل اکرم السالم سخن از اصحاب جدش رسوامام علیه در این بخش از دعا« رحمت خود را از آنان دریغ مدار.

قوانین آن  میان آورده است که بهترین اصحاب بودند و در راه یاری اسالم و دفاع از اصول و به -الله علیه و آله 

اسالم انواع تلخیها و مشقات را تحمل کردند که از آن جمله  شائبه به آن داشتند و در راهامتحان خوبی دادند و ایمانی بی

  :است

  .ندانشان، آنها که به اسالم نگرویدندترک همسران و فرز -1

سود مبارزه و پیکار با پدران و فرزندانشان که با اسالم مخالف بودند و در این راه با خدا تجارتی کردند که هرگز بی -2

  .ماندنمی

  .جدایی خویشان و دوستان از ایشان به خاطر عشق و ایمان به اسالم و پیوستن به پیامبر )ص( -3

صلی الله  -اصحاب مجاهد پیامبر  شدن ایشان به تنگنای اقتصادی در راه اسالم. این بود برخی از اموری کهدچار  -4
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  :سپاریماین دعا گوش می دیدند و اینک به بخش دیگری از -علیه و آله 

 زائک الذینخیر ج« یمانربنا اغفرلنا و ألخواننا الذین سبقونا باال»یقولون:  اللهم و اوصل الی التابعین لهم باحسان الذین»

لم یختلجهم شک فی قفو آثارهم و  قصدوا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا علی شاکلتهم لم یثنهم ریب فی بصیرتهم و

 لهم یدینون بدینهم و یهتدون بهدیهم یتفقون علیهم و ال یتهمونهم فی ما ادوا االئتمام بهدایة منارهم مکانفین و مؤازرین

  .الیهم

ازواجهم و علی ذریاتهم و علی من اطاعک منهم صالة  علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین و علی اللهم و صل

عانوک است تفسح لهم فی ریاض جنتک و تمنعهم بها من کید الشیطان و تعینهم بها علی ما تعصمهم بها من معصیتک و

تبعثهم بها علی اعتقاد حسن الرجآء لک و الطمع فی ما  وعلیه من بر و تقیهم طوارق اللیل و النهار اال طارقا یطرق بخیر 

ب العاجل و تحب ما تحویه ایدی العباد لتردهم الی الرغبة الیک و الرهبة منک و تزهدهم فی سعة عندک و ترک النهمة فی

مما  ها و تعافیهمکل کرب یحل بهم یوم خروج األنفس من ابدان الیهم العمل لآلجل و االستعداد لما بعد الموت و تهون علیهم

  . [1] «.المتقین محذوراتها و کبة النار و طول الخلود فیها و تصیرهم الی امن من مقیل تقع به الفتنة من

گویند: صحابه پیامبرت را به نیکی پذیرفتند، آنانی که می بار خدایا درود و رحمت فرست بر کسانی که متابعت از»

« خودت بفرما ه در قبول اسالم از ما پیشی گرفتند مشمول آمرزش و رحمتبرادران دینی ما را ک پروردگارا ما و»

رفتند و با ایمان پاک در پی او شتافتند و با همان روش  بهترین جزا را به ایشان عطا کن، زیرا ایشان به راه پیامبرت

اینان بودند که هیچ  .رفتنددین تو و فداکاری در راه اشاعه آن و وفاداری به احکام آن از دنیا  اصحاب پاک در تعظیم

متابعت آثار نیک صحابه شکی بر دل آنها وارد نشد، در حالی که  تردیدی در پیروی از اصحاب به خود راه ندادند و در

نشان داده بودند، رفتند،  کردند، دین پاک آنها را پذیرفتند و به راه هدایتی که آناناسالم حمایت می از روش پیشروان

از طرف اصحاب به ایشان داده شد همه را بدون تکذیب پذیرا شدند  بدون اختالف کلمه، موافق آن صحابه بودند، و آنچه

  .مسلمانان اختالف نینداختند و میان

 رمانبر هر کسی که فقیامت تابع پیامبر تو هستند و بر همسران و فرزندانشان و  خداوندا به همه تابعین که از امروز تا

در باغهای بهشت فضای پهناوری  تو را ببرد، درود فرست، درودی که از ارتکاب معصیت تو بازدارد برای ایشان

 دکنبدارد، بدان وسیله ایشان را بر آنچه که به انجام کارهای نیک وادار می ایجاد کند و آنها را از کید شیطان محفوظ

سود آنهاست، با آن درود و  و روز مصون بداری، جز رویدادهای خیر که به کمک نمایی، و از گزند حوادث شب

به نعمتهایی که در نزد توست و ترک عالقه به آنچه در دست  رحمتت آنان را به اعتقاد صحیح به خود و امیدواری

ه رحمت خود آنان را ب انگیزانی، و بدان وسیله به لطف تو امیدوار و از عذاب تو بیمناک گردند و باز مردگان است بر

مند سازی و هر آمادگی برای عوالم پس از مرگ عالقه از وسعت در دنیا به دور گردانی و به عمل برای آخرت و

انجام هر عملی  شود، آسان فرمایی و ازروز بیرون شدن جانها از بدنها بر ایشان وارد می گرفتاری که در وقت مردن و

بداری و به لطف خود از افتادن در آتش دوزخ و  های دیگران مصونز شر فتنهگردد و اکه موجب فتنه و آشوب می

  «.آنان را به مقام امن که جایگاه پرهیزگاران است، منتقل نمایی جاودانه ماندن در آن حفظ کنی و

ی الله صل -ر نیکی از اصحاب پیامب السالم از خدای متعال درخواست کرده است تا بر آنانی درود فرستد که بهعلیه امام

 پیامبر را ندیدند ولی در اعماق جانشان به او ایمان پیدا کردند و به راهی که متابعت کردند با این که شخص -علیه و آله 

و در پیروی از ایشان هیچ گونه شکی  اصحاب آن حضرت رفته بودند، آنان نیز رفتند و هیچ تردیدی به خود راه ندادند

 راه هدایت ایشان حرکت کردند و پرچم توحید را برافراشتند و اصول و مبادی این ون تردید دربه دل آنها راه نیافت و بد

  :کرد برای ایشان، به شرح ذیل به درگاه خدا دعا دین را بین مردم گسترش دادند و

  .محفوظ داشتن از ارتکاب معاصی -1

  .نگهداشتن ایشان از مکر شیطان رجیم -2

  .خیر و پرهیزگاری کمک به ایشان بر انجام -3

  .مصون داشتن آنان از حوادث ناگوار شب و روز -4

  .نیاز ببینندخداوند به ایشان حسن امید به خودش را مرحمت کند تا از آنچه در دست دیگران است خود را بی -5

  .گرداند به ایشان پارسایی در دنیا را مرحمت کند، و کار کردن برای سرای آخرت را در نظر ایشان محبوب -6

  .السالم برای تابعین اصحاب جدش رسول خدا )ص(این بود برخی از محتویات دعای امام علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .جادیه دعای چهارمصحیفه س [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 دعای امام سجاد برای خود و دوستانش

  :کندن وسیله دعا میالسالم این دعای شریف است که برای خود و دوستانش بدااز جمله دعاهای دلپسند امام علیه

یا من ال تنتهی مدة ملکه صل  من ال تنقضی عجائب عظمته صل علی محمد و آله و احجبنا عن االلحاد فی عظمتک و یا»

من ال تفنی خزائن رحمته صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی  علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک؛ و یا

تصغر عند خطره األخطار  یته األبصار صل علی محمد و آله و ادننا الی قربک و یا منمن تنقطع دون رؤ رحمتک و یا

بواطن األخبار صل علی محمد و آله و ال تفضحنا لدیک اللهم  صل علی محمد و آله و کرمنا علیک و یا من تظهر عنده

د مع ال نستوحش من اح مع بذلک و الوهابین بهبتک و اکفنا وحشة القاطعین بصلتک حتی ال نرغب الی احد اغننا عن هبة

علینا و امکر لنا و ال تمکر بنا و ادل لنا و ال تدل منا اللهم صل علی  فضلک اللهم فصل علی محمد و آله وکد لنا و ال تکد

و من تهده یعلم و من تقربه الیک  آله و قنا منک و احفظنا بک و اهدنا الیک و ال تباعدنا عنک ان من تقیه یسلم محمد و

  «...نوائب الزمان و شر مصائد الشیطان و مرارة صولة السلطان غنم اللهم صل علی محمد و آله و اکفنا حدی

را از گمراهی و انکار  که برای عظمت و عجایب آفرینش تو نهایتی نیست بر محمد و آلش درود فرست و ما ای خدایی»

پایان است، بر محمد و آل محمد درود فرست و ما جهان بی عظمت خودت مصون بدار، و ای خدایی که مدت مالکیت بر

رحمت فرست  های رحمتت پایان ناپذیر است بر محمد و آلش درود وکن و ای خدایی که خزانه را از عذاب خودت آزاد

تنها چشمان موجودات از مشاهده ذات تو و  و به ما نیز از رحمت واسعه خویش نصیبی عطا فرما و ای خدایی که نه

باشد بر محمد و آلش درود فرست و بصیرت قادر به مشاهده جبروت ذات تو نمی تو ناتوانند بلکه چشمان درک عظمت

برابر عظمت تو کوچک است، بر  ای هر چند بزرگ دررا نیز به قرب خودت نزدیک فرما ای خدایی که هر حادثه ما

خدایی که به ظاهر و باطن هر خبری  عظمت گرامی بدار، و ای محمد و آلش درود فرست و ما را نیز به درک آن

ما را به  و آلش درود و رحمت بفرست و ما را در نزد خودت مفتضح و رسوا مکن. خداوندا آگاهی داری بر محمد

با نزدیک کردن به خودت از وحشت ترک  نیاز گردان ووسیله لطف و کرم خود از عطا و بخشش سایر بخشندگان بی

بخشش دیگران مایل نباشیم و با وجود لطف تو از کسی بیمناک نگردیم خداوندا  دیگران نجات ده، بطوری که به عطا و

خواری ما را فراهم مکن بلکه  محمد و آلش درود و رحمت بفرست و به سود ما مقدر کن نه بر ضرر ما و وسایل بر

به نفع ما هدایت کن نه بر شکست ما، خداوندا بر محمد و آلش درود و  راهم نما، و نیروی حاکم رااسباب رفعت ما را ف

فرما و از خودت دور  و ما را از خشم خود در امان بدار و از هر ناگواری حفظ کن و به خودت رهبری رحمت فرست

تو هدایت کنی او با علم و آگاهی قرین  و هر که را که مکن زیرا کسی را که تو نگهداری کنی از آفات در امان است

درود و رحمت  ای، خداوندا بر محمد و آلشبه خود مقرب ساختی به غنیمت بزرگی نایل کرده خواهد شد و هر که را

  «.خشم و غضب پادشاه محفوظ بدار های شیطان وفرست و ما را در برابر حوادث روزگار و از وسوسه

 دعا ابتدا به حمد و ثنای پروردگار بزرگ پرداخته و آنگاه از خداوند درخواست بخش از السالم در اینالبته امام علیه

است، بر کنار دارد و پس از آن به  کرده تا او را از انکار عظمت پروردگار که باعث بیرون شدن انسان از انسانیت

عمتهای خود را بر او ارزانی دارد و پردازد تا این که الطاف و ناو می تدریج به ذکر عظمت پروردگار و درخواست از

وحشت تنهایی از کسانی که از او  نیاز کند و با تقرب و پیوستن به خود ازبخشش خود او را از بخشش دیگران بی با

های شیطان و از تلخی خشم پادشاه نگه او را کفایت کند و از شر وسوسه اند نجات دهد و از گزند حوادث روزگاربریده

های بالغی در ادبیات عرب قطعه سمت از دعا مهمترین الفاظ و زیباترین بیان را شامل است و از زیباتریناین ق .دارد

  :سپاریمگوش می است. و اینک به قسمت دیگری از این دعای شریف

آله و اکفنا و انما یعطی المعطون من فضل جدتک فصل  اللهم انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک فصل علی محمد و»

والیت لم  انما یهتدی المهتدون بنور وجهک فصل علی محمد و آله و اهدنا اللهم انک من لی محمد و آله و اعطنا وع

لم یغوه اضالل المضلین فصل علی محمد و آله  یضرره خذالن الخاذلین و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین و من هدیت

 اسلک بنا سبیل الحق بارشادک اللهم صل علی محمد و آله و عن غیرک بارفادک و و امنعنا بعزک من عبادک و اغننا

السنتنا فی وصف منتک اللهم صل علی  اجعل سالمة قلوبنا فی ذکر عظمتک و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و انطالق

الیک و هداتک الدالین علیک و من خاصتک الخاصین لدیک یا ارحم  محمد و آله و اجعلنا من دعاتک الداعین

  . [1] «.ینالراحم

پس بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و ما  خداوندا کسانی که به آرامش رسیدند تنها به فضل و قدرت تو رسیدند،»

م مقا مند فرما، و کسانی که اهل جود و بخشش شدند تنها به جود و کرم تو به آنبهره را نیز از آن فضل نامتناهی خود

که در این دنیا هدایت شدند و به راه راست  ست و به ما نیز عطا فرما، و کسانیرسیدند، پس بر محمد و آلش درود فر

ا خداوند راه را شناختند، پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را نیز هدایت فرما، رفتند همگی در پرتو هدایت تو این

به کسی مال و ثروت بدهی  بیند و اگرنمی هر که را تو دوست بداری هرگز از خوار گذاشتن خوار کنندگان زیانی

 های گمراه کنندگان او را گمراهو هر که را تو هدایت و رهبری نمایی، وسوسه توانند جلو آن را بگیرنددیگران نمی

نیازمندی به بندگانت بازدار و با کرم  نسازد، پس بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست و ما را به عزت خودت از

 محتاج مکن و ما را با راهنمایی خودت به راه درست راهنمایی کن، خداوندا بر ای دیگرانو لطف خودت ما را به عط

خودت قرار بده و یگانه وسیله  محمد و آلش درود و رحمت فرست و سالمتی دلهای ما را در ذکر عظمت ذات مقدس
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اوصاف جالل خودت بگشا،  خودت مقرر فرما و زبان ما را به ذکر آرامش بدنهای ما را شکرگزاری نعمتها و الطاف

خوانند و بندگانت می و آلش درود و رحمت بفرست و ما را از کسانی قرار ده که مردم را به سوی تو خداوندا بر محمد

ترین مقربان درگاهت محسوب کن ای بخشنده کنند و از جمله خاصان ورا به شناخت و معرفتت هدایت می

  «.بخشایندگان

همچون امام سجاد  اید کهایمان و عجبا از این همه عظمت محبت به خدا!! آیا کسی را دیدهشکوه  شگفتا از این همه

شده باشد که براستی اعتقاد دارد که تمام اسباب و  السالم در مودت و اخالصش به خدا این قدر گداخته و ذوبعلیه

امیدش را  خداست و جز او نیرو و توانی نیست و از این رو تمام آمال و آرزوها و آرمان و عوامل رویدادها به دست

  .متوجه او کرده است و بس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای پنجم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در صبح و شام

ت این دعا را هر بامداد و شامگاه حضر السالم این دعای شریف است، آناز مهمترین دعاهای امام زین العابدین علیه

 الحمد لله الذی خلق اللیل و»متقنی است بر وجود آفریدگار و بر قدرت عظیم او.  خواند و این دعا مشتمل بر دالیلمی

ممدودا یولج کل واحد منهما فی صاحبه و  النهار بقوته و میز بینهما بقدرته و جعل لکل واحد منهما حدا محدودا و امدا

 فی ما یغذوهم به و ینشئهم علیه فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و حبه فیه بتقدیر منه للعبادیولج صا

و لینالوا به لذة و شهوة و خلق لهم  نهضات النصب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه فیکون ذلک جماما و قوة

رک د قه و یسرحوا فی ارضه طلبا لما فیه نیل العاجل من دنیاهم ولیتسببوا الی رز النهار مبصرا لیبتغوا فیه من فضله و

اوقات طاعته و منازل فروضه و مواقع  األجل فی اخراهم بکل ذلک یصلح شائهم و یبلوا اخبارهم و ینظر کیف هم فی

ت که شب و حمد و سپاس خداوندی را سزاس« »یجزی الذین احسنوا بالحسنی... احکامه لیجزی الذین اساؤا بما عملوا و

وبرای هرکدام حد معین و امتداد زمانی  را به قدرت خود آفرید و با قدرت اراده و تواناییش میان آنها فرق گذاشت، روز

 یکدیگر داخل کرد، و این کار را به خاطر آن کرد تا زندگی برای بندگان آسان مشخصی را تعیین کرد، و آنها را در

به وسیله استراحت و خواب، از رنج و  رای خود فراهم کنند؛ پس شب را آفرید تاشود و بتوانند غذا و وسایل زندگی ب

 بتوانند از حالل خود لذت ببرند و زمینه بقای نسل فراهم شود، و روز را روشن تالش روزانه آسوده باشند و همچنین

وردار گردند و در روی خدا برخ ساخت تا موجودات و انسانها در طلب روزی و کسب معاش بر آیند و از فضل و کرم

زندگی دنیای خود بکوشند و هم وسیله آسایش و راحتی خود را در آخرت  زمین به گردش و سیاحت بپردازند تا هم برای

اوقات معین برای ادای تکالیف و انجام  آورند و تا بندگانش را بدان وسیله آزمایش کند تا معلوم شود که چگونه در فراهم

 اند به جزای عمل بدشان برسند و آنان که کار نیک انجامآنان که بدی کرده ند که در روز جزاکنواجبات استفاده می

توحید اسالمی هستند که بر اساس تفکر و  اما این فرازها خود از جمله دالیل« اند پاداش نیکوکاری خود را ببینند.داده

 لیدی و یا یک خصلت عاطفی نیست بلکه برنظر دین مبین اسالم یک اصل تق حس استوار است و ایمان به خدا از

ز باشد. امام آگاه و بصیر در این بخش امی محکمترین دالیل استوار است که این ادله از هر دلیلی قابل قبولتر و اصیلتر

ه ب فرموده و ایمان عمیق خود را نسبت به خدای متعال بر این اساس استوار کرده؛ دعا، توجهی به عالم هستی و زندگی

د؛ دهنآگاه پیوسته به راه خود ادامه می و روز نگریسته است که بر یک مسیر و جریان مرتبی استوارند و نا خود شب

 اللیل سابق ال الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر و ال»گوید: شریفه اعالن فرموده، می قرآن مجید این مسأله را در آیه

تواند بر روز سبقت گیرد و را دریابد و نه شب می سزد که ماهرا مینه آفتاب [ . »1« ]النهار و کل فی فلک یسبحون.

  «.کنندرفت و آمد می هر کدام در گردونی بخصوص

آورده و با این دقت محیر العقول تنظیم نموده است؟ که به اندازه  براستی کیست که این گردش را مرتب کرده و به وجود

ی جز خداوند بزرگ، خداوند هست کند... البته که او کسینظیم یافته تجاوز نمیای از آن مقدار تمقدار ثانیه جوی بلکه به

  !بخش کس دیگری نیست

فرماید؛ می این قسمت از دعایش فواید زندگی را، در حرکت شب و روز، برای انسان بر شمرده و السالم درامام علیه

زانه باشد و آن را لباس و پوششی برای بندگانش قرار رو خداوند متعال شب را آفریده تا وسیله استراحت از رنج و تالش

از فضل و کرم خدا  برای خود فراهم آورند اما روز را آفرید تا روشن و قابل دیدن باشد، انسانها داده تا آسایش و نیرو

گر دی زرع کنند و یا به کار و تجارت بپردازند و به برخوردار باشند و در طلب روزی و کسب معاش بر آیند؛ کشت و

 برند برقرارمی آوردن روزی است اشتغال ورزند تا زندگی ایشان در روی این زمین که به سر کارهایی که راه به دست

  :سپاریممی بماند. و اینک به قسمت دیگری از این دعای شریف گوش
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ه من الب األقوات و وقیتنا فیمن ضوء النهار و بصرتنا من مط اللهم فلک الحمد علی ما فلقت لنا من االصباح و متعتنا به»

واحد منهما ساکنه و  اصبحنا و اصبحت األشیاء کلها بجملتها لک سمآؤها و ارضها و ما بثثت فی کل طوارق اآلفات

الثری أصبحنا فی قبضتک یحوینا ملکک و سلطانک و  متحرکه و مقیمه و شاخصه و ما عال فی الهواء و ما کن تحت

یت و اعط امرک و نتقلب فی تدبیرک لیس لنا من األمر اال ما قضیت و ال من الخیر اال ما تضمنا مشیتک و نتصرف عن

  .أسأنا فارقنا بذم هذا یوم حادث جدید وهو علینا شاهد عتید ان احسنا ودعنا بحمد و ان

غیرة او اعصمنا من سوء مفارقته بارتکاب جریرة او اقتراف ص الهم صل علی محمد و آله و ارزقنا حسن مصاحبته و

 شکرا و اجرا و ذخرا و فضال فیه من الحسنات و اخلنا فیه من السیئآت و امأل لنا ما بین طرفیه حمدا و کبیرة و اجزل لنا

 و امأل لنا من حسناتنا صحائفنا و ال تخزنا عندهم بسوء اعمالنا اللهم اجعل و احسانا اللهم یسر علی الکرام الکاتبین مؤونتنا

مالئکتک اللهم صل علی محمد و  ساعاته حظا من عبادتک و نصیبا من شکرک و شاهد صدق منلنا فی کل ساعة من 

أیماننا و عن شمائلنا و من جمیع نواحینا حفظا عاصما من معصیتک هادیا  آله و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن

  .طاعتک مستعمال لمحبتک الی

لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا الستعمال الخیر و هجران الشر و شکر  هذا واللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا 

االسالم و انتقاص الباطل و اذالله و  اتباع السنن و مجانبة البدع و األمر بالمعروف و النهی عن المنکر و حیاطة النعم و

 لی محمد و آله و اجعله أیمن یوممعاونة الضعیف و ادراک اللهیف. اللهم صل ع نصرة الحق و اعزازه و ارشاد الضال و

علیه اللیل و النهار من جملة خلقک،  عهدناه، و افضل صاحب صحبناه و خیر وقت ظللنا فیه و اجعلنا من ارضی من مر

شرعت من شرائعک و اوقفهم عما حذرت من نهیک اللهم انی اشهدک و کفی  أشکرهم لما أولیت من نعمک و اقومهم بما

ساعتی هذه و لیلتی  ک و ارضک و من اسکنتهما من مالئکتک و سائر خلقک فی یومی هذا واشهد سمآء بک شهیدا و

انت قائم بالقسط عدل فی الحکم رؤوف بالعباد مالک الملک  هذه و مستقری هذا انی اشهد انک انت الله الذی ال اله اال

  .ألمته فنصح لها ا و امرته بالنصحمحمدا عبدک و رسولک و خیرتک من خلقک حملته رسالتک فاداه رحیم بالخلق و ان

خلقک و آته عنا افضل ما آتیت احدا من عبادک و اجزه عنا  اللهم فصل علی محمد و آله اکثر ما صلیت علی احد من

ل من کل رحیم فص احدا من انبیائک عن امته انک انت المنان بالجسیم الغافر للعظیم و انت ارحم افضل و اکرم ما جزیت

خداوندا پس حمد و سپاس تو را سزاست از آن جهت که » . [9] «.ه الطیبین الطاهرین األخیار االنجبینعلی محمد و آل

وانیم در تا بت مند ساختی و در اثر تابش نور به ما بصیرت دادیما را از روشنایی روز بهره گریبان صبح را شکافتی و

ما را محفوظ بداری، و تمام موجودات عالم از  رپی روزی خود بر آییم و در ساعات روز از آفات و حوادث ناگوا

یا به  که در هر یک از آنها چه به حال حرکت و یا در حال سکون و یا در حال قیام و آسمانها گرفته تا زمین و آنچه

ابرهای آسمان و آنچه در فضا باال  باشند؛صورت شاخص و در حال سفر، همگی ملک تو هستند و در اختیار تو می

دل زمین قرار دارد، همگی ما شب را به صبح رساندیم در حالی که همه  چه ساکن و یا متحرک و هر چه که دررود می

است و مشیت و اراده  قدرت کامل تو هستیم و تحت سلطنت تو قرار داریم و همیشه قدرت تو بر ما محیط در قبضه

ایم و اعمال و را به روز و روز را به شب آوردههمه، شب  توست که ما را پدید آورده و به پیروی از سنت آفرینش تو

رسد مگر ما نمی شود و همگی مقهور اراده و تقدیر تو هستیم و هیچ چیزی بهاراده تو ناشی می حرکات ما موجودات از

کردار ما شاهد و گواه است که اگر ما امروز کارهای نیک  کنی و امروزی که ما در آن هستیم، بر افعال وتو عطا می

  .گرددما جدا می کند و اگر کارهای بد انجام دادیم با نکوهش و مذمت ازحمد و سپاس وداع می انجام دادیم ما را به

تا در این روز جدید با اعمال نیک با آن روبرو شویم و  خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و توفیق ده

باشیم و اعمال نیک  و از ارتکاب گناهان صغیر و یا کبیره مصون کارهای بد از امروز جدا گردیم مگذار که با انجام

کنار بمانیم، خداوندا به ما توفیق بده تا همه ساعتهای امروز  زیادی در این روز داشته باشیم و از اعمال و کردار بد بر

ش اخروی و فضل و پادا به شب در کارهای خیر صرف کنیم و به حمد و سپاس تو و فراهم آوردن اجر و را از صبح تا

گناهان فرشتگان کاتب اعمال را از نوشتن گناهانمان رنجیده نسازیم  احسان بگذرانیم، خداوندا به ما توفیق ده تا با ترک

واسطه کثرت گناه خوار و ذلیل  اعمال ما را در امروز مملو از کار خیر و ثواب کن و ما را در نزد فرشتگان به و نامه

ای که بندگان صالح تو دارند را موفق بدار تا با اعمال نیک خود از بهره مفرما، خداوندا در هر یک از ساعات امروز ما

 شاهد صادق بر این شکرگزاری و مند شویم و از شکر و سپاست نصیبی داشته باشیم و بتوانیم مالئکه رانیز بهره ما

درود فرست و ما را از طرف روبرو، پشت سر، سمت راست و طرف  ر دهیم. خداوندا بر محمد و آلشعمل نیکمان قرا

اوامرت هدایت  در حفظ و حمایت خودت قرار بده و از ارتکاب گناه مصون بدار و به اطاعت از چپ و از همه طرف

امروز و امشب و همه روزها ما را  آلش درود فرست و کن و در راه محبت خودت به کارمان وادار. خداوندا بر محمد و

خودت و به  بدار و از شر و بدی دور کن و ما را سپاسگزار نعمتها و پیرو سنتها و احکام به انجام کارهای نیک موفق

نهی از منکر و حفظ اسالم و از بین بردن باطل و  دور از بدعت گذاریهای در دینت قرار ده و توفیق امر به معروف و

همه ما  حق و بزرگداشتن آن و هدایت گمراهان و یاری مظلومان و کمک به دردمندان به راهان و یاریخوار ساختن گم

  .مرحمت بفرما

مبارکترین روز و بهترین مصاحب ما و بهترین اوقاتی قرار ده که ما  خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و امروز را

هستند، و از سپاسگزارترین  که از گذشت شب و روز خود راضی و ما را از خشنودترین بندگانت قرار ده گذرانیممی

افراد دراجرای احکامت و از خوددارترین کسان از نافرمانیهایت  بندگان در برابر نعمتهای خودت و از استوارترین
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زمین و ساکنان همه، آسمانها و  گیرم و با این که گواهی تو تنها کافی است با اینخداوندا من تو را گواه می مقرر فرما،

گیرم که روز و در این ساعت و در این شب و این مکانی که ساکنم گواه می آنها از مالئکه و سایر مخلوقاتت را در این

 کنی وبه انصاف و عدالت حکم می دهم که تو خداوند یکتایی و جز تو خدایی نیست و در میان مخلوقاتتشهادت می من

عالم هستی تویی و به همه موجودات براستی عنایت و لطف داری و  ، مالک تمامنسبت به بندگانت رؤوف و مهربانی

ای و او را او را برگزیده بنده و فرستاده تو و بهترین خلق توست که -صلی الله علیه و آله  -که محمد  دهمگواهی می

ی تا امت خویش را با خیرخواهی و وظیفه را انجام داد و به او امر کرد ای و او بخوبی اینحامل رسالت خود قرار داده

درود بفرست بیش از آنچه که بر  هدایت کند و او دستور تو را به ایشان رساند. خداوندا بر محمد و آلش رحمت و اندرز

کنی عطا کن و بهترین پاداشی را که به پیامبری از طرف امتش عطا می فرستی و از طرف مامخلوقاتت می فردی از

و مهربانترین مهربانانی، پس  ترین پاداش را به او مرحمت نما که تو بخشنده بزرگ و آمرزنده گناهانارزنده باالترین و

السالم، در این بخش از امام علیه« مردمان درود و رحمت بفرست. ترینبر محمد و آل نیکوکارش و آن پاکان و نجیب

پیشگاه او خاضعند سخن گفته  تسلیم فرود آورده و در از اینکه تمام اشیاء در برابر قدرت و اراده خدا سر دعاهای خود

کند به درخواست توفیق از کند و پس از آن شروع میتصرف می است و این که اوست که به هر نحو بخواهد دخل و

 از بدعتها و انجام امر کار خیر و دوری از شر و بدی و شکر نعمتها و پیروی از سنتهای الهی و اجتناب خدا برای انجام

باطل و یاری و بزرگداشت حق و راهنمایی و هدایت  به معروف و نهی از منکر و حمایت از اسالم و محو کردن

شود. می ای که باعث رفعت مقام انسانیاری مظلوم و دیگر اعمال نیک و اخالق فاضله گمراهان و کمک به ضعیف و

را برگزیده و قابل توجه است که در کالم عرب پس از  اراتالسالم در این دعا زیباترین و بلیغترین الفاظ و عبامام علیه

  .بلیغتر و فصیحتر از این دعا وجود ندارد البالغه سخنیقرآن و نهج

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .91سوره یس /  [1]

  .صحیفه سجادیه: دعای ششم [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعاهای امام سجاد برای عاقبت به خیری

وسیله از خداوند متعال خواسته است تا به لطف  السالم بداناست، امام علیه ازبهترین دعاهای امام یکی این دعای شریف

  :کند به این شرح خود عاقبت او را ختم به خیر

یا من طاعته نجاة للمطیعین صل علی محمد و آله و اشغل  یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و»

ا من فراغ ک عن کل شکر و جوارحنا بطاعتک عن کل طاعة فان قدرت لناذکر و السنتنا بشکر قلوبنا بذکرک عن کل

کر حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفة خالیة من ذ شغل فاجعله فراغ سالمة ال تدرکنا فیه تبعة و ال تلحقنا فیه سآمة

عمارنا و مدد ا الحسنات عنا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا و اذا انقضت ایام حیاتنا و تصرمت سیئاتنا و یتولی کتاب

آله و اجعل ختام ما تحصی علینا کتبة اعمالنا توبة  استحضرتنا دعوتک التی البد منها و من اجابتها فصل علی محمد و

هاد یوم األش و ال تکشف عنا سترا سترته علی رؤوسعلی ذنب اجترحناه و ال معصیة اقترفناها،  مقبولة ال توقفنا بعدها

  . [1] «.تبلو اخبار عبادک انک رحیم بمن دعاک و مستجیب لمن ناداک

شکر نعمتهای تو رستگاری برای  ای خدایی که یاد تو شرف و بزرگی برای گویندگان است و ای خدایی که»

ت اطاعت کنندگان است، بر محمد و آلش درود و تو سبب نجا سپاسگزاران و ای آن که اطاعت و فرمانبرداری از

زبان ما را چنان  ما را چنان به فکر و ذکر خودت مشغول کن که از یاد هر چیز دیگر بازماند و رحمت فرست و دلهای

نرسد و اعضا و جوارح ما را چنان به طاعت و بندگی  به شکرگزاری نعمتهایت مشغول کن که هیچ گاه به شکر دیگری

اغت فر غیر تو بازماند، خداوندا اگر ما قرار است که فراغت و فرصتی داشته باشیم آن م کن که از اطاعتخودت سرگر

کار بد و ناروا از ما سر نزند بطوری که فرشتگان  را زمان سالمتی ما قرار بده تا رنج و ناراحتی در پی نداشته باشد و

نند و ترک ک فرشتگان نویسنده حسنات با شادمانی و سرور ما رااز گناه ما را ترک گویند و  کاتب بدیها، با نامه خالی

شود به دعوتی که همه مردم در پذیرش آن می رسد و مدت عمر ما سپریزمانی که روزهای زندگی ما به پایان می

شویم در آن وقت بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و توفیق بده تا آخرین  دعوت شریکند به پیشگاه تو حاضر

نویسند، توبه قبول شده، باشد و پس از آن می زند و نویسندگان اعمال، آن را در آخر نامه عمل ماکه از ما سر می لیعم

روزی که  دار کند و مرتکب خالفی بشویم. خداوندا در روز محشر آناعمال ما را خدشه گناهی از ما سر نزند که نامه

مکن، زیرا که تو در حق کسی که از تو یاری بطلبد  آبرورا رسوا و بیشوند ما اهل محشر از اعمال یکدیگر با خبر می

  «.کنیندای درخواست کنندگان را اجابت می و درخواست کند مهربانی و

سراغ  اید؟ و آیا تا به این حد فانی شدن در محبت و دوستی خدا از کسیبه خدا دیده آیا کسی را تا این حد از اخالص
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به خیر کند و به او توبه نصوح روزی فرماید تا  السالم از خداوند خواسته تا زندگی او را ختمیهدارید؟ براستی امام عل

 یابد و از عذاب قیامت خالصی پیدا کند و چشمش به بهشت برین روشن گردد و دلش از هول و هراسهای آخرت نجات

  .شادمان شود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای یازدهم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 امام سجاد در طلب توبهدعای 

 دعای امام سجاد در طلب توبه

 دعای امام سجاد به هنگام بیماری

اللهم لک »خواند: دعا را به شرح ذیل می آمد اینشد و یا غم و گرفتاری پیش میالسالم وقتی که مریض میامام علیه

 ثت بی من علة فی جسدی فما أدری، یا الهی،سالمة بدنی، و لک الحمد علی ما احد الحمد علی ما لم ازل اتصرف فیه من

ا هناتنی فیها طیبات رزقک، و نشطتنی به أی الحالین احق بالشکر لک و أی الوقتین اولی بالحمد لک؟ اوقت الصحة التی

لتی ا معها علی ما وفقتنی له من طاعتک؟ ام وقت العلة التی محصتنی بها، و النعم البتغاء مرضاتک و فضلک، و قویتنی

تذکیرا  فیه من السیئات، و تنبیها لتناول التوبة، و حفتنی بها تخفیفا لما ثقل به ظهری من الخطیئات و تطهیرا لما انغمستات

ه و فیه، و ال لسان نطق ب النعمة و فی خالل ذلک ما کتب لی الکاتبان من زکی األعمال، ما ال قلب فکر لمحو الحوبة بقدیم

  .صنیعک الی علی، و احسانا منال جارحة تکلفته بل افضاال منک 

ما احللت بی و طهرنی من دنس ما اسلفت، و امح عنی  اللهم فصل علی محمد و آله و حبب الی ما رضیت لی، و یسر لی

متحولی عن  حالوة العافیة، و اذقنی برد السالمة و اجعل مخرجی عن علتی الی عفوک و شر ما قدمت، و اوجدنی

الشدة الی فرجک انک المتفضل باالحسان  ن کربی الی روحک و سالمتی من هذهصرعتی الی تجاوزک و خالصی م

به من  خداوندا همواره از تو در مقابل نعمت سالمتی که[ . »1« ]الجالل و االکرام. المتطول باالمتنان الوهاب الکریم ذو

دانم خداوندا کدام یک از این دو حالت گویم و نمیمی کنی سپاسای سپاسگزارم، و برای بیماری که در بدنم ایجاد میداده

ن بدان وسیله به م مندم؟ کهبیشتری است، آیا حالت سالمتی که من از نعمتهای خوب زندگی بهره سزاوار شکر و سپاس

کند؟ و بدان وسیله نیرومندم ساخته فضل و کرمت یاری می نشاط و شادمانی داده و این تندرستی مرا به برخورداری از

شوم قبلی پاک می گردانی؟ و یا هنگام بیماری که آن نیز لطفی است و بدان وسیله از گناهانمی اطاعت خودو موفق به 

و در وقت بیماری به یاد نعمتهای خود انداخته و گناهم  دهیکند، تخفیف میو آن گناهانی را که بر دوش من سنگینی می

 که نه به قلبم خطور نویسنداوقات بیماریم دو فرشته نویسنده اعمال، خوبیهایی را در نامه عملم می کنی و دررا محو می

ام بلکه تنها لطف و احسانی است که از جانب خود بر من انجام داده ام و نه با اعضا و جوارحمکرده و نه به زبان آورده

توست در نظرم محبوب گردان  هر چه را که مورد رضای ای. پس خداوندا بر محمد و آلش درود فرست وداشته ارزانی

ام پاک ساز و در اثر تحمل رنج و زحمت از پلیدی گناهان گذشته رسد، آسان فرما وو رنج و مشقتی را که به من می

بیماری نجاتم ده و به سوی  شرارتهای قبلی را از من دور کن و بر من لذت سالمتی و عافیت را بچشان و از آثار آن

افتادگی را وسیله آمرزش و گذشت خودت قرار بده و مرا پس  عفو و بخشش خودت رهنمون باش و این حال بیماری و

به فرج و  که دارم به یاد ذات پاکت و رحمت واسعه خودت خالصی بخش و از این شدت و سختی از بهبودی از غمهایی

کرمی و پر بخشنده و صاحب احسان و  فضل و گشایشم متحول کن و به ساحل تندرستی برسان، زیرا که تو صاحب

  «.بخششی

در  مرض، همه اینها هیچ تردیدی معتقد است که تندرستی و سالمتی و بیماری وراستین دارد و بی السالم ایمانامام علیه

ال درد مبت دهد و از بندگان هر که را اراده کند به بیماری ومی ید قدرت خدای متعال است و اوست که تندرستی و عافیت

حال سالمتی او را سپاس  باشد؛ درالسالم در هر دو حالت سپاسگزار پروردگار خود میاین رو امام علیه کند، ازمی

را برخوردار کرده و به او نشاط بخشیده است تا در راه رضای  گوید به خاطر آن که از روزیهای خوب و پاکیزه اومی

گوید زیرا که بیماری می بادت او مشغول شود و در اوقات بیماری او را سپاسداده تا به طاعت و ع او بکوشد و نیرو

است و هشداری برای اقدام به توبه و بازگشت به سوی خداست.  باعث تخفیف گناهان و پاک شدن او از آلودگی به گناه

بچشاند و از غمها و بالها  ه اوپس از اینها از خداوند درخواست کرده است تا طعم سالمتی و عافیت را ب السالمامام علیه

  .برخوردار سازد بر کنار فرماید و از نعمت فرج و گشایش او را

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .ه: دعای پانزدهمصحیفه سجادی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای هنگام طلب عفو از گناهان

ام تضرع در پیشگاه از گناهان و یا هنگ السالم این دعاست که در وقت تقاضای عفواز جمله دعاهای دلپسند امام علیه

 اللهم یا من»خواند: این دعا را به شرح ذیل می -که در صحیفه عنوان شده  بطوری -خدا جهت نادیده گرفتن معایبش 

لخیفته ینتخب الخاطئون یا انس کل  برحمته یستغیث المذنبون و یا من الی ذکر احسانه یفزع المضطرون و یا من

غوث کل مخذول فرید و یا عضد کل محتاج طرید انت الذی وسعت کل  ب و یامستوحش غریب و یا فرج کل مکروب کئی

عقابه و انت الذی تسعی  علما و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما و انت الذی عفوه اعلی من ء رحمة وشی

الذی ال یرغب فی انت الذی اتسع الخالئق کلهم فی وسعه و أنت  رحمته امام غضبه و انت الذی عطآؤه اکثر من منعه و

فقال لبیک و سعدیک ها  انت الذی ال یفرط فی عقاب من عصاه و انا یا الهی عبدک الذی امرته بالدعآء جزآء من اعطاه و

ظهره و انا الذی افنت الذنوب عمره و انا الذی بجهله عصاک و  انا ذا یا رب مطروح بین یدیک انا الذی اوقرت الخطایا

فاسرع فی البکآء ام انت  انت یا الهی راحم من دعاک فابلغ فی الدعآء ام انت غافر لمن بکاکلذاک هل  لم تکن اهال منه

الیک فقره توکال؟ الهی ال تخیب من ال یجد معطیا غیرک و ال  متجاوز عمن عفر لک وجهه تذلال؟ ام انت مغن من شکا

علیک و ال تحرمنی و قد  نی و قد اقبلتیستغنی عنک باحد دونک الهی فصل علی محمد و آله و ال تعرض ع تخذل من ال

انت الذی وصفت نفسک بالرحمة فصل علی محمد و آله و  رغبت الیک و ال تجبهنی بالرد و قد انتصبت بین یدیک

شیتک و خ نفسک بالعفو فاعف عنی قد تری یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من ارحمنی و انت الذی سمیت

عن الجأر الیک و کل لسانی عن  کل ذلک حیآء منی لسوء عملی و لذلک خمد صوتیانتفاض جوارحی من هیبتک 

برند و ای خدایی که بندگان پریشان حال با یاد احسان تو تو پناه می ای خداوندی که گنهکاران به رحمت« »مناجاتک...

ند و ای آن که هر وحشت زده نالمی کنند و ای کسی که بندگان گنهکارت از ترس عذابتدرگاه تو تضرع و زاری می به

پناه و محروم، و ای شادی بخش دلهای پر غم و اندوهی و ای پناه هر بی گیرد و ای خدایی کهسرگردان به تو انس می

رحمت بیکرانت همه جا را فراگرفته  نهایت تو ویاور نیازمند رانده شده از همه جا، تو ای آن خداوندی که علم بی یار و

پایانت سهمی عطا ات به هر مخلوقی از نعمتهای بیکه با حکمت بالغه و همه چیز را زیر پوشش خود دارد و تو هستی

رحمتت بر خشم و غضبت  تو ای که عفو و بخششت باالتر از کیفر و عقاب توست و تو ای آن که همیشه ای وکرده

خداوندا تو هستی که همه مخلوقات را زیر پوشش  بیش از منع و محروم داشتن توست،سبقت دارد وجود و کرمت 

کسی  خواهی و در عذاب و کیفر گنهکاران بهمقابل احسان و بخششت از کسی پاداش نمی ای و دررحمت خود قرار داده

ز لبیک گفته و امر تو را اطاعت ای و او نیداده داری خداوندا اینک من همان بنده گنهکارم که دستور دعاستم روا نمی

سنگینی  ام و این منم که بار خطاها و گناهان بر دوشمپیشگاه تو به خاک مذلت افتاده کرده است و اینک منم که در

ای که در اثر نادانی نافرمانی تو را منم آن بنده ام وکند، و این منم که سراسر عمرم را در معصیت تو به هدر دادهمی

زاری به  ای، و اینک آیا درباره کسی که با تضرع وشایسته نافرمانی و عصیان نبوده صورتی که تو ام درکرده

یا کسی را که با گریه و زاری طلب بخشش  نمایی تا به تضرع خود بیفزایم؟ وکند، ترحم میدرگاهت آمده و دعا می

اید، سمی یا آن که از گناه کسی که پیشانی بر خاک درخواست و زاریم ادامه دهم؟ و کند، پذیرایی، که با امیدواری بهمی

داوندا کنی؟ خنیاز میبه درگاه تو شکایت دارد، بی گذری و یا آن که به امید و توکل به تو از فقر و بیچارگی خوددر می

بد، طلنمی نیازش را ای سراغ ندارد،نا امید مگردان و کسی را که غیر از تو از هیچ کس رفعبخشنده کسی را که جز تو

فرست و از من روی مگردان در حالی که من با تمام  خوار مساز پس ای پروردگار بر محمد و آلش درود و رحمت

ام مزن در سینه ام و دست رد بهمرا از درگاهت محروم مساز در حالی که من به تو دل بسته ام ووجودم به تو رو آورده

ای! پس بر محمد و آلش را به رحمت و بخشش ستوده ام زیرا که تو خودحالی که با ذلت و خواری در حضورت ایستاده

ای کرده مشمول عفو و رحمت خود بفرما و تو ای که خود را به عفو و گذشت توصیف درود و رحمت فرست و مرا نیز

لبم را عذابت به رخسارم جاری است و طپش ق بینی که از ترسپس از گناه من در گذر، خداوندا اشک چشمم را می

لرزان است و تو خود شاهدی که اعضا و جوارحم از یاد هیبت تو به رعشه  کنی که از خوف و خشیت تومشاهده می

ام به درگاه تو ضعیف صدای ناله ام و از این رواست، تمام اینها به خاطر شرم از گناهانی است که مرتکب شده افتاده

  «.شده و زبانم از مناجات با تو الل گشته است

وی به خدای تعالی حکایت دارد که در تمام  السالم از ایمان عظیم آن حضرت و توجه عمیقاین بخش از دعای امام علیه

خیر  شود زیرا که او منبع هر فیض و نعمت وگرفتاریها و شدایدش به او پناهنده می حاالت و شؤون خود و در همه

نالد و به او متوسل السالم میامام علیه زیر پوشش خود دارد، است که رحمت او همه جا را فراگرفته و همه چیز را

 درگاه او طلب بخشش و توبه و آمرزش دارد. اینک به بخش دیگری از دعای امام کند و ازشود و تذلل و خواری میمی
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ه علی فلم غطیتفلم تفضحنی و کم من ذنب  یا الهی فلک الحمد فکم من عائبة سترتها علی»سپاریم: السالم گوش میعلیه

 تهتک عنی سترها و لم تقلدنی مکروه شنارها و لم تبد سوأتها لمن یلتمس معایبی تشهرنی و کم من شائبة ألممت بها فلم

منی فمن أجهل منی یا الهی برشده؟  من جیرتی و حسدة نعمتک عندی ثم لم ینهنی ذلک عن أن جریت الی سوء ما عهدت

استصالح نفسه حین انفق ما اجریت علی من رزقک فی ما نهیتنی عنه من  نی منو من اغفل منی عن حظه و من ابعد م

دعوة الشیطان فأتبع دعوته  من ابعد غورا فی الباطل و اشد اقداما علی السوء منی حین اقف بین دعوتک و معصیتک و

 الی الجنة و منتهی دعوتهله و انا حینئذ موقن بان منتهی دعوتک  علی غیر عمی منی فی معرفة به و ال نسیان من حفظی

اناتک عنی و ابطآؤک  سبحانک ما اعجب ما اشهد به علی نفسی و اعدده من مکتوم امری و اعجب من ذلک الی النار

تفضال منک علی ألن ارتدع عن معصیتک المسخطة و  عن معاجلتی و لیس ذلک من کرمی علیک بل تأنیا منک لی و

افعاال و  اشنع ی احب الیک من عقوبتی بل انا یا الهی اکثر ذنوبا و أقبح آثارا وعفوک عن اقلع عن سیئاتی المخلقة و ألن

انتباها و ارتقابا من ان احصی لک عیوبی او اقدر علی  اشد فی الباطل تهورا و اضعف عند طاعتک تیقظا و اقل لوعیدک

قاب بها فکاک ر بهذا نفسی طمعا فی رافتک التی بها صالح امر المذنبین و رجآء لرحمتک التی ذکر ذنوبی و انما اوبخ

  «...الخاطئین

 سزاست، چه بسیار عیبهای مرا که پوشاندی و ما را با فاش ساختن آنها رسوا ای خداوند بخشنده، حمد و سپاس تو را»

بدی معروفم نکردی و چه بسیار  ی و در میان مردم بهنکردی و چه بسیار گناهانم را که عفو کردی و نادیده گرفت

نکردی و نشانه آنها را به گردنم نیاویختی و آنها را به همسایگان  کارهای ننگ آلودی که مرتکب شدم و تو پرده دری

 کارهای بد و پیمان شکنی حسودان نعمتت آشکار نساختی، وانگهی این همه لطف و کرم تو مرا از شتافتن به عیبجو و

صالح خودش است؟ و چه کسی از من غافلتر در تشخیص  بازنداشت، پس خداوندا چه کسی از من نادانتر بر خیر و

من  باشد؟ در حالی که هر چه نعمت بهچه کسی از من دورتر به اصالح حال خودش می بهره و سعادت خویش است؟ و

کردم! و چه کسی پیش از من گرفتار  بودی، صرف دادی همه را در راه معصیتهایی که مرا از ارتکاب آنها نهی کرده

حالی که من در میان دعوت تو به اطاعت و دعوت شیطان به معصیت قرار  باطل شده و بیشتر بدرفتاری کرده است در

بهشت جاودانه هدایت  توجه به سوی دعوت شیطان رفتم، در حالی که یقین دارم دعوت تو مرا به سویبی گرفتم و

تو پاک و منزهی چقدر شگفت آور است که من با این کار به  کشاند، خداونداوت شیطان به جانب آتش میکند ولی دعمی

که تو در برابر  تر از کار من آن استدانم و عجیبدهم و این را یکی از اسرار کار خودم میمی ضرر خودم شهادت

کنی البته این شکیبایی تو به خاطر آن نیست نمی شتاب ورزی و در کیفر و مجازات مننافرمانی من، حلم و بردباری می

ر از تو محبوبت دارم بلکه به واسطه فضل و کرم تو بر بندگان است زیرا که عفو و گذشت در نزد که من کرامت و عزت

شمار است و در انجام کار باطل و زشتکاری من بی دانم که اعمال بدعقوبت و کیفر است، بلکه ای خدای بزرگ من می

کارم کم  های قهر تو به عاقبتبوده است اما هنگام اطاعت تو خود را ناتوان و از وعده معصیت گستاخی من افزونو 

زبان آوردن گناهانم باشم ولی با این همه به خاطر  توجه و در غفلتم، من کوچکتر از آنم که عیبهایم را بشمارم و قادر به

 سرزنش سته به رحمت توست، ضمن اقرار به گناهانم نفس خویش رااصالح کار گنهکاران ب امید به مهربانی تو که

  «.کنم و به رحمت تو که تنها وسیله نجات است امیدوارممی

خطایی از او سر نزده است و  السالم در تمام اوقات زندگی خود هرگز مرتکب گناهی نشده و هیچکه امام علیه براستی

نموده است اما از شدت خوف از راه رفتارش کمال مراقبت را می ه و دراو نهایت پرهیز را در امور دینی خود داشت

گنهکاران قرار داده و  فوق العاده به او و گسستن از غیر او و پیوستن به اوست که خود را به منزله پروردگار و توجه

  :دهیمدعا گوش فرامیعذاب را دارد. اینک به آخرین بخش این  از پیشگاه خدای متعال امید عفو و رهایی و نجات از

اثقلته الخطایا فصل علی  رقبتی قد أرقتها الذنوب فصل علی محمد و آله و أعتقها بعفوک و هذا ظهری قد اللهم و هذه»

حتی تسقط اشفار عینی و انتحبت حتی ینقطع صوتی و قمت لک  محمد و آله و خفف عنه بمنک یا الهی لو بکیت الیک

مری و ع ی ینخلع صلبی، و سجدت لک حتی تتفقأ حدقتای و اکلت تراب األرض طولرکعت لک حت حتی تتنشر قدمای و

ارفع طرفی الی آفاق السماء استحیآء منک  شربت مآء الرماد آخر دهری و ذکرتک فی خالل ذلک حتی یکل لسانی ثم لم

حق عنی حین استسیئاتی و ان کنت تغفر لی حین استوجب مغفرتک و تعفو  ما استوجبت بذلک محو سیئة واحدة من

اول ما عصیتک النار فان  ذلک غیر واجب لی باستحقاق و ال انا اهل له باستیجاب اذ کان جزآئی منک فی عفوک فان

  «...تعذبنی فانت غیر ظالم لی

م تغیر نعمتک علی و فل تغمدتنی بسترک فلم تفضحنی و تأنیتنی بکرمک فلم تعاجلنی و حلمت عنی بتفضلک الهی فاذ قد»

سوء موقفی اللهم صل علی محمد و آله وقنی المعاصی  ر معروفک عندی فارحم طول تضرعی و شدة مسکنتی ولم تکد

و  اجعلنی طلیق عفوک ارزقنی حسن االنابة و طهرنی بالتوبة بالعافیة و اذقنی حالوة المغفرة و و استعملنی بالطاعة و

ل دون اآلجل بشری اعرفها و عرفنی فیه عالمة العاج عتیق رحمتک و اکتب لی امانا من سخطک و بشرنی بذلک فی

زیل ج علیک فی وسعک و ال یتکأدک فی قدرتک، و ال یتصعدک فی أناتک، و ال یؤودک فی أتبینها ان ذلک ال یضیق

خداوندا این گردن [ . »1« ]ء قدیر.کل شی هباتک التی دلت علیها آیاتک انک تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید انک علی

است پس بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و به عفو و کرمت گردنم را از  من است که زیر بار گناهان خم شده

چنان بنالم که صدایم بریده شود و چندان  گناهان آزاد کن. خداوندا اگر من آن قدر گریه کنم که تمام مژگانم بریزد و قید

از  اتمهای ستون فقرپاهایم متالشی شود و آن قدر در پیشگاهت رکوع کنم که مهره کنم و سرپا بایستم که گوشتعبادت 
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سراسر عمرم خاک زمین خوراکم و  هم بگسلد و به قدری در حضورت سجده کنم تا چشمانم از حدقه بیرون رود و در

ر تو مشغول باشم تا آن جا که زبانم از حرکت بازایستد اش به ذکمدت همه آب خاکستر آشامیدنی من باشد و در تمام این

گناهانم نخواهم بود و حال  از شرمندگی سر به طرف آسمان بلند نکنم و با این همه مستحق محو کردن یکی از و سپس

مرا ببخشی از کرم و گذشت توست، نه آن که من سزاوار این  اگر تو مرا مستحق مغفرت ببینی و به فضل و کرمت

مرتکب شدم  ای زیرا در نخستین گناهی کهبرابر شایستگی من مرا مورد لطف خودت قرار داده ام و درت بودهمغفر

  .ایپاداشم آتش دوزخ بوده پس اگر مرا عذاب کنی به من ستم نکرده

ت با من گناهم به لطف و کرم در حالی که بدیهای مرا پنهان ساختی و میان مردم رسوایم نکردی و با آن همه خداوندا

خودت را بر من دگرگون نساختی. خداوندا اینک بر آه و زاری  مدارا کردی و در کیفر من شتاب نکردی و نعمتهای

مرا از گناهان  بر بیچارگی و درماندگیم ترحم نما، بار الها بر محمد و آلش درود رحمت فرست و طوالنی من رحم کن و

کن و با توبه واقعی از گناهانم پاک ساز و مرا یاری  گشتی نیکو روزیمبازدار و به اطاعت و بندگی خودت وادار و باز

را  خودت بازنگردم و به عافیت و سالمتی حالم را اصالح فرما و شیرینی آمرزش و مغفرت کن که دیگر به سوی گناه

را برای من  ای از خشم خودتامان نامه بر من بچشان و مرا آزاد شده از آتش دوزخ به عفو و رحمتت قرار بده و

یمن ا اخروی را بلکه اثر خیر آن را در دنیا بشارتم ده، بشارتی که باعث اطمینان به بنویس و بدان وسیله نه تنها خیر

درخواستها در مقابل رحمت واسعه تو و قدرت  بودنم از عذاب تو و آگاهیم برداشتن امان نامه گردد، البته انجام این

ه ک حمتی ندارد و در برابر ذات حلیم و بردبارت دشوار نیست و در مقابل بخششهایتز منتهایت مهم نیست و رنج وبی

زیرا که به هر چه اراده کنی، توانایی انجام  آیات قرآن کریم بر آنها داللت دارند اجابت درخواستهای من دشوار نیست

  «.کنی و بر همه چیز قادر و تواناییحکم می آن را داری و هر چه را بخواهی

چشمی ندیده و  آنچه را که باعث تقرب به خداست انجام داده و برای آخرتش آنچه را که هیچ السالم هرام سجاد علیهام

در میدان عبادت خدا هیچ نافله و مستحبی را  هیچ گوشی نظیر آن عمل را از کسی نشنیده است، پیشاپیش فرستاده،

نماز و  دار و شبها را بهاز اوقات زندگی خویش را روزها روزهاست زیرا که بسیاری  فروگذار نکرده، بلکه انجام داده

محرومان هیچ نوع خیر و احسانی نبوده مگر آن که  مناجات گذرانده و در صحنه امور خیریه و احسان بر درماندگان و

امور، روش  دید درست در ایناست، با وجود این، خود را در پیشگاه خدای تعالی مقصر می نسبت به ایشان انجام داده

دادند و با این همه، آنان برای اعمال خدا انجام می انبیا و اوصیا را داشته که عبادات و طاعتشان را تنها و تنها برای

  .خداوند هیچ اهمیتی قائل نبودند خالصانه خود در پیشگاه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای شانزدهم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 شیطاندعا برای در امان ماندن از شر 

شد، از عداوت و مکر او نام شیطان برده می السالم این دعای شریف است که هر گاهاز جمله دعاهای ارزنده امام علیه

بامانیه و  اللهم انا نعوذ بک من نزعات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده، و من الثقة» :بردبدین وسیله به خدا پناه می

امتهاننا بمعصیتک، او ان یحسن عندنا ما حسن  یطمع نفسه فی اضاللنا عن طاعتک ومواعیده و غروره و مصائده و ان 

سترا ال یهتکه و  بینه الینا اللهم اخساه عنا بعبادتک، و اکبته بدؤوبنا فی محبتک و اجعل بیننا و لنا او ان یثقل علینا ما کره

عدائک و اعصمنا منه بحسن رعایتک و اکفنا ختره عنا ببعض ا ردما مصمتا ال یفتقه اللهم صل علی محمد و آله و اشغله

زودنا من التقوی ضد غوایته  اقطع عنا اثره اللهم صل علی محمد و آله و امتعنا من الهدی بمثل ضاللته و و ولنا ظهره و

للهم و ما  اال تجعل له فی قلوبنا مدخال و ال توطنن له فیما لدینا منزال و اسلک بنا من التقی خالف سبیله من الردی اللهم

ه و ما نعده و ایقظنا عن سنة الغفلة بالرکون الی لنا من باطل فعرفناه و اذا عرفتناه فقناه و بصرنا ما نکایده به و الهمنا سول

ه و حول آل اللهم و أشرب قلوبنا انکار عمله و الطف لنا فی نقض حیله اللهم صل علی محمد و احسن بتوفیقک عوننا علیه

  .سلطانه عنا و اقطع رجآءه منا و ادرأه عن الولوع بنا

های فریبنده فریبها و وسوسه های دروغ وها و کید و مکرهای شیطان رجیم و از اعتماد به وعدهما از وسوسه خداوندا»

 ارد و با نافرمانی تو ما را بهطمع ببندد و از طاعت و بندگی تو ما را بازد بریم؛ مبادا که بر مااو، به درگاه تو پناه می

که کارهای شایسته و اعمال  ذلت و خواری بکشد و کارهای زشت و ناپسند را در نظر ما خوب جلوه دهد و یا آن

سنگین و طاقت فرسا جلوه دهد، خداوندا ما را به عبادت و بندگی  صالحی را که مورد پسند تو هستند در نظر ما بسیار

بین ما و او پرده محکمی  ه شیطان بازدار؛ و با حسن رعایت خود ما را از شر او حفظ کن،های وسوسجاذبه خودت از

آن پرده را پاره کند و آن سد را بشکند. خداوندا بر محمد و آلش  بیفکن و در بین ما و او سد محکمی بنا کن که نتواند

رعایت خود از شر او  ار و ما را به حسنشیطان را با سرگرم ساختن به فریب دشمنانت از ما دور نگهد درود فرست و

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

بده و او را موفق به ردیابی ما مگردان، خداوندا بر محمد و  های او حفظ کن و او را پشت سر ما قراربازدار و از کینه

همان قدر  بفرست و ما را به هر اندازه که شیطان در گمراهی و ضاللت است، از هدایت خود آلش درود و رحمت

برخوردارمان گردان، و ما را به راهی هدایت کن که ضد  ا و از توشه تقوایمان در برابر گمراه سازیهای اومند فرمبهره

برای خود منزل بگیرد و  خداوندا دلهای ما را محل ورود شیطان قرار مده و اجازه مده تا در دلهای ما .راه شیطان باشد

کند وش ما را باز کن تا کارهای باطلی را که به ما تلقین میگ آن جا را برای خود وطن قرار دهد، خداوندا تو چشم و

های ما را باز کن تا حیله به لطف خود ما را با آنها آشنا کردی، از توجه بدانها نیز بازدار، و چشمان بشناسیم و چون

ن و ما را از خواب برای رفع خطر شیطان الزم است به ما الهام ک شیطان را ببینیم و در چاه فریب او نیفتیم، و آنچه

دلهای ما را با انکار کارهای  به او، بیدار ساز و ما را با حسن توفیقت در مخالفت با او کمک کن. خداوندا غفلت اعتماد

به لطف خودت یاری کن خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت  شیطان سیراب کن و در خراب کردن بنیان مکر او

 براستی« ما قطع کن. ا را از تسلط شیطان بازدار و امید و طمع او را از فریب دادننامتناهی خود م بفرست و به قدرت

از راه راست بازدارد و گناهان را در نظر او جلوه دهد و  هر خصلتی از خصلتهای ناپسند و هر فکر باطلی که انسان را

رجیم است، زیرا که او  و القاءآت شیطان تشویق کند و بر بدی و دشمنی وا دارد، به یقین از الهامات به جرایم و گناهان

اندازد. امام کرده و در سطح مهلکی از انحطاط و بیچارگی می نخستین دشمن انسان است که او را از انسانیت بیرون

دهد و از اعتماد به  این فقرات از دعا درخواست کرده تا خداوند او را از کید و مکرهای شیطان نجات السالم درعلیه

باعث گمراهی مردم و انداختن در مهالک و دور ساختن  هایش کهها و فریبها و دروغها و وسوسهو وعده خواستها

صل علی  دهم: اللهمگردد نگهدارد. اینک به بقیه این دعای شریف گوش فرامیرحمت او می ایشان از الطاف الهی و

ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین و المؤمنات منه  محمد و آله و اجعل آباءنا و امهاتنا و اوالدنا و اهالینا و ذوی

اللهم و اعمم بذلک من  حصن حافظ و کهف مانع و البسهم منه جننا واقیة و اعطهم علیه اسلحة ماضیة فی حرز حارز و

لربانیة. م ابحقیقة العبودیة و استظهر بک علیه فی معرفة العلو شهد لک بالربوبیة و اخلص لک بالوحدانیة و عاداه لک

اهزم جنده و ابطل کیده و اهدم  عقد و افتق ما رتق و افسخ ما دبر و ثبطه اذا عزم و انقض ما ابرم اللهم و اللهم احلل ما

عانا د و اعزلنا عن عداد اولیائه ال نطیع له اذا استهوانا و ال نستجیب له اذا کهفه و ارغم انفه اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه

صل علی محمد و آله خاتم النبیین و سید المرسلین و  من اطاع امرنا و نعظ عن متابعته من اتبع زجرنا اللهم نامر بمناواته

استعذنا منه و اجرنا ما  الطاهرین و اعذنا و اهالینا و اخواننا و جمیع المؤمنین و المؤمنات مما علی اهل بیته الطیبین

ما اغفلناه و احفظ لنا ما نسیناه و صیرنا بذلک فی درجات  اعطنااستجرنا بک من خوفه و اسمع لنا ما دعونا به و 

پدران، مادران،  خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و[ . »1« ]المؤمنین آمین رب العالمین. الصالحین و مراتب

از مردان و زنان با ایمان، همه را با قرار دادن در  فرزندان و اهل خانواده و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را

نگهدارنده از  هایپناهگاه دائم رحمت خود، از شر شیطان محفوظ بدار و بر تن آنان زره حصار محکم و دژ استوار و

کن و در برابر سپاه جرار شیطان آنها را با  شر شیطان بپوشان و به دست ایشان سپرهای محکمی از ایمان مرحمت

 دعاهای مرا درباره همه کسانی که به ربوبیت تو معتقدند و با اخالص کامل به ح ایمان مجهز کن. خداوندا اینسال

دانند، اجابت فرما و نیز درباره هر کسی می دهند و از روی حقیقت بندگی، شیطان را دشمن خودیکتایی تو شهادت می

  .طلبد، بپذیریطان یاری میاز تو در مبارزه با ش که به واسطه اشراقات علوم ربانی

کند، ما باز می ای که به رویبندد به لطف خود بر ما بگشای و هر روزنهشیطان به روی ما می خداوندا هر دری را که

گیرد از بین ببر. خداوندا بر هم زن، و هر تصمیمی که می اندیشد به لطف خودآن را ببند و هر تدبیری که درباره ما می

خداوندا ما را در  .کن و تمام مکرها و سنگرهای او را ویران کن و دماغش را به خاک بمال ا مغلوبلشکر شیطان ر

دوستدارانش قرار مده تا به هنگام فریبکاری و دعوت به  برابر سپاه منظم شیطان غالب گردان و جزو لشکر شیطان و

ر مخالفت با شیطان ام م و بتوانیم دیگران را بهنکنیم و در وقت دعوت به باطل، دعوتش را نپذیری گمراهی از او اطاعت

از پیروی شیطان دلسرد نماییم. خداوندا بر محمد خاتم پیغمبران  کنیم و هر که از ما پیروی کند، او را با موعظه و اندرز

هل خاندان، برادران و تمام ا اش درود و رحمت فرست، ما ورسوالنت و بر اوالد و اهل بیت پاک و پاکیزه و سرور

 از شر شیطان به تو پناه آورده و در وقت بیم از اغوای او به تو، ایمان از مرد و زن را در شمار کسانی قرار ده که

و نگفتیم به ما عطا کن و هر چه را که ما  ایم. خداوندا این دعاهای ما را اجابت فرما و آنچه را که غفلت کردیمپناهنده

 بدین وسیله ما را در درجات صالحان و در مراتب مؤمنان قرار ده، دعای ما را فراموش کردیم تو برای ما پاس دار و

  «...به درگاهت قبول کن ای پروردگار جهانیان

 حضرت احسان کند آفریدگار بزرگ درخواست کرده تا بر اوالد، خویشان و بستگان و همسایگان آن السالم ازامام علیه

محکم و دژ استواری در برابر فریبهای شیطانی و  بازدارد. و در حصارهای شیطان رجیم و به لطف خودش از حیله

پیروان  همچنین برای کسانی که اقرار به ربوبیت خدا و شهادت به وحدانیت او دارند از آفات و شرور او نگهدارد، و

اطمینان به او  نجات دهد و از اعتماد و تمام ملل و ادیان از پیشگاه خدا تقاضا کرده است تا از شر شیطان رجیم

 خواسته است تا تصمیمان شیطان را نقش بر آب کند و بنیان مکر او را ویران نگهدارد، و سپس از درگاه خدای متعال

را پناه دهد و از چنگ این دشمن  سازد و سپاهیان او را درهم شکند و مکر و فریب او را باطل گرداند و مؤمنان

  .فریبکار ناپاک برهاند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای هفدهم [1]

جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در طلب باران

شریف را که از دلپسندترین دعاهای اوست،  السالم به هنگام طلب باران در ایام قحطی و خشکسالی این دعایامام علیه

میع ج ضک المونق فیانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ار اللهم اسقنا الغیث و»خواند: می

اشهد مالئکتک الکرام السفرة بسقی منک نافع دائم  اآلفاق و امنن علی عبادک بایناع الثمرة واحی بالدک ببلوغ الزهرة و

فی األقوات  عاجل تحیی به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به غزره واسع دره وابل سریع

برقه اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرعا عریضا واسعا  یئا طبقا مجلجال غیر ملث ودقه و ال خلبسحابا متراکما هنیئا مر

و تنبت  تفجر به األنهار تجبر به المهیض اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الظراب و تمأل منه الجباب و غزیرا ترد به النهیض و

ه البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به تنعش ب به األشجار و ترخص به األسعار فی جمیع األمصار و

ل ال تجعل برده علینا حسوما و ال تجع تدر به الضرع و تزیدنا به قوة الی قوتنا. اللهم ال تجعل ظله علینا سموما و الزرع و

 برکات السماوات و األرض اجاجا اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنا من صوبه علینا رجوما و ال تجعل مآءه علینا

با فرستادن باران زیاد و سودمند ما  خداوندا با باران رحمت خود ما را سیراب کن و[ . »1« ]ء قدیر.انک علی کل شی

ابرهایی که به وسیله تندبادها در این فضای پهناور به هر طرف کشیده  را مشمول لطف و رحمت خود بگردان، از

هایشان را منت بگذار، میوه ه جای عالم سبز و شاداب کنند و با نزول باران بر بندگانتا گیاهان را در هم شوندمی

و گیاهان زنده بدار. و فرشتگان خود را که رسانندگان پیامند بر این  برسان و اهل همه بالد را با سر سبز کردن زراعتها

سیل آسا زمینهای خشک را  های درشت وباران رحمت خود، که همیشه برای همه موجودات سودمند است با دانه نزول

سازد، شاهد و گواه قرار ده، خداوندا ابرهایی را بفرست که نبات می کند و همه جا را سر سبز و پر از گیاه وزنده می

همراه با صدای رعد و برق،  ا فراگیرد(. ابرهای پر شکوه وپرباران است )و با آبهای گوارای خود همه جا ر متراکم و

برقش فریبنده است خداوندا ما را با فرستادن باران کامل، فراوان،  نه بارانی بسیار طوالنی باشد، نه ابرهایی که رعد و

وم را برویاند و که گیاهان مقا رویاننده گیاهان و سر سبز کننده همه جا و فراگیر و زیاد سیراب کن، بارانی مفید و

را از کوهها جاری و چاهها و قناتها از آن پر شود و رودها را آکنده  هانباتات ضعیف را تقویت کند، بارانی که چشمه

کنی، و حیوانات فربه شوند، و  درختان را بدان وسیله برویانی و در اثر فراوانی نعمت همه جا نرخها را ارزان سازد و

کشتزارها را برویانی و پستان حیوانات را پر از شیر کنی و به نعمتها  ا را به ما عطا کنی وبدان وسیله پاکترین روزیه

قطع نعمتهای ما مگردان و نزول باران  روزیهای ما بیفزایی.خداوندا سایه ابرها را مسموم مکن و سرمایه آن را سبب و

از. خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت مگردان و آب بارانها را تلخ مس زیاد را باعث دوری ما از رحمت خودت

به اعتقاد من در زبان «توانایی. از برکات آسمانها و زمین به ما روزی ده، زیرا که تو به همه چیز قادر و فرست و

السالم در وصف ابر فرموده است وجود ندارد زیرا که آن امام علیه عربی سخنی فصیحتر و بلیغتر از این سخنانی که

حیات و زندگی موجودات  قیقترین اوصاف ابر را توصیف کرده، اوصافی که واقعیت ابر و آثاری که درد حضرت به

آورد و منافع و نتایجی که برای انسان بلکه سایر جانداران می زمین دارد و دگرگونیهایی که در اوضاع طبیعت به وجود

فصل الخطاب را ایراد  پدران گرامیش جوامع الکلم وکند. براستی که این امام بزرگوار همچون بیان می دارد، همه را

  .کرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای نوزدهم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ز زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی ا

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای مواجهه با امری حزن آور

کرد این دعای شریف را به شرح زیر السالم وقتی که امری او را غمنده و یا خطاهای دیگران او را افسرده میامام علیه

  :خواندمی

ی ضعفت عن غضبک فال مؤید ل یا کافی الفرد الضعیف و واقی األمر المخوف افردتنی الخطایا فال صاحب معی و اللهم»

یؤمننی منک و انت اخفتنی و من یساعدنی و انت افردتنی و من  و اشرفت علی خوف لقائک فال مسکن لروعتی و من
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ال یعین اال طالب علی  ال یؤمن اال غالب علی مغلوب و اضعفتنی ال یجیریا الهی اال رب علی مربوب و یقوینی و انت

  .المهرب فصل علی محمد و آله و اجر هربی و انجح مطلبی مطلوب و بیدک یا الهی جمیع ذلک السبب و الیک المفر و

م ل عنی وجهک الکریم او منعتنی فضلک الجسیم او حصرت علی رزقک او قطعت عنی سببک اللهم انک ان صرفت

فانی عبدک و فی قبضتک ناصیتی بیدک ال  ء من املی غیرک و لم اقدر علی ما عندک بمعونة سواکل الی شیاجد السبی

قضاؤک و ال قوة لی علی الخروج من سلطانک و ال استطیع مجاوزة  امر لی مع امرک ماض فی حکمک عدل فی

الهی اصبحت و امسیت  فضل رحمتکاستمیل هواک و ال ابلغ رضاک و ال انال ما عندک اال بطاعتک و ب قدرتک و ال

بذلک علی نفسی و اعترف بضعف قوتی و قلة حیلتی فانجز  عبدا داخرا لک ال املک لنفسی نفعا و ال ضرا اال بک اشهد

لخائف ا ما آتیتنی فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الذلیل الحقیر المهین الفقیر لی ما وعدتنی و تمم لی

بندگان خود را در برابر کارهای سهمگین نگاه  کنی وکه امور هر فرد ناتوان را کفایت می ای خدایی« »المستجیر...

ناتوانم  یافته و همراهی و کمکی ندارم و در برابر خشم تو با وجود این خطاها ضعیف و داری. اینک خطاها مرا تنهامی

یست که این وحشت را برطرف سازد و هیچ ن بینم و کسیو یار و یاوری ندارم و خود را مشرف به خوف دیدار تو می

 تواند به منتو و آن جا که تو مرا هراسان کنی بر من ایمنی بخشد و چه کسی می تواند در برابر بیم از عذابکس نمی

نم دامرا ناتوان سازی؟ خداوندا من می کمک کند وقتی که تو مرا تنها بگذاری و کیست که مرا نیرو دهد هنگامی که تو

 دهد، و جز تونیست و بندگان مغلوب را جز تو خداوند غالب کسی ایمنی نمی ی آفریدگان جز آفریدگار پناهیکه برا

کند، خداوندا تمام این اسباب ایمنی و نمی خداوندی که طالب مسؤولیتی از بندگان، کسی بنده مسؤول و مطلوب را کمک

ه رحمت توست، پس بر محمد و آلش رحمت و درود فرست و همه بندگان تنها درگا توانایی به دست توست و ملجأ و مفر

  .فراری را به درگاهت پناه ده و حاجتم را برآورده ساز من

عطایای رزقت محرومم  بهره سازی و یا ازروی عنایتت را از من بگردانی و یا از فضل عظیمت بی خداوندا اگر تو

راهی برای رسیدن به آرزوهای خود پیدا نخواهم کرد و  فرمایی و یا رابطه لطف خود را از من قطع کنی دیگر هیچ

تم تو هس رسم آری من بنده تو و در قبضه قدرتباالتری که در نزد توست بدون کمک تو نمی هرگز به خیرات و مقامات

ن جاری ای ندارم، حکم قضای تو درباره ممن اراده و اراده تو بر تمام مقدرات من حاکم است و در برابر فرمان نافذ تو

یطه از ح است و من هیچ قدرتی برای سرپیچی از فرمان تو را ندارم و مرا توانایی تجاوز گشته و حکم تو نیز عین عدل

دانم قادرم که به رضا و خشنودی تو برسم و می قدرت تو نیست، نه این شایستگی را دارم که خواسته تو را برآورم و نه

توانم نایل نمی ت جز به وسیله اطاعت از اوامر تو و به کرم و رحمت واسعه تونزد توس که به آن مقامات عالیه که در

حقیر توأم و جز به عنایت تو مالک سود و زیان خویش  برم در حالی که بندهشوم. خداوندا شب و روز را به سر می

به وعده  ارم، بنابرایندهم و به عجز و ناتوانی خود اعتراف دبه زیان خویش گواهی می نیستم. من خود بدین وسیله

کاملتر کن که من، بنده بیچاره، درمانده، ناتوان،  ایاحسانت نسبت به من وفا کن و نعمتهایی را که تاکنون عطا فرموده

  «.فقیر، هراسان و پناهنده تو هستم رنج دیده، حقیر، ترسان،

عوامل عالم  داند که تمامی اسباب وه یقین میمطلقه پروردگار ایمان راستین دارد و ب السالم به قدرتالبته امام علیه

همه است، هیچ قدرتی را در برابر فرمان او یارای  هستی تنها و تنها به دست قدرت اوست که مالک و قاهر و غالب بر

تن و توانایی نداش السالم با اعتراف به بندگی، ناتوانی و ضعف و بیچارگی خود در برابر خداعلیه مقاومت نیست. امام

  :یمدهامکانی گسسته است. و اینک به بقیه این دعا گوش فرامی بر ایجاد هیچ چیز جز به یاری او خود را از تمام عوالم

 فی ما ابلیتنی و ال ایسا من علی محمد و آله و ال تجعلنی ناسیا لذکرک فی ما اولیتنی و ال غافال ألحسانک اللهم صل»

او شدة او رخآء او عافیة او بآلء او بؤس او نعمآء او جدة او ألوآء  او ضراءاجابتک لی و ان ابطأت عنی فی سرآء کنت 

فی کل حاالتی حتی ال افرح  او غنی. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل ثنائی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک او فقر

طاعتک ی فی ما تقبله منی و اشغل بفیها و اشعر قلبی تقواک و استعمل بدن بما آتیتنی من الدنیا و ال احزن علی ما منعتنی

علی محمد و آله و فرغ  عن کل ما یرد علی حتی ال احب شیئا من سخطک و ال اسخط شیئا من رضاک اللهم صل نفسی

منک و قوه بالرغبة الیک و امله الی طاعتک و اجر به فی  قلبی لمحبتک و اشغله بذکرک و انعشه بخوفک و بالوجل

ی الی رحمتک رحلتی و ف لرغبة فی ما عندک ایام حیاتی کلها و اجعل تقواک من الدنیا زادی وذلله با احب السبل الیک و

بها جمیع مرضاتک و اجعل فراری الیک و رغبتی فی  مرضاتک مدخلی و اجعل فی جنتک مثوای وهب لی قوة احتمل

 تک و ال تجعل لفاجر و المن شرار خلقک وهب لی االئس بک و باولیائک و اهل طاع ما عندک و البس قلبی الوحشة

 انس نفسی و استغنائی و کفایتی بک و بخیار کافر علی منة و ال له عندی یدا و ال بی الیهم حاجة بل اجعل سکون قلبی و

 اجعلنی لهم قرینا و اجعلنی لهم نصیرا و امنن علی بشوق الیک و بالعمل لک بما خلقک اللهم صل علی محمد و آله و

و آلش درود فرست و ثنا و  خداوندا بر محمد[ . »1« ]ء قدیر و ذلک علیک یسیرکل شیتحب و ترضی انک علی 

ای دلخوش گردان، بطوری که به آنچه از دنیا مرحمت کرده ستایش و سپاسم را نسبت به خودت در همه حال خالص

اعمالی که مقبول درگاه  را بهای غمگین نشوم و در دلم تقوای خودت را ایجاد کن و بدنم مرحمت نکرده نباشم و بر آنچه

تا اعمالی را که سبب خشم توست نپسندم و به سوی آنها  توست مشغول بدار و نفسم را به طاعت خودت مشغول بدار

خواه توست دل آنچه باعث خشنودی توست دوری نکنم و به من عنایتی کن که آنچه مورد پسند گرایش نداشته باشم و از

خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و دلم را با  .باشد مورد تنفر من هم باشدتو میمن هم باشد و هر چه مبغوض 

 همه چیز دیگر بازدار و قلب مرا با ذکر خودت مشغول فرما و به واسطه خوف و نیروی رغبت و توجه به خودت از
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وت ببخش و به اطاعت و دلم را ق ترس از جالل و عظمت به من مرتبه واالیی مرحمت کن و با نیروی اشتیاق به خود

وسیله سلوک به محضر خودت را فراهم کن و آن را در تمام اوقات  مند گردان و به بهترین صورتبندگی خودت عالقه

ده و چنان که انتقال من از دنیا  عالقه به مقامات اخروی خوار گردان و زاد و توشه مرا در این دنیا تقوا قرار زندگیم با

تو باشد و جایگاه و مأوایم را بهشت مخصوص خود گردان و میل و  به سوی رحمت تو باشد و ورودم به بهشت رضوان

 پیوستن به مردمان شر و متنفر ای، و مرا ازمنحصر به مقاماتی کن که برای بندگان صالحت در نظر گرفته اشتیاقم را

مأنوس گردان و هرگز اشخاص بد کار و کافر را منت گذار ما قرار  اطاعت و بندگی تو را دارندفرما و یا کسانی که 

مردمان نیکوکار منحصر  آنان مساز بلکه آرامش خاطر و اطمینان و استغنایم را به عنایت خود و به ذمت مده و محتاج

مند ن ساز و یار و یاور آنان کن و با عالقهمرا با ایشان قری گردان، پروردگارا به محمد و آلش درود و رحمت فرست و

قادر و توانایی و  عمل کردن برای خشنودی ذات مقدست بر من منت گذار، زیرا که تو بر همه چیز کردن به خودت و

  «.ها بر تو آسان استبر آوردن تمام این خواسته

نسبت به خدا برداشته است در حالی که  اده خودالسالم در این بخش از دعایش پرده از اعتماد و ایمان فوق الععلیه امام

 ذکر خودش مشغول بدار و از احسان و الطاف خویش غافل نسازد و از اجابت از او مسألت دارد تا او را همواره به

کرده تا مدح و ثنای خودش را در همه  درخواست وی در تمام شؤون و احوالش نا امید نگرداند، همچنان که از او تقاضا

او را نجوید و تنها به طاعت خود در تمام فراز و نشیبهای دنیا مشغول  برای او چنان قرار دهد که جز رضای احوال

ساخته و در این دنیای فانی  چنان که درخواست کرده تا دلش را برای محبت و عالقه به ذات مقدس خود فارغ سازد،

  .منزل ابدی او بگرداند جایگاه و تقوا را زاد و توشه وی قرار دهد و فردوس برین را

وفیق ت کرده است تا دلش را از انزجار و تنفر نسبت به شرار خلقش آکنده سازد و السالم از خدای تعالی مسألتامام علیه

هیچ کافری را بر او حق و احسانی نباشد و  انس با اولیا و بندگان صالحش را به او مرحمت کند و هیچ فاسق و فاجر و

پروردگار  تمام شؤون و احوال او را در دست با کفایت خودش قرار دهد زیرا که فقط نگرداند بلکه به ایشان نیازمند

  .نیاز سازدتواند او را از جمیع مخلوقاتش بیمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای بیست و یکم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت سختی

اللهم انک کلفتنی من »دعای شریف است:  السالم در وقت سختی و فشار و مشکالت امور ایناز جمله دعاهای امام علیه

و علی اغلب من قدرتی فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنی وخذ لنفسک  نفسی ما انت املک به منی و قدرتک علیه

زقی الفقر فال تحظر علی ر لی علی البالء و ال قوة لی علیفی عافیة اللهم ال طاقة لی بالجهد و ال صبر  رضاها من نفسی

و انظر الی و انظر لی فی جمیع اموری فانک ان وکلتنی الی نفسی  و ال تکلنی الی خلقک بل تفرد بحاجتی و تول کفایتی

 ان اعطوا قرابتی حرمونی و لم اقم ما فیه مصلحتها و ان وکلتنی الی خلقک تجهمونی و ان الجأتنی الی عجزت عنها و

فبفضلک اللهم فاغننی و بعظمتک فانعشنی و بسعتک فابسط یدی و بما  اعطوا قلیال نکدا و منوا علی طویال و ذموا کثیرا

  .فاکفنی عندک

ورعنی عن المحارم و ال تجرئنی علی  اللهم صل علی محمد و آله و خلصنی من الحسد و احصرنی عن الذنوب و

یرد علی منک و بارک لی فی ما رزقتنی و فی ما خولتنی و فی ما  ای فی ماالمعاصی و اجعل هوای عندک و رض

علی محمد و آله و اقض  اجعلنی فی کل حاالتی محفوظا مکلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا. اللهم صل انعمت به علی و

ذلک بدنی و طاعتک او لخلق من خلقک و ان ضعف عن  عنی کل ما الزمتنیه و فرضته علی لک فی وجه من وجوه

ته احصیته علی و اغفل مقدرتی و لم یسعه مالی و ال ذات یدی ذکرته او نسیته هو یا رب، مما قد وهنت عنه قوتی و لم تنله

قاصنی ء منه ترید ان تفانک واسع کریم حتی ال یبقی علی شی انا من نفسی فاده عنی من جزیل عطیتک و کثیر ما عندک

ن ای که خود بر آکرده خداوندا تو مرا به کاری تکلیف« »یئاتی یوم القاک یا رب...تضاعف به من س به من حسناتی او

بر خود من بیشتر است، پس خداوندا به لطف خودت به من  کار از من تواناتری و قدرت تو نسبت به انجام آن کار و

و  عافیت بت به من باعثعطا کن که باعث خشنودی و رضای تو باشد، و خشنودی خودت را نس توفیق اعمال خیری را

شکیبایی من در برابر بال اندک است و سنگینی  رستگاریم قرار بده. خداوندا من طاقت تحمل سختی را ندارم و صبر و

به  ای محرومم مکن و مرا به خلق خودت وا مگذار بلکه تنهااز رزقی که مقرر کرده توانم تحمل کنم پسفقر را نمی

من نظر کن و در تمام کارها مراقب اعمال  خودت نیازمندم ساز و امور زندگیم را کفایت فرما و به چشم عنایت به سوی

دهم و  توانم انجامواگذاری قطعا در برابر نفسم عاجزم و آنچه به صالح من است نمی من باش زیرا اگر تو مرا به خودم

اگر به خویشاوندانم محتاج کنی مرا محرومم  ی و منت مرا به چیزی نگیرند واگر به مخلوقت واگذار کنی آنها با ترشروی
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 کنند، ناچیز و توأم با کدورت خواهد بود و منت زیادی بر من نهاده و سرزنش خواهند کرد و اگر عطا و بخششی

 و به کرم وسیع خودت مرا گرامی بدار نیاز کن و به بزرگیفراوانی خواهند کرد پس خداوند به فضل و کرمت مرا بی

 بیکرانت برخوردارم ساز.خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و دلم را از حسد خودت دست مرا باز کن و از نعمتهای

و عالقه قلبی مرا فقط در مقام و  پاک کن و از گناهانم بازدار و بر ارتکاب حرام و ناشایست گستاخم نفرما و میل

رسد با رغبت پذیرا باشم، و هر چه را که روزی که هر چه از جانب تو می ن کنای که نزد توست قرار ده و چنامرتبه

حمایت خودت قرار ده و معایبم  نصیبم کردی و در اختیارم قرار دادی خیر و برکت عطا کن و در همه حال مرا تحت و

آلش درود و رحمت فرست و  خطرات و بالیا حفظم فرما. خداوندا بر محمد و را پوشیده و زشتیهایم را پنهان بدار و از

ای و یا برای فردی از کرده ای و طاعاتی را که بر من واجبادای همه آن تکالیفی که برایم مقرر فرموده مرا بر

واسطه ضعف جسمی و ناتوانیم و یا تنگی معیشت قادر به ادای آن  بندگانت بر من حقی است موفق گردان. اگر چه به

ای و من نسبت به نوشته خاطرم رفته است و تو ای پروردگار تو آن را در نامه عمل من دارم و یا از نیستم، به خاطر

ای، تا آن را از جانب من ادا کن، که تو وسعت دهنده و بخشنده ام، تو با کرم و بزرگی خودتخودم آن را فراموش کرده

آنها را به گناهانم اضافه  جبران کنی و یا چیزی بر گردن من نماند که تو بخواهی با حسنات من آنها را در روز مالقات،

توجه کنید تا ژرفای ایمان و نهایت اخالص و گسستن کامل از هر  با دقت نظر بر این فرازهای از دعای امام« کنی.

  ...مادی را بخوبی ببینید نوع دلبستگی

بفرماید و تفضالتی به شرح زیر السالم از خدای تعالی خواسته است تا او را مشمول عنایت و الطاف خود امام علیه

  :بفرماید

  .او را بدانچه تاب و توانش را ندارد، مکلف نفرماید -1

ی بختاو را دچار فقر و تنگدستی و بیچارگی نفرماید زیرا که فقر و حرمان از بدترین مصائب زندگی و تیره -2

  .دنیاست

ارد، زیرا که آنان هر که را محتاج و نیازمند ایشان باشد او را به احدی از خلق؛ خویشاوند باشد، یا بیگانه وانگذ -3

  .کنندتحقیر می

  .او را از حسد خالص کند که پلیدترین خصلتهای ناپسند است -4

  .او را از ارتکاب گناهان و از انجام معاصی بازدارد -5

رغبتی در دل او برای گستاخی  پارسایی و پرهیز از ارتکاب محرمات الهی را نصیب او گرداند و هیچ گونه میل و -6

  .در ارتکاب گناهان قرار ندهد

  .عالقه و میل قلبی او را به پاداش الهی و مقاماتی که در پیشگاه اوست گرایش دهد -7

  .کند برکت و فزونی مرحمت کنددر آنچه از اموال و اوالد روزی و نصیب او می -8

  .ند و معایبش را پوشیده دارد و از هر بدی نگهدارداو را در تمام احوال و شؤون زندگیش حمایت ک -9

  .او را برای انجام واجبات و فرایضی که قضای آنها واجب است، موفق بدارد -10

 اللهم صل علی»دهیم:شریف گوش فرامی السالم و اینک به باقیمانده این دعایبود برخی از درخواستهای امام علیه این

آلخرتی حتی اعرف صدق ذلک من قلبی و حتی یکون الغالب علی الزهد فی  فی العمل لکمحمد و آله و ارزقنی الرغبة 

فی الناس و اهتدی به فی  حتی اعمل الحسنات شوقا و آمن من السیئآت فرقا و خوفا وهب لی نورا أمشی به دنیای و

الوعید و شوق ثواب علی محمد و آله و ارزقنی خوف غم  ء به من الشک و الشبهات اللهم صلالظلمات و استضی

  .ادعوک له و کآبة ما استجیر بک منه الموعود حتی أجد لذة ما

ند ع دنیای و آخرتی فکن بحوائجی حفیا اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی الحق اللهم قد تعلم ما یصلحنی من امر

عرف من نفسی روح الرضا و حتی ات تقصیری فی الشکر لک بما انعمت علی فی الیسر و العسر و الصحة و السقم

  .حال الخوف و األمن و الرضا و السخط و الضر و النفع طمأنینة النفس منی بما یجب لک فی ما یحدث فی

من فضلک و حتی  ءو آله و ارزقنی سالمة الصدر من الحسد حتی ال احسد احدا من خلقک علی شی اللهم صل علی محمد

عافیة او تقوی او سعة او رخآء اال رجوت لنفسی افضل  فی دین او دنیا اوال اری نعمة من نعمک علی أحد من خلقک 

الزلل  شریک لک اللهم صل علی محمد و آله و ارزقنی التحفظ من الخطایا و االحتراس من ذلک بک و منک وحدک ال

تک مؤثرا لرضاک منهما بمنزلة سوآء عامال بطاع فی الدنیا و اآلخرة فی حال الرضا و الغضب حتی اکون بما یرد علی

 األعدآء حتی یأمن عدوی من ظلمی و جوری و ییأس ولیی من میلی و انحطاط هوای و علی ما سواهما فی األولیآء و

خداوندا [ . »1« ]انک حمید مجید. اجعلنی ممن یدعوک مخلصا فی الرخآء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعآء

وق انجام عمل خالص عطا فرما تا ذخیره آخرتم باشد؛ تا خالص بودن ش بر محمد و آلش درود و رحمت فرست و به من

غلبه کند و اعمال نیک را از روی  میلی به مادیات دنیا بر منرا با قلب خود احساس کنم و تا در دنیا زهد و بی آن اعمالم

 ا به من نوری عطا کن تا درنشدن گناهان از بیم عذاب تو ایمن باشم. خداوند میل و اشتیاق انجام دهم و در اثر مرتکب

مادی و گمراهیها نجات یابم و شک و  روشنایی آن نور در میان مردم زندگی کنم و بدان وسیله از تاریکیهای جهان

آلش درود فرست و به لطف خود حالت بیم از عذاب روز قیامت را نصیبم کن و  ها را بشناسم. خداوندا بر محمد وشبهه

تا آن که لذت دعا و تلخی و دشواری  اجر و ثوابی را که به بندگان شایسته و پرهیزگارت وعده دادی در دلم بینداز شوق

  .عذاب تو را دریابم
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مورد عنایت خود  دانی پس حاجات مراآنچه را که باعث اصالح امر دنیا و آخرت من است خوب می خداوندا تو خود

هنگام تقصیر و کوتاهی من در شکرگزاری از نعمتهایی  رود و رحمت فرست، و بهقرار ده، خداوندا بر محمد و آلش د

من  ای، تو با لطف و کرمت روح حق شناسی را بهسالمتی و بیماری به من مرحمت کرده که در حال رفاه و سختی و

و سود و  ایمنی و در وقت خشم مرحمت کن تا روح رضا و آرامش قلب را در خودم احساس کنم و در حال خوف و

و آلش درود و رحمت فرست و دلم را چنان از رشک و حسد پاک و  زیان، شکر الزم را به جا آورم. خداوندا بر محمد

ی نبرم و هر نعمت ای رشکنسبت به هیچ کسی از مخلوقت در مورد نعمتهایی که از فضل خود عطا کرده پاکیزه کن که

رفاهی ببینم، تنها به فضل و کرم تو امیدوار باشم که بهتر از  ا گشایش واز نعمتهای دنیوی و دینی و یا عافیت و تقوا ی

به من توفیق  شریکی. خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت فرست وخواهی داد و تو یکتا و بی آنها را به من

ا که در خشنودی و غضب، روزی فرما تا بدان ج خودداری از گناهان و حفظ از لغزشهای دنیوی و اخروی در حال

 اطاعت و خشنودی تو را چه در میان دوستان باشم و چه در میان دشمنان، بر دیگر همه حال مطیع فرمان تو باشم و

دوست از گرایش و تمایل من به سوی هوا و  امور مقدم بدارم و تا آن جا که دشمن هم از ظلم و ستم من در امان باشد و

 خوانند وکه در حال نعمت و رفاه مخلصانه همچون پاکدالن تو را می قرار ده هوس مأیوس گردد، و مرا جزو کسانی

  «...ستوده و بزرگواری کنند، همانا تو خداوندکسانی که در دعای خود چون درماندگان تضرع و زاری می

ال تعبخشی از خواستهای قلبی مصرانه آن حضرت است که از خدای م السالم مشتمل براین قسمتهای از دعای امام علیه

  :تا آنان را به شرح ذیل بر آورده سازد درخواست دارد

  .عالقه به عمل برای آخرت -1

  .پارسایی در دنیا -2

  .اقدام به کارهای نیک و امور خیریه -3

تاریکیهای دنیا بدان وسیله هدایت  خداوند به او نوری مرحمت کند تا در پرتو آن نور میان مردم زندگی کند و در -4

  .استفاده کند ناک از آنر شناخت موارد شبههشود و د

فراوان آخرت را که به پرهیزگاران و بندگان صالح خود وعده  خدای متعال، ترس از احوال قیامت و اشتیاق به اجر -5

  .گرداند داده است، نصیب او

  .او را از رشک و حسد که از خطرناکترین آفتهای روحی است در امان بدارد -6

این بود برخی از محتوای این بخش  .به او توفیق خودداری از خطاها و برکناری از لغزشها را مرحمت کندخداوند  -7

  .السالماز دعای امام علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای بیست و دوم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت درخواست عافیت

عاست که به هنگام درخواست عافیت و شکرگزاری نسبت به آن همواره السالم، این داز جمله دعاهای گرانقدر امام علیه

  :خواندمی

عافیتک اکرمنی بعافیتک و اغننی ب صل علی محمد و آله و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حصنی بعافیتک و اللهم»

یتک فی الدنیا و بین عافعافیتک و اصلح لی عافیتک و ال تفرق بینی  و تصدق علی بعافیتک وهب لی عافیتک و افرشنی

و  فی بدنی العافیة عافیة الدنیا اللهم صل علی محمد و آله و عافنی عافیة کافیة شافیة عالیة نامیة عافیة تولد و اآلخرة

 السالمة فی دینی و بدنی و البصیرة فی قلبی و النفاذ فی اموری و الخشیة لک و اآلخرة و امنن علی بالصحة و األمن و

  .من معصیتک القوة علی ما امرتنی به من طاعتک و االجتناب لما نهیتنی عنهالخوف منک و 

رحمتک و برکاتک علیه و علی آله و زیارة آل  اللهم و امنن علی بالحج و العمرة و زیارة قبر رسولک صلواتک و

مذخورا  کورا لدیکابقیتنی فی عامی هذا و فی کل عام و اجعل ذلک مقبوال مشکورا مذ السالم ابدا مارسولک علیهم

لمراشد دینک قلبی و اعذنی و ذریتی من  عندک و انطق بحمدک و شکرک و ذکرک و حسن الثنآء علیک لسانی و اشرح

من  الهامة و العامة و الالمة و من شر کل شیطان مرید و من شر کل سلطان عنید و الشیطان الرجیم و من شر السامة و

کل صغیر و کبیر و من شر  شدید و من شر کل شریف و وضیع و من شرشر کل مترف حفید و من شر کل ضعیف و 

بیته حربا من الجن و االنس و من شر کل دابة انت آخذ  کل قریب و بعید و من شر کل من نصب لرسولک و ألهل

  .مستقیم بناصیتها انک علی صراط

ادرا عنی شره و رد کیده فی نحره و  عنی مکره و اللهم صل علی محمد و آله و من ارادنی بسوء فاصرفه عنی و ادحر

قمع ت عنی بصره و تصم عن ذکری سمعه و تقفل دون اخطاری قلبه و تخرس عنی لسانه و اجعل بین یدیه سدا حتی تعمی

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

جمیع ضره و شره و عداوته و حبائله و  راسه و تذل عزه و تکسر جبروته و تذل رقبته و تفسخ کبره و تؤمننی من

خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت فرست و لباس عافیت و » . [1] «.مصائده و رجله و خیله انک عزیز قدیر

ده، و با عافیت بخشیدن از  بر من بپوشان و بدین وسیله مرا گرامی بدار و مرا در سنگر عافیت خود قرار سالمتی را

عافیت بپوشان و شؤون مرا اصالح فرما و در دنیا و آخرت مرا از  نیاز کن و وجود مرا باو بیجانب خود مرا عزیز 

در باالترین مرتبه و  مکن. خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت فرست و به من عافیتی کامل و شفایی عافیت جدا

یم عافیت اخروی به ارمغان آورد، و با دنیوی و همچنین برا روز افزون، مرحمت کن، چنان عافیتی که در بدنم عافیت

ام امورم و دادن مق امنیت و سالمتی دینی و بدنی و بینش قلبی بر من منت بگذار و همچنین با اصالح دادن تندرستی و

بر انجام طاعت و اجتناب از معصیت و نافرمانیت  خشیت به خاطر کسب رضای خودت و خوف از عذابت و نیرومندی

 درود و رحمت و -خداوندا بر من منت بگذار و حج و عمره و زیارت قبر پیامبرت  .قرار بدهمرا رهین منت خود 

ام؛ امسال و همه سالها نصیبم وقتی که زنده السالم را تاو قبر فرزندان پیامبرت علیهم -برکاتت بر او و خاندانش باد 

شکر  و ذخیره آخرتم بفرما و زبانم را همیشه بهتوأم با اخالص و مورد توجه خویش  گردان و آن را مقبول درگاه خود و

دینیت موفق بدار، من و فرزندانم را از  و سپاس و ذکر و توصیف عظمت خودت گویا بگردان، و قلبم را برای هدایتهای

هر  سهمگین و جانداران زهر آگین و از شر همه انسانها و بالیا و حوادث و از شر شر شیطان رجیم و از شر جانوران

ضعیف و قوی و از شر هر شریف و وضیع  ان فریبکار و هر پادشاه ستمکار و از شر هر ثروتمند گردنفراز و هرشیط

بیگانه و از شر کسانی از جن و انس که در برابر پیامبرت و اهل بیتش به  هر کوچک و بزرگ و از شر هر خویش و

به راه راست و صراط  یرا که تو همه رابرخاسته و از شر هر موجودی که در قبضه قدرت توست حفظ کن ز جنگ

  .کنیمستقیم هدایت می

رحمت بفرست و همه کسانی را که درباره من سوء قصدی دارند منصرف گردان و  خداوندا بر محمد و آلش درود و

سدی برگردان و در پیش روی آنان  اثر فرما و شر ایشان را از من دور کن و مکر آنان را به خودشانآنها را بی مکر

سخنم را نشنود و قلبشان برای یاد آوردن من قفل شود و زبانشان از  قرار ده بطوری که چشمشان مرا نبیند و گوششان

غرورشان را پایمال کن و مرا از  من الل شود و سرشان از تن جدا کن و عزتشان را به ذلت مبدل ساز، کبر و بردن نام

ها و خدم و حشم آنان مصون بدار زیرا که تو دشمنی و تهمتها و کینه تمام شر و زیان و بدگویی و عیبجویی و حسد و

  «...توانایی صاحب عزت و

نعمت، نعمت عافیت و سالمتی از دردها و بیماریهاست و امام  ترین چیز در زندگی دنیا و گرانقدرترینبراستی ارزنده

وسیله توان اطاعت و انجام  برخوردار سازد تا بدان کند تا او را از این نعمتخدای متعالی درخواست می السالم ازعلیه

باشد، سپس از خدای تعالی خواسته است تا با توفیق انجام حج و  واجبات الهی و اجتناب از محرمات و معاصی را داشته

ه ، کفرزندان پاک پیامبر السالمو زیارت قبور ائمه علیهم -صلی الله علیه و آله  -قبر پیامبر اکرم  عمره و زیارت

السالم از شر جن و انس و سایر بر او منت گذارد، و آنگاه امام علیه کشتیهای نجات و باعث ایمنی بندگان خدا از عذابند،

از گزند آنان ایمن و سالم  به خدا پناه برده و از پیشگاه او خواسته است تا او را از این شرور حفظ کند و مخلوقات

  .بدارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .صحیفه سجادیه: دعای بیست و سوم [1]

حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در وقت تنگدستی

گرفت و وسایل زندگی بر او تنگ السالم در وقتی که در تنگنای رزق و روزی قرار میاز جمله دعاهای امام علیه

  :شدمی

ا د المرزوقین و طمعنارزاقک من عن انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن و فی آجالنا بطول األمل حتی التمسنا اللهم»

 آله وهب لنا یقینا صادقا تکفینا به مؤونة الطلب و الهمنا ثقة خالصة تعفینا بآمالنا فی اعمار المعمرین فصل علی محمد و

کتابک قاطعا الهتمامنا بالرزق  بها من شدة النصب و اجعل ما صرحت به من عدتک فی وحیک و اتبعته من قسمک فی

 الکفایة له فقلت و قولک الحق األصدق و اقسمت و قسمک األبر األوفی و فی شتغال بما ضمنتالذی تکفلت به وحسما لال

  . [7] « [9انکم تنطقون ] [ ثم قلت فو رب السمآء و األرض انه لحق مثل ما1السمآء رزقکم و ما توعدون ]

به آرزوی زیاد ما را مبتال کردی سوء ظن نمودی و نیز در دنیایمان  خداوندا تو ما را به خاطر رزق و روزیمان دچار»

آرزوهای دراز خویش به  که ما روزی خود را از دیگر مخلوقات که خود روزی خوار تواند خواستیم و با تا آن جا

آلش درود و رحمت فرست و ما را از نعمت یقین و ایمان  عمرهای سالخوردگان، طمع بستیم، پس خداوندا بر محمد و

به ما اعتماد و  ای برهاند وتا آن باور، ما را از زحمت درخواست اضافه بر آنچه مقدر فرموده راستین برخوردار فرما
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زیاد بازدارد، خداوندا آن وعده و نویدی که در  اطمینان خالص بر روزی رسانی خودت مرحمت کن تا ما را از رنج

ی قناعت بر رزق ای تا ما را بهگند یاد کردهها سوای و در کتاب کریمت بر آن وعدهداشته وحی به پیامبرت آشکارا بیان

ای و گفتار تو درست و صادقترین خود فرموده ای، وادار نمایی و به غیر خودت متوسل نشویم؛ توکه معین کرده

ما ش ای بندگان من روزی»ترین و استوارترین سوگندهاست: ای و سوگند تو درستخورده سخنهاست بر این گفته قسم

سوگند به خداوند آسمان و زمین، این وعده » :ایو بعد هم فرموده« ی از طرف من و به اراده من( است.در آسمان )یعن

از دو  السالم در این دعای شریفامام علیه« دهید، محقق و حتمی است.به یکدیگر می الهی همانند وعده مطمئنی که شما

  :خصلت از خصایص روانی انسان سخن گفته است که عبارتند از

کند بدین وسیله خدا را متهم می شودگیرد و راههای زندگی بر او تنگ میوقتی که در تنگنای روزی قرار می انسان -1

  .کندسرزنش کرده و بر او پرخاش می دهد و او راو این مضیقه را به خدا نسبت می

 سالخورده ای به افراداو با دید احمقانه شود زیرا کهبقا و جاودانگی در دنیا می گاهی انسان گرفتار آرزوهای دراز و -2

زیادی خواهد کرد، از این رو دچار گناهان زیادی  کند که او نیز مانند ایشان عمرکند و با خودش حساب مینگاه می

تمام همت  کند وآدمی به عمر طوالنی اطمینان داشت قهرا در امور آخرتش سهل انگاری می شود؛ از جمله وقتی کهمی

السالم از خدای تعالی نماید. و آن گاه امام علیهمی را صرف دستیابی به دنیا و رسیدن به نعمتهای دنیوی و قدرتش

و  رنج و زحمت را بر این یقین برساند که ارزاق بندگان به دست خدا تقسیم شده است تا از درخواست کرده است تا او

  .کوشش بیش از حد برای معاش بر کنار بماند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .99،  97سوره ذاریات /  [1]

  .99،  97سوره ذاریات /  [2]

  .صحیفه سجادیه: دعای بیست و هشتم [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگان

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در کمک به ادای دین

  :السالم، دعای ذیل در کمک به ادای دین استاز جمله دعاهای امام علیه

یتشعب له فکری و یطول  جهی و یحار فیه ذهنی وصل علی محمد و آله وهب لی العافیة من دین تخلق به و اللهم»

شغل الدین و سهره فصل علی محمد و آله و اعذنی منه و  بممارسته شغلی و اعوذ بک یا رب من هم الدین و فکره و

اف فاضل او کف فی الحیاة و من تبعته بعد الوفاة فصل علی محمد و آله و اجرنی منه بوسع استجیربک یا رب من ذلته

قومنی بالبذل و االقتصاد و علمنی حسن التقدیر و  هم صل علی محمد و آله و احجبنی عن السرف و االزدیاد وواصل الل

حدث ما ی اجر من اسباب الحالل ارزاقی و وجه فی ابواب البر انفاقی وازو عنی من المال اقبضنی بلطفک عن التبذیر و

صحبة الفقرآء و اعنی علی صحبتهم بحسن الصبر و ما  هم حبب الیلی مخیلة او تأدیا الی بغی او ما اتعقب منه طغیانا الل

ا من متاعه الفانیة فاذخره لی فی خزائنک الباقیة و اجعل ما خولتنی من حطامها و عجلت لی زویت عنی من متاع الدنیا

  . [1] «.العظیم و انت الجواد الکریم بلغة الی جوارک و وصلة الی قربک و ذریعة الی جنتک انک ذوالفضل

 رحمت فرست و مرا از رنج و غم بدهکاری عافیت ببخش که آبرویم را در برابر خداوندا بر محمد و آلش درود و»

رود. پروردگارا از غم دستم به کار نمی سازد و در اثر آنکاهد و خاطرم را پریشان و فکرم را آشفته میطلبکار می

برم، پس بر محمد و آلش درود فرست بی وام داشتن به تو پناه میبیدار خوا قرضداری و از پریشان فکری و گرفتاری و

برم وامداری در دنیا به تو پناه می مرا از رنج طاقت فرسای آن نگهدار و ای پروردگار مهربان من از ذلت و خواری و

ت فرست و مرا شوم، بنابراین بر محمد و آلش درود و رحمبه تو ملتجی می و از عقوبت عدم پرداخت آن در بعد مردن

فرست و مرا از اسرافکاری و  گشایش در رزق و معیشت کافی از قرضداری حفظ کن، خداوندا بر محمد و آلش درود با

روی و اعتدال در مصرف را به من نشان بده، و خوب مستمندان با میانه ها بر کنار بدار و راه بذل و بخشش بهولخرجی

وسایل روزی مرا از راه حالل  به لطف و کرمت از تجمل و اسرافم بازدار، و کردن زندگی را به من بیاموز، و اداره

مرا از جمع آوری مال و ثروتی که باعث غرور و گردنفرازیم گردد،  فراهم کن و مرا به انفاق در راه خیر موفق بدار و

کام من گوارا کن، و مرا بر  طغیان و سرکشی شود، دور ساز، خداوندا لذت دوستی با فقرا و مستمندان را بر و یا موجب

ای، آنها را در خزاین مال و منال دنیای زودگذر محروم داشته معاشرت با آنان بردبار و خوشخو گردان و آنچه از

رضوانت قرار ده،  عالم آخرتم اندوخته فرما و آنها را وسیله تقرب به درگاهت به وصول به بهشت رحمت خود برای

  «...زیرا تو تنها صاحب فضل عظیم و بخشنده کریمی

  :این دعای شریف مشتمل بر نکات ذیل است

نموده تا او را از قرضداری معاف  السالم از خدای تعالی درخواست کرده و در درگاهش تضرع و زاریامام علیه اوال،
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  :ز جملهپی دارد ا دارد به خاطر زیان و اندوهی که وامداری در

سازد، به خاطر غمهای فراوانی که بر شخص وامدار هجوم می کاهد و چهره آدمی را فرسودهوامداری آبرو را می -الف

  .قادر بر ادای آن هم نباشد آورد بخصوص اگرمی

گردد زیرا که شخص بدهکار درباره نحوه ادای پراکندگی فکر می قرضداری باعث آشفتگی خاطر و پریشانی و -ب 

  .آن همواره خاطرش پریشان است دین و نجات از

  .گرددوامداری باعث تالش و اشتغال به کار و فعالیت زیاد برای ادای دین و خالصی از آن می -ج

براستی که بدهکاری باعث ذلت و خواری در زندگی دنیاست زیرا که بدهکار در برابر طلبکار همواره احساس ذلت  -د

  .نمایدمی

خالصی ندارد. با توجه به این امور و  س از مرگش نیز زیر بار دین طلبکار است و جز با پرداخت وام، راهبدهکار پ -ه

از  السالم از خدای متعال درخواست دارد تا بر روزی او گشایشی دهد و او راعلیه پیامدهای وامداری است که امام

  .بماند برکنار رزق و روزی بیشتری برخوردار سازد تا از غمها و زیانهای قرض

از اسرافکاری و ولخرجی نگهدارد زیرا که ولخرجی و  السالم از خداوند متعال خواسته است تا او راثانیا، امام علیه

  .باعث از بین بردن و تباه ساختن اموال است بیش از حد الزم مصرف کردن

او را  ف کردن اموال را به او بیاموزد وخداوند درخواست کرده است تا راه درست مصر السالم ازثالثا، امام علیه

  .تنگ نگیرد بلکه میانه رو و معتدل باشد اشراهنمایی کند تا به جا مصرف کند و ولخرجی نکند و بر خود و خانواده

السالم از خداوند متعال خواسته است تا روزیش را از راههای مشروعی قرار دهد که شرع مقدس از رابعا، امام علیه

  .نکرده است آنها منع

خامسا، از خداوند مسألت کرده است که انفاق او را در راههای خوب و امور خیریه و در راههای رضای خدا قرار 

  .دهد

که باعث تکبر نسبت به مردم و  السالم از خداوند درخواست کرده است تا او را گرفتار ثروتی نکندامام علیه سادسا،

  .شود به دیگرانخودپسندی و یا ظلم و تجاوز نسبت 

با فقرا و بیچارگان را مورد عالقه او قرار دهد و  السالم از خداوند متعال درخواست کرده تا مصاحبتسابعا، امام علیه

یات این از محتو کند تا هر اذیت و آزاری از ایشان ببیند، به آسانی تحمل کند. این بود برخی در معاشرت با ایشان یاریش

  .دعای شریف

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .امصحیفه سجادیه:دعای سی [1]

کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 در حمد و ستایش خداوند

  :عنوان این دعا

  .التحمید الله عز و جل یعنی در حمد و ستایش خداوند عزوجل است

عبارات گوناگون با مضامین عالی و  کند. و در قالب کلمات ودعا را امام )ع( با حمد و ستایش خداوند آغاز می این

زبان دعا به بیان معارف الهی پرداخته و اعتقاد و بینش الهی انسان  پردازد. و ازمعبود خویش می عمیق به پرستش

دعای امام نیز کالس درس توحید  کند. از آنجا که امام معلم الهی انسان در تمامی ابعاد است، لذامعرفی می موحد را

  .است

  محتوای دعا

  :فرمایندامام )ع( دعا را اینگونه آغاز می

که هستی او اول در وجود و  لله االول بال اول کان قبله و االخر بال اخر یکون بعده. ستایش مخصوص خداست الحمد

آنکه آن حقیقت ابدی را آخر و ابتدائی باشد و آخر در وجود است بی آنکه آن ذات ازلی را اول ومبدء آفرینش است بی

اول و آخر ندارد و آغاز و  زلی و موجود سرمدی ابدی است هستی اوباشد. )یعنی چون خداوند هستی ذاتی و ا انتهائی

تواند باشد. زیرا خداوند خالق و آفریننده زمان او و بعد از او نمی باشد( و موجودی قبل ازانجام برای او متصور نمی

فرماید: حواس می وسیله قبل و بعد جهان احاطه دارد. سپس در ارتباط با عدم دیدن و مشاهده خداوند به است و بر

دیدنش قاصر است. زیرا خداوند جسم نبوده و مکان ندارد که کسی  قصرت عن رویته ابصار الناظرین، دیده بینندگان از

فرماید: ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا و می اقدس او را نظاره کند. و آنگاه به آفرینش نظام هستی اشاره نموده و بتواند ذات

نظم زیبا  خداوند جهان آفرینش را بدون نمونه و مثال قبلی به قدرت کامل خویش با این .ختراعااخترعهم علی مشیته ا

جهان آفرینش فعل خداست. و این همه نقش عجب  .بیافرید، سپس آنان را در راه اراده و خواست خویشتن روان گردانید
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هستند. و سپس با  ها و آیات هویدای وجود اوشانهقدرت و اراده ذات الهی به وجود آمده، ن که بر در و دیوار وجود به ید

  :فرمایدبیان حاکمیت اراده خداوند بر جهان می

خویشتن روان گردانید و در راه  بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته، سپس آنان را در راه اراده و خواست ثم سلک

عشق و اشتیاق حق که در فطرت موجودات به ودیعه بر پایه محبت و  محبت و دوستی به خود برانگیخت. نظام آفرینش

خواست بر جهان حاکم است  است آفریده شده و طبق مشیت الهی در تالش و حرکت هستند. تنها یک اراده و گذاشته شده

توجه به اینکه رزق همه موجودات به ید قدرت خداست اینگونه ادامه  باشد. و آنگاه باو آن اراده و خواست خداوند می

یزید من نقص منهم زائد، و  جعل لکل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، ال ینقص من زاده ناقص، و ال :فرمایدمی

معلومی قرار داده است، به هر کس از آنان فراخی و فراوانی داده،  از رزقی که عطا فرموده برای هر جانداری روزی

  .(نیست که آن را زیاد و کم گرداند افزاید )جز خداوند کسی تواناای نمیکاهد، و هر که را کاسته، افزایندهنمی ایکاهنده

محدودا،  فرماید: ثم ضرب له فی الحیوه اجال موقوتا، و نصب له امدانموده و می و سپس به مساله حیات و مرگ اشاره

کرده و پایان معین قرار داده است. )معلوم کرده که  مدتی معلوم تعیینپس از آن برای او ) هر یک از ایشان( در زندگی 

 دارد.( آنگاهبرمی مدتی در دنیا زندگی خواهد کرد، که با روزهای زندگیش به سوی آن پایان گام هر یک از ایشان تا چه

الذین احسنوا بالحسنی، عدال الذین اساوا بما عملوا و یجزی  فرماید: لیجزیاز سوره نجم پرداخته و می 71به ذکر آیه 

و  جزا دهد، و این جزا )کیفر اندکه با کردارشان بد کرده و آنان را که با رفتار شایسته نیکویی نموده منه، تا کسانی را

  .پاداش( با عدالت و درستی از اوست

، از او نپرسند آنچه را که به جا یسئلون فرماید: ال یسئل عما یفعل و هماز سوره انبیاء اشاره نموده و می 97آیه  سپس به

  .دیگران بازپرسند آورد و از ) گفتار و کردار(می

ی بینامام سجاد )ع( در حین دعا به بیان معارف الهی و جهان بینیمحال اگر مروری بر آنچه گفته شد داشته باشیم، می

دوران اختناق و تحت حکومت فاسد یزید  در آن کند. وپردازد و اعتقاد حقیقی و راستین به خداوند را بیان میمی اسالمی

گسترش و اشاعه کمتری داشت و دشمنان اسالم با به شهادت رساندن  بیت )ع( فرصتو دیگران که معارف اهل

اجتماعی جامعه محو کرده  السالم به حساب خود آخرین مقاومتهای علوی را از صحنه سیاسی والحسین علیه اباعبدالله

دهد. توحید، بیان فرموده و توحید و خداشناسی را آموزش می در قالب دعا معارف راستین الهی را بودند. امام )ع(

حساب و کتاب پس از  خداوند بر جهان، نظام منظم و حساب شده هستی، عدالت خداوند و حقیقت مرگ و حاکمیت اراده

شده است. امام )ع( در فرازهای دیگر  اول صحیفه بیان مرگ، از جمله موضوعاتی است که در فرازهای آغازین دعاء

  :پردازدبه حمد و ستایش خداوند می دعا با ذکر نعمتهای زیر

  .نعمت شناخت خدا: و الحمد لله علی ما عرفنا من نفسه، و سپاس خدای را که خویشتن را به ما شناساند -1

  .در یگانگی و توحیدش راهنمائیمان فرموداخالص در توحید: و دلنا علیه من االخالص له فی توحیده، و بر اخالص  -2

کجروی و شک و دودلی در امر خود  دوری از شک و الحاد: و جنبنا من االلحاد و الشک فی امره، و از عدول و -3

  .ساخت )معرفت ذات و صفات یا دین و احکامش( دورمان

لخلق، و اجری علینا طیبات الرزق، سپاس محاسن ا عطا کردن خلقت نیکو و روزی پاک: و الحمد لله الذی اختار لنا -4

  .گردانید را برای ما برگزید و روزیهای پاکیزه )حالل( را برای ما روان )فراوان( خدای را که نیکوئیهای آفرینش

سپاس خدای را که ما را به )حقیقت( توبه و بازگشت )از  هدایت به سوی توبه: و الحمد لله الذی دلنا علی التوبه، و -5

آنجا که امامان )ع( معلم  باشد. اما ازدانیم امام )ع( معصوم است و از گناه مبرا میالبته چنانکه می .راهنمایی کرد گناه(

معارف و شناخت حالل و حرام و چه از نظر تعلیم شیوه زندگی و  ما در تمام ابعاد هستند، یعنی چه از نظر احکام و

را به ما آموزش  کردن و پرستش خداوند در تمام جهات روش صحیح خداوند، و چه از نظر شیوه دعا بیان دستورات

آموزد. اینکه هنگام دعا، چگونه آغاز نیاز با خداوند را می اند، لذا امام سجاد )ع( به ما روش دعا کردن و راز وداده

و  از خدا چه بخواهیم چگونه مدح و ستایش خداوند را بیان کنیم، چگونه اظهار عجز و بندگی کنیم و کنیم، چه بگوئیم،

کند. و سپس در فرازی دیگر از دعا، به خداوند را بیان می چگونه بخواهیم. امام )ع( برای ما درس پرستش و بندگی

ن السعید منا م فرماید: فالهالک منا من هلک علیه، وخوشبختی و هالکت و سعادت پرداخته و می بیان معیار بدبختی و

که خدا را نافرمانی کند، و نیکبخت و سعادتمند از ما  ر و شایسته عذاب( از ما کسی استرغب الیه، پس بدبخت )زیانکا

  .آورد )طبق اوامر و نواهیش رفتار نماید( کسی است که به او روی

اطاعت و  کند که حمدی را به او ارزانی دارد که پاداش و نتیجه آن، توفیقدرخواست می و در انتهای دعا، از خداوند

پناه از عذاب او باشد. و آنگاه در فراز  اری از خدا و دریافت مغفرت او و کسب خشنودی او و راه بهشت وفرمانبرد

  :فرمایدرا از خداوند درخواست نموده و می« شهداء»و « اولیاء»و « سعداء» آخر دعا، قرار گرفتن در زمره

انه ولی حمید. حمد و سپاسی که ما به  سیوف اعدائه،نسعد به فی السعداء من اولیائه، و نصیر به فی نظم الشهداء ب حمدا

سعادت از اولیاء حق و دوستان خدا باشیم و در صف شهیدان به شمشیر دشمنان  آن حمد سعادت یابیم تا در زمره اهل

طلبیم( که البته او ولی خلق و ستوده می محشور شویم )و ما به حمد و ثنای حق از لطف و کرمش تمام این حوائج را خدا

کنند، گیری حق در برابر باطل را به وضوح ترسیم میگیری و جبههدعا، جهت شده است. امام )ع( در عبارت آخر این

حق یعنی جبهه اولیاء الله و  دهند و درخواست قرار گرفتن در جبههدر قالب دعا موضعگیری خودشان را نشان می و

  .دهندخدا را به ما آموزش میمبارزان راه 
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کند. شهادتی چون خداوند درخواست می )ع( شهادت با شمشیر، در راه خدا را بزرگترین سعادت شمرده و آن را از امام

ین د السالم که با فرزندان و یاران و اصحاب باوفایش در راه پاسداری از حریمعلیه پدر بزرگوارشان اباعبدالله الحسین

  .دندبه آن نائل ش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 بیتدر صلوات بر رسول خدا و اهل

  :عنوان دعا چنین است

  الله صلی الله علیه و آله،السالم بعد هذا التحمید فی الصلوه علی رسولدعائه علیهو کان من 

بیت )ع(. امام )ع( همواره در اهل و« در صلوات بر رسول خدا )ص(»دعاهای امام )ع( است، پس از این ستایش  از

کنیم عنوان دعاء دوم درود و یفرستد. و چنانکه مشاهده ماو درود می فرازهای گوناگون دعاها، بر رسول خدا و آل

  .باشدرسول خدا )ص( می صلوات بر

شده است از جمله: از امام صادق )ع( روایت است که رسول خدا  برای صلوات، پاداشهای متنوعی در روایات وارد

و  نفاق بلند کنید که ارفعوا اصواتکم بالصلوه علی فانها تذهب النفاق، صداهایتان را به درود بر من :)ص( فرمود

  .برددورویی را از بین می

اله دنبدرود بی اللهدنباله نفرستید. گفتند یا رسولروایت شده که فرمود: بر من درود بی و نیز از رسول خدا )ص(

بگوئید: اللهم صل علی محمد و آل محمد. و نیز امام صادق  گوئید: اللهم صل علی محمد، بلکهچیست؟ فرمود: اینکه می

بفرستد پس  به خدای عزوجل حاجتی باشد، هنگام شروع به درخواست بر محمد و آل او درود هر که را )ع( فرمود:

تر است از اینکه دو طرف تر و بخشندهکریم حاجت خود را بخواهد و باز بر محمد و آل او درود بفرستد. زیرا خدا

 پذیرفته است. و نیز از رسول خدا )ص( چون درخواست درود بر محمد و آل او حاجت را بپذیرد و وسط را نپذیرد،

طلبند استغفار نموده و آمرزش می رسیده که فرمود: هر که در کتابی بر من درود فرستد همواره فرشتگان برای او

  .مادامی که نام من در آن کتاب است

  محتوای دعا

دون االمم الماضیه و القرون السالفه،  -آله صلی الله علیه و -دعا چنین است: و الحمد لله الذی من علینا بمحمد نبیه آغاز

 )ص( پیامبرش بر ما منت نهاد. منتی که امتهای گذشته و مردم پیش از ما از آن و سپاس و حمد خدای را که به محمد

  .بهره بودندبی

ده این الله )ص( و ائمه معصومین )ع( نقل شاز رسول یکی از ویژگیهای دعاهای صحیفه سجادیه و ادعیه دیگری که

نانکه است. چ آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برگرفته از آیات و معارف قرآن مجید است که مضامین و عبارات

  :فرمایدمی 169قرآن مجید در سوره اعراف، آیه 

 ی از خودشانانهاد که فرستاده الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم، یعنی خدا بر اهل ایمان منت و لقد من

 این منت در فراز آغازین دعا، خداوند را در مقابل این نعمت بزرگ حمد و در میان آنها مبعوث کرد. و امام )ع( با بیان

  .نمایدستایش می

  :کندآن حضرت در فراز دیگر دعا، رسول خدا )ص( را اینگونه معرفی می

  بودآوری درستکار امین وحی الهی، امینک علی وحیک، پیام -1

  .(و بی تغییر و تبدیل و کم و زیاد پیام خدا را به مردم رسانید)

  .برگزیده خدا، و نجیبک من خلقک، و برگزیده تو از میان آفریدگانت -2

  .دوست خدا، و صفیک من عبادک، و دوست تو از بندگانت -3

  .پیشوای رحمت و مهربانی، امام الرحمه -4

  .الخیرپیشاهنگ خیر و نیکی، و قائد  -5

  .و کلید برکت و نیکبختی، و مفتاح البرکه -6

پردازد. و پیامبر )ص( را تبلیغ آن می آنگاه به شرح اجمالی مبارزات پیامبر )ص( در راه دفاع از دین خدا و ترویج و و

  :فرمایدکند. و میدر راه خدا معرفی می به عنوان الگو و اسوه مبارزه و جهاد

  .، همچنانکه او برای انجام فرمان تو خود را آماده نمودکما نصب المرک نفسه -1

  .و عرض فیک للمکروه بدنه، و در راه )رساندن دین( تو تن خویش را آماج )هر گونه( آزار ساخت -2

رفتند( )که زیر بار حق نمی و کاشف فی الدعاء الیک حامته، و در دعوت )مردم( به سوی تو با خویشاوندانش -3

برادری بر اساس ایمان و اعتقاد، روابط خویشاوندی صرف را با  نمود. برای برقراری رابطه دینی ودشمنی آشکار 

  .قطع کرد. این حرکت ایجاد یک انقالب بنیادین در روابط انسانها بود دشمنان دین خدا

  .اش کارزار کردو حارب فی رضاک اسرته، و در راه رضا و خشنودیت، با قبیله -4
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  .حیاء دینک رحمه، و در زنده نگاه داشتن دین تو از خویشانش دوری گزیدو قطع فی ا -5

)خویشان( را بر اثر انکارشان دور  و اقصی االدنین علی جحودهم و قرب االقصین علی استجابتهم لک، و نزدیکان -6

  .شان نزدیک نمودپذیرفتن گردانید و دوران )بیگانگان( را بر اثر

اجتماعی انسانها به وجود آمد، رسول خدا )ص( از امثال ابولهب که با  الهی که در روابطدر پرتو این انقالب بزرگ 

گیرد. و بالل حبشی می «سلمان محمدی»شود و سلمان فارسی ایرانی، عنوان خویشاوندی داشت دور می ایشان

  .شودالله میپوست، موذن رسولسیاه

د را تالش و کوشش و توان خو یام تو، خود را خسته کرد. یعنی نهایتنفسه فی تبلیغ رسالتک، و در رساندن پ و اداب -7

  .در راه تبلیغ دین خدا به کار برد

ای خود را مشغول و شغلها بالنصح الهل دعوتک، و به نصیحت و پند کسانی که آنان را )به راه حق( دعوت کرده -8

  .داشت

سازی بوده لذا، پیامبر )ص( انسان انبیاء و به ویژه رسول گرامی اسالم صلی الله علیه و آله و سلم، تربیت و رسالت

خدا از طریق نصیحت و اندرز و تقویت فطرت خداجویی آنان گام  همواره در مسیر هدایت و دعوت مردم به دین

  .داشتندبرمی

مکه، که رسول خدا )ص( به دعوت نهان  هرا به بیان دوران )سیزده سال(توجه به تاریخ اسالم، تا اینجا، امام )ع( ظا با

باشد، می اند. زیرا فراز بعدی دعا در زمینه هجرت و موضوعات مربوط به آنفرموده پرداختند اشارهو آشکار مردم می

  :شودهایی از آن اشاره میکه به گوشه

  .و دوری نمود به شهرهای غریب و هاجر الی بالد الغربه، و )از مکه معظمه( هجرت -9

هجرت، اقتدار و ارجمندی دین  اراده منه العزاز دینک، و استنصارا علی اهل الکفر بک، و هدف آن حضرت از -10

  .تو و یاری خواستن )برای غلبه( بر اهل کفر بود

ی دین خدا را بر کفر بیان فرماید و نوید پیروزسپس به نبردهای رسول خدا )ص( با یهود و مشرکین اشاره اجمالی می

  :فرمایدکرده و می

ات )دعوت به اسالم( بلند کلمه ظهر امرک، و علت کلمتک، و لو کره المشرکون، تا امر و دین تو آشکار شد، و حتی

  .پسندیدند )و پیروزی اسالم را خوش نداشتند(نمی گردید )افزایش یافت( هر چند مشرکین

 به رنجی که آن حضرت در لهم فارفعه بما کدح فیک الی الدرجه العلیا من جنتک، بار خدایافرماید: المی آنگاه دعا کرده

  .بهشت خود برآور راه دین تو کشید، او را به باالترین درجه و مقام

دعا و در کنار مناجات و پرستش خداوند که بهترین حاالت برای  کنیم، امام چهارم )ع( در قالب اینچنانکه مشاهده می

ر علیه و آله و سلم د شناسی و مراحل بعثت و سیر مبارزات پیامبر صلی اللهباشد، درس اسالمالهی می رش پیامهایپذی

ستایش خداوند، که آنهم بیان توحید و موضوعات مربوط به آن  کنند. لذا دعا عالوه بر حمد ومکه و مدینه را تشریح می

پردازد، عالوه بر می باشد. کسی که با شناخت، به خواندن این دعامی معارف الهی در تمامی ابعاد آن است، دربرگیرنده

و اعتقاد، درس فداکاری و مبارزه در راه استقرار دین  آموزد، درس ایماننیایش پروردگار، از کالس دعا درس می

قویتر و عزمی  ایرسول خدا و اولیاء الله. و در پرتو مضامین و عبارات عمیق دعا با روحیه خدا، درس پیروی از

دارد. و اگر فرامین الهی و عمل به آنها گام برمی تر به پیروی از رسول خدا )ص( در راه دین خدا و اطاعت ازجزم

الهی،  کنند، به خاطر تاثیراتی است که از جهت معنوی و بیان معارفخواندن دعا می قرآن و سنت ما را دعوت به

  .باشدای ادعیه نهفته میعالوه بر نیایش و پرستش خداوند در محتو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 در درود بر تمام فرشتگان مقرب الهی

  :ا چنین استعنوان دع

العرش و کل ملک مقرب، از دعاهای امام )ع( در درود بر نگهداران  السالم فی الصلوه علی حملهو کان من دعائه علیه

  .فرشتگان مقرب الهی است عرش و تمام

  محتوای دعا

 دارند در تی کهمخلوقات خداوند هستند که هر کدام متناسب با موقعیت و مقام و منزل مالئکه و فرشتگان، موجودات و

انجام ماموریت خویش هیچگاه دچار سستی و  دهند. و درنظام آفرینش به فرمان خالق هستی وظائفی را انجام می

 مقدس الهی هستند. و از آنجا که بخشی از مخلوقات نظام هستی، مستقیم و خستگی نشده و همواره در خدمت ذات

حیات دنیوی و یا پس از مرگ به نوعی با این  رتباط دارند. و انسانها درغیرمستقیم با کارها و امور مربوط به انسانها ا

رگ م تواند هنگام مرگ باشد که فرشتهبارزترین زمان مالقات انسان با مالئکه می فرشتگان برخورد خواهند داشت، لذا

قت امام سجاد )ع( در قالب توجه به این حقی شوند. با)عزرائیل( و یا ماموران الهی برای گرفتن جان انسانها حاضر می
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شهود  الهی که شب و روز در کار و ماموریت هستند، و در پهنه هستی، و عالم غیب و دعا توجه ما را به این مامورین

برد و به کار و ای از آنان را نام میعلم امامت، پاره کند. و با الهام از آیات قرآن ودهند جلب میرسالتهایی را انجام می

از خداوند دعوت  فرماید. و با بیان ارزشهای واالی مالئکه ما را به اطاعت و فرمانبرداریمی نها اشارهماموریت آ

الذین ال یفترون من تسبیحک، بار خدایا و نگهداران  شود: اللهم و حمله عرشککند. دعای سوم اینگونه آغاز میمی

  .شوندنمودن تو سست نمی عرشت، که از تسبیح و منزه

  :شمارد عبارتند ازی را که امام )ع( برای مالئکه در این دعا برمیارزشهای

  .شوندال یفترون من تسبیحک، از تسبیح گفتن خداوند سست نمی -1

  .آیندال یسئمون من تقدیسک، از تقدیس و مبری گردانیدن تو )خدا( به ستوه نمی -2

  .شوندال یستحسرون من عبادتک، از پرستش تو مانده نمی -3

  .نمایندال یوثرون التقصیر علی الجد فی امرک، و تقصیر و کوتاهی بر کوشش در)باره( امر و فرمان تو اختیار نمی -4

  .ال یغفلون عن الوله الیک، و از شیفتگی، به سوی تو غفلت و فراموشی ندارند -5

عبادت و اطاعت از خداوند  ویاین صفات و ویژگیهای مالئکه و فرشتگان الهی، در جهت ترغیب انسانها به س بیان

کند که صفات در حقیقت ما را به سوی بندگی و عبودیت دعوت می تواند باشد. امام )ع( با توصیف فرشتگان به اینمی

 دیگر این دعا اینگونه به تعالی و تربیت الهی انسان و ساخته شدن جامعه انسانی است. سپس در فرازهای رمز تکامل و

  :پردازدمیمعرفی مالئکه الهی 

گشوده و بر هم  شود( که چشمصاحب الصور...، و اسرافیل، صاحب صور )چیزی که در آن دمیده می اسرافیل -1و 

  .مردگان را زنده نماید نهد، منتظر دستور و فرمان تو است تا با دمیدن )در صور(نمی

  .و میکائیل ذو الجاه عندک...، و میکائیل که نزد تو دارای منزلت و صاحب مقام بلند است -2

در آسمانها و ارجمند در پیشگاه  و جبریل االمین علی وحیک...، و جبرئیل امین و درستکار بر وحی، و پیروی شده -3

  .است و مقرب در نزد تو است. جبرئیل فرشته وحی

که موکل و گماشته بر فرشتگان حجابها است.  ای است(لی مالئکه الحجب، و روح )نام فرشتهو الروح الذی هو ع -4

  .است باالتر از آسمانها که از علم مخلوقین به ماوراء آنها پنهان است در اینجا انواری« حجب»گفته شده 

  .رار( تو استو الروح الذی هو من امرک، و روح )نام فرشته بسیار بزرگ(، که از عالم امر )اس -5

  .وجود دارد، که هر کدام ماموریتی ویژه را به عهده دارند« روح»پس دو فرشته با عنوان 

فرشتگانی که پائینتر از آنان هستند، و  فرماید بر این فرشتگان ارجمند الهی درود فرست و نیز برامام )ع( می سپس

  :نمایدادامه معرفی میفرشتگان دیگر را در  علی المالئکه الذین من دونهم، و سپس

  .داران باران و به حرکت درآورندگان ابرخزان المطر و زواجر السحاب، )فرشتگان( خزانه -6

فرماید: فالزاجرات زجرا، قسم به رانندگان، که احتماال منظور فرشتگان گماشته می 9قرآن مجید در سوره صافات آیه 

  .شده بر ابرها هستند

این ظاهر بارش باران است، اما  . باردی قوانین و مقررات فیزیکی و شیمیایی از آسمان میباران تحت یک سر ظاهرا

بارد. این مالئکه هستند که به اراده خداوند ماموریت نزول باران را نمی از آنجا که یک قطره باران جز به اراده خداوند

دانیم، نسبت به آنچه در مخصوصا آسمانها می آفرینش، عهده دارند. این منافاتی با علم ندارد. زیرا آنچه ما از نظام به

ست و ما ا در برابر اقیانوس است. گذشته از این، ساختمان وجودی فرشتگان بر ما پوشیده دانیم مانند قطرهاین باره نمی

، آب بر رفاند و با ظفرشتگان در آسمان نشسته دانیم که خلقت آنها چگونه است. پس اینگونه نباید تصور کرد کهنمی

ول نز کننده پدیده باران وتحت قوانین و سنتهای الهی است آنان هر چه هستند کنترل ریزند. هر چه هستروی زمین می

دهنده هماهنگ و همسوی آن است. و نشان باشند. و این ماموریت، تضادی با قوانین طبیعی جهان نداشته. وآن می

  .باشدمی مدیریت گسترده خدای حکیم بر جهان هستی

شود، و چون و راندنش بانگ رعدها شنیده می ای که از صدای زجرالذی بصوت زجره یسمع زجل الرعود، فرشته -7

و یسبح  :فرمایدهای برقها بدرخشد. قرآن مجید میشنا درآید )رفت و آمد نماید(، شعله ابر خروشان با صدای راندن او به

  .گویدالرعد بحمده، رعد تسبیح خدا می

  .و مشیعی الثلج و البرد...، فرشتگانی که همراه برف و تگرگ هستند -8

  .آیندبارد فرود میهای باران که میو الهابطین مع قطر المطر اذا نزل، و فرشتگانی که با دانه -9

ت، و تدبیر خالق جهان اس دهنده قدرت واین فرشتگان و حدود ماموریت و کارهایی که به عهده دارند، نشان معرفی

بطوریکه در این نظام منظم و حساب شده و دقیق، حتی یک قطره باران  کند،مدیریت خداوند را بر نظام هستی بیان می

حصول نتیجه و رسیدن به  نیست، و مامورین الهی از زمان پیدایش تا هنگام نزول آن را دنبال کرده و تا رها شده

کنند. یعنی ای انسان وقتی یک قطره باران، اینگونه دارای می پیگیریجایگاهی که برای آن در نظام آفرینش تعیین شده 

سنتهای الهی در  است، مواظب اعمال و رفتار و گفتار خویش باش و هماهنگ با نظام هستی و طبق حساب و کتاب

  .زندگی حرکت کن

  .دهای بادها، زمامداران هستنو القوام علی خزائن الریاح، و فرشتگانی که بر خزانه -10

  .اند، تا از هم نپاشندها گماشته شدهو الموکلین بالجبال فال تزول، و فرشتگانی که بر کوه -11
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و الذین عرفتهم مثاقیل المیاه...، و فرشتگانی که سنجش آبها و پیمانه بارانهای سخت و رگبارها را به آنان  -12

  .ایشناسانده

الرخاء، و فرشتگان فرستاده شده بر  ما ینزل من البالء و محبوب و رسلک من المالئکه الی اهل االرض بمکروه -13

  .آورندخوشایند )بال و رحمت( می اهل زمین که گرفتاریهای ناگوار و گشایش

  .و السفره الکرام البرره، و سفراء گرامی نیکوکار -14

  .و الحفظه الکرام الکاتبین، و نگهبانان بزرگوار نویسنده -15

  .الموت )فرشته مرگ به نام عزرائیل( و یارانشو اعوانه، و ملک و ملک الموت -16

  و منکر و نکیر، و منکر و نکیر )دو فرشته بازپرس در قبر( -17

  کننده )اهل( قبرو رومان فتان القبور، و رومان آزمایش -18

  .المعمورکنندگان بیتو الطائفین بالبیت المعمور، و طواف -19

  لکو مالک، و بر ما -20

  و الخزنه، و زمامداران دوزخ -21

  و رضوان، و بر رضوان -22

  و سدنه الجنان، و کلیدداران بهشت -23

ند، نمایرا در فرمانهایش نافرمانی نمی و الذین ال یعصون الله ما امرهم، و یفعلون ما یومرون، و فرشتگانی که خدا -24

  .هستند «شداد»و « غالظ»سوره تحریم، مالئکه  6ن با توجه به آیه کنند. این فرشتگامی و به آنچه به آن مامورند عمل

ر شما باد گویند: درود بفرشتگانی که )به اهل بهشت( می و الذین یقولون سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، و -25

  .دارید دنیا نمودید )از بجا آوردن طاعات و دوری از گناهان(، پس عاقبت نیکویی در به آنچه که شکیبایی

فرشتگانی که پاسبانند، هرگاه به ایشان گفته شود: او را  و الزبانیه الذین اذ قیل لهم: خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، و -26

  .دهندکشید و به دوزخ اندازید، به شتاب به او رو آورده و مهلتش نمی غل بگیرید و در

و زمین و آب جا دارند، و بر آنان  ی الخلق، و فرشتگانی که در هواو سکان الهواء و االرض و الماء و من منهم عل -27

 ایاند. روایت شده: خدا چیزی را نیافریده جز آنکه فرشتهزمین( گماشته شده شدگان در آسمان وکه بر خلق )همه آفریده

  .بر آن گماشته شده است

  :فرمایدسوره ق می 91سائق و شهید، قرآن در آیه  -28

 راند واو را )به معاد و بازگشت( می آید و با او دو فرشته است یکیجاءت کل نفس معها سائق و شهید، و هر کس می و

  .یکی )به عمل او( گواه است

ی، و آنان اخود اختصاص داده قبائل المالئکه الذین اختصصتهم لنفسک، و اصناف گوناگون فرشتگانی که برای و -29

  .ایهای آسمانهایت جا دادهای، و در درون طبقهکرده نیازردنی و آشامیدنی بیرا با تقدیس خود از خو

مقامی بر مقامشان و  فرماید: )خداوندا( بر آنان درود فرست درودی که کرامت والسالم میامام علیه و در انتهای دعا

  .پاکیزگی و تقربی بر تقربشان بیافزاید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 در درود بر پیروان پیامبران

مصدقیهم، از دعاهای امام )ع( در الرسل و  السالم فی الصلوه علی اتباععنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

 .باشدآورندگان به ایشان میایمان درود بر پیروان پیامبران و

  محتوای دعا

موضوعی از دعا به  دادیم که عناوین ادعیه صحیفه سجادیه، از محتوای دعاها گرفته شده است. و پیش از این توضیح

باشد. مثال عنوان دعاء چهارم، درود بر پیروان پیامبران می .عنوان شاخص گرفته شده و عنوان دعا قرار داده شده است

این دلیل باشد زیرا دعا با  متنوع دیگری نیز در این دعا وجود دارد، ولی علت انتخاب این عنوان شاید به گر چه مطالب

آورندگان به ایشان از نمصدقوهم...، بار خدایا و پیروان پیامبران و ایما شود: اللهم و اتباع الرسل واین مطلع آغاز می

  .زمین که از روی غیب و پنهانی ایمان آوردند اهل

آنان  انبیاء را از آدم تا حضرت محمد )ص( بیان فرموده و برای پیروان و رهروان راه امام )ع( جریان بعثت

  :کندمعرفی می کند. و سپس اصحاب رسول خدا )ص( را اینگونهدرخواست آمرزش و خشنودی می

یاران مخصوص محمد )ص(، آنان که همراه بودن )با آن  اب محمد خاصه الذین احسنوا الصحابه، اصحاب واصح -1

ز که حقیقتا ا کندآن یاران و اصحابی را ذکر می« احسنوا الصحابه»بردند. امام )ع( با قید  حضرت( را نیکو به پایان

  .الله )ص( پیروی کردندرسول

ای از خود نشان فی نصره، و آنان که برای یاری او در جنگ، شجاعت و دالوری برجسته و الذین ابلوا البالء الحسن -2
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  .دادند

  .و کانفوه، و او را یاری کردند -3

  .و اسرعوا الی وفادته، و به ایمان آوردن به او شتافتند -4

  .و سابقوا الی دعوته، و در پذیرفتن دعوتش )به دین اسالم( از دیگران سبقت گرفتند -5

و استجابوا له حیث اسمعهم حجه رساالته، و دعوت او را آن هنگام که برهان رسالتهای خود را به گوششان رساند  -6

  .پذیرفتند

  .و فارقوا االزواج و االوالد فی اظهار کلمته، و در راه آشکار ساختن دعوت او، از زنان و فرزندان دوری کردند -7

  .تثبیت نبوته، و در تحکیم نبوت او با پدران و فرزندانشان جنگیدندو قاتلوا االباء و االبناء فی  -8

  .و من کانوا منطوین علی محبته، و آنان که محبت و دوستی آن بزرگوار را در دل داشتند -9

نسبت به دین و پیامبر )ص(  )ع( با توصیف اصحاب راستین رسول خدا )ص( به صورت غیرمستقیم وظائف ما را امام

خصوصیات و ویژگیهای اصحاب واقعی پیامبر )ص( را اینگونه  کند. و اجماالصومین )ع( بیان میو ائمه مع

  :شماردبرمی

پذیرفتن دعوت  -9رسول خدا را یاری کردن  -7در جنگ و جهاد دالورانه شرکت کردن  -9همراه پیامبر بودن  -1

  پیامبر )ص(

  .ددوری از دشمنان دین، اگر چه زن و فرزند آنان بو -5

  .جنگ با دشمنان، اگر چه پدران و فرزندان بودند -6

  .داشتن محبت پیامبر )ص( در دل، و دوست داشتن ایشان -7

ندیدند و با صحابه بزرگوار  یعنی پیروان اصحاب رسول خدا )ص(، کسانی که پیامبر را« تابعین»در معرفی  سپس

  :فرمایدایشان همعصر بودند، چنین می

سمتهم، آن تابعین و پیروانی که طریقه و راه ایشان )صحابه( را قصد کردند و رفتن راه آنان را هدف الذین قصدوا  -1

  .خود قرار دادند

  .و تحروا وجهتهم، و به آنجا که آنان رو آوردند رو نمودند -2

  .ند(و مضوا علی شاکلتهم، و بر روش آنها رفتار کردند )در عقائد و گفتار و کردار پیرو آنها بود -3

  .لم یثنهم ریب فی بصیرتهم، آنان را در بینائی )عقاید و ایمان(شان شکی برنگردانید. دچار شک و تردید نشدند -4

های هدایت و رستگاری صحابه، دودلی آنها را و لم یختلجهم شک فی قفو آثارهم، و در پیروی آثار و اقتداء به نشانه -5

  .نگران نساخت

به معرفی پیامبر )ص(، و  کند واز دعا، خط راستین مکتب توحیدی اسالم را ترسیم می )ع( در این دو بخش امام

به عنوان پیروان حقیقی صحابه، زمان و موقعیت خودشان را در  صحابه به عنوان پیروان حقیقی پیامبر )ص( و تابعین

 شناسیدعا درس اسالم ( در قالبکنند. در حقیقت امام )عالله )ص( و صحابه و تابعین بیان میرسول استمرار حرکت

گیرد تا با خداوند راز و نیاز کند، عالوه بر نیایش، درس می دهد. و کسی که این کتاب پربار و عمیق را به دستمی

خواهد و کجاست و خدا از می گوید و چهآموزد و باید با دقت نظر در فرازهای این دعا، بداند چه میمی شناسی نیزدین

است یکی از راز و رمزهای سازنده بودن دعا، و سفارش بزرگان دین به  اهد. و او باید چگونه باشد. و اینخواو چه می

  .خواندن دعا

آله و سلم، به عنوان خلیفه مسلمین و امام و هادی  الله صلی الله علیه وسپس امام سجاد، ایستاده بر جایگاه رسول

کند. و با این دعا می الله تا قیامت دعازمان خودشان و پیروان رسول الله، برای تابعینرسول برگزیده خدا، و وصی

فرماید: اللهم و صل علی التابعین من یومنا هذا قیامت بیان می استمرار حرکت رسول خدا و صحابه و تابعین را تا روز

ن و بر هر کدام از ایشان که تو را فرزندانشا الدین...، بار خدایا از امروز ما تا روز قیامت، بر تابعین و زنان و الی یوم

  .اطاعت نموده درود فرست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 و دوستان امام سجاد درباره خود

  :عنوان دعاء چنین است

  .باشدالسالم لنفسه و الهل و الیته، از دعاهای امام )ع( درباره خود و دوستانش میو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

شود. در این قسمت امام )ع( می صحیفه سجادیه، معموال با مدح و ستایش خداوند و بیان صفات الهی شروع دعاهای

 متناسب با بیان صفات الهی درخواستهایی را در پیشگاه مقدس خداوند مطرح کند. وسهایی از خداشناسی را بیان میدر

اقدس الهی جز از زبان معصومین  نماید و حقیقتا درک و بیان این تناسب و بیان صفات خداوند و توصیف ذاتمی
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  .آیدبرنمی

ثنای الهی  برخوردار است، که تا انتهای دعا رعایت شده، یعنی امام )ع( ابتدا به مدح و دعاء پنجم از ترکیبی خاص

  .کندخود را بیان می فرستد و سپس درخواستهایپردازد و سپس بر پیامبر و آلش درود میمی

اد فی عظمتک، عظمته، صل علی محمد و آله، و احجبنا عن االلح فراز اول این دعا چنین است: یا من ال تنقضی عجائب

در عظمت خود بازدار )چون  شگفتیهای بزرگی او پایان ندارد، بر محمد و آل او درود فرست، و ما را از ستم ای آنکه

عظمت خالق است(. اینکه انسان در پیشگاه خداوند چه چیزی را  ارتکاب گناه و عدول از حق، یک نوع جور نسبت به

چه بخواهیم.  دهد که از خداع مهمی است و امام )ع( به ما آموزش میاز خدا چه بخواهد، موضو درخواست کند، و

  :بخشی از درخواستهایی که در این دعا مطرح شده عبارتند از

  .و اعتق رقابنا من نقمتک، و گردنهای ما را از عذاب و کیفر )دوزخ( آزاد فرما -1

  قرار ده،ای و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک، و برای ما در رحمت خود بهره -2

  .و ادننا الی قربک، و ما را به قرب خود نزدیک نما -3

  .و کرمنا علیک، و ما را نزد )احسان( خود گرامی بدار -4

  .دانی( رسوا مگردانو ال تفضحنا لدیک، و ما را )روز رستاخیز( نزد خود )به آنچه می -5

  .نیاز گردانود ما را از بخشش بخشندگان بیاللهم اغننا عن هبه الوهابین بهبتک، بار خدایا به بخشش خ -6

  .و ادل لنا و ال تدل منا، و ما را )بر دشمنان دین( پیروز گردان و )آنها را( بر ما پیروز مگردان -7

و قنا منک و احفظنا بک، و اهدنا الیک، و ما را از خشم خود نگهدار، و به لطف خود حفظ فرما و به راه راست به  -8

  .مائی کنسوی خود راهن

  .و ال تباعدنا عنک، و ما را از )رحمت( خود دور مگردان -9

های را از سختی پیشامدها و اندوه و اکفنا حد نوائب الزمان، و شر مصائد الشیطان، و مراره صوله السلطان، و ما -10

  .پادشاه حفظ فرما روزگار، و بدی دامهای شیطان، و تلخی غلبه

  نیاز گردانو اکفنا، و ما را بی -11

  و اعطنا، و به ما عطا فرما -12

  و اهدنا، و ما را هدایت کن -13

  .و امنعنا بعزک من عبادک، و ما را به قدرت و توانائی خود از )زیان( بندگانت دور ساز -14

  .نیاز گردانو اغننا عن غیرک بارفادک، و به بخشش خود از دیگری ما را بی -15

  .حق بارشادک، و به راهنمائی خود ما را به راه حق راهنمائی کنو اسلک بنا سبیل ال -16

  .و اجعل سالمه قلوبنا فی ذکر عظمتک، و سالمتی دلهای ما را در یاد عظمت و بزرگی خود قرار بده -17

  .های ما را در سپاسگزاری نعمت خود قرار بدهو فراغ ابداننا فی شکر نعمتک، و آسایش تن -18

  .سنتنا فی وصف منتک، و شیرینی زبانهای ما را در بیان نعمت خود قرار بدهو انطالق ال -19

حقیقت است که درخواستها برگرفته از  گذرا بر درخواستهای امام )ع( در مقام دعا، از پیشگاه الهی، بیانگر این نگاهی

نماید واست امکانات مادی میالهی انسان است. و آنجا هم که امام )ع( درخ تعالیم قرآن و همگی در جهت رشد و کمال

اش جز به راه خدا و اندیشه خواهد دست و زبان وجهت حفظ دین و حرمت و شخصیت و کرامت انسان است. و نمی در

  .روزمره زندگی او را از پیمودن راه کمال بازدارد جز به سوی خدا در جهتی دیگر مشغول شود، و مشکالت

کند. و به را معرفی می در قالب دعا، فرمولها و محورهای اساسی رسیدن به کمالدرخواستهای امام )ع(  گذشته از این،

شود. عالوه بر این در تمامی برای تکامل انسانها یادآور می ای دقیق شرایط مساعد و مناسب فردی و اجتماعی راشیوه

  .کندکار بردن ضمیر جمع رسیدن به کمال را برای همه درخواست می دعاها، با به

  :آموزد که از خدا بخواهیم در زمره افراد زیر قرار بگیریمامام )ع( به ما میو 

  کنندگان به سوی خداالداعین، دعوت -1

  الدالین، راهنمایان به سوی خدا -2

الخاصین، از نزدیکان به )رحمت( خدا از دعاهای آن حضرت به هنگام بامداد و شب است این دعا با حمد و ثنای  -3

  شوداز میخداوند آغ

آن حضرت به هنگام بامداد و شب  السالم عند الصباح و المساء، از دعاهایدعا چنین است: و کان من دعائه علیه عنوان

  .شودمی است این دعا با حمد و ثنای خداوند آغاز

  محتوای دعا

ا آفرید. در این بخش از دعا به خدای را که به قدرت خود شب و روز ر الحمد لله الذی خلق اللیل و النهار بقوته، سپاس

  .اشاره شده است نکات زیر

  .آفرینش شب و روز و اینکه هر کدام دارای حدود و مرزبندی معینی است -1

  .آمدن شب و روز از پی یکدیگر و به وجود آمدن شرایط مناسب برای حیات و پرورش انسان و تغذیه او -2

آور و انسان از جنبشهای رنج خداوند شب را برای این آفرید تا هدف از آفرینش شب و روز، و بیان اینکه -3

برای آنان قرار داده تا در آن فضل و احسان خداوند را بطلبند و وسیله  کننده )روز( بیارامد. و روز رادشواریهای خسته
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  .خویش را به دست آورند روزی

  .باشدا برای او جایگاه امتحان و آزمایش میانسان همواره در بوته آزمایش قرار دارد. و صحنه زندگی دنی -4

فرماید: اصبحنا فی قبضتک یحوینا می بیان اینکه همه چیز در جهان تحت اراده خداوند قرار دارد، چنانکه امام )ع( -5

 گیرد و اراده و خواستپنجه )قدرت( تو که پادشاهی و توانائیت ما را فرامی ملکک و سلطانک،... به صبح درآمدیم در

  .کنیمدر تدبیر تو رفت و آمد می بریم وآورد. و از روی امر و فرمان توست که در کارها دست میما را گرد می تو

عتید،  فرماید: و هذا یوم حادث جدید، و هو علینا شاهدنماید و میقرار دارد می سپس امام )ع( اشاره به روزی که در آن

ایست، اگر ای است، و آن بر ما گواه آمادهو تازه بذم، و این روز )روز( نوآمده ان احسنا ودعنا بحمد، و ان اسانا فارقنا

  .نماید، و اگر بدی کنیم با نکوهش از ما جدا خواهد شدما را بدرود می نیکی کنیم با سپاسگزاری

رسانیم. آیا پایان میآنها را به  کنیم، همواره این سخنان را با ما دارند، که چگونهکه ما در زندگی سپری می روزهایی

  ایم که با سپاسگزاری و درودگویان از ما جدا شده باشد؟ای گذراندهبگونه رویم، روز راشب که به بستر خواب می

گیری از آن روز و ایام در جهت بهره کند. و آنگاهایام زندگی دعوت می« محاسبه»فراز از دعای امام )ع( ما را به  این

  .کنیمهایی از آن درخواستها اشاره میبه گوشه فرماید کهدیگر درخواستهایی را بیان می

  .و ارزقنا حسن مصاحبته، و نیک همراه بودن با این روز را روزی ما گردان -1

طرفیه حمدا و شکرا و اجرا و ذخرا و فضال و  بینو اجزل لنا فیه من الحسنات، و اخلنا فیه من السیئات، و اماللنا ما  -2

برای ما از  مان ساز، و دو طرف )اول تا آخر( آن رانیکیها را بیافزا، و از بدیها تهی احسانا، و در این روز برای ما

 خواهد که بر انجامگردان. سپس از خداوند می ستایش و سپاس و پاداش و اندوخته )برای آخرت( و بخشش و نیکی پر

  :دهد که از خداوند چه چیزی را درخواست کنیمدر حقیقت به ما آموزش می کارهای زیر توفیق پیدا کند. و

  .الستعمال الخیر، برای انجام نیکی -1

  .و هجران الشر، و دوری از بدی -2

  .و شکر النعم، و سپاسگزاری از نعمتها -3

  .و اتباع السنن، و پیروی از سنتها -4

  .البدع، و دوری از بدعتهاو مجانبه  -5

  .و االمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و امر به معروف و نهی از منکر -6

  .و حیاطه االسالم، و حفظ و نگهداری اسالم -7

  .و انتقاص الباطل و اذالله، و نکوهش باطل و خوار نمودن آن -8

  .و نصره الحق و اعزازه، و یاری حق و گرامی گردانیدن آن -9

  .و ارشاد الضال، و راهنمائی گمراه -10

  .و معاونه الضعیف، و کمک به ناتوان -11

  .دیدهو ادراک اللهیف، و رسیدن به فریاد ستم -12

فرماید همگی امام بیان می کنیم که آنچهگذری دوباره بر درخواستهای امام )ع( داشته باشیم، مشاهده می اگر

مسلمانان و امت اسالمی است. و توفیق یافتن بر انجام آنها راه  تکامل و تعالی درخواستهای کلیدی و اساسی، برای

  .کندسعادت دنیوی و اخروی را برای فرد و جامعه هموار می رسیدن به

اش به مکتب و جامعه کند، و وظائف او را نسبت بهسجاد )ع( برنامه روزانه یک مسلمان را تنظیم می در حقیقت امام

در مقابل نعمتها و استفاده « شکر»طبق دستور مکتب باشد و  یعنی کارهایی که« خیر»د. انجام کارهای دهوی نشان می

همگانی که  استعداد در مسیر صحیح، که از معانی شکر است و بازرسی و نظارت عمومی و از امکانات و توان و

و اقتصادی از حریم اسالم، و یاری  فرهنگی باشد. و دفاع نظامی و سیاسی ومی« امر به معروف و نهی از منکر»

 های باطل و مبارزه فرهنگی با مظاهر گوناگون باطل در جهتنارسائیهای اندیشه کردن حق و نشان دادن نقصها و

خورند و حمایت مستمر از ناتوانان جامعه. می های فرهنگی دشمنان رااندیشانی که فریب توطئههدایت گمراهان و ساده

  خواندداد و به هنگام غم و اندوه میآورد و یا پیشامد سختی رخ میاو روی می آزاری بهو دلهرگاه کار دشوار 

  :عنوان دعا چنین است

مهمه او نزلت به ملمه و عند الکرب، از دعاهای امام )ع( است هرگاه کار  السالم، اذا عرضت لهو کان من دعائه علیه

  .خوانداندوه می داد و به هنگام غم وپیشامد سختی رخ میآورد و یا آزاری به او روی میو دل دشوار

  محتوای دعا

 ممکن است با مشکالت و سختیهایی روبرو شود. زیرا حوادث و گرفتاریها و انسان در زندگی فردی و اجتماعی همواره

 برخوردی شایسته و صحیحناگزیر است با آنها  شوند و اونامالیمات همانند تیرهایی هستند که به سوی انسانها روان می

  .ای برای رشد و کمال خویش تبدیل نمایداندوه و سختی را وسیله داشته باشد. و آن مشکالت و غم و

سوی خدا رفتن است. و از امام  فرماید: هرگاه ترس و بیم )از بالء( سخت شد پس پناهگاه )انسان( به)ع( می امام علی

آفتی نیست که به بنده مومن روآورد و خداوند توفیق دعا را به او بدهد،  ال وموسی بن جعفر )ع( نقل است که فرمود: ب

  .آنکه بال به زودی از بین برود جز

روی آورد، و خودش را به خدا بسپارد، و با استعانت و نیرو گرفتن از ذات  انسان اگر در مشکالت و سختیها به خدا
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گرداند، رشد روحی و معنوی پیدا می ا و غم و اندوه را از خود دوربه مصاف آنها برود، گذشته از اینکه پیشامده الهی

  .آیدکرده و از سختیها پیروز بیرون می

شرایط از خداوند چه بخواهیم و چگونه  دهد. و اینکه در آن)ع( برخورد با مشکالت و سختیها را به ما آموزش می امام

  :شودیاینگونه آغاز م درخواست خود را بیان کنیم. دعا هفتم

  .گرددهای ناگوارائیها به وسیله او بازمییا من تحل به عقد المکاره، ای آنکه گره

همه اسبابها و علتها و رویدادهای آن در  پیوندد، و سررشتهاز آنجا که تمامی گرفتاریها در محدوده دنیایی به وقوع می و

قالب مدح و  د که حل مشکالت را تنها از خدا بخواهیم. و دردهامام )ع( به ما تعلیم می ید قدرت مطلقه خداوند است ، لذا

الصعاب، کارهای دشوار به قدرت و توانائی تو آسان  فرماید: ذلت لقدرتکثنای الهی، به ما درس خداشناسی داده و می

  .شده است

له، و ب ما قد تکادنی ثقر فرماید: و قد نزل بی یاکند و میموقعیت خویش را در پیشگاه خداوند بیان می سپس وضعیت و

فرماید: و سنگینی آن بر من دشوار است. و آنگاه در ادامه می خدایا بر من )از بال و گرفتاری( چیزی فرود آمده که

خداست. حتی یک  ای. زیرا همه چیز در دستعلی، و خدایا تو به قدرت خود آن را بر من رسانیده بقدرتک اوردته

  قطره باران بی اذن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 در اشتیاق به درخواست آمرزش از خداوند

  :عنوان دعاء چنین است

طلب المغفره من الله جل جالله از دعاهای امام )ع( در اشتیاق به  السالم فی االشتیاق الیدعائه علیه و کان من

  .آمرزش از خداوند جل جالله است درخواست

  محتوای دعا

اقدس خداوند  )ع( پس از درود فرستادن بر رسول خدا )ص( و آل او، درخواستهایی را به پیشگاه در این دعا امام سجاد

بخواهیم و خواسته خودمان را چگونه بیان کنیم.  آموزند که از خداوند چهکند. این درخواستها به ما میه میعرض

توجه  های مختلفی از جمله توبه، دوری از اصرار بر گناه، کسب رضای خدا وزمینه درخواستهایی که مطرح شده در

  :شوداشاره می ایی از آنباشد. که در اینجا به فرازهدادن به آفرینش انسان و... می

  .و صیرنا الی محبوبک من التوبه، و ما را به توبه )از گناه( که محبوب تو است بازگردان -1

بر  فناء...، خدایا و هرگاه بین دو زیان )دو کیفر اللهم و متی وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا، فاوقع النقص باسرعهما -2

ر( را در )کیف بخشی( پس زیانگرفتیم: یکی در دین و دیگری در دنیا، )و یکی را میقرار  اثر دو تقصیر و نافرمانی(

  .طوالنی است )دین( قرار بده گذرد )دنیا( و عفو و بخشش را در آنکه مدتشآن که زود می

  .و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک، و دیده دلهایمان را از آنچه خالف دوستی تو است کور گردان -3

فی موجبات ثوابک، و رازهای دلها و  و اجعل همسات قلوبنا، و حرکات اعضائنا، و لمحات اعیننا، و لهجات السنتنا -4

  .سخنان زبانهای ما را در آنچه باعث ثواب تو گردد قرار بده حرکات اندامها و نگاههای پنهانی چشمها و

را در جهت رضای الهی و  سعادت ابدی، تمام توان خودآموزد که برای رسیدن به درس این دعا به ما می امام در کالس

چشم و زبان را در خدمت به آرمان الهی و مکتب توحید و  کسب ثواب و پاداش اخروی صرف کنیم و قلب و اعضاء و

  .گیریم در راه خدا به کار

ه و سلم و ائمه معصومین الله صلی الله علیه و آلرسول به راستی که اگر انسانها تحت تربیت تعالیم آسمانی قرآن و

ته چیزی در دل نداش بگیرند و دل و جان به مکتب توحید بسپارند، و آنگونه شوند که جز رضای الهی السالم قرارعلیهم

اندیشه و دل و جان خود را در پرتو انوار الهی قرار دهند،  باشند و آخرت را بر دنیا برگزینند و روح و روان و فکر و

ساز قرآن تعالیم انسان رسند؟ مسلما تنها در پرتوترین حیات فردی و اجتماعی نمیزیباترین و انسانی آیا جوامع بشری به

  .دنیا و آخرت نائل شود الهی و در« حیات طیبه»تواند به و عترت بشریت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 درخواست عاقبت بخیری

  :عنوان دعا چنین است

هاست. )اینکه انسان نهایت دعاهای امام )ع( در درخواست عاقبت بخیری السالم بخواتم الخیر، ازو کان من دعائه علیه
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فعالیتها و تالشها به نوعی  و گردد و سعادتمند شود، امری است که مورد عالقه همه است، و اصوال تمامینیک کارش

کنند به سوی سعادت و روند، گمان میاند و به بیراهه میکرده برای رسیدن به آن است. حتی کسانی که راه را گم

ادت و که باالترین سع ، و قبولی در پیشگاه خداست،دارند. در حقیقت دعا برای عاقبت به خیر شدنبرمی نیکبختی گام

  .خوشبختی است

  محتوای دعا

من طاعته نجاه  شود: یا من ذکره شرف للذاکرین، و یا من شکره فوز للشاکرین، و یاآغاز می دعای یازدهم اینگونه

او برای شکرگزاران موجب بزرگی است، و ای آنکه شکر  للمطیعین، ای آنکه یاد او برای یادکنندگان موجب شرافت و

« شرف»گفت  کنندگان موجب رهائی است. با توجه به دعا شاید بتواناطاعت او برای اطاعت پیروزی است، و ای آنکه

  .آیددست می از خداوند به« اطاعت»و « شکر»و « ذکر»به وسیله « نجات»و « فوز»و 

  :فرمایندسپس امام )ع( جایگاه هر کدام را اینگونه بیان می

  .و اشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر، و دلهای ما را به یاد خودت از هر یادی مشغول کن -1

  .و السنتنا بشکرک عن کل شکر، و زبانهای ما را به سپاس خود از هر سپاسی )مشغول کن( -2

  .و جوارحنا بطاعتک عن کل طاعه، و اندامهای ما را به اطاعت خودت از هر اطاعتی )به کار آر( -3

چیزی را درخواست کنیم. و اجعل  آموزد که برای پایان حیات خویش از خداوند چهدر فرازهای آخر دعا به ما می و

مارند، شمی مقبوله، و پایان آنچه نویسندگان کردارهایمان برای ما )روز قیامت( ختام ما تحصی علینا کتبه اعمالنا توبه

  .توبه پذیرفته شده قرار بده

 زبان شاکر و اعضای بدن، مطیع فرمان خدا باشد، و در آخرت پذیرفته درگاه خدا دنیا قلب ذاکر و نتیجه اینکه در

  .دست یابد« توبه مقبوله»گردیده و به 

 نعمتهای شناخت برسد که بداند در حیات دنیا دنبال چه چیز باشد و چه بخواهد، یکی از اینکه انسان به این درجه از

تا در حیات دنیوی این هدف را دنبال کنیم که با  آموزدالسالم به ما در این دعا مید علیهبزرگ خداوند است امام سجا

خداوند  پیشگاه رضای خداوند به این سعادت بزرگ نائل شویم و ابالغ توبه مقبوله را از گفتار و کردار شایسته و مورد

گناه و درخواست توفیق برای توبه و بازگشت از معصیت، به  متعال کار دریافت کنیم. )انشاءالله(. به ما شیوه اقرار به

  دهدتعالی را آموزش می سوی اطاعت از خدای

فی االعتراف و طلب التوبه الی الله تعالی، از دعاهای امام )ع( )که  السالمعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

سوی )اطاعت( از خدای تعالی  به و بازگشت )از معصیت( بهشیوه اقرار به گناه و درخواست )توفیق برای( تو به ما(

  .دهدرا آموزش می

اعتراف  به خدا قسم، خدا از مردم جز دو خصلت و خوی نخواسته است اول آنکه به نعمتها :امام محمد باقر )ع( فرمود

 آمرزد. البته پیش از این نیز توضیحمیآنها را از آنان  افزاید، دوم آنکه به گناهان اقرار نمایند کهکنند که برای ایشان می

در پیشگاه خدا و هنگام  کنند. اماکنند، بلکه فکر گناه هم نمی)ع( معصوم هستند، و نه تنها گناه نمی دادیم که امامان

کنند، که جز ذات اقدس الهی چیزی را ابراز بندگی و خشوع می گذارند وعبادت و دعا چنان سر بر آستان الهی می

خود شبانه با معبود، از خود بی چنانکه موال و مقتدای عارفان علی )ع( در حال عبادت و دعا و راز و نیاز نند،بینمی

  .رفتندگردیده و از حال می

  محتوای دعا

ببریم و چگونه از او درخواست  آموزد که چگونه عرض تقصیر به پیشگاه خداوندسجاد )ع( در این دعا به ما می امام

 جبنیفرمایند: اللهم انه یحایستاده بر درگاه حق، به زیبایی اینگونه بیان می وبه کنیم. فرازهای اول دعا را،بازگشت و ت

دارد و یک درخواست از تو بازمی عن مسالتک خالل ثالث، و تحدونی علیها خله واحده، بار خدایا سه خصلت مرا از

  :کنندیرا معرفی م دارد. و سپس آن سه خصلتخصلت مرا بر آن می

دارد مرا امری که به آن فرمان دادی و من از بجا آوردن آن درنگ کردم یحجبنی امر امرت به فابطات عنه، بازمی -1

  )کوتاهی کردم(

و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه، و نهیی که از آن جلوگیری کردی )دستور انجام ندادن آن را دادی( و من به سوی  -2

  .آن شتافتم

  .انعمت بها علی فقصرت فی شکرها، و نعمتی که به من بخشیدی و من در سپاسگزاریش کوتاهی نمودمو نعمه  -3

اوامر و فرمانهای خدا، یعنی  دهد که برای رسیدن به رضای الهی باید)ع( بطور غیرمستقیم به ما آموزش می امام

مکتب است دوری کنیم و با بکارگیری نهی کرده و خالف دستور  دستورات مکتب را انجام دهیم و از آنچه خداوند

  .امکانات الهی که به ما ارزانی داشته شکر وی را بجا آوریم صحیح نعمتها و

یحدونی علی مسالتک  کند: ودارد که از خداوند درخواست نماید را اینگونه معرفی میکه وامی سپس آن خصلتی

ت از تفضل تو به کسی که رو به تو آورد. و ادامه درخواس دارد تا بهتفضلک علی من اقبل بوجهه الیک، و وامی

  .نیک به سویت آید فرماید: و با گمانمی

ری گیرد که انسان دیگکند و در حقیقت تصمیم میبازگشت می آورد و توبه ومسلما کسی که به پیشگاه خداوند روی می

 بازگشت را در او نشان ئمی باشد، که حالتجبران کند، بازگشت و توبه او باید دارای ویژگیها و عال شود و گذشته را
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کننده( باید داشته باشد و با آن حالت به پیشگاه خداوند )توبه بدهد، امام سجاد )ع( حاالت و ویژگیهایی که انسان تائب

  :شمرندچنین برمی روی آورد را

  .تلقاک باالنابه، به وسیله توبه به تو روی آورد -1

  .به را برای تو خالص گرداندو اخلص لک التوبه، و تو -2

فقام الیک بقلب طاهر نقی، پس با دلی پاک به سوی تو برخیزد. )از درون و برون حالت بازگشت و توبه داشته  -3

  باشد(

  .وار( آهسته تو را بخواندثم دعاک بصوت حائل خفی، سپس با صدای تغییر یافته )زمزمه -4

  .ی تو فروتنی کرده و خم گشتهقد تطاطالک فانحنی، و در حالیکه برا -5

  .و نکس راسه فانثنی، و سرش را به زیر افکنده و کج کرده -6

  .قد ارعشت خشیته رجلیه، به راستی که ترس پاهایش را به لرزه انداخته -7

  .هایش را غرق کرده باشدو غرقت دموعه خدیه، و اشک گونه -8

کند. و این جز از دقیقا ترسیم می کننده واقعی راروحی انسان توبه کنیم، امام )ع( حاالت جسمی ومالحظه می چنانکه

به همه زوایای وجود او به علم الهی آگاهی دارد، از کس دیگری  امام معصوم )ع( که طبیب الهی انسان است و

  .آیدبرنمی

ای الهی یعنی دوری از ترین ارزشهاساسی در بخش دیگر دعا، و در حین مناجات و نیایش، به یکی از مهمترین و سپس

  :فرمایداشاره کرده و می« استکبار»

االستغفار، و محبوبترین بندگان تو نزدت  ان احب عبادک الیک من ترک االستکبار علیک، و جانب االصرار، و لزم و

  .ننماید، و از اصرار )بر گناه( دوری گزیند، و همواره آمرزش طلبد کسی است که بر تو سرکشی و استکبار

آورد، دور شود و اگر گناهی  شود انسان به سوی نافرمانی و در نتیجه گناه رویاز حالت استکبار که باعث می عنیی

در پی جبران گناه و اثرات آن برآید و از خداوند « استغفار»به وسیله  کرد، بر آن اصرار نکند و آن را پیگیری ننماید و

دارد لذا از کسانی است که برمی شد، همیشه در خط و راه خداوند گامبخشش کند. کسی که این حاالت را داشته با طلب

  .همه بیشتر دوست دارد به فرمایش امام سجاد )ع( خداوند او را از

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 درخواست حاجتها از خداوند متعال

  :عنوان دعا چنین است

السالم فی طلب الحوائج الی الله تعالی، از دعاهای امام )ع( در درخواست حاجتها از خداوند متعال و کان من دعائه علیه

  .است

  دعا محتوای

دهد. و در این باره پرستیم را آموزش میمی این دعا امام )ع( ابتدا به ما شناخت و معرفت صحیح نسبت به خدایی که در

  :شمردنکات زیر را برمی

  .گردد و وسایل و اسباب کار به دست اوستنهایت حاجات و درخواستها به خدا بازمی -1

  .شوداده میمنت و بدون عوض، به انسانها دبخششهای الهی بی -2

  .های خداوند هستندهمه موجودات نیازمند و محتاج بخشش -3

  .خزائن رحمت الهی فناناپذیر و لبریز از بخشش است -4

  :شودجز خداوند متعال، همه محتاج و فقیر و نیازمند به او هستند. این دعا اینگونه آغاز می -5

از همه جا ناامید شدند به تو روی  خواست حاجتها )زیرا بندگان وقتییا منتهی مطلب الحاجات، خدایا، ای نهایت در اللهم

وست( ت ها به دست بندگانت در نهایت به اراده توست، زیرا اسباب کار به دستخواسته آورند، یا آنکه بازگشت انجاممی

اراده خداوند انجام  آفرینش بدون خواست و انسان باید همواره به این نکته توجه داشته باشد که هیچ کاری در نظام

تواند به او کمک کند. و اگر کمکی هم از طرف شخصی به او صورت نمی شود. و اگر خدا نخواهد هیچ کسنمی

فرماید: و من این باره می به خواست و اراده خداوند بوده است، امام سجاد )ع( در فراز دیگری از دعا در گیرد،می

نجحهادونک فقد تعرض للحرمان، و استحق من عندک فوت االحسان، و  سبب توجه بحاجته الی احد من خلقک او جعله

حاجت قرار دهد به  حاجت و درخواست خود به یکی از آفریدگانت رو آورد یا جز تو را سبب برآمدن آن کسی که برای

  .تو گردیده است درستی که به نومیدی گرائیده، و سزاوار نیافتن احسان از

کسب موفقیت و گشایش در کارها و رفع مشکالت، به اراده  ن، از صمیم قلب ایمان بیاوریم کهباید به این حقیقت روش

یک اصل  موفقیت را در جهتی غیر از جهت الهی بجوید، حتما محروم باز خواهد گشت. این خداوند است و کسی که

و امام سجاد )ع( به عنوان امام و تغییرناپذیرند.  مسلم است، یک قانون و سنت خداوند است، و قوانین و سنتهای الهی
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در کالس  عنوان کسی که از جانب خدا و رسول )ص( برای هدایت انسانها برگزیده شده است، مقتدا و راهنما، و به

دهد. سپس بر محمد است را آموزش می درس این دعا، این حقیقت بزرگ که رمز موفقیت در زندگی دنیوی و اخروی

دارد. البته این نکته قابل ذکر است خود را به پیشگاه مقدس الهی عرضه می درخواستهای فرستد و)ص( و آلش درود می

بیت طاهرینش الله )ص( و اهلرسول در دعاهای صحیفه سجادیه همواره پیش از درخواست و پس از آن صلوات بر که

شود. و امام )ع( در داوند رد نمیآن به صلوات مزین باشد، از پیشگاه خ شود. زیرا درخواستی که قبل و بعدآورده می

بر پیامبر )ص( و آل پاک او  دهد. و در فرازی از این دعا پس از صلواتدعاها این سنت را به ما آموزش می ضمن

ای برای برآورده شدن طلبتی، و آن را )صلوات را( کمک من و وسیله فرماید: و اجعل ذلک عونا لی و سببا لنجاحمی

)ع( اوست و از سوی  بیت پاکالله )ص( و اهلدهنده عشق به رسولادن صلوات از سویی نشانده. فرست حاجتم قرار

)ع( و تجدید بیعت در استمرار راه پیامبر )ص( و ائمه  دیگر نشانه پذیرفتن دعوت رسول خدا )ص( و جانشینی امامان

  .باشدمعصومین )ع( می

در سجده این عبارات زیبا و  ش را بیاورد و به سجده رود ودر پایان دعا آمده است که دعاکننده حاجت خود آنگاه

احسانک دلنی، فاسالک بک و بمحمد و آله، صلواتک علیهم، ان ال  بخش و سازنده را بیان کند: فضلک انسنی، وآرامش

، پس از راهنمائی کرده فضل و بخشش تو مرا )از گرفتاریها( آرام نموده، و احسان تو مرا )به درگاهت( تردنی خائبا،

  .درودهای تو بر آنان باد، که مرا ناامید برمگردانی کنم به حق خودت و به حق محمد و آل او،تو درخواست می

بخواند، آن است که در سجده  نماید هرگاه او رافرماید: چیزی که بنده را به پروردگارش نزدیکتر میمی امام صادق )ع(

دید که خوش نداشت عنوان دعا چنین است: ستمکاران چیزی می د، یا ازرسیباشد. هنگامی که ستمی به آن حضرت می

)ع( است، هنگامی که ستمی  السالم اذا اعتدی علیه او رءا من الظالمین ما ال یحب، از دعاهای امامعلیه و کان من دعائه

  .که خوش نداشت دیدرسید، یا از ستمکاران چیزی میبه آن حضرت می

  محتوای دعا

ظالمین را دوست ندارد. لذا امام )ع( موضعگیری و شیوه برخورد و اعتقاد  ری زشت و ناپسند است و خداوندام« ظلم»

خداشناسی پرداخته و به این  دهد. در بخش اول دعا، بهمسلمان را نسبت به ظلم در قالب دعا به او آموزش می یک

  :فرمایدن است. ایشان ابتدا میو دشمن ظالمی کنند که خدا همواره یار مظلومینموضوع اشاره می

  .کنندگان از ستم، بر او پنهان نیستیا من ال یخفی علیه انباء المتظلمین، ای آنکه خبرهای شکوه

یاری او به ستمدیدگان نزدیک است  یا من قربت نصرته من المظلومین، و یا من بعد عونه عن الظالمین، و ای آنکه و

  .کند(آنکه کمک او از ستمگران دور است )ایشان را یاری نمی )به زودی آنها را یاری خواهد نمود(، و ای

کردند که این اراده تبلیغ می فرمایند که دشمنان اسالم، همواره اینگونهامام )ع( در شرایطی بیان می این مطالب را

یزید بر امورات مسلمین حاکم شوند، و آن همه ظلم و فساد و  الم و ستمگری چون معاویه وخداوند است که حکام ظ

دهد که دیگران آموزش می دارند! امام )ع( در آن شرایط خفقان و استبداد در قالب دعا، به پیروان خود و جنایت را روا

اره در جبهه ستمدیدگان علیه ستمگران قرار مظلومین است، و همو کند که دشمن ظالمین و یارخداوند نه تنها ظلم نمی

آموزد که چگونه دفع می کند و به مافراز دیگر دعا، امام )ع( دفع ظالمین را از خداوند درخواست می دارد. سپس در

  .ظالم و ستمگر را از خداوند طلب کنیم

است و در روایات با  خورداراز این نیز توضیح داده شد، دعا در فرهنگ اسالم از جایگاه خاصی بر چنانکه پیش

مومن و زمانی به سپر مومن تشبیه گردیده است. در نتیجه  تعبیرات عمیق و زیبایی توصیف شده است. گاهی به سالح

مقابل دشمنان را  کننده دراستفاده از این سالح برنده و کارساز و نیز سپر نگهدارنده و محافظت امام )ع( به ما شیوه

  :فرمایدجهت دفع ستمگر در پیشگاه خداوند می فراز دیگری از دعا در این باره و دردهد. و در آموزش می

یناویه، و  بقوتک، و افلل حده عنی بقدرتک، و اجعل له شغال فیما یلیه، و عجزا عما و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی

ی او را )دشمن( از من بشکن، و برای توانائی خود برندگ کننده و دشمن مرا به قدرت خود از ستم بر من بازدار و باستم

او دشمنی  قرار ده )تا به آن مشغول شده از من چشم بپوشد( و او را در برابر کسی که با او کاری که درخور اوست

فرماید: اللهم فکما کرهت الی ان اظلم، فقنی سپس می .کند ناتوان گردان )دشمن مرا به وسیله دشمنش ناتوان گردان(می

. و از ستم کنم نگهدار همچنان که بر من ناپسند گردانیدی که ستم ببینم، مرا از اینکه )به دیگری( ، بار خدایامن ان اظلم

رماید: فمکتب و تعالیم الهی است، امام )ع( در این باره چنین می آنجا که آلوده شدن به ستم در برابر ستمگر، انحراف از

کارهای او )دشمن( نگهدار، و در  ل حاله، و مرا از انجام کارهایی مانندمثل افعاله، و ال تجعلنی فی مث و اعصمنی من

  .(دیگران و متصف شدن به خویهای ناپسندیده مانند او حفظ فرما مانند حال او قرار مده )مرا از ستم به

  :آموزد که از خصلتهای ناپسند زیر به خدا پناه ببریمو آنگاه به ما می

  .و از خواهش و خواسته بد مرا پناه ده و اعذنی من سوء الرغبه، -1

  .و هلع اهل الحرص، و از حرص آزمندان و حریصان به دنیا. )مرا پناه ده( -2

شوند. و انسان را از راه حق و  توانند منشاء ظلم و ستمباشند که میاز خصلتهایی می« حرص»و « سوء رغبت» زیرا

 ب است، و چشم به حق دیگران دارد و به دارایی خود قانع نیست. لذاطلزیاده عدالت دور کنند. انسان حریص به دنیا،

العابدین )ع( با این بیانات شیوا امام زین شود. وخواهد اسیر گرداب نابودکننده ستم میبرای رسیدن به آنچه اضافه می

ونه از اینگ ستم به دیگران راکرده و در فراز دیگر دعا یکی از عوامل بازدارنده ظلم و  شناسی ظلم و ستم را تبیینروان
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ثوابک، و اعددت لخصمی من جزائک و  فرماید: و صور فی قلبی مثال ما ادخرت لی منخداوند درخواست می

. بنگار ای راای و کیفری که برای دشمنم آماده ساختهبرایم )در آخرت( اندوخته عقابک،... و در دل من نمونه پاداشی که

  .ای قرار دهاطمینانم به آنچه برگزیده ای )قناعت( وبه آنچه مقدر فرمودهو آن را وسیله خوشنودی من 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .یامنبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ مح

 درخواست باران پس از خشکسالی

  :عنوان دعا چنین است

الجدب، از دعاهای امام )ع( هنگام درخواست باران پس از خشکسالی  السالم عند االستسقاء بعدو کان من دعائه علیه

و باران کم ببارد  به معنی درخواست آشامیدن آب است، و وقتی که نهرها خشک شوند و« استسقاء»کلمه  .باشدمی

کاری و ترک امر به معروف و فروشی و ظلم و حیلهکم آسمان به خاطر شیوع گناهان و کفران نعمتها و ندادن حقوق و

است که  از زکات و حکم نمودن به غیر آنچه خدا نازل فرموده، و غیر اینها از چیزهایی نهی از منکر و جلوگیری

نماز استسقاء مانند نماز عید فطر و قربان  گردد. کیفیتشود و موجب نیامدن باران میموجب خشم حضرت رحمان می

 خواندن آن به قصد رجاء اشکال ندارد. و بهتر است که دعای قنوت شامل طلب دو رکعت است و در جماعت و فرادی

به رحمت خود باز کند و باران  باران و بارش و طلب عطف و توجه حضرت رحمان باشد به این که درهای آسمان را

 .محمد )ع( بفرستد زل کند. و قبل از دعا صلوات بر محمد و آلرا نا

  محتوای دعا

 فرماید: اللهم اسقنا الغیث، و انشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحابمی ابتدا امام )ع( در زمینه نزول باران

  المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع االفاق،

اطراف  گردان، و رحمتت را به باران فراوان از ابری که برای رویانیدن گیاه زیبا در خدایا ما را به باران سیراب

ای از نعمتهای خدا که به بارش باران ارتباط پاره زمینت روان است بر ما بگستران. سپس ضمن معرفی اثرات باران به

  :فرماید، از جملهباشد اشاره میغیرمستقیم آن می دارد و از تاثیرات مستقیم و

  روئیدن گیاهان و زیبائی طبیعت -1

  ها و شکفته شدن شکوفه و گل و گیاهرسیدن میوه -2

  توسعه و گسترش روزی -3

  جاری شدن جویبارها -4

  ارزان شدن نرخها -5

  نشاط و زندگی بخشیدن به انسانها و موجودات دیگر -6

  رویش کشت و زرع -7

  افزایش توانایی بر توانائیهای ما -8

نعمت آب گوارا و شیرین، ابرهای پربار  شود، مثلفرماید که کمتر به آن توجه میامام )ع( به نعمتهایی اشاره می سسپ

 باران به صورت طبیعی، نه به صورت دردناک و کشنده، اینها نعمتهایی است که گستر، هوایی متعادل، بارشو سایه

  .کنندت از آن استفاده میخداوند به ما ارزانی داشته و انسانها و همه موجودا

کند که برکات آسمانها و فرستد و از خداوند درخواست میسپس امام در فراز آخر دعا بر محمد )ص( و آلش درود می

  .زمین را روزی گرداند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 درخواست توفیق برای اخالقهای ستوده

مرضی االفعال، از دعاهای امام )ع( در  السالم فی المکارم االخالق وعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

  .کردارهای پسندیده است ه ودرخواست توفیق )برای( اخالقهای ستود

  محتوای دعا

ارم خدا، مک پیامبران الهی بوده است. و در دین اسالم به عنوان آخرین و کاملترین دین تربیت انسان هدف تمامی ادیان و

 رخداوند در قرآن کریم با عبارت )خلق عظیم(، پیامب ای برخوردارند، چنانکهاخالق، و خویهای پسندیده از جایگاه ویژه

است. « تربیت» و« اخالق»کند دین اسالم به تعبیری دین الگوی اخالقی به انسانها معرفی می اکرم )ص( را به عنوان

خود را به کسب ارزشهای اخالقی و خویهای پسندیده  قرآن مجید به عنوان یگانه سند جاودانه الهی، همواره پیروان
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مورد  ، و دیگر سجایای اخالقی، پیوسته«عدالت»، «صالح عمل»، «راستگویی»، «ایثار» ،«تقوا»کند، دعوت می

  .باشدسفارش قرآن و معصومین )ع( می

معلمین  ائمه معصومین )ع( الگوهایی روشن و جاویدان از اخالق اسالمی است. و آنان رفتار و گفتار پیامبر )ص( و

. امام سجاد )ع( به عنوان جانشین رسول خدا باشندمی الهی انسان در جهت شناساندن مکارم اخالق به او تا قیام قیامت

ایشان  دهد. زیراالگوی اخالق اسالمی، در قالب دعا مکارم اخالق را به ما آموزش می )ص( و معلم الهی انسان و

چون طبیبی حاذق، در کالس دعا، به تشریح و  برگزیده خدا و به علم الهی، به تمام زوایای وجود انسان آگاه است. و

رین عمیقت دهد یعنی در زیباترین وپردازد و انسان را در حین نیایش آموزش میمی بندی مباحث اخالقیدستهتوضیح و 

شود، به آموزش او بیت )ع( جاری میعلوم اهل حاالت با تعالیم و دستورات اخالقی اسالم، که از چشمه جوشان و زالل

  .پردازدمی

و استجابت دعاست. زیرا  فرستد، که این شیوه، رمز پذیرشو آلش درود میامام )ع( ابتدا بر پیامبر )ص(  در این دعا

  .بخشدانسان را حیات و خرمی می ای گوارا کویر درونصلوات مرضی خداست. و چون چشمه

آموزد که در زمینه تعالی و رشد اخالقی و معنوی چه درخواستهایی را به پیشگاه مقدس خداوند عرضه سپس به ما می

  .کنیم

دهد. جایی که انسان باید در سایه ایمان و می )ع( در ابتدای دعا یک افق بلند و جایگاه رفیع کمال را به انسانها نشان ماما

  .عمل صالح به آن برسد

  :فرمایدلذا می

  .بلغ ایمانی اکمل االیمان، ایمان مرا به کاملترین ایمان برسان -1

  .بهترین یقین قرار ده و اجعل یقینی افضل الیقین، و یقینم را -2

  .و انته بنیتی الی احسن النیات، و نیت مرا به نیکوترین نیتها برسان -3

و « افضل الیقین»و « اکمل االیمان» و بعملی الی احسن االعمال، و کردارم را به بهترین کردارها برسان. رسیدن به -4

عادت دنیوی و اخروی است، و به نوعی دیگر به کمال اخالقی، و س رسیدن« احسن االعمال»و « احسن النیات»

نیروی انسان در دنیا محدود  شود، و از آنجا که سرمایه عمر و توان وگردد و مربوط میبه آنها بازمی سجایای اخالقی

است که سرمایه حیات و نیرو و استعداد و توان خود را در راهی که  رسد. پس کسی سعادتمندبوده و زمانی به پایان می

اء هدف تمامی انبیاء و اوصی پاداش آن ابدی و همیشگی باشد صرف کند. رسیدن به این سعادتمندی و خوشبختی یجه ونت

برای این هدف بوده است که به انسانها بیاموزند که چگونه از عمر  است. و فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی همگی

روایات برنامه و شیوه  سرمایه وجودی خود در راه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی استفاده کنند. قرآن و و توان و

نند ک)ع( راهنمایان این راه هستند، و انسانها را راهنمایی می رسیدن به این خوشبختی، و پیامبر )ص( و ائمه معصومین

این بازار دنیا کاالی  ر راه رضای خداوند صرف کنند. و درو توان و استعداد و سرمایه عمر خود را د که چگونه نیرو

چگونه عمل کنند تا فریب فریبکاران را نخورده و اسیر توطئه و  عمر و حیات خود را چگونه با خدا معامله کنند. و نیز

اوند درباره بهره آموزد که از خدمی کننده شیطان نشوند. امام )ع( در فرازی از دعا در این باره، به ماتباه هاینقشه

ای دهآفری استفرغ ایامی فیما خلقتنی له، و روزهایم را در آنچه که برای آن مرا بردن از عمر اینگونه درخواست کنیم: و

  .کندمعرفی می« عبادت»را  سوره ذاریات که هدف آفرینش انسان 26صرف نما. و با توجه به آیه 

رسید که به من توفیق عبادت خدا را عنایت کن. البته عبادت مفهومی  توان به این برداشت از فرمایش امام )ع(می

که برای اطاعت از فرمان  شود بلکه هر کاریدارد و تنها شامل عبادت خاص و ویژه مثل نمازهای واجب نمی گسترده

لهی و ربانی و... دار، تفکر در آثار خدا، نظر به چهره عالم اروزه خداوند انجام شود عبادت است. چنانکه خواب انسان

خداوند حرکت کند، همواره  است. پس اگر انسان در ایام زندگی برای خدا کار کند، و در جهت اطاعت فرمان عبادت

آموزد که از خداوند الهی شود. امام )ع( با این تعبیر به ما می تواند در عبادت و اطاعت خدا باشد و زندگی اومی

  .فرمایدبه ما زندگی الهی عطا  بخواهیم که

 دچار نشویم. و از« فخر»، «عجب»و « کبر»بخواهیم که به خویهای ناپسندی چون  آموزد که از خداوندآنگاه به ما می

شود، امام )ع( به ما انسان می آنجا که درجات ظاهری دنیوی و عزت و ارجمندی زودگذر دنیا سد راه تکامل حقیقی

  :اوند اینگونه درخواست کنیمخد آموزد که در جهت رفع این نارسایی ازمی

 عند نفسی مثلها، و ال تحدث لی عزا ظاهرا اال احدثت لی ذله باطنه عند نفسی و ال ترفعنی فی الناس درجه اال حططتنی

پست نمایی، و عزت آشکار برایم پدید  بقدرها، و مرا به درجه و مقامی سرافراز مفرما مگر آنکه پیش نفسم مانند آن

  .برای من خواری پنهانی پدید آوری به همان اندازه پیش نفسممیاور مگر آنکه 

 فرماید: و عمرنی ما کان عمری بذله فی طاعتک، فاذا کان عمری مرتعامی و در تفسیر حیات و مرگ و تبیین آنها

و به تهنگامی که عمرم در فرمانبرداری  للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی، او یستحکم غضبک علی، و تا

عمرم چراگاه شیطان شود )بر من تسلط یابد( مرا بمیران پیش از آنکه دشمنی  رود، به من عمر بده، پس هرگاهکار می

کوتاه بزرگترین و محکمترین  تو به من روآورد، یا خشمت بر من استوار گردد. امام سجاد )ع( در این عبارت سخت

حیات و زندگی انسان در جهت اطاعت از خدا و مبتنی بر مکتب  دهد. و آن این که اگرفرمول زندگی را آموزش می

انسان و سرمایه  دارای حیات طیبه و نیکو و بابرکت همراه با سعادت ابدی پس اگر زندگی و حیات الهی باشد، انسان
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اش برق دنیا با تمام امکانات و ظواهر فریبنده عمر او در جهت مقاصد شیطان مصرف شود، این زندگی پر زرق و

با  آن خشم و غضب خداوند قرار دارد. آنگاه در فراز دیگر دعا برای اصالح روابط شود، زیرا در پیارزش میبی

محبت، بدگمانی را به اطمینان و تلخی ترس از  کند که: دشمنی را به دوستی، حسد را بهانسانها از خداوند درخواست می

  .دشمنان را به امنیت تغییر دهد

بحلیه الصالحین، و البسنی زینه  فرماید: و حلنیشمرد و مییگر از خویها و ارزشهای اخالقی را برمیای دپاره سپس

آراسته فرما، و زیور پرهیزگاران را به من بپوشان. و برای رسیدن به این  المتقین، و مرا به زینت صالحین و شایستگان

  واال، امور اخالقی زیر را از خداوند مقام

  :نمایدمی متعال درخواست

  فی بسط العدل )با توفیق برای( گسترش عدالت، -1

  و کظم الغیظ و فرونشاندن خشم، -2

  و اطفاء النائره و خاموش کردن آتش دشمنی، -3

  و ضم اهل الفرقه، و گرد آوردن پراکندگان )دلهای از هم رنجیده(، -4

  و اصالح ذات البین، و اصالح فساد بین مردم، -5

  و افشاء العارفه و فاش کردن )گسترش( خیر و نیکی، -6

  و ستر العائبه، و پنهان نمودن عیب و زشتی، -7

  خوئی،و لین العریکه، و نرم -8

  و خفض الجناح، و فروتنی، -9

  و حسن السیره، و روش نیکو، -10

  و سکون الریح و سنگینی، -11

  و طیب المخالقه و خوشخویی )با مردم(، -12

  و السبق الی الفضیله و سبقت گرفتن در فضیلت، -13

  آنکه جزای احسانی باشد(،و ایثار التفضل و برگزیدن احسان )بی -14

  و ترک التعییر، و سرزنش نکردن، -15

  و االفضال علی غیر المستحق. و کمک نکردن به غیر مستحق، -16

  ،و القول بالحق و ان عز، و گفتن حق اگر چه سخت باشد -17

  و استقالل الخیر و ان کثر من قولی و فعلی، و کم شمردن نیکی گفتار و کردارم اگر چه بسیار باشد، -18

  بسیار شمردن بدی گفتار و کردارم اگر چه کم باشد، و استکثار الشر و ان قل من قولی و فعلی، و -19

  و لزوم الجماعه، و همیشه با جماعت )مومنین( بودن، -20

  گزاران،هل البدع، و واگذاشتن بدعتو رفض ا -21

  تراشان جاهل(،و مستعمل الرای المخترع، و واگذاشتن مخترعین آراء )یعنی مدعیان باطل و دین -22

  و اجعلنی علی ملتک اموت و احیی، و چنانم گردان که بر دین تو )اسالم( بمیرم و زنده گردم، -23

  نیازی بپوشان )تا در پیش غیر تو سر فرود نیاورم(،و توجنی بالکفایه، و سرم را به تاج بی -24

  کنم وادار،و سمنی حسن الوالیه، و مرا به نیکی در کارهایی که به آن قیام می -25

  وهب لی صدق الهدایه، و هدایت حقیقی را به من ببخش، -26

  و ال تفتنی بالسعه، مرا به توانگری گمراه مفرما، -27

  ، و زندگی آسوده که در آن رنج نباشد به من عطا فرما،و امنحنی حسن الدعه -28

  و ال تجعل عیشی کدا کدا، و سختی و دشواری در زندگیم قرار مده، -29

  و ال ترد دعائی علی ردا، و دعا و درخواستم را به خودم بازمگردان، -30

  روی و اسراف بازدار،و امنعنی من السرف، و مرا از زیاده -31

  ام را از تباه شدن مصون بدار،قی من التلف، و روزیو حصن رز -32

  و وفر ملکتی بالبرکه فیه، و دارائیم را به برکت و زیاد نمودن در آن افزون گردان، -33

  نیاز کن،و اکفنی مونه االکتساب، و مرا از به دست آوردن روزی و کسب با رنج بی -34

عطا فرما، تا از عبادت و بندگی تو  برماز جایی که هرگز گمان نمی ام راو ارزقنی من غیر احتساب،... و روزی -35

  بار سنگینی زیانها و بدی عواقب کسب )غیرمشروع( نروم، برای به دست آوردن روزی بازنمانم، و زیر

  و صن وجهی بالیسار، و آبرویم را به توانگری حفظ نما، -36

  ...خوارانت روزی بخواهمبه تنگدستی خوار مگردان، تا از روزی و ال تبتذل جاهی باالقتار،... و ارجمندیم را -37

  .و ارزقنی صحه فی عباده، و تندرستی در عبادت را روزی من کن -38

  و فراغا فی زهاده، و آسایش در زهد و دوری از دنیا، -39

  و علما فی استعمال، و علم با عمل )روزی من کن(، -40

  ای که به وسواس بداندیشی و بدگمانی( کشد،روی )نه به اندازهاری از روی میانهو ورعا فی اجمال، و پرهیزک -41
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  و سهل الی بلوغ رضاک سبلی، و راههایم را برای رسیدن به خشنودیت آسان فرما، -42

  و حسن فی جمیع احوالی عملی، و کردارم را در هر حال نیکو گردان، -43

  مرا در اوقات فراموشی به یاد خود آگاه ساز،و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، و  -44

  و استعملنی بطاعتک فی ایام المهله، و در روزگار مهلت )زندگانی دنیا( مرا به طاعت و بندگیت بگمار، -45

و انهج لی الی محبتک سبیال سهله، و راهی هموار به سوی محبت و دوستیت )پیروی از اوامر و نواهیت( برای  -46

  من آشکار نما،

  .اکمل لی بها خیر الدنیا و االخره، به وسیله آن راه )یا آن محبت( نیکی دنیا و آخرت را برایم کامل بگردان -47

های اعتقادی، اخالقی، فردی و زمینه آموزد، در تمامیکنیم، درخواستهایی که امام )ع( به ما میمالحظه می چنانکه

دهد که دعا در فرهنگ اسالم کالس . و این به وضوح نشان میباشدمی ...اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی

وظایف انسان نسبت به  تقویت انسان در جهت عمل به دستورات مکتب است. گذشته از این کالس یادآوری سازندگی و

  .تاسالسالم، نیایش عارفانه توام با شناخت و معرفت خداوند علیهم بیتخالق هستی است. در نتیجه دعا در مکتب اهل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 دعا برای پدر و مادر

  :عنوان دعا چنین است

  .السالم البویه علیهماالسالم از دعاهای امام )ع( برای پدر و مادر خود )ع( استو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

بیت ایشان )ع( به پدر و مادر بزرگوار خویش دعا کرده امام چهارم )ع( پس از درود فرستادن بر پیامبر )ص( و اهل

  :فرمایندمی

پدر و مادر مرا به گرامی داشتن نزد  اخصص، اللهم، والدی بالکرامه لدیک، و الصلوه منک، یا ارحم الراحمین، خدایا و

ترین بخشندگان. آنگاه به طور غیرمستقیم به مقام پدر و بخش. ای بخشنده خود و احسان و نیکی از جانب خویش برتری

انسان نسبت به والدین استمداد  داوند در جهت ادای حقوق و وظائفو حقوق آنها بر فرزندان اشاره کرده و از خ مادر

  :فرمایدطلبد و میمی

آنها( را به من الهام نما و  یجب لهما علی الهاما، و دانستن آنچه درباره ایشان بر من واجب است )حقوق و الهمنی علم ما

امام حسین )ع( هر دو معصوم هستند. اما در این دعا  )ع( و پدر گرامیشان دانیم امام سجاددر دلم انداز. البته گرچه می

آنها را در مکتب اسالم نشان  کند. و عالوه بر اینکه جایگاه)ع( به ما رعایت حقوق پدر و مادر را گوشزد می امام

در از کند. سپس در فراز دیگری از دعا درباره رعایت حقوق پدر و مامی دهد ما را با وظایفمان نسبت به آنها آشنامی

لهما عریکتی، و اعطف علیهما  فرماید: اللهم خفض لهما صوتی، و اطب لهما کالمی، و النطلب کمک کرده می خداوند

خدایا صدایم را در برابر ایشان آهسته، سخنم را خوشایند، خویم را نرم و  .قلبی، و صیرنی بهما رفیقا، و علیهما شفیقا

  .شان سازگار و بر آنان رحیم گردانرا بر آنان مهربان کن، و مرا با ای دلم

بودن و در نتیجه رفیق و شفیق پدر و  خو بودن و با عاطفه و محبتآرامی سخن گفتن، کالم نیکو به کار بردن، نرم به

 اند. سپس با اشاره غیرمستقیم به نقشاین فراز از دعا به آنها اشاره فرموده مادر بودن از وظایفی است که امام )ع( در

تکرمتی، خدایا آنان را به پرورش من جزا ده و در  فرماید: اللهم اشکر لهما تربیتی، و اثبهما علیی پدر و مادر میتربیت

ادبار صلواتی،  فرماید: اللهم ال تنسنی ذکرهما فیدر مورد زمان دعا کردن بر پدر و مادر می گرامی داشتنم پاداش ده، و

خداوندا یاد ایشان را به دنبال نمازها و در وقتی از اوقات شب  ساعات نهاری، و فی انا من آناء لیلی، و فی کل ساعه من

  .از ساعات روزم از یادم مبر و در هر ساعتی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .بع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامن

 دعا برای فرزندان

  :عنوان دعا چنین است

  .السالم، از دعاهای امام )ع( است برای فرزندانش )ع(السالم لولده علیهمو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

  :فرمایدامام )ع( در فراز آغازین دعا برای فرزندان می

گذار به این نعمت که فرزندانم را  و من علی ببقاء ولدی، و باصالحهم لی، و بامتاعی بهم، بار الهی بر من منت اللهم
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 مند وعطا کنی( و آنها را برای من صالح گردانی، و مرا به وجود آنها بهره باقی بداری )و عمر طوالنی و با عز به آنها

  .کامروا سازی

ای زیر را در جهت طول عمر و اصالح و سعادتمندی در دنیا و آخرت فرزندان سپس در بخش دیگر دعا، درخواسته

  :فرمایدبیان می

  .طول عمر، الهی امدد لی فی اعمارهم، خدای من عمر آنها را طوالنی گردان -1

من نیکو صحت بدن و دین و اخالق، و اصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخالقهم، و بدنها و دینها و اخالقشان را برای  -2

  .گردان

  .عافیت تن و جان، و عافهم فی انفسهم...، و تن و جانشان را عافیت ده -3

  .زیادی رزق و روزی، و ادرر لی و علی یدی ارزاقهم، و روزیهایشان را برای من و به دست من فراوان گردان -4

نیکوکاران و پرهیزکاران و بینایان  نیکوکار و باتقوا و بابصیرت، و اجعلهم ابرارا اتقیاء بصراء، و آنان را -5

  .بابصیرت قرار ده

  .شنونده و فرمانبردار، سامعین مطیعین لک، و شنوندگان )سخن راست و حق( و فرمانبرداران خودت قرار ده -6

اعدائک معاندین و مبغضین، و  دوستدار دوستان خدا و دشمن دشمنان او، و الولیائک محبین مناصحین، و لجمیع -7

دار برای همه دشمنانت قرار بده. سپس با اشاره به دشمنان و کینه ن را( دوستداران پنددهنده برای دوستانت، و)آنا

یاری و کمک فرماید: و اعنی  آموزد از خداوند درخواست کنیم که ما را در تربیت آنانفرزندان به ما می اهمیت تربیت

تادیب )راه پسندیده را به آنها نشان دادن( و نیکی کردن به ایشان  علی تربیتهم و تادیبهم و برهم، و مرا در تربیت و

های شیطان دعا برای حفظ شدن از وسوسه آموزد کههای شیطان، به ما میها و توطئهفرما. آنگاه با اشاره به نقشه یاری

  .را بر ما غالب نکند کنیم، و از خداوند بخواهیم که شیطان

بکثره الدعاء لک، خدایا به توانایی خود او )شیطان( را از تسلط بر ما  نک حتی تحبسه عنااللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطا

نقشهای دعا در زندگی انسان، سپر  نما تا به وسیله دعا خواندن بسیار )برای تو( او را از ما بازداری. یکی از مغلوب

ر برخی روایات از دعا به سپر مومن شیطان است، به طوری که د هایبودن آن در برابر حمالت مشکالت و وسوسه

بازدارنده شیطان را دارد. زیرا  فرماید کثرت دعا، به اراده خداوند و خواست او نقشامام )ع( نیز می تعبیر شده است. و

  :آموزد که از خداوند درخواست کنیم در زمره افراد زیر قرار بگیریممی کننده انسان است. آنگاه به مادعا تقویت

  .اندنی که به پناه بردن به خدا خو گرفتهکسا -1

  .اندو در معامله با خدا سود برده -2

  .اندو به عزت و توانائی خدا پناه برده -3

  .و از فضل و بخشش خداوند روزی حالل بر ایشان فراخ گردیده -4

  .اندو به وسیله خدا از ذلت و خواری به عزت و بزرگواری رسیده -5

  .اندستم، به عدل و داد خدا پناه بردهو از ظلم و  -6

  .اندو به رحمت و مهربانی خدا از بال و گرفتاری بهبودی یافته -7

  .اندچیزی توانگر شدهنیازی از خداوند، از فقر و بیو به بی -8

  .اندو به ترس از خدا، از گناهان و لغزشها و نادرستیها نگاه داشته شده -9

  .اندتوفیق یافته ، به نیکی و راه راست و درستو به پیروی از خدا -10

  .اندو به قدرت خداوند، میان ایشان و گناهان، مانعی پدیدار شده که همه گناهان را ترک گفته -11

  اند. )الساکنین فی جوارک(و در جوار و همسایگی )رحمت و لطف خدا( آرمیده -12

مردان و زنان مسلمان و مومن از  خویش درخواست فرموده برای همه در پایان آنچه را برای خود و فرزندان و ذریه و

اعط جمیع المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات مثل الذی سالتک  فرماید: وپیشگاه خداوند طلب نموده و می

آخرت خواستم به همه  فرزندانم در دنیا و لولدی فی عاجل الدنیا و اجل االخره، و مانند آنچه از تو برای خود و لنفسی و

که  فرمایند: هر مومنیباایمان ببخش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان

اول روزگار گذشته یا آنکه تا روز قیامت  ای که ازبرای مومنین و مومنات دعا کند خدای عزوجل از هر مومن و مومنه

  .گرداندایشان دعا کرده به او بازمی آینده است مانند آنچه را که او برای

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .نستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع: دا

 درباره همسایگان و دوستان

  :عنوان دعا چنین است

اذا ذکرهم، از دعاهای امام )ع( است درباره همسایگان و دوستانش  السالم لجیرانه و اولیائهو کان من دعائه علیه

  .نمودآنها را یاد می هنگامی که
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  محتوای دعا

ن دعا پس از درود فرستادن بر رسول خدا و آل او در مورد همسایگان و دوستان خویش امام سجاد )ع( در ای

  :فرمایدمی

والیتک، )خدایا( مرا به بهترین یاری نمودن  تولنی فی جیرانی و موالی العارفین بحقنا، و المنابذین العدائنا بافضل و

با  نمایند( ورا باور داشته و حقوق ما را رعایت می حق ما عارف هستند )امامت ما درباره همسایگان و دوستانم که به

  .کنند همراهی فرمادشمنان ما مخالفت می

امام )ع( در این بخش از دعا توجه ما را به باور و عقیده همسایگان و دوستان جلب کرده و دو صفت و ویژگی برای 

  :فرمایدآنان ذکر می

  (عارف بودن به حق امام )ع( )عقیده به امامت -1

  مخالفت با دشمنان امام )ع( -2

  :کند که همسایگان و دوستان را به انجام اعمال و کارهای زیر توفیق دهدسپس از خداوند درخواست می

  .القامه سنتک، برپا داشتن سنت الهی -1

  .اتو االخذ بمحاسن ادبک، فراگرفتن اخالق پسندیده -2

  .وانانشانفی ارفاق ضعیفهم، در سود رساندن به نات -3

  .و سد خلتهم، و جلوگیری از فقر و نیازمندیشان -4

  .و عیاده مریضهم، و عیادت از بیمارشان -5

  .و هدایه مسترشدهم، و راهنمایی کسانی از آنها که نیازمند ارشاد هستند -6

  .و مناصحه مستشیرهم، و اندرز دادن کسانی از آنها که نیازمند مشورت هستند -7

  .هایشانادمهم، و دیدار کردن از سفر آمدهو تعهد ق -8

  .و کتمان اسرارهم، و پنهان کردن رازهایشان -9

  .و ستر عوراتهم، و پوشاندن عیبهایشان -10

  .هایشانو نصره مظلومهم، و یاری ستمدیده -11

  و حسن مواساتهم بالماعون، و خوب کمک کردنشان در ابزار خانه )ماعون( -12

  .هم بالجده و االفضال، و سود رساندنشان به بخشش فراوانو العود علی -13

و اعطاء ما یجب لهم قبل السوال، و عطا کردن )به محتاجان( آنچه در نزدشان الزم و ضروری قبل از  -14

  .درخواست

عاد ها و ابدر تمام زمینه شود درخواستهای امام )ع( از خداوند در مورد همسایگان و دوستانمالحظه می چنانکه

دنیوی و هم آنچه مربوط به سعادت آخرت است. به طوری که اگر  باشد. هم جنبه مادی و هم معنوی، هم موضوعاتمی

العابدین )ع( در زین شود. در حقیقت امامانجام این دستورات موفق شود، تمامی نارسائیها برطرف می انسان واقعا در

دهد. به پا داشتن سنتهای الهی، فراگرفتن ادب در آموزش می ا راقالب دعا معارف الهی و وظایف فردی و اجتماعی م

یکدیگر، همچنین  انسانی و از میان برداشتن نارسائیهای رفتاری از جمله افشاء رازها و عیوب جهت تقویت روابط

 مناسبتهای گوناگون مثل از سفر آمدن و کمکهای یاری کردن مظلوم و عیادت مریض و رفت و آمد و بازدید به

وابط ر کنندهجمله درسهایی است که در این فراز از دعا بیان شده است. و همگی تقویت اقتصادی و مالی به یکدیگر از

  .اجتماعی مومنین و رشد و کمال معنوی آنان است

مودت و نصیحت  کند که در حق آنها رحمت و عفت و تواضع ودعا امام )ع( برای خویش دعا می آنگاه در فراز دیگر

آموزد که در حق همسایگان، اینگونه حقیقت به ما می عایت و گذشت و احسان و حسن ظن و نیکی داشته باشد. و درو ر

  .داشته باشیم برخورد و رابطه اسالمی

کند که عنوان امام و مقتدا( از خداوند درخواست می ایشان در قسمتی از بخش آخر دعا با اشاره به حق خویش )به

 فی حقی، و نسبت به حق خویش به عنوان امام و پیشوای الهی، افزون فرماید: و زدهم بصیره را شناخت و بینش آنها

ه من، و شناسایی به فضل و برتری من بیافزا تا ب معرفه بفضلی حتی یسعدوا بی و اسعد بهم، و به ایشان بینایی در حق

بخت آنان نیک فرماید من به وسیلهمام )ع( که میبه وسیله آنان نیکبخت گردم. جمله آخر ا وسیله من نیکبخت شوند و من

نقش روابط سالم اجتماعی در جهت سعادت و کمال  شوم، با اینکه حضرت برگزیده خدا و امام معصوم است، اشاره به

هت ج در هر سطحی که باشد بر اساس معیارهای الهی تنظیم شود، انسانها یکدیگر را در انسانهاست. اگر روابط انسانها

  .اساس تعالیم الهی اسالم تحقق میابد کنند. رشد و کمال مادی و معنوی در گرو رابطه صحیح و بریاری می کمال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .یفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع: دانستنیهای صح
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 دعا برای مرزداران

  :عنوان دعا چنین است

السالم الهل الثغور، از دعاهای امام )ع( برای مرزداران )پاسداران مرزهای سرزمین اسالمی( و کان من دعائه علیه

  .باشدمی

  محتوای دعا

پاسداری آنها از حدود سرزمین  در پرتو نگهبانی وکند که سجاد )ع( در این دعا توجه ما را به کسانی جلب می امام

امام )ع( در دعا به ایشان و نیز حفظ حدود و مرزهای اسالمی، عباراتی  .شوداسالمی، امنیت و آرامش داخلی تامین می

و  فرماید:او آغاز کرده می کند و ابتدا جهت استجابت دعا، کالم خود را با صلوات بر پیامبر )ص( و آلمی را بیان

اسبغ عطایاهم من جدتک، و مرزهای مسلمانان را به عزت و  حصن ثغور المسلمین بعزتک، و اید حماتها بقوتک، و

انعامشان را از توانگریت  بدار، و نگهبانان آن مرزها را به قوت و قدرت خود یاری فرما و عطایا و جالل خود محفوظ

  :کندزداران( از خداوند درخواست یاری می)مر های زیر برای آنانفراوان گردان. سپس در زمینه

  .افزایش تعداد آنها، و کثر عدتهم -1

  .های ایشان، و اشحذ اسلحتهمو برندگی اسلحه -2

  .و حفظ حدود و محل استقرار آنها، و احرس حوزتهم -3

  .و محکم شدن اطراف لشکرگاه آنها، و امنع حومتهم -4

  .میان سپاهیان، و الف جمعهمو پیوند دلها و هماهنگی و دوستی  -5

  .و تدبیر امور ایشان، و دبر امرهم -6

  .درپی آذوقه ایشان، و واتر بین میرهمو تامین مستمر و پی -7

  .و به تنهایی، کارگزاری نمودن سختیهایشان، و توحد بکفایه مونهم -8

  .و یاری کردن ایشان برای رسیدن به پیروزی، و اعضدهم بالنصر -9

  .نیرو دادن به آنها به وسیله صبر، و اعنهم بالصبرو  -10

  .و اعطای دقت نظر به ایشان )در مقابل مکر و حیله دشمنان(، و الطف لهم فی المکر -11

  .دانند، و عرفهم ما یجهلونو آشنا کردن آنها به آنچه )از فنون و تدابیر جنگی و امور دین و دنیا( که نمی -12

بصرهم ما ال یبصرون. آنگاه در فراز  بینند، وپاهیان به آنچه )مکر و فریب دشمنان( که نمیو بصیرت دادن به س -13

  :فرمایددرخواستهای زیر را از خداوند بیان می دیگر دعا برای هر یک از سپاهیان اسالم

  .فلقه الیسر، و هیئی له االمر، پس او را آسانی پیش آور و کار را برایش مهیا ساز -1

  .دار شوه بالنجح، و پیروزی را برایش عهدهو تول -2

  .و تخیر له االصحاب، و بهترین یاران را برای او برگزین -3

  .و استقوله الظهر، و به آنچه نیازمند است یاریش کن -4

  .اش را سرشار گردانو اسبغ علیه فی النفقه، و جیره -5

  .سازمند و متعه بالنشاط، و او را به نشاط و خرمی بهره -6

  .و اطف عنه حراره الشوق، و گرمی آرزو را از او فرونشان -7

  .و اجره من غم الوحشه، و او را از اندوه تنهائی برهان -8

  .و انسه ذکر االهل و الولد، و یاد زن و فرزند را فراموشش ساز -9

  .و اثر له حسن النیه، و او را به حسن نیت راهنمائی کن -10

  .دار شویه، و عافیت و تندرستی را برایش عهدهو توله بالعاف -11

  .و اصحبه السالمه، و سالمتی و رهائی از بالها را همراهش گردان -12

  .دلی دور سازو اعفه من الجبن، و او را از ترس و سست -13

  .و الهمه الجراه، و جرات و دلیری در دلش بیفکن -14

  .و ارزقه الشده، و نیرومندی روزیش نما -15

  .و ایده بالنصره، و با کمک و یاری )خود( او را یاری فرما -16

  .و علمه السیر و السنن، و راهها )احکام جهاد( و روشها را به او بیاموز )سیرتها و سنتها را به او یاد بده( -17

  .و سدده فی الحکم، و در حکم کردن راه درست را به او بنما -18

  .ا و خودنمایی را از او دور کنو اعزل عنه الریاء، و ری -19

  .و خلصه من السمعه، و او را از انجام کاری برای اینکه مردم بشنوند رها کن -20

ماندنش را در راه خود و برای  و اجعل فکره و ذکره و ظعنه و اقامته فیک و لک، و اندیشه و یاد و سفر کردن و -21

سپس امام )ع( برای سپاهیان اسالم آن هنگام که با دشمن روبرو  .)به دست آوردن رضا و خشنودی( خودت قرار بده

  :فرمایدکرده و می شوند دعامی

  .فقللهم فی عینه، آنها را )دشمنان را( در پیش چشمش اندک نما -1
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  .و صغر شانهم فی قلبه، و مقام )دشمنان( را در دلش کوچک ساز -2

  .یروز گردانو ادل له منهم، و او را بر آنان )دشمنان( پ -3

  .و ال تدلهم منه، و دشمنان را بر او چیره مگردان -4

کسانی که با صرف مال و امکانات خود  کند، یعنی برایدر بخش دیگر دعا، امام )ع( برای افراد پشت جبهه دعا می و

 د نیاز جبهه همکاریروند، یا در تامین وسایل مورخانواده سپاهیان اسالم می کنند، به یاریجبهه اسالم را یاری می

رای نمایند. و یا بسپاه اسالم ترغیب می کنند، یا در راه تقویت جبهه اسالم تبلیغ کرده، دیگران را به پیوستن بهمی

  ...کنندپیروزی سپاه اسالم دعا می

پاداش سپاهیان  خواهد که اجر ومی کنند از خداوند)ع( برای تمامی این افراد که به نوعی به جبهه اسالم کمک می امام

  .فرستدخاتمه بر محمد )ص( و آل طاهرینش درود می اسالم در جبهه را عنایت بفرماید. و در

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 درخواست عفو از خداوند

  :عنوان دعا چنین است

)ع( در درخواست عفو و گذشت و رحمت و  الرحمه، از دعاهای امام السالم فی طلب العفو وو کان من دعائه علیه

  .)خدای تعالی( است مهربانی از

  محتوای دعا

  :آموزد که درخواستهای زیر را از خداوند داشته باشیمامام )ع( در فراز اول دعا به ما می

لوب و و اکسر شهوتی عن کل محرم، و قوای شهوانی مرا از هر کار حرام در هم شکن ) هواهای نفسانی مرا مغ -1

  مقهور خود گردان(

  .و ازو حرصی عن کل ماثم، و حرصم را از هر کار بد برکنار دار -2

رساندن به هر مرد و زن مومن و  و امنعنی عن اذی کل مومن و مومنه و مسلم و مسلمه، و مرا از اذیت و آزار -3

مرتکب شده و یا حق ایشان را برده، اگر  ای که درباره او ستمیبنده کندمسلمان بازدار. سپس از خداوند درخواست می

من عفوی عنهم عفوک، و من  فرماید: و عوضنییا مرده، بیامرزد. )فاغفر له ما الم به منی( و آنگاه می زنده است

ینجو کل منا بمنک، و مرا از عفو و گذشتم از ایشان به عفوت،  دعائی لهم رحمتک حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، و

یک از ما به وسیله  رخواستم )درباره آمرزش( برای آنان به رحمتت عوض )پاداش( عطا فرما، تا هرد و از دعا و

به سبب نعمت )پاداش به من و آمرزش آنان، از بدبختی(  احسان تو )در دنیا و آخرت( نیکبخت شود، و هر کدام از ما

نفسی، و نفس  خواهیم: و هب لنفسی علی ظلمهاآموزد که از خدا بدرخواستهای خود به ما می رهایی یابد. و در ادامه

و رحمتت را به برداشتن بار گرانم بگمار. و  مرا با اینکه به خود ستم کرده ببخش. و وکل رحمتک باحتمال اصری،

 عن مصارع الخاطئین، و مرا الگوی کسانی قرار بده که به گذشت خود آنها را از اجعلنی اسوه قد انهضته بتجاوزک

  .ای(ای ) نگهداری کردهی خطاکاران به پا داشتهافتادنگاهها

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 نگهداری از گناه درخواست پرده پوشی و

  :عنوان دعا چنین است

پوشی و حفظ و نگهداری السالم فی طلب الستر و الوقایه، از دعاهای امام )ع( در درخواست پردهو کان من دعائه علیه

  .)از گناه( است

  محتوای دعا

پوشش خطاها و عیبها و  که در جهت آموزداین دعا امام )ع( پس از درود فرستادن بر محمد )ص( و آل او به ما می در

  :فرمایداستمداد و کمک بگیریم و می مصون ماندن از هجوم گناهان چگونه از خداوند

  .و ال تبرز مکتومی، و سوم را آشکار مگردان -1

  .و ال تکشف مستوری، و پنهانم را هویدا مکن -2

ام خلق را آگاه )از احوال و افعال ناشایستهو ال تعلن علی عیون المالء خبری، و پیش چشم مردم خبرم را فاش مساز  -3

  .مکن(

اخف عنهم ما یکون نشره علی عارا، و آنچه نشر آن مایه سرشکستگی و ننگ و عار )من( است همه را )به کرمت(  -4

  .از چشم خلق پنهان دار

  .نسازد از آنها بپوشاو اطو عنهم ما یلحقنی عندک شنارا، و آنچه که نزد تو مرا رسوا می -5
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  :آموزد که از خداوند بخواهیم چنین عاقبتی را در آخرت نصیب ما فرمایدآنگاه به ما می

  .شرف درجتی برضوانک، به رضا و خشنودی خود درجه و پایه )مقام و منزلت( مرا بلند گردان -1

  .و اکمل کرامتی بغفرانک، و به آمرزش خود گرامی داشتنم را کامل نما -2

  .صحاب الیمین، و مرا در زمره اصحاب یمین درآورو انظمنی فی ا -3

  .و وجهنی فی مسالک االمنین، و )قلبم را( در راه و طریقه آنانکه ایمن هستند متوجه گردان -4

  .و اجعلنی فی فوج الفائزین، و مرا در زمره رستگاران عالم قرار ده -5

  .ا صالحان و نیکان آباد سازو اعمر بی مجالس الصالحین، و زندگانیم را به همنشینی ب -6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 درباره وداع با ماه مبارک رمضان

  :ا چنین استعنوان دع

السالم فی وداع شهر رمضان، از دعاهای امام )ع( درباره وداع و درود با ماه مبارک رمضان و کان من دعائه علیه

  .است

  محتوای دعا

اللهم یا من ال یرغب فی الجزاء، و یا من  :فرماید)ع( در ابتدای دعا به مدح و ثنای خداوند جل جالله پرداخته و می امام

  یکافی عبده علی السواء، لی العطاء، و یا من الال یندم ع

شود، و ای خواهد، و ای آنکه بر عطا و بخشش پشیمان نمیپاداش نمی خدایا ای آنکه )برای نعمتهایی که به خلقش داده(

دهد و اگر بد باشد می دهد )بلکه اگر نیک باشد چند برابر)کردار( بنده خود را یکسان و برابر نمی آنکه جزای

فرماید: السالم علیک یا شهر الله رمضان سالم کرده می آمرزد(. سپس در فرازی از دعا اینگونه بر ماه مبارکمی

علیک یا اکرم مصحوب من  اولیائه، سالم بر تو ای بزرگترین ماه خدا، و ای عید دوستان خدا. السالم االکبر، و یا عید

یار بودی. السالم علیک من شهر قربت فیه االمال، سالم بر  صاحب واالوقات، سالم بر تو ای گرامیترین وقتهایی که م

سالم بر تو ای  شود(. السالم علیک من الیف آنس مقبال فسر،در آن نزدیک است )حاجتها روا می تو ماهی که آرزوها

، سالم بر تو السالم علیک من مجاور رقت فیه القلوب .همدمی که انس و خو گرفت هنگامی که رو آورد و شاد گردانید

ه ای کدهندهیاری نرم و فروتن گردید. السالم علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سالم بر تو ای که دلها در آنهمسایه

شهر هو من کل امر سالم، سالم بر تو ماهی که از هر  )ما را( بر مغلوب ساختن شیطان یاری کرد. السالم علیک من

را داشته  آموزد از پیشگاه مقدس الهی این درخواستهاازهای دیگر دعا به ما میو در فر .گزند استچیز سالمت و بی

  :باشیم

  .و ابلغ باعمارنا ما بین ایدینا من شهر رمضان المقبل، و عمرهای ما را که در پیش است به ماه رمضان آینده برسان -1

  .یر و نیکی( عوض دهو اجبر مصیبتنا بشهرنا، و مصیبت و اندوه ما را به رفتن ماه ما )خ -2

  .اللهم اسلخنا بانسالخ هذا الشهر من خطایانا، خدایا با گذشتن این ماه از گناهان ما بگذر -3

  .اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید، خدایا ترس از عذاب دوزخ را روزی ما گردان -4

  .و شوق ثواب الموعود، و پاداش وعده داده شده )بهشت( را روزی ما گردان -5

الی یوم القیامه، خدایا از پدران و مادران  اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا و اهل دیننا جمیعا من سلف منهم و من غبر -6

  .ایشان درگذشته و هر که درنگذشته تا روز رستاخیز درگذر )آنان را ببخش( و همه همکیشان ما، هر که از

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 دفع کید و مکر دشمنان

  :عنوان دعا چنین است

 االعداء، و رد باسهم، از دعاهای امام )ع( در جهت دفع کید و مکر دشمنان و السالم فی دفاع کیدو کان من دعائه علیه

  .بازگردانیدن سختی و شکنجه ایشان است

  محتوای دعا

دشمنان در  دانیم شخص را از حمله)ع( آمده است که دعا سپر مومن است، و سپر چنانکه می در روایات معصومین

آموزد. امام )ع( مبارزه با دشمنان را به ما می ف الهی و خداشناسی راههایدارد. این دعا در ضمن بیان معارامان می

  :فرمایندمی دعا را اینگونه آغاز
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ای خدای من راهنمائیم کردی پس غافل مانده و به کار  الهی هدیتنی فلهوت، و وعظت فقسوت، و ابلیت الجمیل فعصیت،

در این  مت نیکو عطا نمودی پس نافرمانی کردم. امام )ع(دل گشتم، و نعدادی پس سخت بیهوده مشغول شدم و پندم

فرمایند که عبارتند شود اشاره میهای او مینقشه ای نارساییها که موجب غلبه دشمن، و اجرا شدنعبارات کوتاه به پاره

  :از

  غفلت و افتادن در ورطه لهو و لعب -1

  های الهیعمل نکردن به سفارشات و موعظه -2

  صحیح نکردن از امکانات و نعمتها استفاده -3

  :فرمایدو سپس با اشاره به توحید می

  .پرستی استو وسیلتی الیک التوحید، و دستاویزم به سوی تو توحید و یگانه

، از نمایدشر حسود را دفع می اینکه خداوند چگونه شر دشمنی که شمشیر از نیام کشیده، و شر ستمگر فریبکار و و

  .شده است ت که در فراز بعدی دعا عنوانجمله مطالبی اس

آموزد تا اینگونه از خداوند مسئلت داده و به ما می و در خاتمه، پیامبر )ص( و علی )ع( را وسیله تقرب به خدا قرار

زلت له منمن به وسی الیک بالمحمدیه الرفیعه و العلویه البیضاء، و اتوجه الیک بهما...، خدایا پس کنیم: اللهم فانی اتقرب

  ...آورمجویم و به سبب آنان به درگاهت رو میمی رفیع محمد )ص( و مقام روشن علی )ع( به سوی تو تقرب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع: دانستنیهای 

 درخواست از خدا جهت دور گردانیدن اندوهها

  :عنوان دعا چنین است

السالم فی استکشاف الهموم، از دعاهای امام )ع( در درخواست )از خدای تعالی( جهت دور و کان من دعائه علیه

  .گردانیدن اندوهها است

  محتوای دعا

االخره و رحیمهما، صل علی محمد و  اید: یا فارج الهم و یا کاشف الغم، یا رحمن الدنیا وفرم)ع( در آغاز دعا می امام

محمد  اندوه، ای بسیار بخشنده در دنیا و آخرت و بسیار مهربان در آن دو سرا، بر آل محمد. ای بردارنده غم و دورکننده

  :خداوند طلب کنیم آموزد که این درخواستها را ازو آل محمد درود فرست. سپس به ما می

  .دار و پاک گرداناعصمنی و طهرنی، مرا نگه -1

کنم عمل و کرداری را که به سبب آن هر کسی که آن را انجام اسالک عمال تحب به من عمل به، از تو درخواست می -2

  .دهد دوست بداری

مر تو به وسیله آن کسی را که در جریان ا هو یقینا تنفع به من استیقن به حق الیقین فی نفاذ امرک، و یقین و باوری ک -3

  .دهیمی آورد سودحقیقت یقین را به دست می

  .و اقبض علی الصدق نفسی، و مرا بر راستی )در قصد و گفتار و کردار( بمیران -4

  .و اقطع من الدنیا حاجتی، و حاجت و نیازمندیم را از دنیا جدا ساز -5

ام را در آنچه نزد تو است شوق دیدار خودت قرار لی لقائک، و رغبت و خواستهو اجعل فیما عندک رغبتی شوقا ا -6

  .ده

  .و هب لی صدق التوکل علیک، و راستی توکل و اعتماد بر خود را به من عطا فرما -7

  .کنندگان را عطا فرماییخواهم که به من ترس عبادتاسالک خوف العابدین لک، از تو می -8

  .کنندگان را به من عطا کنیخواهم( عبادت و پرستش خشوعلک، )و از تو می و عباده الخاشعین -9

 ام مانند رغبتاراده مرا در خواسته اللهم اجعل رغبتی فی مسالتی مثل رغبه اولیائک فی مسائلهم، خدایا رغبت و -10

  .هایشان قرار دهدوستانت در خواسته

  .د ترس دوستانت قرار دهو رهبتی مثل رهبه اولیائک، و ترسم را مانن -11

)ای خدا( مرا در طریق رضا و  و استعملنی فی مرضاتک عمال ال اترک معه شیئا من دینک مخافه احد من خلقک، -12

عمل، من هیچ امری از دین تو را به واسطه ترس از مخلوقت ترک  خشنودی خود به عملی مشغول بدار که با انجام آن

  .نکنم

کننده )از راه حق( نجات و رهائی گمراه هایفتن، و مرا به وسیله رحمت و مهربانیت از فتنهنجنی من مضالت ال و -13

  .الله المصطفی، و علی آله الطاهرینرسول بده. و صلی الله علی سیدنا محمد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 دعای امام سجاد در سجده

 السالم واردالسالم به حجر اسماعیل علیهعلیه کردم، دیدم امام سجادطاووس یمانی گفت: شبی از کنار کعبه عبور می

  .تبه سجده رف شد، و مشغول نماز گردید سپس

است، خوب است از فرصت استفاده کرده و گوش کنم، بدانم  من با خود گفتم: این مرد صالح از خاندان رسالت و نیکی

  :گفتچیست؟ شنیدم در سجده می دعای آن حضرت در سجده

  «.عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک»

به  اتخانه تو آمده، درخواست کننده ه تو به در خانه تو آمده، فقیر تو به درکوچک تو به در خانه تو آمده، بیچار بنده»

 آن را یاد گرفتم و در رفع هر اندوه و گرفتاری، آن دعا را خواندم، و اندوه و» :گویدطاووس می«. درگاه تو آمده است

  . [1] .«گرفتاریم برطرف شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .977، ص 9و کشف الغمه، ج  199، ص 9ترجمه ارشاد، ج  [1]

 منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ

  . 1741اول بهار 

 دعای امام سجاد در وقت سحر

کرد و با زاری و با خدای متعال مناجات می السالم در وقت سحر تمام شبهای ماه مبارک رمضانامام زین العابدین علیه

به  خواند، از این جهت معروفدعایی را که معروف به دعای ابوحمزه ثمالی است می کرد وتضرع و خالصانه دعا می

السالم بیت علیهمدعاهای ائمه اهل ای ابوحمزه گشته است که راوی این دعا اوست و این دعای شریف از مهمتریندع

بخشد، همان طوری که مشتمل بر ارتباط آن حضرت را با خدا تجسم می است زیرا که این دعای شریف درجه توجه و

زیبایی اسلوب و سالست  گردد. عالوه بر اینها بهکه باعث جلوگیری نفس از غرور و شهوات نفسانی می مواعظی است

ا رسد و مپیشگاه خداست تا آنجا که هیچ دعایی به پای آن نمی و روانی بیان ممتاز است و دارای حالت تذلل و خشوع در

که این دعای شریف در تمام  ایم بدون این که تمام آن را نقل کنیم به خاطر آنقسمتهایی از آن را برگزیده در این جا

باشد. پیش از آن که قسمتی از فرازهای این دعای شریف مندان میعالقه کتابهای دعا آمده و در دسترس بیشتر قاریان و

شایستگان جایگاه واالیی دارد آن  کنیم مایلم که به اطالع خوانندگان عزیز برسانم که این دعا در دل نیکان و را نقل

مبارک رمضان موفق به خواندن دعایند و به طوری که مالحظه  که در هنگام سحر شبهای ماهمسلمانان صالحی 

الهی: ال »دعای شریف:  خوانند. اینک فرازهایی از اینمؤمنان نیز آن را از بردارند و از حفظ می فرمایید برخی ازمی

وجد اال من عندک، و من أین لی النجاة و ال الخیر یا رب و ال ی تؤدبنی بعقوبتک، و ال تمکر بی فی حیلتک، من أین لی

لم یرضک خرج عن  بک، ال الذی احسن استغنی عن عونک و رحمتک، و ال الذی أساء و اجترأ علیک و تستطاع اال

 خداوندا! مرا به کیفر« »لوال أنت لم أدر ما أنت... قدرتک، یا رب بک عرفتک، و أنت دللتنی علیک و دعوتنی الیک، و

که جز  و به مجازات عملم غافلگیر مکن، پروردگارا! کجا خیری توانم یافت در صورتی د ادب مفرماو مجازات خو

نجاتی میسر نیست؛ نه آن کس که  پیش تو خیری نیست و از کجا راه نجاتی بجویم در صورتی که جز به لطف تو

گستاخی کرده و به راه رضای تو نیاز است و نه آن که تبهکار است و بی نیکوکار است از یاری و لطف و رحمت تو

تو مرا به وجود خودت  از قلمرو قدرت تو بیرون است ای پروردگار! من تو را به وسیله خودت شناختم و نرفته

  «.شناختمچیستی و تو را نمی دانستم که تورهنماییم فرمودی و اگر تو نبودی من نمی

 نالد، با سبک وکند و در پیشگاه او میدگار خود راز و نیاز میچگونه با پرور بیتکنید که پارسای اهلآیا مالحظه می

دیگری از این دعای شریف گوش  گوید که برخاسته از ژرفای ایمان و معرفت است... و باز به بخشروشی سخن می

تجاوز ، فعین من الذبک، و انقطع الیک، أنت المحسن، و نحن المسیئون یا حبیب من تحبب الیک، و یا قرة»دهیم: فرامی

من أناتک؟ و ما قدر  قبیح ما عندنا بجمیل ما عندک، و أی جهل یا رب ال یسعه جودک؟ و أی زمان أطول یا رب عن

کرمک، بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، یا  اعمالنا فی جنب نعمک، و کیف نستکثر أعماال نقابل بها

الی  تملقک لما انتهی زتک لو نهرتنی ما برحت من بابک، و ال کففت عنباسط الیدین بالرحمة، فو ع واسع المغفرة، یا

  «...من المعرفة بجودک و کرمک

از همه کس  بخش قلب کسی که رو به درگاه تو آورد وبا تو محبت ورزد و ای نور چشم و شادی ای دوستدار کسی که»

تو ای پروردگار به نیکوکاری خود از زشتیهای ما  بگسلد و به تو بپیوندد، ای خدایی که تو نیکوکاری و ما بدکار پس

ز بیش ا نادانی و بدکاری است که لطف و بخشش تو آن را فرانگیرد؟ و یا چه وقتی است که درگذر. خداوندا! کدامین

ارزشی دارد؟ و چگونه اعمال بدمان را با وجود  زمان حلم و شکیبایی تو باشد؟ اعمال نیک ما در برابر نعمتهای تو چه

 شماریم؟ و چگونه با وجود رحمت واسعه تو بر گنهکاران مجال تنگ خواهد بود، ای انتهایت بسیارطف و کرم بیل

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

باری سوگند به مقام عزتت که اگر  حساب، ای آن که دست قدرت تو به بخشندگی و رحمت باز است،صاحب آمرزش بی

دارم زیرا که تو را به بخشندگی و ملق دست برنمینروم و از التماس و ت مرا از درگاهت برانی هرگز به جای دیگری

  «...شناسممی کرم

دهد و از او طلب در پیشگاه آفریدگار بزرگ ادامه می السالم به التماس و خواهش و زاریشو همین طور امام علیه

قلت: قد  کلمااللهم: انی »کند: کند، اکنون گوش فرادهید و ببینید چگونه خواهش میمی مغفرت و آمرزش و رضوان

... اذا أنا صلیت، و سلبتنی مناجاتک اذا أنا ناجیت تهیأت، و تعبأت، و قمت للصالة بین یدیک، وناجیتک القیت علی نعاسا

ینی و ب سریرتی، و قرب من مجالس التوابین مجلسی، عرضت لی بلیة أزالت قدمی، و حالت مالی کلما قلت: قد صلحت

 رأیتنی مستخفا بحرمتک فاقصیتنی، أو ردتنی و عن خدمتک نحیتنی، أو لعلکبین خدمتک، سیدی: لعلک عن بابک ط

 وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، أو لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، أو لعلک

لعلک  ک ایستنی، أوالغافلین فمن رحمت فحرمتنی، أو لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، أو لعلک رأیتنی فی

 بینهم خلیتنی، أو لعلک لم تحب أن تسمع دعائی فباعدتنی، أو لعلک بجرمی و رأیتنی الف مجالس البطالین فبینی و

أی  عفوت عن المذنبین قبلی، ألن کرمک جریرتی کافیتنی، أو لعلک بقلة حیائی منک جازیتنی فان عفوت یا رب فطالما

  «...رب یجل عن مکافأة المقصرین

کردم و در پیشگاه تو به نماز  من چندان که تصمیم گرفتم و به خود گفتم و خود را آماده و مهیای طاعت تو خداوندا»

وقت نماز خواندن خواب را بر من مستولی کردی و حال راز و نیاز در وقت  ایستادم و با تو به راز و نیاز ایستادم و در

از این پس باطنم نیکو خواهد شد  د که هر چه با خود عهد کردم و گفتم کهرا از من بازگرفتی... خداوندا! چه ش مناجات

 ای پیش آمد که به عهدم ثابت قدم و پایدار نماندم و آنشد، بلیه و حادثه کاران نزدیک خواهمو به مجالس و مجامع توبه

ای و از خدمت بندگیت دورم دهخود ران حادثه بین من و محضر تو فاصله افکند؟! سرور من! شاید تو مرا از درگاه لطف

تو را سبک شمردم بدین جهت مرا از درگاهت راندی و یا آن که دیدی من از  ای و یا این که دیدی من حق بندگیکرده

نظر عنایت خود دور انداختی یا  گرداندم به این سبب بر من خشم گرفتی یا آن که در مقام دروغگویم یافتی از تو رو

محروم ساختی و یا شاید مرا در مجالس اهل دانش نیافتی به خواری و ذلتم  ه نعمتهایت ناسپاسم مراشاید دیدی که نسبت ب

ناامید کردی و یا شاید مرا در  و یا شاید مرا در مجالس اهل غفلت یافتی به این جرم از رحمت خودت مرا کشیدی

شتی، گویا تو دوست نداشتی که دعا و درخواست مرا در میان آنان واگذا مجالس اهل باطل دیدی که من با آنها انس دارم

کردی و یا شاید به کم حیایی در  بشنوی مرا از درگاهت دور کردی و یا شاید به جرم گناهانم مکافات و کیفرم مرا

خداوندا! اگر مرا عفو کنی )که شایسته بزرگی توست( پیش از من چه  - به هر حال -حضورت مرا مجازات کردی 

 «مقصران را به کیفر رسانی... ای چرا که لطف و کرمت باالتر و برتر از آن است کهران را عفو کردهگنهکا بسیار از

اشاره کرده است که در حال نماز و مناجات انسان را از توجه به خدا  السالم در این بخش از دعا، به اموریامام علیه

  :دارند، برخی از آن امور به شرح زیر استمی باز

  .ردن حقوق الهی، به نحوی که باعث خوار شمردن آنها گرددسبک شم -1

  .رو گرداندن و غفلت از خدا -2

  . [1] .خودداری نکردن از دروغ که ریشه تمام رذایل و گناهان است -3

  .اش عطا فرموده استناسپاسی نسبت به نعمتهایی که خداوند به بنده -4

اندازند و به کارهای نیک وادار ن که انسان را به یاد سرای آخرت میهمنشین نشدن با دانشمندان و علمای راستی -5

  .نمایندمی

  .شوندغفلت از یاد خدا و فراموش کردن مرگ که این دو باعث جلب انسان به شقاوت و هالکت می -6

و هرزگی تباه در کارهای بیهوده  گذرانند و عمر خود راهمنشینی با اهل باطل که اوقات خود را به بیهودگی می -7

  .شودبرتافتن از خدا می کنند، زیرا که مجالس آنان باعث رومی

 دارند، خداوند ما را ازخدا گشته و آدمی را از انجام کار خیر باز می این بود بخشی از اموری که مانع توفیق پیوستن به

  :سپاریمامور نگهدارد!. و باز به بخش دیگری از این دعای شریف گوش می این

مک، و بلؤمی الطالبنک بکر و سیدی و عزتک و جاللک لئن طالبتنی بذنوبی ألطالبنک بعفوک، و لئن طالبتنی الهی»

الهی و سیدی ان کنت ال تغفر اال ألولیائک، و أهل طاعتک فالی من  لئن ادخلتنی النار ألخبرن أهل النار، بحبی لک،

ر ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرو فبمن یستغیث المسیئون الهی المذنبون، و ان کنت ال تکرم اال أهل الوفاء بک یفزع

الجنة ففی ذلک سرور نبیک، و أنا والله أعلم أن سرور نبیک أحب الیک  و ان ادخلتنی -یعنی الشیطان الرجیم  -عدوک 

ن هم به بازخواست کنی م خداوندا ای موالی من به عزت و جاللت قسم که اگر مرا به گناهانم« »عدوک... من سرور

پستی و خواریم مؤاخذه کنی من هم به بزرگواریت از تو  عفو و کرمت از تو بازخواست خواهم کرد و اگر از من به

سازم، ای می اگر مرا به آتش دوزخ وارد کنی، اهل دوزخ را از محبت خودم نسبت به تو آگاه بازخواست خواهم کرد و

خود نبخشایی پس گنهکاران به درگاه چه کسی تضرع و  بندگان فرمانبر خدای من و ای موال من! اگر تو بر غیر اولیا و

! اگر خدای من وفادارانت، اکرام و احسان نکنی پس بدکاران به درگاه چه کسی پناه ببرند؟ زاری کنند و اگر تو با غیر

ه ی الله علیه و آلصل -ببری پیامبرت )حضرت محمد  گردد و اگر به بهشتمرا در آتش بیندازی دشمنت شیطان شاد می

  «...داری ترسوگند که من یقین دارم تو شادمانی پیامبرت را از شادی دشمنت دوست گردد، به خدا( شادمان می-
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السالم از آفریدگار بزرگ که رحمتش همه سجاد علیه به راستی که سرور و آقای پرهیزگاران و پیشوای عارفان امام

یر او تقص وجه کرده و از او برای گنهکاران و کسانی که در عبادت و بندگیدرخواست عطف ت چیز را فراگرفته است

مؤمنان و مطیعان نیست بلکه شامل  کارند طلب آمرزش و رضوان کرده است زیرا که فیض و بخشش او منحصر به

اره دعای سحر السالم سخن ما دربفرازهای گزیده از دعای شریف امام علیه حال تمام بندگان است. و با این مقدار از

  .پذیردماه مبارک رمضان آن حضرت پایان می شبهای

  .م -دروغ کلید همه بدیهاست « الکذب مفتاح کل شر»در حدیث آمده است:  [1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد کنار حجراالسود

اللهم »کرد: کرد و عرض میآسمان می رسید سر به طرفالسالم در وقت طواف وقتی که به حجراالسود میامام علیه

و در حالی که به ناودان نگاه .« »-کرمت مرا وارد بهشت برینت فرما  خداوندا به رحمت و« »ادخلنی الجنة برحمتک

الحالل، و ادرأعنی شر فسقة  و أجرنی برحمتک من النار و عافنی من السقم و أوسع علی من الرزق»گفت: می کرد،می

خداوندا مرا به رحمت و لطفت از آتش دوزخ باز دار و از بیماری و » . [1] «.شر فسقة العرب و العجمالجن و االنس و 

  «.حفظ کن بهبود بخش و روزی حالل را زیاد کن و مرا از شر فاسقان جن و انس و عرب و عجم مریضی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .917/  9فروع کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در عرفات

شد و این دعای شریف را که کریم مشغول می خواند و به دعا و تالوت قرآنالسالم در عرفات نماز میلیهامام سجاد ع

: ذیل کرد که مشتمل بر امور بسیار با اهمیت است، به شرحالسالم تالوت میعلیهم بیتاز جمله دعاهای برجسته اهل

ذاالجالل و االکرام، رب األرباب، و اله کل مألوه، و  رض،الحمد لله رب العالمین: اللهم لک الحمد بدیع السموات و األ»

هو علی کل  ء محیط، وء، و هو بکل شیء، و ال یعزب عنه علم شیء، لیس کمثله شیکل شی خالق کل مخلوق، و وارث

 سپاس ای خداوندی که پدیدآورنده آسمانها و حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است، تو را»ء رقیب... شی

صاحبان قدرت حاکم و معبود همه خداشناسان و آفریدگار همه موجودات و وارث  زمین، و صاحب عزت و جاللی و بر

ای پوشیده نیست و در همه چیز ذره چیز عالمی و در همه موجودات نظیر و مانند نداشته و از علم نامتناهی او همه

  .مراقب و نگهبان است

المتکرم، و انت الله ال اله اال انت،  المتوحد الفرد المتفرد، و انت الله ال اله اال انت الکریماال انت، األحد  انت الله ال اله

میع انت، الس الله ال اله اال انت، الرحمن الرحیم، العلیم الحکیم، و انت الله ال اله اال العلی المتعال، الشدید المحال، و انت

االکرم، الدائم األدوم، و انت الله ال اله اال انت، األول قبل کل   انت، الکریمالبصیر، القدیم الخبیر، و انت الله ال اله اال

دنوه، وانت الله ال اله اال انت، ذو  اآلخر بعد کل عدد، و انت الله ال اله اال انت، الدانی فی علوه، و العالی فی أحد، و

 لذی انشات األشیآء من غیر سنخ، و صورت ما صورتانت الله ال اله اال انت، ا البهآء و المجد، و الکبریآء و الحمد، و

ما  ء تیسیرا، و دبرتتقدیرا، و یسرت کل شی ءمن غیر مثال، و ابتدعت المبتدعات بال احتذآء، انت الذی قدرت کل شی

 علی خلقک شریک، و لم یوازرک فی امرک وزیر، و لم یکن لک مشاهد و ال نظیر، دونک تدبیرا، و انت الذی لم یعنک

نصفا ما حکمت، انت الذی ال  ت الذی اردت فکان حتما ما اردت، و قضیت فکان عدال ما قضیت، و حکمت فکانان

برهان و ال بیان.... خداوندا تو خداوند یکتایی، خدایی جز تو وجود  یحویک مکان، و لم یقم لسلطانک سلطان، و لم یعیک

نوازی نیست و تویی آن خداوندی بنده که جز تو خدای بخشنده همتایی و تویی آن خداوندییکتای مطلق، و ذات بی ندارد،

وجود ندارد و تویی آن خداوند یکتایی که جز تو خدایی نیست، تو سمیع  انتهاکه جز تو خدایی با عظمت و قدرت بی

ششت بختری و کرم و بخشنده قدیم و بر همه چیز آگاهی، و تویی آن خدای یکتای کریمی که از همه بخشندگان بصیر و

جز تو خدایی نیست که در عین برتری به همه چیز نزدیکی و در  تر است و تو آن خدای یکتایی کهجاودانه و جاودانه

مجد و کبریایی و  آنان از همه باالتری و تو آن یکتا خداوندی که جز تو خدایی نیست صاحب عظمت و عین نزدیکی به

چیز را بدون نقشه قبلی و این همه صورتها را بدون  یی نیست همهای هستی که جز تو خداستایشی و تو خدای یگانه
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قلم تقدیرت  رنج و زحمتای و همه موجودات را بگونه بسیار سهل و آسان و بیفراهم آورده نمونه و مثالی ابداع کرده

شاور و آفرینش کسی شریک و یاورت نبوده و م رقم زده و به صفحه گیتی درآوردی و تویی آن آفریدگاری که در

رد گی ات به هر چه تعلقهمتا و نظیری نیست، تو ای آن خداوند یکتایی که اراده اتوزیری نداشتی و برای ذات یگانه

مکانی نگنجی و در برابر قدرت و  موجود شود و فرمان تو عین عدل و انصاف است. خداوندا تویی آن که در هیچ

  «...لیل و برهانی تو را عاجز و ناتوان نگرداندهیچ د سلطنت تو هیچ قدرتی یارای مقاومت ندارد و

ت و از آن مقدس اوس بر تعظیم و تکریم و ثنای پروردگار و بیان مهمترین صفات ثبوتیه ذات مشتمل این سخنان تابناک

انتهای خود ابداع نموده است و اراده کرده و به قدرت بی جمله؛ خدای تعالی است که همه چیز را بدون سابقه ایجاد

تا عالم غیب،  کامل و در نهایت استواری آفریده و تمام موجودات عالم هستی از محسوسات گرفته اوست که همه چیز را

حکمت بالغه خویش تدبیر نموده و چنان آنها را با  همه را روی حکمت آفریده و با قلم تقدیر خود رقم زده است و با

کن انسان مم که اندیشه و افکار را ربوده و عقول را سرگردان و متحیر ساخته است و چگونه آمیز آمیخته،اسرار شگفت

شناخت آفریدگار و بزرگی برسد که با عظمت او  تواند به معرفت والوجود، با علم محدود و قدرت و اراده ناچیزش می

تأکید  ع ذیل از این دعای شریف بر آنالسالم در مقطهمان مطلبی است که امام علیه فوق تصور و ادراک است؛ و این

  :دارد

ء تقدیرا، انت الذی قصرت األوهام عن قدرت کل شی ء امدا، وء عددا، و جعلت لکل شیانت الذی احصیت کل شی

م تمثل ل کیفیتک، و لم تدرک األبصار موضع اینیتک، انت الذی ال تحد فتکون محدودا، و ذانیتک، و عجزت األفهام عن

و العدل فیکاثرک، و ال ند لک فیعارضک،  دا، و لم تلد فتکون مولودا، انت الذی ال ضد معک فیعاندک،فتکون موجو

ابتدع، و احسن صنع ما صنع، سبحانک ما اجل شانک! و اسنی فی األماکن  انت الذی ابتدأ واخترع، و استحدث و

دانی و برای هر دقیق می ز را به طورخداوندا تویی آن کسی که شمار همه چی»اصدع بالحق فرقانک...  مکانک!! و

ها ای که اندیشهای. خداوندا تویی آن ذات یگانهالزم مقدر فرموده ای و هر چیزی را به اندازهچیزی مدتی را تعیین کرده

توانند در هیچ چشمها نمی از شناخت ذات مقدس تو قاصر و عقل و ادراک از معرفت چگونگی تو ناتوان است و و اوهام

مانندی و ذات یگانه تو، موجودی است که از محدود نسازد و تو بی ی تو را ببینند و تویی آن که هیچ حدی تو رامکان

 با تو به دشمنی برخیزد و نشده تا از تو چیزی تولد یابد. خداوندا تویی که در جهان هستی ضدی نداری تا کسی زاییده

همتایی نداری که با تو معارضه نماید، تویی آن که از آغاز جهان را  نظیر و مانندی نداری تا بخواهد بر تو غلبه کند و

ای، پروردگارا زیبا و نیکو ساخته ای بسای و هر آنچه ساختهای و پدیدار ساخته و ابداع کردهاختراع نموده آفریده و

قرآن مجید( تو روشن و بخش بین حق و باطل )قدرتت باالست و برهان جدایی منزهی تو و چقدر مقامت واال و منزلت و

  «...است آشکار

ه کند کحد خدای تعالی اشاره دارد و بیان میعلم بی امام و پیشوای یکتاپرستان، در این فرازهای از دعای شریفش به

زمین پوشیده نیست  ای در آسمانها ومنتهای او هیچ ذرهرا به طور دقیق برشمرده و از علم بی تمام موجودات عالم هستی

السالم به ناتوانی اندیشه و ادراک از رسیدن به حقیقت ذات علیه که علم او به همه چیز احاطه دارد همچنین که امام زیرا

الوجود به حقیقت واجب  تواند ممکنبر ناممکن بودن این امر اشاره فرموده است، زیرا که چگونه می مقدس او، و

[ و چگونه 1این طریق به معرفت آن ذات مقدس برسد ] ا ازالوجودی پی ببرد که نه نوع دارد و نه جنس و فصل ت

پیکری که دستخوش  ناتوان به ادراک حقیقت ذات او برسد، در حالی که جان و تن آدمی با اعضای تواند این انسانمی

ان گآفریدگار بزرگی را بشناسد که تمام زمان و مکان و ستار نابودی و فنا و در عین حال شگفت و عجیب است، حقیقت

  .که جز خدا کسی از شمار ستارگانش آگاه نیست، همه را او آفریده است و کهکشانهایی را

همچون نفی حد و تعریف ذات مقدس  راستی که این بخشها از دعای شریف امام به بحثهای فلسفی مهمی اشاره دارد، به

  .انده و کالم به تفصیل آنها را بیان کردهکبریایی او که کتابهای فلسف خدا و داشتن مثل و ضد و نظایر اینها از ذات

الطفک، و رؤف ما أرأفک، و  دهیم: سبحانک من لطیف مابه قسمتهای دیگری از این دعای شریف گوش فرامی اینک

ما اوسعک، و رفیع ما ارفعک، ذو البهاء و المجد و الکبریاء و  حکیم ما اعرفک، سبحانک من ملیک ما امنعک، و جواد

سبحانک خضع  بسطت بالخیرات یدک، و عرفت الهدایة من عندک، فمن التمسک لدین او دنیا وجدک، نکالحمد، سبحا

لک کل خلقک، سبحانک ال تجس و ال تحس،  لک من جری فی علمک، و خشع لعظمتک ما دون عرشک، وانقاد للتسلیم

 ع، و ال تماکر، سبحانک سبیلک جدد وتنازغ، و ال تجاری و ال تماری و ال تخاد و ال تمس و ال تکاد، و ال تماط و ال

سبحانک ال راد لمشیتک، و ال  امرک رشد، و انت حی صمد، سبحانک قولک حکم، و قضآؤک حتم، و ارادتک عزم،

ای خداوند منزه و پاک که « »ء النسمات...اآلیات، فاطر السموات، باری مبدل لکلماتک، سبحانک قاهر األرباب، باهر

علم تو به موقعیت اشیاء از  مهربانی تو بیش از حد تصور است و تو چقدر مهربان و رؤوفی و ای حکیم که پایه لطف و

تو چقدر مقتدر و همراه با قدرت است و بخشندگی تو چقدر گسترده  همه کس بیشتر است و ای خدای سبحان که پادشاهی

منزهی تو که دست جود  سپاسها تو را سزاست، پاک و خداوند بزرگ و با عظمت و کبریایی و همه حمد و است، تو آن

به بندگان رسیده است، بنابراین هر کس در کار دنیا و  و بخششت به خیرات گشوده و هدایت و رستگاری از جانب تو

ات اراده خواهد رسید. پروردگارا منزهی تو، هر چه در علم تو تجلی کرده است در برابر آخرت از تو کمک بخواهد،

عظمت تو فروتن است و همه مخلوقات سر  و خاشع است و تمام آنچه در زیر عرش تو قرار گرفته در برابر خاضع

 منزهی تو که با هیچ حواسی احساس نشوی و کسی از ذات مقدس تو آگاهی نیابد و .اندتسلیم در پیشگاه تو فرود آورده
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نیست که با تو درآویزد و بر تو  الی و در حد کسیلمس نگردی و دست کسی به هیچ حیله و مکری به تو نرسد تو الیز

مغلوب سازد، ای خدای سبحان، راه تو مستقیم و هموار و امر و فرمانت  ستم کند و مجادله نماید و یا تو را بفریبد و

ه کخداوندا پاکی تو را سزاست  نیازی و همگان به تو نیازمندند،روشن است، تو تا ابد زنده و از همه کس بی واضح و

پابرجاست، ای خداوند پاک هیچ کس را قدرت تغییر اراده تو نباشد  ات راسخ وگفتارت استوار و فرمانت حتمی و اراده

ا و خلقت و آفریدگار آسمانه هاییارای دگرگون ساختن کلماتت نیست، ای خداوند پاک، تو آشکار کننده نشانه و کسی را

السالم مشتمل بر زیباترین تسبیحاتی است که از دعای امام سجاد علیه ن بخشای« به وجود آورنده تمام نیروهای حیاتی...

ی آنان پروردگارشان را به بزرگ خدا و پرهیزگاران بدان وسیله خدا را تسبیح گویند و پاکترین ستایشهایی که اولیای

است، آری او نسبت به بندگانش خداوند متعال بزرگ، واال و بلند مقام  ستایند، به راستی که در نزد امام )ع( چقدرمی

محکم و استواری پناه برده  رؤوف و درعین حال پادشاه مقتدر است، هر کسی به او پناه برد به دژ و حصار مهربان و

کرده است که تمام آنچه در جهان هستی وجود دارد در برابر او خاضع  السالم عظمت خدا را چنین بیاناست. امام علیه

های اند، همچنان که از نشانهآورده یشگاهش خاشعند و همه مخلوقات به درگاه او سر تسلیم فرودموجودات در پ و همه

 است تا آن جا که به هیچ یک از حواس پنجگانه درک نشود، در حالی که او عظمت اوست که از جسم و جسمانیات منزه

که درصدد حیله و مکر با او  نیستبخش آسمانها و زمین است و از عظمت اوست که در حد توان هیچ کسی روشنی

همه چیز در تحت قدرت و سلطنت و فرمان اوست، سخن او استوار و  درآید و یا با او به مجادله و نزاع برخیزد بلکه

  .اش راسخ استاراده فضای او حتم و

  :سپاریماینک به بخش دیگری از این دعای شریف گوش می

یوازی صنعک، و لک الحمد حمدا  مد حمدا خالدا بنعمتک، و لک الحمد حمداالحمد حمدا یدوم بدوامک، و لک الح لک»

حامد، و شکرا یقصر عنه شکر کل شاکر، حمدا ال ینبغی اال لک، و ال  یزید علی رضاک، و لک الحمد حمدا مع حمد کل

فا زمنة، و یتزاید اضعاکرور األ اال الیک حمدا یستدام به األول، و یستدعی به دوام اآلخر، حمدا یتضاعف علی یتقرب به

یزید علی ما احصته فی کتابک الکتبة، حمدا یوازن عرشک المجید، و یعادل  مترادفة، حمدا یعجز عن احصآئه الحفظة، و

لباطنه، و باطنه وفق لصدق النیة  الرفیع، حمدا یکمل لدیک ثوابه، و یستغرق کل جزاء جزاؤه، حمدا ظاهره وفق کرسیک

 احد سواک فضله، حمدا یعان من اجتهد فی تعدیده، و یؤید من اغرق نزعا فی ق مثله، و ال یعرففیه، حمدا لم یحمدک خل

حمد اقرب الی قولک منه، و ال احمد ممن  توفیته، حمدا یجمع ما خلقت من الحمد، و ینتظم ما انت خالقه من بعد، حمدا ال

ید طوال منک، حمدا یجب لکرم وجهک، و یقابل بوفوره، و تصله بمزید بعد مز یحمدک به، حمدا یوجب بکرمک المزید

  ...جاللک عز

خاطر نعمتهایت زیبنده توست، سپاسی که بتواند با  حمد و سپاس جاودانه تا ابدیت تو را سزاست و سپاس همیشگی به»

اه با رهم سپاس تو را به قدری که افزونتر از خشنودی و رضای تو باشد و حمد و سپاس احسان تو برابری کند و حمد و

به پایه او نرسد، و چنان حمد و سپاسی  حمد و سپاس هر سپاسگزار از آن توست و شکر و سپاسی که شکرگزاری کسی

 آن شکر به سوی تو تقرب حاصل شود؛ حمد و سپاسی که آغاز آفرینش ادامه داشته و که جز تو را نزیبد و تنها به وسیله

شود و پشت سر هم روزافزون گردد،  ه در گردش روزگار چندین برابرتا پایان استمرار خواهد داشت. حمد و سپاسی ک

 اند فزونی یابد حمد وناتوان و بر همه آنچه در کتاب محفوظ تو نوشته حمد و سپاسی که فرشتگان حسابگر از شمار آن

کامل  که ثوابش در پیشگاه تو ات برابر و با کرسی بر فرازت هم پایه باشد حمد و سپاسیکه با عرش بلند پایه سپاسی

که ظاهر و باطنش )از نظر صدق و اخالص( یکی بوده و باطن آن با  بوده و هر نوع پاداشی را فراگیرد، حمد و سپاسی

 نستوده و جز تو کسی فضیلت همراه با خلوص باشد، حمد و سپاسی که هیچ یک از بندگانت تو را آن چنان صدق نیت و

بکوشد او را یاری داده و کسی را که غرق در خصوصیات آن  ی که هر کس در شمارش آنآن را نداند. حمد و سپاس

حمد و  خلق خواهی کرد، ای و یا بعدهاباشد که تاکنون آفریده حمد و سپاسی که جامع تمام سپاسهایی شود پشتیبانی کند،

ه و سپاس تو را آن چنان نگفته باشد ک و بهتر از آن کسی حمد کران تو نزدیکتر از آن چیزی نباشدسپاسی که در علم بی

برای ذات پاک تو  بیشتر از آن گردد و او را از رحمت و احسانت بیشتر برخوردار سازد، سپاسی که سزاوار ثواب

  .«...سزاوار و با عزت و جالل تو برابر باشد

بزرگترین محبوبش، آفریدگار  اهالسالم به پیشگای نمانده است مگر آن که امام علیهقاموس حمد و سپاس کلمه آری در

پایانش تقدیم داشته است. و اینک به نعمتهای عظیم و الطاف بی کران به خاطربزرگ تقدیم داشته، شکر و سپاس بی

  :سپاریماین دعای شریف گوش می صفحه دیگری از

ه اتم برکاتک، و المصطفی المکرم المقرب، افضل صلواتک، و بارک علی رب صل علی محمد و آل محمد، المنتجب

صل علیه صالة نامیة ال  امتع رحماتک، رب صل علی محمد و آله، صالة زاکیة ال تکون صالة ازکی منها، و ترحم علیه

صالة فوقها، رب صل علی محمد و آله، صالة ترضیه، و  تکون صالة انمی منها، و صل علیه صالة راضیة ال تکون

ری ت تزید علی رضاک له، و صل علیه صالة ال ترضی له اال بها، و الصالة ترضیک و  تزید علی رضاه، و صل علیه

  ...غیره لها اهال

بزرگوار برگزیده و مختار و گرامی و مقرب درگاه توست، بهترین  خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست که آن»

مند ساز. او را بهره رحمتهای خودحال او گردان و کاملترین برکات را نصیب او فرما و از باالترین  درودت را شامل

تر از آن است ممکن نباشد و درودی بالنده نصیب او گردان پاکیزه پروردگارا بر محمد و آلش درودی پاکیزه بفرست که

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

درودی وجود نداشته باشد،  از آن درودی نباشد و چنان درودی بفرست که پسندیده تو باشد و باالتر از آن ترکه بالنده

و فزونتر از رضای او بوده و بر خشنودی از او بیفزاید و  ودی بر او بفرست که موجب خشنودی تو گرددخداوندا در

  .چنان که جز آن درودی برایش نپسندی و کسی جز او را شایسته آن ندانی درودی بر او بفرست

تنفد کلماتک، رب صل  کما ال صل علی محمد و آله، صالة تجاوز رضوانک، و یتصل اتصالها ببقآئک، و ال ینفد رب

انبیآئک و رسلک و اهل طاعتک، و تشتمل علی صلوات عبادک من  علی محمد و آله، صالة تنتظم صلوات مالئکتک و

آله صالة  اجابتک، و تجتمع علی صالة کل من ذرات و برات من اصناف خلقک، رب صل علیه و جنک و انسک و اهل

ء مع ذلک صلوات لک و لمن دونک، و تنشی و علی آله صالة مرضیةتحیط بکل صالة سالفة و مستانفة، و صل علیه 

  ...تزیدها علی کرور األیام زیادة فی تضاعیف ال یعدها غیرک تضاعف معها تلک الصلوات، عندها و

جاودانگی تو ابدی باشد و نابود  بر محمد و آل محمد درود فرست، درودی که از حد رضای تو افزونتر و با !پروردگارا

درود نیز فنا نپذیرد. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست چنان  طوری که کلمات تو جاودانه است آندد هماننگر

باشد و درودهای بندگانت را از  با درود فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و فرمانبرداران فرمان تو همراه درودی که

مام درودهای خالیق و آفریدگانت از انواع مخلوقات را شامل که ت جن و انس و پذیرندگان دعوتت فراگیرد و درودی

بعد از این باشد، و درودی  پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست درودی که شامل درودهای گذشته و حال به .گردد

چندین  باشد و آن درود خود منشأ درودهایی باشد که با وجود آنها بر او و آل او بفرست که مورد رضای تو و مقربانت

امام «. نباشد... با گردش روزگاران چنان روزافزون گردد که جز تو کسی را یارای شمارش آنها برابر گردند و

اشاره کرده و از خداوند متعال طلب  -الله علیه و آله  صلی -السالم با این کلمات به جد بزرگوارش رسول گرامی علیه

با گردش شبها و  تا بر او درودی پاک و پسندیده فرستد چنان درودی کهاز خداوند خواسته است  درود و رحمتت نموده و

  .ناپذیر باشدبپیوندد و همچون کلمات خدا پایان منتهای خداوند متعالروزها برقرار باشد و به جاودانگی بی

  :دهیماینک به قسمت دیگری از این دعای شریف گوش فرامی

دینک، و خلفآءک فی ارضک، و  بیته الذین اخترتهم ألمرک، و جعلتهم خزتة علمک، و حفظةصل علی اطائب اهل رب

تطهیرا بارادتک، و جعلتهم الوسیلة الیک، و المسلک الی جنتک،  حججک علی عبادک، و طهرتهم من الرجس و الدنس

نوافلک و توفر  کمل لهم األشیآء من عطایاک وو آله صالة تجزل لهم بها من تحفک و کرامتک، و ت رب صل علی محمد

ال امد فی اولها، و ال غایة ألمدها، و ال نهایة آلخرها،  علیهم الحظ من عوائدک، و فوائدک، رب صل علیه و علیهم صالة

بینهن صالة  ء سمواتک و ما فوقهن و عدد اراضیک، و ما تحتهن و ماعرشک، و ما دونه، و مل رب صل علیهم زنة

پروردگارا! بر محمد و آلش که جزو پاکان » ...م منک زلفی، و تکون لک ولهم رضی، و متصلة بنظائرهن ابداتقربه

 های علم و نگهبانان دین خود وای و گنجینهبرای هدایت و ارشاد مردم برگزیده عالمند درود فرست که تو آنها را

اراده خویش از هر نوع ناپاکی و پلیدی  ای و بهر دادهجانشینان حکومت خود در زمین و حجتهای بالغه بر بندگانت قرا

 ای و راهنمای مردم جهت سلوک به سوی بهشتوسیله هدایت و ارشاد مردم کرده ای و ایشان راآنان را پاکیزه ساخته

  .ایرضوانت قرار داده

ی و بدان وسیله بهترین و موهبت و کرامت خود را بر آن بیفزای پروردگارا بر محمد و آلش درود و رحمتی بفرست که

حساب سازی. بی بخشش خود را بر آنان به حد کمال برسانی و بهره آنان را از الطاف و احسانت عالیترین عطا و

نهایت باشد و هرگز منقطع نگردد. پروردگارا و بی حدخداوندا بر او و بر خاندان پاکش درود و رحمتی بفرست که بی

و  عرش اعظمت و هر چه در زیر عرش است برابری کند و همه آسمانها و زمینها رابا  بر ایشان درودی بفرست که

کند، درودی که باعث تقرب بیشتر آنان به مقام  آنچه در باالی آسمانها و در زیر زمینها و ما بین آسمان و زمین است پر

امام  «...مانند خود پیوسته باشندتو باشد در حالی که به درود و رحمتهای دیگری ه قربت گردد و مورد رضا و خشنودی

السالم و فضایلی را که بیت علیهمعظیم اهل السالم در این بخش از کلمات گرانقدر خویش از مقام واال و جایگاهعلیه

  :پرده برداشته است که از جمله بیانگر مطالب زیر است خداوند به ایشان مرحمت کرده است

  .غ و نشر دین خود و ادای رسالت خویش به بندگانش برگزیده استخدای تعالی آنان را برای تبلی -الف 

  .خدای متعال ایشان را گنجینه داران علم و دانش و مراکز حکمت خویش قرار داده است -ب 

  .به راستی که آنان پاسداران دین از تحریف و زیاده و نقصانند -ج 

  .ندگان او هستندآنان جانشینان خدا در زمین و حجتهای بالغه او بر ب -د 

  :کندخداوند متعال آنان را از هر رجس و پلیدی پاک و پاکیزه قرار داده است همان طوری که آیه مبارکه بیان می -ه 

  . [9] «.البیت و یطهرکم تطهیراانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل»

به بهشت رضوانش قرار داده است،  سلوک آنان خدای تعالی ایشان را وسیله ارشاد و هدایت مردم به درگاه خود و - و

  .و هر کس از ایشان رو برتافت، غرق و نابود شد بنابراین هر کس به سوی ایشان آمد نجات یافت

ه خواسته است ک السالم درباره آنها سخن گفته و از خداوند متعالمناقب ایشان، که امام علیه این بود برخی از فضایل و

فراوانش را شامل آنان گرداند. و اینک به بخش دیگری از  را بر ایشان ارزانی بدارد و رحمتهایدرود و مغفرت خویش 

  :دهیمفرامی این دعای شریف گوش

منارا فی بالدک، بعد ان وصلت حبله بحبلک، و جعلته  اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام اقمته علما لعبادک، و

اال یتقدمه  ه، و حذرت معصیته، و امرت بامتثال امره، و االنتهاء عند نهیه، وافترضت طاعت الذریعة الی رضوانک و
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  ...المؤمنین، و عروة المتمسکین و بهآء العالمین متقدم و ال یتاخر عنه متاخر، فهو عصمة الالئذین، و کهف

به عنوان  آنان راشریعت خود را در هر عصر و زمانی به وسیله امام عادلی تأیید کردی و  خداوندا! تو دین و»

را با خود مرتبط کردی و او را وسیله سلوک به  شاخصها و مشعلداران بندگان، در همه جا قرار دادی و آن امام عادل

را  مقام رضا و خشنودیت قرار دادی و اطاعت او را بر خلق واجب گردانیدی و مردم بهشت رضوان و رسیدن خلق به

اطاعت کنند و از آنچه نهی کرده،  و دستور دادی تا همه کس از اوامر اواز مخالفت با دستورهای او منع کردی 

 بجوید و یا از پیروزی و همراهی با او عقب بماند پس او نگهبان خلق و پناه خودداری نمایند و مبادا فردی بر او تقدم

و نور هدایت و روشنی بخش  مسلمانان اند و پشتیبان مؤمنان و حلقه ارتباط میانکسانی است که به درگاه تو پناهنده

  «...عالمیان است

را، و افتح له فتحا یسی شکر ما انعمت به علیه، و اوزعنا مثله فیه، و آته من لدنک سلطانا نصیرا، و اللهم فاوزع لولیک

بعینک، و احمه بحفظک، و انصره بمالئکتک و امدده بجندک  اعنه برکنک االعز، و اشدد ازره، و قو عضده، وراعه

ما اماته الظالمون  کتابک، و حدودک و شرائعک، و سنن رسولک صلواتک اللهم علیه و آله، و احی به غلب، و اقم بهاأل

الضرآء من سبیلک، و ازل به الناکبین عن صراطک، و  من معالم دینک، و اجل به صدأ الجور عن طریقتک، و أبن به

تعطفه و  الن جانبه ألولیآئک، و ابسط یده علی اعدائک، وهب لنا رافته، و رحمته و امحق به بغاة قصدک عوجا، و

المدافعة عنه مکنفین والیک و الی رسولک  تحننه، و اجعلنا له سامعین مطیعین، و فی رضاه ساعین، و الی نصرته و

  ...متقربین صلواتک اللهم علیه و آله بذلک

بر او الهام فرما و مانند همان را نیز بر ما الهام کن و  ایکه به وی عطا کردهخداوندا! پس شکر و سپاس نعمتهایی را »

آسانی نصیب  یاری بر او مرحمت فرما و او را به پیروزی شایان برسان و این پیروزی را به از جانب خود سلطنت و

گردان، و با چشم عنایت خود ساز و بازویش را قوی  او کن و با عزت کامل خود او را یاری کن و پیروانش را نیرومند

او  برتر خویش سایه حمایت خود او را نگهدار، و به وسیله فرشتگانت او را یاری کن و با سپاه او را مراقبت فرما و در

درود تو ای خدا بر او و  -سنتهای رسول گرامیت را  را مدد فرما و به وسیله او حقایق کتاب آسمانی و حدود شریعت و

ن دوباره زنده کن و بدا اند به وسیله او،گردان، و آنچه را که ستمگران از تعالیم دینت نابود کرده ستوارا -خاندانش باد 

همه سختیها و مشکالت را به وسیله او زایل گردان و به وسیله او  وسیله زنگار ظلم و ستم را از آیینه دینت پاک کن و

گردان و دل آن بزرگوار را  اند خوار و نابودکج معرفی کرده گمراهان بداندیش را که راه راست دین تو را سرکشان و

فرما، و رأفت و محبت او را شامل حال ما )شیعیان و دوستانش(  نسبت به دوستانت مهربان و او را بر دشمنانت پیروز

رما که در راه کسانی مقرر ف از جمله شنوندگان سخن آن حضرت و فرمانبرداران او قرار بده، و از جمله بفرما، و ما را

برای دفاع از هدفهای او کوشا باشیم در حالی که این یاری و  رضا و خشنودی خودت و در راه حمایت و یاری او و

او و خاندان او  تقرب به درگاه تو و نزدیکی به رسول گرامیت باشد که درود تو ای خدای بزرگ بر حمایت ما وسیله

  «...باد

از مقام واالی امام قائم و اهمیت زیاد او در دنیای اسالم سخن گفته  دعای شریف خویشالسالم در این فراز امام علیه

رضا و خشنودی خدا  ای برای جلباو پاسدار دین خدا و راهنمون به راه راست و هدایت است و وسیله است که

و پناه کسانی است که به درگاه مخالفت با او روا نیست زیرا که ا باشد، از این رو الزم است که از او اطاعت کنیم ومی

السالم برای آنگاه امام علیه .بخش عالمیان استبرند و پشتیبان مؤمنان و دستاویز مستمسکان و روشنیمی خدا پناه

تا آن که سنت اسالم را استوار سازد و آنچه را که از آثار شریعت  پیروزی و نصرت شایان آن بزرگوار دعا کرده است

دیگری از این دعای شریف گوش  وسیله ستمگران از میان رفته، دوباره زنده کند. و اینک به قسمت دیانت به و احکام

  :سپاریممی

مسکین المت المعترفین بمقامهم، المتبعین منهجهم، المقتفین آثارهم، المستمسکین بعروتهم، اللهم و صل علی اولیآئهم،

طاعتهم، المنتظرین ایامهم، المادین الیهم اعینهم، الصلوات  مجتهدین فیبوالیتهم، المؤتمین بامامتهم، المسلمین ألمرهم، ال

امرهم، و اصلح لهم شؤونهم، و  الزاکیات النامیات الغادیات، و سلم علیهم و علی ارواحهم، واجمع علی التقوی المبارکات

  ...متک یا ارحم الراحمینالغافرین، و اجعلنا معهم فی دار السالم برح تب علیهم انک انت التواب الرحیم، و خیر

ایشان معترفند و از راه ایشان  بر دوستان و موالیان ایشان درود فرست؛ آن کسانی که به مقام والیت و امامت !خداوندا»

 ایشان پا ببندند و به ریسمان محکم والیت ایشان متمسکند و پیرو امامت و کنند و به آثار علمی و دستورهایپیروی می

کوشایند، منتظر فرارسیدن دوران حکومت ایشان  د و تسلیم اوامر ایشان بوده و در اطاعت از فرمان ایشانپیشوایی آنانن

پاکیزه و  بزرگوارانند، بر این گروه دوستان و شیعیان درودها و رحمتهای پربرکت و بسیار و چشم به راه ظهور آن

امور ایشان را بر اساس تقوا گردآور و  ست وخوشبو و روزافزون بفرست، بر ایشان و بر ارواح پاکشان رحمت فر

 پذیر و بهترین آمرزنده گناهانی و با رحمتآنان را بپذیر که تو بسیار توبه همه شؤون ایشان را اصالح فرما و توبه

د نالسالم از خداوامام علیه« بخشایندگان... ترینواسعه خود ما را نیز با آنان در بهشت جاودانه قرین فرما ای بخشنده

ینی ع السالم درود و رحمت فرستد، کسانی که تجسمبیت علیهمشیعیان و پیروان اهل متعال درخواست کرده است تا بر

روان آثار ایشان و متمسکان به والیت و دنباله تابش فکری اسالم بوده و پیروان راستین راه و روش ائمه طاهرین و

حقه آنانند. و  کوشند و منتظر فرارسیدن روزگار حکومتباشند و در راه اطاعت از ایشان میمی معتقدان به امامت آنان

کنند که از جمله ها و اعمال پیامبر )ص( متابعت میگفته ایشان هستند که به تمام اصول اسالم پایبند بوده و از همه
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ه، تشریع از ایشان رسید آثار علمی و آنچه در عالم السالم و عمل بهبیت علیهمپیروی و تمسک به اهل دستورهای پیامبر،

امر ایشان را بر اساس تقوا فراهم آورد و شؤون و اموال ایشان را  السالم درخواست دارد که خداوندباشد. امام علیهمی

و باز به  ایشان قرار دهد. توبه ایشان را بپذیرد و با رحمت واسعه خود در بهشت جاودان همنشین و همراه اصالح کند و

  :دهیمقسمت دیگری از این دعای شریف گوش فرامی

بعفوک، و اجزلت فیه عطیتک، و  هذا یوم عرفة، یوم شرفته و کرمته، و عظمته، نشرت فیه رحمتک، و مننت فیه اللهم

لدینک، و  هانعمت علیه قبل خلقک له، و بعد خلقک ایاه، فجعلته ممن هدیت تفضلت به علی عبادک، اللهم و انا عبدک الذی

معاداة اعدائک، ثم امرته فلم یاتمر،  لحقک، و عصمته بحبلک، و ادخلته فی حزبک، و ارشدته لمواالة اولیآئک، و وفقته

فخالف امرک الی نهیک، ال معاندة لک، و استکبارا علیک، بل دعاه هواه  و زجرته فلم ینزجر، و نهیته عن معصیتک

بوعیدک، راجیا لعفوک، واثقا  ه علی ذلک عدوک و عدوه، فاقدم علیه، عارفازیلته، و الی ما حذرته و اعان الی ما

یفعل، و ها انا ذا بین یدیک صاغرا ذلیال خاضعا خاشعا خائفا، معترفا  بتجاوزک، و کان احق عبادک مع ما مننت علیه اال

 ، موقنا انه ال یجیرنی منکبرحمتک من الذنوب تحملته، و جلیل من الخطایا اجترمته، متسجیرا بصفحک، آلئذا بعظیم

تعود به علی من اقترف من تغمدک، وجد علی بما تجود به علی من القی بیده  مجیر، و ال یمنعنی منک مانع، فعد علی بما

اجعل لی فی هذا الیوم نصیبا،  من عفوک، و امنن علی بما ال یتعاظمک ان تمن به علی من املک من غفرانک، و الیک

ینقلب به المتعبدون لک من عبادک، و انی و ان لم اقدم ما قدموه من  نک، و ال تردنی صفرا مماانال به حظا من رضوا

األبواب التی امرت ان تؤتی منها، و  فقد قدمت توحیدک و نفی األضداد واألنداد و االشباه عنک، و اتیتک من الصالحات،

لظن ا باالنابة الیک، و التذلل و االستکانة لک، و حسنبالتقرب به، ثم اتبعت ذلک  تقربت الیک بما ال یقرب احد منک اال

، سالتک مسالة الحقیر الذلیل، البائس الفقیر بک و الثقة بما عندک، و شفعته برجآئک الذی قل ما یخیب علیه راجیک، و

المطیعین،  دالةبو تضرعا و تعوذا و تلوذا، ال مستطیال بتکبر المتکبرین، و ال متعالیا  الخائف المتسجیر، و مع ذلک خیفة

  ...األذلین، و مثل الذرة او دونها و ال مستظال بشفاعة الشافعین، و انا بعد اقل األقلین، و اذل

ای و خوان رحمت خود را در این است که تو به آن شرافت و کرامت بخشیده خداوندا امروز، روز عرفه است، روزی»

طه ای و به واسزیادی بر ایشان کرده بر خلق منت نهاده و عنایتای و با عفو و بخشش خود برای بندگانت گسترده روز

ام که پیش از آفرینش و ای.خداوندا اینک من همان بندهخود قرار داده امروز شریف بندگانت را مشمول فضل و رحمت

حق خویش قرار  و موفق به ادای ای و او را از جمله هدایت یافتگان به دین خوداش احسان کردهخلقت او درباره پس از

ای و به ای و در زمره حزب خود در آوردهرا از گمراهی حفظ کرده ای و به وسیله تمسک به رشته رحمت خود اوداده

ای اما او به امر تو اطاعت کرده ای و باز هم به او امرمحبت اولیایت و دشمنی با دشمنانت ارشاد فرموده دوستی و

ای اما او به جای انجام دستور تو از نافرمانی خود او را باز داشته ری نکرده وای و او خوددانکرده و نهی فرموده

 فرمانت بلکه هوای نفس بر وی گناه شده است لیکن نه از باب مخالفت و دشمنی با تو و نه به خاطر سرکشی از مرتکب

خالفت با تو کمک کرده است و دشمن او و تو )شیطان( او را در م غالب گشته و به انجام نواهی تو دعوت کرده است و

به بخشایندگیت مرتکب گناه  که به وعده عذابت درباره معصیت آگاه بوده اما به امید عفو تو و با اطمینان با وجود این

بر او روا داشتی بهتر آن بود که نافرمانی تو را نکند. خداوندا  شده است، در صورتی که با این همه احسان و لطف که

دارم و خطاهای بزرگی  آن بنده خوار و ذلیل، ناچیز خاضع و ترسان که بار سنگین گناهانم را بر دوش اینک این منم

تواند جز تو مرا پناه دهد و اگر تو کامل دارم که هیچ کس نمی ام و یقینام، به رحمت و عفوت پناه آوردهمرتکب شده

 به عفو و کرمت بنگر همان کنم که در این حالتواند جلوگیری کند، پس تمنا میعذاب کنی هیچ قدرتی نمی بخواهی مرا

دهی مرا هم و آنان را مشمول عفو و گذشت خود قرار می نگریطوری که به بندگان گنهکارت به لطف و احسان می

رفتار کن و  بر من نیز به غفران و احساندست به دامن عفوت شدند و بر آنان کرم کردی  ببخش، همچنان که آنها

مند شوم و مرا از درگاه کرمت محروم مفرما بهره امروز به من نصیبی عطا کن که بدان وسیله از رضا و خشنودی تو

را انجام  ای به من عطا کن هر چند که من اعمال شایسته آنهااطاعت تو خالصند عطا کرده و از آنچه به بندگانی که در

دارم و ذات پاکت را از هر ضد، مثل و شبیه منزه تقدیم می ای به نام یکتاپرستی و توحید را به محضر توم اما هدیهانداده

ام که کسی بدون آن جسته ای و به وسیله چیزی تقربام که تو خود دستور دادهمن هم از آن درهایی آمده دانم. خداوندامی

ام و با حسن اینها با توبه و زاری و عجز و البه به سویت آمده و پس از همهتواند به درگاهت تقرب جوید، وسیله نمی

ام آن به درگاه تو آمده نالم و با امیدواری که به رحمت تو دارمبر آنچه در نزد توست به درگاهت می نیت و اطمینان

و با حال خواری و درماندگی و روآورد و محروم برگردد و از ت شود که به پیشگاه توامیدواری که کمتر کسی یافت می

ام درگاهت پناه آورده پریشانی درخواست امان دارم و با قلبی مملو از بیم و وحشت و ناله و زاری به بیچارگی و ترس و

مطیعان و نه به خاطر این که تنها به شفاعت شافعان متوسل  نه با سرکشی و غرور متکبران و نه با ناز و کرشمه

  «...تر از آنمپست مقدار و یااز ناچیزترین و خوارترین بندگان ناچیز و خوارم و همچون ذره بی ام زیرا که منگشته

تقدیس خود نسبت به روز عرفه پرده برداشته است روزی که  السالم در این بخش از دعای خود، از تعظیم وامام علیه

عفو و بخشش  آن روز بر بندگان گسترده وواالترین روزهای خداست که خداوند رحمت خود را در  از بزرگترین و

 چون والسالم تذلل و خواری و عبودیت بیامام علیه خویش را بر حجاج بیت الله الحرام ارزانی داشته است. همچنان که

پروردگار ابراز  پروردگار با اعتراف به تقصیر و اطمینان به لطف و امید به بخشش و عفو چرای خود را نسبت به

هایی به برای خدا را تقدیم نموده و از راهها و دروازه ر پیشاپیش آن، توحید و نفی اضداد و نظایر و اشباهداشته که د
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یعنی راهها و درهای  ها وارد شونداست که خداوند خود دستور داده است تا بندگان از آن دروازه درگاه خدا روآورده

ای برای مقصران و کسانی است که از رحمت خدا آموزنده سالسالم، در این سخن امام دررحمت، ائمه طاهرین علیهم

باز به بخش  وسیله از این راه بروند و خود را در سرای آخرت از عذاب الهی نجات بخشند. و اند تا بداندور افتاده

  :سپاریمگردیم و گوش دل میدیگری از این دعای شریف برمی

ء یتفضل بانظار الخاطئیین، انا المسی ن، و یا من یمن باقالة العاثرین، ومن لم یعاجل المسیئین، و ال ینده المترفی فیا

، بارزک اقدم علیک مجترئا، انا الذی عصاک متعمدا، انا الذی استخفی من عبادک و ء العاثر، انا الذیالمعترف الخاطی

ی نفسه، انا المرتهن ببلیته، انا انا الجانی عل انا الذی هاب عبادک و امنک، انا الذی لم یرهب سطوتک و لم یخف بأسک،

ریتک، و من ب العنآء، فبحق من انتجبت من خلقک، و بمن اصطفیته لنفسک، بحق من اخترت من القلیل الحیاء، انا الطویل

کمعصیتک، بحق من قرنت مواالته بمواالتک،  اجتبیت لشانک، بحق من وصلت طاعته بطاعتک، و من جعلت معصیته

ولنی ت فی یومی هذا بما تتغمد به من جار الیک متنصال، و عاذ باستغفارک تائبا، و داتک، تغمدنیو من نطت معاداته بمعا

تتوحد به من وفی بعهدک، و اتعب نفسه فی  بما تتولی به اهل طاعتک، و الزلفی لدیک، و المکانة منک، و توحدنی بما

طوری فی حدودک، و مجاوزة احکامک، و  تؤاخذنی بتفریطی فی جنبک، و تعدی ذاتک، و اجهدها فی مرضاتک، و ال

، نعمته بی، و نبهنی من رقدة الغافلین تستدرجنی بامالئک لی استدراج من منعنی خیر ما عنده، و لم یشرکک فی حلول ال

 خذ بقلبی ما استعملت به القانتین، و استعبدت به المتعبدین، و استنقذت به و سنة المسرفین، و نعسة المخذولین، و

عما احاول لدیک، وسهل لی مسلک  نین، و اعذنی مما یباعدنی عنک، و یحول بینی و بین حظی منک، و یصدنیالمتهاو

و المشاحة فیها علی ما اردت، و ال تمحقنی فی من تمحق من المستخفین  الخیرات الیک، و المسابقة الیها من حیث امرت،

 من المنحرفین عن سبلک، و اوعدت، والب تهلکنی مع من تهلک من المتعرضین لمقتک، و ال تتبرنی فی من تتبر بما

  «...اجرنی من اخذ االمالء نجنی من غمرات الفتنة، و خلصنی من لهوات البلوی، و

رانی، ای مت نمیورزی و اسراف کنندگان مغرور را از درگاه کرنمی ای خداوندی که در مجازات گنهکاران شتاب»

دهی! مهلت می کنی و خطاکاران را به فضل و کرمتبازگشت گنهکاران منت گذاشته و احسان می خدایی که به

 ام با جرأتبا این که از روی اراده نافرمانی تو را کرده خداوندا! منم آن بنده گنهکار که به گناه و لغزش خود معترفم و

 ام.نافرمانی کرده ی که نهان از نظر بندگانت ولی آشکارا در نظر تو بر تو معصیت وامنم آن بنده .امبه سوی تو آمده

از تو در معصیت و نافرمانی نترسیدم و منم آن که از سطوت و  ای که از هیبت بندگانت ترسیدم ولیخداوندا منم آن بنده

آن کسی که به نتیجه  ام و منمد ستم کردهو از خشم و غضب تو خائف نشدم. خداوندا منم آن که بر خو غلبه تو نهراسیدم

رنج و مشقتم طوالنی است! خداوندا به حق آن کسی که تو او  اعمال خود گرفتار شدم، منم آن که شرم و حیایم اندک و

برای امور دین خود  دانی و او را برای خودت پسندیدی و به حق آن که از همه خلق برگزیدی ومی را از همه کس برتر

دادی و معصیتش را همانند نافرمانی خود به حساب  کردی و به حق آن که طاعت او را به طاعت خود پیوندانتخاب 

 در او را با دوستی خودت قرین و دشمنی با او را با دشمنی خودت مربوط ساختی، مرا آوردی، به حق کسی که دوستی

ه با پوشانی کمغفرتی که تن کسانی را می اساین روز بزرگ به لباس رحمت و مغفرت خویش ملبس گردان، با همان لب

همان  آورند. و مرا در حصار والیت خود قرار دهتوبه و استغفار رو به درگاه تو می آورند و باآه و زاری به تو پناه می

کنی، مرا نیز رنج و بال محافظت می طوری که بندگان مقرب و صاحب منزلت و مقام و اهل طاعت خویش را از هر

 وفاداران به عهد تو و کسانی که در راه دین تو رنج و زحمت کشیده و در جلب د خود به چنان مقامی برسان، ماننددر نز

تجاوز از حدود احکام تو و کوتاهی  اند، و مرا به خاطر تقصیری که در مورد تو و به سببرضا و خشنودی تو کوشیده

شوند، تدریجی در اثر نعمتهای دنیوی که باعث طغیان من می مرا به عذاب در اجرای اوامرت مؤاخذه مفرما. خداوندا

غفلت مردمان غافل و آن  مکن و با وجود عصیان مرا از احسان خود دریغ مفرما. خداوندا مرا گرفتار خواب مبتال

توجه قلبی مرا به سویی معطوف کن که دل بندگان مطیع و  غفلتی که روش مسرفین و مطرودین است، مگردان، بلکه

ن را به انگاراسهل متوجه است، چنان کن که خداپرستان کامل را به عبادات شائقانه برگماشتی و ندگان خاصت بدان سوب

شود نگهدار و بین من و باعث دوری از درگاهت می کرم و لطف خود از هالکت نجات دادی. خداوندا مرا از آنچه

انجام  شود حفظ کن. ورسیدن به مقصود نهائیم مانع می مینداز و از آنچه که مرا از نصیبم از رحمت خودت جدایی

ای انجام کارهای خیر از طریقی که امر فرموده کارهای نیک را که مرا به سوی تو رهنمونند، آسان گردان و مرا برای

 ضشتابان گردان و مرا در زمره کسانی قرار مده که مستحق عذاب بوده و در معر و رضای تو بر آنها تعلق گرفته،

اند هالک مکن و با کسانی که قرار داده باکانه خود را در معرض خشم و غضب تونابودی و هالکتند، و با کسانی که بی

 های عالم نجات ده و از مشکالت آزمون خالصیمگردان و مرا از آشوب و فتنه اند نابودماز راه راست تو منحرف شده

  «...خذه حفظ فرماای از مؤابخش و مرا به واسطه مهلتی که داده

گفته است که از آن جمله خداوند نسبت  السالم در این فرازهای دعای خود درباره الطاف الهی بر بندگانش سخنعلیه امام

رگردند ب دهد تا این که شاید به راه صحیحورزد و به ایشان مهلت میعاصیان، شتاب نمی به کیفر و انتقام از تبهکاران و

و تذلل و خواری خود، و خود را در پیشگاه  السالم به ندبه و زاریسند، همچنان که امام علیهو به اجر و ثواب بر

 کند و متوسل به اوست که مشمول عفو واشاره دارد در حالی که از او درخواست می آفریدگار بزرگ به حساب نیاوردن

است بیدار کند و او را به راه نیکان  کارانرضوان خویش قرار دهد و از خواب غفلتی که غافالن مبتالیند و روش اسراف

و حل بینی و بین عدو یضلنی، »دهیم: دیگری از این دعای شریف گوش فرامی و صالحان هدایت کند. و اینک به قسمت
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ال تؤیسنی من االمل  یوبقنی، و منقصة ترهقنی، و ال تعرض عنی اعراض من ال ترضی عنه بعد غضبک، و و هوی

طاقة لی به، فتبهظنی مما تحملنیه من فضل محبتک، و ال  قنوط من رحمتک، و ال تمتحنی بما الفیک، فیغلب علی ال

من عین رعایتک، و  من ال خیر فیه، و ال حاجة بک الیه، و ال انابة له و ال ترم بی رمی من سقط ترسلنی من یدک ارسال

المترددین، و وهلة المتعسفین، وزلة المغرورین، و ورطة  من اشتمل علیه الخزی من عندک، بل خذ بیدی من سقطة

ه علیه، و رضیت عن مما ابتلیت به طبقات عبیدک و امآئک، و بلغنی مبالغ من عنیت به، و انعمت الهالکین، و عافنی

دجار زیحبط الحسنات، و یذهب بالبرکات، و اشعر قلبی اال فاعشته حمیدا، و توفیته سعیدا، و طوقنی طوق االقالع عما

بی انزع من قل فواضح الحوبات، و ال تشغلنی بما ال ادرکه اال بک عما ال یرضیک عنی غیره، و عن قبائح السیئات، و

تذهل عن التقرب منک، و زین لی التفرد بمناجاتک  حب دنیا دنیة تنهی عما عندک، و تصد عن ابتغاء الوسیلة الیک، و

ب ه شیتک، و تقطعنی عن رکوب محارمک، و تفکنی من اسر العظائم، وعصمة تدنینی من خ باللیل و النهار، وهب لی

عافیتک، و ردنی ردآء معافاتک، و جللنی  لی التطهیر من دنس العصیان، و اذهب عنی درن الخطایا، و سربلنی بسربال

لقول ی اطولک، و ایدنی بتوفیقک و تسدیدک، و اعنی علی صالح النیة، و مرض سوابغ نعمائک، و ظاهر لدی فضلک و

 تبعثنی للقآئک، و ال تفضحنی مستحسن العمل، و ال تکلنی الی حولی و قوتی دون حولک و قوتک، و ال تخزنی یوم و

عنی شکرک، بل ألزمنیه فی احوال السهو عند غفالت الجاهلین  بین یدی اولیائک، و ال تنسنی ذکرک، و ال تذهب

دی الراغبین، و حم بما اسدیته الی، واجعل رغبتی الیک، فوق رغبةان اثنی بما اولیتنیه، و اعترف  آلالئک، و اوزعنی

  ...ال تهلکنی بما اسدیته الیک ایاک فوق حمد الحامدین، و ال تخذلنی عند فاقتی الیک، و

گمراهی من است و هوای نفسی که جانم را به تباهی کشد و نقص و عیبی که  خداوندا! میان من و دشمنی که باعث»

ناراضی هستی، و پس از خشم و  فراگیرد جدایی بیفکن و در همه حال از من همانند کسی که از او وجودم را تمام

خداوندا مرا از امیدی که بر تو دارم ناامیدم مکن به طوری که  غضب بر او، دیگر خشنود نخواهی شد، رو برمگردان،

برای امتحان بر دوش من  اقت من بیشتر استاز رحمتت بر من غلبه کند، و بار سنگینی را که از حد ط یأس و ناامیدی

فضل و کرمت امتحان را بر من آسان گیر. خداوندا از عنایت و  مگذار تا آن بار مرا خسته و ناتوان کند بلکه از راه

گاه به درگاه تو  کسی که هیچ خیر در وجود آنها نیست و هیچ توجهی به او نداری و او نیز هیچ لطفت با من مانند

رانی به او نداری و او را با ذلت و خواری درگاهت می دد رفتار مکن. و مرا مانند کسی که هرگز چشم عنایتگربرنمی

دست مرا از  مرا از سقوط راندگان درگاهت و از ترس و بیم خطاکاران گمراه باز دار بلکه از نظر لطفت دور مکن و

لغزش افراد مغرور و از گرفتاری هالک  گمراه وسقوط مردمان رانده شده از درگاهت بگیر و از خوف خطاکاران 

 آن مقامی گردانی مرا معاف دار و بهگرفتاریهایی که بندگانت را از مرد و زن مبتال می شدگان در گمراهی نگهدار و از

او خشنود و راضی هستی که دوران عمرش  ای و مشمول احسانت قرار داده و ازبرسان که بندگان خاصت را رسانده

ای، به گردنم طوقی بینداز که اعمال نیکم خوشبخت و مقرون به سعادت فرموده نیکی گذرانده و در وقت مردن هم را به

انزجار نسبت به اعمال بد و رسوایی  باطل نگرداند و برکات اعمال نیکم را از بین نبرد. و قلبم را پر از نفرت و را

به چیز دیگری مشغول مگردان زیرا که اعمال جلب کننده رضای توست  گناهان فرما و فکرم را از آنچه که موجب

رسیدن به نعمتهای ابدی  توانم تشخیص دهم. و محبت دنیای پست را که مرا ازبدون لطف و عنایت تو نمی رضای تو را

خلوت سازد، از دل و جانم ریشه کن فرما و در نظر من تنهایی و می دارد و از جستن وسیله تقرب به تو محروممباز می

به مقام خشیت و  راز و نیاز با خودت را در شب و روز بیارای و به من عصمتی مرحمت کن که مرا و مناجات و

از زنجیر اسارت گناهان بزرگ برهاند. خداوندا مرا  خداترسی نزدیک کند و از ارتکاب معاصی باز دارد، و گردنم را

عفو و عنایت  من بزدای و بر تن و جانم لباس عافیت و جامه پاک نما و لکه خطاکاری را از از پلیدی و ناپاکی گناه

احسان خودت را بر من آشکار کن و با توفیق و تأیید  خودت را بپوشان و در نعمتهای کامل مرا مستغرق ساز و فضل و

 فرما و در نیت خالص برای انجام کارهای خیر و شایسته مرا یاری کن و سخنم را خودت مرا نصرت و قوت عطا

انتهای خودت بلکه با نیرو و قدرت بی دلپسند و عملم را نیکو گردان و کارهایم را به قدرت و توانایی خودم وامگذار

قیامت خوار و ذلیل مگردان و در بین اولیا و دوستانت رسوا و مفتضح مکن و  کارهایم را اصالح کن و مرا در روز

در همه احوالی که مردمان غافل  ودت را از من محو مکن، بلکهگاه یاد خودت را از خاطرم مبر و شکر و سپاس خ هیچ

م ای به قلبملزم کن و در برابر انواع نعمتهایی که به من مرحمت کرده اند مرا به شکر نعمتهانعمتهایت فراموش کرده

 کن و میل و الهام

 دعای امام سجاد وقت رؤیت هالل ماه رمضان

که آن ماه نیکوکاران و صالحان است، و  رفت زیرابه استقبال ماه رمضان می السالم با شوق و عالقهامام سجاد علیه

السالم است بیت علیهمبخش روحانیت اسالم و هدایت اهلشریف را که تجسم موقع رؤیت هالل ماه رمضان، این دعای

  :کردمی قرائت

ین، و لیجزینا علی ذلک جزآء المحسنین، و من الشاکر الحمد لله الذی هدانا لحمده، و جعلنا من اهله، لنکون ألحسانه»

نا، و یرضی حمدا یتقبله م بدینه، و اختصنا بملته، و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه، الحمدلله الذی حبانا

رمضان شهر الصیام، و شهر االسالم، و شهر الطهور، و شهر  به عنا، و الحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره
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فأبان فضیلته علی سائر  القیام، الذی أنزل فیه القرآن هدی للناس، و بینات من الهدی و الفرقان، محیص، و شهرالت

المشهورة، فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما، و حجز فیه  الشهور، بما جعل له من الحرمات الموفورة، و الفضائل

یؤخر عنه، ثم فضل لیلة  ز جل و عز ان یقدم قبله، و ال یقبل اناکراما، و جعل له وقتا بینا، ال یجی المطاعم و المشارب

القدر تنزل المآلئکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سالم، دآئم  واحدة من لیالیه علی لیالی الف شهر، و سماها لیلة

  ...الی طلوع الفجر علی من یشآء من عباده بما احکم من قضائه البرکة

جمله سپاسگزاران نعمتش  ه خداوندی که ما را به حمد و ثنایش هدایت نمود و ما خانواده را ازبه پیشگا حمد و سپاس»

تا به خاطر این سپاسگزاری به ما پاداش نیکوکاران را مرحمت کند.  قرار داد تا ما نسبت به احسان او سپاسگزار باشیم،

قرار داد و ما را به راه شناخت  له خواص ملت خودخداوندی را که ما را به دین خود هدایت کرد و ما را از جم و سپاس

در بهشت جاودانه سکوت دهد، حمد و سپاسی که قابل پذیرش او و  احسان خود رهبری کرد تا به لطف خویش ما را

داری، ماه اسالم روزه از ما گردد. حمد و سپاس سزاوار آن خدایی است که ماه مبارک رمضان، ماه باعث خشنودی وی

رسیدن به بهشت قرار داد، ماهی که قرآن را در آن ماه برای  یها و ماه خلوص و ماه قیام را یکی از راههایو ماه پاک

 حق و باطل است، و کرد که این قرآن هدایت کننده و مشتمل بر آثار روشن رستگاری و جدا کننده بین هدایت مردم نازل

است که در این ماه چیزهای زیادی را به مسلمانان حرام  هبدین وسیله بر ماههای دیگر فضیلت آن ماه را آشکار ساخت

بوده، در  نسبت به ماههای دیگر ارزانی داشته است و چیزهایی را که در ماههای دیگر حالل کرده و فضایل بسیاری

ماه وقت آشامیدنیها پرهیز داده و برای روزه گرفتن در این  این ماه حرام کرده و به پاس حرمت این ماه از خوردنیها و

ر از شبهای این ماه را ب اجازه نداده کسی این وقت را به جلو، یا عقب بیندازد. عالوه بر اینها شبی مقرری تعیین کرده و

نامیده است که فرشتگان و روح )جبرئیل( به امر خدای متعال برای  شبهای هزار ماه برتری داده و آن شب را لیلة القدر

ه خداوند فرستند کمی آیند و تا طلوع فجر آن شب تحیت و برکت بر کسیروی زمین می و تقدیر امور به تعیین سرنوشت

  «.گذشته است از میان بندگان به او نظر لطف داشته و در قضای الهی

السالم مشتمل بر بزرگداشت و احترام ماه مبارک رمضان و تعریف این ماه به بهترین این سخنان نورانی امام علیه

  :جمله اوصاف است، از

وارد شده و هر که از روی علم و عمد  ماه اسالم است، بنابراین، هر که در این ماه روزه بگیرد، در قلمرو اسالم -1

  .اش را بخورد، مسلمان نیستروزه

  .این ماه، ماه پاکیهاست، زیرا که این ماه، ماه پاکی از گناهان و تزکیه نفس از پلیدیهاست -2

گردند و بدان وسیله، بنده فرمانبردار از شوند و خالص مین ماه است که مسلمانان آزمایش میماه خلوص است، در ای-3

  .گرددگنهکار مشخص می

آن رو که ایشان شبهای این ماه را به  ماه رمضان، ماه قیام است، زیرا که آن ماه، بهار نیکان و نیکوکاران است، از -4

  .گذرانندعبادت و طاعت می

خداوند قرآن را در شب قدر نازل کرده  متیازات این ماه، آن است که در این ماه قرآن کریم نازل شده است؛جمله ا از -5

در آن شب، فرشتگان و جبرئیل به اذن پروردگار برای تقدیر امور و ابالغ  است که از مهمترین شبهای رمضان است و

  .شونددرود بر مؤمنان تا طلوع فجر نازل می تحیت و

است که در  ماه شریف آن است که خدای تعالی در این ماه چیزهایی را به بندگانش حرام کرده مله ویژگیهای ایناز ج -6

داری هر نوع خوردن و آشامیدن را بر روزه ماههای دیگر حرام نفرموده است؛ خداوند به پاس این ماه در مدت

  :دهیماینک به بخش دیگری از این دعا گوش فرامی داران حرام کرده است... وروزه

علی صیامه بکف  آله، و الهمنا معرفة فضله، و اجالل حرمته، و التحفظ بما حظرت فیه، و اعنا اللهم صل علی محمد و

باسماعنا الی لغو، و ال نسرع بابصارنا الی لهو، و  الجوارح عن معاصیک، و استعمالها فیه بما یرضیک حتی ال نصغی

تنا ال تنطق السن محظور، و ال نخطو باقدامنا الی محجور، و حتی ال تعی بطوننا اال ما احللت، و حتی ال نبسط ایدینا الی

نتعاطی اال الذی یقی من عقابک، ثم خلص ذلک کله من رئآء  اال بما مثلت، و ال نتکلف اال ما یدنی من ثوابک، و ال

  ...احدا دونک، و ال نبتغی فیه مرادا سواکالمسمعین، ال نشرک فیه  المرائین، و سمعة

توفیق شناخت فضیلت و پاس  صلوات الله علیه و علیهم اجمعین درود فرست و به ما -بر محمد و آل محمد  خداوندا»

بتوانیم خود را از نزدیک شدن به محرمات حفظ کنیم و ما را بر  داشتن حرمت ماه مبارک رمضان را مرحمت فرما تا

توست به کار اندازیم به  ماه با حفظ اعضا و جوارحمان از گناهان، یاری فرما تا بتوانیم در آنچه رضای ینداری اروزه

چشمانمان کارهای ناپسند و لهو و لعب را نبینیم و دستمان را به اموال  طوری که با گوشهایمان سخن بیهوده نشنویم و با

پر نکنیم و زبانهایمان جز سخن مجاز  کمهایمان را جز با غذای حاللدراز نکنیم و با پایمان به راه خطا نرویم و ش حرام

 دهیم که ما را به اجر و ثواب نزدیک کند و در پی چیزی نرویم مگر آن که از و ذکر تو را نگوید و کارهایی را انجام

مبارک از شائبه ریای  عبادات ما در این ماه عذاب و کیفر تو باز دارد، خداوندا باز هم به ما توفیق بده تا اعمال و

« نجوییم... به دور باشد و جز تو را در عبادت شریک قرار ندهیم و هدفی جز تو را [ سمعه کاران1ریاکاران و سمعه ]

دار دار آراسته باشد اشاره فرموده است؛ روزهتا روزه السالم، در این بخش از دعایش به آنچه که سزاوار بودهامام علیه

گوشش را  اعضا و جوارحش را از محرمات الهی حفظ کند؛ زبانش را از دروغ، غیبت و بهتان، ایددر این ماه بزرگ ب

دارد. و نباید به سوی چیزهایی بشتابد که خداوند  از سخن بیهوده و ناروا و دستش را از دزدی و تجاوز به مال مردم باز
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مال حرام،  گیرد و نخوردنناه در آن جا انجام میداشته است از قبیل رفتن به جاهایی که گ او را منع کرده و بر حذر

شایسته و نیکیهایش تنها برای خدا باشد بدون آلودگی به ریا و  دار باید اعمالشفرماید روزهالسالم میهمچنینن امام علیه

 ری از اینبه قسمت دیگ یا سمعه در بین مردم، زیرا که تمام اینها باعث از بین رفتن عمل است. اینک طلبی ویا جاه

وفقنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التی  دهیم: اللهم صل علی محمد و آله،دعای شریف گوش فرامی

، المصیبین لمنازلها فرضت، و وظائفها التی وظفت، و اوقاتها التی وقت، و انزلنا فیها منزلة حددت، و فروضها التی

عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله فی رکوعها و سجودها، و  ، علی ما سنهالحافظین ألرکانها، المؤدین لها فی اوقاتها

عاهد بالبر و الصلة و ان نت اتم الطهور و اسبغه و ابین الخشوع و ابلغه، و وفقنا فیه ألن نصل ارحامنا جمیع فواضلها علی

زکوات، و ان نراجع من هاجرنا، و من التبعات و ان نطهرها باخراج ال جیراننا باالفضال و العطیة، و ان نخلص اموالنا

نوالیه، و الحزب الذی ال  ان نسالم من عادانا، حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی ال من ظلمنا، و ان ننصف

بما تطهرنا به من الذنوب، و تعصمنا فیه مما نستانف من العیوب،  نصافیه، و ان نتقرب الیک فیه من األعمال الزاکیة

خداوندا بر محمد »الیک...  لیک احد من مالئکتک اال دون ما نورد من ابواب الطاعة لک، و انواع القربةع حتی ال یورد

اتی ای و واجببر اوقات پنجگانه نماز و به حدود نماز که تعیین کرده و آلش درود فرست و در این ماه به ما توفیق بده تا

ای آشنا باشیم و ما را مقرر فرموده ای و بر اوقاتی کهوظف نمودهای و به وظایفی که ما را مبر ما واجب فرموده را که

ارکان نماز را حفظ کنیم و در وقت آن به جا آوریم؛ همان طوری که سنت  از آن نمازگزارانی قرار ده که جایگاه و

 با کمال پاکی و فصول آن است در رکوع و سجود و تمام -درود و تحیت تو بر او و آل او باد  -رسول گرامیت  پیامبر و

در این ماه مبارک به ما توفیق مرحمت کن تا به خویشاوندان و  باشد. خداونداطهارت و با خضوع و خشوع تمام می

یها ثروتمان را از آلودگ و احسان کنیم و به همسایگانمان با احسان و بخشش برخورد نماییم و اموال و بستگان خود نیکی

با هر  اند، ارتباط پیدا کنیم وبتوانیم با کسانی که از ما دوری گزیده برکنار داریم و با دادن زکات و صدقات پاک سازیم و

ش کرده و در ستیزند راه مسالمت، پی ما ستم کرده است به عدالت و نیکی رفتار نماییم و با کسانی که با ما دشمنی که به

توست زیرا که دشمنان تو دشمنانی هستند که ما هیچ گاه با آنان دوستی  با کسی که دشمن تو و دشمن دین گیریم جز

پافشاری کنند. خداوندا به ما توفیق ده  کرد و آنها را از دسته مخالف خواهیم شناخت تا وقتی که در مخالفت با تو نخواهیم

ی سو شوند به تو نزدیک شویم و ما را از این که دوباره بههان میشدن ما از گنا تا با انجام کارهای نیک که باعث پاک

به مقام ما بندگان مطیع نرسند و در  دارند، به طوری که هیچ یک از فرشتگانتگناهان و خطاها برگردیم، باز می

 مهمی است، شایستهالسالم مشتمل بر امور بسیار این قسمتهای دعای امام علیه «...تر از ما قرار گیرندای پایینمرتبه

  :دار آنها را مراعات کند و بدانها عمل نماید،به شرح زیراست که روزه

فرموده و به همراه آنچه که از سنن، آداب،  در اوقاتی که خداوند مقرر -که ستون دین است  -مراقبت بر انجام نماز  -1

 کاملترین وارش بوده و انجام دادن تمام آنها بهتمام شؤون نماز که روش پیامبر بزرگ اذکار، در رکوع، سجود، بلکه در

  .و بهترین وجه از خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند یکتا

  .نیکی و احسان به خویشاوندان و صله رحم که از باالترین عبادتهاست-2

  .احسان به همسایگان و خوشرفتاری با ایشان -3

  .پاکیزه کردن اموال با پرداخت خمس و زکات واجب -4

  .اندبرقرار ساختن ارتباط با دوستان و برادران دینی که از ما فاصله گرفته -5

عدالت و انصاف نسبت به ظالم و تجاوز نکردن در گفتار و رفتار در حق او، زیرا که این خود از مکارم اخالق  -6

  .باشدمی

در راه خدا باشد که در این  خدا و مسالمت با دشمن و ستیز نکردن با او، مگر آن که دشمنی با او برای خاطر -7

  .رفتار کرد صورت باید از او برید و نباید با او به مسالمت

تقرب به خدا به وسیله اعمال پاکیزه و رفتار خوش که در ماه مبارک رمضان به این اعمال تأکید شده است و  -8

  .استحباب آنها مؤکد است

  :دهیمدعای شریف گوش می پس از آن بخش، اینک به فرازهای دیگری از این

من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد  :انی اسألک بحق هذا الشهر، و بحق من تعبد لک فیه من ابتدائه الی وقت فنائه اللهم

و اهلنا فیه لما وعدت اولیآءک من کرامتک، و اوجب لنا فیه ما اوجبت  صالح اختصصته، ان تصلی علی محمد و آله،

  ...طاعتک، و اجعلنا فی نظم من استحق الرفیع األعلی برحمتکالمبالغة فی  ألهل

اند؛ از ماه به عبادت تو قیام کرده به مقامی که این ماه در نزد تو دارد و به حق کسانی که از اول تا آخر این !خداوندا»

ارم که بر محمد و بندگان صالح که از خاصان درگاه تواند، درخواست د پیامبران، فرشتگان مقرب و انبیای مرسل و

ای و آنچه را که بر وعده داده فرستی و ما را هم، در این ماه مبارک، آن ثواب را عنایت کنی که بر اولیایت آلش درود

لطف و کرمت نظیر آن را برای ما مقرر فرمایی و جزو آن بندگانی  ای بهکوشش کنندگان در راه طاعتت مقرر فرموده

  «...یترین مقام را در پیشگاه تو دارندکه استحقاق عال محسوب فرمایی

دینک، و العمی عن  محمد و آله، و جنبنا االلحاد فی توحیدک، و التقصیر فی تمجیدک، و الشک فی اللهم صل علی

الرجیم، اللهم صل علی محمد و آله، و اذا کان لک فی کل لیلة  سبیلک، و االغفال لحرمتک، و االنخداع لعدوک الشیطان

اجعلنا لشهرنا من خیر اهل  هذا رقاب یعتقها عفوک، او یهبها صفحک، فاجعل رقابنا من تلک الرقاب، و رنامن لیالی شه
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  ...و اصحاب

و  فرست و ما را از شرک و الحاد به توحید و یکتاپرستی خود بازدار، و از کوتاهی خداوندا بر محمد و آل محمد درود»

از ابتالی به شک درباره دینت و  جالل خودت حفظ فرما، ما را غفلت در شناخت و کوته نظری در معرفت عظمت و

حرمتت نگهدار، و ما را از افتادن در دام دشمنت )شیطان رجیم(  نادانی نسبت به شریعتت و غفلت از پاس داشتن

بزرگ بسیاری از  خداوندا بر محمد و آلش رحمت و درود فرست و چون در هر شبی از شبهای این ماه مصون دار،

جزو آن آزادشدگان قرار بده و ما را از بهترین کسانی که  دهی ما را نیزدگان را به لطف خود از آتش دوزخ نجات میبن

  «کنند و از اهل و اصحاب این ماه هستند محسوب فرمامی در این ماه زندگی

ایامه، حتی ینقضی عنا، و قد  خو آله، و امحق ذنوبنا مع امحاق هالله، و اسلخ عنا تبعاتنا مع انسال اللهم صل علی محمد

 السیئات، اللهم صل علی محمد و آله، و ان ملنا فیه فعدلنا، و ان زغنا فیه صفیتنا فیه من الخطیئات، و أخلصتنا فیه من

آلش درود فرست و با پایان گرفتن این ماه  خداوندا بر محمد و»فقومنا، و ان اشتمل علینا عدوک الشیطان فاستنقذنا منه. 

با تمام  مان زایل کن تاتمام شدن روزهای این ماه عواقب بد گناهان ما را از نامه عمل گناهان ما را محو کن و با شریف

لغزشها خالص نموده باشی. خداوندا بر محمد و  شدن ماه ما را نیز از گناهان پاک و پاکیزه کرده باشی و از خطاها و

ل ما د ر ما چیره شده است به راه صحیح باز گردان و اگر تیرگی درماه شریف غفلتی ب آلش درود فرست و اگر در این

)شیطان( بر ما مسلط شده است ما را از شر او  راه یافته است، استوار و خالص گردان و اگر در این ماه عزیز دشمن تو

  «.رها کن

 لیله علی الصالة و التضرع بعبادتنا ایاک، و زین اوقاته بطاعتنا لک، و اعنا فی نهاره علی صیامه، و فی اللهم اشحنه

یشهد نهاره علینا بغفلة، و ال لیله بتفریط، اللهم و اجعلنا فی سائر  الیک، و الخشوع لک، و الذلة بین یدیک، حتی ال

[ ،]والذین 9هم فیها خالدون[] الصالحین]الذین یرثون الفردوس األیام، کذلک ما عمرتنا، و اجعلنا من عبادک الشهور و

[ اللهم 9[ و من]الذین یسارعون فی الخیرات، و هم لها سابقون[]7راجعون[] یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة، انهم الی ربهم

اف ذلک علیه، و اضع علی محمد و آله فی کل وقت و کل اوان، و علی کل حال عدد ما صلیت علی من صلیت صل

  . [5] «...باألضعاف التی ال یحصیها غیرک، انک فعال لما ترید

این ماه شریف را با عبادت و اطاعت ما  خداوندا ما را در راه عبادت خودت یاری کن و تمامی ساعات و لحظات»

 گاهت و خضوع وداری و شبهای این ماه شریف را با نماز و تضرع به دربا روزه گر ساز و یاری کن تا روزها راجلوه

از تو نگذرد و شبهایش، به وقت  خشوع در پیشگاه تو به پایان بریم، به طوری که هیچ روزی از این ماه با غفلت

ماه بلکه در سایر ماهها و همه اوقات و تمام عمر ما را به طاعت خودت  گذرانی سپری نگردد، خداوندا نه تنها در این

وارث بهشت برینند و در آن »خودت:  خودت قرار بده، آن بندگانی که به فرمودهبدار و ما را جزو بندگان صالح  موفق

از  دهند و همواره دلهایشان ترسان استای در راه تو میمال دنیا به آنها داده آنهایی که هر چه از»و « اند.جا جاودانه

 کنند و ازاه انجام خیر پیشدستی میدر ر آنهایی که»و از جمله « گردند.این که چگونه به سوی پروردگارشان باز می

محمد و آلش درود و رحمت فرست در همه وقت و هر لحظه، به تعداد درودهایی  خداوندا بر« گیرند.دیگران سبقت می

ندادند، زیرا که تو به هر چیزی که  فرستی و بلکه دو برابر آن درودها که جز تو کسی شمار آنها رابر همه کس می که

  «...ر و تواناییاراده کنی قاد

آگاهیهای دینی که روح ایمان و جوهر  ای است برای تعلیمات والسالم، خود مدرسهراستی که دعاهای امام سجاد علیه به

  :باشدکند. این جمالت درخشان از نیایش امام، مشتمل بر نکات ذیل میمی اخالص به خدا را به قلب شنونده افاضه

صالح در این ماه خدا را عبادت  به حرمت ماه رمضان و به حرمت کسانی که از بندگانالسالم خدا را امام علیه -1

از جمله اولیای مقرب خود و در شمار کسانی قرار دهد که شایستگی مقام  کنند درخواست نموده است تا این که او رامی

  .در پیشگاه او را دارند واالیی

او را خالص و تنها به خاطر خود بدون آمیختگی به ریا و امثال آن که  تاعمال او را اعمال شایسته و نیکیها و خیرا-2

  .کنند، قرار دهدفاسد می عمل را

  .کند تا او را از شک و اوهامی که باعث فساد در امور دینی هستند بر کنار سازداز خداوند مسألت می -3

ی که خداوند مقرر کرده است، برود و مبادا از کند که خداوند توفیق دهد تا مبادا به راهی جز راهدرخواست می -4

 .محرمات الهی غفلت ورزد

  .مبادا فریب شیطان رجیم را بخورد و تحت تسلط او قرار گیرد -5

  .خداوند بر او منت گذارد و او را از جمله آزاد شدگان در این ماه بزرگ محسوب فرماید -6

  .ضرع و خضوع و خشوع در این ماه موفق بداردخداوند او را به عبادت و طاعت در این ماه و ت -7

  .شودالسالم استفاده میاین بود بخشی از مطالب مهمی که از این جمالت و این بخش از نیایش امام علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

نیک او را ببینند ولی در سمعه،  کند تا مردم عملسمعه، همان ریاکاری است با این تفاوت که ریاکار سعی می [1]

  .م -داده، به گوش مردم برساند  خواهد عملی را که دور از انظار انجاممی
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  .11مؤمنون /  [2]

  .61مؤمنون /  [3]

  .61مؤمنون /  [4]

  .صحیفه سجادیه: دعای چهل و سوم [5]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 دعای امام سجاد در حمد و سپاس خدا

بدون آنکه پس از او آخری باشد. خدایی که  ستسپاس خدایی را که اول است بدون آنکه پیش از او اولی باشد، و آخر ا

رت به قد اند. آفریدگان راهای توصیف کنندگان از وصفش عاجز شدهفرومانده، و اندیشه های بینندگان از دیدنشدیده

سپس در طریق اراده خود روان ساخته و در پی  .خود پدید آورده و ایشان را بر وفق خواست خود اختراع فرموده است

ا ر که از حدی که برایشان تعیین نموده قدمی پیش و پس نتوانند نهاد. سپاس خدای خود برانگیخته است. در حالیمحبت 

کرده و بر آن درها که از علم به ربوبیتش بر  بر آنچه از خدائی خود به ما شناسانده و بر آنچه از شکر خود به ما الهام

 راهبری کرده و ما را از کجروی و شک در کار خود دور ساخته که ما را به آن ما گشوده و بر اخالص در توحیدش

پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به  است. سپاس خدایی را که زیباییهای آفرینش را برای ما برگزید و روزیهای

 اطاعت ما این جهت همه مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار و به نیرویش از تسلط همه آفریدگان برتری داد و از

ترکیب کرد و ما را از آسایشهای  ناچارند. سپاس خدایی را که برای قبض و بسط اعضاء، آالت و عضالتی در بدن ما

در )پیکر( ما برقرار کرد و ما را از روزیهای پاکیزه اطعام فرمود، و به  مند گردانید و اعضایی برای کارزندگی بهره

خود، فرمان داد تا طاعتمان را  رمایه بخشید. سپس ما را به پیروی اوامرخود توانگر ساخت و به نعمت خود س فضل

شکرمان را بیازماید. پس از راه امرش منحرف گشتیم و بر مرکب نهیش  بسنجد و از ارتکاب نواهی خود نهی فرمود تا

خود از روی کرم با ما رحمت  با این حال به عقوبت ما شتاب نکرد و در انتقام ما تعجیل نفرمود؛ بلکه به .سوار شدیم

بازگشتن ما را انتظار کشید. آنچه را که تاب تحمل آن را نداشتیم از )ذمه(  مدارا کرد، و به مهربانی خویش از روی حلم

وانداشته، و برای هیچ یک از ما حجتی و  برداشته و بیرون از حد طاقتمان تکلیف نفرموده و جز به کار آسانمان ما

 اش به احصاء در نیاید و نهانیش دسترس و برای مدتشپایان نپذیرد و شماره عذری باقی نگذاشته است. سپاسی که

وسیله آمرزش و راه به سوی بهشت  انقطاعی نباشد. سپاسی که موجب رسیدن به طاعت و عفو او و سبب خوشنودی و

  .طاعت، و مددکار بر ادای حق و وظایف او باشد یمنی از خشم و پشتیبانیو پناه از انتقام و ا
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حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری  منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعای امام سجاد در طلب رحمت بر رسول خدا

پسندیده بندگانت که پیشوای رحمت و  بار الها پس درود و رحمت فرست بر محمد، امین وحیت و برگزیده آفریدگانت و

او برای اجرای فرمان تو جان خویش را به مشقت انداخت و در راه تو خود  راهبر خیر و کلید برکت است. همچنان که

خوشنودی تو با قبیله خود کارزار  تیرهای آزار ساخت و در دعوت به سوی تو با خویشان خود در افتاد و برای را هدف

 لت اصرار بر انکارترین بستگانش را به عخود را قطع ساخت و نزدیک کرد و در راه احیای دین تو رشته خویشاوندی

برای تو با دورترین مردم  دور کرد. و دورترین مردم را به جهت پذیرفتن دین تو به خود نزدیک ساخت و تو از خویش

خود را در رساندن پیام تو خسته کرد. به سبب دعوت به دین و  ترین آنها دشمنی ورزید و جاندوستی کرد و با نزدیک

غربت و محل دوری  و آنان را در زمره پذیرندگان دعوت مشغول داشت، و به سرزمینبه رنج افکند،  آئین تو خود را

کرد، بدین منظور که دین تو را عزیز سازد، و بر  از جایگاه اهل و عشیرت و منشاء و مولد و آرامگاه جانش هجرت

نجام ا ش درباره دوستانتاینکه تصمیمش درباره دشمنان تو راست و استوار آمد و تدبیر کافران به تو غلبه کند. تا

گرفت، به جنگ دشمنان برخاست، تا به می جست و در ناتوانی از تو نیروگرفت. پس در حالی که از تو یاری می

ردید، گ ات بلندمیان آرامگاهشان بر آنان هجوم برد؛ تا فرمان تو آشکار و کلمه دورترین نقطه دیارشان لشگر کشید و در

برای تو تحمل کرده، او را به باالترین  اشتند. بارالها، پس به سبب زحمتی و رنجی کهداگر چه مشرکین کراهت می

 منزلت با او مساوی نباشد و در مرتبت با او برابری نکند، و هیچ فرشته مقرب و درجات بهشت، قرار داده تا کسی در

اهرین و مؤمنان از امتش بیش از آنچه ط پیمبر مرسل نزد تو با او همطراز نباشد، و قبول شفاعتش را در میان اهل بیت

 ات نافذ است. ای کسی که بدیها را چندین برابر به خوبیها تبدیلکسی که وعده ای به او اعالم فرمای ایوعده داده

  .کنی؛ زیرا که تو صاحب فضل عظیمیمی
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منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری 

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعای حضرت سجاد در صبح و شام

خود امتیاز برقرار کرد و حد و مدتی  فرید و میان آن دو به قدرتسپاس خدای را که شب و روز را به نیروی خود آ

 سازد و کوتاه و بلندبندگان و زندگی آنان، شب و روز را جایگزین یکدیگر می محدود معین ساخت. برای تأمین روزی

اط و جدید نشبخوابند؛ تا موجب ت نماید. پس شب را برای ایشان آفرید که در آن حرکات تعب و خستگی بیاسایند ومی

کام دل خود برسند و روز را برای ایشان بینا کننده آفرید تا در آن، به جست  نیروی ایشان باشد و به آن وسیله به لذت و

منافع کنون از دنیای خود، و درک  جوی فضل بپردازند و به روزی مقرر او دست یابند، و در پی وسائل رسیدن به و

 آورد وخدا به راه افتند. با همه این تدبیرها کار ایشان را به سامان می در زمینموجبات سعادت آینده در آخرت خود 

اند؛ تا واجب و موارد احکام او چگونه نگرد که در اوقات طاعت و مواقعدهد و میاعمال آنان را مورد آزمایش قرار می

  .اند، پاداش نیک دهدم دادهخود برساند و آنهایی که کار نیک انجا اند به کیفر عملآنان را که بد کرده

به  مند ساختی وروشنی روز بهره خدایا، پس سپاس تو را که پرده تاریکی شب را به نور صبح شکافتی و ما را از بار

آفات نگاه داشتی. صبح کردیم و همه اشیاء صبح کردند در حالی که همه  منافع روزیها بینا فرمودی و از پیش آمدهای

ای. ساکن و جنبنده و ثابت و سیارش ساخته ن گرفته تا زمینش و هر چه در هر یک از آن دو پراکندهتوایم. از آسما ملک

 زیر خاک پنهان شده است. صبح کردیم در قبضه قدرت تو، در حالی که پادشاهی و و آنچه در هوا برآمده و آنچه در

نماییم و در محیط تدبیر تو کارها تصرف می تو در پیوندد و به فرمانگیرد و مشیت ما را به هم میات ما را فرامیسلطه

این،  ای در اختیار ما نیست، وای و از خیر جز آنچه تو بخشیدهآنچه تو فرمان کرده در انقالب و تحولیم از امور، جز

م از دی کنیکند و اگر بمارا با سپاس بدرود می باشد اگر نیکی کنیمروزی نوین و تازه است، و او بر ما گواهی آماده می

از  بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و حسن مصاحبت این روز را روزی ما ساز و .شودما به نکوهش جدا می

نگاه دار، و بهره ما را از نیکیها در آن  جدایی سوء آن، به سبب ارتکاب نافرمانی یا اکتساب گناه کوچک یا بزرگی

اندوخته  بدیها پیراسته فرما. و از آغاز تا انجام آن را برای ما از ستایش و سپاس و سرشار کن، و ما را در این روز از

ما را )به سبب خودداریمان از گناه( بر  و فضل و احسان پر ساز. بارالها، بر محمد و آل او رحمت فرست و زحمت

کردارهای  را نزد آن فرشتگان به های اعمالمان را از حسناتمان پر کن و مانامه فرشتگان کرام الکاتبین آسان ساز و

ای از اعمال بندگانت و از ساعات روز بهره بدمان رسوا مساز. بارالها، بر محمد و آلش درود فرست و در هر ساعت

 از فرشتگانت را برای ما قرار ده. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و ما را نصیبی از شکرت و گواه صدقی از

داشتنی که از نافرمانی تو بازدارنده و  ز جهات راست و چپمان و از همه جوانب نگاه دار. نگاهپیش رو و پشت سر و ا

 کار برده شده باشد. بارالها به محمد و آلش رحمت فرست و ما را در این روز و به پیرویت راهنما و در راه محبت به

نعمتها و پیروی سنتها و دوری از  و شکر شب و در همه روزهامان موفق دار، و برای کار بستن خیر و دوری از شر

طرفداری اسالم و نکوهش باطل و خوار ساختن آن و یاری حق و گرامی  بدعتها و امر به معروف و نهی از منکر و

  .ارشاد گمراه و معاونت ناتوان و فریاد رسی ستمزده. ما را یاری فرما داشتن آن و
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 دعا درباره مرزداران

گردان و محافظین مرزها را به  حمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکمبارالها، بر م

توانگری خود سرشار ساز. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و  نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از

شان را محکم جبهه مای و نقاط حساسافزون ساز و اسلحه ایشان را برا کن و حوزه ایشان را حراست ن عده ایشان را

راه کن. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و هنگام روبه کن و جمعیتشان را الفت ده و کارشان را به وجه شایسته

را از دلشان بزدای، و  های گمراه کنندهفکر دنیای فریبنده گول زننده را از یادشان ببر، و اندیشه برخورد با دشمن،

روی برگرداندن از دشمن نکند و به خیال فرار از برابر  ب عین آنان ساز؛ تا هیچ کسس از ایشان آهنگبهشت را نص

ایشان کوتاه  نیفتد. بار الها به این وسیله دشمنانش را درهم شکن و چنگ قدرت دشمنان را از جنگجویی مانند خود

یا هر مجاهدی از پیروان طریقت تو که با ایشان بجنگد،  گردان. بارالها، هر جنگ آوری از اهل دین تو که با ایشان

رایش و کار را ب بلندتر و حزب تو قویتر و نصیب تو کاملتر گردد. پس آسانی را در امر او بیاور جهاد کند، تا دین تو
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برگزین، و پشتش را قوی ساز، و درآمدش را سرشار  روبراه ساز و پیروزیش را خود برعهده گیر، و یاران را برایش

 ساز، و یاد خویشان و فرزندان را فراموشش ساز، و حسن نیت را برایش برگزین و ، و او را از خرمی کامیابکن

نیرومندی را روزیش کن، و او را  سالمتش را به عهده گیر، و او را از ترس مصون دار، و جرأت را در دلش بیفکن و

  .دن او را در راه خود و برای خودت قرار دهذکر رفتن و ایستا از دلبستگی به اسم و آوازه برهان و فکر و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

رات صدا و سیمای جمهوری منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشا

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعای عذر خواهی از تقصیر در حقوق بندگان

ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و  خواهم از مظلومی که در حضور من به اوبارالها، من در پیشگاه تو عذر می

و من  ه باشم، و از بدکرداری که از من عذر خواسته،گرفته و شکر آن را به جا نیاورد از احسانی که درباره من انجام

ترجیح نداده باشم و از حق مؤمنی که بر  عذرش را نپذیرفته باشم و از فقیری که از من خواهشی کرده، و من او را

ده آم پیشاز عیب مؤمنی که بر من پدیده شده و آن را نپوشانده باشم و از هر گناهی  ام مانده و آن را نپرداخته باشم وذمه

ام، و را، از لغزشهایی که به آن دچار شده و از آن دوری نکرده باشم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست، و پشیمانیم

 ای قرار ده که برای من موجب محبت گردد. ای دوست دار توبهپیش آید توبه تصمیم را بر ترک گناهانی که برایم

  .حمد و آله الطاهرینکنندگان. آمین رب العالمین و صلی الله علی م

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

ی منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهور

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعا در طلب مغفرت و عفو

از هر گناهی بگردان؛ و مرا از  بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و شهوت را از هر حرامی بشکن و حرصم را

ای که درباره من مرتکب حرامی شده یا پرده بازدار. بار خدایا، هر بنده آزردن هر مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه

برده، عفو کن، و این گذشتن را  را از من دریده، و در ظلمی که به من روا داشته بیامرز، و در حقی که از من حرمتی

 رینتام، پاکیزهزاری و تبرعی را که در کرم نسبت به ایشان معمول داشتهبی ام، و اینکه در عفو ایشان به کار برده

عفو ایشان به عفو خود، پاداش ده تا  جویان قرار ده؛ و مرا در برابر صدقات صدقه دهندگان و باالترین عطایای تقرب

 ای ازهر کدام از ما در پرتو احسان تو نجات یابد. بارالها، هر بنده هر یک از ما به سبب فضل تو نیکبخت گردد و

وسیله من ستمی به او گردیده، تا حقش را  بندگانت که از من عقوبتی دیده، و یا از طرف من آزاری به او رسیده، یا به

 میان برده باشم. پس بر محمد و الش رحمت فرست، و او را به توانگری خود، از اش را ازضایع کرده باشم یا مظلمه

ام نگاه دار و از قبضه مستوجب آن شده من خوشنود گردان، و حقش را از جانب من بپرداز، و آنگاه مرا از عقوبتی که

 اگر تواند. پسآید و طاعتم با غضب تو برابری نمیمن با انتقام تو بر نمی خود رهائی بخش؛ زیرا که نیرویحکم عدل 

  .مهلکه خواهی افکند تو مرا به حق مکافات کنی هالکم خواهی کرد، و اگر در رحمت خویشم نپوشانی به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری 

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 دعا برای سهولت زایمان گرگ

  :ب خود آورده استمرحوم قطب الّدین راوندی در کتا

راه گرگی را دید  علیه الّسالم، به سمت یکی از باغات خود در اطراف مدینه حرکت می کرد، در بین روزی امام سّجاد

  .زوزه می کشید که موهای بدنش ریخته بود با حالتی غمگین ناله می کرد و

و إن شاء اللّه مشکلی نخواهد داشت. دعا می کنم  چون حضرت نزدیک گرگ رسید، فرمود: بلند شو برو، من برایش

 که همراه امام علیه الّسالم بود به حضرت گفت: جریان این گرگ چه بود؟ امام پس گرگ حرکت کرد و رفت، شخصی

درد، ناراحت است به فریاد ما برس  علیه الّسالم فرمود: گرگ می گفت: من همسری دارم که در حال زایمان و در شدّت

من قول می دهم که ما و ذریه ما آسیبی به شما و شیعیانتان نرسانیم؛ و من  ه با سالمتی فارغ شود وو چاره ای بیندیش ک
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  . [1] .او گفتم: انجام می دهم، سپس گرگ با خاطری آسوده حرکت کرد و رفت به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .4، ح 24، ص 9الخرائج والجرائح: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 دیگران را بهتر از خود و خانواده خود دانستن

علیه الّسالم حکایت فرماید: روزی یکی  رش، حضرت باقرالعلومامام حسن عسکری علیه الّسالم به نقل از جدّ بزرگوا

وارد  خیلی غمگین و افسرده خاطر بود، به محضر امام زین العابدین علیه الّسالم از اصحاب به نام ُزَهری در حالی که

  .شد

  همین که امام علیه الّسالم چشمش به او افتاد، فرمود: چرا این چنین غمناک و ناراحت هستی؟

آشنایان، یکی پس از دیگری بر من  اظهار داشت: یاابن رسول اللّه! ناراحتی های بسیاری از سوی دوستان و َهریزُ 

  .چشم طمع دوخته اند، دیگر با چه امیدی به دوستان خوش بین باشم وارد شده است؛ و نسبت به موقعیت کنونی من

هر جا و پیش هرکسی مگوی؛ و  کنترل نما و هر سخنی را سّجاد علیه الّسالم فرمود: ای ُزَهری! زبان خود را امام

  .خاطر خواه تو خواهند بود چنانچه رعایت حال اشخاص را بنمائی، تمام افراد

امکانات خود دریغ نکرده و به آن ها کمک و احسان کرده ام. حضرت  ُزَهری گفت: یاابن رسول اللّه! من هیچ گاه از

گوئی دلنشین باشد، فکر نکن  هی و غرور تو را نگیرد، و دقّت نما، آنچه را که میمواظب باش که خودخوا :اظهار نمود

سخن دیگران اندیشه و توّجه نما و سعی کن تا از خود ِسعه  هر آنچه می شنوی زشت و باطل است، همیشه در کار و

را به کار  عقل خود امام علیه الّسالم افزود: هرکس در مسائل گوناگون زندگی و اجتماعی صدر نشان دهی. سپس

  .هالکت و ضاللت می افتد نیندازد و با چشم و گوش بسته و با رکود فکری حرکت کند، سریع به

همانند اعضاء خانواده ات حساب کنی، آن هائی که از تو بزرگتر هستند  ای ُزهری! چه می شود که مسلمان ها را نیز

خودت باشند همچون  ن هائی هم که هم سّن و هم سطحپدر، آن هائی که کوچکترند چون فرزندانت؛ و آ همچون

  .برادرانت به شمار آیند

گردد؛ و  از اعضاء خانواده ات تجاوز و ظلمی شود؛ و یا گزندی به یکی از آن ها وارد آیا دوست داری که در حّق یکی

  آن که بی جهت آبرویش ریخته شود؟

تر بزرگ مان ها برتری و فضیلت داری، دقّت کن آن که از توکند که بر یکی از مسل اگر شیطان ملعون تو را وسوسه

انجام داده است پس او بر من فضیلت و برتری  است بگو او قبل از من ایمان آورده و بیش از من کار خیر و عمل صالح

  .دارد

  .رتر می باشدو اگر از تو کوچکتر باشد، بگو من بیش از او گناه و معصیت کرده و خطاکارم؛ و او از من بهتر و ب

بود؛ ولی نسبت به او مشکوک هستم و  اّما آن که هم ردیف و هم سطح تو باشد، بگو من به گناهان خود مطمئن خواهم و

  .نیستم یقین به گناه او ندارم پس من از او بهتر

را کوچک شمرند و  بامعرفت و باادب هستند؛ و چنانچه تو و چنانچه مسلمان ها تو را تعظیم و احترام کنند، بگو آن ها

به خودم می  در اثر خالف های خودم می باشد و من خود را مقّصر در بی اعتنائی آن ها نسبت تحقیرت کنند، پس بگو

  .دانم

اندیشه برخورد و حرکت نمائی، بهترین زندگی را خواهی  و اگر در جامعه، این چنین معاشرت کنی و با این روش و

  .دلسوز تو بسیار خواهند شد، و دشمنان و مخالفین کمتری را خواهی یافت داشت و دوستان پرمحّبت و

 گرچه هیچ خیری به او نرسیده باشد؛ بدان که بهترین مردمان کسی است که بیشترین خیر را به هم نوعان خود برساند و

  . [1] .چشم داشتی به کسی نداشته باشد و خود را از تمام افراد بی نیاز بداند و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .141، ح 129، ص 9احتجاج طبرسی: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 آهو بر سفره دوستان دعوت از

  :حضرت ابو جعفر، امام محمد باقر صلوات اللّه و سالمه علیه حکایت فرماید

دوستان به اطراف شهر مدینه، جهت  پدرم، امام سّجاد، حضرت زین العابدین علیه الّسالم به همراه عدّه ای از روزی
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  .همراه بودم تفریح و استراحت رفتند، که من نیز با ایشان

شدند، ناگاه آهوئی در آن نزدیکی عبور کرد، پدرم امام سّجاد  ره غذا گسترانیده شد و افراد آماده خوردن طعامچون سف

  :خطاب به آهو کرد و فرمود علیه الّسالم

هستم و مادرم فاطمه زهراء علیهاالّسالم، دختر رسول اللّه صلّی اللّه  ای آهو! من علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب

  .آله می باشد، نزدیک ما بیا و با ما هم غذا شو وعلیه 

  .آن گاه، آهو جلو آمد و کنار سفره همانند دیگر دوستان نشست و مشغول خوردن غذا شد

خواست فرار کند، پدرم اظهار نمود:  از گذشت لحظه ای، یکی از افراد اشاره ای کرد و آهو را ترساند؛ وقتی آهو پس

قرار گرفته است و سپس به آهو خطاب کرد و فرمود: نترس، تو در پناه من  که در پناه من آن حیوان را نترسانید چون

  .کسی با تو کاری نخواهد داشت هستی و

شد، که این بار یکی دیگر از افراد دستی بر پشت آهو کشید و آهو پا به  و آهو با آسودگی خاطر مشغول خوردن غذا

را ترساند، فرمود: تو مرا نزد آهو  الم به کسی که دست بر کمر آهو کشید و آنگذاشت. پدرم امام سّجاد علیه السّ  فرار

ما سلب اعتماد کند. و سپس افزود: من دیگر با تو سخن نخواهم گفت و  سبک و ضایع کردی و تو سبب شدی که آهو از

ر خود به اطراف مدینه شت باش که برای این حرکت ناشایسته ات ضرر خواهی دید. و پس از مدّتی آن شخص با متوّجه

  . [1] .نتوانستند شتر او را به منزلش باز گردانند رفته بود، که شتر او فرار کرد و مردم هر چه کردند،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .91و  74، ص 7إثبات الهداة: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 دستگیری

های آرد و خرما و پول به پشت کیسه پوشانیدند وهای تاریک صورت خودشان را میالسالم شبحضرت سجاد علیه

کردند و وقتی که حضرت وفات کردند، تازه و نیازمندان توزیع و تقسیم می فقراءکردند و آنها را بین خودشان حمل می

  .السالم بوده استالعابدین علیهمتوجه شدند که او امام زین مردم

رد. کبه آنها کمک می بضاعت را بر عهده داشت والسالم سرپرستی بیش از صد خانوار مستضعف و بیعلیه امام سجاد

دستان و درماندگان بنشیند، و آنهائیکه معلول اش یتیمان و تهیسفره سالم همیشه سعی داشت که در کنارالامام سجاد علیه

 مند بودند مقداریاگر عائله گذاشت، وگرفت و دهانشان میبودند حضرت با دست مبارکشان برای آنها لقمه می و مفلوج

  :گویدالعابدین میاب امام زینیکی از اصح . [1] .فرستادهایشان غذا میهم برای خانواده

 حضرت را دیدم که مقداری آرد بر پشت خود حمل کرده و به سمتی در حال حرکت در یکی از شبهای سرد و بارانی

  روید؟ها چیست؟ و کجا میاست. جلو آمدم و گفتم: یابن رسول الله! این

  .م راهم می باشدحضرت فرمود: سفری در پیش دارم و آن زاد و توشه است که نیاز مبر

آقا قبول نفرمود. گفتم آقا جان! اجازه  .کردم: آقا جان! اجازه بفرمائید تا پیش خدمتم را بفرستم شما را کمک کند عرض

مقصد  ی خودم است و باید خودم تنها آنها را بهکنم؟ امام فرمود: نه این وظیفه ها را کمک شما حملدهید پس من هیزم

دهم بر گرد و مرا به حال به خدا قسمت می ینش برسانم، و گرنه برایم سودی ندارد. و تو رابرسانم و به دست مستحق

 .را دیدم گفتم: یابن رسول الله! شما که فرمودید سفری در پیش دارم پس چه شد خودم بگذار. بعد از چند روز حضرت

نظورم سفر مرگ و قبر و قیامت است م کنی؟ بلکهحضرت فرمود: بله، سفری در پیش دارم، ولی نه آنچه تو فکر می

خودش را در مسیر سفر آخرت ببیند، باید از حرام و کارهای خالف دوری  که باید خود را برای آن مهیا کنم. هر کس

  . [9] .همیشه سعی کند به دیگران کمک کند کند و

  ای آنکه فروغ چشم احباب تویی

  در بحر کرامت در نایاب تویی

  ی توخطبه بگرفت شکوه منبر از

  . [7] ای روح دعا، زینت محراب تویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .917خاندانی وحی  - 649/  9معصوم  19مجموعه زندگانی  [1]

  .الشرایععلل [2]

  .196گلهای والیت  [3]
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محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 دنیا مایه ارزش نیست

  . [1].اعظم الناس خطرا من لم یر الدنیا خطرا لنفسه

  .رین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداندتپر ارزش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول ، ص  [1]

 .1749مد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ مح

 دنیا وسیله است، نه هدف

  . [1].ما تعب أولیاء الله فی الدنیا للدنیا، بل تعبوا فی الدنیا لالخرة

  .کشندکشند، بلکه در دنیا برای آخرت رنج میاولیای خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .47، ص 77بحاراالنوار، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 درباره عافیت

  . [1] .ء من المصائبافی فی الدنیا فال یصیبه شیانی ألکره للرجل أن یع

  .پسندم که در دنیا عافیت داشته باشد و هیچ مصیبتی به او نرسدگمان من برای آدمی نمیبی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .722ص  7اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 دعا، سپر بال

  . [1] .ان الدعاء لیرد البالء و قد أبرم ابراما. ألدعاء یدفع البالء النازل و ما لم ینزل

  .اند، آن هم بالی حتمی را. دعا بالیی را که نازل شده و آنچه را نازل نشده دفع کندگمان دعا بال را برگردبی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .912 - 916ص  9اصول کافی، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 دوستی

  . [1] .از دست دادن دوستان صمیمی موجب غریب شدن انسان است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .192، ص 7؛ حلیةاالولیاء، ج 914همان، ص  [1]
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منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 داوود صرمی

  . [1] .السالم شمرده استدین علیهشیخ او را در رجال خود از جمله اصحاب امام زین العاب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

رشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف ق9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 در پیمان جاودانگی

سالم الجستجوی شیعیان امام امیرالمؤمنین علیه به -صلی الله علیه و آله  -پسر مرجانه پس از کشتن نواده رسول خدا 

تا او را  السالم داشت با خبر ساختند، دستور دادمنزلتی که رشید در نزد اهل بیت علیهم پرداخت و او را از مقام و

طاغوت آوردند، همین که در حضور وی ایستاد،  زیاددستگیر کنند، رشید را گرفتند و تحت نظر مأموران نزد ابن

  :طاغوت آکنده از خشم فریاد زد

  «.از علی بیزاری بجوی» -

  «.جویمبیزاری نمی» -

  «امام تو چگونه تو را خبر داده که کشته خواهی شد؟»

او بیزاری جویم، آنگاه دستها، پاها و  السالم به من خبر داد که تو به من تکلیف خواهی کرد تا ازمحبوبم علی علیه» -

  «.زبان مرا خواهی برید

  :طاغوت سخت خشمگین شد و در برابر جیره خوارانش رو به رشید کرد و گفت

  «.کنمخدا سوگند که دروغ بودن سخن امام تو را درباره تو ثابت می به»

و  -را به چوبه آن درخت خواهند آویخت  که امام فرموده بود؛ او -دستور داد تا او را به همان شاخه درختی ببندند  و

 را باقی گذارند، دختر رشید با عجله خودش را رساند و اعضای بریده بدن پدرش دستها و پاهای او را ببرند اما زبانش

درد و المی که به تو رسیده چگونه  پدر جان با این»را برداشت تا با پیکر مقدسش در خاک دفن کند و به پدرش گفت: 

  «هستی؟

 یان ازدحام مردم باشد و فشاریکنم مگر به قدر آن کسی که در ماحساس درد نمی رشید در پاسخ دخترش فرمود: من

از بدنش خون جاری بود و او خطاب به  نگریستند در حالی کهببیند! توده مردم در پیرامون او جمع شدند و به او می

  :فرمودحاضران می

و « قیامت واقع خواهد شد بیاورید تا خبر دهم شما را به آنچه موالیم خبر داده است که بعد از این تا دوات و کاغذی»

قرار گرفته باشد از آنچه از ظلم و جور در روزگار حکومت  شروع کرد به سخن گفتن همانند کسی که بر فراز منبری

  :زیاد رساندند و گفتندداد، جریان را فورا به اطالع ابنگذشت خبر می اموی بر آنها خواهد

طاغوت « به پا شود، با او چه کنیم؟ ک است آشوبدهد نزدیایم او از آینده خبر میاین که دست و پای او را بریده با»

 .همچنان بر آن چوبه درخت خرما بیاویزید، و مأموران دستور او را اجرا کردند دستور داد: بروید زبان او را ببرید و

رفت ان پذیپای -زیاد ابن -مخلوق خدا  ترینبه این ترتیب زندگی این مصلح بزرگ به دست پلیدترین انسان و پست . [1]

  .اجتماعی را برافراشته و در برابر ظلم و فساد قیام کرده بود در حالی که رشید پرچم مبارزه و اصالح

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .جال کشیر [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 دعای امام سجاد پس از نماز شب

بیت مه اهلترین دعاهای ائکه برجسته شد این دعای شریف راالسالم وقتی که از نماز شب فارغ میامام سجاد علیه

  .ذیل خواند، به شرحالسالم است، میعلیهم

ال اعوان، و العز الباقی علی مر الدهور و خوالی  اللهم یا ذا الملک المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغیر جنود و»

ملکک علوا،  لیاألیام، عز سلطانک عزا ال حد له باولیة، و ال منتهی به بآخریة، و استع األعوام و مواضی األزمان و

ذلک اقصی نعت الناعتین، ضلت فیک الصفات، و  سقطت األشیاء دون بلوغ امده، و ال یبلغ ادنی ما استأثرت به من

 ال کبریآئک لطائف األوهام، کذلک انت الله األول فی اولیتک، و علی ذلک انت دائم تفسخت دونک النعوت، و حارت فی

المواصالت اال ما وصله رحمتک، و تقطعت عنی  م امال، خرجت من یدی اسبابتزول، و انا العبد الضعیف عمال، الجسی

 من عفوک، قل عندی ما اعتد به من طاعتک، و کثر علی ما ابوء به من معصیتک، و عصم األمال اال ما انا معتصم، به

ای حکمران  پاینده و جاودان و ای خداوند صاحب ملک»لن یضیق علیک عفو عن عبدک، و ان أساء فاعف عنی... 

ابدی است و عزتت پایدار است که با سرآمدن سالها و تغییر روزگاران  توانا که سلطنتت بدون حمایت هیچ سپاه و یاور

و برای ابدیت و آخریت تو حد و  ای وارد کند، چنان که وارد اولیت ذات مقدس تونتواند به پایندگی جاللت صدمه کسی

 رارتر از آن قای پاییناست و به قدری بلند است که تمامی اشیاء در مرتبه اودانهنهایتی نیست، از این رو حکومت تو ج

د بیان کند و ذات مقدس تو چنان دور از ح توانداند و توصیف بلند عارفان نازلترین مرتبه اوصاف جالل تو را نمیگرفته

چون چنین کاری او را به گمراهی  های لطیف از توصیف تو عاجز استاندیشه ادراک و عقول است که هر کس حتی با

ه مبدأ سرگردانند، همچنین تو خدایی هستی ک ها در برابر کبریائی توو صفات درباره تو نارسا و لطیفترین اندیشه کشاند

ب تو، مقام قر ها و آرزوهایم زیاد است و برای رسیدن بهمن آن بنده ناتوانم که خواسته زوالی وآفرینش و فنا ناپذیر و بی

امید از دستم رفته جز رشته عفو و بخشش تو،  ر پیشگاهت جز رحمت و عنایتت وسیله دیگری ندارم و رشته هرگونهد

تو  واقعی کم و معصیت و نافرمانی که باعث دوریم شود فراوان است، اما مقام عفو در نزد من آن طاعت و عبادت

ر السالم باین بخش از دعای امام علیه« درگذر. ز گناهمات هر چند گنهکار باشد وسیع است پس خداوندا انسبت به بنده

و  انجام اوستآغاز و بیای از صفات واالی اوست که عبادت از جاودانگی بیپاره تعظیم و توحید پروردگار و ذکر

ش و فتعریفها و توصیفها از بیان صفتی از اوصا قدرت قاهره او که در سلطنتش نیازی به سپاهیان و مددکاران ندارد و

  .قاصرند و خداوند بسی واال و برتر است کمالی از کماالت ذات مقدسش

تمامی  رود کهچون و چرا در پیشگاه خدا تا آن جا به پیش میو خضوع و بندگی بی السالم در اظهار خواریامام علیه

گسلد. اینک به بخش دیگری از این غیر او می آرمانها و آرزوهایش را به خدای تعالی واگذارده و به او چنگ زده و از

و قد اشرف علی خفایا األعمال علمک، و انکشف کل مستور دون خبرک، و ال  :سپاریم: اللهمدعای شریف گوش می

[ لغوایتی 1الذی استنظرک ] عنک دقائق األمور، و ال تعزب عنک غیبات السرائر، و قد استحوذ علی عدوک تنطوی

 فامهلته، فاوقعنی، و قد هربت الیک من صغائر ذنوب موبقة، و کبآئر اعمال الی یوم الدین الضاللیفانظرته و استمهلک 

[ و 9و تلقانی بکلمة کفره ] مردیة، حتی اذا قارقت معصیتک، واستوجبت بسوء سعیی سخطتک، فتل عنی عذار غدره

ی فنآء نقمتک طریدا ال شفیع یشفع لی لغضبک فریدا، و اخرجنی ال تولی البرآءة منی، و ادبر مولیا عنی فاصحرنی

العائذ بک، و محل  خفیر یؤمننی علیک، و ال حصن یحجبنی عنک و ال مالذ ألجأ الیه منک، فهذا مقام الیک، و ال

ال اکن اخیب عبادک التائبین، و ال اقنط وفودک  المعترف لک فال یضیقن عنی فضلک، و ال یقصرن دونی عفوک، و

  ...العارفین خیر اآلملین، و اغفرلی انک

احاطه دارد و همه امور نهانی برای تو هویداست و هیچ یک  خداوندا علم نامتناهی تو بر همه اعمال پنهان و آشکار من»

  .حقایق نهفته این عالم بر تو پوشیده نیست از اسرار نهانی و

و از  - ایر این بنده ضعیف مسلط کردهبر اساس حکمت او را برای )آزمایش انسانها( و ب خداوندا دشمن تو )ابلیس(، که

مرا به مخاطره انداخته است، خداوندا از  -افکند  ای تا مرا در مهلکهتو مهلت خواسته تا روز قیامت او را مهلت داده

مرا به  ام، آن دشمن نابکاراند به درگاه تو پناه آوردهموجب تباهی و هالکت من شده همه گناهان کوچک و بزرگم که

من فاصله گرفت و سخنان کفرآمیز القا کرد  ت وادار نمود تا آن که با عمل بدم مستحق غضب تو گردم و سپس ازمعصیت

جست و اظهار نفرت کرد و به من پشت نمود و مرا در برابر غضب تو تنها گذاشت  و بعد هم از این ناسپاسی من برائت

از قهر تو ایمن سازد و نه حصار و  یاوری که بتواند مراای و نه در معرض عذاب و کیفرت گذاشت، نه شفاعت کننده و

 که از عذاب تو به آن جا پناه ببرم، این است وضع کسی که به درگاه تو پناه گاهیدژی که در آن جا پنهان شوم و نه پناه

از من  مدار و عفو و بخشش خود را آورده و به تقصیر خویش اعتراف دارد، پس خدایا فضل و کرمت را از من دریغ

اند مقرر مگردان و مرا ترین کسانی که بر تو وارد شدهمده و مأیوس دور مگردان و مرا ناامیدترین بندگانت قرار

 در برابر هواهای نفسانیش و السالم در این فرازها از ضعف نفس بشریامام علیه« تو بهترین آمرزندگانی... بیامرز که

است که شیطان تمام غرایز و وسایل بشری را که در نفس انسانی  گفته ناتوانی انسان در مقابل شیطان رجیم سخن

اختیار آدمی را در  قبیل طمع، حرص و خودخواهی و شهوت و نظایر اینها را به خدمت گرفته و زمام موجود است از

خواهد یها به هر طرف که مجوالنگاههای گناه و مهلکه دست و بر تمام مشاعر و عواطفش مسلط گشته و او را در

متعال درخواست  السالم از خدایکند و امام علیهسازد، دور میکه آدمی را به خدا نزدیک می راند و از هر راهیمی
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نک دهیم: اللهم ابخش دیگری از این دعا گوش فرامی کند. اکنون بهکمک و یاری در برابر این دشمن فریبکار پلید می

ستجیر ال ا ی الخطأ خاطر السوء ففرطت، و ال استشهد علی صیامی نهارا، وفرکبت، و سول ل امرتنی فترکت، ونهیتنی

ضیعها هلک، و لست اتوسل الیک بفضل نافلة، مع  بتهجدی لیال و ال تثنی علی باحیائها سنة، حاشا فروضک التی من

اجترحتها  و تعدیت عن مقامات حدودک الی حرمات انتهکتها، و کبآئر ذنوبک کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک،

رضی عنک فتلقاک بنفس  عافیتک لی من فضائحها سترا، و هذا مقام من استحیی لنفسه منک و سخط علیها، و کانت

بین الرغبة الیک، و الرهبة منک و انت اولی من رجاه، و احق  خاشعة، و رقبة خاضعة، و ظهر مثقل من الخطایا، واقفا

  ...المسؤولین منی ما حذرت، وعد علی بعائدة رحمتک، انک أکرمفاعطنی یا رب ما رجوت، و آ من خشیه و اتقاه،

خودداری نکردم و خیاالت باطل نفس سرکشم گناهان را در  خداوندا! اوامر تو را ترک کردم و از آنچه مرا نهی کردی»

خویش قرار دادم  راه تمرد از فرمان تو را پیش گرفتم؛ نه روزها را با روزه گرفتن گواه بندگی نظرم جلوه داد و من هم

سحرخیزی به احیای سنتهای تو پرداختم، خداوندا به یقین کسی  و نه به راز و نیار و عبادات شبانه خود پناه جستم و نه با

وجود غفلت فراوان از  به جا نیاورد هالک است و من از آن کسانی نیستم که تنها با نمازهای نافله با که واجبات تو را

گناهان کبیره، به تو تقرب جوید و عفو تو پوششی در برابر  از حدود تو و ارتکاب محرمات و انجام واجبات و تعدی

شرمساری کرده و بر نفس  ام که در نزد خویش احساسبرایم باشد. خداوندا! من در جای کسی ایستاده رسواییهای آنها

ای کامال خشنود است، از این رو با نفسی ذلیل و قرار داده خود خشمگین شده و از تو که همواره او را مورد لطف

 رغبت و از طرفی کند در حالی که در میان امید وخمیده از سنگینی بار گناهان با تو مالقات می گردنی کج و پشتی

! یفرتری برای ترس از عذاب و کامیدواری و شایسته ترس و وحشت قرار دارد، زیرا تو از همه کس سزاوارتری برای

 قرار ده، که امیدوارم کرم کن و از آنچه بیمناکم ایمن گردان و مرا زیر پوششی از رحمتت پس ای پروردگار من بدانچه

  «...!تریبخشنده گیرندتو از همه کسانی که مورد درخواست قرار می

ع خود را در پیشگاه خداوند تذلل و خضوع و خشو -السالم است علیهم بیتامامی که بحق راهب اهل -السالم امام علیه

های پیاپی و انجام روزه گرفتن داری وکند و تمام اعمال خود را با آن همه حسنات ارزنده؛ از قبیل شب زندهمی اظهار

و انواع بیشمار نیکیها، همه و همه را در برابر خدا اندک و ناچیز  تمام نوافل و مستحبات و احیای سنتهای اسالمی

رسد؟ حقا که امام این مرحله می م کس را یارای چنین توجه و ارتباط با خداست؟ و کدام دلبستگی تا بهآری کدا .بیندمی

 ای است که عالم در دنیای پرهیزگاران و شایستگان به خود دیده است. وبرجسته السالم تنها نمونهزین العابدین علیه

  :دهیماینک به بخش دیگری از این دعای شریف گوش فرامی

قآء عند دار الب بعفوک، و تغمدتنی بفضلک فی دار الفناء، بحضرة االکفآء، فآجرنی من فضیحات لهم و اذ سترتنیال

الشهدآء و الصالحین، من جار کنت أکاتمه سیئآتی، و من  مواقف األشهاد من المالئکة المقربین، و الرسل المکرمین، و

لی من او الستر علی، و وثقت بک رب فی المغفرة لی، و أنت فی سریراتی لم اثق بهم رب فی ذی رحم کنت احتشم منه

خداوندا! حال که با عفو و گذشتت در این دنیا روی » ...وثق به، و اعطی من رغب الیه، و اراف من استرحم فارحمنی

ای پس در آخرت نکرده ای و در برابر امثال و اقرانم رسواعیبهایم را به لطف خود پنهان داشته ای وگناهانم را پوشانده

صالحان همه ناظر اعمال من هستند و حتی بعضی از آنها  هم در مقامی که فرشتگان مقرب و پیامبران گرامی و شهدا و

خویشاوندانم که برای حفظ  کردم و ازاند و من در دنیا عیبهایم را از ایشان پنهان میهمسایه من بوده بندگانی هستند که

 پوشی وهمه آنها پنهان بدار. زیرا که ای پروردگار مهربان، تو هم پرده پوشاندم، از انظارمیآبرویم از ایشان معایبم را 

اعتماد کرد که تو سزاوارتر به  شودگذشت و اغماض الزمه ذات مقدس توست و در بخشش و کرم تنها به تو می هم

متت توان داشت پس به من رحم کن و کسی هستی که چشم امید به رح تر و مهربانتریناعتمادی و از همه کس بخشنده

  «!مرا ببخش

بخششهای خداوند پرده برداشته و از او در  السالم در این فرازها از امید و اعتماد فراوانش به عفو وسجاد علیه امام

 پوشی خداوند که نسبت به گناهان بندگان گنهکار تنها نقطهاست و سخن از پرده روز جزا طلب مغفرت و رضوان کرده

جایی که در دیدگاه فرشتگان مقرب و  امید است، به میان آورده، همچنان که از خداوند خواسته است تا در روز قیامت

 را از رسواییها و بر مال شدن عیبها پناه دهد و بدین وسیله درسی به تمام پیامبران گرامی و شهدا و صالحان است او

پشیمان گردند و عمل صالح انجام دهند تا  توبه نصوح کرده و به راستی مسلمانان گنهکار داده تا این که در پیشگاه خدا

گردیم و در بخش رحمت واسعه پروردگار برخوردار گردند... دوباره برمی مشمول رضوان و رحمت الهی شوند و از

الک الی رحم العظام حرج المس نگریم: اللهم: و أنت حدرتنی مآء مهینا من صلب متضائقاز این دعای شریف می دیگری

انتهیت بی الی تمام الصورة واثبت فی الجوارح کما نعت فی کتابک  ضیقة سترتها بالحجب، تصرفنی حاال عن حال، حتی

شئت، حتی اذا احتجت الی  علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم کسوت العظام لحما، ثم انشأتنی خلقا آخر کما [ نطفة، ثم7]

فضل طعام، و شراب اجریته ألمتک التی اسکنتنی جوفها، و  ت لی قوتا منرزقک، و لم استغن عن غیاث فضلک، جعل

ال و عنی معتز ولو تکلنی یا رب فی تلک الحاالت الی حولی، او تضطرنی الی قوتی لکان الحول اودعتنی قرار رحمها،

برک، و ال  هذه، ال اعدمذلک لی تطوال علی الی غایتی  لکانت القوة منی بعیدة، فغذوتنی بفضلک غذاء البر اللطیف، تفعل

ی سوء ف ال تتاکد مع ذلک ثقتی فاتفرغ لما هو احظی لی عندک، قد ملک الشیطان عنانی ء بی حسن صنعیک، ویبطی

استعصمک من ملکته، و اتضرع الیک فی ان  الظن و ضعف الیقین، فانا اشکو سوء مجاورته لی، و طاعة نفسی له، و

 ابتدآئک بالنعم الجسام، و الهامک الشکر علی االحسان و االنعام، فصل علی تسهل الی رزقی سبیال، فلک الحمد علی
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ما قسمت لی، و ان تجعل ما ذهب  محمد و آله و سهل علی رزقی، و ان تقنعنی بتقدیرک لی، و ان ترضینی بحصتی فی

  ...الرازقین فی سبیل طاعتک، انک خیر من جسمی و عمری

در صلب پدرم بودم آن را به اراده خود در وقت معین  خداوندا! تو آن کسی هستی که وقتی من یک نطفه پست و ناچیز»

پوشاندی  فقرات بیرون آورده و در رحم تنگ مادر قراردادی و به وسیله چندین حجاب از عروق و مجاری تنگ ستون

اعضا و جوارحم را استوار ساختی، چنان  ورتی تغییر دادی تا این که به صورت کاملی درآوردی وو از صورتی به ص

تدریج از نطفه به علقه و از علقه به مضغه و از مضغه به استخوان تبدیل کردی  ای؛ بهکه در قرآن مجید توصیف کرده

بودی مرا به شکل انسان مجسم  ده فرمودهسپس روی استخوانها را با گوشتها پوشاندی و سرانجام همچنان که ارا و

شدم، غذای مرا از عصاره غذای مادرم تهیه فرمودی که در رحم او  ساختی و به محض این که در رحم به غذا نیازمند

خود نداشتم و آن همه  خداوندا اگر تو همان وقت مرا به خودم واگذاشته بودی هرگز چنین نیرویی از .جا داده بودی

غذای بسیار متناسب به من عطا کردی تا به لطف تو به این مرحله  ناییم به دور بود، اما تو با عنایت خودکارها از توا

از احسان و کرمت تأخیر  ام و تاکنون درباره منکنم و هیچ گاه از کرمت محروم نبودهتو را فراموش نمی برسم، احسان

همه احسان تو اطمینان مرا نسبت به تو که آفریدگار منی  این ای، با وجود اینها جای تأسف است کهو درنگ نفرموده

شیطان زمام امور  در نتیجه به واسطه غفلت و فریب دنیا از احسان تو روگردان شدم، و باعث شد که محکمتر ننمود و

از فریب  ام تاخداوندا اکنون دوباره به درگاهت رو آورده .مرا در اختیار گیرد و مرا به سوءظن و ضعف ایمان وادارد

مرا از دست آنها  سرکشم شکایت کنم و از این دو همجوار بد به تو پناه، آورم و درخواست کنم تا شیطان و اغوای نفس

کنی تا دوباره فریب نخورم، تو را به خاطر نعمتهای  کنم که روزی مرا از راه آسان عطانجات دهی، باز هم تضرع می

مد و مح ز نعمتهایت احسان بزرگی است که خود باعث سپاس است. خداوندا برهمین سپاس ا ات سپاسگزار باشم واولیه

ای قانع و راضی کن و به من توفیق فرموده آلش درود فرست و روزی مرا از راه آسان مقرر فرما و مرا به آنچه مقدر

عمرم  شود و ازسته میای راضی باشم خداوندا هر چه از جسم من به مرور زمان کاکرده ای که مقدرده تا به اندازه

  «...روزی دهندگانی گذرد، موفق کن تا در طاعت و عبادت تو صرف کنم، زیرا که تو بهترینمی

دالیل وجود آفریدگار بزرگ است که انسان را از آب پست و  السالم مشتمل بر محکمتریناین بخش از دعای امام علیه

حالی تا به کمال  ن نطفه[شروع به دگرگونی و تکامل از حالی بهدر رحم تنگ قرار داده و سپس]آ مقدار آفریده وبی

به دلیل آن که دارای تجهیزات عجیبی همچون  مطلوب رسانده است که این خود از بزرگترین مخلوقات خداست؛

 دیگر تجهیزاتی که همگی دلیل بر وجود آفریدگار حکیمند. البته سخن امام سیستمهای فکری، بینایی، شنوایی و

رآن بیان کرده است. شایان ذکر است که ق السالم برگرفته از قرآن مجید است که مراتب آفرینش انسان را به تفصیلعلیه

سید  .انگیز را به انسانیت تفهیم نموده استدقیق بر مال کرده و این حقیقت شگفت کریم کیفیت تکوین جنین را به طور

  :گویدقطب می

ن که دانست تا ایماند زیرا کسی دقیقا نمیمات و سرگردان می حقیقت پیدایش جنین،انسان در برابر اکتشاف قرآن از »

د گوشت است و ثابت ش علم تشریح در سالهای اخیر، معلوم شد که سلولهای استخوان غیر از سلولهای پس از پیشرفت

سلولهای گوشتی در  سلولهای گوشت و هرگز سلولی از شود و بعدکه نخست سلولهای استخوانی در جنین درست می

این همان  از آن که سلولهای استخوانی فراهم شده و ساختار استخوانی جنین کامل شود و شود مگر پسآغاز مشاهده نمی

  . [9] «.حقیقتی است که قرآن مجید به ثبوت رسانده است

ه خود، به درگاه خدا نالیده و با ب السالم پس از بیان نعمت و احسان فوق العاده خداوند نسبتحال امام سجاد علیه به هر

فریب شیطان نجات بخشد زیرا که نخستین دشمن آدمی است. و اینک به  تضرع درخواست کرده است تا او را از مکر و

  :دهیماز این دعای شریف گوش فرامی بخش دیگری

ن نار نورها ظلمة، و علی من عصاک، و توعدت بها من صدف عن رضاک، و م اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها

نار تذر العظام رمیما، و  الیم و بعیدها قریب، و من نار یأکل بعضها بعض، و یصول بعضها علی بعض، و من هینها

الیها، و ال ترحم من استعطفها، و ال تقدر علی التخفیف عمن خشع  تسقی اهلها حمیما، و من نار ال تبقی علی من تضرع

اعوذ بک من عقاربها الفاغرة افواهها، و  استسلم الیها، تلقی سکانها باحر ما لدیها من الیم النکال، و شدید الوبال، و لها، و

  ...عنها الذی یقطع امعآء سکانها، و ینزع قلوبهم و استهدیک لما باعد منها، و اخر حیاتها الصالقة بانیابها، و شرابها

گردانند به کسانی که از راه رضای تو روی می اندازی وهکاران را در آن میخداوندا! من از آن آتش قهرت که گن»

برم؛ می اش دردناک و دودش نزدیک است، به تو پناهروشناییش تاریکی و سهل و ساده ای و از آن آتشی کهوعده داده

 آن آتشی که استخوانهای برند، ازحمله می خورند و به یکدیگرهایش بعضی دیگر را میچنان آتشی که بعضی از شعله

اری ز خورانند، آتش بس هولناکی که بهجهنمیان از آن آب سوزاننده بسیار گرم می سازند و بهگنهکاران را خاکستر می

هرگز کاستی نگیرد. خداوندا از عقربهای  هایش با دوزخیان روبرو شود وگنهکاران اعتنا نکند و با شدیدترین شعله

 دهان باز کرده و از مارهای سهمگین که با دندانهای زهر آلودشان به اهل جهنم یدن دوزخیانگز هولناک دوزخ که برای

خورند تمامی وقت دوزخیان از آنها می برم، و همچنین از نوشیدنیهای مسموم دوزخ که هربرند، به تو پناه میحمله می

که  طلبمبرم، خداوندا از تو مید به تو پناه میکنو جگرشان را پاره پاره می اعضا و احشاء داخلی آنها را قطعه قطعه

آله، و اجرنی منها بفضل رحمتک، و  مرا از آتش دوزخ دور و از هر عذابی محفوظ بداری. اللهم صل علی محمد و

خیر المجیرین، انک تقی الکریهة، و تعطی الحسنة، و تفعل ما ترید، و انت  اقلنی عثراتی بحسن اقالتک، و ال تخذلنی یا
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آله ما اختلف اللیل و النهار صالة ال  ء قدیر، اللهم صل علی محمد و آله اذا ذکر األبرار، و صل علی محمد وکل شی یعل

 تشحن الهوآء و تمأل األرض و السمآء، صلی الله علیه حتی یرضی و صلی الله ینقطع مددها، و ال یحصی عددها صالة

  . [2] «.هی یا ارحم الراحمینعلیه و آله بعد الرضا صالة ال حد لها و ال منت

افروزد نجات ده و را می بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به فضل و رحمتت از آن آتشی که قهرت آن !خداوندا

بهترین پناه دهندگان در روز جزا محروم و خوار و ذلیل مکن.  لغزشهای مرا به عفو و کرم نیکویت ببخش و مرا ای

خواهی انجام دهی و  ز هر عذابی باز داری و هر احسانی را به بندگانت ارزانی داری و آنچهقادری ا خداوندا چون تو

  .(برآوردی بر هر کاری توانایی )پس قادری تا همه درخواستهای مرا

درود فرست تا وقتی که شب و روز در گردش است،  شود، بر محمد و آل محمدخداوندا هرگاه نام نیکان برده می

 .درودی که بوی خوشش فضای عالم را پر کرده و آوازش آسمان و زمین را فراگیرد شمار،ت و بینهایدرودی بی

درود و رحمت خود ادامه بده، درودی  خداوندا آن قدر بر او درود فرست که راضی شود و پس از رضایت او باز هم به

ولناک و ه السالم مشتمل بر توصیفامام علیه این فرازهایی از دعای« بخشایندگان... ترینپایان، ای بخشندهحد و بیبی

بندگان سرکش و طاغوتها آفریده است برای آن  ای از آتش دوزخ است که خداوند برای تبهکاران و خودکامگان وکشنده

که هول و  بینند به حدیاند و آنان انواع عذابها را در آتش دوزخ میزمین اشاعه داده کسانی که ظلم و فساد را در روی

السالم که پس از این جا دعای شریف امام علیه هراس آن قابل توصیف نیست، خداوند ما را از آن عذابها باز دارد. در

  .السالم استعلیهم بیتترین و عالیترین دعاهای اهلپایان گرفت، دعایی که از برجسته خواند،نماز شب آن را می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

که از خداوند مهلت خواست تا آدمیان را  السالم، در این جمله اشاره به دشمنی ابلیس با انسان فرموده استامام علیه [1]

  .«انظرنی الی یوم یبعثون»آمده، عرض کرد:  گمراه سازد، به طوری که در آیه شریفه

ء کمثل الشیطان اذ قال لالنسان اکفر فلما کفر قال انی بربی»السالم اشاره دارد به آیه شریفه: این سخن امام علیه [2]

  .«.منک

، ثم فة فی قرار مکینمن طین، ثم جعلناه نط لقد خلقنا االنسان من ساللة»السالم در این جمله به آیه شریفه: امام علیه [3]

لله احسن ا مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

  .اشاره فرموده است« الخالقین

  .16/  17فی ظالل القرآن:  [4]

  .صحیفه سجادیه: دعای سی و یکم [5]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام 

 .1779رضا علیه السالم 

 دستور به ملک الموت

ه الحرام و زائر قبر نبی اکرم صلی الله علیاللهبیت گویند: مرد مؤمنی از بزرگان بالد بلخ بود که در اکثر سالها زائرمی

حضرت هدایا  کرد. او برای آنرسید و آن حضرت را زیارت میالسالم نیز مید علیهامام سجا و آله و سلم بود و خدمت

گشت. آموخت و به والیت و شهر خود باز میمی آورد و از ایشان مسائل و مصالح دین خود راهایی نیز میو تحفه

یچ ه بری ولی اوهای بسیاری برای علی بن الحسین علیهماالسالم میهدیه ها و تحفه تو» روزی زن آن مرد به او گفت: 

برم پادشاه دنیا و آخرت است و جمیع می این شخصی که من برای او هدیه»آن مرد صالح گفت: « دهد.چیزی به تو نمی

حجت خدا بر بندگان است،  ی خدا در روی زمین وبه جهت آنکه او خلیفه آنچه در دست مردم است تحت ملک او است

وقتی که زن این « باشد.مقتدای ما می رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام و پسر امام است، او آقا و او پسر

 شوهرش دست برداشت. بعد از آن، مرد صالح در سال آینده تدارک خود دیده و سخنان را شنید ساکت شد و از مالمت

داخل شد. بر حضرت سالم داده ودست آن  السالم رفت و اجازه گرفته وخانه امام سجاد علیه ی مکه شد. بعد بهروانه

نمود  او امر السالم او را طلبید و پیش خود نشانید و بهالسالم طعام بود. امام علیهعلیه حضرت را بوسید. پیش امام سجاد

ای را طلبید، آن شخص بلند حضرت طشت و آفتابه ی کافی طعام خورد. سپسکه غذا بخورد. و آن شخص نیز به اندازه

هستی! تو  ای شیخ! تو مهمان ما»السالم ریخت. حضرت فرمود: به دست امام سجاد علیه شد و ابریق را گرفته و آب را

به »حضرت فرمود: « را دوست دارم. من این کار»آن شخص عرض کرد: « ریزی؟!چه طور آب را بر دست ما می

را که دوست داری و راضی هستی و چشمهای تو به آن روشن  دهم به تو آن چیزینشان می خدا سوگند که من

السالم سجاد علیه ریخت تا آنکه ثلث آن طشت، پر شد. در این هنگام امامآب را به دست آن می پس آن شخص« شود.می

بلکه یاقوت سرخ : »حضرت فرمود« آب است.» :آن شخص گفت« ببین این چه چیزی است؟»به آن شخص فرمود: 

سپس حضرت فرمود: « آب به اذن خدا تبدیل به یاقوت سرخ گردیده است. پس آن شخص نگاه کرد و دید که« است.

« این چه چیزی است؟» :آن شخص آب را ریخته تا اینکه دو ثلث طشت پر شد. دوباره حضرت فرمود« بریز. آب را»
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مرد نگاه کرد و دید که داخل طشت، زمرد سبز  پس آن« ت.بلکه زمرد سبز اس»حضرت فرمود: « آب است.»گفت: 

که طشت پر  آن مرد آب را ریخت تا آن« آب را بریز.»السالم باز به آن شخص فرمود: علیه است. بعد از آن، امام سجاد

  «.آب است» :آن شخص گفت« این چه چیزی است؟!»شد. در این هنگام حضرت فرمود: 

که به اذن خدا، آب به در سفید تبدیل شده است. و  پس آن مرد نگاه کرد و دید« د است.حضرت فرمود: بلکه آن در سفی

امام  سبز و در سفید پر شد و آن مرد بسیار متعجب گردید. پس آن مرد خود را به پای طشت از یاقوت سرخ و زمرد

خ! پیش ما چیزی نیست که ای شی»فرمود:  بوسید. سپس حضرتالسالم انداخته و پاهای آن حضرت را میسجاد علیه

 را بگیر و از زن خود عذر ما را بخواه بجهت اینکه او ترا بخاطر ما مالمت عوض هدایای تو باشد، پس این جواهرات

  «.کردمی

ای ای سید و آقای من! تو بدون هیچ شک و شبهه» :آن مرد مؤمن، سر خود را به زیر انداخته و خجل شد. سپس گفت

 پس آن شخص با امام سجاد« السالم هستی.بدرستی که تو از اهل بیت نبوت علیهم !ر دادیمرا به کالم زنم خب

و آیا من به ت»او نقل کرد و بعد گفت:  السالم خداحافظی کرد و با جواهرات پیش زن خود برگشت و ماجرا را برایعلیه

د و شوهر خود را قسم داد که او را با ی شکر نموپس زن سجده« باهرات است؟ بیت علم و از آیاتگفتم که او از اهل

  .السالم ببرد تا آن حضرت را زیارت کندبه زیارت امام سجاد علیه خود

های مدینه به رحمت الهی نزدیکی در سال بعد زن خود را به همراه خود برد. در میان راه، زن مریض شد و در آن مرد

کرد خبر فوت زنش را نقل نمود و گفت: حالی که گریه می آمد و در السالمپیوست. آن شخص خدمت امام سجاد علیه

 السالمامام سجاد علیه در این هنگام« دوست داشت که شما را زیارت کند و به زیارت جد شما نیز برود. زن من بسیار»

مسر خود برخیز و پیش ه»نمود. سپس رو به آن مرد کرد و گفت:  دو رکعت نماز بجای آورد و به درگاه ایزد متعال دعا

استخوانهای پوسیده  یخدای تعالی به قدرت خود او را زنده کرده است، بدرستی که او زنده کننده برو بدرستی که

ی خود شد و دید که زنش در کمال صحت و سالمت خیمه پس آن مرد برخاست و با سرعت تمام آمد و داخل« است.

به » :فتزن گ« چطور خدا ترا زنده کرد؟!»به زنش گفت: شد و یقینش بیشتر گردید.  نشسته است پس بسیار خوشحال

که ناگهان به شخصی که صفتش چنین و  خواست که به آسمان ببردخدا قسم ملک الموت آمد و روح مرا قبض کرد و می

  .السالم( برخورد کردعلی بن الحسین علیه چنان بود )شروع کرد به بیان اوصاف موالنا

خدا  سالم بر تو ای حجت»خود را به قدم مبارک ایشان انداخت و آن را بوسید و گفت:  یدوقتی که ملک الموت او را د

  «!در زمین و آسمان او! سالم بر تو ای زینت عبادت کنندگان

بدنش برگردان، بدرستی  ای ملک الموت! روح این زن را به»حضرت جواب سالم او را گفت و سپس فرمود:  پس آن

ملک الموت گفت: « او را سی سال دیگر زنده نگه دارد. من از پروردگار خود خواستم کهکه او ما را قصد کرده و 

الموت دستهای  پس روح من به بدنم بازگشت و من دیدم که ملک« از خدا و از تو ای ولی خدا! کنمشنیدم و اطاعت می»

  .شریف آن را می بوسید

السالم آورد و آن حضرت در میان اصحاب خود بود. محضر امام سجاد علیه سپس آن مرد دست زن خود را گرفت و به

به خدا قسم ایشان »گفت: می هنگام آن زن خود را به پای آن حضرت انداخت و پاهای مبارک او را می بوسید و در این

دو در مجاورت امام پس آن زن و مرد هر « تعالی مرا زنده نمود. سید و آقای من است، آن کسی که به برکت او، خدای

  . [1] .گذراندند ی عمرشان را در خدمت آن حضرتی طیبه ماندند و بقیهالسالم، در مدینهعلیه سجاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ت هاپی نوش

  .منتخب المرائی ابن طریح [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 دعای مستجاب

 .سران حکومت یزیدی را نزد مختار آوردند ای دیگر ازی کربال و عدهزیاد، جنایتکار معروف فاجعهی ابنسر بریده

اد تا د گاه دستورزیاد را مشاهده کرد بسیار شادمان گشت و خداوند را شکر گفت. آن ی عبیدالله بنمختار چون سر بریده

  .تا اندکی خاطر آن حضرت شاد گردد السالم بفرستندالعابدین علیهسریعا سر را به مدینه، نزد امام زین

 آن حضرت مشغول صرف صبحانه بود. پس خدای را شکر نمود و السالم آوردندعلیه زیاد را برای امامچون سر ابن

خورد و سر کردند، دیدم که او صبحانه می زیاد واردهنگامی که ما را به صورت اسیر به کوفه در بارگاه ابن»فرمود: 

هنگام  کهتا این کند. در آن لحظه از خداوند خواستم تا مرا نمیراندبه آن اهانت می مبارک پدرم را در کنار خود نهاده و

گاه خدایی را که دعایم را مستجاب فرمود و آن زیاد را به من نشان دهد. حمد و سپاسی ابنصرف صبحانه سر بریده

مختار  حمد و سپاس خداوندی را که انتقام مرا از دشمنم گرفت. خداوند پاداش نیک به» :سر به سجده نهاد و عرض کرد

  . [1] «.عنایت فرماید
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .676، ص 1سید محسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج  [1]

  . 1741وغ؛ چاپ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نب

 دعای باران

  :کندنقل می« احتجاج»مرحوم طبرسی در 

ی بی آب السالم به طور ناشناس به حج مشرف شده بود اهل مکه در خشکسالی وسجاد علیه در یکی از سفرهایی که امام

ی باران آمدن دعا کردند خدا جمع شدند و از برا یبردند. جمعی از عابدان و زاهدان مکه به دور خانهسختی به سر می

  .ولی ابدا اثری نکرد

داشت، هر آینه دعایش مستجاب می اگر در بین شما یک نفر خدا را دوست»السالم به آنان فرمود: سجاد علیه امام

السالم فورا به کنار کعبه آمد و سر به سجده نهاد و فرمود: علیه حضرت« شما دعا کنید.»جمعی گفتند: « شد.می

نوز آن ه«. بندگانت ببار پروردگارا! اگر مرا دوست داری باران رحمتت را بر«. »لی اال سقیتهم الغیث حبکسیدی، ب»

ی مشک پر از آب، باران بارید. یکی از عباد به مثل دهنه حضرت سر از سجده برنداشته بود که آسمان ابری شد و

امام « را چنین قسم دادی؟! د تو را دوست دارد که اواز کجا دانستی که خداون»السالم شتافت و گفت: علیه خدمت امام

 ای ازآن مرد عابد از عده« کرد.اش دعوت نمیداشت هرگز مرا به خانهنمی اگر خداوند مرا دوست»السالم فرمود: علیه

زند حسین بن العابدین، فراو زین»گفتند:  «القدر کیست؟این شخص جلیل»السالم بودند پرسید: مردم که همراه امام علیه

  . [1] «.علی است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .774قرنی، منهاج الوالیة، ص  [1]

  . 1741علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم  منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید

 دعای امام سجاد برای رفع گرسنگی

  :حضرت سجاد علیه السالم به فرزندش امام باقر علیه السالم فرموده است

از رفاقت با احمق بپرهیز، چه او هر چه اراده می کند به نفع تو قدمی بردارد، ولی بر اثر حمق و نافهمی مایه زیان و 

  .ضررت می شود

آورم وقتی به کوه صفا رفتم  نمانی نقل می کند که سالی به حج رفتم. می خواستم سعی صفا و مروه را به جا طاووس

زهد و تقوی در چهره ی او آشکار بود. وقتی روی کوه صفا آمد و  جوانی را دیدم که لباس های کهنه پوشیده و آثار

و  تری فیما تری یا من یری ریان کما تری و أنا جائع کما تری. فماافتاد رو به آسمان کرد و گفت: أنا ع چشمش به کعبه

لرزه بر اعضای من افتاد و دیدم از آسمان طبقی فرود آمد که دو برد بر  ال یری. وقتی این عبارات را از آن جوان شنیدم

ان آمد و آن جوان به من آن جو بود و میوه هایی که مانند آنها را ندیده بودم نیز روی طبق بود. طبق در نزد روی آن

سیدی. تعجبم بیشتر شد از این که او مرا می شناسد. فرمود تو این لباس ها  نگاه کرد و گفت: ای طاووس: گفتم: لبیک یا

آن جوان مقداری از آن میوه ها را به  .می خواهی: گفتم: به لباس ها نیازی ندارم اما آنچه در طبق است را می خواهم را

خود بستم سپس حضرت آن دو برد را برداشت و به عنوان احرام بست و لباس  به یک طرف لباس احرام من داد آنها را

اغفر و ارحم و تجاوز عما  رب»کهنه خود را صدقه داد و به طرف کوه مروه حرکت کرد در حالی که می گفت:  های

من و او جدایی انداخت به یکی از صالحان  رفتم. ازدحام جمعیت بین و من به دنبال او می« تعلم انک أنت األعز االکرم

شناسی؟ او زین العابدین علی  از او راجع به آن جوان سؤال کردم گفت: وای بر تو ای طاووس او را نمی برخورد کردم

بودم و حسرت می خوردم تا این که مجددا خدمت حضرت رسیدم و  بن الحسین علیهماالسالم است و من در فراق او

  .بهره بردم اوبسیار از محضر 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 دعای امام سجاد جهت شفای یکی از یاران

آخر خطبه خود فرمود: خیر و سعادت  از حضرت سجاد علیه السالم حدیث شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در

پاک باشد، باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود را انفاق  برای کسی است که اخالقش پسندیده و خویش

زهری نقل می کند که من بیمار شدم  .خنان زائد امساک نماید و با همه مردم به عدل و انصاف رفتار کنداداء س کند و از

 گفتم باید کسی را در نزد خداوند متعال شفیع قرار دهم تا خداوند مرا شفا به گونه ای که به مرگ نزدیک شدم، با خود

زین العابدین علیه السالم نیافتم نزد وی  فاضل تر از امام دهد. در زمان خود کسی را از سرور متقیان و پیشوای عابدان

ه ب مرا می بینی که چگونه است برای من دعا بفرمایید. امام سجاد علیه السالم دست رفتم و گفتم: یابن رسول الله حال

ر داده است. تو من را برای تو واسطه قرا دعا برداشت و گفت: پروردگارا! پسر شهاب به من پناه آورده و مرا و پدران

 می دانی او را شفا کرامت فرما و روزی او را گسترده نما و قدر و ارزش او را را به حق آن اخالصی که از پدران من

بالفاصله شفا یافتم و بعد از آن هرگز بیمار  در عالم زیاد کن. زهری می گوید: به آن خدایی که جان ها در دست اوست

  .و امیدوارم که خداوند به برکت دعای حضرت بر من ترحم کند و مرا بیامرزد دمنشدم و به فقر و سختی دچار نش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747شر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ ن

 دیدار از خانواده در حال اسارت

تنگدستی به قدر توانایی انفاق می کنند  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: از اخالق مؤمنین آن است که: در موقع

 م کردن به آنهاوسع و توانایی و با مردم به انصاف رفتار می کنند و در سال و در مواقع گشایش و وسعت نیز به قدر

در بغداد زندانی نمود، مردی دیگر نیز  پیشی می گیرند. روایت است وقتی که حجاج بن یوسف امام سجاد علیه السالم را

 یاد فرزندان خود افتاد و بسیار گریه کرد. حضرت آگاه بودند که او چرا گریه و در آن جا زندانی بود، شبی آن مرد به

فرمودند: می خواهی به خانه ات بروی و خانواده  ماز عشاء را خواندند، نیمه شب به آن مردبی تابی می کند و هنگامی ن

ا ر گریه افتاد و نتوانست جواب بدهد. حضرت فرمود: دستت را به من بده و چشمانت ات را ببینی؟ آن مرد شدیدا به

ش را باز کرد خودش را میان خانواده های ببند، آن مرد اطاعت کرد. حضرت فرمود: حال چشم هایت را باز کن، تا چشم

 کن و احوال خانواده ات را بپرس و برگرد. آن مرد با خانواده اش دیدار کرد اش دید. حضرت فرمود: برو تجدید دیدار

خانواده اش بسیار متأثر شده و  آن ها از احوال امام سجاد علیه السالم پرسیدند وقتی احوال حضرت را بیان کرد

حضرت دست او را گرفت و فرمود: چشم هایت را ببند و باز کن، آن  .د می خواست به زندان برگرددگریستند. آن مر

  .دید کرد، وقتی چشمانش را گشود خود را در زندان و کنار امام سجاد علیه السالم مرد اطاعت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 دعای آهو برای حضرت سجاد

هد خداوند از میوه های بهشت به او خوا حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: آن که مؤمن گرسنه ای را اطعام کند،

با گروهی از اصحاب خود به صحرا رفتند و فرمودند سفره ی غذا را آوردند  خورانید. روزی امام سجاد علیه السالم

در حالی که فریاد می زد.  به اتفاق اصحاب کنار سفره نشستند آهویی از صحرا آمد و مقابل حضرت ایستاد و وقتی

مام فرمود: که از گرسنگی شکایت می کند و می گوید که سه ا اصحاب سؤال کردند یابن رسول الله آهو چه می گوید؟

از غذاهای این سفره  نخورده ام باید شما دست به سوی سفره دراز نکنید تا آهو به اندازه نیاز خود روز است چیزی

 از آنچه در سفره بود می خورد ناگهان یکی از اصحاب بخورد، اصحاب قبول کردند آهو با اشاره حضرت جلو آمد و

که  گذاشت آهو مضطرب شد و از سفره دور شد. حضرت فرمود: مگر شما را سفارش نکردم دستش را روی پشت آهو

این کار سهوا از من سر زد دیگر  به طرف آهو دست دراز نکنید، آن شخص معذرت خواست و گفت، یابن رسول الله

 اعت در امان هستی، آهو باز کنار سفره آمد و آنچهفرمود: بیا جلو از این جم این کار را نمی کنم. حضرت مجددا به آهو

یابن رسول الله چه گفت؟ فرمود:  :میل داشت خورد و بعد از آن فریادی زد و رو به صحرا رفت، اصحاب سؤال کردند

  .شما را به خیر و برکت دعا کرد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 داستان طول عمر حبابه

 بزرگ استمداد می نمود و در ضمن حضرت سجاد علیه السالم در انجام وظیفه ی سنگین تربیت فرزند، از خداوند

خدایا! مرا در تربیت و ادب و نیکوکاری فرزندانم یاری و مدد فرما.  دعاهای خود در پیشگاه الهی عرض می کرد: بار

امیرالمؤمنین نشانه امامت  والد در مسجد کوفه خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السالم رسید و عرض کرد: یا حبابه

غرق رحمتش فرماید. حضرت با دست مبارک اشاره به سنگ زحام مست چیست؟ مرا از آن آگاه بفرمائید. خداوند شما را

موم نقش می  سنگ را بیاور، آورد، حضرت انگشتر مبارکش را بر آن زد نقش گرفت همان گونه که کرد و فرمود آن

دم انقشی بر چنین سنگی به گونه ای که من انجام د گیرد. فرمود: ای حبابه هر که ادعای امامت کند و قادر باشد چنین

پس از  بر حق است و اطاعت او بر همه واجب است. پس حبابه آن سنگ را برداشت و رفت، انجام دهد بدان که او امام

کرد، امام حسن علیه السالم فرمود: تو حبابه  رحلت حضرت امیر علیه السالم به خدمت امام حسن علیه السالم آمد سالم

 فرمود، آن سنگ را بده و به همان گونه ای که حضرت مهر زده بود مهر زد و آن نیستی؟ عرض کرد: چرا، حضرت

رسید و تعظیم نمود. حضرت فرمود: ای  را به حبابه داد و بعدها در مدینه در مسجد نبوی خدمت امام حسین علیه السالم

در س سنگ را گرفته و مانند پببینی؟ گفت: بلی، حضرت فرمود سنگ را بیاور، سپ حبابه آمده ای که نشانه ی امامت را

امام سجاد علیه السالم رسیدم از  برادر بزرگوارش مهر فرمود. راوی نقل می کند در سن صد و سیزده سالگی خدمت و

 گشته بودم، امام زین العابدین علیه السالم با انگشت سبابه به من اشاره زندگی مأیوس و از طلب عالمت امامت نومید

علیه السالم حیات داشتم و امام محمد  ن شدم وسپس آن سنگ را مهر نمود و من تا زمان امام رضافرمود: بالفاصله جوا

گ سن علیه السالم و امام موسی کاظم علیه السالم و امام رضا علیه السالم همگی آن باقر علیه السالم و امام جعفر صادق

فرمودند، حبابه یک ماه دیگر زنده بود. بعد از آن  مهر را مهر نمودند و بعد از آن که امام رضا علیه السالم آن سنگ را

طلب  قضیه حبابه و طول عمر او و جوان شدنش با اشاره امام سجاد علیه السالم و به رحمت ایزدی واصل گردید و

  .عالمت امامت مورد اذعان موافق و مخالف است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 دیدن سالح پیامبر

بینایی  دارای حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: عبادت نیکویی قصد و نیت است و چنین عبادتی نصیب کسی که

  .واقعی نیست، نمی شود

ت: می کند که: ابوخالد کابلی گف از کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری در حدیثی طوالنی از سعید بن جبیر نقل و

اسلحه ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد شما است؟ هنگامی که  :خدمت حضرت سجاد علیه السالم رفتم که بپرسم

سلم را به تو نشان دهم؟ گفت: به  ید، فرمود: ابوخالد! می خواهی اسلحه ی پیامبر صلی الله علیه و آله ومرا د حضرت

من خبر دادید. پس جعبه ای بزرگ و جامه دانی را خواست. سپس ذکر می  خدا جز به همین منظور نیامدم و شما از دل

 .ان دادسالح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به او نش کند که

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 دانشجو

فرمودند: مرحبا به سفارش رسول گرامی اسالم می رسید، امامالسالم میسجاد علیه هرگاه دانشجویی به محضر امام

آنکه تا طبقه  نهد، جزاش بیرون رود، قدم بر تر و خشکی از زمین نمیدانشجو چون از خانه آنگاه که فرمودند: همانا

  . [1] .هفتم زمین برای او استغفار کنند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .164، ص 1بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 درک شب قدر

فرمود: شاید با داد و میدرهمی صدقه می شد هر روزالسالم در وقتی که ماه مبارک رمضان داخل میامام سجاد علیه

  . [1] .نمایم این صدقه هر روزه، شب قدر را درک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .49، ص 42بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 دوستی برای خدا

دوست دارم. امام سر به زیر کرد و  م عرض کرد: من تو را در راه خدا سختالسالمردی به علی بن الحسین علیه

  .که در راه تو محبوب دیگران شوم و حال آنکه تو دشمنم باشی برمفرمود: بار خدایا! من به تو پناه می

  . [1] .دارمآنگاه به وی فرمود: من نیز تو را به خاطر آن کس که تو مرا در راه او دوست می داری، دوست می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .799تحف العقول، ص  [1]

ب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخا

  . 1741اول بهار 

 دوستی برای خدا

ای از شؤون مادی که خدا بدون هیچ شائبه السالم، مسلمانان را به همبستگی و دوستی با یکدیگر تنها برایامام علیه

  :گویدمی خدشه ناپذیر است دعوت فرموده و

أین المتحابون فی الله؟ فیقوم عنق من الناس، فیقال لهم:  :اذا جمع الله األولین و اآلخرین نادی مناد یسمعه الناس یقول»

بون فیقولون: نحن المتحا بغیر حساب، فتتلقاهم المالئکة و یسألونهم عن العمل الذی جازو به الی الجنة، اذهبوا الی الجنة

 «.فیقولون: کنا نحب الله، و نبغض فی الله فیقولون لهم: نعم أجر العاملین ان أعمالکم؟ء کفی الله، فیقولون: و أی شی

[1] .  

گوید: منادیی ندا دهد بطوری که همه مردم بشنوند، می وقتی که خداوند مردم اولین و آخرین را )در محشر( جمع کند،»

شود: ایشان گفته می خیزند، بهاز مردم از جا برمیداشتند، گروهی خاطر خدا یکدیگر را دوست می کجایند کسانی که به

اید ایشان را مالقات کنند و از عمل آنها بپرسند که چه کرده بدون حساب به بهشت وارد شوید، پس فرشتگان با روی باز

نه بود؟ اعمالتان چگو :بهشتتان گردید؟ بگویند: ما یکدیگر را به خاطر خدا دوست داشتیم، پس بپرسند تا باعث ورود به

گویند: چه خوب است داشتیم، فرشتگان میبرای خدا دشمن می داشتیم وپاسخ دهند: ما برای خدا دیگران را دوست می

کند و را جمع می کند و همهشود و از تفرقه جلوگیری میبراستی دوستی برای خدا باعث اتحاد می .«اجر عامالن

  .یق به خداستسازد، زیرا که آن ناشی از ایمان عممتفرق نمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .979/  11وسائل الشیعه:  [1]

مه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترج9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 دعا برای مؤمن

  :گویدالسالم مؤمنان را در پشت سر به دعا و ثنای برادرانشان دعوت فرموده،میامام علیه

عو له بالخیر، و نعم األخ أنت ألخیک، تد :المالئکة اذا سمعوا المؤمن یدعو ألخیه بظهر الغیب أو یذکره بخیر، قالوا ان»

لیه، ع أعطاک الله مثلی ما سألت له، و أثنی علیک مثلی ما أثنیت علیه، و لک الفضل هو غایب عنک، و تذکره بخیر، قد
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ألخیک، کف أیها المستر علی ذنوبه و عورته، و اربع  و اذا سمعوه یذکر أخاه بسوء و یدعو علیه، قالوا له: بئس األخ أنت

  . [1] «...الذی ستر علیک، و اعلم أن الله أعلم بعبده منک علی نفسک، و احمد الله

کند، را به نیکی یاد می کند و یا اوکه فرشتگان بشنوند که مؤمن در پشت سر برای برادر مؤمنش دعا می همانا وقتی»

 و از اوکنی در حالی که او حضور ندارد او دعای خیر می گویند چه خوب برادری هستی تو برای برادرت که در حق

دهد و او از تو دو می هر آینه خداوند عزوجل دو برابر آنچه را که برای او در خواست کردی به تو کنیبه نیکی یاد می

کند، در حالی که تو بر او فضیلت داری. و هر گاه فرشتگان الهی  برابر آنچه که از او به نیکی یاد کردی، به نیکی یاد

سی باشی، برای برادرت، ای ک نماید، بگویند: چه بد برادریگوید و بر او نفرین میبه برادر مؤمنش بد می بشنوند که او

این سخنان دست بردار و خود را باش! و خدا را حمد و سپاس گو به  که خداوند پرده روی گناهان و عیبهایش کشیده از

براستی که « داناتر است... تعالی به حال بنده خود از توپرده روی اعمال تو کشیده است و بدان که خدای  خاطر آن که

گردد و هم دوستی و برادری باعث وحدت و همبستگی مسلمانان می این سنتها و آداب ارزشمند از جمله عواملی است که

  .سازدبرقرار می را میان ایشان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .اصول کافی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 دعوت به دین

السالم به او دینداری سؤال کرد، امام علیه السالم رسید و از آن حضرت درباره دعوت بهیهمردی به خدمت امام عل

معرفة  الی دینه، و جماعه أمران: األول: معرفة الله، و اآلخر العمل برضوانه، و ان ادعوک الی الله تعالی، و»فرمود: 

ء، و أنه النافع، الضار، القاهر لکل العلو علی کل شی ، والله أن تعرفه بالوحدانیة، و الرأفة، و الرحمة، و العلم و القدرة

أن ما جاء به  االبصار، و هو یدرک األبصار و هو اللطیف الخبیر، و أن محمدا عبده و رسوله، و ء، الذی ال تدرکهشی

لیهم ما علی اجابوا الی ذلک فلهم ما للمسلمین، و ع هو الحق من عند الله تعالی، و أن ما سواهما هو الباطل، فاذا

شناخت  کنم، و اینها در دو چیز جمع شده است:نخسترا به سوی خدا و دین خدا دعوت می تو[ . »1« ]المسلمین...

است که او را به یکتایی و رأفت و  خدای تعالی و دیگری عمل کردن بر طبق رضای او. و همانا شناخت خدا آن

سی و بدانی که سود و زیان به دست اوست و بر همه چیز غالب چیز بشنا مهربانی، علم و توانایی و برتری بر همه

داناست و این که محمد )ص( بنده  بیند و او مهربان و بسیاربیند و او چشمها را میاست که چشمها او را نمی است، کسی

مه چیز بر باطل آورده، بر حق است و جز خدا و پیامبر )و راه آنها( ه و فرستاده اوست و آنچه را که او از جانب خدا

به زیان مسلمین است بر زیان آنها  هر گاه اینها را پذیرفتند آنها نیز حقی مانند دیگر مسلمانان دارند و هر چه است، و

  «.نیز هست

اعتراف به  ورود در گروه دینداران بر محور شناخت خدای تعالی و ایمان به یکتایی او و راستی دعوت به دینداری و

امر اقرار کند، احکام اسالم، از قبیل محفوظ بودن  است و هر که به این دو -صلی الله علیه و آله  -نبوت رسول اکرم 

  .او همچون دیگر مسلمانان درباره او جاری است جان و مال او و رفتار با

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .97/  9تهذیب شیخ طوسی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 دوستی اهل بیت

فرموده و آن را یکی از عناصر مهم اسالم  السالم تأکیدمحبت اهل بیت علیهم السالم بر ضرورت دوستی وامام علیه

  :فرمایدمی شمرده است، به ابوحمزه ثمالی

  «...أی البقاع أفضل؟»

  :و حار أبوحمزة فی الجواب فقال

  «...الله و رسوله أعلم»

عمر نوح فی قومه ألف سنة اال خمسین  جال عمر ماان أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام، و لو أن ر»السالم: علیه فأجابه
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نقطه زمین  کدام[ . »1« ]ذلک الموضع، ثم لقی الله بغیر والیتنا لم ینفعه ذلک شیئا. عاما، یصوم النهار، و یقوم اللیل فی

اسخ فرمود: السالم در پدانند. امام علیهبهتر می از همه جا بهتر است؟ ابوحمزه متحیر ماند، عرض کرد: خدا و رسولش

سال عمر  رکن و مقام است، اگر مردی به قدر عمر نوح در میان قومش یعنی نهصد و پنجاه ها ما بینباالترین سرزمین

بگذراند سپس بدون والیت ما خدا را مالقات کند  کند و تمام این مدت روزه بگیرد و شبها را در آن محل به نماز و قیام

  «.داشت هیچ سودی به حال او نخواهد

السالم وارد شده است که والیت ائمه آن حضرت علیهم و اوصیای -صلی الله علیه و آله  -اخبار زیادی از پیامبر اکرم 

 شود و همچون سایردر روز حشر و نشر هر مسلمانی از والیت ائمه بازخواست می از ضروریات اسالمی است و

والیت اهل بیت، شرط صحت عمل است نه  شمندان بر آنند کهشود. بعضی از دانواجبات اسالمی مورد مؤاخذه واقع می

 السالم در حدیث دیگری[ . به هر حال امام زین العابدین علیه9واجبات. ] قبولی آن همانند شرایط دیگر صحت در

؛ گردد بیاناتی داردالسالم میعلیهم درباره اجر فراوانی که در سرای آخرت و در دار دنیا نصیب دوستان اهل بیت

فأجابهم « کیف أصبحت یا ابن رسول الله؟»آمده بودند، عرض کردند:  گروهی از شیعیان که برای دیدن آن حضرت

أصبحنا و الله لک »فانبروا قائلین:  .«فی عافیة، و الله المحمود علی ذلک. و کیف أصبحتم أنتم جمیعا؟»بلطف:  االمام

ل اال ظ من أحبنا لله أدخله الله ظال ظلیال، یوم ال»الجزاء األوفی عند الله قائال:  فبشرهم بما یظفرون به من« محبین...

[ . 7] «لغرض دنیاه آتاه الله رزقه من حیث ال یحتسب... ظله، و من أحبنا یرید مکافأتنا کافاه الله عنا الجنة، و من أحبنا

  :م با لطف و محبت فرمودالسالچگونه شب را به صبح رسانیدید؟ امام علیه !یابن رسول الله»

 همگی با هم« چگونه به سر بردید؟ گویم، شما همگیعافیت و سالمتی، و خدا را بر این عافیت شکر و سپاس می در»

 السالمخدا سوگند که ما در حال محبت و دوستی شما به سر بردیم. امام علیه السالم عرض کردند: بهدر جواب امام علیه

هر که ما را به خاطر خدا »فرمود:  را به پاداش فراوانی که در نزد خدا داشتند، بشارت داد و شنیدن این سخن آنان با

دهد و هر ای مخصوص قرار میای جز سایه لطف او نیست در سایهسایه دوست بدارد خداوند او را در روزی که هیچ

هر که به منظور دنیوی  کند وعنایت میبه خاطر پاداش ما دوست بدارد خداوند از طرف ما بهشت را بر او  که ما را

  «.دوست بدارد روزی او را بی حساب مرحمت کند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .919امام زین العابدین: ص  [1]

  .کفایة االصول مرحوم آخوند خراسانی [2]

  .147، صراط السوی: ص 149صباغ: ص فصول المهمه ابن [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 دختران زین العابدین

اند. فقط محدث قمی در کتاب چیزی ننوشته السالمالعابدین علیهه شرح حال دختران حضرت امام زیننویسندگان دربار

این بانو  ای است که کتابی جمع کرد و زراره از کتابنگارد: این علیه همان مخدرهمی منتهی االمال راجع به علیه

  .کردحدیث نقل می

  .السالم ازدواج نمودهخدیجه با محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

سالمیه؛ العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی ا( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 

 دیوان شعر منسوب به امام سجاد

اند و یک نسخه خطی از السالم نسبت دادهعلیه دیوان شعری را که مشتمل بر نصایح و مواعظ است به امام زین العابدین

ت و بیس نبهجزایری در کتابخانه امام امیرالمؤمنین موجود است که نویسنده در روز سه ش آن به خط سید احمد بن حسین

ای به خط سید محمد بن سید عبدالله نسخه ه. از نوشتن آن فارغ گشته و آن را از روی 1724ششم ماه رجب سال 

 است. این دیوان را دکتر حسین علی محفوظ در مجله البالغ، شماره هشتم سال ه نوشته 1947شوشتری متوفای سال 

سیصد و هشتاد و هفت بیت شعر به امام » :گویدن نوشته است، میای که بر آ؛ منتشر کرده و در مقدمه99اول، صفحه 

ه. آنها را در کتاب  1777ما مرحوم محمد علی تبریزی مدرس متوفای سال  السالم منسوب است، که استادسجاد علیه

السالم همدیوان ائمه معصومین علی جمع آوری کرده است و آن دومین جلد از -هـ.(  1727چاپ تبریز ) -المهدیه  تحفة
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دوست محققم فاضل بزرگوار مرتضی مدرس معروف مقیم تهران چهارده سال  است که به نام الدر المنثور نامیده است و

اوایل قرن سیزدهم هجری  السالم را به من مرحمت کرد که درنسخه خطی از شرح دیوان امام سجاد علیه پیش یک

بیت آمده است. و اگر  192پنج بیتی به ترتیب هجاء به تعداد  افرنوشته شده بود و در آن بیست و نه قطعه به بحر و

مضامین، بخشی از  رود که در میان اینالسالم درست باشد، احتمال قوی میشعرها به امام علیه نسبت چیزی از این

ن معانی مورد چهارچوبی برای سخنان امام و منظوم ساخت السالم به نظم در آمده باشد که در حقیقتکلمات امام، علیه

بزرگوار  گیری و پیروی از خلق و خوی و تبعیت از هدایت آنراه و روش وی، و بهره نظر آن حضرت و پیروی از

  «...است

یل دهیم؛ نه تنها به دلالسالم کمترین تردیدی به خود راه نمیعلیه ما در نادرستی نسبت این دیوان به امام زین العابدین

نده از سجادیه و دیگر آثار بازما و عبارات آن. و کسی که صحیفه اطر سستی بسیاری از الفاظمعانی، بلکه به خ آشفتگی

 ترین الفاظ را برایترین و پر جاذبهدر میابد که آن حضرت باالترین و روان خواندحکمتها و سخنان ادیبانه امام را می

بلغای امت عربی است و صحیفه سجادیه  صیحترینالسالم بطور کلی از فخواننده، به کار برده است، زیرا امام علیه

جهان اسالم است، عالوه بر اینها در منابع قدیمی از این که این دیوان را  های کتب بالغت دریکی از منابع و سرچشمه

.. و .السالم نیستدیوان سروده امام علیه امام نسبت دهند، سخنی گفته نشده و به عقیده من بدون هیچ شک و تردید این به

  :کنیمبرای اثبات آنچه گفتیم )برای خوانندگان( نقل می اینک چند قطعه از این دیوان را

  تبارک ذو العلی و الکبریاء»

  تفرد بالجالل و بالبقاء

  و سوی الموت بین الخلق طرا

  فکلهم رهائن للفناء

  و دنیانا و ان ملنا الیها

  فطال بها المتاع الی انقضاء

  لی غرورأال أن الرکون ع

  الی دار الفناء من العناء

  و قاطنها سریع الظعن عنها

  «و ان کان الحریص علی الثواء

  .خداوند تبارک و تعالی که دارای علو و بزرگی و در عظمت و جاودانگی یکتاست»

  .خدایی که مرگ را میان همه مخلوقات یکسان قرار داد، پس همه آنها در گرو فنا و زوالند

  .ارزش آن تا منقضی شدن استایم، اما مهلت کاالی بیو این دنیای ما نیز؛ هر چند که به آن دل بسته

  !بدانید که اعتماد از روی فریفتگی به سرای فانی دنیا از امور پر دردسر است

  «.و ساکن دنیا بزودی از آن کوچ خواهد کرد، هر چند که بر اقامت در آن حریص است

  من قصور یحول عن قریب»

  مزخرفة الی بیت التراب

  فیسلم فیه مهجورا فریدا

  أحاط به شحوب االغتراب

  و هول الحشر افظع کل أمر

  اذا دعی ابن آدم للحساب

  و ألفی کل صالحة أتاها

  و سیئة جناها فی الکتاب

  لقد آن التزود ان عقلنا

  «و أخذ الحظ من باقی الشباب

آورد در حالی که تنها سر فرود می شود. و در آن غریب وبه خانه خاک )قبر( منتقل میاز کاخهای زینت یافته  بزودی»

  .غمهای هجران او را در میان گرفته است

  .هول و وحشت قیامت از هر چیزی بیمناکتر است، آن هنگامی که آدمیزاد را برای حساب بطلبند

  .ه را در نامه عملش بیابدهر کار خوبی که انجام داده و هر بدی که مرتکب شده است هم

  «.برداری از باقیمانده جوانی استاگر توجه کنیم هم اکنون وقت توشه گرفتن فرارسیده و هنگام بهره

  ء نحن فیهفعقبی کل شی»

  من الجمع الکثیف الی الشتات

  و ما حزناه من حل و حرم

  یوزع فی البنین و فی البنات

  و فی من لم نوهلهم بفلس

  ة قبل المماتو قیمة حب
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  و تنسانا األحبة بعد عشر

  و قد صرنا عظاما بالیات

  کأنا لم نعاشرهم بود

  «و لم یک فیهم خل مؤات

  .بنابراین سرانجام همه چیز محیط ما از حالت جمع فشرده و انبوه به سوی پراکندگی است»

  !شودتران تقسیم میو چه اندوهبار است که، بازمانده ما از حالل و حرام در میان پسران و دخ

  .دادیمای بها نمیو در میان کسانی که ما پیش از مردن آنان را به مقدار فلس و ارزش دانه

آییم. که گویی ما در می برند و ما به صورت استخوانهای پوسیدهپس از ده سال چنان ما را از خاطر می دوستانمان

  «!موافقی وجود نداشته است رابطه دوستی نداشتیم و در بین آنان دوست همراه و

  لمن یا أیها المغرور تحوی»

  من المال الموفر و األثاث

  ستمضی غیر محمود فریدا

  و یخلو بعل عرسک بالتراث

  و یخذ لک الوصی بال وفاء

  و ال اصالح أمر ذی التیاث

  لقد أوقرت وزرا مرجحنا

  یسد علیک سبل االنبعاث

  فمالک غیر تقوی الله حرز

  «زر و مالک من غیاثو ال و

کنی؟ بزودی ناستوده و تنها از می که فریفته دنیایی! برای چه کسی این همه ثروت فراوان و وسایل زندگی را جمع ای»

  !خواهد شد دنیا خواهی رفت و تنها شوهر همسرت وارث تو

  .گذاشتو وصی تو نیز با بیوفایی و به سامان نرساندن امور مهم، تو را خوار و ذلیل خواهد 

  .بندندبا بار گناه سنگینی از دنیا کوچ خواهد کرد، راههای بر انگیخته شدن را بر تو می

  «.بنابراین جز تقوای الهی سنگر و کمک کار نداری و تو را یار و یاوری نیست

  تعالج بالتطبب کل داء»

  و لیس لداء دینک من عالج

  سوی ضرع الی الرحمن محض

  بنیة خائف و یقین راج

  و طول تهجد بطالب عفو

  بلیل مدلهم السترداج

  و اظهار الندامة کل وقت

  علی ما کنت فیه من اعوجاج

  لعلک أن تکون غدا حظیا

  «ببلغة فائز و سرور ناج

  کنی اما درد دینت هیچ عالجی ندارد،هر دردی را با مراجعه به پزشک معالجه می»

امیدوار. و عبادت مداوم با درخواست بخشش  مهربان با نیت بیمناک و یقینعجز و البه خالصانه به پیشگاه خداوند  جز

 هایی که در طول زندگیجا را پوشانده. و همیشه اظهار پشیمانی نسبت به کجی در هنگام شب که پرده قیرگونش همه

تمام این دیوان از « برخوردار گردی. ای. شاید بدان وسیله فردای قیامت از رستگاری کافی و شادی نجات دهندهداشته

 انالسالم نیست بلکه یکی از شیفتگاست و به یقین اینها سروده امام علیه نظر سستی و نادرستی عبارات بر این منوال

نسبت داده است، عالوه بر آن که  مواعظ و نصایح و سخنان دالویز آن حضرت این اشعار را سروده و به آن بزرگوار

شعری خوبی نیز برخوردار نبوده و بیشتر اشعارش از الفاظ سست و  دانم که سراینده از طبعمی من به طور قطع

  .ندارد ترکیب یافته که در آنها هیچ مقدمه خوبی و اسلوب زیبای قابل ذکری وجود عبارات نادرست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 
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 ذ

 ذکر حق

او بود. وی امام را دید که پیشانی  السالم به صحرا رفت و غالم آن حضرت در پیامام سجاد علی بن الحسین علیه

گوید و شنید که هزار مرتبه فرمودند: ال اله اال الله نهاده و ذکر حق می مبارک بر روی سنگی سخت و خشن به سجده

  . [1] .مبارک از روی سنگ برگرفت حقا، ال اله اال الله تعبدا و رقا، ال اله اال الله ایمانا و صدقا. سپس سر حقا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .166، ص 49بحاراالنوار، ج  [1]

فاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا ک

  . 1741اول بهار 

 ذوالثفنات

زینت بندگان مخلص و صالح الهی، شیفته  های واالی انسانی،السالم تجسمی عالی از کماالت و ارزشامام سجاد علیه

  .بود سجده و نیایش و عبادت خالص برای خدا

یعنی بسیار سجده « سجاد»ودش او را نامیده شد و به جهت کثرت سج« العابدینزین»او کسی است که از طرف خداوند 

  .کننده نامیدند

زانوان پینه بسته است. در هر سال چندین  به معنای صاحب پیشانی و« ذوالثفنات»السالم، از القاب امام سجاد علیه یکی

  . [1] .شداز مواضع سجده آن جناب از کثرت نماز و سجده ساقط می یعنی برآمدگی و پینه،« ثفنه»مرتبه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .74، ص 9منتهی اآلمال، ج  - 7، ص 76بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741ی قمی؛ نبوغ چاپ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسین

 ذهبی

ای بود، به خدا سوگند که به جالل فوق العاده امام زین العابدین دارای شکوه و»گوید: محمد بن احمد بن عثمان ذهبی می

 باالترین مقام امامت و رهبری را داشته است و این شایستگی را به خاطر بزرگی و جا بود و آن بزرگوار شایستگی

جنبه واقعیت درخشانی که امام  [ . ذهبی به1« ]و خداپرستی و عقل و کاملش احراز کرده بود. سروری و دانش

حضرت برای باالترین مقام امامت و رهبری مادی و معنوی امت  السالم حائز بوده و همچنین به شایستگی آنعلیه

  .که اینها از باالترین و مهمترین مراتب اسالم است اعتراف نموده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .991/  9سیر اعالم النبالء:  [1]

ائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عط1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 ر

 رهایی از زن مخالف

  :حضرت ابوجعفر امام محّمد باقر علیه الّسالم حکایت فرماید

وارد شد و به آن حضرت عرضه  به محضر پدرم امام زین العابدین علیه الّسالم -از آنایان  -روزها مردی  روزی از

امام علی بن ابی طالب علیه الّسالم را دشنام و ناسزا  -شیبانی ها است  که از خانواده - داشت: یاابن رسول اللّه! همسرت

 .گوید و با خوارج هم عقیده است می

ه ک چنانچه مایل باشید خود را مخفی نمائید تا من با او سخن گویم و متوّجه شوید او این عقیده را از شما پنهان می دارد،
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پذیرفت و فردای آن روز به عنوان این که همانند  زین العابدین علیه الّسالم این پیشنهاد راچگونه است. لذا پدرم، امام 

 حرکت کرد و در گوشه ای استراحت نمود. پس آن مرد آمد و با همسر آن حضرت همیشه از خانه خارج می گشت،

زن از روی دشمنی و خباثتی که  کرد، و مشغول صحبت شد و پیرامون امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم مطالبی را مطرح

حضرت شد؛ و پدرم امام سّجاد علیه الّسالم سخنانی که بین آن ها ردّ و بدل  داشت، مشغول دشنام گفتن و توهین به آن

بود، چون متوّجه شد که از مخالفین و  گردید، به طور کامل می شنید؛ و با این که آن زن بسیار مورد عالقه پدرم می

  . [1] .ساخت ا طالق داده و رهایشنواصب است او ر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .666:7، ح 147، ص 7استبصار شیخ طوسی: ج  [1]

 .از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی منبع: چهل داستان و چهل حدیث

 رعایت حق مادر و برخورد با مخالف

  :مرحوم سید محسن امین، به نقل از کتاب مرآت الجنان مرحوم عالّمه مجلسی آورده است

 ومی نمود و لحظه ای از خدمت به ا علی بن الحسین، حضرت زین العابدین علیه الّسالم بسیار به مادر خود احترام امام

  .و رعایت حقوقش دریغ نمی کرد

ما نسبت به مادرت نیکی و  عدّه ای از اصحاب به آن حضرت عرض کردند: یاابن رسول اللّه! شما بیش از همه روزی

ندیده ایم که با مادرت هم غذا شده باشی؟ حضرت سّجاد علیه  خدمت کرده ای و می کنی؛ ولی با این حال، یک بار

ای را بردارم که  اب خویش فرمود: می ترسم سر سفره ای کنار مادرم بنشینم و بخواهم لقمهبه اصح الّسالم در جواب،

  . [1] .کنم که با او هم غذا نباشم او میل آن را داشته است که بردارد، و به همین جهت سعی می

 از سران صوفیه و که یکی -علیه الّسالم حکایت کرده اند: روزی عبّاد بصری  همچنین به نقل از امام جعفر صادق

را مالقات کرد و گفت: ای علی بن  در بین راه مّکه، حضرت سّجاد امام زین العابدین علیه الّسالم -دراویش بود 

مخالفان را رها کرده ای، چون که سخت و طاقت فرسا بود. و به سوی مّکه  الحسین! تو جهاد و مبارزه با دشمنان و

خداوند در قرآن گوید: به  جهت انجام مراسم حّج حرکت کرده ای چون که ساده و آسان است؟! و حال آن که معّظمه

قبال بهشت خریداری نموده است تا در راه خدا مقاتله و مبارزه  درستی که خداوند از مؤمنین جان و اموالشان را در

با کمال متانت و  -علیه الّسالم  یم خواهد بود. امام سّجادبُِکشند و یا کشته شوند... و در آن جهاد، سعادت عظ نمایند و

 تا پایان آن ادامه بده و بخوان؟ عبّاد بصری خواند: توبه کنندگان عابد و فرمود: آیه قرآن را به طور کامل -آرامش 

دارنده احکام کنند و نگهبان و نگه  شکرگزارانی که دائم در رکوع و سجود هستند و امر به معروف و نهی از منکر می

 الّسالم فرمود: هر زمان چنین افرادی را با این اوصاف و حاالت یافتیم، قیام و و حدود الهی می باشند. امام سّجاد علیه

  . [9] .خواهد بود جهاد با آن ها در راه خدا برای نابودی دشمن، همانا از حّج و اعمال آن افضل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .679، ص 1أعیان الّشیعة: ج  [1]

  .1، ح 99، ص 2فروع کافی: ج  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 هم صحبت رعایت حق مجلس و

  :حضرت صادق آل محّمد صلوات اللّه علیهم اجمعین حکایت فرماید

علیه الّسالم وارد شد و  از روزها، شخصی از مسلمان ها به محضر مبارک امام سّجاد، حضرت زین العابدین در یکی

  :پس از عرض سالم، به حضرت عرضه داشت

ت و نسبت به شما ناسزا می گف سته بودیم، که شنیدیم شخصیرسول خدا! در فالن مجلس با جمعی از دوستان نش ای پسر

  .علی بن الحسین علیهماالّسالم گمراه و بدعت گذار است :توهین می کرد و در بین صحبت های ناپسندش گفت

 حّق کسانی را که با سالم اللّه علیه، پس از شنیدن سخنان آن شخص، فرمود: تو حّق مجلس و همچنین امام زین العابدین

مجلس مطرح شده بود، امانت بود، چرا سخنان گوینده را  تو هم صحبت بودند، رعایت نکردی، چون سخنانی که در آن

چیزی که من  منتقل کردی و اسرار او را فاش نمودی!؟ و تو حّق مرا هم رعایت نکردی، چون از آن مجلس به بیرون

  .قرار دادی ریان آناز دیگران نسبت به خود نمی دانستم، فاش کردی و مرا در ج

  !و سپس آن حضرت افزود: آیا نمی دانی که چنگال مرگ همه انسان ها و نیز ما را می رباید؟
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باید در میعادگاه و دادگاه عدل الهی  بعد از آن، همه ما زنده خواهیم گشت و در روز قیامت محشور خواهیم شد؛ و و

 داوند متعال قاضی و حاکم آن خواهد بود. و آن گاه امام علیهدادگاهی که خ پاسخ گوی اعمال و گفتار خویش باشیم،

سخن چینی و غیبت پشت سر  الّسالم در ادامه فرمایشات و نصیحت های خود اظهار نمود: پس سعی کن همیشه از

  . [1] .آتشین خواهی شد دیگران اجتناب و دوری کنی؛ وگرنه همنشین سگان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .147، ح 192، ص 9احتجاج طبرسی: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 رویش عشق

دشنام داد، ولی او ساکت ایستاده بود و گوش  کرد، فریاد زد، نعره کشید، ناسزا گفت و هر چه نیرو داشت در گلو جمع

ز ا کرد با آن سخنانزیر آوار سخنان زشتش مدفون شود. مرد کالفه شده بود، فکر می ی مردکرد. منتظر شد تا چهرهمی

د. با عصبانیت و در حالی که هنوز ندی العملیگیرد، ولی هرچه صبر کرد جز سکوت عکسرود و خشم میکوره در می

وقتی دور شد امام رو کرد به حاضرانی که مات و مبهوت از این صحنه در  .اش حرکت کردداد به سمت خانهفحش می

ی او بیایید و پاسخ مرا خانه ی شما همراه من بهنشسته بودند و گفت: آنچه او گفت شنیدند؟ دوست دارم همه کنارش

برویم، ولی چرا هرچه گفت شما سکوت کردید، کاش همین جا جسارت او  خوشحالی گفتند: باشد،بشنوید. حاضران با 

عده نیز دنبال او به راه افتادند. در  دادید که او را ادب کنیم. امام برخاست. آنکردید، یا دست کم اجازه میمی را تالفی

 گرداند، یا کتکشهایش را به خود او برمی، آیا فحشاو چگونه پاسخ خواهد داد کردند که امام بهپچ میراه با هم پچ

خواند و تکرار [ را می1والله یحب المحسنین( ] ی )والکاظمین الغیظ والعافین عن الناسزند؛ اما وقتی شنیدند امام آیهمی

  .اشتباهند ی دیگری است و آنان درشرمنده شدند، فهمیدند که پاسخ امام به گونه کند از خود خجالت کشیدند ومی

ایستاد و گفت بگویید علی بن حسین آمده است. مرد صدای  ی آن مرد رسیدند. امام کناریپس از کمی راه رفتن به خانه

 آن همه جمعیت به همسرش گفت: نگفتم؟! تازه پی برده که چه شنیده است، حتماً ازاینکه پیش امام را از خانه شنید و

ی آمده است. در را باز کرد و در حالی که در آستانه ، عصبانی شده و برای تالفیتوهین و دشنام شنیده و آبرویش رفته

از الالیی مادران  ترتر از آفتاب و کالمی نرمکمر زد و گفت: ها، چه شده؟ امام با نگاهی گرم در ایستاده بود، دست به

  .کنم هایی که زدی با تو صحبتی آن حرفام دربارهفرمود: آمده

  .شنومبگو، می -

  .ای خدا تو را بیامرزدببین برادرم، اگر تو راست گفته باشی خدا مرا عفو کند، و اگر دروغ گفته -

برایش قابل درک نبود، امام سجاد  بیند باور کند،توانست آنچه را که میآسمان را بر سرش کوبیدند، اصالً نمی گویی

کرد. رنگش از از آن همه فحش و ناسزا از خدا برایش طلب آمرزش می گفته بود و بعد« بردار»السالم به او علیه

  .بلعیدو او را می کردکرد، آرزو کرد کاش زمین دهان باز میشد، از زنده بودن خود احساس شرم می خجالت سرخ

ند و یک قدم اش بیدار شد، سرش را از خجالت به زیر افکخفته های عشق و انسانیت از دلش سر برآورد و وجدانجوانه

 ی تو گفتم از آندرباره گریست گفت: ای امام بزرگوار، آنچهابروی امام را بوسید و در حالی که می جلو رفت، میان دو

  .پاک و منزهی و من سزاوارترم، مرا ببخش

  . [9] .السالم پناه گرفتآنگاه در زیر چتر محبت و آرامش امام سجاد علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

ی ( آیه7آل عمران )»و فرو خورندگان خشم و عفوکنندگان مردم هستند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد  [1]

179».  

  .127، ص 9مناقب، ج  [2]

 .1747نبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول م

 رعایت حق مادر

ای از گذاشت و لحظهخودشان احترام می السالم خیلی به مادرالعابدین علی بن الحسین علیهحضرت سجاد امام زین

  .کردندنمی خدمت به او و رعایت حقوقش دریغ

ی ما نسبت به مادرتان خوبی و نیکی شما بیش از همه !از اصحاب به آن حضرت گفتند: یابن رسول اللهای روزی عده

  ایم که با مادرت هم غذا شوی؟یک بار ندیده کنید ولی با این حالمی
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ه شد و بداشته با ای بردارم که او میل به آن راای کنار مادرم بنشینم و بخواهم لقمهسفره ترسم سرحضرت فرمود: می

  . [1] .کنم که با او هم غذا نشومهمین خاطر سعی می

  ی واال داریای که در زهد و ورع رتبه

  لقب سید سجاد ز یکتا داری

  چون که در سجده به در گاه خدا روی کنی

  قدسیان را همه انگشت به لب واداری

  صاحب حلم رسول اللهی و علم علی

  حسن روی حسن و عفت زهرا داری

  شجاعت چو حسین بن علی بی بدلیدر 

  آنچه اجداد تو دارند تو تنها داری

  رفتموسی از جانب سینا به عبادت می

  ی سینا داریتو به محراب دعا سینه

  حکم تسلیم ترا کرد گرفتار خسان

  . [9] ورنه هم قدرت و هم دست توانا داری

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .641/  9ی زندگانی چهارده معصوم مجموعه - 679/  1اعیان الشیعه  [1]

  .191گلهای اشک  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 راستگویی و وفا

[ . بهترین کلید گشایش کارها، راستگویی، و بهترین مهر پایانی 1خیر مفاتیح األمور الصدق، و خیر خواتیمها الوفاء. ]

  .آن وفاداری است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .161، ص 74تحف العقول، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 رباح بن عبیده

  . [1] .السالم شمرده استرباح بن عبیده همدانی، شیخ در رجال خود او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالرحمنربیعة بن ابی

  . [1] .کرده استالسالم روایت کرده و فضیل بن عثمان نیز از او روایت وی از امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .174/  7معجم رجال الحدیث:  [1]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

شی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ربیعة بن عثمان

گوید: حجر می[ ابن1السالم شمرده است ]علیه وی استاد ابوحنیفه است، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین

ید بن ز د بطور مرسل، حدیث نقل کرده و ازعبدالله بن هدیر تمیمی مدنی، از سهل بن سع ابوعثمان، ربیعة بن عثمان بن

گوید: او مردود الحدیث است و او دیگران را می اسلم و عابر بن عبدالله بن زبیر و دیگران روایت کرده است. ابوحاتم

هفتاد و  ه در سن 129گوید: او قابل اعتنا نیست. واقدی گوید: وی در سال نسائی می .کردبه نوشتن حدیث وادار می

  . [9] .سالگی در گذشتهفت 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .924/  7تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9د منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 رزین بن عبید

  . [1] .السالم آورده استرزین بن عبید سلولی کوفی، شیخ او را در ردیف اصحاب امام سجاد علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 رشید هجری

ان ترین صاحباصول و عقیده و از برجسته ن اسالم و یکی از بزرگمردان مبارز و مدافع سرسختُرشید یکی از قهرمانا

السالم و از دوستداران صمیمی آن حضرت اصحاب امام امیرالمؤمنین علیه رسالت در اسالم است، رشید از خواص

که او از ایمان زیاد و عقل فراوانی  لداشت به این دلیمند بوده و او را دوست میالسالم به او عالقهامام علیه بود،

و ا آنچه از ظلم و طغیان ستمگر جانی عبیدالله بن زیاد که بعدها بر او گذشت به السالمبرخوردار بوده است، و امام علیه

بنی امیه تو را بطلبد، و دست، پاها و  ای رشید، چگونه خواهد بود صبر تو در وقتی که زنا زاده»خبر داد و فرمود: 

رد: ک السالم داده بود استقبال کرد و عرضرضایت فراوان از خبری که امام علیه رشید با اطمینان و« ان تو را ببرد.زب

آری یا رشید، تو »السالم فوری در پاسخ وی فرمود: علیه امام« یا امیرالمؤمنین آیا سرانجام کار من بهشت خواهد بود؟»

  . [1] «.خواهی بود در دنیا وآخرت با من

آنچه از ظلم و فساد که در روزگار بنی امیه بر سر امت خواهد آمد با او  السالم علوم زیادی را به او تعلیم داد وامام علیه

[ روزی به همراه امام 9او تعلیم داد. ] السالم علوم بالیا و منایا را بهگویند: امام علیهمیان گذاشت، مورخان می در

جمعی از اصحاب آن حضرت نیز با وی بودند،امام زیر درخت خرمایی نشست و  فتند والسالم به نخلستان برنی رعلیه

خرماها تعجب کرد، آنگاه امام  برنی دستور داد از درختی مقداری خرما چید و نزد ایشان آوردند، رشید از خوبی به

عد از آن رشید همواره به نزد آن بر چوب آن درخت بر دار خواهند کشید، ب السالم به رشید خبر داد که بزودی او راعلیه

اند پس یقین پیدا کرد که اجلش نزدیک بریده داد و مراقب آن بود تا این که روزی دید آن راآمد و آن را آب میمی درخت

از  السالم مبتال شد، رشیدبشریت به سوک فقدان رهبر خود امام امیرالمؤمنین علیه [ و پس از آن که7شده است. ]

زمره خواص اصحاب علی بن حسین  السالم شد و پس از حادثه غمبار کربال درخواص اصحاب امام حسین علیه

  . [9] .علیهماالسالم در آمد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها
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  .رجال کشی [1]

منایا را که به او تعلیم داد چه بسا به بعضی  نامید، علم بالیا والسالم او را رشید مبتال میحضرت امیرالمؤمنین علیه [2]

  .م -شد گفت واقع میشوی و آنچه میچنین خواهی شد و چنین کشته می گفت تورسید و میاز مردم می

  .رجال کشی [3]

  .رجال طوسی [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 روزه امام سجاد

فت: ، گکنیز آن حضرت درباره عبادتش پرسیدند دار بود، هنگامی که ازالسالم بیشتر عمر خود را روزهامام سجاد علیه

 داشت و دیگران را تشویق بهام. او روزه را دوست میآن حضرت نیاورده من هرگز غذایی در طول روز برای

السالم [ . امام علیه1« ]داران نظر دارند.روزه همانا خدای تعالی و همه فرشتگان به»فرمود: کرد و میداری میروزه

 .قربان( و روزهایی که عذری برای روزه داشتن است دو روز عید )فطر و هیچ روزی بدون روزه نبود جز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .9دعوات راوندی: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1)جلد  منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد

 .1779رضا علیه السالم 

 های غیبی به یکی از شیعیانراهنمایی

کارهایت را جمع و جور »برایم نوشت که:  ای به این مضمونالسالم نامهگوید: امام هادی علیهمحمد بن فرج رخجی می

 یرا جمع و جور کردم ولی نفهمیدم منظور حضرت چیست، تا اینکه فرستاده ارهایمپس من ک« کن و آماده سفر باش.

زندان ماندم. بعد در همان  آمد و مرا در بند کرد و به مصر برد و تمام دارائی مرا ضبط نمود. هشت سال در خلیفه

من با « در بغداد( منزل نکن. در جانب غربی )یعنی»دستم رسید که:  السالم بهای از طرف امام هادی علیهزندان نامه

« هستم و این چیز عجیبی است. نویسد، در حالی که من در زندانالسالم این گونه به من میامام هادی علیه» :خود گفتم

بندهایم را باز نمودند. پس وقتی که به عراق برگشتم، بخاطر فرمایش امام  چند روز نگذشته بود که مرا آزاد کردند و

السالم نوشتم و درخواست کردم که علیه ای به امام هادیالم در بغداد توقف ننمودم و به سامرا رفتم. نامهالسعلیه هادی

 گردد و اگر هم بربزودی امالکت به تو برمی»برگرداند. حضرت در پاسخ نوشت:  دعا کند تا خداوند امالک مرا به من

مدت کمی، محمد بن فرج از دنیا رفت  ز گرداندند. )بعد ازپس امالک مرا به من با« رساندگشت، ضرری به تو نمینمی

  . [1] «.معلوم شد« رساندگشت ضرری به تو نمیبرنمی اگر هم»ی امام که: و معنی این جمله

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .ارشاد مفید [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 راه رفتن امام سجاد به روی آب

ه سوی چیزی که جایز و حالل حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و حق دست این است که دراز نکنی دست را ب

  .نیست و منع شده است

حدیثی روایت می کند که: به  در کتاب عیون المعجزات منسوب به سید مرتضی از حضرت سجاد علیه السالم در و

 نام نامیده بود و احدی غیر از گفت: این نامی بود که مادرم مرا به آن ابوخالد کابلی فرمود: ای کنکر! وارد شو. ابوخالد

گودال آبی برد و فرمود: بایستید،  از آن آگاه نبود. سپس آن حضرت دست من و یحیی بن ام طویل را گرفت و کنار خودم

بسم الله الرحمن الرحیم. و به روی آب حرکت کرد. به طوری که پاشنه ی  :ایستادیم و به ایشان نگاه می کردیم. گفت

  .حجت و برهان عظیم تر ؛ تویی کلمه و مخلوق بزرگ تر خدا وحضرت را روی آب می دیدیم. گفتم: الله اکبر پای

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

 . 1747ابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم ت

 رحمت الهی

نیست که آدمی چگونه هالک شده، بلکه  گوید: تعجب در اینالسالم گفتند: حسن بصری میروزی به امام سجاد علیه

گویم عجبی نیست از کسی که چگونه السالم فرمودند: من میامام سجاد علیه عجب در این است که چگونه نجات یافته؟

  . [1] شده است؟ ی است که با رحمت وسیع و گسترده الهی چگونه هالکیافته، بلکه تعجب در کس نجات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .127، ص 72بحاراالنوار، ج  [1]

ه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجا

  . 1741اول بهار 

 رسیدگی به مسکینان

بردند. بر پشت مبارک، همانند زانوی شتر پینه  السالم را برای غسل دادن به مغسلبدن شریف امام علی بن الحسین علیه

  . [1] .بردهای تهی دستان و مسکینان میکشید و به سوی خانهکه همواره به دوش می وددیدند و آن به خاطر باری ب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اسماعیل بن منصور( 66ص ، 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 رسیدگی به یتیمان

وند و اش حاضر شر سفرهزمین گیر و بینوا بر س داشت که کودکان یتیم و افراد نابینا والسالم دوست میامام سجاد علیه

شبانگاه که  .دادهای فقیر مدینه را خوراک و پوشاک میداد. بسیاری از خانوادهغذا می بسا اوقات با دست خودش به آنان

پوشاند تا کسی او را نشناسد و در خانه می کرد و صورتش رارفت، غذا بر دوش مبارکش حمل میچشمها به خواب می

  . [1] .نموددر بین آنان تقسیم می ت و غذا رارففقرا و بینوایان می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .127، ص 9شهر آشوب، ج مناقب ابن [1]

زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت درس 

  . 1741اول بهار 

 روز عرفه

دست سؤال پیش این و آن دراز  السالم در روز عرفه مردانی را دید کهامام سجاد حضرت علی بن الحسین علیه

  . [1] .نهند و آنها توجه به مردم دارندخدای روی می امروز مردم به .کردند. فرمودند: ایشان بدترین خلق خدایندمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .112، ص 9مجمع البیضاء، ج  [1]

زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس

  . 1741اول بهار 
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 رساله حقوق

السالم است که راههای رفتار و العابدین علیه امام بزرگوار زین« رسالة الحقوق»از جمله مؤلفات مهم جهان اسالم 

 را بر اصولی استوار کرده است که تمام عوامل آرامش روحی وساختن تمدن بشریت  سلوک انسانی و تکامل حیاتی و

مشکالتی که بر سر راه زندگی  نگهداری آن را برخورد با هر نوعی از انواع نگرانی و اضطراب و دیگر عوامل و

ده و بصیر و آگاه به صورت عمیق و گسترده انسان را مورد توجه قرار دا آدمی است، به وفور در آنها وجود دارد. امام

و معلم و دیگر کسان، در نظر  ابعاد زندگی و روابط او را با آفریدگار و خویشتن و خانواده و جامعه و حکومت تمام

فرموده و او را مسؤول رعایت و پاسداری از آنها قرار داده است تا بدان  گرفته و آنگاه حقوق و واجباتی برای او مقرر

محکم بین افراد از اعتماد و عالقه  ال ایجاد شود که عدالت اجتماعی و روابطبنیاد جامعه اسالمی به تمام و کم وسیله

  .تکامل و پیشرفت اجتماعی بر آن جامعه سایه افکند مندی و دیگر چیزها از وسایل و عوامل

که دانشمندان در عالم  چنین حقوقی را که امام عظیم الشأن مقرر فرموده، سابقه ندارد چه آن قوانینی به عقیده من، نظیر

اجتماعی و جز اینها قوانینی را که برای حقوق انسان و روابط  اند و یا آنهایی که در مسائلاندیشه سیاست وضع کرده

گرانقدر را نوشته و آن را  السالم این رسالهاند. به هر حال امام علیهاخالقی و تربیتی به وجود آورده اجتماعی و اصول

را عالم بزرگ ثقة االسالم ثابت بن ابی صفیه معروف به ابو  [ این رساله1هدیه نموده است، ] به یکی از اصحابش

االسالم محمد بن  [ و حجة7[ و محدث بزرگ شیخ صدوق ]9السالم نقل کرده است، ]امام سجاد علیه حمزه ثمالی شاگرد

به سند خویش از وی نقل « لعقولتحف ا»کتاب  [ و حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی در9یعقوب کلینی، ]

 . اندکرده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .خصال صدوق [1]

  .رجال کشی، خصال صدوق [2]

  .خصال من ال یحضره الفقیه، [3]

  .فالح السائل سید علی بن طاووس [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 رساله الحقوق

درخشانترین کتب و آثار علی بن الحسین  که بر مبنای حقوق و وظایف اخالقی و انسانی تدوین گردیده. یکی از

 رفاه و آسایش و سعادت فرد و اجتماع را فراهم خواهد کرد. این رساله را که السالم است که رعایت آنها موجباتعلیه

العقول آن را روایت کرده است.  شیخ صدوق به سند معتبر در خصال آورده، حسن بن علی بن شعبه حلبی نیز در تحف

اما در نقل روایت بین آن دو اندکی تفاوت از نظر زیاده و نقصان و  مطالب آن با یکدیگر مطابق است،هر چند اصول 

  .شود. و در این کتاب روایت تحف العقول بیشتر مورد توجه بوده استدیده می غیر اینها

از خیران بن  مالک فزاری صدوق در خصال از علی بن احمد بن موسی از محمد اسدی از جعفر ابن محمد بن شیخ

حمزه ثمالی چنین محمد بن علی از محمد بن فضیل و او از ابی داهر از احمد بن سلیمان جبلی و او از پدر خود از

  :که گفت روایت کرده است

ان لله عزوجل علیک حقوقا الخ... اما در تحف  هذه رسالة علی بن الحسین علیهماالسالم الی بعض اصحابه: اعلم -

لله ان ا است: رسالة علی بن الحسین علیهماالسالم المعروفة برسالة الحقوق: اعلم رحمک تیب روایت شدهالعقول بدین تر

  ...لله علیک حقوقا

ای است که علی بن الحسین علیهماالسالم خطاب به بعضی از اصحاب حمزه ثمالی روایت است که گفت: این سالهاز ابی

  :فرمایدخود چنین می

جنبش و آرامش و در هر جا و مکان  که بر تو حقوق و وظایفی است که تو را در هر -ا رحمت کند خدای تو ر -بدان  -

در هر اندامی از بدنت که به جنبش درآوری و در هر ابزار و آالتی که  احاطه کرده است، و در کلیه اعضا و جوارح و

ارک و است که خدای تب بانی بر تو، حقیکار بندی، بعضی از حقوق بر بعضی بزرگترند؛ بزرگترین حقوق ر آن را به

اصل و ریشه حقوق است، و وظایف و حقوق دیگر از آن  تعالی برای خود بر تو واجب دانسته است. و آن در حقیقت

به قدم شامل  خداوند بر تو حقوقی الزم داشته است که کلیه اعضاء و جوارح تو را از سر تا شود. آنگاهمنشعب می

هر یک جداگانه حقی مقرر است. و اینها  م، گوش، زبان، دست، پا، شکم و عضو تناسلی توگردد. و برای چشمی

 آید. سپس خداوند بزرگ برای کارها و افعال تو حقوقی واجباز آنها پدید می گانه ایست که افعال ظاهریاعضای هفت

  .فی مقرر داشته استتکلی دانسته و برای نماز، روزه، صدقه، زکات و قربانی و رفتار و کردارت حق و
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ترین حقوق این دسته، دیگران است، و انجام آن شدیدا الزم است و واجب آنگاه حقوق و تکالیفی است که در میانه تو و

دسته از حقوق، حقوق دیگری نیز  پیشوایان توست. پس از آن حق رعایا و حقوق زیردستان و خویشاوندان. از این حق

تر آنها حق سلطان است که تدبیر کار تو به دست سه گونه است: واجب ن که بر تو استگردد، و حق پیشوایامنشعب می

پیشوا است. حقوق زیر  سپس حق آموزگار و سپس حق آقایی که مالک تو است. هر تدبیر کننده و سرپرستی .او است

ش کند. )زیرا نادان شاگرد و آن که نزد تو کسب دان دست هم بر سه گونه است: حق زیر دست حکومت تو و سپس حق

حقوق  شود.( و حق آنان که در ملک تو هستند مانند زنان و کنیزان ودانا محسوب می به منزله زیر دست و رعیت

ری تخویشاوندی به تو نزدیکتر است حقوق واجب ارحام و خویشاوندان و آن بسیار است. برای هر یک که در قرابت و

ک ی ر تو است. و سپس حق پدر تو و فرزندانت و برادرت، و بعد به ترتیب هرحق ماد تر از همهتعیین گردیده. واجب

ات که ولی نعمت اویی، سپس حق هر که به شده و ولی نعمت تو، آزاد تر است، آزاد کنندهاز خویشان که به تو نزدیک

مال تو،  ات، شریکت، سپس حقپیشنمازت، سپس حق همنشین تو، همسایه تو احسان کرده، اذان گوی نمازت،

و داری، کسی که با ت بستانکارت، سپس حق رفیق معاشرت، سپس حق مدعی بر تو، و یا کسی که به او ادعا بدهکارت،

به نصیحت و اندرز وی اقدام کرده و یا او به  مشورت کند، آنکه با او مشورت کنی، و سپس حق کسی است که

نی، ک تر از تو، سائل از تو، کسی که از او سؤالاست، سپس حق بزرگتر از تو، خردسال راهنمایی و اندرز تو پرداخته

ه موجبات مسرت و شادی و خرسندی تو را ب سپس حق کسی است که گفتار و یا رفتار سوئی نسبت به تو روا داشته و یا

که در تغییر احوال و به حق همه همکیشانت و کفار ذمی و سپس حقوقی  عمد یا غیر عمد فراهم ساخته است، سپس

  .بخشد پدید آیند. خوشا بر کسی که خداوند در ادای این حقوق یاریش کند و توفیق اسباب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین  امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن زندگانی :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 روز فطر، اول ماه شوال

  :عنوان دعا چنین است

 بل القبله، و فی یوم الجمعه، فقال: ازانصرف من صلوته قام قائما ثم استق السالم فی یوم الفطر اذاو کان من دعائه علیه

ایستاد و آورد آنگاه رو به قبله میمی دعاهای امام )ع( در روز فطر )اول ماه شوال( است هنگامی که نماز آن را به جا

  :فرمود)نیز( در روز جمعه، پس می

  محتوای دعا

  :فرمایدامام )ع( در آغاز دعا به مدح و ثنای الهی پرداخته می

کند یحتقر اهل الحاجه الیه. ای آنکه رحم می ن یرحم من ال یرحمه العباد، و یا من یقبل من ال تقبله البالد، و یا من الم یا

آنکه  پذیرند، و ایپذیرد کسی را که اهل شهرها او را نمیکنند، و ای آنکه مینمی کسی را که بندگان به او رحم

  .گرداندنیازمندانش را خوار نمی

  :ای از آن نکات عبارتند ازدهد، که پارهر قالب دعا نکاتی را درباره خداشناسی به ما آموزش میآنگاه د

  .زندخداوند دست رد به سینه کسی که به محبت و دوستی او اعتماد دارد نمی -

  .دهدپذیرد و پاداش میعمل اندک را می -

  .شودبه کسی که به او نزدیک شود نزدیک می -

  .و بلندی در برابر خداوند کوچک، و هر ارجمندی در برابر او خوار است هر بزرگی -

که در طول تاریخ جریان داشته و  در رحمت او به روی آنان که خواهانند باز است. سپس به یکی از سنتهای الهی -

صدهم امهالک عن  علی المعتدین حتی لقد غرتهم اناتک عن الرجوع، و فرماید: و سنتک االبقاءدارد اشاره کرده می

به ایشان، آنها را از  و سنت تو بر تجاوزکنندگان از حد، رحمت و مهربانی است، تا اینکه مهلت دادن النزوع، روش

و شتاب نکردن تو )در کیفر( آنها را از دست برداشتن از  بازگشت )از باطل به سوی حق( مغرور ساخته و فریب داده،

  .«ها شدهور شدن در گناهان و نافرمانینان باعث غوطهرحمت خدا برای آ» )گناه( بازداشته

تانیت بهم لیفیئوا الی امرک، و امهلتهم ثقه  فرماید: و انماسبب و دلیل مهلتی که خدا به آنها داده را چنین بیان می آنگاه

دارند از(  شان غفلتالسعاده ختمت له بها، و من کان من اهل الشقاوه خذلته لها، و )ای بدوام ملکک، فمن کان من اهل

بازگردند، و اینکه درباره )کیفر( آنها شتاب ننمودی از جهت  ای برای آن است که به فرمان تواینکه آنان را مهلت داده

گذشتن وقت بترسد،  نماید که ازباشد )چون کسی عجله و شتاب میهمیشگی ملک و پادشاهی خود می اعتماد به دوام و

که بخواهد اعتماد داشته باشد سببی برای عجله و  ط خویش بر هر که بخواهد و هر وقتولی کسی که بر قدرت و تسل

ه بدبختی شایست سزاوار نیکبختی بوده خاتمه و پایان کارش را نیکبخت گردانیدی، و هر که شتاب او نیست(. پس هر که

  (.خود واگذاشتی بوده او را از جهت بدبختی خوار ساختی )کمک و یاری نکرده و به

  :آموزد این درخواستها را از خداوند داشته باشیمآنگاه در فراز آخر دعا به ما می
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  .و اسمع نجوای، رازم را بشنو -1

  .و استجب دعایی، دعایم را استجابت کن -2

  .و ال تختم یومی بخیبتی، و روزم را به ناامیدی به پایان مرسان -3

  .شم دست رد بر پیشانیم مزن )مرا ناامید مکن(و ال تجبهنی بالرد فی مسالتی، و در خواه -4

  .و اکرم من عندک منصرفی و الیک منقلبی، و رفتنم را از نزدت و بازگشتم را به سویت گرامی دار -5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 روز عرفه، روز نهم ذی الحجه

  :عنوان دعا چنین است

  .الحجه( استالسالم فی یوم عرفه، از دعاهای امام )ع( در روز عرفه )روز نهم ذیو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

  .سجادیه استترین دعای صحیفه این دعا طوالنی

السموات و االرض، ذا الجالل و االکرام،  فرماید: الحمد لله رب العالمین، اللهم لک الحمد بدیع)ع( در ابتدای دعا می امام

  .خالق کل مخلوق، و وارث کل شی رب االرباب، و اله کل مالوه، و

پدیدآورنده آسمانها و زمینی، صاحب  خدایا سپاس تنها برای تو است که سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است،

ر برنده های، و میراثآفریننده هر آفریده ای، واحسان کامل، مالک و دارنده دارندگان، پرستیده شده هر پرستیده جالل و

 و کند که بعضی از آن اسماءخداوند را به اسماء و صفات پاک و مقدس او ستایش می چیز. سپس در فرازهای دیگر دعا

ال، العظیم، المتعظم، الکبیر، المتکبر، العلی، المتع بارتند از: االحد، المتفرد، الفرد، المتفرد، الکریم، المتکرم،صفات ع

الدائم، االدوم، االول،  الرحمن، الرحیم، العلیم، الحکیم، السمیع، البصیر، القدیم، الخبیر، االکرم، الشدید، المحال،

  ...االخر،

 بیت پیامبر و ائمه معصومین )ع( که وارثانای از ویژگیهای اهلبه پاره ود فرستاده وآنگاه بر محمد و آل او در

  :فرمایدالله )ص( هستند اشاره میرسول

  .الذین اخترتهم المرک، کسانی که آنان را برای امر و فرمان خود برگزیدی -1

  .داران علم خود قرار دادیو جعلتهم خزنه علمک، و ایشان را خزانه -2

  و حفظه دینک، و نگهداران دینت -3

  .و خلفاءک فی ارضک، و جانشینان تو در زمینت -4

  .و حججک علی عبادک، و حجتهای خویش بر بندگانت -5

  .و طهرتهم من الرجس و الدنس تطهیرا بارادتک، و آنها را به خواست خود از پلیدی و ناپاکی پاک ساختی -6

سوی خود و راه بهشت خویش  سلک الی جنتک، و ایشان را وسیله )راهیابی( بهو جعلتهم الوسیله الیک، و الم -7

  :فرمایدمی گردانیدی، سپس در مورد جایگاه امام در جامعه

منارا فی بالدک، خدایا تو دین خود )اسالم( را در هر  اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام اقمته علما لعبادک، و

)راهنما( و در  وسیله امام و پیشوایی )یکی از ائمه معصومین )ع(( برای بندگانت عالمت زمان و روزگاری به

  .ایشهرهایت نشانه )راه حق( برپا داشته

  :فرمایدو در ادامه ویژگیهای دیگر امام )ع( می

  فهو عصمه الالئذین، پس اوست نگهدار پناهندگان، -8

  .و کهف المومنین، و پناه اهل ایمان -9

  .زدگانو عروه المتمسکین، و دستاویز چنگ -10

  .و بهاء العالمین، و جمال و نیکویی جهانیان -11

آنگاه امام )ع( برای خود به عنوان امام زمان خویش و ائمه بعد از خود برای انجام امور مربوط به امامت اینگونه دعا 

  :فرمایدمی

احکام و راههایت و روشها و  )خدایا( و کتاب و حدود وو اقم به کتابک و حدودک و شرائعک و سنن رسولک،  -1

  .سنتهای رسولت )ص( را به وسیله او بپادار

)احکام و دستورات( که ستمکاران  های دینتو احی به ما اماته الظالمون من معالم دینک، و آنچه از نشانه -2

  .اند، به سبب او زنده گردانمیرانده

قتک، و به وسیله او زنگار ستم )ستمکاران( را از طریقه و راه خود )دینت( پاک و اجل به صداء الجور عن طری -3

  .گردان

  .و ابن به الضراء من سبیلک، و به وسیله او سختی را از راهت دور ساز -4
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  .کنندگان از راه خودت را از میان بردارو ازل به الناکبین عن صراطک، و به وسیله او عدول -5

طلبند نیست و نابود قصدک عوجا، و به وسیله او آنان را که برای راه راست تو اعوجاج و کجی می و امحق به بغاه -6

  .بگردان

  :فرمایدو سپس وظایف پیروان امام )ع( را به طور خالصه اینگونه مطرح می

ای او )امام معصوم مکنفین، و ما را بر اجعلنا له سامعین مطیعین، و فی رضاه ساعین، و الی نصرته و المدافعه عنه و

دگان کنندفاع کنندگان وکنندگان در به دست آوردن رضا و خشنودی او، و یاریکوشش )ع( شنوندگان و فرمانبرداران و

  :فرمایددعا می از او قرار ده. آنگاه برای پیروان امامان معصوم )ع( اینگونه

  .ی فراهم نماو اجمع علی التقوی امرهم، و کارشان را بر تقوا و پرهیزکار -1

  .و اصلح لهم شوونهم، و احوالشان را اصالح فرما -2

  .و تب علیهم، و توبه آنان را بپذیر -3

اجعلنا معهم فی دار السالم برحمتک یا  فرماید: وکند که با پیروان امام )ع( در بهشت قرار گیرد و میسپس دعا می و

  .گزند )بهشت( با ایشان قرار دهر سرای سالمت و بیمهربانیت د ارحم الراحمین، و ما را به سبب رحمت و

است. و آنان در هر زمانی که  دهنده عالقه امام )ع( به پیروان ائمه معصومین )ع( در هر زماناز دعا نشان این فراز

  .باشند، مشمول دعای امام سجاد )ع( هستند

  :قبولی دعا از خداوند بخواهیم تاآموزد در زمان استجابت و آن حضرت در بخشهای بعدی دعا به ما می

فرمایی کسانی که تو را سرپرستی می و تولنی بما تتولی به اهل طاعتک،... و مرا سرپرستی فرما به آنچه به آن -1

  .قرب و منزلت هستند اطاعت و فرمانبری نموده و نزد تو دارای

م کو به وسیله مهلت دادن خود به من تدریجا و کمو ال تستدرجنی بامالئک لی استدراج من منعنی خیر ما عنده،...  -2

  .سزاوار عقابم مفرما

آلودگی خبران و از خوابخواب بی و نبهنی من رقده الغافلین، و سنه المسرفین، و نعسه المخذولین، و مرا از -3

  .بیدار نما کنندگان، و از چرت زدن خوارشدگاناسراف

  .ایکنندگان را به آن واداشتهنتین، و دلم را متوجه کن به آنچه اطاعتو خذ بقلبی الی ما استعملت به القا -4

  .گرداندو اعذنی مما یباعدنی عنک، و مرا پناه ده از آنچه از تو دورم می -5

  .و سهل لی مسلک الخیرات الیک، و راههای خیر به سوی خودت را بر من سهل و آسان فرما -6

  .گردابها و سختیهای بال نجاتم دهو نجنی من غمرات الفتنه، و از  -7

  .و اشعر قلبی االزدجار عن قبائح السیئات، و دلم را به باز ایستادن از زشتیهای ناپسند و رسوائیهای گناهان بپوشان -8

 نماید و ازآنچه نزد تو است منع می و انزع من قلبی حب دنیا دنیه تنهی عما عندک، و دوستی دنیای پست که مرا از -9

  .دارد از دلم برکنبازمی آویز به سوی تویدن وسیله و دستطلب

  .انگیزی خوار و شرمنده مکنو ال تخزنی یوم تبعثنی للقائک، و روزی که مرا برای دیدار خود برمی -10

  .و اجعل رغبتی الیک فوق رغبه الراغبین، و توجه و روآوردنم را به سوی خود باالتر از اشتیاق مشتاقان قرار ده -11

  .خواهم پیوسته شودای که به آنچه میفاحینی حیوه طیبه تنتظم بما ارید، پس مرا زنده دار به حیات طیبه -12

و ذللنی بین یدیک، و اعزنی عند خلقک، و مرا در درگاهت خوار )مطیع( و در نزد آفریدگانت عزیز و ارجمند  -13

  .گردان

  .شادی دشمنان پناهم ده و اعذنی من شماته االعداء، و از شماتت و -14

  .و اعمر لیلی بایقاظی فیه لعبادتک، و شبم را به وسیله بیدار داشتنم برای عبادت خود آباد گردان -15

  .و انزع الغل من صدری للمومنین، و کینه داشتن نسبت به اهل ایمان را از دلم برکن -16

  .وست مطمئن گردانو اجعل قلبی واثقا بما عندک، و دلم را به آنچه نزد ت -17

  .و ال تجعلنی للظالمین ظهیرا، و مرا پشتیبان ستمگران قرار مده -18

دنیوی و اخروی را بیان فرموده و  این دعا چنانکه مالحظه شد امام چهارم )ع( محورهای اصلی رسیدن به سعادت در

ای از معارف ن دعا در حقیقت مجموعهدهند. ایجامعه به ما نشان می در قالب دعا وظائف ما را نسبت به خدا، خود و

بد. طلخود کتابی مفصل را می در خود نهفته دارد، و اگر قرار باشد به اندازه توان شرح و توضیح داده شود، اسالمی را

این کتاب شریف است. جهت آشنایی مختصر خوانندگان گرامی،  هایی از دعاهایولی از آنجا که هدف، بیان گوشه

  .مضامین آنها، عباراتی از دعای مذکور در موضوعات مختلف آورده شد با مخصوصا نسل جوان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا
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 روز اضحی، دهم ذی الحجه

  :عنوان دعا چنین است

الحجه که روز الجمعه، از دعاهای امام )ع( در روز اضحی )دهم ذی السالم یوم االضحی و یومو کان من دعائه علیه

  .باشدکنند( و روز جمعه میحاجیان در آن روز قربانی می عید است و

  محتوای دعا

فیه مجتمعون فی اقطار ارضک، یشهد  ید: اللهم هذا یوم مبارک میمون، و المسلمونفرما)ع( در آغاز این دعا می امام

انت الناظر فی حوائجهم، خدایا این روزی است بابرکت و خجسته، و  السائل منهم و الطالب و الراغب و الراهب و

)نعمت( و خواهنده  دهکننکننده )آمرزش( و طلباند، درخواستاطراف زمین تو در آن اجتماع نموده مسلمانان در

  .های ایشان هستیدر حاجتها و خواسته شوند، و بینای)پاداش( و ترسنده ایشان )از عذاب( حاضر می

این  آموزد درثنای الهی و درود بر محمد و آلش در فرازهای دیگر دعا به ما می آنگاه پس از نیایش خداوند و مدح و

  :درخواستها عبارتند از ای از آناشته باشیم که پارهروز مبارک چه درخواستهایی را از خداوند د

التصدیق برسولک، و االئمه الذین حتمت طاعتهم ممن یجری ذلک به و  و اجعلنی من اهل التوحید و االیمان بک، و -1

که  شوایانیکنندگان به پیامبرت و پیاعتراف خدایا مرا از اهل توحید و از اهل ایمان و گروندگان به خود و از علی یدیه،

  .ای قرار دهکرده اطاعت آنها را بر من واجب

  .و ال تجعلنی للبالء غرضا، و مرا هدف بال و گرفتاری قرار مده -2

خواهم که مرا از عذاب و کیفرت ایمن گردانی. بعضی درخواستهای دیگر و اسالک امنا من عذابک، و از تو می -3

  :عبارتند از

  بکپناه بردن به خدا، اعوذ  -4

  درخواست هدایت، استهدیک -5

  درخواست یاری، استنصرک، استعینک -6

  درخواست رحمت، استرحمک -7

  نیازی، استکفیکدرخواست بی -8

  درخواست رزق و روزی، استرزقک -9

  درخواست استغفار، استغفرک -10

  درخواست محافظت از گناه، استعصمک -11

  .سپس در خاتمه اشاره شده است که پس از پایان این دعا هزار بار بر محمد و آل طاهرینش صلوات بفرستند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .ه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع: دانستنیهای صحیف

 رویه حضرت سجاد در زمینه تهیه آب وضو

ایشان را در زمینه تهیه آب وضو کمک کند.  داشتند که هیچ کسالسالم دوست نمیحضرت زین العابدین امام سجاد علیه

ابند، بخو قبل از اینکهاستفاده کنند، از چاه کشیده و « آب وضو»از آن به عنوان  خواستندخودشان شخصا آبی را که می

شدند ابتدا مسواک نموده و بعد خواب بلند می از« نماز شب»پوشانیدند. سپس وقتی که در دل شب برای روی آن را می

  . [1] «...کردندمی وضو گرفته و شروع به نماز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از کشف الغمه( 46، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ح  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 رهبری فکری جامعه

دوران پس از واقعه خونبار عاشورا،  ت خویش دربرای ایفای نقش برجسته امام -السالمعلیه-حضرت سیدالساجدین 

 نمودند تا با پایه گذاری نهضت فرهنگی عمیق و گسترده، اهداف بلند اسالم و ای بسیار پیچیده و چند سویه طراحینقشه

-بزرگوارشان حضرت امام حسین  رسالت را به تحقق نزدیک نموده، و با حفاظت از دستاوردهای نهضت پدر

های گسترده در تاریخ و فراهم سازند. شناخت این نقشه نیازمند بررسی زمینه تعمیق و بارور شدن آن را، -السالمعلیه

با توجه به شرایط استثنایی و  توان اظهار داشتطلبد، اما به صورت خالصه میموجود که مجالی بسیار واسع می اسناد
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، آیتی روشن از یک اعجاز واقعی است. سرکوب -السالمعلیه- وحشتناک عصر این امام همام، عملکرد حضرت سجاد

استبداد شدید، تحت  های غیر اسالمی در جامعه، خفقان وگسیختگی نیروها، نفوذ گسترده آموزه شدید دشمن، از هم

مسلمین، شیوع انحرافات عقیدتی از خط راستین امامت  مراقب دائمی بودن، حاکمیت یأس و ناامیدی بر بخش وسیعی از

دستاوردهای  باید سکان مدیریت جامعه را هدایت نمود که هم از اساس معارف اسالمی و این همه چگونهو...، با 

فراهم گردد. و این همه در خدمت تربیت انسانهای  رسالت حفاظت به عمل آمده و هم زمینه بسط و گسترش معارف ناب

ران جب ارتهای انسانی گذشته و حال را نه تنهابه نیرو سازی و کادر سازی کرده تا خس الیق قرار گرفته و عمال شروع

به دست دو امام عزیز بعدی به وقوع بپیوندد،  را که باید« انقالب فرهنگی بزرگ»کرد که بر آن فائق آمده و زمینه یک 

 عقب گرد نشاط و باور داشتن و اعتماد را نیز به جامعه پیروان واقعی بر گرداند و از فراهم ساخت. و در ضمن شور و

العابدین صلوات الله علیه با رفتار و گفتار خویش  و انحطاط روحیه، آنها را محافظت نمود. در این راستا حضرت زین

  :دباشتوجه می های زیر در راستای ادعای فوق قابلاز خود ارائه دادند. توجه به سر فصل بهترین عملکرد را در تاریخ

-تداوم عزاداری حضرت سجاد »کربال که تحت عنوان  ادثه خونبارتذکر دائمی مصائب وارد بر آل الله در ح -1

  .بررسی قرار گرفت مورد« برای پدر -السالمعلیه

الگوی کامل از همه فضائل و مناقب انسانی و الهی که با  های اجتماعی و ارائه عملی یکحضور فعال در عرصه -2

  .گردید ای از این الگوی منور واقفبه گوشه توانوجود مبارک حضرت می« اجتماعی» و« بعد فردی»بررسی 

سیاسی فاسد حاکم که نه به آنها بهانه سرکوب و اعمال  تنظیم ماهرانه روابط سیاسی خود با زمامداران اموی و نظام -3

بررسی مسأله را در  انعزال از جامعه و یا تأیید عملکرد حاکمان، از آن قابل استفاده باشد. این خشونت داده و نه ایهام

  .گیری نمودوجود اقدس حضرت باید پی« بعد سیاسی»

در « تهذیب»و « خود سازی» بیان معارف الهی اسالم و درسهای سترگ علمی و حقوقی و ارائه مکتبی جامع از -4

را در قالب صدها مناجات بجا مانده از حضرت بویژه  با حضرت حق که خود« مناجات»و « دعا»قالب شورانگیز 

داده  است، نشان« سخنان گهربار حضرت»و روایات بیشمار که همان « رسالة الحقوق» ،«مله سجادیهصحیفه کا»

  .است

صحیح اسالمی در جان و دل آنان که از  دست یازیدن به تربیت دهها شاگرد و پیاده کردن عملی معارف -5

ید با« تربیت شاگردان برجسته»باشد و تحت عنوان السالم میعلیه های عملکرد حضرت سجادترین بخشبرجسته

  .بررسی گردد

که بخشی از آن در « وابسته به دربار هشدار به عالمان»و « روشنگری و افشاگری در زمینه مسائل سیاسی جامعه» -6

 ارائه« صحیفه کامله سجادیه»هایی از آن نیز در ادعیه داده و قسمت خود را نشان« زهری»نامه معروف حضرت به 

نمود؟!! آری باید این امور و  توان همه آنها را در این مختصر استقصاگردهای بسیار دیگر که مگر میش شده است. و

السالم و پایه چگونگی رهبری فکری جامعه توسط حضرت سجاد علیه سمائل را بدقت مطالعه و بررسی نمود تا به

 را در تاریخ منور و توسط ایشان واقف گردید. و نقش منحصر بفرد این امام بزرگوار« فرهنگی اسالم نهضت»گذاری 

گستره معارف »ای دیگر از این مسأله تحت عنوان گوشه حیاتبخش امامت و والیت شناخت و از آن اقتباس کرد. به

حقوقی و  و ارائه درسهای سترگ علمی،اشاره شده است. بیان بدیع معارف الهی « سجادیه اسالمی در صحیفه کامله

  اخالقی توسط حضرت سجاد

دار، بیش از هر چیز و قبل از هر چیز، نیازمند ارائه یک صحیح و ریشه پایه گذاری و مدیریت یک نهضت فرهنگی

مورد انتظار است. « فرهنگی نهضت»مدون و فراگیر از علوم و معارف و ارزشهاست که تحقق آن در پرتو  مجموعه

ای بدیع برای ارائه این مجموعه مدون به شرایط خاص زمانه، شیوه السالم در این زمینه با توجه بهضرت سجاد علیهح

بخش قابل توجهی از این  های الزم برای ایجاد تحول در جامعه از بعد فرهنگی،که عالوه بر بیان بایسته کار گرفتند

اختیار جامعه گذاشتند تا از یک سو با سرکوب و اختناق شدید  در« مناجات»و « دعا»مجموعه را در قالب شور انگیز 

برخورد نکند و از  کرد، مواجه نشده و با مانعبه شدت از روشنگری حقیقی برای مردم جلوگیری می حاکم در جامعه که

سالم در الانتقال معارف به مخاطب، با نفوذ علیهم در ضمن« مناجات»و « دعا»سوی دیگر با توجه به زبان خاص 

ارتباط  اش را به ذات اقدس الهی مرتبط نماید. در ایندر وجودش ایجاد و همه هستی عمق جان او، شور و نشاط را

 و« صحیفه کامله سجادیه»السالم یعنی علیه بخصوص باید از دو اثر جاودانه وجود مبارک حضرت زین العابدین

ر تدبی ای از عظمت روحی آن امام همام پی برده و به حسنه گوشهبررسی آنها نشست تا ب نام برد و به« رسالة الحقوق»

است که از حضرت سجاد « گهرباری سخنان»و مدیریت این رهبر بزرگ الهی واقف شد. و این همه غیر از 

 نیاز ضتوجه داشت برقرار نمودن ارتباط با ذات متعال مبدأ هستی و ارائه عر السالم به یادگار مانده است. البته بایدعلیه

راز و نیاز نمودن و در یک کلمه  به محضر او و همه هستی خود را در کف فقر گرفته با خاکساری به پیشگاه قدسش

« زین العابدین»السالم که بحق به برخوردار بوده و امام سجاد علیه «اصالت»خواندن، خود از « مناجات»و « دعا»

مناجاتهای بدیع و اصیل خود، آنچنان  از دیگران ربوده و در خالل اند، در این میدان نیز گوی سبقت راگردیده ملقب

آن چیزی جز لقاء و فناء و کمال برای ذات منورشان نبوده است. آری  گشتند که نتیجهغرق تماشای جمال دوست می

  . [1] «العباده الدعا مخ»، که: «دعا»حضرت حق در هر قالبی باشد زیباست بخصوص در قالب  پرستش

السالم در تحکیم و تجدید بنای معارف الهی اسالم علیه بنابر این حضرت سجاد« دعا مغز و لباب عبادت است.» یعنی:
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و عارفان  فقهای برجسته اند که این نقش با توجه به تربیت دهها شاگرد که گروه وسیعی از آناننموده نقشی برجسته ایفاء

  .باشدگیری میقابل بررسی و پی ترواالمقام بودند بهتر قابل تشخیص بوده و برجسته

 :پی نوشت ها

  .)به نقل از دعوات راوندی( 77، ح 711، ص 19، باب 4بحاراالنوار ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 روشنگری و افشاگری در مسائل سیاسی

ترین عناصر برای رهبری سیاسی شایسته یعنی« ة العبادساس»السالم به عنوان در بینش شیعه، امامان معصوم علیهم

آنان این  .اندباشند، شناخته شدهسیاستمداران در زمینه تدبیر الهی بندگان خدا می ترینجامعه و افرادی که برجسته

را به  مناسب با اوضاع جامعه به بهترین شیوه آن مسئولیت را از جانب خداوند متعال به دوش دارند و در هر شرایطی

یاسی س تشکیل حکومت به شکل رسمی یا با قیام و نهضت و یا با اشراف کامل بر اوضاع رسانند؛ یا بامنصه ظهور می

  .و ارائه رهنمود به جامعه و انجام روشنگری برای مردم و نخبگان

تاریخ از خود  را در طول ترین عملکردهای سیاسیدر عصر خود یکی از قوی -السالمعلیه-علی بن الحسین  حضرت

مورد بررسی « مدینه»طول دوران اسارت حضرت تا برگشت به  های آن دراند. که برخی از جنبهبه یادگار گذاشته

اشاره شد. و  ، به آن«مدینه»تا هنگام ورود به  -السالمعلیه-پس از شهادت حضرت امام حسین  قرار گرفت و در مقطع

مواجهه با زمامداران خودکامه و خون آشام  وجود اقدس حضرت در «بعد سیاسی»به بخش عمده دیگر در بررسی 

وجود « بعد فرهنگی»شود. در این قسمت در راستای بررسی جامعه اشاره می اموی و مسائل سیاسی خرد و کالن

ی شیک سند تاریخی بسیار باارز و پایه گذاری یک نهضت فرهنگی فراگیر به بازخوانی -السالمعلیه-امام سجاد  مبارک

ن سیاست عی»نشینیم تا روشن گردد در دیدگاه امام نه تنها شده است می صادر -السالمعلیه-که از قلم مبارک امام سجاد 

حاکم برخاسته و نقش منحصر  ، که با هشداری قاطع به یک عالم درباری، چگونه به افشاگری علیه نظام«است دیانت

ای فرمایند و با ذکر خطر دنیاگرایی برای عالمان، به گونهبازگو می «نظام سلطه»بفرد علما را در تأیید و یا تخریب 

پردازد. در واقع این نامه بازگو کننده می های روحی و روانی عملکرد عالمان وابسته به دربارهاریشهابی انگیزه بدیع به

  .باشددر آن شرایط می -السالمعلیه-ی حضرت مواضع سیاس

 و« سیاست»پیشوای اهل عبادت بلکه رهبری برجسته در میدان  کند که حضرت نه تنهااین نامه سیاسی اثبات می

مبارزه با تحکیم  را با صبغه اخالق درآمیخته و با این شیوه الهی، در صدد« سیاست»چیز حتی  است که همه« جهاد»

ارزش ابتدا باید بیوگرافی مختصری از مخاطب آن به نام  و ستم برآمده است. برای بررسی این نامه با های ظلمپایه

  .را مورد توجه قرار دهیم« متن نامه»بیان نموده و سپس « زهری محمد بن مسلم بن شهاب»

  محمد بن مسلم بن شهاب زهری

  .انددانسته -السالمعلیه-ب علی بن الحسین را از اصحا« محمد بن مسلم بن شهاب زهری»و « برقی»و « شیخ»

کند که در را از او نقل می و بعد داستانی« بنی امیه»از کارگزاران و عمال « زهری»نویسد می« شهر آشوب ابن»

بنی »بیان خواهد شد و او آنچنان مالزم حضرت بود که بعضی از  -السالمعلیه-های ویژه حضرت سجاد گشائیگره

  . [1] .بود -السالمعلیه- کند؟ و منظورشان علی بن الحسینگفتند: ای زهری پیامبر تو چه میمی وبه ا« مروان

گرچه از علماء عامه بوده و سنی مذهب « زهری»فرمایند: می - رحمة الله علیه -مرحوم آیت الله العظمی خوئی 

اساس روایاتی که از  شمرد و بربزرگ میرا دوست داشته و آن حضرت را  -السالمعلیه-حضرت سجاد  باشد، ولیمی

[ . آنچنانکه از کتب تراجم استفاده 9« ]ترین آنهاست.فضیلت او نقل شده معتقد بود آن حضرت زاهدترین مردم و با

مصعب بن »اوست با  که پدر« مسلم»منحرف بوده است.  -السالمعلیه-از خط والیت امیرالمؤمنین  «زهری»شود، می

اکثر عمر خود را به « زهری»کرده است. خود  شرکت« جنگ بدر»با مشرکین در « عبیدالله»دش بوده و ج« زبیر

عنوان معلم  او را به« هشام بن عبدالملک»داد و گذرانید و در دنیای آنها به آنها کمک می «بنی امیه»عنوان کارگزار 

  .فرزندانش برگزید و دستور داد به آنها حدیث بیاموزد

بعضی با توجه به روایتی که  روغ برای او جایگاهی بس بلند در حدیث ترسیم کرده ولی علمای شیعهسنی به د علمای

یه صلی الله عل -در مسجد پیامبر « عروة بن زبیر»کند که او به همراه می نقل« البالغهشرح نهج»در « الحدیدابن ابی»

 -المالسعلیه-برخورد شدید حضرت سجاد  کردند و بابدگویی می -السالمعلیه-نشسته و از حضرت علی  -آله و سلم  و

 با نسبت -رحمة الله علیه  -[ و بعضی دیگر نظیر مرحوم خوئی 7اند. ]دانسته «متهم»و « عدو»مواجه شدند، او را 

  .دانندبه عظمت او می دادن عداوت به او موافق نیستند و ایشان را چنانچه ذکر شد، محب امام و معتقد

 توان بهاند میبه او نوشته -السالمعلیه-ای که حضرت سجاد نامه وجه داشت در این زمینه با توجه به متنولی باید ت

  .امثال او، واقف شد های کوبنده ایشان به او وناراحتی این امام بزرگوار از این فرد و نهیب شدت

به سالطین جور تقرب داشته و در تعمیق و  قرار داده بود و «دنیا»را در خدمت « دین« »زهری»به هر حال در اینکه 

ند ای پنامه خواسته یا ناخواسته، مشارکت داشته است، شکی نیست و همین موضوع باعث نوشتن حکیم حاکمیت آنها

  .آموز از طرف حضرت به او شده است

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  متن نامه حضرت سجاد به محمد بن مسلم بن شهاب زهری

ی اخالق -است یک بیانیه سیاسی  که برای موعظه او نوشته شده« زهری»به  -السالمعلیه-حضرت زین العابدین  نامه

دهنده مسئولیت خطیر همه کسانی است که به نحوی در تحکیم آن دخیل  تمام عیار و افشاگر علیه نظام اموی و هشدار

های مادی، با انگیزهدلسوزی نه  باشند. حضرت در این نامه با بیانی از سرمی« معاونت ظالمین»مرتکب جرم  بوده و

  .طلبدتفصیل آن خود کتابی مستقل را می پردازند که حقیقتا شرح وبه ارشاد آنها می

سازد( فراهم می ها )اموری که موجب امتحان و لغزش انسان راخداوند ما و تو را از فتنه» :شوداین نامه چنین آغاز می

  .قرار دهد ورد رحمتدور بدارد و از اینکه در آتش درافتی بازداشته و م

داوند های خحال تو آگاه باشد، بر تو ترحم آورد. نعمت ای که شایسته است هر کس بهتو اکنون در موقعیتی گرفتار آمده

 ارزانی داشته، و عمرت ها عبارتند از صحت و سالمتی بدن تو که خداوند به توکند، این نعمتمی بر دوش تو سنگینی

  .است که آن را طوالنی فرموده

یم آن را بر تو تفه بر تو اقامه شده بدین ترتیب که خداوند تو را به کتابش مکلف فرموده و معارف های الهی کهو حجت

صلی الله علیه و  -های پیامبرش حضرت محمد همچنین سنت کرده است و تو را در دینش فقیه و آگاه گردانیده است و

  .شناخته است را به تو -آله و سلم 

به آن بر تو احتجاج فرموده است، واجبی را بر تو واجب  ند در هر نعمتی که به تو انعام کرده و در هر حجتی کهخداو

در آن فضلش را بر  ها منقضی نشد مگر اینکه با شکر گزاری تو در این مورد، تو را آزمود ونعمت کرده است، پس آن

هایم را بر شما افزون شما دادم شکرگزار باشید نعمت هایی که بهاگر در برابر نعمت»تو ظاهر کرد. پس او فرمود: 

فردا هنگامی  !![ . حال تو نیک نظاره کن9« ]ناسپاسی کنید همانا عذاب من شدید خواهد بود. سازم و اگر کفران ومی

کند که چگونه این را رعایت نمودی و از تو سؤال می هایشاد و او در ارتباط با نعمتکه در محضر خداوند خواهی ایست

خداوند از تو  چگونه آن را گذراندی، در این حال چگونه مردی خواهی بود؟ مبادا که گمان کنی پرسد کههایش میاز حج

  .عذری قبول خواهد کرد و یا به تقصیر تو رضایت خواهد داد

پیمان گرفته است هنگامی که  «عالمان»ار دور است( و هرگز چنین نیست. خداوند در کتابش از هرگز )بسی هرگز،

[ . و باید بدانی!! 2« ]مردم بیان کرده و هرگز آن را کتمان نکنید. هر آینه و حتما حقایق دین را باید برای»فرمود: 

ان، که با نزدیکی به ظالم ش کشیدی این استترین باری که بر دومرحله کتمان که تو به آن دست زدی و سبک کمترین

که دعوت گردیدی، آنها را در وحشت فراگیرشان انیس شدی و  هنگامی که به آنها نزدیک شدی و اجابت آنان هنگامی

  .ستم به مردم را برای آنها آسان و هموار نمودی راه و شیوه تجاوز و

زل یکجا من ا با ستمکاران خیانت پیشه، با جرم بزرگ خود درچقدر برای تو بیمناکم که فرد با توجه به این امور من

  .ای، مورد بازخواست قرار گیریدریافت داشته گیری و از آنچه به عنوان دستمزد به خاطر اعانت بر ظلم ستمگران

ه است!! و تو به نبود ای و برای توای که استحقاق آن را نداشتهاند، دریافت کردهبه تو داده تو اموالی را از آنچه آنان

کند و زمانی که تو را به نزدیک خود به او پرداخت نمی ای که حق هیچ کس راکسی تقرب جسته و به او نزدیک شده

ای( را لبیک گفته ای )و اوهیچ باطلی را رد نموده، از آن مانع شوی. و تو کسی را دوست داشته ایبرده است نتوانسته

  !!که او دشمن خداست

 قرار دهند که خواستند با این دعوت، تو را محور و قطبیزمانی که از تو دعوت نمودند می ن چنین است که آنانآیا نه ای

  .دارند های خود را به گردش وابا نیرو و آبروی تو، سنگ مظالم و ستم

ه بودی ک« نردبانی»تو های خود برسند و در واقع فتنه قرار دادند تا با عبور از آن به بالیا و« پلی»آری آنها تو را 

  .های آنها، مورد سوء استفاده واقع شدیگمراهی برای رسیدن به

خوانی و در همان می کنی که مردم را به اطاعت آنانچی را برای آنها بازی مییک تبلیغات تو دانسته یا ندانسته نقش

  .ایراه و طریق آنان به سلوک مشغول شده

کنند را دچار شک و تردید می با سوء استفاده از تو، سایر عالمان« نظام سلطه»ستمگر و ای که حاکمان شده ایتو وسیله

نمایند.( و عالمان دین دچار شک کرده و نگرش به آنها را دچار تزلزل می )و اساسا با جذب تو مردم را نسبت به جایگاه

  !!ایتو وسیله این کار شده است و« کمهدستگاه حا»نگر به سوی نیز مقدمه جذب کردن قلوب مردم جاهل و سطحی این

سازی رفت و آمد سردمداران آنها در زمینه توجیه مفاسد آنها و زمینه بنابراین تو خدمتی به این نظام بیدادگر و

قویترین یاورانشان  ترین وزیران ودهی که هرگز از عهده مخصوصبه سوی آنها، انجام می« عوام» و« خواص»

  .ساخته نیست

 کنی باید متوجه باشی که با این حساب چه ناچیز و اندک است آنچه به عنوانمی جه به خدماتی که تو به اینان ارائهبا تو

  !!گیرندکنند، در برابر چیزی که از تو میمزد به تو اعطاء می

را و دین و ایمان و چگونه تو  کنند چقدر ناچیز و حقیر است و در مقابلکه برای عمران و آبادی تو هزینه می حقا آنچه

خود به حال خویش بنگری چرا که جز تو هیچ کس به نفع تو در این  اند؟ پس بایدسعادت واقعی تو را تخریب کرده

  .شودنمی میدان وارد

  !!، به حساب خود رسیدگی نمایی«مرد مورد سؤال و مؤاخذه»و همچنین باید به مثابه یک 

  .های خود تو را تغذیه نموده است، چگونه استکی و بزرگی با نعمتبنگر سپاس تو در مقابل کسی که در کود
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گروهی به »مورد آنها فروده است:  ترسم که تو مصداق آن دسته از افرادی باشی که خداوند در کتابش درچقدر می آه

عالم پست را  ارزش اینبه ارث بردند و این در حالی است که متاع بی جای آنان جایگزین شدند که کتاب آسمانی را

سرای جاودان نیستی. تو در  [ . تو که در6« ]پندارند که بزودی آمرزیده خواهند شد.گیرند و چنین میبرمی برای خود

تواند مگر بقاء و دوام آدمی از پی مرگ اقرانش، چقدر می !!رسدمنزلی هستی که صدای کوچ از آن به گوش می

بمیرد و گناهانش  ره نگران فرجام و آخرت خویش است. بدا به حال کسی کهکسی که در دنیا هما باشد؟!! خوشا به حال

  .از پس او بر جای بماند

با  تو تو داده شد و مبادرت نما که به تحقیق رفتنت زمان بندی شده است. سر و کار برحذر باش که هشدارهای الزم به

همان کسی که بر تو حافظ و مراقب است ابدا  داند و هیچ چیز بر او پوشیده نیست وخدایی است که همه کارهایت را می

ما ن بربند که سفری بسیار دور و بعید برای تو نزدیک شده است و دین خود را مداوا باشد. بار خود رااز تو غافل نمی

  .که مرضی شدید آن را داخل گردیده است

ه بلک خواهم تو را توبیخ کرده مالمت کنم و بر تو عیب بگیرم،من مادی بوده و می تو نباید گمان بری که انگیزه

نماید و آنچه را که از دین تو دور شده و  خواهم خداوند، آنچه که از رأی و نظر تو فوت شده است جبران و تدارکمی

  .از دستت رفته به تو برگرداند

تذکر و پند بده که تذکار، مؤمنین را نفع »فرماید: د متعال را به خاطر آوردم که در کتابش میآری فرمایش خداون

  . [7] «.رساندمی

اقی ای تنها بای و بعد از آنان مانند شاخ شکستهاند، غافل ماندهتو از سرگذشت اقران و همساالن پیشین خود که گذشته

  .ایمانده

اند؟ آیا ای درگیر شدهآنها در آنچه تو درگیر شده اند؟ آیاای، ابتال پیدا کردهبه آن مبتال شدهآیا آنها به مثل آنچه تو  بنگر

ها دانی که آنمی اند و تو چیزی رامتذکر هستی که آنها نسبت به آن اهمال و سستی روا داشته پنداری که تو چیزی رامی

  اند؟دانستهنمی

 ه مردم دارای موقعیت گردیدی و آنان مکلف به تبعیت تو شدند، آنها به نظرسین تو در جامعه دارای منزلت شدی و در

به  دانند و اگرمی« حالل»آنها نیز آن را  کنی« حالل»کنند، اگر چیزی را کنند و بر اساس دیدگاه تو عمل میتو اقتدا می

 ای،عه برو و بیایی پیدا کردهشوند. به هر حال در جامآن معتقد می« حرمت»به  چیزی فتوی دهی آنان نیز« حرمت»

مندی، این است آنچه که تو از آن بهره ولی بدان که این امور به خاطر شخص تو نیست. ریشه آن اقبال مردم به تو و به

. ایدگردیده اند و ثانیا هم تو و هم آنان مبتلی به جهالت واقعیجامعه رخت بربسته که اوال عالمان صالح و وارسته از

و آنان است که این مرید بازی را سازمان داده  در نهان تو« دنیا»است، و طمع رسیدن به « حب ریاست»عی مسأله واق

  .است

شدنهای موجود در  های انبوه خود و غرورها و غرههای کور و جهالتکه به خود برگردی و به نقطه آیا وقت آن نرسیده

نگری؟!! تو آنان را مبتلی نمودی و با فتنه مردم نمی وجود درخود، واقف شوی. از سوی دیگر آیا به فتنه و بالهای م

را خورده(  پرتو آنچه که دیدند، از کسب و کار خود منصرف شدند )و گول معلومات ظاهری تو انگیزی از جانب تو در

ه تو نائل شوند ک رسیدی و یا اینکه به ادراک آن نائل برسند که تو« علم»ای از و نفوسشان اشتیاق پیدا کرد که به مرتبه

به بالیی  این شد که در دریای ژرفی از گمراهی در غلتیدند که عمق آن قابل ادراک نیست، و شدی و نتیجه این همه

خداست که برای ما و توست و او تنها کسی است که باید  مبتلی گردیدند که اندازه آن قابل تقدیر نیست. در این شرایط این

  .به کمک گرفته شود

برگردانی، تا این توان را پیدا کنی  گر به دنبال نجات هستی( باید از تمام موقعیت و امکانات ناروای خویش رویا حال)

که با کهنه جامه زاهدانه خویش بدرود حیات گفته و وارد قبر شدند در  ملحق گردی، همان کسانی« صالحین»که به 

چسبیده بود. آری بین آنان و  تن پروری و زیاده خوری پشتشان به شکمشان به خاطر نهایت زهد و دوری از حالی که

  .گری مشغول نبودندنیز به فتنه« دنیا»آنها را نفریفت و به وسیله  «دنیا»ای وجود نداشت. خدایشان هیچ حجاب و پرده

ند نکرددر نتیجه چیزی درنگ  وصول به کماالت بلند انسانی دارای رغبت بودند و در پی آن دارای طلب شدند و برای

سنی که  رسد با ایناین درجه از افتضاح و بدبختی به وسیله امثال تو می خواستند رسیدند. پس اگر دنیا بهکه به آنچه می

نیز فرارسیده است، پس چگونه  ای و با توجه به رسوخ علم تو و اینکه دیگر اجلتگذشته و دیگر پیرمرد شده از تو

هم ندارند و رأی و دیدگاهشان ضعیف بوده و عقل و « علم»ای از بهره حالی کهجوان ساالن جان سالم به در برند در 

  .تشخیصشان دچار فساد گردیده است. انا لله و انا الیه راجعون قوه

د ما شدت غم و نگرانی خو باید تکیه کرده و به کجا باید پناه آورد؟!! و آرزوی برگشتن نزد چه کسی است؟ به چه کسی

شود، به های خود را که از ناحیه تو عاید میبریم و مصیبتمی د تو شاهدیم به سوی خداوند شکایترا و آنچه در مور

  !!گذاریممی حساب خداوند

حال کودکی چه در حال بزرگی تغذیه نموده است،  های خود، چه درنیک بنگر که در برابر کسی که تو را با نعمت

یم تعظ ه دینش تو را در میان مردم دنیا قرار داده است، چگونه او راکسی که به وسیل چگونه شکرگزار هستی. و برای

ای؟ و چگونه است پوشانیده است، صیانت نموده داری؟ و چگونه از پوششی که خداوند با آن تو را در میان مردممی

  !امر نموده تا به او نزدیک باشی و در مقابلش خود را ذلیل بدانی؟ نزدیکی در درون تو از کسی که
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سوگند به »گویی: چرا نمی کنی؟شوی و از لغزشهایت توبه نمیچه شده که از خواب خرگوشی خود بیدار نمی تو را

  «.از بین رفتن باطل گردد، برای خدا قیام نکردم یک کار باعث احیای دین او و یا خداوند من حتی به

ه تو اینک ترسم ازرا مسألت داشت. چقدر می« تبلیغ»از تو مسئولیت به بار کشیدن بار  آیا این است شکر کسی که

و شهوتها و تمایالت نفسانی را تبعیت  را ضایع کردند« نماز»مصداق این قول حضرت ربوبی در کتابش باشی که: 

[ . خداوند کتاب خود را بر دوش تو نهاد 4« ]گمراهی مطلق دچار خواهند شد. نمودند پس بزودی به سزای اعمالشان به

گزاریم که از آنچه تو را بدان مبتال می به تو ودیعه سپرد ولی آن را ضایع نمودی!! اما ما خداوند را سپاسعلمش را  و

 پایان خداوند بر نفس قدسی شما ای امام همام که خامه طیب وصلوات و رحمت بی . [4] «.نموده است، عافیت بخشید

عالمان دینی با مطالعه و دقت در این  د که جمیع روحانیون وطاهرتان این چنین نور افشان است و تابناک. و به این امی

داده و با تهذیب نفس، هرگز وسیله تحکیم ضاللت و ظلم در جامعه نبوده  اثر نورانی، وظیفه خطیری خود را تشخیص

  .زمینه ساز بسط عدالت و تحقق آرمانها و ارزشهای و اسقرار نظام توحیدی باشند بلکه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .149و  141، ص 16معجم رجال الحدیث، ج  [1]

  .149، ص 16معجم رجال الحدیث، ج  [2]

  .997الی  997(، ص -السالمعلیه-جهاد االمام السجاد ) ، پاورقی، و171، ص 72ر. ک: بحاراالنوار، ج  [3]

  .لشدید[: ابراهیم]لئن شکرتم الزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی19، از سوره 7آیه  [4]

  .: آل عمران]لتبیننه للناس و ال تکتمونه[7از سوره  147بخشی از آیه  [5]

خلف ورتوا الکتاب یاخذون عرض هذا االدنی و یقولون  : االعراف]فخلف من بعدهم7، از سوره 164بخشی از آیه  [6]

  .سیغفرلنا[

  .: الذاریات]فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین[21از سوره  22آیه  [7]

  .: مریم]أضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا[14از سوره  24آیه  [8]

  .972 - 979تحف العقول، ص  [9]

 .1741حسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد م

 راه رسول خدا

ل ای همنشین رسو»عبدالله انصاری آمد و گفت:  السالم به نام فاطمه نزد جابر بنیکی از نوادگان امیرمؤمنان علی علیه

 اسرور ما حضرت سجاد را دریابی. او تنها یادگار پدرش حضرت سیدالشهدا است و م خواهم که امام وخدا! از تو می

اش آسیب دیده و بسیار بینی بر اثر عبادت»عرض کرد: « مگر چه شده است؟»جابر گفت: « ترسیم.بر جان او می

 «هایش آزرده شده و جانش بر اثر عبادت فراوان افسرده گشته است.دست پیشانی مبارکش پینه بسته و زانوان و کف

ای »کنارش نشست و عرض کرد:  .اب عبادت مشاهده کردالسالم رسید و او را در محرفورا به محضر امام علیه جابر

را برای شما و دوستان شما و جهنم را برای دشمنان شما آفریده  فرزند رسول خدا! مگر نه این است که خداوند بهشت

 سالمالامام علیه« اندازید.می شما که بنده مقرب خداوند هستید چرا تا این حد خود را به رنج و زحمت است؟! بنابراین

ای خدا را معصیت نکرد و دانی که جدم رسول خدا لحظهنمی ای جابر! ای صحابی رسول خدا! مگر»فرمود: 

هایش مجروح ساق را آمرزید و با این وجود به قدری به عبادت ایستاد که پاهای مبارکش ورم کرد و پروردگار متعال او

پروردگار گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده و پاک و  کهگشت. شخصی به آن بزرگوار گفت: ای رسول خدا! با این

؟! «عبدا شکورا افال اکون»اندازی؟ پیامبر خدا در پاسخ فرمود: این گونه خود را به زحمت می [ چرا1منزه هستی ]

  :جابر عرض کرد« آیا بنده سپاسگذار خداوند نباشم؟!»

که شما از خاندانی با این بسیار تو را ضعیف کرده است؛فرزند رسول خدا! جان عزیزت در خطر است و عبادت  ای»

السالم امام علیه« شود و آسمان به یمن وجود شما پا بر جاست.می ها به وسیله شما دفعهستید که بالها و گرفتاری

با آنان مالقات  خواهم داد تا آن که ام راه پدرانم را خواهم پیمود و آنان را الگوی خویش قرارجابر! تا زنده ای»فرمود: 

  . [9] .نمایم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .اشاره به آیه دوم سوره فتح [1]

  .61، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

 .1741و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم منبع: کرامات 
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 رفق و مدارا با حیوان

الحسین )ع( که نسبت به هر کس به نیکی و  [ در حلیة به سند خود از عمرو بن ثابت آورده است که علی بن1ابونعیم ]

  .ساختای وارد نمیگز کوچکترین صدمهکرد نیز هرمدینه به مکه سفر می نمود، به شتری که ازاحسان رفتار می

یکی از سفرهای حج به کندی راه  مفید در ارشاد به سند خود روایت کرده است که: شتر علی بن الحسین )ع( در شیخ

یانه ، ناگهان تاز«آه، لوال القصاص»آن اشاره کرد و سپس در حالی که گفت  ای که بر دست داشت بهپیمود. با تازیانهمی

ای که بر دست داشت به وی تازیانه اری انداخت و شتر را به حال خود گذاشت. در روایت دیگری است که بابه کن را

ست که زدم. روایت ااین یک تازیانه قصاص شوم حتما بر شترم تازیانه می ترسیدم به کیفراشاره کرد و گفت: اگر نمی

  .خودداری کرد انه بر حیوان،حضرت طی بیست بار که به حج سفر کرد حتی از زدن یک تازی آن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .949ص  7مناقب ابن شهرآشوب ج  [1]

ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه  ین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛زندگانی امام زین العابدین علی بن الحس :منبع

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 رعایت حقوق خانواده و بستگان

زیادی دارد. در رساله حقوق از آن حضرت به  السالم اهمیت بسیارپاسداشت حقوق خانواده در دیدگاه امام سجاد علیه

ساله، این ر فراد نسبت به هم بیان شده، بخشی به خانواده اختصاص یافته است. درمتقابل ا یادگار مانده و در آن، حقوق

مادر نسبت به فرزند و حق فرزند در مقابل  از حقوق شوهر نسبت به همسر و حقوق متقابل وی و نیز از حقوق پدر و

 است. افزون بر آن، در سخنان حکیمانه دیگری از حقوق دیگر اقوام سخن به میان پدر و مادر، به تفصیل مطالبی آمده

فرماید: ای خود و فرزندش چنین می آورده است. امام در یکی از سخنان زیبای خود به فرزندش، درباره حقوق متقابل

 ت که برایم )که پدر تو هستم(بر عهده تو نگذاشته و بدان توصیه نکرده اس فرزند! آگاه باش که خداوند انجام کاری را

هم در مقابل تو همین را وظیفه دارم(. پس  انجام دهی و وظیفه تو باشد و مرا )در مقابل تو( معاف کرده باشد، )بلکه من

 در دوست داشتن فرزند خود تفریط نکند و بهترین فرزند نیز آن فرزندی است که بدان که بهترین پدران، پدری است که

  . [1] .وی نکشاند ام وظیفه در مقابل پدر، وی را به عاق والدین و تباه ساختن حقکوتاهی در انج

پدر و فرزند را به همگان آموخت و دوم اینکه حقوق متقابل  این کالم حضرت دو پیام دارد: نخست اینکه رابطه صمیمی

  .بیان فرمود پدر و فرزند را

رزندش برای برگزیدن دوستان شایسته دارد، درباره اهمیت حق هایی که به فامام در کالمی دیگر، در کنار توصیه

 :گویدخویشاوندان چنین می

سه جای قرآن وی را مورد لعن الهی  نشینی با کسی که از خویشان خود بریده است، بپرهیز؛ زیرا درفرزندم! از هم ای

برند. می شان راکنند و پیوند خویشاوندید میرود که در روی زمین فساانتظار می آیا جز این»فرماید: یافتم. آنجا که می

( همچنین در سوره رعد 97و  99)محمد:  .«آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته است

 شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور برقراری آن را دادهبرقراری آن می آنان که عهد الهی را پس از»فرماید: می

( 92)رعد: «. بدی )در آخرت( است کنند. لعنت برای آنهاست و برای آنان سرایو روی زمین فساد می برند، می«است

شکنند و پیوندهایی را که دستور داده پیمان خدا را پس از برقراری آن می فاسقان( کسانی )هستند( که»)فرماید: نیز می

بندی به ( به خاطر همین پای97)بقره:  [9] .«کارندزیانکنند. اینها برند و در زمین فساد میبرقرار سازند، می است

داشتند، ولی ایشان از روی کرامت و حضرت در حقش ستم روا می اصل روابط خانوادگی، چه بسا خویشان آن

: اندنگاران نوشتهسیره کرد. برخی ازداد و با آنان قطع رحم نمیمقابل آنان، از خودگذشتگی نشان می بزرگواری در

السالم کدورتی وجود داشت. روزی علی بن الحسین علیه ان حسن بن حسن )پسر عموی امام( و علی بن الحسینمی»

ت و فرو نگذاش در مسجد نشسته بود که حسن نزد وی آمد و چیزی )از ناسزاگویی( را نسبت به او السالم با یارانشعلیه

علی بن الحسین همچنان ساکت بود )و چیزی نگفت و  کهاش بازگشت، در حالی گاه به خانههر آنچه خواست، گفت. آن

سین الح گاه علی بنبه در خانه حسن بن حسن رفت، در را کوبید تا حسن بیرون آمد. آن واکنشی نشان نداد(. شب هنگام

ی، پندارمیای و من واقعا چنانم که تو گو بودهراست ای،ای برادرم! اگر در آنچه گفته»السالم به وی چنین فرمود: علیه

ببخشاید. والسالم  خواهم تو راای، از خدا میگو بودهای، دروغببخشاید و اگر در آنچه گفته خواهم مرااز خداوند می

السالم، حسن )پسر عمویش( به خود آمد و در پی او علیه گاه بازگشت. پس از این برخورد، علی بن الحسینآن«. علیکم

الحسین  از این پس، در اموری که تو خوش نداری، سخنی نخواهم گفت. علی بنچنین گفت:  دوید و در حال گریه

  . [7] .«کردم ای، حاللالسالم نیز گفت: تو را در آنچه نسبت به من گفتهعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .994، ص 9م.، ج  1444احمد بن عبد ربه اندلسی، العقد الفرید، بیروت، منشورات دار و مکتبة هالل،  [1]

  .947، ص 29و ج  914، ص 91تاریخ دمشق، ج  [2]

  .747، ص 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 747، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 742، ص 91تاریخ دمشق، ج  [3]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول 

 ز

 زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه

باقرالعلوم علیه الّسالم آورده است: روزی  مرحوم قطب الدّین راوندی در کتاب خود به نقل از امام پنجم، حضرت

 کعبه الهی بود و امام سّجاد حضرت زین العابدین علیه الّسالم نیز بدون آن که بن مروان مشغول طواف عبدالملک

  .متعال بود کمترین توّجهی به عبدالملک نماید، مشغول طواف گردید و تمام توّجهش به خدای

ا و توّجهی به ما ندارد؟ به او شخص کیست، که هیچ اعتن عبدالملک با دیدن این صحنه، از اطرافیان خود سؤال کرد: این

  .الحسین، زین العابدین است گفتند: او علی بن

آن که حرکتی کند دستور داد: او را نزد من آورید. چون حضرت را  عبدالملک در همان جائی که بود نشست و بدون

نیستم؛ پس چرا نسبت به ما  - مامام حسین علیه الّسال -آوردند، گفت: یاابن رسول اللّه! من که قاتل پدرت  نزد عبدالملک

  بی اعتنا و بی توّجه هستی؟

باه آخرتش نیز ت پدرم به جهت کارهای ناشایستی که داشت، دنیایش تباه گشت و با کشتن پدرم حضرت فرمود: قاتل

رضه گردد، هر چه می خواهی انجام بده. عبدالملک ع گردید، اگر تو هم دوست داری که همچون او دنیا و آخرتت تباه

 ما بهره مند نمی کنم؛ ولیکن از تو می خواهم تا در فرصت مناسبی نزد ما آئی، تا از دنیای داشت: خیر، هرگز من چنان

  .شوی

و آن گاه دامن عبای خویش را گشود و به ساحت اقدس الهی  در این هنگام، امام سّجاد علیه الّسالم روی زمین نشست

عبرتش قرار گیرد.  خداوندا، موقعیت و عظمت دوستان و بندگان مخلصت را به او نشان بده، تا مورد :اظهار داشت

را بدان سو، خیره گشت. سپس حضرت خطاب به  ناگاه دامان حضرت پر از جواهرات گرانبها شد و همه چشم ها

احتیاجی به  ند و محترم باشد، چهعبدالملک! کسی که این چنین نزد خداوند متعال آبروم عبدالملک کرد و فرمود: ای

  . [1] .من بازگیر، که مرا نیازی به آن ها نیست دنیای شما دارد؟ و پس از آن اظهار داشت: خداوندا، آن ها را از

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .11، ح 191، ص 96، بحاراالنوار: ج 914، مجموعه نفیسة: ص 149، ص 1الخرائج والجرائح: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 زیاد بن سوقه

[ و برقی او 1السالم شمرده ]العابدین علیه اب امام زینزیاد بن سوقه جریری کوفی از غالمان بود، شیخ او را از اصح

که این  [ زیاد در سلسله سند تعدادی از روایات قرار دارد9السالم دانسته است. ]علیه را از اصحاب امام ابوجعفر باقر

 . [7] .باشدروایات بالغ بر نوزده مورد می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]

  .714/  7معجم رجال الحدیث:  [3]

حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 زید بن اسلم

 زید بن اسلم

 زید بن حسن

را از جمله اصحاب امام زین العابدین  السالم، شیخ اوطالب علیهزید بن حسن بن امام امیرالمؤمنین علی بن ابی

 هاشم و متولیبزرگان بنیگوید وی از را در ردیف افراد موثق نام برده و می حبان او[ و ابن1السالم شمرده ]علیه

عبدالعزیز درباره او به کارگزار خود در مدینه  در مدینه بوده است، عمر بن -صلی الله علیه و آله  -صدقات رسول خدا 

زید  :گوید[ شیخ مفید می9« ]ترین آنهاست...هاشم و سالخوردهبن حسن بزرگ بنی اما بعد: بدان که زید»نوشت: 

اند و مردم برای دریافت را مدح گفته الطبع،پاک نفس پر احسان و بخشنده بود، شعرا او شخصی جلیل القدر، کریم

[ و در این جا تعدادی روایات ساختگی وجود دارد که از 7او را داشتند. ] احسان او از همه جا قصد رسیدن به خدمت

مخالف بود و در زمان عبدالملک بن  لسالماکاهد؛ )بطور مثال در روایتی آمده است:( وی با امام باقر علیهاو می مقام

این روایت مرسله است و قابل »نویسد: خوئی درباره این روایت می مروان سعی کرد او را به قتل برسانند! آقای

بنابراین این روایت ساختگی  السالم بطور قطع زنده نبود،زیرا که عبدالملک تا زمان امام باقر علیه تصدیق نیست

  . [9] «.است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .916/  7تهذیب التهذیب:  [2]

  .ارشاد مفید [3]

  .791/  7معجم رجال الحدیث:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 زید بن علی

[ وی دارای 1السالم شمرده است ]العابدین علیه السالم، شیخ او را از اصحاب امام زینزید بن علی بن امام حسین علیه

امام باقر  - زید بن علی بن حسین بعد از ابوجعفر»گوید: بوده و شیخ مفید درباره او می مقام واالیی از علم و تقوا

یر برای شپرهیزگار، فقیه، بخشنده و دلیر بود و با شم تر و فاضلتر بوده و او عابد،السالم از همه برادرانش برجستهعلیه

  . [9] .کردالسالم را میمنکر قیام کرد در حالی که خونخواهی امام حسین علیه امر به معروف و نهی از

ایم و در این جا السالم سخن گفتهالباقر علیه ما راجع به سیره، ادب، علم و شهادت این بزرگوار در کتاب حیاة االمام

  .نیازی به تکرار آن نیست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .ارشاد مفید [2]

جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 زید العمی

  . [1] .زید العمی بصری، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین شمرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 زنده کردن آهوی ذبح شده

ی چیزی بپرسم تا آنچه که شما درباره از خواهممی»السالم عرض کردم: گوید: به امام سجاد علیهی ثمالی میابوحمزه

  «.ببرد مرا مریض کرده است را از بین

نمایند و روی آب، کنند و جذام و پیسی را خوب میمی امامان از شما، مرده را زنده»گفتم: « . بپرس»حضرت فرمود: 

داده است. ولی  ه و سلم همخدا آنچه به پیامبران داده به محمد صلی الله علیه و آل»فرمود:  حضرت« روند.راه می

م السالالله علیه و آله و سلم داشت به امیرمؤمنان علیه بعضی از فضائل او را دیگران ندارند، و آنچه رسول خدا صلی

تمام امامان تا روز قیامت، با  السالم و بهالسالم و بعد از او هم به امام حسین علیهبه امام حسن علیه بخشید و بعد از او

رسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شود، به ارث میمی که در هر سال و هر ماه و هر روز حاصلزیادیش 

آیا بهره و »گفت:  ای داشت، رفت وسخن از گوشت به میان آورد، مردی از انصار نزد همسرش که بره نشسته بود و

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوشت »گفت:  او« آن بهره و غنیمت چیست؟»آن زن گفت: « خواهی؟غنیمتی می

آنها غیر از « بکن. خواهیاین تو و این بره، هر چه می»آن زن گفت: « کنیم.برای او ذبح می اشتها دارد، پس آن بره را

شناخت. پس بره را ذبح کردند و در دیگ هم آنها را می آن، چیزی نداشتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

  .برداشت و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورد پختند. سپس مرد آن را

بخورید ولی » :صلی الله علیه و آله و سلم خانواده و دوستان اصحابش را جمع کرد و فرمود حضرت رسول

ری هم به خانه خود پراکنده گشتند. مرد انصا مرد انصاری و آنان خوردند و سیر شدند و« استخوانهایش را نشکنید.

  .کندبازی می برگشت و بره را دید که جلو درب،

خواند و او آمد. سپس دستور فرمود تا آن را ذبح کنند. آن را ذبح  السالم آهویی راهمچنین روایت شده که امام سجاد علیه

  .پختند و گوشتش را خوردند، ولی استخوانهایش را نشکستند نموده و

خدای تعالی  د پوستش را آوردند و استخوانهایش را در وسط آن گذاشت، پس ناگهان به اذنفرمو سپس حضرت دستور

  . [1] .آهو برخاست و مشغول چریدن شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .14بحاراالنوار ج  [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 زندانی شدن فرزدق توسط هشام

خود ادرار می کنم. حضرت فرمود:  مردی به حضرت سجاد علیه السالم عرض کرد، خواب دیدم مثل این که در دست

با تو محرم است؟ تحقیق کردند و معلوم شد زن، خواهر رضاعی  زنی که در خانه داری و با او هم بستر می شوی

  .شوهر است

اهالی شام نیز همراه او  که هشام بن عبدالملک خلیفه بود، روزی برای طواف خانه کعبه آمد و گروهی از هنگامی

نماید به خاطر ازدحامی که بود نتوانست و رفت در گوشه ای  ه سعی کرد که حجراالسود را استسالمبودند، هشام هر چ

ناگهان امام سجاد  مناسب دیگری که خلوت باشد طواف وحجراالسود را لمس نماید. در همین موقع نشست تا در فرصت

مردم مانند سایه به دنبال حضرت بودند  طرف که می رفت علیه السالم به مسجدالحرام آمد و قصد طواف نمود و به هر

ت و نفسانیت او باال گرف احترام مردم را نسبت به امام سجاد علیه السالم دید، بسیار ناراحت شد و وقتی عبدالملک ادب و

پرسید که این جوان کیست؟ هشام تجاهل ورزید و اظهار اسم و  به غضب آمد. در این موقع یکی از اهل شام از هشام

ند نتوانست صبر ک دلیل دشمنی مصلحت ندانست اتفاقا فرزدق شاعر در آنجا بود و بر تجاهل هشام رت را بهنسب حض

است که سنگریزه های بطحا بر جاللت جبینش و  و گفت: ای هشام این جوان را نمی شناسی؟ این جوان آن کسی

 قصیده ای مفصل در مدح امام سجادنسبش شهادت می دهند و اعتراف می کنند و  کوههای عرفات و منی بر شرافت

دستور داد فرزدق را زندانی کردند و  علیه السالم گفت. هشام وقتی این قصیده را از فرزدق شنید شدیدا خشمگین شد و

 حذف کردند وقتی این موضوع به اطالع امام سجاد علیه السالم رسید به مقدار مقرری او را از دفتر و خزانه بیت المال

 این قصیده را برای صله و پول نگفتم و دینار برای فرزدق فرستاد. فرزدق آنها را پس فرستاد و گفت: من کافی درهم و

 کوتاهی می کند با کمال اخالص و نهایت اعتقاد آن قصیده را گفتم و نتوانستم وقتی هشام نسبت به اظهار حال حضرت

  .به تجاهل هشام صبر کنم
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را برای فرزدق فرستاد و فرمود: ما اهل بیت پیامبریم وخازنان بارگاه  رهم و دینارامام سجاد علیه السالم مجددا آن د

پذیرفت و وقتی مدت زندانی و حبس  هستیم به آنچه اخراج می کنیم رد آن بر ما جایز نیست. فرزدق آن پول ها را الهی

دمت امام سجاد علیه السالم فرستاد هشام شنید، برای رهایی خود نامه ای خ او طوالنی شد، تهدید و وعده قتلش را از

و دست و پای امام را  برای خالصی او دعا کرد و در اندک مدتی فرزدق از زندان آزاد و نزد حضرت رفت حضرت

برای من مقرر شده بود هشام قطع کرد. حضرت فرمود: تأمین  بوسید و گفت: یابن رسول الله آنچه از خزانه بیت المال

دادم. راوی می گوید: چهل  بر خود الزم دانستم و اگر بیشتر از این احتیاج بود باز هم به تو می سال مایحتاج تو را چهل

  .سال بعد فرزدق فوت نمود و به عالم بقاء واصل شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 زهری

[ از کسانی است که به 1حجاز و شام، ] محمد بن مسلم قرشی معروف به زهری فقیه، یکی از پیشوایان برجسته و عالم

 السالم گفته که بیانگران ارزشمندی را درباره امام علیهمند بود، سخنعالقه السالم اخالص داشت و سختامام علیه

  :گویدبوده، از جمله می ای است که در آن بزرگوار جمعاوصاف آن حضرت و ارزشهای واال و صفات برجسته

  . [9] «.هیچ فرد هاشمی را همچون علی بن حسین ندیدم» -الف 

  . [7] «.امندیده هیچ مرد قرشی را پارساتر و باالتر از امام سجاد» -ب 

  . [9] «.هیچ فرد قرشی را برتر از علی بن حسین ندیدم» -ج 

  . [2] «.در مدینه کسی را باالتر از او سراغ ندارم» -د 

  . [6] «.بیت مردمی را باالتر از علی بن حسین نیافتمدر میان اهل» -ه 

علی بن حسین از » -[ . ز7« ]او ندیدم. تر ازا فقیهالسالم زیاد مجالست داشتم، کسی رمن با علی بن حسین علیه» - و

  . [4] «.خداوند بهتر بود همه مردم زمان خود باالتر و در اطاعت

آن کسی که سرور عابدان زمان خود بوده است به پا خیزد! آنگاه علی  دهد؛ امروز بایدروز قیامت: منادیی ندا می» -ح

  :فرمایددارد که می این سخن زهری اشاره به حدیث مشهور نبوی [4« ]خیزد.السالم به پا میعلیه بن حسین

زند: باید سرور عابدان به پا خیزد، و امام سجاد وقتی که روز قیامت فرارسد منادیی از فراز عرش فریاد می»

  . [11] «.خیزدبرمی

  . [11] «.المالساز زهری پرسیدند: زاهدترین فرد دنیا چه کسی است؟ گفت: علی بن حسین علیه» -ط 

ام و کسی را باالتر از آری او را دیده :ای؟ گفتگوید: از زهری پرسیدم: علی بن حسین را دیدهسفیان بن عیینه می - ی

 او هیچ دوست نهانی و دشمن علنی سراغ ندارم! پرسیدند: چطور چنین چیزی ممکن ام، به خدا سوگند من برایاو ندیده

به دلیل اطالع از فضیلت زیاد آن  داشت امادم، مگر با وجود این که او را دوست میاست؟ گفت: چون من کسی را ندی

چند که دشمن او بود اما به دلیل مدارا و رفتار خوب آن حضرت با  برد و همچنین کسی را ندیدم هرحضرت رشک می

ارتباط زیاد با امام  س از[ . یقینا زهری این مطالب را بر زبان نیاورده مگر پ19« ]کرد.مدارا می وی، او نیز

با خلق و خوی واال و صفات برجسته امام، و شیفتگی وی  السالم و معرفت کامل به اوصاف آن حضرت و آشناییعلیه

  . [17] .گفت: زین العابدینکرد و میافتاد گریه میکه هر وقت به یاد امام می تا بدان جا رسیده بود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .992/  4تهذیب التهذیب:  [1]

  .792/  12، االغانی: 9/ ق /  7خالصة تهذیب الکمال: م  [2]

  .119/  4البدایة و النهایة:  [3]

  .79/  11، طبقات الفقهاء: 949/  9، الکاشف: 966/  9، تاریخ اسالم: 77/  9ء: سیر اعالم النبال [4]

  .797تهذب اللغات و االسماء: بخش اول ص  [5]

  .174الجرح و التعدیل: بخش اول از جلد سوم ص  [6]

عبر فی خبر من ، ال112/  1، شذرات الذهب: 72/  1، تذکرة الحفاظ: 776/ ص  9/ ق  7خالصة تهذیب الکمال: م  [7]

  .111/  1غبر: 

  .14/  19، تاریخ دمشق: 974/  9سیر اعالم النبالء:  [8]

  .، کشف الغمه994/  7روضات الجنات:  [9]

  .191/  76تاریخ دمشق:  [10]

  .بحاراالنوار [11]
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  .69/  96، بحاراالنوار: 291/  2، وسائل الشیعه: 44علل الشرایع: ص  [12]

  .969/  7، روضات الجنات: 944/  9، کشف الغمه: 14/  19تاریخ دمشق:  [13]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 زید بن اسلم

[ از خاصان امام زین العابدین 1بوده است ] زید بن اسلم که سرآمد فقهای مدینه، و همچنین از جمله مفسران قرآن کریم

 و تقوای آن حضرت بود، پرده از شگفتیهای صفات و مقامات فوق العاده امام السالم و شیفته فضل، پارساییعلیه

  :برداشته و جمالتی در این باره دارد که از آن جمله است

  . [9] «.حسین باشد من با کسی از اهل قبله مجالست نکردم که نظیر امام علی بن» -الف 

  . [7] «.بیت ندیدمالسالم را در میان اهلمانند علی بن حسین علیه» -ب 

  . [9] «.امهمانند علی بن حسین در فهم و قدرت حافظه کسی را ندیده» -ج 

ن او هاشمی عصر خود است و همچنی سخنان زید این است که امام سجاد باالتر از همه مسلمانان و برترین فرد معنای

قوه حافظه همانند امام ندیده است و این همان مطلبی است که شیعه بر آن  گوید که کسی را در فهم و سرعت ادراک ومی

  .تر باشدبرجسته کند و معتقد است امام باید از همه مردم زمان در ویژگیها و صفات واالمی تأکید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .742/  7تهذیب التهذیب:  [1]

  .14/ ص  1/ ق  19تاریخ دمشق:  [2]

  .14/ ص  1/ ق  19تاریخ دمشق:  [3]

  .79/  9طبقات الفقهاء:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1اد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سج

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 زرکلی

ابوالحسن ملقب به زین العابدین  طالب هاشمی قرشی،علی بن حسین بن علی بن ابی»گوید: خیرالدین زرکلی می

 کسانی که در حلم و پارسایی ضرب المثل است و به اودوازده امام و یکی از  از -از نظر شیعه امامیه  -چهارمین امام 

  . [9] «.[ مشخص گردد1اکبر ]گویند تا از برادرش علیمی« علی اصغر»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :وشت هاپی ن

باشد، اگر نه آن حضرت از نظر محققان  اند در مقایسه با جدش امام امیرالمؤمنیناحتماال کسانی که علی اصغر گفته [1]

  .م -علی اصغر  است، نه« علی اوسط»اسالمی بخصوص شیعه 

  .46/  2االعالم:  [2]

محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 زنهار از مشاجره و جدال

حق نباشد، بلکه تنها هدف چیره  وصول به ای که مقصود از آنالسالم از مشاجره بر حذر داشته یعنی مجادلهامام علیه

  :فرمایدالسالم میامام علیه [1] .شدن و برتری جویی بوده باشد

اب أسب العقدة الوثیقة، و أقل ما فیه أن تکون به المغالبة، و المغالبة من أمتن اء یفسد الصداقة القدیمة، و یحلالمر»

زند و کمترین اثر آن این پیمانهای محکم را بهم می برد وجدال و مشاجره، دوستی قدیمی را از بین می[ . »9«. ]القطیعة

« ت.اس گری چیره شود و غلبه جویی از محکمترین وسایل بریدن دوستیخواهد بر دیمی است که هر کسی بدان وسیله

افکند و بسیاری از گرفتاریها و مشکالت می براستی که مشاجره و جدال کلید هر بدی است و میان مردم دشمنی و ستیز

  .آوردرا برای ایشان فراهم می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی  ادع الی سبیل ربک بالحکمة و»اما جدال احسن را قرآن مجید مجاز فرموده است:  [1]

منطقیون سائل یا ناقض وضع به دروغ، حیله و به  همین است که به گفته ، اما جدال غیر احسن192، نجم / «هی احسن

  .جدل مذموم است. م خواهد مجیب یا حافظ وضع را بکوبد )تبکیت جدلی( و مغلوب سازد که این نوعمی هر وسیله

  .119/  1زهر اآلداب،  [2]

ه جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 زید بن علی

از دیگران افضل و برتر بوده و بسیار عابد  السالم(در میان فرزندان امام چهارم زید بن علی )پس از حضرت باقر علیه

 به هکه اکثریت شیع -السالم بود و به همین جهت پس از رحلت حضرت سجاد علیه و پارسا و فقیه و سخاوتمند و شجاع

  .ی زیدیه مشهور شدنددانسته و به شیعه السالم معتقد بودند گروهی نیز زید را امامامامت فرزندش امام باقر علیه

تواند می نژاد که عالم و زاهد و شجاع و سخی بوده و به عنوان قیام به حق خروج کند ی آنان هر شخص فاطمیبه عقیده

بوده و پس از کشته شدن او هم فرزندش یحیی  بوده، به نظر این فرقه امامامام باشد و چون زید واجد این خصوصیات 

  . [1] دانندولید بن یزید خروج کرد و کشته شد امام می ی امویبن زید را که بر خلیفه

را به سوی پسندیده  السالم( قیام نمود و مردمخواهی جدش )حسین علیهامامت نکرد بلکه برای خون اما خود زید دعوی

دانست که برادرش حضرت باقر برای احراز این مقام شایسته می ز آل محمد صلی الله علیه و آله دعوت نمود زیرا اوا

ای تصور ولی عده دانست که امام باقر هم فرزندش حضرت صادق را جانشین خود قرار داده استمی باشد و بازمی

شهادت او را به حضرت صادق دادند گریست و فرمود:  برخواند، هنگامی که خکردند که او مردم را به سوی خود می

 دنیا و آخرت طلبم زیرا زید نیکو عموئی بود و از برایاجر مصیبت عمویم زید را از خدا می انا لله و انا الیه راجعون،

و  شهدائی که در خدمت حضرت رسول و علی و حسن ما نافع بود و به خدا قسم که عمویم شهید از دنیا رفت مانند

 [ . باری زید در زمان هشام بن عبدالملک خروج کرد و در جنگی که9شهید گشتند ] حسین صلوات الله و سالمه علیهم

ی زید به وسیله رسید. جنازه سالگی به شهادت 99هجری در سن 191در کوفه میان او و امویان درگرفت در سال

یاه ریختند که از نظر دشمنانش مخفی بماند ولی یوسف خاک و گ پسرش یحیی شبانه در نهر آبی دفن شد و روی آن را

را از زیر خاک بیرون  )پدر حجاج( که از جانب هشام حاکم عراق بود از ماجراء با خبر شد و جسد زید بن عمر ثقفی

یوسف نوشت که بدن زید را برهنه بر دار کشد یوسف نیز  آورد و سرش را جدا کرد و برای هشام فرستاد. هشام به

 ی زیدیه خطابشیعه امیه بهی کوفه به دار آویختند. در این مورد یکی از شعراء طرفدار بنیکناسه ر داد او را دردستو

  :نموده و چنین گوید

  صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة

  ولم ار مهدیا علی الجذع یصلب

ی درخت خرما به دار آویخته ی درخت خرما به دار زدیم و من ندیدم که مهدی بر شاخهیعنی: ما زید شما را بر شاخه

  . [7] .شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .79شیعه در اسالم ص [1]

  .76ص 9منتهی اآلمال جلد [2]

نده السالم تألیف نگاربرای اطالع بیشتر از جریان خروج زید و پسرش یحیی بن زید به کتاب حضرت صادق علیه [3]

  .مراجعه شود

  . 1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید؛ چاپ اول 

 نزنان امام زین العابدی

ن و اخبار دیگر ای -در همین کتاب خواهیم خواند  چنانکه بعد از این -السالم العابدین علیهاز شرح حال فرزندان امام زین

فاطمه که  السالم فقط یک زن عقدی داشته، نام آن زن: فاطمه بود،العابدین علیهزین آید که حضرتطور به دست می

رفت. حضرت امام محمد باقر السالم به شمار میعلیه ت امام حسن مجتبیاش ام عبدالله بود از دختران حضرکنیه

  .محترمه متولد شد السالم از این بانویعلیه

کند که فرمود: حضرت علی بن الله علیه و آله روایت می مسعودی در کتاب اثبات الوصیه از صادق آل محمد صلی
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مادر حضرت امام  مجتبی باشد ازدواج کرد، این همان بانو است که ام عبدالله که دختر امام حسن السالم باالحسین علیه

 فرمود: در میانی وی میاین بانو را صدیقه نهاده بود، درباره العابدین نامالسالم است. حضرت امام زینمحمد باقر علیه

السالم روایت باقر علیه نظیر این بانو به وجود نیامده!! نیز در کتاب سابق الذکر از حضرت امام محمد آل حسن زنی

حسن باشد نزد دیواری نشسته بود، آن دیوار شکست خورد و نزدیک  کند که فرمود: مادر من ام عبدالله که دختر اماممی

به حق حضرت مصطفی  آن بانو خراب شود، آن بانو به دست خود به دیوار اشاره کرد و فرمود: خدا را بود که بر سر

ندهد تا من از اینجا برخیزم!! آن دیوار از برکت دعای آن بانو  ی سقوطدهم که به تو اجازهمیصلی الله علیه و آله قسم 

الحسین علیهماالسالم  معلق ماند تا مادرم برخواست و رفت، آنگاه دیوار سقوط کرد! حضرت علی بن همچنان در هوا

السالم العابدین علیهبقی زنان حضرت امام زینبانو صدقه داد. ما ( دینار از برای آن111برای دفع این بالء مبلغ صد )

از شرح حال فرزندان آن  اند ولیکنیز زر خرید بودند. گر چه نویسندگان نام و تعداد ایشان را ننوشته ولد یعنیام

 درای فرزنکه دا -غیر از مادر امام محمد باقر  -السالم العابدین علیهزین شود: تعداد آن عده از زنانبزرگوار استفاده می

  .شدند شش نفر بودند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

فروشی اسالمیه؛ العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتاب( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 

 زید بن زین العابدین

السالم از ما بقی برادران محمد باقر علیه السالم بعد از حضرت امامنگارد: زید بن علی بن الحسین علیهشیخ مفید می

ین حس مامافقه، اسخی و شجاع تر بود. همین زید بود که با شمشیر از برای طلب خون ا خود بهتر، افضل، اعبد، اتقی،

؟ پرسیدمشدم از هر کسی که راجع به زید می السالم خروج کرد. از ابوالجارود روایت شده که گفت: من وارد مدینهعلیه

که  کندیعنی دائما مشغول قرائت و تالوت قرآن است. از خالد بن صفوان روایت می گفتند: وی حلیف القرآن است،می

ای از شیعیان معتقد به شد. عدهممزوج می کرد که اشک چشمش با آب بینی ویگفت: زید آن قدر از خوف خدا گریه می

بود که زید با شمشیر خروج نمود و مردم را برای حاصل کردن رضایت آل محمد  امامت زید شدند سبب این اعتقاد آن

خود او است، در این دعوت  کردند که منظور زید ازکرد، بعضی از مردم گمان میالله علیه و آله دعوت می صلی

السالم کامال متوجه بود که برادرش حضرت امام محمد باقر علیه صورتی که منظور زید این موضوع نبود زیرا زید

راجع به مقام  -وفات خود  السالم در موقعارزنده مقام امامت است، و به آن وصیتی که حضرت باقر علیه شایسته و

  .توجه داشت ود کامالاز برای امام جعفر صادق کرده ب -امامت 

السالم ابوالحسین بود، بن علی بن الحسین علیه نگارد: کنیه زیدمرحوم سید علی خان در شرح صحیفه سجادیه می

  .خرید( بود، فضائل و مناقب زید بیشتر از این است که شماره شود ولد )یعنی کنیز زرمادرش ام

  خروج زید شهید

( هجری بوده 191یکصد و بیست ) دت زید شهید در روز دوشنبه، دوم ماه صفر سنهنگارد: شهامفید در ارشاد می شیخ

  وی در موقع شهادت چهل و دو ساله بوده

 مرواناطاعت طایفه بنی نویسد علت خروج زید و روی بر تافتن ازسید علی خان در شرح صحیفه سجادیه می مرحوم

دینه بود به هشام بن عبدالملک شکایت داشت ولی هشام اجازه م این بود که زید از دست خالد بن عبدالملک که امیر

نوشت: به نامه وی می فرستاد هشام در ذیلداد. زید شکایت خویش را به وسیله نامه برای هشام مینمی مالقات به زید

به جانب خالد بن عبدالملک مراجعت نخواهم کرد. بعد از  گفت: به خدا قسم که منسوی خاک خود برگرد! ولی زید می

هشام به او گفت: این  برد هشام اجازه مالقات به وی داد. همین که زید نزد هشام وارد شدبه سر می مدتی که زید در شام

ام را ن مقای هستی؟ در صورتی که تو لیاقت ایچنین رتبه طور به من رسیده که تو طالب مقام خالفت و در انتظار یک

 !!هشام گفت: بگو .گوئی جوابی داردفرزند بیشتر از کنیزی نیستی؟! زید گفت: این سخنی که تو می نداری زیرا که تو

السالم به خدا نزدیکتر نبود، در صورتی که آن حضرت هم علیه زید گفت: هیچ کس از حضرت اسماعیل بن ابراهیم

آمد. پس از این  لی الله علیه و آله هم از صلب آن بزرگوار بوجودو حضرت محمد بن عبدالله ص [1] پسر کنیز بود

هشام گفت: دست این نادان را بگیرید و از اطاق خارج  جریان گفتگوهائی ما بین زید و هشام رد و بدل شد. باالخره

ود شام خارج کردند. موقعی حد بیرون آوردند و او را با چند نفر متوجه مدینه نمودند تا اینکه او را از نمائید!! لذا زید را

  .شد و وارد کوفه گردید، مردم کوفه با زید بیعت نمودند که مأمورین هشام از زید جدا شدند وی متوجه عراق

هشام گردید پس  [ وارد مجلس9نگارد: علت خروج زید این بود که وی در رصافه ]مروج الذهب می مسعودی در کتاب

ناچار در ذیل مجلس نشست، آنگاه متوجه هشام شد و سخنانی  ی هم وی را جا نداد بهاز ورود جائی نبود که بنشیند و کس

  !!خدا بترسی کنم که ازآنها تکبر و نخوت هشام بود، بعد از آن فرمود: من به تو توصیه می به وی گفت که مضمون

 ورتی که فرزتد کنیزی بیشهوای خالفت بسر داری در ص ای توهشام گفت: ساکت باش! الام لک؟ یعنی تو کنیز زاده

زید فرمود:  !سخن تو را جوابی هست اگر اجازه دهی بگویم و اال ساکت باشم؟ هشام گفت: بگو نیستی؟! زید فرمود: این
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دارد. مادر انسان را از ترقی و تعالی باز نمی پستی رتبه مادران موجب و دلیل بر فرومایگی فرزندان نخواهد شد و

دای خ مادر اسحاق ابن ابراهیم بود، با اینکه حضرت اسماعیل پسر کنیزی بود معذلک یم کنیزحضرت اسماعیل بن ابراه

عبدالله صلی الله علیه و آله را از  علیم اسماعیل را پیغمبر و پدر عرب قرار داد و شخصیتی مثل حضرت محمد بن

ی در صورتی که من فرزند علی کنمرا از طرف مادرم سرزنش و مالمت می !صلب اسماعیل به وجود آورد. ای هشام

  .گردید صلوات الله علیهما هستم. این بگفت و از نزد هشام خارج شد و متوجه کوفه و فاطمه

زید خروج نمود. یوسف بن عمر ثقفی که از  موقعی که زید داخل کوفه شد قراء و اشراف کوفه با وی بیعت کردند و

 ور گردید یاران زیدید آماده جنگ شد. موقعی که آتش جنگ شعلهدر مقابل ز طرف هشام عامل و استاندار عراق بود

د همچنان مشغول جنگ بود تا شب فرارسی پیمان شکنی کردند و فرار نمودند فقط زید با یک عده قلیلی باقی ماندند. زید

رای ه بود. بزخمهای فراوانی خورده بود و تیری هم به پیشانی وی فرو رفت و لشکر دست از قتال کشیدند. زید شهید

آن پیکان را از جبهه مبارک  های کوفه آوردند، موقعی که حجامکردن آن تیر شخص حجامی را از یکی از قریه خارج

آمد!! وقتی زید شهید شد جنازه مقدس او را در مجرای نهر آبی به  زید بیرون آورد جان شریف وی نیز با آن تیر بیرون

بعد از این جریان از  .گیاه پر کردند، آب را بر روی قبر زید جاری کردند موضع قبر وی را از خاک و خاک سپردند،

نکند!! ولی آن مرد نابکار پس از اینکه صبح شد نزد یوسف  آن شخص حجام عهد و پیمان گرفتند که این راز را فاش

ا مقدسش ر د، سررا معرفی کرد. یوسف قبر زید را نبش کرد، جنازه مبارک وی را بیرون آور رفت و موضع قبر زید

کنی و به دار میزنی!! لذا جنازه زید را برهنه می :از بدن جدا کرد و از برای هشام فرستاد. هشام برای یوسف نوشت

آل ابوطالب  امیه[ کوفه به دار آویخت. یکی از شعرای بنی7عریان نمود و آن را در کناسه ] یوسف جسد شریف زید را

  :رار داده و این شعر را گفتهو شیعیان را مورد خطاب و طعنه ق

  صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة

  و لم أر مهدیا علی الجذع یصلب

یعنی ما زید شما را باالی شاخه خرما به دار زدیم و من مهدی )یعنی شخص هدایت شده( را ندیدم که باالی شاخه خرما 

  .بدار آویخته شود

سوزانی و خاکسترش را به برای یوسف نوشت: بدن زید را به آتش میبعد از مدتی که جنازه زید باالی دار بود هشام 

  !!دهیباد فنا می

کوفه باالی دار بود و چشم کسی به  ( ماه در کناسه21اند: جنازه زید شهید مدت پنجاه )بن عیاش و دیگران گفته ابوبکر

م سید علی خان در شرح صحیفه عورت او را مستور نموده بود. مرحو عورت وی نیفتاد، زیرا خدا به قدرت خود

بود!! موقعی که خبر شهادت زید  نویسد: عنکبوت به عورت زید تار تنیده بود و عورت او را مستور نمودهمی سجادیه

فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون حقا که عموی من زید بنده خوب خدا  السالم دادندشهید را به حضرت صادق علیه

نظیر آن شهیدانی بود که با پیغمبر  دنیا و آخرت مردی بود از برای ما!! به خدا قسم عمویم زید زید عموی من در .بود

  .اجمعین شهید شدند خدا و علی و حسن و حسین صلوات الله علیهم

ر اعالم خواب دیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به چوبه د کند که گفت: من درنیز از جریر بن ابوحازم روایت می

دهند؟! از مکافات عمل غافل  فرماید: آیا سزاوار بود که با فرزند من این عمل را انجامتکیه کرده و می زید بن علی

کند که گفت: من و علی بن طائی از عمر بن هانی روایت می مشو!! مسعودی در کتاب مروج الذهب از میثم بن عدی

  .امیه خارج شدیمزمان سفاح به جهت نبش قبرهای بنی عبدالله بن عباس در

همه صحیح و  را شکافتیم و جنازه او را بیرون آوردیم دیدیم جسد او متالشی نشده، اعضایش موقعی که قبر هشام

ازه او تازیانه به بدن وی زد و بعد از این عمل جن (80) سالمند، فقط نرمه بینی وی از بین رفته بود. عبدالله تعداد هشتاد

  !!را آتش زد

کردیم دیدیم غیر از صلب و اضالع  از این جریان داخل زمین وابق شدیم، همین که جنازه سلیمان را از قبر خارج بعد

 رامیه دهائی که از بنینمانده بود. جسد وی را آتش زدیم. همچنین کلیه جنازه ها و سر او چیزی باقییعنی پشت و دنده

  !!یم[ آتش زد9قنسرین بود ]

روانه شدیم و قبر ولید بن عبدالملک را شکافتیم ولی چیزی در آن  همین که از آنجا فراغت یافتیم به جانب دمشق

  !سرش چیزی بدست نیاوردیم بعد از آن قبر پدرش عبدالملک را نبش کردیم ولی در آن نیز به جز قسمتی از !!نیافتیم

عاویه را شکافتیم ولی در آن هم غیر از یک استخوان چیزی نیافتیم، در م پس از انجام این اعمال رفتیم و قبر یزید بن

  !باشند؟ یزید با خطی سیاه و طوالنی مواجه شدیم که گویا: در طول لحد خاکستر ریخته لحد

آوردیم آتش امیه را به دست میهای بنیکردیم و آنچه که از جنازهبعد از آن در سایر شهرها گردش و تفتیش می

  !!مزدیمی

  :اندچه خوش سروده

  خود لحد گوید به ظالم کیستی؟

  ظالما! در بیت مظلم چیستی؟

  ظالمان را کاش جان بر تن مباد

  کز حریقش آتش اندر من فتاد
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  نیکوان را خوفها از من بود

  ای عجب ظالم ز من ایمن بود؟

  خانه ظالم به دنیا شد خراب

  .من بر او پاینده تا یوم الحساب

  :سروده دیگری

  گوئی که نگون کرده ایوان فلک وش را

  .حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان

  :جامی سروده

  نادره مردی ز عرب هوشمند

  گفت: به عبدالملک از روی پند

  زیر همین گنبد و این بارگاه

  گاهروی همین مسند و این تکیه

  زیادبودم و دیدم بر ابن

  آه چه دیدم که دو چشمم مباد

  ازه سری چون سپر آسمانت

  طلعت خورشید ز رویش عیان

  . [2] بعد ز چندی سر آن خیره سر

  بد بر مختار بروی سپر

  بعد که مصعب سرو سردار شد

  دستخوش او سر مختار شد

  این سر معصب به تقاضای کار

  .تا چه کند با تو دگر روزگار

کند که فرمود: روایت می ل اکرم صلی الله علیه و آلهسید علی خان در شرح صحیفه سجادیه از حضرت رسو مرحوم

العا و انا کلب االوقد جرب، من لم یصدق فلیجرب. یعنی هیچ  نحن بنو عبدالمطلب ما عادانا بیت اال و قد خرب و

زند مگر بانگ نمی کند مگر اینکه خراب خواهد شد؟ هیچ سگی به مافرزندان عبدالمطلب دشمنی نمی خاندانی با ما

 کند پسخواهد شد، کسی که این موضوع را تصدیق نمی نکه دچار مرض جرب )یعنی گری و کچلی که واگیره دارد(ای

  !تجربه نماید

  :زید شهید سروده

  نحن سادات قریش و قوام الحق فینا - 1

  نحن أنوار التی من قبل کون الخلق کنا

  نحن منا المصطفی و المرتضی و المهدی منا - 2

  ف الحق و بالحق أقمنافبنا قد عر

همان نورهائی هستیم که قبل از موجود  یعنی ما سادات و بزرگان قریشیم و پایداری حق در وجود ما خواهد بود. ما - 1

  .ایمشدن خلق وجود داشته

ا مبنابراین حق به وسیله  السالم از ما هستند. پسکه پیغمبر برگزیده و علی مرتضی و حضرت مهدی علیهم مائیم - 2

  .شناخته شده و ما هم حق را به پا خواهیم داشت

  فرزندان زید شهید

حسین  - 9یحیی  - 1نگارد: زید شهید فقط دارای چهار پسر بود که نام آنان بدین قرار است: در کتاب عمدة الطالب می

  .محمد - 9عیسی  - 7

  یحیی بن زید - 1

  .( هجری واقع شد192محمد ابن حنفیه بود. شهادت یحیی در سنه ) مادر یحیی بن زید: ریطه دختر ابوهاشم عبدالله بن

یحیی فرزند وی از دفن پدر  السالم در کوفه شهید شد ونویسد: موقعی که زید بن علی بن الحسین علیهمی ابوالفرج

  .یحیی بودند همه پراکنده شدند فراغت یافت اصحاب و یاران زید به جز ده نفر که با

شد و از آنجا به سوی مدائن رفت. یوسف بن عمر ثقفی که والی عراقین )کوفه  یحیی شبانه از کوفه خارج و متوجه نینوا

  .طرف مدائن اعزام کرد بصره( بود حریث )به ضم حاء و فتح راء( کلبی را برای دستگیر نمودن یحیی به و

خس حرکت نمود، پس از دخول در سرخس بر یزید بن طرف سر ولی یحیی از مدائن به جانب ری شتافت و از آنجا به

قرار داده  مدت شش ماه نزد او بود. گروهی از خوارج که جمله: ال حکم االلله را شعار خود عمرو تیمی وارد شد و

متحد شوند. ولی یزید بن عمرو یحیی را از قبول  امیه با یحیی هم دست وبودند در نظر داشتند که برای جنگ بنی

بیزاری  السالم و اهل بیت اوشود تو از این افرادی که از علی علیهگفت: چگونه می آنان منصرف کرد و پیشنهاد

دور کرد و از سرخس متوجه بلخ گردید  جویند برای جنگ با دشمن طلب نصرت کنی؟! لذا یحیی خوارج را از خودمی
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ه ب مچنان نزد او بود تا هشام از دنیا رفت و ولیدعبدالرحمان شیبانی وارد شد و ه و بعد از دخول در بلخ بر حریش بن

تی فرسنوشت: کسی را نزد حریش می منصب خالفت رسید. یوسف بن عمر برای نصر بن سیار که والی خراسان بود

نی کگیری و او را رها نمیعقیل که عامل بلخ بود نوشت: حریش را می تا حریش یحیی را زندانی کند!! نصر از برای

( تازیانه 611تا تعداد ششصد ) نماید!! عقیل به دستور نصر بن سیار حریش را گرفت و امر کرد ا به تو تسلیمر تا یحیی

 یحیی را به من تسلیم نکنی تو را خواهم کشت ولی حریش این پیشنهاد را بر وی زدند آنگاه به او گفت: به خدا قسم اگر

ای ا عدهرا به تو تسلیم نمایم. قریش ب حم پدرم مشو تا من یحیینپذیرفت. قریش که پسر حریش بود به عقیل گفت: تو مزا

 ای که در جوف خانه دیگر بود یافتند، ایشان یحیی را با یزید بنرا در خانه درصدد دستگیر کردن یحیی برآمدند و او

را  هم یحیی سیار فرستادند. نصر رفت دستگیر نمودند و برای نصر ابنعمرو که از یاران کوفی یحیی به شمار می

  .نگاشت. یوسف هم این قضیه را برای ولید نوشت زندانی کرد و جریان را برای یوسف بن عمر

نوشت و  یاران او را از قید و بند آزاد نمائید، یوسف مضمون نامه ولید را برای نصر ولید در جواب نوشت: یحیی و

( 11111حذر داشت مبلغ ده هزار ) کردن بر نصر ابن سیار هم یحیی را خواست و پس از اینکه وی را از خروج

  .داد تا نزد ولید برود درهم و یک استر به یحیی داد و او را دستور

آزاد شد گروهی از ثروتمندان شیعه نزد آن آهنگری که قید آهن را از  نگارد: موقعی که یحیی از قید و بندابوالفرج می

 و آن قید را در معرض فروش آهنین را به ما بفروش!! آهنگر قبول کرددرآورده بود رفتند و گفتند: این قید  پای یحیی

کرد تا اینکه قیمت آن به مبلغ بیست به قیمتی بخرد دیگری اضافه می خواست آن قید رانهاد هر یک از خریداران که می

را برای خویش  سهم خود درهم رسید باالخره همه مشتریان آن قید را به شراکت خریدند و هر کسی (20000) هزار

یافت متوجه سرخس گردید و از سرخس به نزد عمرو بن زراره  نگین انگشتر کرد!! موقعی که یحیی از قید و بند نجات

جانب بیهق اعزام  ( درهم از برای مخارج یحیی داد و او را به1111بود رفت. عمرو مبلغ هزار ) - ابرشهر -که والی 

و از برای آنان ستور خرید، آنگاه از برای مدافعه زراره  را با خود هم دست نمود نمود. یحیی در بیهق تعداد هفتاد نفر

  .حرکت کرد

برای عبدالله بن قیس که  که عمر و از خروج یحیی مطلع گردید جریان را برای نصر بن سیار نوشت. نصر هم همین

روند و تحت فرمان عمرو بن  -ابرشهر  -نوشت تا به  عامل سرخس بود و برای حسن بن زید که عامل طوس بود

  .کارزار کنند زراره درآیند و با یحیی

( نفر لشگر تهیه نموده 11111رفتند و تعداد ده هزار ) عبدالله و حسن به دستور نصر بن سیار با لشکر خود نزد عمرو

  .آماده شدند و برای جنگ با یحیی

سختی کرد و عمرو بن زراره را کشت، لشگر او را  ریحی هم با تعداد هفتاد نفر لشگر به جنگ ایشان آمد و کارزا

هرات  لشگرگاه او را به غنیمت تصاحب کرد بعد از این جریان بود که یحیی به جانب منهزم و پراکنده نمود، اموال

  .گردید شتافت و از هرات به سوی جوزجان )که مابین مرو و بلخ است( رهسپار

سواران شامی و غیر شامی به جنگ یحیی فرستاد.  ( نفر4111اد هشت هزار )نصر بن سیار هم سالم بن احور را با تعد

 ور گردید. یحیی مدت سه روز و سهلشگر با یکدیگر مصادف شدند و آتش جنگ شعله [ بود که دو6در قریه ارغوی ]

ز پای پیشانی یحیی اصابت کرد و او را ا شب با ایشان جنگید تا اینکه لشگر یحیی کشته شدند، در پایان جنگ تیری بر

  .درآورد و شهید شد

 را جدا نموده از برای لشگرش فاتح شدند در مقتل یحیی آمدند و بدن وی را برهنه کردند و سر مبارکش همین که سالم و

  .فرستاد نصر فرستادند و نصر هم آن سر مقدس را برای ولید

یحیی را نزد مادر او که ریطه نام داشت فرستاد.  نویسد: ولید هم سرمیمرحوم سید علی خان در شرح صحیفه سجادیه 

ای را بر خود افتاد گفت: مدت طوالنی بود که فرزندم را از من دور کردید و اکنون سر او وقتی چشم ریطه به سر جوان

  !اید؟من هدیه آورده

ار آویختند، آن بدن شریف همچنان باالی دار بود را بر دروازه جوزجان به د بعد از این جریان بود که بدن مبارک یحیی

  .عباس تقویت شداین که ارکان سلطنت بنوامیه متزلزل و سلطنت بنی تا

جنازه مقدس یحیی را از باالی  عباس بود سالم را که قاتل یحیی بود کشت. آنگاهمروزی که طرفدار دولت بنی ابومسلم

بدن وی خواند و او را در همانجا به خاک سپرد. پس از این جریان بود  بردار به زیر آورد، غسل داد، کفن کرد، نماز 

  .آن افرادی را که در ریختن خون یحیی شرکت کرده بودند کشت که همه

همان سال بود که نام کلیه  هفته در والیت خراسان و توابع آن از برای یحیی شهید سوگواری نمودند. در آنگاه مدت یک

گوید: و نهادند. دعبل خزاعی در این مصرع از قصیده خود که میمی شدند یحییخراسان متولد مینوزادهائی را که در 

نگارد: جوزجان که مدفن می کند. در کتاب منتخب التواریخجوزجان محلها. اشاره به همین یحیی شهید می أخری بأرض

زید را عالء الدوله در زمان مرحوم  بقعه جناب یحیی بن .یحیی بن زید است در نزدیکی گنبد قابوس قرار دارد

ید در با یحیی بن ز کند که گفت: منکرد. در سند صحیفه کامله سجادیه از متوکل بن هارون نقل می ناصرالدین شاه بنا

آئی؟ گفتم: از حج، راجع کردم. او به من گفت: از کجا می آن موقعی که متوجه خراسان بود مالقات نمودم و به وی سالم

آنان را نسبت به  عموزادگان خود و حضرت امام جعفر صادق از من سراغ گرفت؟ من جریان غم و اندوه بیت وبه اهل 

السالم( به عموی من محمد بن علی )یعنی امام باقر علیه :زید شهید که پدر یحیی باشد برای وی نقل کردم. یحیی گفت
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خواهد کشید.  کند و از مدینه خارج شود کار او به کجامنمای! او را آگاه کرد که اگر خروج  پدرم زید فرمود: خروج

گفتم: آری، گفت: از آن حضرت نشنیدی که درباره  آنگاه به من گفت: آیا عموزاده من حضرت صادق را مالقات کردی؟

ار بزرگو گفت: آن حضرت درباره من چه گفت؟ گفتم: من دوست ندارم آنچه را که از آن من چیزی بگوید؟ گفتم: چرا،

  .ام بگویمباره سرنوشت تو شنیدهدر

ار آن بزرگو ای بگو! گفتم: من ازترسانی؟! آنچه را که از آن حضرت راجع به من شنیدهمی یحیی گفت: آیا مرا از مرگ

آویخته خواهی شد. ناگاه دیدم رنگ یحیی دگرگون  شوی و نظیر پدرت زید باالی دارفرمود: تو کشته میشنیدم که می

  :کرد شریفه را تالوتشد و این آیه 

  الکتابیمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام

م: آن را نوشته باشی؟ گفت السالم چیزی نفرمود که توگفتگوها به من گفت: عمو زاده من حضرت صادق علیه بعد از این

م یادداشت کرده السالهای حضرت صادق علیهمختلفه از گفته چرا، گفت: چه فرمود؟ من آن چیزهائی را که از علوم

  .که آن حضرت به من تعلیم داده بود به وی ارائه نمودم بودم و آن دعائی را

را بنویسم؟ گفتم: یابن  دهی که من این دعاتالوت کرد، وقتی به انتهای آن رسید به من گفت: اجازه می یحیی آن دعا را

گوید: بعد از این گفتگوها بود هی؟ و... راوی میخوااجازه می رسول الله! راجع به چیزی که از خود شما است چگونه

صحیفه کرد و گریان شد،  ای را از آن بیرون آورد، نظر به مهر آنزدهدانی را خواست و صحیفه قفل که یحیی جامه

خود نهاد و به صورت خود مالید. پس از این جریان به من  آنگاه مهر آن را شکست صحیفه را خارج کرد، به پشت چشم

این صحیفه را  السالم خبر شهادت و بدار آویخته شدن مرا داده است منبود که حضرت صادق علیه اگر نه چنین گفت:

زیرا که آن بزرگوار هر چه بگوید از پدران خود  دادم، ولی من یقین دارم که گفته آن حضرت صحیح است،به تو نمی

  .شد شنیده و حتما هم عملی خواهد

های بیفتد و آنان این صحیفه را در خزینه امیهفه که حاوی علم مخصوصی است به دست بنیترسم این صحیچون من می

ره گروه یکس دهم تا آن را به نحو امانت نگاه داری، موقعی که کار ما با اینبه تو می خود ذخیره کنند لذا این صحیفه را

ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن بن حسن بن علی  گردید )و من شهید شدم( تو این صحیفه را به عمو زادگانم: محمد و

  .کنیجانشین منند تسلیم می السالم که خلیفه وعلیه

که یحیی شهید شد من به مدینه رفتم و جریان یحیی را به عرض  گوید: من آن صحیفه را گرفتم. موقعیمتوکل می

اندوهگین شد و گریست  السالم در مصیبت یحییمحمد صلی الله علیه و آله رسانیدم. امام صادق علیه حضرت صادق آل

  ...پدران و اجدادش ملحق نماید و و فرمود: خدا عمو زاده من یحیی را رحمت کند و او را به

 از السالم پسفرمود: آن صحیفه کجا است؟ گفتم: این است. امام صادق علیه بعد از این گفتگوها حضرت صادق به من

  .علی بن الحسین است رمود: به خدا قسم این خط عمویم و دعای جدم حضرتاینکه آن صحیفه را باز کرد ف

را که به تو سپرده بودم حاضر کن! اسماعیل برخواست و  آنگاه به فرزند خود اسماعیل فرمود: برخیز آن دعائی

 بوسید و پشت اای بود که یحیی به من داده بود امام صادق آن صحیفه رگویا: عین همان صحیفه ای را آورد کهصحیفه

السالم بعد از این جریان من از حضرت صادق علیه ...چشم خود نهاد و فرمود: این خط پدرم و امالء جد من است و

ها را امانت فرمایدرا به پسران عبدالله به حسن تسلیم نمایم؟ آن حضرت فرمود: خدا می اجازه خواستم که صحیفه یحیی

  !انت را به صاحبانش تحویل بدهبه صاحبانشان رد کنید، آری این ام

بنشین! آنگاه فرستاد تا محمد و ابراهیم را  :همین که من از جای برخواستم و عازم مالقات ایشان شدم امام صادق فرمود

 حضرت صادق به آنان فرمود: این صحیفه میراث عموزاده شما است که آن را برای بیاورند، وقتی ایشان وارد شدند

  .تاده و برای شما فرستادهبرادران خود نفرس

 کنیم، فرمود: این صحیفه را از مدینه خارجکنم، گفتند: اطاعت میشما شرطی می ولی من درباره این صحیفه با

داشت، گفتند: یحیی از کشته شدن  نمائید! گفتند: چرا؟ فرمود: برای آن ترسی که یحیی نسبت به این صحیفهمی

کنید و کشته خواهید دانم که شما هم نظیر یحیی خروج میخدا قسم من می باشید، بهترسید؟ فرمود: شما هم مطمئن نمی

  .ایشان برخواستند و گفتند: ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم .شد

  حسین بن زید - 2

السالم هحضرت امام صادق علی .که زید را شهید کردند حسین که لقبش: ذوالدمعه بود در سن هفت سالگی بود موقعی

او شد او را علم زیادی آموخت. دختر محمد بن ارقط بن عبدالله  وی را در منزل خویش برد و متصدی تعلیم و پرورش

  .برای وی تزویج نمود باهر را از

کرد لقب هائی که در موقع خواندن نماز شب از خوف خدا میگریه حسین بن زید مردی عابد و زاهد بود، از کثرت آن

  .الدمعه نهادند، معنی ذوالدمعه یعنی صاحب اشکذو :او را

نویسد: قبر حسین در حله سیفیه ( هجری از دنیا رفت در کتاب منتخب التواریخ می191حسین در سال یکصد و چهل )

 .مزار مشهوری است

متولد شد ( 114ماه محرم سنه ) نویسد: عیسی ابن زید درعیسی بن زید سید علی خان در شرح صحیفه سجادیه می - 3

  .( در کوفه رحلت کرد164و در سال )

ی کننده شیر بچگان. علت این که و نگارد: لقب عیسی بن زید: موتم االشبال )به ضم میم( بوده. یعنی یتیمقمی می محدث
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داشت سر راه بر مردم گرفته بود چون عیسی آن شیر را کشت دارای این  دارای این لقب شد این بود: شیری که چند بچه

  .گردید لقب

داشت. موقعی که ایشان شهید شدند عیسی از  عیسی بن زید در وقعه محمد و ابراهیم پسران عبدالله بن حسن حضور

خانه علی بن صالح بن حی متواری شد، حسب و نسب خود را از مردم مخفی  مردم کناره گیری کرد و در کوفه در

  .تا آن موقعی که وفات یافت داشتمی

فرزندان زید شهید بود. وی در عراق دارای اوالد و اعقاب بسیاری بوده.  زید محمد بن زید کوچکترینمحمد بن  - 4

  .بن زید مردی فاضل و با کمال بود محمد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

حضرت ابراهیم بود، بعد از آنکه ساره  السالم باشد قبال کنیز ساره زوجهزیرا هاجر که مادر حضرت اسماعیل علیه [1]

  .مؤلف -ابراهیم با وی مضاجعت کرد حضرت اسماعیل متولد گردید  هاجر را به حضرت ابراهیم بخشید و حضرت

گفتند در طرف رقه عبدالملک می گوید: رصافه به ضم راء که آن را رصافه هشام بنکتاب مراصد االطالع می در [2]

  .مؤلف - بوده و در تابستان محل ییالقی هشام بوده

  .مؤلف -ریزند گوید: کناسه به ضم کاف یعنی آن مکانی که زباله و خاکروبه میدر کتاب المنجد می [3]

بوده که تا حلب یک منزل فاصله  رین به کسر قاف و فتح نون مشدد شهرینویسد: قنسدر کتاب مراصد االطالع می [4]

  .مؤلف -برای مسافرین چیزی از آن باقی نمانده  داشته ولی فعال خراب شده و جز منزلگاهی از

  .مولف -زیاد است منظور سر ابن [5]

  .مؤلف -ت ارغوی ضبط شده گوید: ارغیان از توابع نیشابور است. ولی در متن روایدر کتاب مراصد می [6]

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 

 زیباترین چهره

 متمثلدر آن سرا زیبا و شفاف و نورانی  باشد، انسان مؤمناگر بر اساس معارف قرآن زیبایی انسان به ایمان وی می

 .دگردو فاسق و کافر کریه المنظر و تاریک و ظلمانی و وحشتناک مبعوث می شود. همان گونه که انسان غیر مؤمنمی

تر، زیبایی و نورانیت شدیدتر خواهد قوی میزان زیبایی انسان به مقدار درجه ایمان وی وابسته است. هر مقدار ایمان

 روز قیامت مردان و زنان مؤمن را[ »1ورهم بین ایدیهم و بایمانهم. ]یسعی ن بود، یوم تری المؤمنین و المؤمنات

  .«بینی که نورشان از پیش روی آنان و سمت راست آنان در حرکت استمی

الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم.  داند، و لکن الله حببطور صریح قرآن زینت و زیبایی انسان را به ایمان وی می به

 تر،هر مقدار ایمان قوی« های شما قرار داد.داد و ایمان را زینت قلب خدای سبحان ایمان را محبوب شما قرار[ »9]

 السالم در ایمان و عبادت بر دیگرانعلیه تر. اگر امام سجادتر هر مقدار تیرگی بیشتر، تاریکی فزونزیبایی درخشنده

ین ز السالم در اثر پرستش و نماز و سجده، سید الساجدین و سید العابدین وعلیه ه است، اگر امام سجادسبقت گرفت

 شود و از حضرت زیباترین چهرهپدیدار می العابدین لقب گرفته است، این حقیقت ایمان و درخشندگی عبادت در قیامت

دهد و در قیامت انسان در حقیقت خویش شکل میانسان را ایمان و باور وی  سازد. زیرا که حقیقترا آشکار می

ها آشکار ها و پنهانروز سیرت [ آن7هاست. یوم تبلی السرائر. ]گردد. روز قیامت روز آشکار شدن پنهانمی محشور

ه یعباس از رسول الله صلی الله علگردد. ابنبه زیباترین چهره پدیدار می گردد و سیدالساجدین که زین العابدین استمی

زین العابدین کجاست! آنگاه نگاه من  دهدشود، منادی ندا میکند هنگامی که روز قیامت بپا میآله و سلم روایت می و

 اهل هایالسالم افکنده است که در میان صفبه فرزندم علی بن الحسین علیه )رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(

  . [9] .السالم( یخطو بین الصفوف)علیهم طالبی بن الحسین ابن ابیآید، فکانی انظر الی ولدی علمحشر پیش می

د، نمایمی )علیهماالسالم( از پدرانش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنوان نیز همین حقیقت را صادق آل محمد

ها السالم است که از میان صفعلی بن الحسین علیه دهد، زین العابدین کجاست، من نگاهم بهکه منادی در قیامت ندا می

های این زیبایی [ زندگی آن سرا تجلی2السالم یخطو بین الصفوف. ]الی علی بن الحسین علیه آید، فکانی انظرپیش می

آید، که زیباترین بودن حضرت در آن پیش می درخشد وهای اهل محشر میسراست. زیباترین چهره امت که بین صف

  .باشدبرتر حضرت در این سرا می و پرستشسرا، نتیجه فضایل برتر 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .19حدید،  [1]

  .7حجرات،  [2]
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  .4طارق،  [3]

  .964ص  ،1علل الشرایع، ج  [4]

  .771همان و امالی صدوق، ص  [5]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 زهد در دنیا و رغبت به آخرت

اصیل و استقاللی برخوردار نیست.  است و لذا از هیچ ارزش« آخرت»مقدمه و مزرعه عالم « دنیا»در بینش اسالمی 

سیله و مراد خود ندانسته، تمام عالیق قلبی خود به آن را بریده و تنها به عنوان را مقصد و« دنیا»اولیاء الهی نیز هرگز 

  .اندنگریستهمی و ابزار اکتساب رضوان خداوندی و نیل به قرب و لقاء او به آن

ند منیاست نه بهرهمطرح شده است که همان عدم تعلق به د« زهد»این حقیقت متعالی در ادبیات قرآن و روایی به عنوان 

  .نبودن از آن

و منزل نهایی انسان « دار جزا» پایان وبوده که جهان بی« آخرت»عوض تمام توجه بندگان صالح حضرت حق به  در

  .انددانستهاست و آن را اصل می

راغب در »و « زاهد در دنیا» السالم نمونه اعالیالسالم به مانند سایر معصومین علیهمالعابدین علیه حضرت زین

گری در میانه شب، پرسش»برجسته و بزرگ نقل نموده است که:  آن شیعه بزرگوار و راوی« زراره»اند. بوده« آخرت

صدا « بقیع»از گوشه  ، پس در این هنگام هاتفی«کجایند زاهدان در دنیا و کجایند راغبین در آخرت؟» :گفتچنین می

الم السدیدیم( آن فرد علی بن الحسین علیهشخص او را نمی شنیدیم ولیمیبرآورد: )و این در حالی بود که صدایش را 

السالم بوده و علیه ترین شاگردان امام سجادکه یکی از برجسته« ابوحمزه ثمالی»همین ارتباط جناب  [ . در1« ]است.

ط او از حضرت است، توس« ماه رمضان»در « سحر دعای»که بهترین و بلندترین « ابوحمزه ثمالی»دعای شریف 

 السالمعلیه من نشیندم احدی از مردم زاهدتر از حضرت علی بن الحسین»گوید: می السالم روایت شده استسجاد علیه

ه السالم چنان بود که هر گاطالب و علی بن الحسین علیهابی بوده باشد. مگر آنچه به من رسیده از امیرالمؤمنین علی بن

به  . [2] «.آورد و هر کس را که در محضر شریفش حضور داشته، به گریه در میزهد و موعظ فرمود درتکلم می

« موعظه»و « زهد»بسیار کم کتابی در زمینه » :فرمایدمی« مناقب»، در کتاب شریف «شهر آشوبابن»هر حال جناب 

نی در تمام یع السالمعلیه« دینقال زین العاب»السالم یا علیه« قال علی بن الحسین»باشد  شود که در آن ذکر نشدهیافت می

قسمت بسیار مناسب است به آنچه تحت عنوان  [ . در این7کتب در این زمینه از حضرت حدیث نقل شده است. ]

ه ک السالم روایت شده است اشاره داشته باشیم، و با دقت در آن به افق وسیعیعلیه از حضرت سجاد« صحیفة الزهد»

رهنمودهای بلند این امام قدسیان و زاهدان  گشاید، آشنا شده و ازلبان حقیقت میحضرت در این زمینه فرا روی طا

ت رغب همانا نشانه زهد پیشگان در دنیا که به آخرت»فرمایند: روایت شریف چنین می مند گردیم. حضرت در اینبهره

غیر از آن چیزی است که  مراد و مقصودش دارند این است که هر همدم و دوستی را رها کرده و هر همنشینی را که

  .کننداند، ترک میاینها اراده کرده

برق موقت و زودگذر دنیا  کند کسی است که نسبت به زرق وباشید، همانا کسی که برای پاداش آخرت عمل می آگاه

از تمام شدن مهلت و فرارسیدن آنچه هر انسانی ناچار از مالقات آن  اعتنا است. خود را برای مرگ آماده نموده، قبلبی

به درستی که خدای  .نماید و پیش از آنکه هنگام ترس فرابرسد، ترسان استتالشش را مصروف عمل می است، سعی و

  . [9] «ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب»فرماید: عزوجل می

 ام کاروانهاده گوید: پروردگارا مرا بازگردانید، شاید من در آنچهاز ایشان فرارسد می تا آنگاه که مرگ یکی: »یعنی

به منزله کسی که به دنیا بازگشته است فرض کند،  پس امروز هر یک از شما باید حتما خودش را« نیکی انجام دهم.

انید ای بد و شایسته برای روز فقر و نیازش، پشیمان است. وهایش در کار صالح کوتاهی کسی که به خاطر تقصیرها و

کند و از را رها کرده و از خواب خودداری می ترسد، بستربندگان خدا، تحقیقا هر کس که از هجوم شبانه دشمن می

ی ا دارد، پس چگونه است حال تودست از بخشی از خوردن و نوشیدن خود برمی دنیا، ترس سلطان و فرمانروای اهل

گرفتن و مؤاخذه دردناک و ناگهانیش  فرزند آدم، وای بر تو، از ترس عذاب غافلگیرانه سلطان رب العزه و گریبان

زنند؟ پس این همان حمله ها را میها شب و روز درب خانه انسانمرگ نسبت به اهل معصیت و گناه، با وجودی که

  .گریزگاهی از آن وجود ندارد و پناهگاهی در برابر آن وای از آن ای است که نجات دهندهغافلگیرانه ناگهانی و

ترسند. چرا که اش همان گونه که اهل تقوی میناگهانی و حمله غافلگیرانه پس ای مؤمنین، بترسید از خدا، از عذاب

  . [2] «ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید»فرماید: متعال می خدای

ق پس از زرق و بر« باشد. ن در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشتهبرای کسی است که از ایستاد این )پاداش(»

دوری کنید و همواره زیان عاقبت تمایل به دنیا را، به یاد داشته  زندگی دنیا و فریبکاری و بدیهای آن برحذر باشید و

  .که زینت دنیا فتنه و آزمایش و محبت دنیا خطا و گناه است باشید، چرا

مستی ناشی از سیری و  همانا سخت شدن دل و لبریز شدن از غذا تا سر حد مرگ و -ر تو ای فرزند آدم ب وای -و بدان 

کند و موجب را از عمل غافل نموده و نسبت به آن کند می غرور پادشاهی و حاکمیت از جمله چیزهایی است که انسان
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ه کلی مستی شراب ب گرفتار به محبت دنیا گویا ازگردد تا جائی که انسان غفلت از نزدیکی مرگ می فراموشی یاد خدا و

کند، به شدت نفسش را ترسد و برای او عمل میاز او می فاسد و تباه شده است. بدان که انسان عاقل در مورد خدا، که

ر دراب رای مسابقه  دهد تا به سیری اشتیاق پیدا نکند و اینگونه اسب )نفس(به گرسنگی عادت می تمرین داده و آن را

  .سازدمیدان )زندگی( ورزیده و آماده می

ترسناک از عقاب الهی  خدا، از خدا بترسید آنگونه ترسیدنی که یک آرزومند پاداش الهی و یک فرد پس ای بندگان

انذار نموده و هم تشویق کرده هم ترسانده است. اما شما نه به آنچه  دارند. پس تحقیقا خدای متعال هم راه عذر را بسته هم

سبب آن شوق( عمل نیک انجام  دهید تا )بهبدان تشویق نموده که همان پاداش ارزشمند باشد، اشتیاق نشان می خداوند

ترسید تا )بخاطر ترس از عذاب عقاب شدید و عذاب دردناکش باشد، می دهید و نه از آنچه خدا از آن ترسانده که همان

یعمل من الصالحات و هو مؤمن  فمن»ابش شما را آگاه ساخته است که: گناهان( خودداری کنید. و خداوند در کت از انجام

پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن باشد برای تالش او » :[ یعنی6« ]فال کفران لسعیه و انا له کاتبون

  «.کنیمنویسیم و ثبت مینخواهد بود و ماییم که به نفع او می ناسپاسی

زیور و زرق و برق فریبنده و  لها زده و به تعبیرات گوناگون آیات را بیان کرده تا ازشما در کتابش مثا سپس برای

  . [7] «انما اموالکم و اوالدکم فتنة و الله عنده اجر عظیم» :زودگذر زندگی دنیا بر حذرباشید، پس فرمود

  «.او پاداشی بزرگ استاموال شما و فرزندانتان فقط و فقط )وسیله( آزما?شی هستند و خداست که نزد »یعنی: 

اوامرش(شنوا و فرمانبردار باشید پس تقوای الهی  توانید تقوای خدا را پیشه کنید و )نسبت بهاین رو تا آنجا که می از

ان، پیامدهای گناه دانم که بسیاری از شما هستند کهپروردگار پند بگیرید و من جز این نمی هایپیشه کنید و از موعظه

  .اندخسارت وارد نموده، اما با آن گناهان به دشمنی برنخاسته اخته اما از آن دوری نکردند و به دینشانآنان را نابود س

وا اعمل»فرماید: کند، آنجا که میمی شنوید که دنیا را معیوب شمرده و آن را حقیر و کوچک معرفیالهی را نمی آیا ندای

هیج ی تفاخر بینکم و تکاثر فی االموال و االوالد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم انما الحیوة الدنیا لعب و لهو و زینة و

رضوان و ما الحیوة الدنیا اال متاع الغرور.  فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی اآلخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و

ؤتیه ی ا بالله و رسله ذلک فضل اللهعرضها کعرض السماء و االرض اعدت للذین آمنو سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة

در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و فخر  بدانید که زندگی دنیا»[ . یعنی: 4« ]من یشاء و الله ذوالفضل العظیم.

 اموال و فرزندان است. همچون مثل بارانی که کشاورزان را به رستنی آن به فروشی شما به یکدیگر و فزون طلبی در

عذابی سخت است و از جانب  بینی، آنگاه خاشاک شود. و در آخرتخشک شود و آن را زرد می شگفتی اندازد سپس

فریبنده نیست. به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون  خدا آمرزش و خشنودی. و زندگانی دنیا جز کاالی

 اند آماده شده است. اینآورده برانش ایمانو زمین است سبقت جوئید که اینها برای کسانی که به خدا و پیام پهنای آسمان

یا ایها الذین »فرماید: و نیز می« خداوند صاحب فضل بزرگ است. دهد وفضل خداست که به هر کس بخواهد آن را می

هم انفسهم یتکونوا کالذین نسوا الله فانس الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و ال آمنوا اتقوا

  . [4] «.اولئک هم الفاسقون

برای فردا، از پیش چه فرستاده است.  اید، از خدا پروا دارید. و هر کسی باید بنگرد کهای کسانی که ایمان آورده» :یعنی

را  ناکنید، آگاه است. و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او آنمی و از خدا بترسید. در حقیقت خدا به آنچه

خدا را پیشه کنید و بیندیشید و بدانید که  پس ای بندگان خدا، تقوای« دچار خود فراموشی کرد. آنان همان نافرمانانند.

ود را او خ هدف رهایتان نساخته است. تحقیقاخداوند شما را بیهوده نیافریده و باطل و بی اید. چرا کهبرای چه آفریده شده

بر شما فروفرستاده است که در آن کتاب حالل و  را به سوی شما برانگیخته و کتابش رابه شما شناسانده و پیامبرش 

  .او وجود دارد هایها و مثلحرام او و دلیل

الم »شما احتجاج و استدالل نموده پس چنین فرموده است:  پس تقوای الهی داشته باشید، که تحقیقا پروردگار شما بر

  . [11] .«و هدیناه النجدینلسانا و شفتین  نجعل له عینین و

پس این حجت  .«قرار ندادیم و زبانی و دو لب. و هر دو راه )خیر و شر( را به او نمایاندیم آیا برای او دو چشم»یعنی: 

توانید همانا نیروئی جز به یاری خدا، و توکل و که می و دلیلی است بر شما. بنابراین تقوای الهی داشته باشید هر چقدر

  . [11] «نیست. و درود خداوند بر محمد پیامبرش و آل او باد جز بر اوای تکیه

ا تاریخ ثبت شده است. ت السالم در طول حیات طیبه ایشان درنصایح مستمر حضرت علی بن الحسین علیه آری مواعظ و

ا یه و آله و سلم بروز جمعه در مسجد رسول الله صلی الله عل حضرت هر هفته در« سعید بن مسیب»آنجا که بنابر نقل 

  . [19] .نمودندمی دعوت« خودسازی»و « زهد»و « تقوی»نورانی مردم را موعظه کرده و به  یک خطبه بلند و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :نوشت ها پی

  .)به نقل از ارشاد شیخ مفید( 64، ح 76، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .11، ص 9منتهی اآلمال، ج  [2]

  .)به نقل از مناقب( 42، ح 47، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .: مؤمنون97، از سوره 111و بخشی از آیه  44آیه  [4]
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  .: ابراهیم19از سوره  19بخشی از آیه  [5]

  .: انبیاء91، از سوره 49 آیه [6]

  .: تغابن69، از سوره 12آیه  [7]

  .: حدید27، از سوره 91و  91آیات  [8]

  .حشر 24، از سوره 14و  14آیات  [9]

  .: بلد41، از سره 11تا  4آیات  [10]

  .979 - 979تحف العقول: ص  [11]

  .994 - 929و تحف العقول، ص  79 - 76، ص4کافی، ج [12]

 .1741سوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: ا

 کنندگانزینت عبادت

  :پیامبر گرامی اسالم صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده است

  :کندشود، منادی خداوند ندا میهنگامی که روز قیامت بر پا می»

نگرم که در صحنه قیامت، بین صفوف می کنندگان؟ در آن هنگام گویی پسرم علی بن الحسین راکجاست زینت عبادت -

  . [1] «.کندمردم، شادمان و خرامان گذر می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .47صدوق، علل الشرایع، ص  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 س

 سیر چهارده عالم

او  «تو چه کسی هستی؟!»السالم از او پرسید: علیه السالم رفت. امام سجادگویند: شخصی نزد علی بن الحسین علیهمی

ای آمده خواهی به تو خبر دهم به کسی که از آن وقت که تو نزد ماآیا می»فرمود:  حضرت« من منجم هستم.»گفت: 

  «.حالی که از جای خود حرکت نکرده است چهارده عالم را سیر کرده است که هر عالمی سه برابر این دنیا است در

دهم به بر میآن شخص، من هستم و اگر بخواهی به تو خ»حضرت فرمود:  «!این شخص کیست؟»آن شخص گفت: 

  . [1] «ای؟ی خود پنهان کردهای و در خانهخورده آنچه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .عین الحیوة [1]

 1746شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجایب و معجزات 

.  

 سنگی اعجاز انگیز در طلب حوائج

یبه ی طالسالم در وقتی که از شام به مدینهعلیه من در خدمت حضرت علی بن الحسین»گوید: ابونمیر علی بن یزید می

دورتر  و رعایت احترام زنانی که همراه آن حضرت بودند، قدری از ایشان برای مالحظه رفت بودم و در طول سفرمی

من اعطاء کردند ولی من قبول نکردم و  آمدم. چون به مدینه وارد شدند، آن حضرت مقداری حلی و زیور بهفرود می

آن حضرت،  در این هنگام« من ظاهر گشت محض خشنودی خدای تعالی بود. اگر حسن سلوکی در این مقام از»گفتم: 

 هر حاجتی که پیدا کردی این را بگیر و»سخت برگرفت و با خاتم مبارک خود بر آن نقش نهاد و فرمود:  سنگی سیاه و

و سلم را مبعوث به حق فرمود که من در سرای تاریک از آن  قسم به آنکه محمد صلی الله علیه و آله« از آن بخواه.

گرفتم و در دست می شد و آن را بهگذاشتم باز مید و بر قفلها آن را میداکردم، روشنائی میمی سنگ طلب روشنایی

  . [1] .دیدمرفتم از ایشان بدی نمیحضور سالطین می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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 :پی نوشت ها

  .مدینة المعاجز [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 سر جای خود قرار گرفتن حجراالسود

 از جنگ که خانه رارا خراب کرد، پس  ی کعبهگویند: وقتی که حجاج بن یوسف در جنگ با عبدالله بن زبیر، خانهمی

حجراالسود را بر جای خود نصب کنند، هر عالم یا قاضی و یا زاهدی که آن  تعمیر کردند، هنگامی که خواستند دوباره

السالم پیش آمد و حجراألسود را علیه ماند. تا اینکه امام سجادشد و برقرار نمینمود، آن سنگ متزلزل مینصب می را

  . [1] .در جایش گذاشت و مستقر گردید و مردم تکبیر گفتند از دست آنها گرفت و با نام خدا آن را

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .96بحاراالنوار ج  [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 سوار شدن امام سجاد بر ابر

خدا و حق روزه واجب نزدیک شدن به  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و حق نماز این است که بدانی آن را

این حجاب را بین آتش جهنم و زبان تو و چشم تو و شکم تو قرار داده یعنی  این است که بدانی روزه حجابی است که خدا

  .سپری از آتش است روزه

سند خود از ابراهیم بن سعد روایت می کند که: چون واقعه ی  صاحب کتاب مناقب فاطمه علیهاالسالم و فرزندانش؛ به

سه روز مدینه را  هجرت لشکر یزید به سرکردگی مسلم بن عقبه بر مدینه تاختند( و 67)که در سال  اتفاق افتاد حره

السالم فرستاد که ایشان را بکشد. حضرت را در منزل  غارت کردند، امیر لشکر کسی را به سراغ علی بن الحسین علیه

دست بر می  :د و باال رفت تا باالی سر امیر رسید، فرمودداخل شدند، حضرت سوار بر ابر ش خود یافتند. هنگامی که

امیر گفت: من جز اکرام تو قصدی نداشتم. بعد  داری یا امر کنم تا زمین تو را ببلعد؟ کدام یک را بهتر می خواهی؟

  .روی او نشست. آن گاه بدون این که او متوجه شود از جلو او برخاست حضرت از ابر پایین آمد و روبه
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 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 سعید بن مسیب

[ وی با امام زین 1تابعین دانشمندتر از او نبود، ] گویند: کسی ازبود، راویان می سعید بن مسیب از فقهای برجسته مدینه

ده دیده بود ضبط کر مصاحبت داشت و از پارسایی و تقوای دینی آن حضرت آگاه بود و آنچه از امام السالمالعابدین علیه

  :گویدمی شود! و نیز چنینگفت: چه کسی مثل او یافت میو می

  . [9] «.السالم ندیدمسی را پارساتر از علی بن حسین علیهمن ک» -الف 

در خود احساس کوچکی کردم و  هرگز کسی را باالتر از علی بن حسین ندیدم، و هرگز با او روبرو نشدم مگر» - ب

  . [7] «.هرگز او را خندان ندیدم

فت: نه، ای؟ گعلی بن حسین را دیده پرسید: آیاام، سعید از او به سعید بن مسیب گفت: پارساتر از فالنی ندیده مردی -ج 

  . [9] «.امندیده آنگاه سعید گفت: من پارساتر از او را

ایان السالم نمبود از مردم قریش ناگاه امام زین العابدین علیه روزی سعید بن مسیب نشسته بود و در کنار او جوانی -د 

  . [2] «.حسین است او سید و سرور عابدان، علی بن»فت: قرشی از سعید پرسید: او کیست؟ سعید گ شد، آن جوان

[ . این سخنان که از زبان این مرد 6« ]ام.علی بن حسین ندیده تر و پارساتر از زین العابدینمن کسی را متواضع» -ه 

ارش با و رفتتواضع در سلوک  السالم از قبیل پارسایی، طاعت خدا،آمده است، به برخی از صفات امام علیه فقیه بیرون

  .ارزشمند و در پیشگاه خدا باالترین صفاتند نظیر ومردم اشاره دارد که تمام اینها از صفات کم
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  :پی نوشت ها

  .42/  9تهذیب التهذیب:  [1]

  .971، خالصه تهذیب الکمال: ص 111/  1العبر فی خبر من غبر:  [2]

  .96/  7تاریخ یعقوبی:  [3]

  .749/  7، کشف الغمه: 74/  9سیر اعالم النبالء:  [4]

  .144فصول المهمه:  [5]

  .79/  9جمهرة االولیاء:  [6]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1د منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جل

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سید عباس

سیماتر و خوشبوتر، و بزرگوارتر و از نظر  السالم از همه مردم خوشزین العابدین علیه»گوید: سید عباس موسوی می

  . [1] «...گرانقدرتر بود شخصیت و شرافت از همگان باالتر و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .99/  9نزهة الجلیس:  [1]

ئی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطا1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سید محسن

فرد زمان خود بوده و از همه کس داناتر،  السالم باالترینامام زین العابدین علیه»گوید: سید محسن امین عاملی می

 و به رتر، خوشخوتر، و همچنین صدقاتش بیشتبردبارتر و استوارتر، فصیح ترتر، پارساتر، عابدتر، گرامیفقیه

بیگانه، دوست و دشمن به عظمت یاد  مستمندان مهربانتر بوده و خیرخواهترین فرد برای مسلمانان و در نزد آشنا و

 که دستور داد مردم مدینه به عنوان این که برده و خدمتکاران او هستند، کسی شد، تا آن جا که یزید بن معاویه وقتیمی

 «عنوان برادر و عموزاده با وی بیعت کند. ا نکرد تنها به او دستور داد که بهرا جز علی بن حسین علیهماالسالم استثن

اعث ب السالم را به تمام اوصاف واال ستوده است زیرا هیچ فضیلتی نیست کهامام علیه [ . به راستی که مرحوم امین،1]

اش رت بوده چنان که دربارهفضایل آن حض امتیاز و شرافت یک انسان باشد مگر این که آن فضیلت یکی از اوصاف و

  :اندگفته

  خلقت مهذبا من کل عیب

  کأنک قد خلقت کما تشاء

  .ایخواستی آفریده شدهای، که گویی همان گونه که خود میتو چنان پاکیزه و بدور از هر نقص و عیبی آفریده شده -
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  :پی نوشت ها

  .714/  1/ ق  9اعیان الشیعه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سختی پوست بدن

اثر کار مداوم که پوست بدن را  السالم در پشت مبارکش یکزهری گفت: پس از فوت حضرت علی بن الحسین علیه

  . [1] .کرده استهمسایگان ضعیف و ناتوان خود آبکشی می کرد دیدند. معلوم شد که شبها برایسخت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .44، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 سپاسگزاری از نیکی نیکوکار

  :دفرمایالسالم بر ضرورت سپاسگزاری از نیکوکار تأکید ورزیده است تا این که نیکی از میان نرود، میامام علیه

قول: یوم القیامة: اشکرت فالنا؟ فی الله تعالی یحب کل قلب حزین، و یحب کل عبد شکور و یقول الله لعبد من عبیده ان»

  .نی ان لم تشکرهتشکر بل شکرتک یا رب فیقول الله سبحانه: لم

  . [1] «...و أضاف االمام بعد ذلک قائال: أشکرکم أشکرکم للناس

ای قیامت خدای متعال به بنده دارد و در روزخدای تعالی هر دل غمگین را و هر بنده سپاسگزار را دوست می همانا»

گوید: خیر، بلکه از شما ای پروردگار! سپاسگزاری کردم. خدای کردی؟ می فرماید: آیا از فالنی تشکراز بندگانش می

شاکرترین  -السالم افزود آنگاه امام علیه - .ایای شکر ما را نیز به جا نیاوردهفرماید: اگر از او تشکر نکردهمی سبحان

ر یک ضرورت مبرم اسالمی براستی که شکر منعم و نیکوکا« شما از مردم است. شما )نسبت به من( سپاسگزارترین

 به عمل خیر و نیکی، و گسترش برای بقای نیکوکاری و احسان در بین مردم الزم است و باعث تشویق نیکوکاران است

  .خدمات اجتماعی به مردم است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .اصول کافی، باب شکر [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سخن نیکو

: فرمایدمنافع آن را یاد آور شده است، می مردم تشویق کرده والسالم اصحاب خود را به سخن نیکو گفتن با امام علیه

  . [1] «...الرزق، و ینسأ فی األجل، و یحبب الی األهل، و یدخل الجنة القول الحسن یثری المال، و ینمی»

ن در بین اهل سخن و سخندانا اندازد وگردد، اجل را به تأخیر مینیکو باعث افزونی مال و زیادی روزی می سخن»

  «.شودمی کند و باعث رفتن به بهشتمحبوبیت ایجاد می

  :السالم به ره آوردهای سخن نیکو و کالم خوش اشاره دارد و از آن جمله استاین حدیث شریف امام سجاد علیه

و پیشه وران و بازرگانان  شود، اثر این مطلب برای صنعتگرانسخن نیکو باعث رشد ثروت و گشایش رزق می - الف

تجارت خود با طرف مقابل از اهل کسب و کار و با افراد  شود، زیرا مردم در خرید و فروش وشنی معلوم میبرو

از آنان  کنند و طبیعی است که این مطلب از عواملی است که باعث افزایش در آمد شخصمی خوش سخن معامله

امری است که باعث کسادی کاال و تنگی رزق  اخالق گردد همان طوری که انزجار طبیعت افراد از آدم بد زبان و بدمی

  .شودو روزی می

هر گاه سخنی باعث رفع ستم  اندازد، به این ترتیب کهجمله نتایج سخن خوب آن است که اجل را به تأخیر می و از -ب

مزد  تعالی پاداش صاحب آن سخن را طول عمر در دنیا و اجر و از مؤمنی گردد و یا سودی به مؤمنی برساند خدای

  .کندمرحمت می فراوان در آخرت

کالم درنزد اهل سخن و سخن شناسان عزیز و محبوب  شود تا صاحباز فواید کالم خوب آن است که باعث می -ج

  .شوندخوش سخن و خوشخوی مجذوب می گردد، زیرا که نفوس به انسان

گردد به این ترتیب که اگر در مورد میباعث رسیدن صاحب سخن به بهشت  از جمله منافع سخن نیکو آن است که -ز

  .پی خواهد داشت ای را دردادن بین دو نفر و یا امر به معروف و نهی از منکر باشد چنین ثمره آشتی
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  :پی نوشت ها

  .271/  2، وسائل الشیعه: 944خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 سفارش خضر به موسی

  :السالم فرمودزهری نقل کرده است که امام زین العابدین علیه

أحب األمور الی الله عزوجل  آخر ما أوصی به الخضر لموسی بن عمران أنه قال: ال تعیرن أحدا بذنب، و ان کان»

 الرفق بعباد الله و ما رفق أحد بأحد فی الدنیا أال رفق الله عزوجل به یوم ثالثة: القصد فی الجدة، و العفو فی المقدرة، و

به موسی بن عمران )ع( کرد، این  آخرین سفارشی که حضرت خضر )ع([ . »1« ]افة الله.القیامة، و رأس الحکمة مخ

مرتکب شده است سرزنش مکن زیرا که محبوبترین چیز نزد خدای  بود که گفت: هرگز کسی را به خاطر گناهی که

بندگان خدا، زیرا هیچ  ااعتدال در خشم و نفرت، عفو و گذشت در وقت توانمندی و رفق و مدارای ب :تعالی سه چیز است

عزوجل در روز قیامت با او مدارا کند، و سرچشمه حکمت ترس از  کسی در دنیا با کسی مدارا نکند مگر آن که خداوند

به آنچه که باعث  و جالب است مفاهیم و معانی این فراز دالویز و چه بلند است اهداف آن! زیرا چه زیبا« خداست.

  .سفارش کرده است بخشدبر هر موجود زنده برتری میخوشبختی انسان است و او را 
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  :پی نوشت ها

  .14، الغایات خطی: ص 116خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9ز زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی ا

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سروری اهل بیت بر مردم

چرا بر ایشان سیادت دارید؟ امام  السالم پرسید: شما چه فضیلتی بر همه مردم دارید ومردی از امام سجاد علیه

 ال یخلون من أحد ثالثة: أما رجل أسلم علی أیدینا فهو مولی لنا، یرجع الینا لم أن الناس جمیعااع»السالم فرمود: علیه

مغنما لنا و اما رجل أخذنا منه جزیته و هو  والؤه فنحن سادته، و أما رجل قاتلناه، فقتلناه فمضی الی النار، و بقی ماله

یا  :بدان که همه مردم از سه صورت خارج نیستند. » [1« ]نحزه، و شرف لم نحصله؟ صاغر، و ال رابع فأی فضل لم

شود و ما سرپرستان اوییم مربوط می کسی است که به دست ما اسالم آورده است پس او غالم ماست، سرپرستیش به ما

یمت غن هایم و او به آتش دوزخ افتاده و از او ثروتی بما او را به قتل رسانده و یا کسی است که با ما مبارزه کرده است و

داده و تسلیم گشته است و قسم چهارم ندارد، پس  ایم و او تن به تحملمانده است و یا کسی است که ما از او جزیه گرفته

  «ایم؟کدام شرافت است که ما احراز نکرده کدام فضیلت است که ما نداریم و

السالم اهل بیت علیهم است که اقرار به فضیلتالسالم این حدیث را در برابر سؤال کسی فرموده علیه به احتمال قوی امام

نبوده است و اگر نه آن قدر این بزرگواران فضایل و مواهب  نداشته و به سیادت مطلقه آنان بر همه این امت معترف

کرده و پاک و پاکیزه  شمارش نیست و این افتخار ایشان را بس که خداوند از ایشان پلیدی را برطرف دارند که قابل

واجب ساخته و پیامبر اکرم )ص( آنان را قرین قرآن کریم  داشته است و محبت و دوستی ایشان را بر جمیع این امت

  .نجات و امین بندگان خدا قرار داده است دانسته و کشتیهای

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .294، خطی موجود در کتابخانه آقای حکیم به شماره 41غرر اآلثار و درر اآلثار دیلمی: ص  [1]

رت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حض9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 سند صحیفه سجادیه

لسالم اشهید جاوید زید بن علی بن حسین علیه السالم و بهاما سند صحیفه، به امام بزرگوار ابوجعفر محمد باقر علیه

د، ردگمی صحیفه نقل شده و به حد تواتر رسیده و به بیش از پنجاه و شش هزار بالغ رسد، که سلسله سند در مقدمهمی

و »گوید: مرحوم سید محسن امین عاملی می [1] .کننددانشمندان همواره آن را با اسناد بهم پیوسته دست به دست می

 رقیب و مضامین بلندش با انواع تذلل در پیشگاه خدای تعالی و ثنای بر او، وبی بالغت الفاظ صحیفه و فصاحت

همگی قویترین گواه بر درستی سند  در صحیفه موجود است اسلوبهای شگفت در طلب عفو و بخشش و توسل به خدا که

قیمتی از آن دریا و این گوهر گرانقدر از آن معدن و این میوه از آن  و صحت نسبت آن است و براستی که این در

 دپیوندد، درووجود آورنده آن می است، مضافا به چنان شهرت غیر قابل تردیدی که دارد و اسانید متعددی که به درخت

السالم، یهعل افراد مورد اعتماد با اسناد متعدد بهم پیوسته تا امام زین العابدین خدا بر او و بر پدران و فرزندان پاکش باد،
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بوده است که به فرزندانش انتقال یافته و چنان که در  ای از آن در نزد زید شهیداند، از جمله نسخهآن را روایت کرده

امام باقر  ای که در نزدیشان به اوالد حسن مثنی انتقال یافته است، عالوه بر نسخهاز ا آغاز صحیفه آمده است،

را روایت نموده و الفاظ آن را ضبط و استنساخ  السالم موجود بوده است. مردم به صحیفه توجه خاصی داشته و آنعلیه

  . [9] «.خواندندد و آنها را میکردنشامگاه و بامدادان بر ادعیه آن مواظبت می کردند و در هر شب و روز ومی

به تواتر رسیده است، عالوه بر همه اینها  براستی که سند صحیفه قطعی و غیر قابل بحث و تردید است و تا حد یقین

 گواه شاهد صادق در آستین»آن است که جز از این امام بزرگ صادر نشده است،  بالغت فوق العاده این کتاب بیانگر

  . [7] «.باشد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .مقاله دکتر حسین علی محفوظ 29مجله البالغ شماره هفتم سال اول، صفحه  [1]

  .الذریعه فی تصانیف الشیعه [2]

سبوح لها منها علیها » در این جا مصرعی از ابیات ابوالطیب متنبی در توصیف سرعت سیر اسب آمده است [3]

گواه است، که ما به خاطر تقارن مضمونی، مصرع شعر  به این مضمون که خود آن سرعت اسب بر سرعتش« شواهد

  .م - فارسی را به جای آن آوردیم

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9د منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جل

 .1779رضا علیه السالم 

 سعید بن جبیر

ست که بوده ا -السالمعلیه-سجاد  نسبت به حضرت« اهل یقین»و « باصالبت»و « خالص»از شیعیان « سعید بن جبیر»

  .گردید« بن یوسف ثقفی حجاج»او به دست پلید  «شهادت»صالبت او در مسیر صحیح، منجر به 

 و آله و صلی الله علیه -)کسانی که اصحاب رسول خدا « تابعین»گوید: او از می -علیه  رحمة الله -« شهر آشوبابن»

)جهبذ: تمیز دهنده و دانا( نامیده « جهبذ العلماء» سکونت داشته و به نام« مکه»باشد که در اند( میرا درک کرده -سلم 

کس یافت  نموده است و چنین گفته شده که در روی زمین هیچدو رکعت نماز خود تالوت می ن را درشده و تمام قرآ

آورده است که او یکی از « فضل بن شاذان»قول  نیز از« کشی»[ . جناب 1« ]شد مگر اینکه به علم او نیازمند بود.نمی

  . [9] .اندز پیشتازان بودها -السالمعلیه-اعتقاد به حضرت سجاد  پنج نفری است که در والیت و

-امامت علی بن الحسین  به« سعید بن جبیر»روایت شده است که فرمودند:  -السالمعلیه-حضرت امام صادق  از

فرمودند و چیزی جز اعتقاد صحیح او به والیت سبب قتل تمجید می معتقد بود و آن حضرت از او تعریف و -السالمعلیه

شقی بن »تو »گفت:  داخل شد به او« حجاج»و مستقیم بود و ذکر شده است که چون به نیست و ا« حجاج» او به دست

گفت: در مورد « حجاج»نامیده به اسم من آشناتر بوده است.  «سعید بن جبیر»هستی؟ جواب داد: مادرم که مرا « کسیر

اهل آن نگریسته  هشت شده و بهاو گفت: اگر وارد ب« گویی آیا آنها در آتشند یا در بهشت؟چه می «عمر»و « ابوبکر»

 دانستم چه افرادی دردوزخ رفته بودم و اهلش را دیده بودم می دانستم چه کسانی آنجا هستند و اگر به آتشبودم حتما می

  !!آن هستند

  گفت: در مورد خلفاء چه دیدگاهی داری؟« حجاج»

  .باشماو گفت: من وکیل آنها نمی

  .محبوبترندپرسید: کدامیک از آنها نزد تو 

  .اندجواب داد: هر کدام که بیشتر مورد رضای خالقشان بوده

  گفت: خوب کدامشان بیشتر مورد رضایت خالقشان هستند؟

  .جواب داد: علم به این مطلب نزد کسی است که به سر و نجوای آنان آگاه است

  ورزی؟گفت: از اینکه مرا تصدیق کنی امتناع می« حجاج»

  . [7] .فرمود: بلکه دوست ندارم تا تو را تکذیب کنم« سعید بن جبیر»

  :ادامه این جریان را چنین نقل کرده است« مسعودی»

  خواهی تو را چگونه بکشم؟به او گفت: می« حجاج»

  .خواهی بکش، ولی هر شکلی را انتخاب کنی من به همان نحو از تو در قیامت انتقام خواهم کشیداو گفت: هر طور می

  .دستور داد او را بیرون ببرند و بکشند« اجحج»بعد 

و « حلم»احمقانه تو و  به جرأت»از علتش پرسید، گفت: « حجاج»ای کرد! وقتی خنده« سعید»همین حال  در

خواستند سر از بدنش جدا کنند که او به زمین افکنده و می او را به رو« حجاج»جالدان « خندم.خدا می« بردباری»

خدایا پس از من » :کرده و به خداوند عرضه داشت« حجاج»وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر و کفر  شروع به اقرار به

  «!!من کسی را بکشد را به هیچ کس مسلط نکن و به او فرصت نده تا پس از« حجاج»
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بسرعت مستجاب شد. حجاج بیش از پانزده روز  -السالمعلیه- دعای این عالم عارف از شیعیان حضرت زین العابدین

با « سعید بن جبیر» :گفتمبتال شد در حالی که تحت فشار شدید روانی بود و مرتب می« خوره»بیماری  زنده نماند و به

  . [9] «.آری در این حال مرد« دهد.می خواهم بخوابم گلوی مرا فشارمن چکار دارد؟!! هر وقت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .119، ص 4معجم رجال الحدیث، ج  [1]

  .119، ص 4معجم رجال الحدیث، ج  [2]

  .)به نقل از روضة الواعظین( 96، ح 176، ص 96راالنوار، ج ، و بحا119، ص 4معجم رجال الحدیث، ج  [3]

  .169، ص 7مروج الذهب، ج  [4]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 ستایش فضیلت دانش

  :ودفرمود و آن حضرت فرمکرد و بر طلب دانش ترغیب میالسالم همواره از فضیلت دانش تمجید میامام سجاد علیه

تبارک و تعالی اوحی الی دانیال ان  یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج، و خوض اللجج ان الله لو»

لجزیل ا العلم، التارک لالقتداء بهم، و ان أحب عبیدی الی، التقی،الطالب للثواب أمقت عبد الی الجاهل، المستخف بحق اهل

 . [1] «...الالزم للعلماء التابع للحکماء

بریزند و به گردابها  رفتند اگر چه در راه آن خون دلای است دنبال آن میدر طلب علم چه فایده دانستنداگر مردم می»

 السالم وحی کرد که مبغوضترین بندگانم نزد من آن نادانیعلیه فروافتند، براستی که خدای تبارک و تعالی به دانیال نبی

پرهیزگار طالب اجر و  ترین بندگانم در نزد منشمارد و از آنان پیروی نکند و دوستدانش را سبک  است که حق اهل

السالم چگونه از دانش تجلیل آیا توجه دارید که امام سجاد علیه «...ثواب فراوان و مالزم دانشمندان و پیرو دانایان است

که حیات امت جز به نشر و  سالم اعتقاد داردالفرماید و براستی که امام سجاد علیهدانشجویی تشویق می کند و برمی

  .گسترش دانش در میان مردم مسلمان امکان پذیر نیست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .96/  1، محجة البیضاء: 72/  1 اصول کافی: [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 های حضرت سجادسجده

عبودیت و ذلت در مقابل حق تعالی، یکی  برای خداوند یعنی گذاشتن پیشانی روی خاک از سر تواضع و اظهار« سجده»

اند که این عملی است است و بعضی آن را مصداق ذاتی عبادت دانسته« الهی عبادت»از مصادیق بسیار روشن و بارز 

صالحیت عبادت شدن را واجد  شود، به خالف سایر اعمال که اگرمحسوب می« عبادت»بذاته یعنی به خودی خود،  که

  .گردد تبدیل« عبادت فعلی»قصد به باشد باید با تعلق 

بوده بر اساس بعضی از روایات بهترین و  «عبادت»برای خداوند متعال یک مصداق بارز « سجده»به هر تقدیر 

 حالی است که به سجده رفته و در آن حال مشغول گریه باشد و خداوند را به نزدیکترین حالت انسان به خداوند همین

  . [1] .بزرگی یاد نماید

دارند. در این بیان حضرت ای مبذول میداشته و به آن اهتمام ویژه اولیاء خداوند عموما به این عبادت عالقه خاصی

از القاب مشخصه حضرت همین لقب  اند که اساسا یکیالسالم آنچنان گوی سبقت را ربودهالعابدین امام سجاد علیه زین

های حضرت دارد. به عالوه به گردیده است که داللت بر کثرت سجده تعیین« سیدالساجدین»و از این باالتر « سجاد»

که همان « ثفنه» های آن بزرگوار و ظهور آثاری در مواضع سجده در بدن مبارک حضرت به نامسجده علت کثرت

ید در السالم بابرای بررسی این عبادت حضرت سجاد علیه .اندنیز ملقب نموده« ذوالثفنات»است، حضرت را به « پینه»

  :محورهای زیر بحث نمود

  .نمودندمحلی که حضرت برای سجده انتخاب می -1

  .بعضی از اذکار سجده حضرت -2

  .حالت حضرت به هنگام سجده -3

  .های حضرت و آثار آنکثرت سجده -4

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

)به نقل از ثواب االعمال(  4، ح 167)به نقل از کتاب عاصم بن حمید( و ص  6، ح 171، ص 49بحاراالنوار، ج  [1]

  .«باب فضل السجود»و « آدابه باب السجود و»، 49و ر. ک: بحاراالنوار، ج 

 .1741سن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد مح

 سرآمد فقیهان

از جمیع احکام الهی و همه حالل و حرامها  السالم آگاهی اتم آن بزرگوارانهای علم ائمه هدی علیهمیکی دیگر از شعبه

 -السالمعلیه-گوید از امام صادق می« بکر بن کرب صیرفی»شهرت یافته است.  «علم فقه»باشد که اصطالحا به می

نیازی نخواهیم داشت ولی مردم حتما به  هر آینه نزد ما چیزی است که با وجود آن هرگز به مردم»فرمود: شنیدم که می

 و خط -صلی الله علیه و آله و سلم  -ما کتابی است به امالء حضرت رسول الله  باشند، و نزدما محتاج و نیازمند می

آئید و شما برای کاری نزد ما می م حاللها و حرامها موجود است وای که در تما، صحیفه-السالمعلیه-حضرت علی 

 [ . اما1« ]فهمیم.شناسیم و میاید عمل کنید و یا آن را ترک کنید، میکرده سپس ما هر گاه به آنچه از ما کسب تکلیف

 علم»اند و هیچ کس در هدوران خود بود به اعتراف بسیاری از تذکره نویسان، سر آمد فقیهان -السالمعلیه-امام سجاد 

به این مطلب و مرجعیت آن بزرگوار در این زمینه حتی شامل دستگاه اموی و  مقدم بر ایشان نبوده است. اقرار« فقه

حضرت را به لقب  «جوزیابن»نیز بوده است. « زهری»و علماء درباری او مانند « عبدالملک مروان» شخص

- تر از علی بن الحسینما در میان فقیهان، فقیه»است که  د بسیاری نقل کردهملقب نموده و از قول تعدا« سیدالفقهاء»

دهد هنگامی ارزش خود را نشان می [ این جمله9( ]-السالمعلیه-)ما راینا افقه من علی بن الحسین « ندیدیم. -السالمعلیه

این قبیل اعترافات در قسمت  ای ازاند. به گوشهزیستهبسیاری می که توجه داشته باشیم در عصر حضرت فقهای

  .اشاره شده است« از منظر نکته دانان و گوهر شناسان -السالمعلیه- حضرت سجاد»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .6، ح 991، ص 1اصول کافی، ج  [1]

  .919تذکرة الخواص، ص  [2]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 سرافکندگی طاغوت در برابر امام

هر چه کوشش کرد که خود را به  هشام بن عبدالملک که ولیعهد زمان بود، سالی امیرالحجاج شد و به مکه آمد؛

ای قرار جمعیت و ازدحام مردم مانعش شد؛ از آن جهت در گوشه د و حجر را استالم کند، کثرتحجراألسود برسان

استالم حجر بپردازد. در  کرد، تا پس از تخفیف جمعیت، به طواف خانه وکنندگان خانه خدا را تماشا می گرفت و طواف

السالم وارد شد. العابدین علیهرت زینحض -آورد هجوم می که جمعیت مثل موج دریا برای طواف خانه، -این موقع 

 باز کردند تا با کمال پیغمبر را دیدند به احترام او کنار رفته و احترام کردند و راه را برای حضرت مردم وقتی پسر

  .بپردازد آرامش و راحتی حجر را استالم کند و به طواف خانه

  گذشت بهر طوافهر طرف می

  فتاد شکافخلق می در صف

  زد قدم بهر استالم حجر

  گشت خالی ز خلق، راه گذر

القدر کیست که این همه مردم بدو جلیل این مرد»از بزرگان شامیان که همراه هشام بن عبدالملک بود و پرسید:  یکی

 اقاو اتف«! شناسمشنمی» -سوخت، از روی تحقیر گفت: از غضب و ناراحتی می ؟ هشام که در دریایی«کننداحترام می

  .والیت را درک نکرده بود خبر و مقامالسالم بیراست گفته بود زیرا او از درک حقیقت امام سجاد علیه

  کرد در پاسخ تجاهل گفت نشناسم که کیست

  ها که بر اعجاز احمد، بولهبزان تجاهل

دوستی را  مشهور است در آن جمع حاضر بود)طریق محبت و والیت« فرزدق»شاعر معروف که به  ،«ابوفراس»

  «.شناسانممی شناسی من او را به تواگر تو او را نمی»پیمود و( فورا گفت: 

  بوفراس آن سخنور نادر

  بود در جمع شامیان حاضر
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  شناسمش نیکوگفت من می

  زو چه پرسی؟ به سوی من کن رو

  کنیم(و آنگاه قصیده غرایی را سرود: )که ما فقط به ذکر چند بیت از آن اکتفا می

  هذا الذی تعرف البطحاء و طأته

  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

  هذا ابن خیر عباد الله کلهم

  هذا التقی النقی الطاهر العلم

  اذا راته قریش قال قائلها

  الی مکارم هذا ینتهی الکرم

  یکاد یمسکه عرفان راحته

  رکن الحطیم إذا ما جاء یستلم

  و لیس قولک من هذا بضائره

  تعرف من أنکرت و العجمالعرب 

  هذا بن فاطمة ان کنت جاهله

  بجده انبیاء الله قد ختموا

  یغضی حیاء و یغضی من مهابته

  فما یکلم اال حین یبتسم

  قط اال فی تشهده« ال»ما قال 

  . [1] لو ال التشهد کانت الءه نعم

  :ه نظم فارسی ترجمه کرده استشاعر شیرین سخن و عارف نامی، این قصیده را چنین ب« عبدالرحمن جامی»

  آن کس است این که مکه و بطحا

  زمزم و بوقبیس و خیف و منی

  حرم و حل و بیت و رکن و حطیم

  ناودان و مقام ابراهیم

  مروه، مسعی، صفا، هجر، عرفات

  طیبه و کوفه، کربال و فرات

  هر یک آمد به قدر او عارف

  بر علو مقام او واقف

  داستقرةالعین سیدالشه

  زهره شاخ دوحه زهراست

  میوه باغ احمد مختار

  الله داغ حیدر کرار

  چون کند جای در میان قریش

  رود از فخر بر زبان قریش

  که بدین سرور ستوده شیم

  به نهایت رسیده فضل و کرم

  ذروه عزت است منزل او

  حامل دولت است محمل او

  از چنین عز و دولت باهر

  هم عرب، هم عجم، بود قاصر

  جد او را به مسند تمکین

  خاتم األنبیاست نقش نگین

  از حیا نایدش پسندیده

  که گشاید به روی کس دیده

  حب ایشان دلیل صدق و وفاق

  بغض ایشان نشان کفر و نفاق

  گربپرسند ز آسمان بالفرض

  سائلی من خیار أهل األرض؟

  به زبان کواکب و أنجم

  «هم»نیاید اال  هیچ لفظی
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  ذکرشان سابق است بر أفواه

  بر همه خلق، بعد ذکر الله

تا فرزدق را به زندان اندازند و  بن عبدالملک که آبروی خود را بر باد رفته دید بسیار غضبناک شد و دستور داد هشام

 العابدینیت به امام زینهنگامی که فداکاری و دفاع جانانه فرزدق از وال .المال قطع کنندمستمری او را از بیت

این اشعار را به خاطر صله و »گفت:  السالم رسید، دوازده هزار درهم برای او فرستاد، ولی فرزدق قبول نکرد وعلیه

  :السالم فرمودامام علیه«. من است جایزه نگفتم، بلکه این اشعار ذخیره آخرت

  بیت احسانیمگفت: ما اهل

  آنچه دادیم باز نستانیم

  جودیم بر نشیب و فراز ابر

  قطره از ما به ما نگردد باز

  آفتابیم بر سپهر عال

  نفتد عکس ما دگر بر ما

  چون فرزدق به آن وقار و کرم

  . [9] .گشت بینا قبول کرد درم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .964، ص 9کشف الغمة فی معرفة االئمة، علی بن عیسی االربلی، ج  [1]

  .96، ص 7الکنی و األلقاب، ج  - 964، ص 9کشف الغمه، ج  [2]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 کنندگانادتسرور عب

مشغول بود. شیطان به صورت ماری مهیب به  السالم به نماز و تهجددر کتب معتبر روایت شده که شبی امام سجاد علیه

سازد و از خدا منصرفش نماید انگشت پای آن حضرت را بگرفت و بگزید.  طرف آن حضرت رفت تا به خود مشغولش

نداشت و غرق و محو قرب پروردگار  السالم ابدا توجهی به اطرافعلیه السالم مانند جدش امیرمؤمنانچهارم علیه امام

[ 1« ]انت سید العابدین و زین اولیائی الماضین.»آن حضرت خطاب شد:  خویش بود. در این هنگام از طرف خداوند به

  «.کنندگان و زینت اولیای گذشته من هستیسرور و زیور عبادت تو. »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .294اصول کافی، ص  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 های طوالنی امام سجادسجده

  :السالم گویدالعابدین علیهی از غالمان امام زینیک»

در پی او روان شدم. چون  السالم را دیدم که سر به بیابان گذاشت. من نیز جهت مراقبت از آن حضرتعلیه روزی امام

 که باای طوالنی فرورفت. من با اینسختی نهاد و به سجده آن حضرت به محل خلوتی رسید پیشانی مبارک را بر سنگ

شنیدم که  شنیدم.به گوش خودحضرت ایستاده بودم صدای گریه و ناله جانسوز آن حضرت را می فاصله زیادی از آن

اله اال الله تعبدا و رقا، ال اله اال الله ایمانا و تصدیقا و  ال اله اال الله حقا حقا، ال»فرمود: اش میاین جمالت را در سجده

از سجده برداشت  رتبه با سوز و آه وصف ناپذیری تکرار فرمود. و چون سرجمالت را دقیقا هزار م این«. صدقا

  . [1] «.است های چشمش تر شدهمحاسن و صورت مبارکش را دیدم که از اشک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .912سید بن طاووس، لهوف، ص  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 
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 سخاوت و کرم

 دنویسد: آنگاه که یزید بن معاویه لشکریان خومی اربلی در کشف الغمه از کتاب نثر الدرر از ابن اعرابی روایت کرده

 گسیل داشت، علی بن الحسین علیهماالسالم چهارصد زن همراه با شوهران خود از را جهت قتل و غارت به مدینه

شدند و مدینه را ترک کردند همچنان در  ی بنی عبد مناف را پناه داده و تا آنگاه که سپاه مسرف بن عقبه متفرققبیله

  .بردندمی ی علی بن الحسین )ع( به سرخانه

طرد و اخراج بنی امیه از حجاز پرداخت علی بن الحسین  زبیر نیز بهگوید: موقعی که ابناربلی اضافه کرده میعالمه 

درآورد. و از  های مختلف را در کنف حمایت خودترتیب رفتار کرد و بسیاری از خانواده )ع( باز هم به همان

معاویه مسلم بن عقبه را به قتل و غارت مدینه فرستاد،  زمخشری در ربیع االبرار چنین آمده است که: وقتی یزید بن

ی خود درآورد و در خانه چهارصد نفر از زنان مدینه همراه با اوالد و حشم آنان را در کفالت خود العابدین )ع(زین

کرد، و بود همچنان آذوقه و غذا و خوراک آنان را اداره می جای داد و تا وقتی که لشکر مسلم مدینه را ترک نکرده

ی شیرینی که در خانه مورد از یکی از زنان جویا شدند، وی در پاسخ گفت: نعمت و آسایش و زندگی آنگاه که در این

مادر خود مشاهده نکردم. و در تذکرة الخواص از ابن  ی پدر وگذشت هرگز در خانهعلی بن الحسین )ع( بر من می

آنگاه که علی  :مد بن حسین از حمیدی و او نیز از سفیان ثوری که گفتگفت حدیث کرد ما را مح الدنیا آمده است کهابی

 ای که هزاربن علی )ع( برای وی توشه و سفره بن الحسین علیهماالسالم عازم حج و عمره گردید سکینة دختر حسین

یم تقس ساکینی حره نزدیک شد دستور داد بین فقرا و مآن حضرت همین که به منطقه درهم خرج آن شده بود فرستاد،

  .کنند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ :منبع

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 سجده طوالنی

السالم به بیابان رفت. من نیز به دنبالش بیرون علیه گوید: روزی امام سجادالسالم مییکی از غالمان امام سجاد علیه

، مشنیدمی پیشانی خود را بر سنگ سختی نهاده است، من ایستادم، صدای گریه و ناله او را رفتم، آن حضرت را دیدم

الله حقاً حقاً، ال اله اال الله تعبداً و رقاً، ال اله اال الله  اش گفت: ال اله االهای زیر را در سجدهشمردم، هزار بار، جمله

با کمال بندگی و خضوع اقرار  همتا نیست، منبه حق و راستی معبودی جز خدای یکتا و بی»تصدیقاً و صدقاً:  ایماناً و

و از روی ایمان، تصدیق، صدق و خلوص به یکتایی ذات پاک خدا،  همتا نیست،ای یکتا و بیکنم که معبودی جز خدمی

  «.نمایممی اعتراف

  . [1] .سپس سر از سجده برداشت، دیدم محاسن و صورتش از اشکهای چشمش غرق شده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .لهوف سید بن طاووس، صفحه آخر [1]

 .منبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 سخاوت و بخشندگی

شناسند و مال و ثروتشان را امانتی روز نمی دانند و برای خدمت به آنان شب ویها را عیال الهی ممردان الهی، انسان

پنهان و  فرماید: آنان که اموال خود را شب و روز،شمارند. خداوند درباره آنان میمی الهی برای حل مشکل نیازمندان

( علی بن 979شوند. )بقره: گین میاست و نه غم کنند، مزدشان نزد پروردگار است؛ نه ترسی بر آنهاآشکار، انفاق می

غافل نکرده،  جمله مردان الهی بود که عشق به خدا و مناجات شبانگاهی، وی را از خلق خدا السالم نیز ازالحسین علیه

  :فرمودباره می ور ساخته بود. او در اینبلکه عشق به محرومان را در دلش شعله

خود را ببینم که نیازمند باشد و از خدا بخواهم که به او بهشت  ان )دینی(من از خدایم شرم می کنم که برادری از برادر

قیامت شود، به من گفته شود:  گاه که روزولی خود، بخل ورزم و از مال دنیا او را محروم کنم؛ زیرا آن ارزانی دارد،

ر از این بودی )و آن را به تاگر بهشت در دست تو بود، خیلی بخیل ،«تو در دنیا برای مال و منال آن، بخیل بودی»

  . [1دادی(. ]نمی کسهیچ

 پدرم دوبار»گوید: السالم میای که فرزندش امام باقر علیهگونهبه کوشید،رو، همواره در رفع نیازمندی مردم میاز این

درم در زمستان گوید: پدیگرش می [ یعنی نصف آن را در راه خدا بخشید. فرزند9؛ ]«اموالش را با خدا تقسیم کرد همه
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 داد و یا اینکه آن راشد، همان را صدقه میولی هنگامی که زمستان تمام می پوشید،عبایی از خز به قیمت پنجاه دینار می

مندان همراه و از کرامت حاجت [ . بخشش آن حضرت با حفظ7بخشید. ]فروخت و پولش را به نیازمندان میمی

بوسید، داد، نخست آن را میای میهرگاه به نیازمندی صدقه»اند: نوشته نه کهگذاری به دور بود، آن گوهرگونه منت

[ . در خبری دیگر، عبدالله 9«. ]کندمی فرمود: مرحبا به کسی که )با گرفتن صدقه( توشه آخرتم را برایم حملمی سپس

ا پ آمد، بهدم، هرگاه نیازمندی میالسالم بونزد علی بن الحسین علیه»کند: می بن داوود از فردی به نام مستقیم نقل

دقه گمان، ص؛ بی«أن تقع فی ید السائل ان الصدقة تقع فی ید الله قبل»فرمود: خاست و هنگام برآوردن حاجتش میمی

  . [2] .«گیردگیرد، در دست خداوند جای می پیش از آنکه در دست نیازمند قرار

 دانست و از این رو، در این کار شب از روزله با خداوند میدستان را معامتهی بنابراین، آن حضرت رفع نیاز

 کشید و در دل تاریکی درنان به دوش می ها انبانالسالم شبگوید: علی بن الحسین علیهشناخت. ابوحمزه ثمالی مینمی

  . [6] .«نشاندصدقه دادن در تاریکی شب، خشم پروردگار را فرو می» :فرمودگشت و میپی نیازمندان می

آید، ولی شان از کجا میزندگی دانستند کمکگروهی از نیازمندان اهل مدینه نمی»محمد بن اسحاق گوید:  همچنین

رسید، از دست دادند )و روشن شد ها به دست آنان میگذشت، آنچه را در شب السالم درهنگامی که علی بن الحسین علیه

ما وقتی »رو، نیازمندان اهل مدینه گفتند: این [ . از7«. ]السالم بوده است(یاور آنان در دل شب علی بن الحسین علیه که

  . [4] .«السالم در گذشتکه علی بن الحسین علیه صدقه پنهانی را از دست دادیم

السالم به عیادتش علیه علی بن الحسینمحمد بن اسامة بن زید در بستر بیماری افتاده بود. » :گویدعمرو بن دینار می

السالم پرسید مشکلت چیست؟ او گفت: قرض بر گردن من علیه رفت. محمد شروع به گریستن کرد و علی بن حسین

قرض تو بر عهده  :السالم پرسید: مقدارش چقدر است؟ گفت: چهارده هزار دینار. امام فرمودعلیه است. علی بن الحسین

  . [4] .«ازمپردمن، آنها را می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

ب ؛ تهذی747، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 749، ص 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 742، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

  .671، ص 2التهذیب، ج 

؛ تهذیب الکمال؛ ج 747، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 747، ص 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 117، ص 2طبقات، ج  [2]

  .741، ص 91

  .744، ص 91تهذیب الکمال، ج  [3]

  .22، ص 1، ج 9؛ صفوة الصفوة، بخش 147و  146، صص 9مجمع االحباب، ج  [4]

  .111، ص 2طبقات، ج  [5]

؛ تهذیب الکمال، 747، ص 4 ؛ سیر اعالم النبالء، ج196، ص 7؛ حلیة االولیاء، ج 749، ص 9تاریخ دمشق، ج  [6]

  .147، ص 9؛ مجمع االحباب، ج 749، ص 91ج 

  .747، صی 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 197، ص 7؛ حلیة االولیاء، ج 747، ص 9تاریخ دمشق، ج  [7]

، ص 9، مجمع االحباب، ج 394 ، ص9حلیة االولیاء، همان؛ سیر اعالم النبالء، ج ؛ 749، ص 9تاریخ دمشق، ج  [8]

  .749، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 144

  .749، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [9]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول 

 سفیان ثوری

 السالم بدیناند، از امام سجاد علیهخوانده که مشایخ صوفیه او را تاج دین و دیانت و شمع زهد و هدایت« فیان ثوریس»

  :مضمون نقل کرده است

حرفهای ناشایست درباره تو  السالم آمد و به وی گفت: فالن کس تو را نکوهش کرده ونزد علی بن الحسین علیه مردی»

چین پیش خود چنان پس به طرف خانه آن کس به راه افتادند مرد سخن من بیا تا نزد او برویم، گفت. امام فرمود: بامی

فرمود: ای فالن اگر آنچه درباره من  کرد که امام به زودی از وی انتقام خواهد گرفت چون نزد او رسیدند اماممی گمان

  . [1] «را بیامرزداگر نادرست باشد، خدا تو  ای درست باشد، خدا مرا بیامرزد وگفته

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .179، ص 1عطار، تذکرة االولیاء، ج  [1]

 .1777امی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهمنبع: امامان اهل
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 سفیان بن عیینه

 و انتفض و وقع علیه الرعدة و لم یستطع أن السالم فلما أحرم و استوت به راحلته و اصفر لونهحج علی بن الحسین علیه»

  . [1] «فقال: أخشی أن أقول لبیک، فیقال لی ال لبیک یلبی. فقیل له: ما لک ال تلبی؟

و  حج راهی مکه شد، هنگامی که احرام بست و بر مرکب خود قرار گرفت رنگش زرد شد قصد علی بن حسین به»

ن لبیک ترسم که مگوئی؟ فرمود: از آن مینمی لرزه بر اندامش افتاد و نتوانست لبیک بگوید. به او گفته شد چرا لبیک

 .«ال لبیک» :بگویم و در جواب من گفته شود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .ه ق 1919، طبع تهران، سال 921کفایة الطالب، ص  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 سفارشات ارزنده در لحظات حساس

  :ُزهری که یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام سّجاد، زین العابدین علیه الّسالم است، گوید

همین که کنار حضرت نشستم  آخرین لحظات عمر شریف امام سّجاد علیه الّسالم به محضر مبارکش شرفیاب شدم، در

کرد و فرمود: میل کن. اظهار داشتم: یابن رسول اللّه! غذا  طاب به منمقداری نان و سبزی کاسنی آوردند، حضرت خ

قطره ای از آب  ندارم. حضرت فرمود: از آن میل نما، که آن سبزی کاسنی است و روی هر برگش خورده ام و میل

 را بردند و مقداری روغن آوردند، حضرت بهشت ریخته و شفای هر دردی است. ُزهری گوید: سپس آن طبق غذا

کردم: نیازی به آن ندارم. فرمود: این روغن بنفشه است و خواّص بسیاری در  فرمود: از این روغن استفاده کن. عرض

  .هست و بر تمامی روغن ها برتری دارد آن

فتند راز گ حضرت باقرالعلوم علیهماالّسالم وارد شد؛ و آن دو بزرگوار مدّتی با یکدیگر در همین بین فرزند امام سّجاد،

  .خوش اخالق و خوش برخورد باش !من تنها یک جمله از صحبت ایشان را متوّجه شدم که فرمود: پسرم و

اسرار امامت به فرزند خود می باشد؛ پس کمی جلوتر رفته و عرضه  و من احساس کردم که حضرت مشغول سپردن

  من! اگر پیش آمدی شود، بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم؟ داشتم: موالی

الّسالم که او جانشین و وارث  علیه الّسالم اشاره به فرزندش نمود و اظهار داشت: به این پسرم، محّمد علیه مام سّجادا

او باقرالعلوم می باشد. عرض کردم: معنای باقرالعلوم چیست؟ فرمود:  من می باشد، او مخزن علوم و اسرار الهی است،

  .را تشریح و تفسیر می نماید و تجّمع می نمایند و او تمام علوم و فنونزودی دانشمندان و دوستان ما گرد ا به همین

بیرون فرستاد وچون بازگشت به حضرت عرض کردم: چرا به  پس از آن، حضرت، فرزندش را برای انجام کاری

اسالم  ننمودی؟ فرمود: امامت به کوچکی و بزرگی سّن و سال نیست، بلکه رسول گرامی فرزند بزرگ خود وصیت

گفتم: اوصیاء و خلفاء حضرت رسول چند نفر  .صلّی اللّه علیه و آله، این چنین ما را از لوح مکتوب آگاه ساخته است

هستند، که  الّسالم فرمود: آنچه در صحیفه و لوح یافته ام، تعداد اوصیاء دوازده نفر می باشند؟ حضرت سّجاد علیه

هفتمین فرزندم محّمد باقر، دوازدهمین خلیفه و  افزود: از ُصلباسامی آن ها با خصوصیاتشان ثبت شده است. و سپس 

  . [1] .متولّد خوهد شد حّجت خدا به نام مهدی )عّج(

عصمت و طهارت علیهم الّسالم از شّر خلفاء و سالطین جور در امان  و امام سّجاد علیه الّسالم همچون دیگر اهل بیت

نهایت، توّسط هشام بن  نجه های روحی و جسمی قرار می گرفت. و درهر روز و هر لحظه مورد انواع شک نبود؛ بلکه

فیض عظمای شهادت نائل آمد، بدن مطّهر و مقدّسش توّسط  عبدالملک مروان به وسیله زهر، مسموم گردید، و چون به

قبرستان بقیع، در جوار  باقر علیه الّسالم تجهیز و غسل داده شد؛ و پس از تکفین و إقامه نماز، در فرزندش امام محّمد

 اْستُْشِهدَ َو یْومَ  َصلَواُت اللّه و َسالُمهُ َعلَیِه یْوَم ُوِلدَ َو یْومَ »نمود.  قبر شریف عمویش امام حسن مجتبی علیه الّسالم دفن

  .«یْبَعُث َحیا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .1، ح 977، ص 96بحاراالنوار: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی
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 سرانجام چاپلوسی

  . [1] .ره بدی او نیز سخن گویدکند، بعید نیست که نادانسته درباکسی که بدون شناخت از کسی تعریف و تمجید می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .744، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 744، ص 91همان، ج  [1]

گاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان منبع: امام سجاد از دید

1742. 

 گزاریسپاس

  . [1] .افکندگیرد، بند دوستی و محبت خویش را بر گردنت میگزاری بر تو پیشی میکسی که در سپاس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .914، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 سعید بن مسیب

بن مسیب، افضل فقهای سبعه بود که  هجری وفات نموده است. سعید 49د یافته و در سالدر سال دوم خالفت عمر تول

 نویسد که علمای سنت درباره[ . عالمه مقرم می1شود ]به آنان منتهی می بعد از صحابه در مدینه بودند و فقه عامه

ت که او پنجاه سال نماز صبح را با اس خلکان حکایت کردهاند حتی ابنپارسائی و عبادت سعید بن مسیب مبالغه نموده

 السالم ثابت بوده و از جمله معتقدین به امامت وی بودمحبت امام سجاد علیه خواند و اگر چه دروضوء نماز عشاء می

نماز بخواند زیرا از خود امام  ولی به تشییع جنازه حضرت حاضر نشد و به مسجد پیغمبر رفت که در خلوت دو رکعت

صلی الله علیه و آله فرموده هر کس به من ایمان آورد و نبوت تو را  د که خداوند تعالی به پیغمبرچهارم شنیده بو

بخواند گناهان گذشته و آینده او  نماید و در مسجد تو دو رکعت نماز در حال خلوت بدون توجه و مالحظه مردم تصدیق

از امام حاضر نشدی گفت، چون حضرت سجاد مسیب گفتم چرا بر نم آمرزم. علی بن زید گوید، به سعید بنرا می

حاضر خواهند شد و  خود گفتم حاال هر چه زن و مرد نیکوکردار و بدکردار است در تشییع جنازه او رحلت فرمود پیش

خوب است بروم دو رکعت نماز بخوانم که مشمول  آیدمسجد به کلی خلوت است و چنین فرصتی دیگر به دست نمی

اد، د نماز ایستادم صدای تکبیری از آسمان شنیدم که تکبیر اهل زمین او را جواب ! چون بهمضمون حدیث مزبور شوم

ادم تکرار شد! من ترسیدم و با رو به زمین افت سپس تکبیر دیگری از آسمان و تکبیری از زمین شنیدم که تا هفت مرتبه

خواندم  من نه دو رکعت نماز را در مسجدمردم از نماز آن حضرت برگشته بودند و  و مدهوش شدم و چون به خود آمدم

 کردم مگر نمازبودم از این دو کار اختیار نمی و نه به نماز آن حضرت موفق شدم. علی بن زید گفت اگر من به جای تو

  .مگر خسران و زیان آشکاری که دامنگیر تو شده است برای آن حضرت را و این نیست

  . [9] شدمکار خیر اراده دیگری نداشتم و ای کاش برای نماز او حاضر میپس سعید گریه کرد و گفت من نیز غیر از 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

ملقب به دیباج که جد امی حضرت  بکرارت بودند از: قاسم بن محمد بن ابیفقهای سبعه پس از سعید بن مسیب عب [1]

دالله عبی -یسار برادر غالم میمونه زوجه رسول اکرم صلی الله علیه و آله  ابوایوب سلیمان بن -السالم بود. صادق علیه

ابوبکر عبدالرحمن بن حارث  - زبیر( عروة بن زبیر )برادر عبدالله بن -عبدالله عقبه که از سادات تابعین بود.  بن

  .خارجة بن زید بن ثابت انصاری -قرشی. 

  .917 - 919العابدین تألیف مقرم صاالمام زین [2]

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 
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 سعید بن جبیر

سبب  گفت بدینثنای آن جناب بسیار می العابدین اعتقاد داشت ونویسد، سعید بن جبیر به امامت زینمرحوم مجلسی می

  .حجاج بن یوسف او را شهید کرد

  چون سعید را نزد آن ملعون بردند گفت توئی شقی بن کسیر؟

است حجاج گفت در شأن ابوبکر و عمر  دانست و او مرا سعید بن جبیر نام نهادهگفت مادرم نام مرا بهتر از تو می سعید

یا در جهنم؟ سعید گفت اگر داخل بهشت و دوزخ شوم و اهل آنها را ببینم آن  دانیت میگوئی آیا آنها را در بهشچه می

  !اند یا در دوزخدانم که در بهشتمی وقت

  گوئی؟حجاج گفت در حق خلفای دیگر چه می

  !اندسعید گفت مرا به آنان وکیل نکرده

  حجاج گفت کدام یک را بیشتر دوست داری؟

  .تراندنزد خالق من پسندیده سعید گفت هر کدام که در

  تر است؟حجاج گفت کدام یک نزد خالق تو پسندیده

  .داندسعید گفت این علم نزد کسی است که آشکار و نهان آنها را می

  خواهی به من راست بگوئی؟حجاج گفت نمی

  . [1] خواهم به تو دروغ بگویم، آنگاه حجاج دستور قتل او را دادسعید گفت نمی

  :واستند سعید را به قتل رسانند رو به قبله نمود و این آیه را تالوت نمودچون خ

  . [9] انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و االرض

  :حجاج گفت رویش را از قبله بگردانید چون روی سعید را از قبله برگردانیدند گفت

  . [7] فاینما تولوا فثم وجه الله

  :سعید در آن حال گفت حجاج گفت رویش را به خاک افکنید

  .و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری

  .آنگاه سر سعید را از بدنش جدا کردند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :نوشت هاپی 

  .نقل به معنی 219جالء العیون ص [1]

  .77سوره انعام آیه [2]

  .119سوره بقره آیه  [3]

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 

 سالم بن ابی الجعد

السالم شمرده اصحاب امام زین العابدین علیه الجعد اشجعی کوفی مکنی به ابواسماء، شیخ او را از جملهسالم بن ابی

از امام  الجعدگوید: سالم بن ابیچند تن معروف از خاندان سالم را توثیق کرده و می [ و استاد ما آقای خوئی،1است ]

  . [9] .کرده است السالم روایت کرده و اعمش نیز از وی روایت نقلامیرالمؤمنین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .معجم رجال الحدیث [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 حفصهسالم بن ابی

از  السالم والسالم و از امام ابوجعفر باقر علیهعلیه حفصه غالم ابن عجل کوفی، وی از امام زین العابدینسالم بن ابی

نقل کرده که دلیل بر انحراف  [ کشی چند روایت درباره او1السالم روایت کرده و دارای کتابی است. ]علیه امام صادق

ام ام -گوید: به ابوجعفر سند خویش از ابوعبیده حذاء نقل کرده، می باشد از جمله روایتی است که بهیو گمراهی او م

که هر که بمیرد و امامی نداشته  ایپرسید که: آیا نشنیدهحفصه از من میالسالم عرض کردم: سالم بن ابیعلیه - باقر
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ام، آنگاه پرسید: امام تو کیست؟ گفتم: من جواب دادم: آری شنیده باشد، مرگش چون مرگ زمان جاهلیت خواهد بود؟ و

از تو نشنیده بودم که تو  امامان منند. پس از شنیدن سخن من گفت: به خدا قسم من -صلی الله علیه و آله  - آل محمد

  :السالم رو به من کرد و فرمودعلیه امامی را شناخته باشی. امام ابوجعفر باقر

تمام  مقام و منزلت امام چیست؟ منزلت امام، بزرگتر و باالتر از آن است که سالم و داند کهاو چه می وای بر سالم،»

  . [9] «.مردم بدان معتقدند

 اش بود، همین که مردم باهمچنان از ترس ظلم و ستم امویان در گوشه خانه سالم در روزگار حکومت اموی مخفی شد و

« کای درهم شکننده بنی امیه، لبی»گفت: می کوفه با لباس احرام لبیک گویان در آمد وابوالعباس سفاح بیعت کردند، از 

 ه. زمان حیات امام جعفر صادق 174تا در مکه مکرمه فرود آمد. وی در سال  گفتو همچنان این ذکر لبیک را می

  . [7] .السالم از دنیا رفتعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال نجاشی [1]

  .رجال کشی [2]

  .رجال نجاشی [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779ا علیه السالم چاپ رض

 سالم غالم عمر

  . [1] .السالم شمرده استسالم بن عبدالله، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سدیر بن حکیم

ین اصحاب امام ز است شیخ او را از سدیر بن حکیم بن صهیب صیرفی کوفی مکنی به ابوالفضل از جمله موالی بوده

گوید: من به همراه پدر، جد به نقل از حنان بن سدیر از پدرش روایت کرده، می [ صدوق1داند، ]السالم میالعابدین علیه

گفت: این قوم کیستند؟ گفتیم اهل  کن حمام رو به ما کرد وعمویم در مدینه وارد حمامی شدیم ناگهان مردی در رخت و

  :کوفه، فرمود

؟ شماست کوفه، خوش آمدید، چرا تن پوش و ساتر ندارید و بعد گفت: چه چیز مانع از پوشش شما ای مردم آفرین بر»

  «...حرام است فرمود: عورت مؤمن بر مؤمن -صلی الله علیه و آله  -زیرا رسول خدا 

سرش محمد بن علی نیز السالم است و پعلی بن حسین علیه :و چون از حمام بیرون شدیم پرسیدیم آن مرد که بود؟ گفتند

حکیم بن جبیر روایت  السالم و همچنین ازاز امام زین العابدین و ابوجعفر و ابوعبدالله علیهم [ وی9همراه او بود. ]

  . [7] .انددیگران از وی روایت کرده کرده و ابوطالب و ابوالوفاء و پسرش حنان بن سدیر و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

حمام آمده است که راوی گفت: آنگاه  ( کتاب الطهاره باب آداب764/  1من ال یحضره الفقیه. در وسائل الشیعه )ج  [2]

  .م -قسمت کرد و هر کدام قسمتی را پوشش قرار داده و وارد حمام شدیم  یم داد و او چهارپدرم قطعه کرباسی به عمو

  .معجم رجال الحدیث [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 سری بن عبدالله

السالم بر شمرده الله بن حارث بن عباس بن عبدالمطلب، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیهسری بن عبد

  . [1] .است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعد بن حکیم

  . [1] .السالم دانسته استشیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779 رضا علیه السالم چاپ

 سعد بن ابی سعید

او را در  -مطابق صریح گفتار شیخ طوسی  - قتیبهابن -به دلیل این که در محل مقابر سکونت داشت  -ملقب به مقبری 

  . [1] .السالم آورده استعلیه ردیف اصحاب امام زین العابدین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعد بن طریف

ت. السالم شمرده اسزین العابدین علیه سکافی مولی بنی تمیم کوفی، شیخ او را از اصحاب امامسعد بن طریف حنظلی ا

 نباته و او از ابوجعفر و ابوعبدالله علیهماالسالم روایت کرده است، سعد شغل گوید: سعد از اصبغ بن[ نجاشی می1]

  . [9] .السالم به او نوشته استعلیه مباشد که امامی« جعفررسالة ابی»قضاوت داشته و دارای کتابی به نام 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9)جلد  منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعید بن جبیر

تابعی است شیخ او را از جمله اصحاب  ابومحمد، غالم بنی والبة، در اصل اهل کوفه بوده و در مکه اقامت داشته، و

 بزرگ و حامیان اسالم و مدافعان حقوق ضعیفان و محرومان بود که از مجاهدان [ و او1السالم دانسته ]امام سجاد علیه

  :پردازیمما در ذیل به اختصار به برخی از شؤون و احوال او می
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  مقام علمی او

روی زمین نبود مگر این که به  خواندند... و کسیترین علمای زمان خود بود و او را ناقد علما میاز برجسته سعید

 سعید در تفسیر، فقه، انواع علوم و فزونی عمل صالح از جمله رهبران و :گویدکثیر می[ ابن9. ]دانش او نیاز داشت

  . [7] .پیشاهنگان بود

  تقوا و شایستگی او

مکرمه  پرهیزگاران عصر خود بود و همواره به تالوت قرآن اشتغال داشت و در کعبه سعید بن جبیر در پیشاپیش

[ و از خداوند خشیت بسیاری 9رساند ]پایان می گشت تا این که قرآن را بهو بر نمیکرد نشست و قرآن تالوت میمی

 خوف و خشیت آن است که چنان از خدا بترسی که جلو معصیت و نافرمانی تو را گفت: باالترینداشت و بارها می

  . [2] .بگیرد، و تو را به طاعت خدا وادارد و این است خشیت سودمند

  اشعثقیام سعید با ابن

قاریان دیدند که وظیفه  که عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بر ضد حکومت حجاج قیام کرد، سعید و گروهی از وقتی

و به همراه او برای نابود ساختن حکومت طاغوت تبهکار حجاج  اشعث را تأیید کنندکند که ابنشرعی ایشان ایجاب می

ی نبوده میان برده و هیچ جنایت ین خدا باقی نگذاشته بود مگر آن که ازقیام کنند که هیچ حرمتی را برای د بن یوسف ثقفی

اشعث به و فساد او به لرزه در آمده است همین که نهضت ابن مگر این که مرتکب شده است، زمین از جور و ستم

و  که رفتحج به م سعید به اصفهان گریخت و هر سال دو مرتبه: یک بار برای عمره و یک بار برای سستی گرایید،

مردم دیدار داشت و درباره امور دینی و علمی با ایشان  شد و باکرد، و چه بسا موقعی پنهانی وارد کوفه میآمد می

  . [6] .کردصحبت می

  شهادت سعید

جهان اسالم بود دستگیر کردند  خواران و مزدوران حجاج، سعید بن جبیر را که یکی از بزرگان تفکر و دانش در جیره

  :یوسف آوردند، همین که در برابر او ایستاد، فریاد زد و گفت و او را تحت نظر به نزد طاغوت تبهکار حجاج بن

  «تو شقی بن کسیری؟» -

  :سعید با منطق حق چنین پاسخ داد

  «...مادرم به نام من آگاهتر بود، او نام مرا سعید بن جبیر نهاد»

  :ست تا دستاویزی معتبر برای ریختن خون وی به دست آورد، رو به سعید کرد و گفتطاغوت خوا

  «نظر تو درباره ابوبکر و عمر چیست، آیا آنها اهل بهشتند و یا اهل دوزخ؟»

  :سعید با منطق خروشان خود گفت

رد دوزخ شدم و اهل اگر وا من وارد بهشت شدم اهل بهشت را بنگرم خواهم دانست چه کسی در بهشت است، و اگر»

  «...دوزخ را دیدم خواهم دانست چه کسی در آن جاست

  :ای برای رسیدن به مقصود خود نیافت، این سؤال را کردطاغوت با شنیدن این پاسخ هیچ روزنه

  «...نظر تو درباره خلفا چیست؟»

  :سعید، چون عالمی آگاه، پاسخ داد

  «...من وکیل ایشان نیستم»

  :کار پرسیدآن ناپاک جنایت

  «.کدام یک از خلفا را بیشتر دوست داری»

السالم را به نیکی ببرد و آن را علیه بدین وسیله نظر او را به دست آورد، شاید او نام امام امیرالمؤمنین خواستمی

  :دهد، و هدف شوم او بر سعید پوشیده نماند و در جواب او گفت دستاویزی برای شکنجه کردن وی قرار

  «...تر باشددام از آنها که آفریدگارشان راضیهر ک»

  «کدام یک مورد رضای بیشتر آفریدگار است؟» -

  «.این مطلب برای کسی معلوم است که از سر و راز و نیاز ایشان آگاه باشد» -

  «خواهی سخن مرا تصدیق کنی؟نمی» -

  . [7] «...مایل نیستم که سخن تو را تکذیب کنم» -

سر مبارکش روی زمین افتاد و  ن گفتگو دستور داد گردن سعید را بزنند، جالدان گردن او را زدند وپس از ای طاغوت

[ و به 4بار به زبان فصیح ادا کرد اما بار دوم و سوم با فصاحت نگفت. ] سه مرتبه کلمه ال اله اال الله را گفت، نخستین

میان مردم گذرانده بود سپری شد  نشر علم و فضیلت در ترتیب زندگی این عالم بزرگ که دوران حیاتش را در راه این

که آنان پیشاهنگ حیات علمی خود را از دست دادند، عمرو بن میمون  و مسلمانان با کشته شدن او سوگوار شدند زیرا

 یدبراستی سع»چنین گفت: نقل کرده است که او همین که از کشته شدن سعید اطالع یافت از روی غم و اندوه از پدرش

  . [4] «.نبود مگر نیازمند به علم و دانش او بود بن جبیر از دنیا رفت، آن کسی که در روی زمین کسی

  . [11] .سالگی واقع شد 94ه در سن  42شهادت سعید بن جبیر در ماه شعبان سال 

گوید: ای دشمن می گیرد و به اومی دید که گریبانش رااز کشتن او سخت نگران شد و همواره او را در خواب می حجاج

گفت: مرا با سعید بن جبیر چکار؟! از کشتن وی پشیمان شده و همواره می خدا برای چه مرا کشتی؟ و آن طاغوت جانی
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  .همین طور پشیمان شد پیش از او نیز معاویه پسر هند نسبت به قتل حجر بن عدی صحابی بزرگ پیامبر [ و11]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .مناقب ابن شهر آشوب [2]

  .44/  4البدایة والنهایة:  [3]

  .44/  4البدایة و النهایة:  [4]

  .44/  4البدایة و النهایة:  [5]

  .44/  4لبدایة و النهایة: ا [6]

  .رجال کشی [7]

  .17/  9اثیر: ابن [8]

  .19/  9تهذیب التهذیب:  [9]

  .17/  9تهذیب التهذیب:  [10]

  .17/  9اثیر: تاریخ ابن [11]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779یه السالم چاپ رضا عل

 سعید بن حارث

  . [1] .السالم شمرده استسعید بن حارث مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعید بن عثمان

  . [1] .السالم شمرده استشیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779ا علیه السالم چاپ رض

 سعید بن مرجانه

همچنین برقی در شمار اصحاب امام آورده  [ و1السالم شمرده است. ]شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

ه  96 گوید: او یکی از افاضل مدینه بوده است، و در سالافراد ثقه شمرده است و می حبان او را در ردیف[ ابن9است. ]

  . [7] .یا رفتاز دن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]

  .74/  9تهذیب التهذیب:  [3]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعید بن مرزبان

تر بود، و عقیلی گوید: او مردم قاری گوید: وی از همهسعید بن مرزبان بقال کوفی اعور غالم حذیفه، ابوداوود می

شیخ  [1] .اندو را ضعیف شمرده و گروه دیگری او را مورد انتقاد قرار دادهعیینه اابن مردی ثقه و استوار بوده است و

  . [9] .السالم دانسته استاو را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .74/  9تهذیب التهذیب:  [1]

  .رجال برقی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سعید بن مسیب

م السالکه از امام زین العابدین علیه ا از جمله کسانی شمرده استابومحمد سعید بن مسیب بن حزن مخزومی، شیخ او ر

عمر ابن .اندشرح حال، وی او را یکی از نام آوران دنیا و بزرگ تابعین دانسته [ و بعضی از نویسندگان1روایت کرده ]

ه اختصار شرح حال او را [ و ما ب9شد. ]مسرور می او را دیده بود، -صلی الله علیه و آله  -گوید: اگر رسول خدا می

  :کنیمبازگو می

  مقام علمی او

گوید: من تمام زمین را مکحول می .از بزرگترین علمای عصر خویش و از داناترین افراد در علم حدیث بوده است وی

انش من کسی را با گستردگی د»گوید: [ علی بن مدین می7را ندیدم. ] برای کسب علم گشتم، داناتر از سعید بن مسیب

قضاوتهای عمر حفظ داشت  [ وی از همه مردم بیشتر از احکام و9« ]مسیب در میان تابعین سراغ ندارم. سعید بن

  :السالم درباره او فرمود[ و امام زین العابدین علیه2پرسید، ]می عبدالله بن عمر همواره از امور زندگی خود از وی

  . [6] «.اتر بوده و فصیحترین فرد روزگار خود بودسعید بن مسیب از همه کس به آثار گذشتگان دان»

  سخنان حکیمانه

  :کنیمای از آنها را بیان میاز سعید بن مسیب سخنان حکیمانه بسیاری به جا مانده که ما گزیده

منزجر باشید تا این که اعمال  چشمانتان را از دیدن یاران ستمگر پر نکنید مگر آن که در دلتان از آنان :فرمود

 آورد!! وشود مگر آن که همان را از سوی زنها میهیچ چیز نا امید نمی اثر نشود. و فرمود: شیطان ازتان بیشایسته

نداشتند، و جز با معصیت خدا خود را خوار  ای همانند طاعت خدا گرامیگفت: بندگان خدا خودشان را با هیچ وسیلهمی

 زشود. و نیت به انسان بس که ببیند دشمنش مرتکب معصیت خدا مییاری خدا نسب نساختند. و فرمود: همین قدر در

تر ای بیشپست است و به طرف هر فرومایه نیازی بطلبد مردم به او محتاج شوند. و فرمود: دنیافرمود: هر که از خدا بی

. و فرمود: هیچ که از راه نادرست به دست آورد و در راه ناروا مصرف کند تر از آن کسی استمایل است و فرومایه

مردم را سزا نیست که  و دانشمند و صاحب فضیلتی نیست مگر آن که دارای عیبی است ولی عیب بعضی از بزرگ

  .حاکی از نگرش درست او نسبت به زندگی است [ این بود برخی از سخنان حکیمانه او که7بازگو کنند. ]

  تعظیم امام

کسی را باالتر از علی بن  گفت: هرگزکرد و همواره میالسالم را احترام و تعظیم میزین العابدین علیه سعید، امام

[ ما در بحثهای گذشته به بخشی از سخنان 4که از خود بیزار شدم. ] السالم ندیدم و هرگز او را ندیدم مگر آنحسین علیه

  .السالم بوده استمام علیهکردیم که دلیل بر تعظیم و بزرگداشت وی از ا وی اشاره

  اختالف در وثاقت سعید

عدالت وثاقت او گشته و در این  اخبار درباره وثاقت سعید بن مسیب اختالف نظر دارند، گروه زیادی معتقد به راویان

 ماد امام زینالسالم نقل شده که او از افراد مورد اعتابوعبدالله صادق علیه اند که از امامباره به روایتی استناد جسته

بزرگداشت وی از امام و بیان فضیلت و تقدم آن  [ همچنان که دراین باره به تعظیم و4السالم بوده است. ]العابدین علیه

السالم علیه اند چیزی که بر معرفت کامل وی نسبت به امامورع و تقوا استدالل کرده حضرت بر تمام مسلمانان در علم و

  .گوار داللت داردو اعتقاد به امامت آن بزر

س از السالم پالعابدین علیه اند که وی از نماز خواندن بر پیکر مقدس امام زینبه روایتی استدالل کرده اما بدگویان وی

[ و از جمله 11فرموده استاد ما آقای خویی این روایت مرسله است.] [ جز این که به11کند، ]وفاتش خودداری می
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این حدیث نیز برای  ز همه کس به حدیث ابوهریره و شوهر دخترش داناتر بوده است،آن است که او ا اتهامات وی

گوید: صحیح آن است که به دلیل تمام نبودن سند مدح خویی می کاستن از مقام و مرتبه او صالحیت ندارد، استاد ما آقای

اختالف درباره  بر نقل موارد [ و چه کار نیکی کرده مرحوم مجلسی که19این مرد توقف شود... ] و نکوهش درباره

  . [17] .این مرد اکتفا کرده است بدون این که قولی را ترجیح دهد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .119/  1شذرات الذهب:  [2]

  .49/  9تهذیب التهذیب:  [3]

  .42/  9تهذیب التهذیب:  [4]

  .46/  9تهذیب التهذیب:  [5]

  .111/  4البدایة و النهایة:  [6]

  .رجال کشی [7]

  .96/  7تاریخ یعقوبی:  [8]

  .1/  1اصول کافی:  [9]

  .رجال کشی [10]

  .177/  4معجم رجال الحدیث:  [11]

  .191/  4معجم رجال الحدیث:  [12]

  .رجال طوسی [13]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سالم بن مستنیر

ابوجعفر محمد باقر علیهماالسالم شمرده  سالم بن مستنیر جعفی کوفی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین و امام

  . [9].السالم روایت کرده و ابوجعفر احول نیز از او روایت کرده استعلیه [ وی از امام باقر1است. ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

  .معجم رجال الحدیث [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سلمة بن ثبیط

ابوفراس سلمة بن ثبیط بن شریط بن انس اشجعی همدانی کوفی، شیخ او را در زمره اصحاب امام زین العابدین 

  . [1].السالم شمرده استعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سلمة بن دینار

سفیان مخزومی، وی از گروهی روایت  سود بنسلمة بن دینار مکنی به ابوحازم اعرج افرز تمار مدنی القاص غالم ا

عمرو و دیگران. و احمد، ابوحاتم، ابوامامة بن سهل، سعید بن مسیب، ابن کرده است؛ از آن جمله سهل بن سعد ساعدی،
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 سعدیزمان خودش نظیر نداشت، ابن که در ای بودهگوید: وی ثقهخزیمه میاند و ابننسائی او را توثیق کرده عجلی و

کرد سلیمان بن عبدالملک زهری کسی را دنبال وی فرستاد تا نزد قضاوت می وید: سلمة بن دینار در مسجد مدینهگمی

[ شیخ او را 1اما مرا نیازی به او نیست. ] بیاید، وی به زهری پیغام داد که اگر نیازی به او دارد خود نزد وی بیاید، وی

  . [9] .ه استالسالم شمردعلیه از اصحاب امام زین العابدین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .199/  9تهذیب التهذیب:  [1]

  .رجال طوسی [2]

قر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ با9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سلمة بن کهیل

اند [ و او را متهم کرده1السالم دانسته. ]علیه ابویحیی سلمة بن کهیل حضرمی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین

  :السالم نقل کرده استابوعبدالله صادق علیهاست، کشی به سند خود از امام  که از پیروان بتریه بوده

  . [9] «.بخشیداگر بتریه یک صف از مشرق تا مغرب تشکیل بودند خداوند دین خود را به وسیله ایشان عزت نمی»

والمقدام بن عتیبه و سلمة بن کهیل و اب حفصه و حکمبتریه پیروان کثیر النوا و حسن بن صالح بن یحیی و سالم بن ابی و

پس با کردند، س السالم دعوتهستند که ابتدا مردم را به والیت امام امیرالمؤمنین علیه باشند و ایشان کسانیبت حداد میثا

نیز مقام امامت قائل بودند ولی با عثمان، طلحه، زبیر  والیت ابوبکر و عمر مخلوط ساختند در حالی که برای این دو تن

معروف و نهی از  توان قیام کرد و امر بهطالب میکه با فرزندان علی بن ابیعقیده داشتند  و عایشه مخالف بودند و

[ کشی، به سند 7در وقت قیام، به مقام امامت رسیده است. ] السالم قیام کند،منکر همین است و هر که از اوالد علی علیه

ی از حکم همواره سؤاالت السالم بودیم،گوید: من با حکم بن عتیبه نزد ابوجعفر علیهنقل کرده، می خود از عذافر صیرفی

داشت تا این که در موردی با امام اختالف نظر پیدا گرامی می السالم او راکرد و امام ابوجعفر علیهآن حضرت می

السالم را بیاور، او رفت و علیه السالم به پسرش فرمود: پسرم برخیز و برو و نوشته علیابوجعفر علیه کردند، امام

 کرد تا این که آنالسالم آن را گشود و همچنان نگاه میآورد، امام علیه بزرگ به صورت طوماری پیچیده را اینوشته

است و رو  -صلی الله علیه و آله  -خدا  السالم فرمود: این خط علی و امالی رسولمسأله را یافت، آنگاه ابوجعفر علیه

خواهید بروید به سمت راست و چپ ابومقدام هر جا که می سلمة بن کهیل و به حکم کرد و گفت: ای ابومحمد تو و

  . [9] .شود پیدا نخواهید کردمی تر از علم قومی که جبرئیل بر آنها نازلبه خدا سوگند، علمی را مطمئن بروید،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال کشی [2]

  .رجال کشی [3]

  .رجال کشی [4]

باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سلیم بن قیس

السالم و از اصحاب امام حسن و امام علیه سلیم بن قیس هاللی عامری کوفی، شیخ او را از اصحاب امام امیرالمؤمنین

 [ و برقی او را از جمله اصحاب امام1م شمرده ]السالزین العابدین علیه حسین علیهماالسالم و از اصحاب امام

باشد و می« کتاب سلیم بن قیس»به  [ و او صاحب کتاب مشهوری است که معروف9السالم دانسته ]امیرالمؤمنین علیه

 این کتاب بسیاری از حوادث غم انگیزی را نقل کرده که در آن زمان اتفاق از نخستین مؤلفان کتاب در اسالم است و در

و آن حضرت فرمود: سلیم رحمة الله  فتاده است. ابان بن عیاش این کتاب را در محضر امام زین العابدین قرائت کردا

 [ و استاد ما آقای خوئی درباره این کتاب سخن گفته و تهمتهایی را7دانیم ]می علیه راست گفته است، این حدیث را ما

  . [9] .تاند ومردود شمرده اسکه بر این کتاب وارد کرده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال برقی [2]

  .رجال کشی [3]

  .999 - 994/  4معجم رجال الحدیث:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9یلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 مغیرهسلمان بن ابی

  . [1] .السالم شمرده استمغیره عبسی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیهسلمان بن ابی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779 رضا علیه السالم چاپ

 سلیمان بن سلیمان

  . [1] .السالم دانسته استابوعبدالله سلیمان بن سلیمان عبسی کوفی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سماک بن حرب

[ و او از جابر بن 1السالم شمرده ]علیه ابومغیره سماک بن حرب ذهلی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین

 حدیث -ان شاءالله-سماک گوید: ابنعدی میو دیگران روایت کرده است ابن سمره و نعمان بن بشیر و انس بن مالک

  . [9] .باشدراستگو می زیادی داشته و از بزرگان تابعین اهل کوفه بوده واحادیثش نیکو و بدون تردید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .979 - 979/  6تهذیب التهذیب:  [2]

عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 سجده های زیاد امام سجاد

های اوست امام زین حالت سجده -آمده  به طوری که در حدیث -به راستی که نزدیکترین حاالت بنده به پروردگارش 

 .کردخدا را زیاد سجده میهای فراوانی داشت و کوچکی در پیشگاه خدا سجده السالم از باب خضوع والعابدین علیه

رفت، یکی از غالمان پشت سر آن حضرت  السالم از شهر بیرون شد و به صحرااند: روزی امام علیهراویان نقل کرده

گوید: شمردم؛ هزار مرتبه گفت:: ال اله اال به سجده رفت. غالم می بود، دید آن حضرت روی سنگ سخت و مضرسی

گفت: آورد و صد بار میسجده شکر به جا می [ و1« ]تعبدا ورقا، ال اله اال الله ایمانا و صدقا.حقا ال اله اال الله  الله حقا

  :گفتمی و پس از آن« الحمد لله شکرا»

ز آن و پس ا« ذالمعروف الذی ال ینفذ ابدا، یا کریم، یا کریم... یا ذالمن الذی ال ینقطع ابدا و ال یحصیه غیره عددا و یا»
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  . [9کرد. ]سجده( گریه می حال همچنان )در

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

تو نیست از روی بندگی و جز  . یعنی خدایی جز تو نیست در حالی که تو حقی، خدایی441/  9وسائل الشیعه:  [1]

  .رقیت و خدایی جز تو نیست، از روی ایمان و صداقت

نگردد و جز تو کسی شمار نعمتهایت  . یعنی: ای صاحب احسان که هرگز احسانت قطع1174/  9وسائل الشیعه:  [2]

  ....هرگز پایان نیابد، ای بخشنده! ای بخشنده را نداند، و ای نیکوکاری که نیکوکاریت

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد  منبع:

 .1779رضا علیه السالم 

 ش

 شجاعت در گفتن حق

شد خبری نبود. ازدحامی که موقع طواف می های گذشته نبود از آنموسم حج آن سال با گذشته تفاوت داشت، مثل سال

 حها یا صباموی( کعبه را خلوت کرده بودند تا او بدون مزاحم طواف کند. حاجی یپنجمین خلیفهبه دستور عبدالملک )

اعمال و طواف و نماز خود را به جا  آمدند، یا سر ظهر موقعی که او آنجا نبود و با ترس و لرززود برای طواف می

  .آوردندمی

ی خانه های گذشته آمد و گردیار عادی همچون سالهای مأموران توجهی نکرد و بستوصیه در این میان شخصی به

توجه به اطراف شروع کرد. عبدالملک وقتی  کعبه طواف کرد و سپس به نماز ایستاد، نمازش را با حضور قلب و بدون

را م بسیار عصبانی شد و به مأمورانش گفت: او کیست که به خود جرأت داده و دستورات او را دید که به نماز ایستاده،

  .ادیده گرفتهن

  .دانیم قرباننمی -

  .بروید و ببینید او کیست -

  .العابدین( استیکی از سربازان او را شناخت، پیش خلیفه رفت و گفت: قربان، او علی بن حسین )زین

  .خواهد باشد، او را نزد من بیاوریدهر که می -

ای از مقداری سؤال و جواب و دیدن شمه ردند. او پس ازنمازش را تمام کرده بود. سربازان او را نزد عبدالملک ب امام

ای، پندی، چیزی بگو تا استفاده کنیم. لبخند تلخی بر لبان امام موعظه !لطف خدا به آن حضرت گفت: علی بن حسین

 نقرآن نیست، وقتی خدا در قرآ ای بهتر ازآهی کشید و فرمود: قرآن سراسر پند و حکمت است، هیچ پند دهنده نشست،

کند معلوم های مردم را چپاول میحال آن کسی که اموال و دارایی [1] فرماید: )ویل للمطففین؛ وای بر کم فروشان(می

  . [9] .چه خواهد شد... پس از خدا بترس است که

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .1ی ( آیه47مطففین ) [1]

  .27القاب الرسول و عترته، ص  [2]

 .1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 شکر نعمت

  :ردالسالم حکایت کالعابدین علیهیکی از اصحاب امام زین

احترام شایانی به حضرت سجاد  السالم نزد عبدالملک مروان رفتیم؛ عبدالملک،العابدین علیهحضرت امام زین روزی با

صورت و پیشانی مبارک حضرت افتاد، گفت: ای ابومحمد! خودتان را  السالم کرد و تا چشمش به آثار سجود درعلیه

ن تریکرده، و شما از نزدیک ها را به شما عنایتاوند متعال تمام خوبیاید، با این که خدعبادت انداخته خیلی به زحمت

باشید که دیگران از چنین هستید، شما دارای علم و دانش و کمال می شخص به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم

 برای من گفتی، نیازالهی  السالم فرمود: آنچه از فضل پروردگار و توفیقاتمحروم هستند. حضرت سجاد علیه ایدرجه

  .گذاری داردبه شکر و سپاس

پاهای مبارکش ورم کرده بود و  خواند کهالله علیه و اله و سلم با این که گناهی نداشت، آن قدر نماز می پیغمبر خدا صلی

ی شکرگزار خدا نباشم؟ و من از فرمود: آیا بندهشد. باز میمی گرفت که دهان مبارکشان خشکبه قدری روزه می

فرمود، و در دنیا و  ممنون و سپاسگزارم که ما را بر دیگران برتری بخشید و به ما جزای خیر عنایت خداوند متعال
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ادت اعضاء و جوارحم قطعه قطعه شود و در اثر عب آخرت حمد و سپاس فقط مخصوص اوست. به خدا قسم! اگر تمام

را  های الهیتوان نعمتام. چطور میهای خداوند را به جا نیاوردهیکی از نعمت نفسم قطع شود، یک هزارم شکر

  .توان شکر نعمتی از نعمتهایش را انجام دهمبشمرم؟! چگونه می

تند، قی بر من نداشخویشان و سایر مردم ح ام و دیگرنکند، پروردگار مرا غافل از شکر نعمتهایش ببیند و اگر عائله خدا

فتم تا گنمی دادم و حرفی به جز تسبیح و ذکر خدای متعالخدا، کار دیگری انجام نمی به جز عبادت و ستایش و نیایش با

اش گرفت و گفت: چقدر فرق است عبدالملک هم گریه گوید: بعد دیدم امام به گریه افتاد وکه نفسم قطع شود. زهری می

جا از ک کند. بین آن کسی که دینار بخواهد و ترس هم نداردبرای آن کوشش و تالش می هد وبین کسی که آخرت را بخوا

  . [1] .آوردو چطور به دست می

  حق را چو نمونه بنده بودی سجاد

  خورشید به دل نشانده بودی سجاد

  ی عاشورابعد از گذر حماسه

  . [9] والله شهید زنده بودی سجاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .29/  96بحاراالنوار  [1]

  .161گلهای والیت مصلحی  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  ده؛زاالعابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 شخص بد زبان

حضرت رسید و به آن بزرگوار ناسزا  السالم بنام حسن بن حسن خدمتالعابدین علیهیکی از پسر عموهای حضرت زین

  .گفت، ولی آن حضرت در جوابش چیزی نفرمود

که این مرد به من چه  السالم متوجه اهل مجلس شده و فرمود: شنیدیدکه آن شخص رفت، حضرت سجاد علیه موقعی

ناسزاهای او را بگویم! حضار مجلس گفتند: مانعی ندارد. ما هم  گفت: اکنون دوست دارم تا با هم نزد او رویم و جواب

  .دادیدشما جواب او را می مایل بودیم که

 والکاظمین الغیظ و»فرمود: حرکت این آیه شریفه را تالوت میاز  های خود را پوشید و حرکت کرد. پسحضرت نعلین

  . [1] .«الناس و الله یحب المحسنین العافین عن

همین  .آیه را تالوت فرمود، ما فهمیدیم که آن بزرگوار، او را تنبیه نخواهد کرد گوید: وقتی که آن حضرت اینراوی می

علی بن الحسین آمده وقتی که آن شخص  زد و فرمود: بگوئید کهکه نزدیک منزل آن مرد رسیدیم، امام وی را صدا 

فاع برای د السالم آمده، گمان کرد که آن بزرگوار، درصدد انتقام است؛ لذا خود راعلیه العابدیندریافت که حضرت زین

  .آماده نمود

 فتی. اگر آن سخنانی را که گفتیبرادر! تو نزد من آمدی و چنین و چنان گ موقعی که چشم امام به وی افتاد، فرمود: ای

نسبت دادی، در وجود من نباشد، خدا تو  خواهم که مرا بیامرزد و اگر آنچه که به منی من صدق کند، از خدا میدرباره

  .را بیامرزد

ر گگفت: به خدا دی السالم شنید گریه کنانالعابدین علیهکه آن شخص، این سخنان را از امام زین گوید: همینراوی می

ی شما گفتم، در وجود تو نیست بلکه من که من درباره زنم. دیدگان آن بزرگوار را بوسید و گفت: آنچهحرف زشت نمی

  . [9] .سزاوارترم هایمخودم به گفته

  العابدینحضرت سجاد زین

  حجت بر حق امام چهارمین

  اش جن و ملکریزه خوار سفره

  بر کف مشکل گشایش نه فلک

  خدا در روزگاربهترین خلق 

  از رخش آیات رحمت آشکار

  سجده او افتخار انبیا است

  زهد او زینت فزای اتقیا است

  در صداقت نیست کسی همتای او

  . [7] بوسه گردون میزند بر پای او

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

برند و نسبت به خطای مردم عفو فرومی )مردمان با تقوا آن افرادی هستند که غیظ و غضب خود را 194عمران آل [1]

  .(دوست دارد کنند و خدا نیکوکاران راو بخشش می

  .192/  9االرشاد شیخ مفید  [2]

  .977الله محبت،  [3]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :بعمن

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 شیوه عیادت از بیمار

و دیدار و  السالم به عیادتامام سجاد علیه هاشم همراهمحمد بن اسامة، بیمار شد و در بستر مرگ افتاد، جمعی از بنی

که من  ددانیبسترش نشستند و احوالپرسی کردند. محمد بن اسامه، به آنها گفت: شما می احوالپرسی او رفتند، و در کنار

هست، دوست دارم قبل از مرگم آن را از  ی مندر صف شما هستم، و به شما نزدیک بودم. اینک مبلغی وام، بر عهده

 سپس ساکت شد و دیگران هم«. کنمی من، که ادا مییک سوم قرض تو به عهده» :جانب من ادا کنید. امام سجاد فرمود

ادای همه »محمد بن اسامه فرمود:  السالم بهسکوت کردند و چیزی نگفتند. بعداز چند لحظه سکوت، امام سجاد علیه

  .«ی منهایت بر عهدهقرض

 هاشماین رو بود، که بنی رض او را به عهده نگرفتم، ازی قاینکه من در آغاز همه»السالم فرمود: علیه سپس امام سجاد

 گرفتم. به این ترتیب امام سجادی دین او را به عهده میآغاز، همه و گرنه در همان« نگویند، فالنی از ما سبقت گرفت

به جوانب امر  رعایت اخالق اسالمی نمود، و ی عیادت بیمار را به ما آموخت و در انجام کار نیک نیزالسالم شیوهعلیه

  . [1] .نشود توجه داشت تا کسی رنجیده خاطر

  ای که چهارم حجت حق بر همه خلق خدایی

  هم وصی چهارم ختم رسوالن مصطفایی

  ی بستان زهرای بتولینوگل بشکفته

  نام نامیت علی هم نام جدت مرتضایی

  جانشین و وارث و فرزند دلبند حسینی

  ی و صفاییمکه و رکن و مقام و زمزم و سع

  انت زین العابدین در شأن تو گردید نازل

  ساجدین را پیشوا و عابدین را راهنمایی

  کسان و حامی دلخستگاندادرس بر بی

  پناهان را پناهی، دردمندان را دواییبی

  گاه شیعیانیگاه مقبالن و تکیهقبله

  کشتی دین را به بحر پر تالطم ناخدایی

  مرسلینی وارث علم جمیع انبیاء و

  . [9] ای صحیفه یادگارت گنج اسرار خدایی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .779روضه کافی به نقل از  149/  7داستان دوستان  - 216حدیقةالشیعه  [1]

  .گلهای نبوت [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 شگفتی از منکر خدا و قیامت

 بیند. همچنین در شگفتم ازهای او را مینشانه نش وکند؛ یا اینکه آفریدرشگفتیم از کسی که در خدای عزوجل شک می

 بیند )که چگونه همه چیز پس از مردن، در فصل بهاربا اینکه حیات دنیا را می کسی که منکر حیات اخروی است؛

 .کندکند، ولی برای سرای ابدی کاری نمیمی یابد. نیز درشگفتم از کسی که برای دنیای فناپذیر تالشرویش دوباره می

[1] .  

  :پی نوشت ها
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  .147، ص 9مجمع االحباب، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 شرحبیل بن سعد

[ وی از زید بن 1است. ]السالم شمرده علیه انصاری، مولی بنی حنظله، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین غالم

قل ن علی علیهماالسالم و دیگران روایت کرده است، همچنان که عکرمه از وی روایت ثابت، ابورافع، ابوسعید، حسن بن

اره داد؟ گفت: آری، کسی دربسعد فتوا می مدینی گوید: از سفیان بن عیینه پرسیدم: آیا شر حبیل بنکرده است و ابن

وی در سال  :گویدحبان او را در ردیف افراد موثق نام برده و میداناتر نبوده است. ابن از اوجنگجویان و مجاهدان بدر 

  . [9] .ه زندگی را وداع گفت 197

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .791/  9تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 شیبة بن نعامة

  . [1] .السالم شمرده استشیبة بن نعامة ضبی بصری، شیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .طوسیرجال  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 شهادت حجراالسود و زنده کردن مرده

  ی شهادت نائل آمد محمدی رفیعهالسالم به درجهگویند: چون امام حسین علیهمی

ی من! ای برادر زاده»گفت:  السالم پیام فرستاد و با آن حضرت خلوت نمود والعابدین علیهزینخدمت امام  حنفیه

طالب ی علی بن ابیبعد از خود، وصیت و امامت را بر عهده دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلممی

السالم بود، هم اکنون علیه آن با امام حسین السالم و پس ازی امام حسن علیهگذاشت و از آن پس بر عهده علیهماالسالم

  .گردید وصیتی نکرد که پدرت )رضوان و صلوات یزدان بر وی باد( شهید

باشم و از نظر سنی از تو بزرگترم و با این سن و السالم میعلیه اینک من، عموی تو و برادر پدر تو و فرزند علی

خالصه اینکه مقصود  باشم وی من به این امر از تو سزاوارتر میدارم و کوچکی و خردسالی که تو دار قدمتی که من

ای عمو! تقوای الهی داشته »السالم فرمود: امام سجاد علیه «.من آن است که با من در امر وصیت و امامت نزاع نکنی

عمو! پدرم  ای !کنم که مبادا در شمار جاهالن باشیسزاوار آن نیستی نباش! من ترا موعظه می باش و در پی آنچه

و همچنین یک ساعت پیش از شهادتش نیز در امر  )صلوات الله علیه( پیش از آن که به عراق برود به من وصیت نمود

من  ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدبا من استوار فرمود و اینک اسلحه امامت و وصیت، عهد و پیمان را

  .احوال تو آشوب و اختالل روی نماید ترسم عمرت کوتاه شود و درمی است! پس بدنبال این امر نباش، چرا که من

 السالم مقرر فرماید و اگردارد که امامت و وصیت را جز در نسل حسین علیه خداوند تبارک و تعالی ابا و امتناع

مورد از آن سؤال کنیم و بیان حقیقت این  خواهی بر این امر یقین پیدا کنی بیا تا نزدیک حجراالسود برویم و در اینمی

 السالم رو به محمد حنفیهحجراالسود روان شدند و حضرت علی بن الحسین علیه پس به طرف« امر را از او بخواهیم.

بخواه تا حجراالسود را به نفع تو، به سخن  تو ابتدا شروع کن و از پیشگاه خدای تعالی با زاری و ضجه»کرد و فرمود: 

صدا  محمد حنفیه با زاری و ضجه، رو به درگاه خداوند کرد و آنگاه حجراالسود را پس« آنگاه از او سؤال کن. بیاید و

عمو! اگر تو وصی و امام بودی حجراالسود به  السالم فرمود: ایزد ولی حجراالسود جوابی به او نداد. امام سجاد علیه

حضرت  پس« اکنون تو حجراالسود را بخوان و از او سؤال کن. ای برادر زاده!»گفت:  محمد حنفیه« داد.تو جواب می

کنم از تو به حق خداوندی که عهد و سؤال می » :السالم دعا نمود، سپس به حجراالسود فرمودالعابدین علیهامام زین

 علیهماالسالم، مردمان را در تو قرار داد که خبر بدهی به ما، بعد از حسین بن علی میثاق پیغمبران و اوصیاء و تمامی
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نزدیک بود از جای خود کنده شود، آنگاه به زبان  پس ناگهان حجراالسود چنان جنبش کرد که« وصی و امام کیست؟!

 السالمالله علیهموصیت و امامت بعد از حسین بن علی، پسر فاطمه بنت رسول» :عربی، به صدا درآمد و گفت

  «.مخصوص تو است

« امامت مخصوص تو است.»السالم را بوسید و گفت: علیه ، پای مبارک امام سجادپس در این هنگام، محمد حنفیه

نه بسوی مدی به نام ابوخالد معتقد به امامت محمد حنفیه بود، پس از کابل حرکت کرد و همچنین مرویست که: شخصی

برادر »پس ابوخالد به او گفت: کند. خطاب می« یا سیدی» السالم راآمد. در مدینه شنید که محمد حنفیه، امام سجاد علیه

او در نزد »گفت:  محمد حنفیه« کند.ای که احدی وی را این چنان خطاب نمیمورد خطاب قرار داده ات را بطوریزاده

ات واگذار زیرا که گفت امر امامت را به برادرزادهمی حجراالسود با من محاکمه کرد و من از حجراالسود شنیدم که

به امامت  ی سابق خود دست برداشت وپس از این جریان، ابوخالد از عقیده« سزاوارتر است. تووی به این امر از 

السالم رفت العابدین علیهمحمد حنفیه روزی نزد امام زین :گویند[ . می1السالم معتقد گردید. ]العابدین علیهحضرت زین

از خدا بترس و  !ای عمو»السالم گفت: اد علیهو سخنان درشت گفت. امام سج« ادعای امامت کنی توئی که»و گفت: 

برخیز تا به قبرستان »حضرت فرمود: « است. حق با من»محمد حنفیه گفت: « ادعای چیزی مکن که حق تو نیست.

  «.من است یا با تو برویم تا بر تو ظاهر شود که حق با

  «.ند حق با او استهر کسی مرده را زنده ک»حضرت فرمود: « داند؟!قبرستان چه می»او گفت: 

 ای عمو! برو و او»السالم فرمود: علیه از آن رفتند تا به قبری رسیدند که صاحب آن قبر تازه مرده بود. امام سجاد بعد

 امام سجاد« توانم این کار را انجام بدهم.من نمی»او گفت: « حق کیست. را زنده گردان و سؤال کن که امامت،

  «.به اذن خالق منان برخیز !ای فالن»ر قبر ایستاد و دعا کرد، سپس فرمود: السالم پیش آمد و بر سعلیه

 العابدینامامت حق امام زین»گفت: کرد و میخود را از خاک پاک می پس ناگهان او برخاست و از قبر بیرون آمد و

ن اعجاز را از امام سجاد حنفیه چون ای بعد دوباره بجای خود برگشت. محمد« باشد.السالم است که حجت خدا میعلیه

  . [9] «.امامت حق تو است! برای من استغفار کن»گفت:  السالم دید سر و روی را بوسید وعلیه

 مقام و منزلت آن حضرت دانستند حقیقت وخواست که بر آنهائی که او را امام میحنفیه با این کار می گویند که محمدمی

ی امر امامت از پدر و برادر خود، حقایق را شنیده چرا که درباره منازعت بنمایدبه ظهور برسد، نه آنکه در امر امامت 

چرا که حضرت رسول خدا صلی  ی او ایجاد شود،تر است از اینکه این توهم دربارهی او عالیهمچنین مرتبه است و

دختری از بنی حنفیه، برای تو السالم خبر داد که بعد از من از علیه الله علیه و آله و سلم، به وصی خود حضرت علی

ی من بر دیگری حالل و کنیه ی خود را به او بخشیدم و به غیر از او، اسمدنیا خواهد آمد و من اسم و کنیه پسری به

است و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آنکه از جور و  ی دوازدهمین مننیست مگر قائم آل من، که خلیفه

  .را ابوالقاسم قرار داد اشالسالم او را محمد نام گذاشت و کنیه، لهذا حضرت امیرالمؤمنین علیهباشد ظلم پر شده

تواند از امام تقوی، بسیار بلند مرتبه بوده است، پس چگونه می منقول است که: محمد حنفیه در علم و ورع و زهد و

که با وجود گواهی  لیل بر این معنی آن استغافل باشد و طلب چیزی که حق او نباشد را بنماید! و د زمان خود

سد ی فامنع او، از آن اعتقاد دست برنداشتند و بر همان عقیده حجراالسود، جمعی کثیر، اعتقاد به امامت او داشتند و از

گویند هنوز از آن قوم جماعتی هستند که می دانستند وماندند، بلکه تا مدتها افراد زیادی بودند که او را زنده می خود باقی

که کوهی است نزدیک به مدینه مشغول به عبادت است و مهدی موعود، او  گویند او در غاری در کوه رضویمی

نماند، و این شعر را از اشعار  حق تعالی در آن غار برای او آب و عسل خلق نموده است تا گرسنه و تشنه باشد ومی

  :ی فاسد استعقیده یکی از پیروان آن

  و سبط ال یذوق الموت حتی

  یقود الخیل یقدمه اللواء

  یغیب فال یری فیهم زمانا

  برضوی عنده عسل و ماء

چشد تا آنکه لشکریان را نمی یابد و او درد مرگ رایکی از اسباط رسول وجود دارد که مرگ او را در نمی» :یعنی

بعد از آنکه مدتها از نظر مردمان غائب باشد در کوه رضوی که در  واهد بود،بیرون بیاورد و علمها در پیشاپیش او خ

در باب امامت و  باشد. این شاعر همآب به جهت او خلق شده است و به عبادت حق تعالی مشغول می آنجا عسل و

مرده است که این خدا صلی الله علیه و آله و سلم ش مهدویت آن حضرت اشتباه کرده است و هم اینکه او را سبط رسول

  . [7] .هم اشتباه می باشد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .اعالم الوری [1]

  .خالصة األخبار [2]

  .اآلمال منتهی -حدیقة الشیعه  [3]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 شفای مریض

از شیعیان مخلص بود و به بیماری برص  که« ی والبیهحبابه»روزی زنی به نام »فرماید: السالم میامام باقر علیه

 راچ»السالم( عرض کرد: و ناالن بر پدرم وارد شد. پدرم )امام سجاد علیه حالتی گریان)پیسی( مبتال گشته بود در 

امام تو دارای والیت مطلقه و امام به  گویند اگرکنند و میفدایت شوم، اهل کوفه مرا مالمت می»گفت: « گریان هستی؟

« حبابه نزدیک بیا!»پدرم فرمود: « کرد.ی تو نابود میمرض برص را از چهره کرد و اینبود هر آینه دعا میحق می

آئینه بنگر که اصال اثری از مرض در  ای حبابه! اینک حرکت کن و در»آنگاه دعایی به آهستگی تکلم کرد و فرمود:  و

 کردم همگانمنزل نرسیده بودم که شفا یافتم و چون در مجالس زنان شرکت می خود نخواهی دید. حبابه گوید: هنوز به

  . [1] «.تحیر بودند که چگونه صورت بیمار من به بهترین شکل نیکو شده بودمتعجب و م

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .711ص  سید هاشم بحرانی، مدینة المعاجز، [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 شفای دیوانه

برای دیدار پدر و مادرش اجازه مرخصی  السالم روزی از آن حضرتابوخالد کابلی یکی از ارادتمندان امام سجاد علیه

 از ثروتمندان شام با دخترش که به مرض دیوانگی مبتال است بهفردا یک نفر » :السالم فرمودخواست لیکن امام علیه

نماید. تو نزد او برو و بگو من دخترت را  گوید، آیا کسی هست تا این دختر را شفا دهد و معالجهآید و میاین شهر می

طوریکه همان دیگرروز « کند.کند ولی وفا نمیهزار درهم پاداش دهی و او قبول می کنم به شرط این که دهمعالجه می

ثروتمند شامی همان تقاضا را از مردم مدینه نمود. ابوخالد  ای از شام رسید و مردالسالم خبر داده بود قافلهامام علیه

خدمت امام سجاد  پس« هزار درهم. و او پذیرفت.کنم به شرط گرفتن دهدختر گفتم من معالجه می به پدر»گوید: 

نزد دختر دیوانه برو و گوش چپ او را بگیر و »فرمود:  السالمعرض کردم. امام علیه السالم آمدم و جریان راعلیه

ابوخالد حرکت کرد  «!فرماید که از بدن این دختر دور شوی و برنگردیالحسین تو را امر می بگو: ای خبیث! علی بن

هم را طلب کرد ندادند. او افسرده ولی چون ده هزار در السالم عمل نمود و دختر فورا خوب شدو به دستور امام علیه

ها مباش که آن افسرده»السالم فرمود: السالم بازگشت و جریان را عرض نمود. حضرت علیهعلیه خاطر خدمت امام

 «نزد علی بن الحسین امانت بسپارید تا من او را معالجه نمایم. آیند. در این مرتبه بگو، ابتدا ده هزار درهم رادوباره می

همان مطلب را در گوش  السالم آمد وخالد طبق امر امام علیهی عمل به خود گرفت و ابیمطلب، جامه ید کهطولی نکش

  .دختر گفت و مریض شفا گرفت

  . [1] .السالم گرفت و برای دیدار پدر و مادرش به کابل رهسپار گشتها را از امام علیهابوخالد پول
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 :پی نوشت ها

  .91، ص 96عالمه مجلسی، بحاراالنوار ج  - 192، ص 9طالب، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی [1]

  . 1741قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی 

 شهادت حجراالسود به امامت امام سجاد

دانست که در آخر زمان افراد عالم و  از حضرت سجاد علیه السالم درباره توحید سؤال شد، در جواب فرمود: خدا می

 «لیم بذات الصدورو هو ع»و چند آیه از سوره حدید را تا « قل هو الله احد» مردان دقیق کنجکاو خواهند آمد. خداوند

« علیم بذات الصدور»آیات پیش از از سوره حدید و جزء« و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها»نازل فرمود. جمله 

 السالم آمده است. این که امام سجاد علیه السالم در فهم این آیه، به عمق است که در حدیث حضرت علی بی الحسین علیه

امروز به آن متوجه شده است. ابوخالد  می کند، شاید ناظر به مطلبی باشد که دنیای دانش مردمی در آخر زمان اشاره

 حنفیه مرا طلب کرد وقتی به خدمتش رسیدم فرمود: ای ابوخالد می خواهم تو را کاب لی نقل می کند که روزی محمد بن

مؤمنین به هر چه امر کنی به جان امیرال به مدینه خدمت امام سجاد علیه السالم بفرستم چه نظری داری؟ گفتم: یابن

حضرت را نیز دارم. سپس محمد بن حنفیه گفت: ای ابوخالد هنگامی که به  خریدارم و مدتی است که شوق مالقات آن
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بعد از امام حسن و امام  رسیدی سالم مرا به آن حضرت برسان و عرض کن که محمد ابن علی می گوید: که من مدینه

امر خالفت اولویت دارم و باید این امر را به من واگذاری و اگر  حسین علیه السالم بزرگترین فرزند امیرالمؤمنین و در

کند: من به امر محمد بن حنفیه  قبول نداری فردی را حکم قرار ده تا بین ما قضاوت نماید. ابوخالد نقل می این سخن را

سجاد علیه السالم رسیدم پیام محمد بن حنفیه را به حضرت رساندم. آن  و بعد از آن که خدمت امام راهی مدینه شدم

میسر نمی شود و این اراده  فرمود: ای ابوخالد به عمویم بگو که امر امامت به مجرد طلب نمودن و سعی کردن حضرت

پیامبر عظیم الشأن علیه السالم به من واگذار پذیرد و این امر را  به جز تأیید الهی واخبار حضرت رسالت تحقق نمی

آن را حکم قرار می دهیم.  اگر سنگین است که بپذیری من به مکه می آیم و با هم نزد حجراالسود می رویم و نموده و

به مکه آمدم و پیام حضرت را به محمد بن حنفیه رساندم هنوز  :شهادت او حقیقت را روشن می کند. ابوخالد می گوید

م حجراالسود رفتند من ه بود امام برای طواف کعبه تشریف آوردند پس به اتفاق محمد بن حنفیه نزد کمی نگذشتهمدت 

حنفیه فرمود: ابتدا شما سؤال کنید. محمد بن حنفیه جلو آمد و دو  همراه آنان بودم. امام سجاد علیه السالم به محمد بن

جوابی نشنید بعد از آن امام  ز حجراالسود تقاضای شهادت نمود امابه جای آورد و دست به دعا برداشت و ا رکعت نماز

ای سنگی که خداوند تو را گواه گردانیده بر آن کسی از بندگان او که  :سجاد علیه السالم نزدیک حجراالسود آمد فرمود

خدا اطاعت من بندگان  حرم او می آیند اگر تو می دانی که من صاحب امر هستم و من امامی هستم که بر به طواف

ابوخالد می گوید: به امر خداوند حجراالسود به سخن در آمد و  .واجب است باید به عموی من اعالم کنی و شهادت بدهی

متعال امر و نهی او را  فصیح گفت: یا محمد بن علی امر امامت متعلق به علی بن الحسین است و خداوند به زبان عربی

فرمانبرداری از او را به همه ی آدمیان واجب ساخته است. وقتی محمد بن  ردانیده وبه تو و تمامی بندگان خدا واجب گ

گفت: یابن رسول الله امر  این شهادت را از حجراالسود شنید دست و پای امام سجاد علیه السالم را بوسید و حنفیه

عا را برای اطمینان قلب خود شده است که محمد بن حنفیه این اد امامت به حکم الهی به تو تفویض شده است. روایت

  .اعتقاد و نه از روی اظهار عناد نمود نه از روی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 1747نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ 

 شهادت آهو به امامت حضرت سجاد

درخواست رفع نیازها و احتیاجات و گرفتاری  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: به سوی خدا بروید. فقط از خدا

علیه  امام سجاد)هر قدر هم فراوان باشد( گنج های خدا را خالی نمی کند. روزی  هایتان را بنمائید. مسئلت های شما

حضرت ایستاد و در حالی که مضطرب و نگران  السالم با جمعی نشسته بودند که ماده آهویی از صحرا آمد و در مقابل

دست به دامان حضرت می زد. بعضی از حاضرین سئوال کردند: یابن رسول  بود خودش را به حضرت می چسباند و

کرده و قبل از آن که آهو  حضرت فرمود: صیادی بره این آهو را صیدآهو را چه شده است که تضرع می کند؟  الله این

تقاضا می کند که من بره اش را از صیاد بستانم تا شیر بدهد، سپس به  آن را شیر بدهد او را صیاد برده است. هم اکنون

بره  دیروز فرمود: ای صیاد برگرداند. سپس حضرت شخصی را به دنبال صیاد فرستاد وقتی صیاد آمد حضرت صیاد

بره را از تو بگیرم و به او بدهم که شیر بدهد و بعد آن را به تو  این آهو را گرفته ای او از من تقاضا کرده است که

که اشک از چشمان او جاری بود.  نماید. صیاد فورا رفت و بره آهو را آورد و آهو بچه اش را شیر داد در حالی تسلیم

این بره آهو را از من بگیر و او را به مادرش بده، صیاد گفت: یابن  ای صیاد پول حضرت به آهو ترحم نمود و فرمود:

به سمت صحرا حرکت  من بره آهو را به شما بخشیدم. حضرت بره آهو را به مادرش داد و آن ها با هم رسول الله

ه علی خلقه و أن بنی شنیدند. گفت: اشهد أنک حجة الل کردند و آهو به زبان عربی فصیح به طوری که همه حاضرین

  أمیة من اهل الفتنه

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 شیطان به افعی تبدیل شد

  .حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و حق شکم و معده بر تو این است که آن را از غذای حرام خالی نگهداری

حدیثی روایت می کند که: وقتی  نی در کتاب هدایه به سند خود از حضرت کاظم علیه السالم دربن حمدان حضی حسین

بود، شیطان به صورت افعی ده سر تیز دندان، چشم برگشته ای شد و  که حضرت زین العابدین علیه السالم مشغول نماز

منظره وحشت نکرد.  ی آن حضرت از ایناز جای سجده ی او بیرون آمد و در برابر او سر بلند کرد. ول از زیر زمین

با دندان های خود آنها را فشار داد. حضرت ابدا گوشه ی  پس افعی به زمین فرود آمد و ده انگشت پاهای او را گرفت و

  .پاهای خود را حرکت نداد چشمی به او نکرد و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 شفای بیماران توسط امام سجاد

اگر چه غالم حبشی نیکوکار خلق فرموده،  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: خدای متعال بهشت را برای مطیع و

 همی کند ک اگر چه سید قریشی باشد. و به سند خود از ابراهیم تمیمی روایت باشد و جهنم را برای عاصی خلق فرمود،

بودند، دست به چشمان او کشید و بینا شد.  گفت: علی بن الحسین علیه السالم را دیدم که بچه ی کوری را نزد او آورده

  .جواب داد و زمین گیری را آوردند، دست به او کشید، برخاست و به راه افتاد گنگی را آوردند، با او سخن گفت،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 شیخ مفید

عمل باالتر از همه خلق خدا بود، فقهای  علی بن حسین علیهماالسالم پس از پدرش از نظر علم و»گوید: شیخ مفید می

دعیه ا اند که قابل شمارش نیست و به قدری مواعظ ون بزرگوار نقل کردهمختلف از آ اهل تسنن به قدری از مسائل علوم

اند که بین دانشمندان مشهور و زبانزد کرده و فضایل قرآن، حالل و حرام و مطالب مربوط به جنگها و حوادث ایام ضبط

معارف را  ی بوده و علوم وهای فکری اسالمالسالم یکی از سرمایهزین العابدین علیه [ . حقا که امام1« ]همگان است.

احکام اسالم و آداب شرعی و دیگر فنون مختلف  در دنیای اسالم گسترش داده است و از آن حضرت، دانشمندان و فقها،

  .اندرا نقل کرده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .ارشاد مفید [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 شراوی

  . [1] «.سا، متواضع و خوشخوی بودعابد، زاهد، پار -رضی الله عنه  -امام زین العابدین »گوید: شراوی می

السالم را تا اوج بزرگی و عظمت باال برده و مردم را شیفته محبت و اخالص این اوصاف است که امام سجاد علیه

  .نسبت به او کرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .94االتحاف بحب االشراف: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 شیخانی

طالب، فضایل و مکارمش مشهور است ابی دین علی بن حسین بن علی بنموالی ما زین العاب»گوید: شیخانی قادری می

 واالمقام و گرانقدر و دارای سعه صدر بوده، کرامات ظاهریش را همه کس به چشم و جود و احسانش به همه جا رسیده،

قب امام زین فضایل و نیکیها و منا [ . دسته دسته مردم از1« ]دیده و در کتب آثار به طور متواتر ضبط شده است.

السالم از کرامات خدادادی جا مشهور است، عالوه بر همه اینها امام علیه العابدین سخن گفته و مکارم و فضایلش همه

  .دارد، به وفور برخوردار بودخداوند تنها به بندگان مخلصش ارزانی می که

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .فتوگرافی کتابخانه امام امیرالمؤمنین 14الصراط السوی: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779الم؛ رضا علیه الس
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 شافعی

  . [1] «.تر بودبه راستی که علی بن حسین از همه دانشمندان مدینه فقیه»گوید: امام شافعی می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :هاپی نوشت 

  .979/  12البالغه: ، نهج116رسائل الجاحظ: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 شایسته و سزاوار پرستش

خدا را به امید ثوابش بپرستم و چون بنده  پسندم کهیامام سجاد علی بن الحسین صلوات الله علیهما فرمودند: من نم

 پسندم که به ترس از عذابعمل نماید و چون طمع نباشد کاری نکند، و نیز نمی طمعکار فرمانبری باشم اگر طمع کند

: ندپرستی؟ فرمودبرای چه او را می عبادتش نمایم و چون بنده بدکاری باشم که اگر نترسد کاری نکند. عرض شد: پس

 .مپرستدانم و او را میمن ارزانی فرموده است شایسته و سزاوار پرستش می های بی پایانی که بهاو را به سبب نعمت

[1] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .114، ص 9مجموعه ورام، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 شهادت طلبی

 وفه رسید، گفت و گویدیکتاتور خون آشام در ک زیاد،السالم به صورت اسیر وارد مجلس ابنهنگامی که امام سجاد علیه

  .زیاد خطاب به جالدان فریاد زد: گردن او را بزنیدرخ داد، به طوری که ابن زیاد و آن حضرتشدیدی بین ابن

السالم جلوگیری کرد و در همین علیه این هنگام حضرت زینب علیهاالسالم با فریادهای خود، از کشتن امام سجاد در

 ای که کشتهکنی؟ آیا ندانستهزیاد فرمود: آیا مرا به مرگ تهدید میبه ابن م خطابالساللحظه خطرناک امام سجاد علیه

  .شهادت است شدن یک کار عادی و معمولی برای ما است و کرامت و افتخار ما از جانب خدا

ن لی بن الحسیزینب علیهاالسالم را دید، گفت: دست از ع السالم وزیاد این منظره دالوری امام سجاد علیهوقتی که ابن

االسالم که زینب علیه کنم از این پیوند محکماو را برای زینب علیهاالسالم باقی گذارید. تعجب می السالم بردارید وعلیه

  . [1] .السالم کشته گردددوست دارد همراه علی بن الحسین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .79، ص 9اثیر، ج تاریخ کامل ابن [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 شناخت عدالت

عدالت و درستکاری انسان را تعریف کرده و  السالم این حدیث شریف است کهترین سخنان دالویز امام علیههاز برجست

ما ف حسن سمته، و هدیه، و تمادی فی منطقه، و تخاضع فی حرکاته، فرویدا ال یغرنکم، اذا رأیتم الرجل قد»فرماید: می

مهانته، و جبن قلبه، فنصب الدین فخا له، فهو ال یزال  ف بنیته، وأکثر من یعجزه تناول الدنیا، و رکوب الحرام منها، لضع

یغرنکم، فان شهوات  تمکن من حرام اقتحمه، و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام فرویدا ال یختل الناس بظاهره فان

أیتموه ها محرما، فاذا ریحمل نفسه علی شوهاء قبیحة، فیأتی من الخلق مختلفة، فما اکثر من یتأبی عن الحرام و ان کثر، و

 عقل متین، فیکون ما یغرنکم حتی تنظروا عقدة عقله، فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم ال یرجع الی کذلک فرویدا ال

متینا فرویدا ال یغرنکم حتی تنظروا ایکون هواه علی عقله، أم  یفسده بجهله اکثر مما یصلحه بعقله... فاذا وجدتم عقله
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ة الدنیا للدنیا، و یری أن لذ و کیف محبته للریاسة الباطلة و زهده فیها؟ فان فی الناس من یترکهواه؟  یکون عقله علی

لله ا النعم المباحة المحللة، فیترک ذلک أجمع طلبا للریاسة، حتی اذا قیل له اتق الریاسة الباطلة أفضل من ریاسة األموال و

یقوده أول باطله الی أبعد غایات الخسارة، و یمد به  بط خبط عشواء،اخذته العزة باألثم فحسبه جهنم و بئس المهاد، فهو یخ

ة اذا سلمت له الریاس طغیانه، فهو یحل ما حرم الله، و یحرم ما أحل الله ال یبالی ما فات من دینه بعد طلبه لما ال یقدر فی

لعنهم و أعد لهم عذابا ألیما. و لکن الرجل کل الرجل الذی جعل  التی قد شقی من أجلها فأولئک الذین غضب الله علیهم و

األبد مع العز فی الباطل، و یعلم أن  ألمر الله، و قواه مبذولة فی قضاء الله، یری الذل مع الحق أقرب الی عز هواه تبعا

تبع هواه ا ما یلحقه من سرائها اندوام النعیم فی دار ال تبید، و ال تنفد، و أن کثیرا  قلیل ما یحتمله من ضرائها یؤدی الی

به، و اقتدوا بسنته،و الی ربکم توسلوا به، فانه ال ترد  یؤدی به الی عذاب ال انقطاع له، و ال زوال، فذلک الرجل تمسکوا

زیاد حرف  هر گاه کسی را دیدید که ظاهرش و راه و رفتارش نیکوست و[ . »1« ]من طلبه... له دعوة، و ال یخیب

را بفریبد، زیرا چه بسیار کسانی هستند که به  و در حرکاتش کرنش دارد، پس مواظب باشید که مبادا شما[ 9زند ]می

 و بزدلی از دسترسی به دنیا و ارتکاب محرمات آن عاجزند، بنابراین از راه خاطر ضعف و زبونی و سستی اراده

حرام برسد ابا ندارند و اگر دیدید که از  ستشان بهدهند،و اگر دشوند و مردم را با ظاهر خود فریب میدینداری وارد می

ارند بسی باشید که مبادا شما را بفریبند، زیرا که تمایالت مردم مختلف است؛ چه کنند پس مواظبمال حرام خودداری می

ند و از دارخود را به کارهای سخت و ناروا وا می کنند ولیکسانی که از مال حرام، هر چند که فراوان باشد، دوری می

قدر پایبند که چ وقتی چنین کسان را دیدید پس مواظب باشید که مبادا فریبتان دهند، تا ببیند شوندآن راه مرتکب حرام می

با وجود آن از عقلی استوار بهره ندارند و فسادی را که از  عقلند، و چقدر فراوانند کسانی که تمام اینها را ترک کرده و

در مورد چنین  دهند، بنابراینای است که با عقل خود انجام میبیشتر از کار شایسته شوندمی روی نادانی مرتکب

را گول نزند مگر این که ببیند )چگونه است( آیا با هوای  فردی، هرگاه عقل او را نیز استوار یافتید مواظب باشید تا شما

اش نسبت به ریاست عالقه س ایستاده است؟ وایستاد، و یا با عقل همراه شده و در برابر هوای نف نفس در برابر عقل

میان مردم کسانی هستند که در دنیا و آخرت زیانکارند، دنیا را  باطل و پارساییش در این باره چگونه است؟ زیرا که در

 دانند ونعمتهای مباح و حالل می کنند، و لذت ریاست باطل را باالتر از تسلط بر اموال ودنیاخواهی ترک می به خاطر

 تا آن جا که اگر به ایشان بگویند: از خدا بترسید! عزت تؤام با گناه ایشان کنند،تمام اینها را به خاطر ریاست ترک می

کورکورانه به ره خود ادامه دهند  را در خود گرفته و در این صورت جهنم آنان را بس است و بد جایگاهی است. پس

سرانجام زیانکاری بکشد، در نتیجه حرام خدا را حالل و حالل خدا را  گامهای اول خالفکاریشان آنان را به دورترین

بدهند، باکی ندارند؛ ریاستی که به  شمارند، از این که چیزی از دینشان را در برابر سالمت ریاستشان از دستمی حرام

عذابی دردناک برای کسانی هستند که مورد خشم و لعن خدایند و خداوند  اند. چنینخاطر آن خود را نگونبخت کرده

  .فراهم ساخته است ایشان

فرمان خدا ساخته و تمام نیرویش را در راه قضای الهی صرف  اما مرد کامل، آن مردی است که هوای نفسش را تابع

رحمت اندکی را  داند که رنج وداند، و میحق را به عزت ابدی نزدیکتر تا عزت در راه باطل می کند و خواری در راه

رساند که کهنگی و زوال ندارد. و براستی بیشتر می شود او را به نعمت جاودانه در سرایینیا متحمل میکه در د

ه دامن ب انجامد، پسپایان میاگر به پیروی از هوای نفس باشد به عذابی ناگسستنی و بی رسدخوشیهایی که به او می

پروردگارتان به او متوسل شوید، زیرا خداوند به  زدچنین مردی در دنیا چنگ بزنید و از روش او پیروی کنید، و ن

  «.گرداندای را ناامید نمیکند و هیچ درخواست کنندهنمی خاطر وی هیچ دعایی را رد

بدین وسیله، مقام انسان  السالم، شناخت عدالت است که از باالترین ملکات نفسانی است زیراامام علیه هدف این سخن

 های شر وشود که هیچ یک از انگیزههای نفسانی بطوری آزاد میخواسته یهای مادی و فریبها ورود و از گرفتارباال می

جعیت اند فقیهی که متصدی مرگفته اند وتواند بر او غلبه پیدا کند. بعضی از فقها به این حدیث استناد جستهنمی فساد

 [ . این حدیث بطور آشکار داللت دارد بر این7د. ]مراتب عدالت را داشته باش شود الزم است که او باالترینعامه می

کامل مستند باشد، نه به نگرش  که شناختن مرد عادل کامل در جهت ورع و تقوایش باید به کنجکاوی دقیق و بررسی

  :گذرا و سطحی، از جمله

  .بی سر و صدا بودن، که دلیل بر عدالت و تقوا نیست -الف 

ممکن است از روی دغلبازی و نفاق  باشد زیرا گاهیخود را ظاهر الصالح ساختن، که این نیز دلیل عدالت نمی - ب

 هایش قرار دهد بعد از این که دید از راههای دیگر به اینهامطامع و خواسته باشد، دین را وسیله رسیدن به آرمانها و

  .رسد از وسیله دین استفاده کندنمی

از  شود، زیرا گاهی ممکن است شخصی خود را به این کار وا دارد ودلیل تقوا نمی از مال حرام، این نیزخودداری  -ج 

استفاده کند. اما وسایلی که بدان وسیله کمال ورع  آن در راه رسیدن به آرزوها و هدفهایی که هیچ ارتباطی به دین ندارد

  :شود عبارت است ازکشف می و درستکاری و دینداری شخص

  .عقل انسان بر هوای نفس و تمایالتش غلبه کند -الف 

  .های عدالت و تقواستدل به ریاست باطل نبسته و از آن دوری کند که این خود از استوارترین نشانه -ب 

نیروهایش را متوجه رضای خدا و تقرب به او  ای که تمامپیروی از اوامر الهی و تسلیم کامل به فرمان خدا به گونه - ج

  .گیرداز اندیشه و تفکر و ایمان شخص سرچشمه می کند، این است آن عدالت واقعی که
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .172/  9، احتجاج طبری: 716تنبیه الخواطر: ص  ،14تفسیر امام عسکری: ص  [1]

  .م -زند تماوت فی منطقه، آمده یعنی آرام حرف می« تمادی»به جای  976/  9در نسخه مترجم تنبیه الخواطر ج  [2]

  .سفینة النجاة [3]

جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 شرح های صحیفه سجادیه

اند و در این خصوص زیادی داشته دانشمندان بر آموزش صحیفه سجادیه و شرح و توضیح مفاهیم و مقاصد آن عالقه

ر د اند که شیخ المحققین حاج شیخ آغا بزرگ تهرانی آنها را نام برده است وکرده مجموعه ای از کتابهای ارزنده تألیف

  :کنیمذیل عین نوشته ایشان را نقل می

 ه، این شرح به 1724بن محمد علی سبزواری ملقب به وثوق الحکماء متوفای  شرح صحیفه از میرزا ابراهیم -1

  .ه 1799چاپ:  را توضیح داده است، سالفارسی و به گونه عرفانی است، کلمات و جمالت مشکل 

فصیح بن میرحسن تبریزی قزوینی، متوفای سال  شرح صحیفه از میرزا ابراهیم بن میر محمد، معصوم بن میر -2

دعاهای  ای ازشرح پاره»نویسد: در کتاب خاتمة المعارج از این شرح یاد کرده می ه. فرزند وی سید حسن نیز 1194

  «...صحیفه

بن محمد بن صالح بن اسماعیل کفعمی صاحب مصباح،  صحیفه از شیخ تقی الدین ابراهیم بن علی بن حسنشرح  -3

  .را فوائد الطریفه نامیده است ه، که آن 1142متوفای سال 

شرح صحیفه مولی شریف ابوالحسن بن محمد طاهر بن عبدالحمید فتونی عاملی اصفهانی غروی متوفای حدود سال  -4

  .ه 1191

  .شرح صحیفه فارسی، نوشته دانشمندی از علمای شیعه -5

  .شرح صحیفه موجود در کتابخانه امام رضا از یکی از دانشمندان شیعه -6

  .شرح صحیفه موجود در کتابخانه امام رضا )ع( نوشته یکی از علمای شیعه که تاریخ آن معلوم نیست -7

  .بن فارسی شرح صحیفه از سید جلیل میرزا محمد باقر بن حسین -8

  .شرح صحیفه از عالمه مال محمد باقر مجلسی به فارسی که منحصرا موارد مهم و مشکل را شرح کرده است -9

  .شرح صحیفه از عالمه محمد باقر مجلسی که نا تمام است به نام )الفوائد الطریفه( به زبان عربی نوشته است -10

  .ریاض العابدینشرح صحیفه از بدیع هرندی به فارسی با نام  -11

  .شرح صحیفه از محمد تقی بن مقصود -12

  .شرح صحیفه به فارسی، مجهول المؤلف -13

  .ه، در بغداد 1774شرح صحیفه از سید جمال الدین کوکبانی یمانی ساکن هند، متوفای سال  -14

  .شناخته نشده استشرح صحیفه از یکی از علمای شیعه که به دلیل افتادگی اول و آخر آن نویسنده آن  -15

شرح صحیفه از حبیب الله بن علی مدد کاشانی که یک نسخه آن در نزد نوادگان آن مرحوم در کاشان موجود  -16

  .است

مزجی است، آن را در  شرح صحیفه از شیخ عباس بن محمد علی بالغی نجفی صاحب تنقیح المقال که شرحی -17

ه شروع  1112رفته بود نوشته؛ در اول جمادی االولی سال  برای زیارت السالم وقتی که به خراسانمشهد الرضا علیه

  .کرده است همان سال به پایان رسانده است و بعدها پس از مراجعتش به اصفهان پاک نویس کرده و در ماه رجب

  .شرح صحیفه میرزا حسن بن مولی عبدالرزاق الهیجی صاحب شمس الیقین در سه مجلد نا تمام است -18

شرح صحیفه از تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی پدر فاضل هندی که در کتابخانه ابوالهدای کلباسی در اصفهان  -19

  .موجود است

  .ه 1144شرح صحیفه فارسی از محقق آغاحسین خوانساری متوفای سال  -20

  .ه 1194شرح صحیفه از حسین بن مال حسن گیالنی اصفهانی، متوفای سال  -21

  .جعفر محمد موسی کرکی که به صورت حاشیه و تعلیق نوشته استیفه از سید حسین بن حسن بن ابیشرح صح -22

ه، که به  449شرح صحیفه از شیخ عزالدین حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی پدر شیخ بهائی متوفای سال  -23

  .باشدصورت تعلیق می

ر کتابخانه شیخ الشریعه اصفهانی در نجف موجود شرح صحیفه از خلیل بن غازی قزوینی که یک نسخه آن د -24

  .است

  .شرح صحیفه از سید محمد رضا اعرجی -25
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  .شرح صحیفه از رضا علی طالقانی -26

  .شرح صحیفه از محمد سلیم رازی -27

  .شرح صحیفه از محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی به فارسی -28

  .باقر روغنی قزوینی به عربیشرح صحیفه از محمد صالح بن محمد  -29

  .شرح صحیفه از شیخ عباس بن محمد بن علی بن محمد بالغی نجفی -30

  .شرح صحیفه از سید صدرالدین بن میر محمد صالح طباطبائی جد سادات مدرس در یزد -31

موجود  خه آنشرح صحیفه از مفتی میر عباس لکنهوری که در کتابخانه سید ناصر حسین کنتوری در لکنهور نس -32

  .است

مشروح و  -ریاض آمده است  بطوری که در کتاب -شرح صحیفه از جمال السالکین عبدالباقی خطاط تبریزی  -33

  .مفصل به روش صوفیه نوشته شده است

  .شرح صحیفه از عبدالغفار رشتی از دانشمندان عصر شاه عباس -34

  .القاسم بن مفتاح زیدی یمانیبیمفتاح ابوالحسن عبدالله بن اشرح صحیفه از ابن -35

  .شرح صحیفه، از عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء -36

  .شرح صحیفه از محمد طاهر بن حسین شیرازی ساکن قم -37

ه، به  1191شرح صحیفه از صدرالدین علی بن نظام الدین احمد اشتکی شیرازی معروف به مدنی، متوفای سال  -38

  .نام ریاض السالکین

  .شرح صحیفه از سید شرف الدین علی بن حجة الله شولستانی حسینی طباطبائی -39

  .ه 491شرح صحیفه از نورالدین ابوالحسن بن عبدالعال کرکی متوفای سال  -40

  .شرح صحیفه از ابوالحسن علی بن حسن زواری، به زبان فارسی -41

یان مفصلی شبیه تفسیر مجمع الب ان شهید ثانی که شرحشرح صحیفه از شیخ علی بن شیخ زین العابدین از نوادگ -42

کند و در آخر معنای دعا را آورد سپس از نظر ادبی بحث میمی کند و بعد لغتها رااست؛ نخست دعا را نقل می

  .آوردمی

خه آن سالدین عاملی است، یک ن جعفر که او نیز از نوادگان شهید ثانی زینشرح صحیفه از شیخ علی بن شیخ ابی -43

  .است در کتابخانه سید محمد مشکات در تهران موجود

ه، که به عنوان حاشیه در یک  1779شرح صحیفه از محمد علی بن نصیر چهاردهی رشتی نجفی متوفای سال  -44

  .مجلد بزرگ به فارسی نوشته است

، اما کندرایب آن را بیان میشرح صحیفه خطی از شیخ محمد علی بن حاج سلیمان جشی بحرانی نویسنده لغات و غ -45

  .این شرح ناتمام است

  .شرح صحیفه از فتح الله خطاط صوفی که به روش صوفیانه در آن بحث کرده است -46

  «.النکت اللطیفه»ه، به نام  1142شرح صحیفه از شیخ فخرالدین طریحی نجفی متوفای سال  -47

  .ه را شرح داده و آن را تحفة الرضویه نامیده استشرح صحیفه از میرزا قاضی که چهار دعا از صحیف -48

شرح صحیفه که اول و آخرش افتاده و مؤلفش معلوم نیست و این کتاب در شوشتر نزد شیخ مهدی شرف الدین  -49

  .باشدمی

  .شرح صحیفه از سید محسن بن قاسم بن اسحاق ضغانی زیدی از مردمان قرن سیزدهم هجری -50

خطی. از این شرح ابن  ه، 1921د محسن بن احمد شامی حسینی یمنی زیدی، متوفای سال شرح صحیفه از سی -51

  .زیاده در مجله نشر العرف نام برده است

ای از آن در قم نزد سید شرح صحیفه از محمد بن محمدرضا مشهدی، مؤلف کتاب کنزالدقائق، در چهار جلد، نسخه -52

  .شهاب الدین تبریزی است

البالغه، از این کتاب شرح نهج از سید افصح الدین محمد شیرازی مؤلف کتاب المواهب االلهیه فیشرح صحیفه  -53

  .چاپ شده، نام برده است سید شهاب الدین در مقدمه خود بر کتاب صحیفه

  .شرح صحیفه از محمد معروف به عبدالباقی که لغتهای صحیفه را در آن آورده است -54

ی سال متوفا -خدایش بیامرزد  -جعفر محمد بن جمال الدین ابومنصور حسن بن شهید ثانی شرح صحیفه از شیخ ابو -55

  .ه 1171

نام حدائق الصالحین و این  ه، به 1171شرح صحیفه از محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی متوفای سال  -56

  .نویسی دارد غیر از شرح دیگری است که به سبک تعلیق و حاشیه

اند، شرح مختصر دنیا آمده ولی پدرانش اهل دیلم بوده حیفه از قطب الدین محمد بن علی که در الهیجان بهشرح ص -57

تحقیقات دقیقی  ای که حاصل معنا را با عباراتی شیوا و همه کس فهم آورده و دارایترجمه است به زبان فارسی و

  .تهران موجود است رباشد،یک نسخه از این کتاب در کتابخانه جالل الدین محدث دمی

ه، از علمای عصر صفویه و از  1144نجفی متوفای سال  شرح صحیفه از سید محمد بن حیدر حسینی طباطبائی -58

  .استاد عالمه مجلسی است شاگردان شیخ بهائی و

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  .شرح صحیفه از محمد معروف به شاه محمد اصطهباناتی شیرازی به نام ریاض العارفین و روضة العارفین -59

شرح یا تعلیق بر صحیفه از محدث محمد بن شاه مرتضی کاشانی معروف به مال محسن فیض، متوفای سال  -60

  .، که به چاپ رسیده است1141

  .شرح صحیفه از شیخ ابوجعفر محمد بن منصور بن احمد بن شهید ثانی -61

عبدالصمد حارثی عاملی متوفای  حسین بنشرح صحیفه از شیخ االسالم و المسلمین بهاء الملة و الدین محمد بن  -62

  . [1] .ه، به نام حدائق الصالحین 1171سال 

، به نام نوراالنوار 1119سال  شرح صحیفه از محدث سید نعمة الله بن عبدالله موسوی شوشتری جزایری متوفای -63

  .به چاپ رسیده است 1716که در سال 

  .ی که غیر از نوراالنوار بلکه بزرگتر و مقدم بر آن استشرح صحیفه دیگری از سید نعمة الله جزایر -64

  .شرح صحیفه از فاضل هادی بن مال محمد صالح بن احمد مازندرانی به فارسی -65

کند که من ه، سید حسن صدر نقل می 1121شرح صحیفه از شیخ یعقوب بن ابراهیم بختیاری حوزی متوفای سال  -66

  .امآن را به خط مؤلف دیده

[ و 9پذیرد ]کرده بود، پایان می این جا شرحهایی را که محقق بزرگ شیخ آغا بزرگ تهرانی از شروح صحیفه یاد در

  :نوشته شده است که عبارتند از بعد از آنها نیز دو شرح دیگر بر صحیفه

  .شرح صحیفه از عالمه مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه که در بیروت به چاپ رسیده است -67

  .یفه از حجةاالسالم سید محمد شیرازی که درکربالی معال به چاپ رسیده استشرح صح-68

های مختلف علمای اسالم در دوره بود نام برخی از شرحهای صحیفه سجادیه که تجسم بخش میزان اهمیتی است که این

 یافته و براستی که ازحقیقت گنجهایی از علم و حکمت و عرفان را در آن  اند که دردادهو در طول قرنها به آن می

  .باشدالبالغه در جهان اسالم میهای فکری پس از قرآن و نهجمهمترین سرمایه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .قبال از این شرح یاد شد 26در شماره  [1]

  .729 - 724/  17الذریعه فی تصانیف الشیعه:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 شروح صحیفه کامله سجادیه

هم ملقب شده است، و انبوه « اخت القرآن» که به« زبور آل محمد»این « یفه کامله سجادیهصح»نظر به جایگاه واالی 

 است، از قدیم االیام تاکنون از جانب علمای بزرگ و اندیشمندان فرهیخته مورد معارف و حقایق نابی که در آن موجود

گردد و بسیاری از متجاوز می تتوجه قرار گرفته و توسط آنان شروح متعددی بر آن نگاشته شده است که بر شص

های مختلفی از آن به اند. چه اینکه ترجمهبدین وسیله شرح داده علماء نیز بر آن حاشیه زده و بعضی از مطالبش را

  .رساندمی انجام شده است و این همه اهمیت این کتاب را در منظر علمای بزرگ به اثبات سایر زبانها

فقیه خبیر و شاعر مفلق و ادیب قدرتمند و جامع جمیع  به مرد جلیل و حکیم و متأله و یکی از بهترین این شروح مربوط

  مرحوم کماالت حسنه و آیت ربانی

اب باشد که این شرح عظیم، نیاز اربریاض السالکین می به نام -تغمده الله برضوانه  -« سید علیخان کبیر مدنی شیرازی

  .ادا نشده است« صحیفه»ه و بدون آن گویی حق مبرهن نمود« صحیفه» فضل و دانش را بدان

و مرحوم « میر داماد» و« شیخ بهاء الدین عاملی»و « مال محمد محسن فیض کاشانی»محققینی همچون  و همچنین

  . [1] .اندبر آن شرح و تعلیقه نوشته« عالمه مجلسی»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

و  971( جمال نیایشگران، ص -السالمعلیه-و امام سجاد ) 91، ص 12در این زمینه ر. ک: امام شناسی، ج  [1]

979.  

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 
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 شجاعت

باکتر بود، سجاد از همه مردم شجاعتر و بی السالم شجاعت و دالوری است و امامهای روحی امام علیهجمله ویژگی از

قعی مو باشد که شجاعترین فرزندان آدم است. از جمله موارد شجاعتش،السالم میعلیه به راستی که او فرزند امام حسین

کردند، آن طاغوت ستمگر ابتدا شروع کرد به  دالله پسر مرجانه، واردبود که او را به عنوان اسیر بر طاغوت زمان عبی

رومایه، ف السالم در مقابل، با کلماتی آتشین پاسخ داد به طوری که برای طاغوتعلیه سخنان تسلی بخش گفتن، اما امام

 جهی به سلطنت و قدرتالسالم کمترین توعلیه از فرود آمدن شمشیرها و ضربات تازیانه بدتر بود، در صورتی که امام

 خشمگین شد و رگهای گردنش پر شد؛ دستور داد تا آن حضرت را بکشند. اما امام او نکرد پسر مرجانه به شدت

 کشته شدن عادت ما خانواده،»آرامش فرمود:  تابی نکرد بلکه با کمالالسالم هیچ ترس و بیمی به خود راه نداد و بیعلیه

 همچنین موقعی که او را بر یزید بن معاویه هم وارد کردند، امام« خداست. نبو شهادت برای ما کرامتی از جا

بود گوشزد کرد و تمام راههایی را که  السالم با نهایت جرأت با وی روبرو شد و جرم بزرگی را که او مرتکب شدهعلیه

  .جنایت خود داشت بر او بست او برای دفاع از خود و صحیح جلوه دادن

السالم بود که از همه کس شجاعتر السالم و امام حسین علیهعلی علیه :ام سجاد وارث شجاعت پدرانشبه راستی که ام

دالوری و نیروی اراده و صالبت  در دنیای اسالم و غیر اسالم کسی به شجاعت ایشان نبوده و در قهرمانی و بودند و

  .در دفاع از حق و حقیقت نظیر نداشته و ندارند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 یشایستگی سیاس

صاحب نظر برجسته در حدیث و  برای پی بردن به مقام و شایستگی حضرت در امور سیاسی، کافی است به اعتراف

السالم الدین محمد ذهبی توجه کنیم. وی درباره امام سجاد علیهشمس سنت؛ یعنیرجال و تاریخ نگار معروف اهل

  :گویدمی

جهت برتری نسب و بزرگی مقام  تی سزاوار او بود. همچنین بهانگیزی داشت و به خدا سوگند چنین جاللشگفت جاللت

  . [1] .عقل کامل، امامت و خالفت مسلمانان سزاوار او بود اش و برخورداری ازواالیش و علم و عبادت گرایی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .744، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [1]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول 

 شرافت انسانی

  :روزی جاسوس عبدالملک در مدینه، به وی گزارش داد

  .الحسین کنیزی داشته، او را آزاد کرده و سپس وی را تزویج نموده استعلی بن 

نقص شمرد و اعتراض کرد  السالم نوشت، این کار را برای آن حضرت عیب وای که به امام علیهطی نامه عبدالملک

  !وصلت نکرده است؟ که چرا حضرت با یکی از افراد هم شأن خود از قریش

  :وی نوشت السالم در پاسخامام علیه

ای گرفت. خداوند هر پستی باالتر از پیامبر اکرم کسی نبود، او کنیز و زن مطلقه برده خود را به همسری بزرگتر و»

هر لئیمی را در پرتو آن کریم ساخت، پس هیچ فرد مسلمانی پست  را با اسالم باال برد، هر نقصی را با آن کامل کرد و

  . [1] «.باشدیجز پستی جاهلیت نم اشنیست و پستی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .799، ص 2کلینی، فروع کافی، کتاب نکاح، باب المؤمن کفو المؤمن، ج  [1]

 .1741ت عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم منبع: کرامات و مقاما
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 شجاعت

بود، در شجاعت و قوای روحی و ثبات  ی صفات حمیده و فضایل اخالقی زبانزد خاص و عامامام سجاد )ع( که در کلیه

به وقتی که  -تمگر سخنان آن حضرت که در پاسخ عبیدالله بن زیاد ظالم و س .دل و جرأت و شهامت نیز به حد کمال بود

شهامت آن حضرت است. به این  به قتل وی داده بود در برابرش بیان داشت، خود باالترین دلیل بر شجاعت و امر

ل برای دانی که قتکنی؟( تو نمیابالقتل تهددنی؟ )مرا به مرگ تهدید می ترتیب که خطاب به عبیدالله فرمود: یابن زیاد،

  .کرمت و مباهات ماستی امری عادی و شهادت مایه ما

وی بودند لب به  بردند تا موقعی که به شام رسیدند با هیچ یک از آنها که بارا به اسارت می و آنگاه که از کوفه وی

گفت: زده بود چون به دربار یزید رسید در این مورد می سخن نگشود، چنان که محفربن ثعلبة که به این امر فجیع دست

  :اما یزید نیز در جواب محفر گفت او هرگز سخنی نگفت،

 تر است. و سخنان آن حضرت در برابر یزید خود دلیل بارزی بر شهامت ولئیم مادر محفر آنچه زایید فاجرتر و -

العابدین )ع( خطاب به پسر زین .شجاعت او است، و آن به هنگامی بود که یزید بر مسند حکومت و قدرت تکیه داشت

  :معاویه چنین فرمود

جنگ بدر و احد و  دانی که پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درو صخر، تو خود می یابن معاویه و هند -

تو و جد تو پرچم کفار را به دست داشتند. و در جای  طالب )ع( قرار داشت، اما پدراحزاب بر دست جدم علی بن ابی

آلوده  ای که دامن خود راوای بر تو، اگر به این فاجعه یزید را مخاطب ساخت و گفت: دیگر نیز به همین ترتیب

ر دادی، اکنون بخود را جز خاکستر قرار نمی کردی، آن وقت به کوه و بیابان گریخته و فرشای کمی اندیشه میساخته

  .ندامت بر دهان گرفته و به ذلت و خواری و زیان بزرگی گرفتار خواهی شد تو بشارت باد که سرانجام انگشت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ :منبع

 .1779چاپ سوم  انتشارات امیرکبیر

 شخصیت بخشی به افراد

براساس آن تربیت کرد، برچیدن  یکی از کارهای اساسی که پیامبر اسالم بدان اهتمام ورزید و مسلمانان را

زبانی، از جزیرة العرب بود. چنین کار مهمی با فرموده خدای تعالی آغاز  ای و نژادی یاهای قومی و قبیلهفخرفروشی

  :که فرمود گشت

( ای 17قبائل لتعارفوا ان أکرمکم عندالله.اتقاکم. )حجرات:  ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و یا

گمان، را بشناسید. بی ها قرار دادیم تا یکدیگرها و قبیلهاز یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره مردم! ما شما را

بخش پیامبر براساس این معیار، نخستین کسانی که دعوت حیات .ترین شما استترین شما نزد خداوند، پرهیزکارگرامی

ین به منظور عمل به ا شدند. پیامبر خداارزش تلقی میقشرهای محرومی بودند که نزد قریش، افراد بی را لبیک گفتند،

دواج کرد. آن حضرت، دختر گاه با او ازبود، آزاد کرد و آن آموزه قرآنی، صفیه دختر حیی بن اخطب را که اسیر وی

[ و 1حارثه در آورد ] اش، زید بنهای قریش بود، به ازدواج غالم آزاد شدهزادهنیز که از اشراف اش، زینب راعمه

  .های موهوم را زیر پا نهادفخرفروشی

ها را سانو برتری ان معیار فضیلت السالم که تربیت یافته مکتب قرآن و از سالله پاک پیامبر بود، تنهاعلیه امام سجاد

 هایی، اعتراض نابخردان را به جاندانست. امام برای احیای چنین ارزشمی شخصیت انسانی و فضایل اخالقی آنان

شد. بدین جهت، گاه کنندگان یادآور می داد و معیار برتری را برای اعتراضها پاسخ میخرید و گاه به این اعتراضمی

 های اصیل را پاسکرد تا مردم ارزشخدا صلی الله علیه و آله اشاره میرسول و سنت به آیات الهی و گاه به سیره

فراوانی از این نوع برخورد را بیان  هاینگاران، نمونههای جاهلی دست بردارند. تاریخبدارند و از فخرفروشی

 ا بهالسالم، دخترش رلحسین علیهاند که علی بن او نیز برخی دیگر نوشته اند. ابن عساکر شافعی در تاریخ خودکرده

کرد. وقتی این خبر به عبدالملک بن  ازدواج غالمش درآورد و کنیزی داشت که او را آزاد کرد و سپس با وی ازدواج

بن الحسین نوشت و بر این کار وی خرده گرفت، ولی آن حضرت در پاسخ  ای به علیمروان )خلیفه وقت( رسید، نامه

صلی الله علیه و آله الگویی  خداالله اسوة حسنة؛ به یقین برای شما در )رفتار( رسولرسول کان لکم فی لقد»نوشت: 

انگاشتند، حضرت با آنان همچون فرزند بردگان را هیچ می ( در چنین محیطی که غالمان و91)احزاب: «. نیکوست

پاسخی نشنید.  د، ولی از نوکر خودالسالم دوبار غالمش را صدا کرروزی علی بن الحسین علیه» .کردخود رفتار می

الحسین به او فرمود: ای فرزندم! آیا وقتی صدایت  برای بار سوم صدایش کرد و نوکر پاسخ حضرتش را داد. علی بن

امان بودم  آری، شنیده بودم. امام پرسید: پس چرا پاسخ ندادی؟ غالم گفت: چون از خشمت در :کردم نشنیده بودی؟ گفت

و علی بن الحسین فرمود: سپاس خدای را که  دانستم به جهت سرپیچی مرا تنبیه نخواهی کرد(میترسیدم )و و نمی

  . [9] .«ترسدنوکرم از من نمی
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د و زیادی از بردگان را تربیت کن حضرت با چنین سیره و رفتار انسانی توانست در آن محیط آکنده از تبعیض، شمار آن

کشی یا آراستن مجالس در محیطی که بردگان و کنیزان را تنها برای بهره .دهدسپس آنان را به اجتماع آن عصر تحویل 

  .ای با آنان داشتمندانه[ امام چنان رفتار شرافت7خواستند، ]عشرت خود می عیش و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .744، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 744، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 111، ص 2طبقات، ج  [1]

  .747، ص 91تاریخ دمشق، ج  [2]

  .در بحث وضعیت مردم زمانه آن حضرت به این بحث خواهیم پرداخت [3]

  .1742ر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باق

 شرمندگی حسن بصری

در کنگره عظیم حّج در محّل ِمنی برای جمعی از حاجیان،  -که یکی از دراویش صوفی مسلک می باشد  -حسن بصری 

  .مشغول موعظه و نصیحت بود

ود، چشمش به حسن بصری افتاد که برای مردم سخنرانی و امام علی بن الحسین علیهماالّسالم از آن محّل عبور می نم

  .موعظه می کرد

سؤالی دارم، چنانچه در این  ایستاد و به او خطاب کرد و فرمود: ای حسن بصری! لحظه ای آرام باش، از تو حضرت

ا برای رفتن به مرگ به سراغ تو آید آیا از آن راضی هستی؟ و آی حالت و با این وضعیتی که مابین خود و خدا داری،

  آماده ای؟ سوی پروردگارت

  .حسن بصری گفت: خیر، آماده نیستم

بصری  خواهی در افکار و روش خود تجدید نظر کنی و تحّولی در خود ایجاد نمائی؟ حسن حضرت فرمود: آیا نمی

از حقیقت است. امام سّجاد علیه الّسالم  لحظه ای سر به زیر انداخت و سپس گفت: آنچه در این مقوله بگویم، خالی

 دیگری مبعوث خواهد شد؟ و تو از نزدیکان او قرار خواهی گرفت؟ پاسخ داد: خیر، فرمود: آیا فکر می کنی که پیغمبر

هستی، که در آن کارهای شایسته انجام  چنین فکری ندارم. حضرت فرمود: آیا در انتظار جهانی دیگر غیر از این دنیا

که از  آرزوی آن را ندارم. امام علیه الّسالم فرمود: آیا تاکنون عاقلی را دیده ای ات یابی؟ اظهار داشت: خیر،دهی و نج

موعظه خود نباشد؛ ولی دیگران را پند و اندرز  خود راضی باشد و به راه کمال و ترقّی قدم ننهد؛ و در فکر تحّول و

 چه کسی بود، ّسالم به راه خود ادامه داد و رفت. حسن بصری پرسید: اینامام سّجاد علیه ال نماید؟! و بعد از این سخنان،

پاسخ به او گفتند: او علی بن الحسین  که در این جمع با سخنان حکمت آمیز خود با من چنین صحبت کرد؟ در

  . [1] .ندید که حسن بصری برای مردم سخنرانی و موعظه کند علیهماالّسالم بود. پس از آن دیگر کسی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .174، ح 191، ص 9احتجاج طبرسی: ج  [1]

  .وشتار مقتضی نیستحسن بصری باعث گمراهی عدّه زیادی شده است که تحقیق و بررسی آن در این ن

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 شادمانی فقیران در روز جمعه

  :ابوحمزه ثمالی حکایت کند

در یکی از روزهای جمعه، هنگامی که نماز صبح را به امامت حضرت سّجاد علیه الّسالم خواندیم، سپس حضرت 

  .روانه منزل خود شد

امروز جمعه است، هر فقیر و  :چون وارد منزل گردید، یکی از کنیزان خود را به نام سکینه صدا زد و فرمود و

  .برگردد مستمندی که مراجعه کند نباید دست خالی و ناامید

دانم؛ ولی می ترسم همان شخصی که ناامید  من به حضرتش عرضه داشتم: هر سائلی که مستحّق نیست؟ فرمود: می

عقاب و سخط قرار گیریم. همان طوری که حضرت یعقوب علیه الّسالم، هر  ستحّق باشد و به جهت آن موردشود، م

مقداری از آن را نیز خود و خانواده اش  گوسفندی را قربانی می نمود و آن را به فقرا و نیازمندان صدقه می داد و روز

  .مصرف می کردند

گفت: به من  اِر غریب، درب منزل حضرت یعقوب علیه الّسالم آمد وای، یک نفر مؤمِن روزه د ولیکن غروب جمعه

خواسته خود را تکرار کرد؛ و چون ناامید شد و  غریب گرسنه کمک کنید، جواب او را ندادند و آن غریب چندین مرتبه
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 باشد گرسنگی خود را با خداوند متعال بازگو کرد و بدون آن که چیزی خورده شب فرا رسیده بود رفت و شکایت

  .خوابید و فردای آن روز را نیز روزه گرفت

سخط  یعقوب وحی نازل شد: بنده ای از بندگان مرا ناامید گرداندی و موجب عقاب و در همان شب از سوی خداوند به

 مستمندان محبّت و دلسوزی داشته باشند و آن قرار گرفته اید. ای یعقوب! محبوب ترین پیامبران من آنانی هستند که بر

شد، پس تو  هر که بنده ای از بندگان مؤمن مرا ناامید کند مبتال به عقوبت سختی خواهد ها را در پناه خود قرار دهند و

قّصه یعقوب و یوسف علیهماالّسالم، ابوحمزة  هم خود را آماده مصائب و مقدّرات گردان. پس از بیان داستان مفّصل

 ض کردم: آن زمانی که حضرت یوسف به درون چاه افتاد چند ساله بود؟الّسالم عر ثمالی گوید: به حضرت سّجاد علیه

مقدار مسافتی بوده است؟ جواب  در پاسخ فرمود: نه سال داشت، گفتم: فاصله منزل حضرت یعقوب تا شهر مصر چه

  .فرمود: مسافتی معادل دوازده روز پیاده روی

برادران خود قرار گرفت و  ود بود که مورد حسادتسپس افزود بر این که حضرت یوسف زیباترین افراد زمان خ و

شدن پدرش یعقوب و وصال مجدّد را به طور مشروح بیان نمود، که  سپس جریان به چاه افتادن و زندانی شدن و نابینا

  . [1] .به ترجمه خالصه ای از آن اکتفا شد در این داستان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .2، ح 167، ص 9، تفسیر عیاشی: ج 1، ح 92علل الّشرائع: ص  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 ص

 صفات شیعه

  .السالم در منزل نشسته بود، که یک وقت صدای در منزل آمدعابدین علیهالیک روز حضرت زین

زند؟ و گفت: کیست که در می زند؟ وقتی کنیز پشت در خانه آمدبه کنیزشان فرمود: برو ببین کیست که در می حضرت

 مامی حضرت بیان کرد. اشیعیان شما هستیم. کنیز آمد و خبر شیعیان را برا گویند: درب را باز کن،ای میشنید که عده

درب خانه رساندند و درب منزل را باز کردند  السالم فورا از جای خود بلند شدند و با عجله خود را بهالعابدین علیهزین

ما ش گویند که ما از شیعیانها دروغ میبا حالت افسردگی برگشتند و فرمودند: این ولی همینکه آنها را مشاهده کردند

عبادت و پرستش در بدن آنها پیدا نیست! و  شود! و آثارر و هیبت اهل ایمان در صورتشان مشاهده نمیهستیم، چون وقا

 شود. شیعیان ما عالمت دارند، جسم آنها رنجور وروی پیشانیهایشان دیده نمی همچنین اثرات سجده در پیشگاه حق،

  . [1] .ی خدا نورانیت خاص دارندخانه دت درهای آنها بر اثر زیادی عباپیشانی آنها بر اثر کثرت سجده و چهره

  نور ایزد حجت بر حق امام چهارمین

  مظهر اسماء حسنی نور رب العالمین

  چهارمین حجت بگیتی سر اسرار نهان

  کنز مخفی الهی مشرق نور مبین

  در عبادت چون رسول الله و در طاعات او

  تالی جدش ولی حق امیرالمؤمنین

  ناید اندر وصف طاعات و عبادتهای او

  العابدینآن شهی را کو لقب حق داده زین

  نور یزدان خسرو خوبان علی بن الحسین

  العابدین و اوست خیرالساجدیناوست زین

  حجت حق وجه حی ال یموت است آن امام

  . [9] ناید اندر دهر مثلش در عبودیت چنین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .94صفات الشیعه  [1]

  .147/  9گلواژ  [2]

الله علیه و آله و محمد و آل محمد صلی  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 
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 صدقات

ی انهالسالم به در خجدش امیرالمؤمنین علیه السالم صدقات بسیاری داشت که در تاریکی شب مانندالعابدین علیهامام زین

 دانست این کار حضرت علی بن الحسینسری او مشهور بود ولی کسی نمی برد. صدقاتایتام و مساکین می

  .لیهماالسالم استع

سری در مدینه ادامه داشت تا روزی که حضرت علی بن الحسین  گفتند: صدقاتعایشه گفت: شنیدم مردم مدینه میابن

کرده چون او رحلت می نوا کمکشهادت رسید و اهل مدینه فهمیدند او بود که سرا به مردم ایتام و بی علیهماالسالم به

م که گفتند: بعدها فهمیدیی آنها نبرد. اهل مدینه مینانی به خانه یتام و فقرا را نزد و آب وکرد دیگر شبانه کسی در خانه ا

  .کرده استالسالم به ما رسیدگی میسجاد علیه حضرت

ی زندگی عل عبدالملک بن عبدالعزیز گفت: وقتی عبدالملک مروان به خالفت رسید و جریان :گویدهارون بن موسی می

طالب الله علیه و اله وسلم و علی بن ابی السالم را مطالعه کرد تمام صدقات رسول الله صلیبن الحسین علیهما

و  واردین السالم با این صدقات جاریه مردم فقیر و بینوای مدینه و کلیهامام سجاد علیه السالم را به او رد کرد وعلیه

علی بن الحسین علیهماالسالم در زندگی خود هزار  تکرد. حضرسائلین و محتاجین را پنهانی و علنی انعام و اکرام می

شنیدم که  السالم گفتم: از اباهریرهکرد. سعد بن مرجانه گفت: به آقا امام سجاد علیه کنیز خرید و در راه خدا آزاد

ار ن النمومنة اعتق الله بکل ارب منها اربا منه م من اعتق رقبة»گفت: پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: می

فرمود: تو خودت  [ .حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم1«. ]بالرجل الرجل و بالفرج الفرج حتی انه یعتق بالید الید و

  :شنیدی که ابوهریره چنین گفت

«. عزوجل انت حر لوجه الله»شنیدم. آنگاه حضرت، غالم خود را احضار کرد و فرمود:  سعد عرض کرد: بله آقا خودم

هزار دینار بخرد ولی حضرت نفروخت و او  جعفر حاضر بود از خدمت حضرت بهه این غالم را عبدالله ابندر حالی ک

  . [9] .را آزاد کرد

  یافتم در خویشتن از وصل او شور شباب

  حسابها کردم نثارش بیپای تا سر بوسه

  العابدین آن کو بودزینت زهاد زین

  حب او معنای ایمان بغض او عین عذاب

  سرور پرهیزگاران پایمرد راه حق

  در دریای عبادت گوهر بحر ثواب

  صاحب علم لدنی واقف اسرار حق

  کز صحیفه گنج عرفان را از او شد فتح باب

  قلزم بذل و سخا و جود و بخشش آنکه هست

  گنبد گردون بر بحر عطایش چون حباب

  ای از مهر او بر هر دلی شد جایگیرذره

  . [7] از او نماید آفتاب جای دارد کسب نور

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

ی از آن شخص را از آتش عضو ی مؤمنی را آزاد کند، خداوند متعال به هر عضوی از آن بندهکسی که یک بنده [1]

دست آن بنده دست او را و در مقابل پای او پایش را و در مقابل فرج او  جهنم آزاد نماید. تا اینکه آزاد کند خداوند مقابل

  .را فرجش

  .647و  642مجموعه زندگانی چهارده معصوم،  [2]

  .29دیوان اشتری اصفهانی  [3]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفمام سجاد زینهایی از اخالق و رفتار اداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 صحیفه سجادیه

ی سجادیه است که مشتمل بر پنجاه و چهار دعا از دعاهای آن حضرت السالم صحیفهاز جمله آثار امام سجاد علیه

  .باشدمی

السالم و نیز فرزند دیگرش زید شهید آن را علیه السالم امالء کرده و فرزندش امام باقردعاها را امام سجاد علیه این

ا نوشته و ب های متعدد بر آناند و شرحضبط و روایت و خواندن آن اعتنای عجیبی کرده نوشته است. مردم به نوشتن و

ی آن مانند قرآن مجید از متواترات است نزد هر فرقه اند. وخواندن آن با خدا ارتباط پیدا کرده و به خدا تقرب جسته
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در  عبادت را کنند. چنان که گفته شد این کتاب مشتمل بر پنجاه و چهار دعاست و بندگی ومی اسالمی و به آن افتخار

ات، محمد و آل، درود بر حامالن عرش، دعا در مهم کند، نظیر دعا در تحمید خدا، صلوات بری ابعاد آن مجسم میهمه

اوالد، برای  دعا در طلب حوائج، در استشفاء، در مکارم االخالق، برای پدر و مادر، برای دعا در پناه بردن به خدا،

ماه رمضان، در وداع ماه رمضان، در عیدین و  نگهبانان مرزها، وقت نگاه کردن به هالل، وقت ختم قرآن، در دخول

  ....روز جمعه، برای عید اضحی و

نقل نکردم و یا بسیار کم نقل  ام که محدث قمی )ره( گوید: من در مفاتیح الجنان از دعاهای صحیفهدیده کجا دانمنمی

  .آن بهره برند کردم تا مردم مستقال به صحیفه رجوع کنند و از

های آن السالم است که اهل عبادت و تهجد با خواندن دعاعلیه ی سجادیه یکی از یادگارهای امام سجادبه هر حال صحیفه

  .نمایندگرم می کنند و بزم خویش را با یاد خدای ارحم الراحمینهای مناجات خدا پر میحوض دلهای خویش را از

  :ی حقوقرساله

 اعلم ان الله»ی السالم به بعضی از یارانش نوشته و او را با کلمهسجاد علیه ای است که امامی حقوق رسالهرساله

  .فرموده استمخاطب « عزوجل علیک حقوقا

گوید: می ی ثمالی نقل کرده وآن را با سند معتبر از ابوحمزه« الخمسین و ما فوقه ابواب»صدوق در خصال در باب 

  .«...لله السالم الی بعض اخوانه اعلم انهذه رسالة علی بن الحسین علیه»

ان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق نفس انس و آن بنا بر نقل تحف العقول جمعا پنجاه حق است، حق بزرگ خدا،

حق نماز و حق حج، حق روزه، حق صدقه، حق قربانی، حق پیشوایان، حق  حق پاها، حق دست، حق شکم، حق فرج و

اخالق و حکمتها در آن رساله  رعیت، حق رهبر، حق رحم، حق پدر، حق فرزند و.... ناگفته نماند: احکام و استاد، حق

الزم است در آنها دقت شود و مورد عمل قرار گیرند. حیف که در این  اند، کهوشن شدهدر کنار هم مطرح گردیده و ر

که اشاره شد مطالعه و  هاییذکر آن حقوق و تشریع آنها نیست، امید است، خوانندگان آن را در کتاب مختصر مجال

  . [1] .مورد عمل قرار دهند

  سجاد از برج والیت چارمین خورشید دین

  بادت ششمین حبل المتینپنجمین رکن ع

  زان عرب نازد که تازی دودمانست وزما

  ی ایران زمینهم عجل گوید بود شهزاده

  از حسین بن علی و شهربانو اختری

  در مدینه شد عیان از صنع رب العالمین

  های اواز جالل ز جمال و از فضیلت

  در تفکر مانده بس عقل سلیم دوربین

  نظیرو عبادت بی چونکه بود از زهد و تقوا

  العابدینشد ملقب در جهان سجاد و زین

  مصطفی رو مرتضی خو فاطمی بو چون حسن

  . [9] از حسین بن علی دارد ضیائی در جبین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .979 - 974خاندان وحی  [1]

  .124/  7ارمغان کربال  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 صدقه دادن

  . [1] .گیردیازمند قرار گیرد، در دست خدا قرار میصدقه پیش از آنکه در دست ن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .196، ص 7حلیةاالولیاء، ج  [1]

اه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان منبع: امام سجاد از دیدگ

1742. 
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 صالح بن ابی حسان

  . [1] .السالم دانسته استحسان مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیهصالح بن ابی

قتاده روایت کرده و ابن بن ابی و عبدالله از عبدالله بن حنظله راهب، سعید بن مسیب، ابوسلمة بن عبدالرحمن وی

 .حبان نام او را در ردیف افراد موثق برده استاند. ابناز او روایت کرده ذئب، خالد بن الیاس و بکیر بن اشبح نیزابی

[2] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .742/  9تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صالح بن خوان

[ وی از 1السالم شمرده است. ]العابدین علیه صالح بن خوان بن جبیر انصاری مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین

 الحدیث گوید: او قلیلسعد میروایت کرده و نسایی او را توثیق نموده است. و ابن پدر و دائیش و از سهل و عبدالله

  . [9] باشدمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .747/  9تهذیب التهذیب:  [2]

انی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جه9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صالح بن کیسان

[ وی معلم و مربی پسران 1دانسته است. ] السالمصالح بن کیسان مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

 اگوید: صالح جامع حدیث، فقه و صفت جوانمردی بوده و نسائی او رزبیری می عمر بن عبدالعزیز بوده است، مصعب

 [9] .شصت و اندی سال عمر داشت گوید: صالح بن کیسان در حالی از دنیا رفت که صد وتوثیق کرده است. حاکم می

.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .744/  9تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صفوان بن سلیم

  . [1] .سالم شمرده استالصفوان بن سلیم زهری مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

غفاری و دیگران روایت کرده است، و  عمر، انس، ابوبسرهگوید که او از ابناو را از فقها قلمداد کرده و می حجرابن

 کند و با ذکر خود قطرات باران ازاین مرد با حدیث خود مردم را سیراب می :در نزد احمد نام او برده شد، احمد گفت

  . [9] .اندد. عجلی و نسائی او را توثیق کردهبارآسمان فضیلت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها
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  .رجال طوسی [1]

  .1/  9تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صهیب

[ وی 1السالم شمرده است. ]العابدین علیه ابوحکم صهیب صیرفی کوفی تابعی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین

ر زی او نقل کرده و یکی از هفت نفری است که جنازه او را پس از آویختن به دار به خبر دار زدن میثم تمار را از قول

  . [9] .آورده و تجهیز کردند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .1/  4معجم رجال الحدیث:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صحبت های میش با بچه اش

در راه گله گوسفندی را مشاهده کردیم. میش  .رفتیمالسالم به مکه میگوید: همراه حضرت امام سجاد علیهعبدالعزیز می

اش بچه کرد تاکرد، وقتی بچه برمی خاست، میش هم صدا میاش سر و صدا میبر بچه ای از گله عقب مانده بود وماده

ه ب نه»گفتم: « گوید؟اش چه میماده به بچه دانی این میشای عبدالعزیز! آیا می»به دنبال او بیاید. حضرت فرمود: 

ماند  گوید: به گله ملحق شو، چرا که خواهرت وقتی یک ساله بود همینجا از گله جامی آن میش»حضرت فرمود: « خدا!

  . [1] «.و گرگ او را خورد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .96بحاراالنوار ج  [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 صحبت با ماهی حامل حضرت یونس

که عبدالله پسر عمر بن خطاب وارد شد. او  بودم السالم نشستهالعابدین علیهگوید: در مجلس امام زینمحمد بن ثابت می

ه عرض اید حضرت یونس به این علت در شکم ماهی محبوس شد که والیت جدت را به اوگفته ام که شماشنیده»گفت: 

من این مطلب »او گفت: « قبول نداری؟! مگر تو این مطلب را»حضرت فرمود: « داشتند و او در قبول آن تأمل کرد!

  «.بلی»او گفت: « خواهی با چشم خود ببینی؟!می آیا»حضرت فرمود: .« کنمرا قبول نمی

پارچه را  سپس حضرت به غالمش دستور داد که دو پارچه بیاورد. غالم نیز دو« بنشین. بیا و»حضرت فرمود: 

 فرمود کار را کردم. حضرت به کالمی تکلم من این« چشم عبدالله و چشم خودت را ببند.»آورد.حضرت به من فرمود: 

  .ما چشمان خود را باز کردیم، ناگهان خود را در ساحل دریائی دیدیم« کنید. چشمانتان را باز»و سپس فرمود: 

این هنگام ماهی بزرگی آمد و سالم  ی ماهیان دریا جواب دادند. درالسالم سخنی فرمود که ناگهان همهسجاد علیه امام

برای چه یونس در »حضرت فرمود: « باشد.نام من نون می»گفت:  او« نام تو چیست؟»کرد. حضرت به او فرمود: 

محبوس کرد.  چون در والیت جدت قدری تأمل کرد لذا خداوند او را در شکم من»او عرض کرد:  «شکم تو حبس شد؟

بیت بیرون بیندازم. هر کس که والیت شما اهل چون اقرار به والیت کرد، من مأمور شدم که او را از شکم خود

 آری،»عرض کردیم « آیا شنیدید؟»حضرت به ما فرمود: « در جهنم خواهد بود. السالم را انکار کند مخلدیهمعل

ان را چشمانت»بستیم. سپس حضرت فرمود:  پس ما چشمانمان را« هایتان را ببندید.حال چشم»حضرت فرمود: « شنیدیم.

باشیم. بعد عبدالله عمر بیرون رفت.من عرض کردم: می دیدیم در همان مجلس پس چشمانمان را باز کردیم و« باز کنید.

پس  «گوید.عبدالله بگو تا ببینی چه می به»حضرت فرمود: « آقای من! چیز عجیبی بود و بر ایمان من افزوده شد. ای»

به  ینهاآیا سحر آنها را دیدی؟! سحر بنی عبدالمطلب را ا»عمر رساندم. او گفت:  من بیرون آمدم و خود را به عبدالله
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  . [1] «.برندسلسله مراتب از جدشان به ارث می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .مدینة المعاجز [1]

 1746ی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیز

.  

 صدای نیمه شب

بر او واجب شده است. زراة بن اعین  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: حج گزارنده، گناهانش آمرزیده و بهشت

 أین الزاهدون فی الدنیا و الراغبون فیظلمانی صدایی شنیدم که می گفت:  نقل می کند که در نیمه شبی از شب های

دارند؟ بعد از لحظه ای از طرف دیگر  االخره یعنی کجایند آنهایی که از دنیا دوری می جویند و میل و رغبت به آخرت

 الحسین، یعنی آن کسی را که تو می خواهی علی بن الحسین است و هیچکدام از صدایی شنیده شد که گفت: ذاک علی بن

  .دو صدا دیده نشدندصاحبان آن 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 صوت زیبای حضرت سجاد

درست و محکمی ندارد( پرهیز  سجاد علیه السالم فرموده است: از رفاقت با شخص فاسق )یعنی کسی که ایمان حضرت

  .مترکن، چون رفیق خود را می فروشد به لقمه یا ک

صوت سخن گفتم. فرمود:  از حضرت امام علی النقی علیه السالم روایت می کند که: در حضور آن حضرت از نوفلی

کنار او می گذشت و از حسن صوت او بی هوش می شد و  حضرت سجاد علیه السالم قرآن می خواند و گاهی کسی از

  .ی نمی تواند تحمل کندرا اظهار کند از نهایت زیبایی کس اگر امام چیزی از آن صدا

ه خواند؟ فرمود: پیامبر صلی الل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نماز جماعت با صدای بلند قرآن نمی گفتم: مگر

  .تحمل داشتند قرائت می کرد علیه و آله وسلم به نحوی که مأمومین تاب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 صبر و شکیبایی مؤمنان در شدائد

ست، در حالی که هر روز و شب ا حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: بسیار عجب دارم از کسی که منکر مرگ

می شود. محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از ابوطفیل از  می میرد و زنده می شود، یعنی می خوابد و بیدار

در صلب ابن عباس امانتی  :علیه السالم از حضرت زین العابدین علیه السالم در حدیثی روایت می کند که حضرت باقر

هایی را فوج فوج از دین خدا بیرون می کنند و زمین را از  لق شده اند. و به زودی جمعیتاست که برای آتش جهنم خ

دسترس آنها نیست  جوجه های آل محمد علیهم السالم که قبل از وقت می پرند؛ و چیزی را که در خون جوجه هایی از

دین خود استقامت می کنند و در شدائد صبر و شکیبایی  طلب می کنند، رنگین می کنند و مؤمنین در آن زمان در امر

  .دشمنان جدیت می نمایند تا خداوند حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است می کنند و در برابر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 صفی الدین

شایسته بوده است، خطیب در جامع خود  زین العابدین )ع( هدایتگر بزرگ و دارای راه و روش»گوید: صفی الدین می

فرمود: همانا هدایت و روش صالح و میانه روی یک  -لیه و آله صلی الله ع - عباس نقل کرده است که پیامبراز ابن

  . [1] «.از بیست و پنج جزء نبوت است جزء

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .914لة المآل فی عد مناقب اآلل: ص وسی [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 صدقه پنهانی

 گرفتند و در دل شبت میهای نان را بر پشانبان السالم فرمودند: حضرت علی بن الحسین علیهماالسالمامام باقر علیه

  . [1] .نشاندصدقه پنهانی خشم خدا را فرو می :فرمودنددادند و میصدقه می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .44، ص 96النوار، ج بحارا [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 صفات منافق و مؤمن

ان ت، بیالسالم حدیث ذیل را که بیانگر برخی از صفات و ویژگیهای افراد منافق و مردمان با ایمان اسامام سجاد علیه

  :فرمایدداشته و می

و اذا سجد نقر، یمسی وهمه  ینهی و ال ینتهی، و یأمر و ال یأتی، اذا قام للصالة اعترض، و اذا رکع ربض، المنافق»

  .العشاء، و لم یصم، و یصبح وهمه النوم و لم یسهر

اء، و ال یکتم الشهادة للبعداء، و ال لالصدق و المؤمن خلط علمه بحلمه، یجلس لیعلم، و ینصت لیسلم، ال یحدث باالمانة

ل من یضره جه یترکه حیاءا ان زکی خاف مما یقولون: و یستغفر الله لما ال یعلمون، و ال یعمل شیئا من الحق ریاءا، و ال

خود بازنایستد و دیگران را به کار نیک امر کند و خود  شخص منافق دیگران را از کار بد نهی کند اما[ . »1« ]جهله...

مانند کالغ منقار  نماز ایستد، رو به هر سو کند و چون به رکوع رود، زانو زند و چون سجده کند عمل نکند و چون به

نگرفته و همتش شام خوردن است بیدار خوابی نکشیده، صبح  به زمین بزند و روز را به شب برساند در حالی که روزه

کند و خاموش  نشیند تا آگاهی پیداتوأم با بردباری است، میخواب است. شخص با ایمان، عملش  کند و هنوز در فکر

شهادت را درباره بیگانگان هم کتمان نکند، کار حق را  ماند تا در امان باشد، سخن امانت را به دوستان هم نگوید ومی

از آنچه مردم  و و به خاطر خجالت و حیا ترک نکند. اگر مردم او را بستایند او بیمناک شود به خاطر ریا انجام ندهد

ترین صفات منافقان السالم به برجستهاین حدیث امام علیه «.دانند استغفار کند و جهل نادانان به حال او زیان نرساندنمی

  :دارد، اما صفات منافقان از این قرار است و مؤمنان اشاره

ی چنین کس وف کند و خود عمل نکند زیرابد نهی کند ولی خود بازنایستد و امر به معر منافق دیگران را از کار -الف 

فریب دیگران است که گمان کنند که از مردمان  ممکن نیست در باطن خود مؤمن باشد اما علت امر و نهی او، نیرنگ و

  .نیکوکار و خوبان است

د و اما در در آغلشان زانو زن منافق در وقت نماز به هر سو توجه دارد، چنان که در وقت رکوع مانند گوسفندان - ب

  .زنداش منقار بر زمین میکه برای طعمه ای استگیرد، همانند پرندهسجده نیز آرام نمی

  .اندیشدمنافق چون چهارپایان که همتشان به علف است، او نیز صبح به شب جز به خوردن نمی -ج 

  :اما صفات برجسته مؤمن، عبارتند از

شکیباست و هر که دارای این دو  رکیب یافته او هم دانا و هم بردبار وشخصیت مؤمن از دو عنصر علم و حلم ت - الف

  .صفت باشد به باالترین مراتب کمال رسیده است

در مجالس لهو و بیهودگی که هیچ  نشیند مگر برای این که از او علم و حکمت بیاموزد ومؤمن در نزد کسی نمی - ب

  .نشیندای نبرد هرگز نمیبهره

  . [9] .ه در برابر کسی خاموش است برای آن است که از شر و تجاوز او در امان بماندمؤمن وقتی ک -ج

  .مؤمن وقتی که امین شمرده شود آن امانت را مخفی بدارد و به هیچ کس، حتی دوستانش ابراز ندارد -د

  .کنددارد و کتمان شهادت نمیوقتی که شاهد بر مطلبی بود آن را به موقع ابراز می -ه

  .وقتی که کار حقی را انجام دهد، به خاطر ریا و سمعه انجام ندهد بلکه تنها برای رضای خدا انجام دهد -و

خاطر این که مبادا دارای این اوصاف  وقتی که از مؤمن تعریف کنند و او را با بعضی از اوصاف حمیده بستایند، به -ز

  .سبت داده است استغفار نمایداوصاف را به او ن نباشد، بیمناک گشته و برای کسی که این

دلیل بر ارزش  را نشناسند اهمیت ندهد و ارزشی قائل نشود. آری این اوصاف ارزشمند مؤمن مؤمن به نادانان که او -ح

  .ذاتی و کمال شخصیت اوست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

 979/  11چاپ جدید، و قسمتی از این حدیث در وسائل الشیعه:  712/  17، بحاراالنوار: 941تحف العقول: ص  [1]

  .آمده است

از همنشینی  ناک خودداری کردن واین سکوت از باب حفظ زبان، در هر داستانی وارد نشدن و از موارد شبهه [2]

  .مردمان فاسق دوری جستن است

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 صله ارحام

است به دلیل پیامدهای ناروای  بر حذر داشته السالم به صله ارحام تشویق فرموده و از قطع رحمامام زین العابدین علیه

  :فرمایدمی فراوانی که در پی دارد،

رحمه، فان الرحم لها لسان، یوم القیامة، ذلق تقول: یا رب  من سره أن یمد الله فی عمره و أن یبسط له فی رزقه فلیصل»

فی  الی اسفل قعر به اقطع من قطعنی،فالرجل لیری بسبیل خیر اذا أتته الرحم التی قطعها فتهوی صل من وصلنی، و

  . [1] «...النار

رحم کند، زیرا  را زیاد کند و در روزیش گشایش بخشد، پس باید صله شود که خداوند عمرشکسی که خوشحال می»

کرده و قطع کن با  گوید: پروردگارا بپیوند کسی را که صله رحمروز قیامت زبان فصیعی دارد و می صله رحم در

آید همان رحمی که او قطع آن موقعی را که رحم او می بیندست، بنابراین شخص به خوبی میکسی که قطع رحم کرده ا

  .«...اندازدترین مرتبه آتش دوزخ میپایین کرده است، او را به

زیادی  السالم در تشویق بر صله رحم و این که صله رحم باعث طول عمر انسان وعلیهم اخبار زیادی از ائمه هدی

صله رحم باعث همبستگی اجتماع و  شود، رسیده است به خاطر این کهفراوان در سرای آخرت می روزی و پاداش

این خود از مهمترین چیزهایی است که اسالم بشریت را بدان  گردد وگسترش محبت و صفا در میان مسلمانان می

  .کنددعوت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .بحاراالنوار [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 صبر

الصبر من االیمان بمنزلة الرأس من الجسد، و » :فرمایدنسانها را به صبر و بردباری تشویق کرده و میالسالم اامام علیه

ایمان  صبر نسبت به ایمان به منزله سر است نسبت به تن، و آن که صبر ندارد» . [1] «...ال ایمان لمن ال صبر له

وشیدن شود، پمشکالت زندگی که با آنها مواجه می دها وبراستی که بزرگترین وسیله دفاع انسان در برابر رویدا« ندارد.

  .خدای تعالی و راضی شدن به مقدرات اوست زیرا که صبر جوهره ایمان است زره صبر و واگذاردن کارها به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .44/  9اصول کافی:  [1]

کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 صحیفه الکامله

آن نهفته شده و ابواب آن را که به  کتاب شریف صحیفه کامله سجادیه که دریایی از لطایف روحی و حقایق الهی در

و اند، و درس بزرگی از مکارم و فضایل اخالقی و انواع خیر و نیکی کرده صورت دعا آمده شصت و یک باب ذکر

سعادت را به روی خویش  آموزد تا چگونه درهایمختلف عبادت است و مشحون از حقایقی است که به ما می طرق

باریتعالی پناه ببریم و حوائج خود را از او بخواهیم. زیرا که  بگشاییم و در شداید و مهمات و مشکالت چگونه به درگاه
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آیه که خدای تعالی فرمود:  سازد که از اینین حقیقت واقف میدرباره موضوع مهم دعاست، و انسان را به ا این کتاب

برند: در ستایش و حمد و برگیرد. و دعاهای آن را به این ترتیب نام می )مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم(، چگونه بهره

ضرع و زاری، در او، دعا در ت خدای عزوجل، در مقام فروتنی و تذلل به پیشگاه الهی و پناه جستن به درگاه ثنای

از خدا، درود بر محمد و آل او )ص(، درود بر حامالن  اصرار بر طلب رحمت، در عذر خواهی، در اظهار ترس

مادر، دعا  اند و بر صحابه و تابعین، دعا درباره پدر وکه به پیامبران الهی ایمان آورده عرش، طلب رحمت بر آنان

مرزها، دعای آن حضرت درباره خود و خاصان خود،  ، درباره نگهبانانبرای اوالد، دعا درباره همسایگان و دوستان

 حضرت در پناه جستن به خدا، در طلب حوائج، در طلب عفو از گناهان و رحمت، در در دفع شر شیطان، دعای آن

خاطر در طلب فرجام نیک، دعا به  ها و محفوظ ماندن از آنها، دعا در طلب آمرزش، در طلب توبه،طلب پوشیدن عیب

دین، دعا در مکارم اخالق، دعای آن حضرت در طلب خیر و رفع  عافیت، در طلب روزی و یاری از خدا بر ادای

بیماری، دعا به وقت  دفع مکر دشمنان و دفع بلیات، دعای آن حضرت هنگام صبح و شام، در هنگام ها و شداید، درغم

به هنگام ختم قرآن و نگاه کردن به ماه نو و هنگام فرا  وشنیدن بانگ رعد، دعای آن حضرت هنگام یاد کردن از مرگ 

دعا در تمام  رمضان، در وداع ماه رمضان، در عیدین )فطر و اضحی( و جمعه، در روز عرفه، و رسیدن ماه مبارک

  .که به صورت دعا در صحیفه سجادیه آورده شده است ای از حقایق و لطایفی استایام هفته و غیر اینها، و این گوشه

است.  حسن بالغت و کمال فصاحت بر عالیترین مضامین و عبارات و علوم الهی مشتمل دعاهای صحیفه عالوه بر

طرق مختلفی که در اوقات گوناگون در  ای که در تعبیرات روح پرور آن به کار رفته؛ وزیبایی، شکوه و قدرت روحی

 ند انتخاب شده، و اسلوب آن در طلب عفو و کرم خداوندی،درود و ثنا بر خداو مقام فروتنی و توسل در پیشگاه الهی و

است و احدی دست رد و انکار بر آن  خود باالترین شاهد و دلیل است بر اینکه صدور آن از مقام امام معصوم قطعی

و  اکناف جهان گسترده؛ تا آنجا که هرگز شک و تردید در آن راه ندارد. ننهاده، نام آن شهره آفاق است و فروغش بر

  .پرورده شده است ای است که بر درخت معارف آن حضرتاست از معدن علوم امام سجاد، و ثمره گوهری

ها به امام سجاد صلوات الله علیه و کثرت اسانید آن که همه آن از طرفی رجال مشهوری که به ذکر اسانید آن پرداخته و

  .ریشه گرفته است یی است که از مبدع و موجد آنگردد خود دلیل گویاابنائه الطاهرین متصل می علی آبائه و

پیوندد از آن کتاب العابدین )ع( میکه همگی به امام زین بزرگان مصنفین این فن و روات ثقه به اسانید متعدد خود

ع( )نزد امام باقر  ای کهطوری که هیچ یک از کتب ادعیه معتبره از آن خالی نیست. عالوه بر نسخه اند. بهروایت کرده

همانطور که در ابتدای آن ذکر گردیده پس از وی به اوالد او و  ای نیز نزد زید شهید بوده است وموجود بوده نسخه

که در  دومین کتابی است عبدالله بن حسن مثنی منتقل شده است. کتاب صحیفه سجادیه پس از قرآن کریم سپس به اوالد

ا ای آن رسابقهاکناف عالم منتشر شده و از این رو مردم به طور بی اف وصدر اسالم پدید آمده و مانند نسیم صبا در اطر

که خدایتعالی هنگام خلوت و  اند و چون سراسر صحیفه شریفه مشحون از حقایقی استاهتمام و توجه قرار داده مورد

آن کتاب بهره و کتاب دیگری که در این فن تنظیم یافته از  حال آن را بر زبان آن حضرت روان ساخته است و هر

ه درآوردند. چنانکه مالحظ دانشمندان دیگر نیز کتب ادعیه خود را بر مبنای دعاهای آن به رشته تحریر نصیبی گرفته،

 در مقام راز و نیاز با پروردگار خود و یاد آفریننده خود باشد به آن کنیم دعاهای آن در کلیه ایام و ساعاتی که انسانمی

های مختلف و به مقتضای زمان های شب ونیازمند بوده و در شب و روز و صبح و شام و ساعات غروب آفتاب و نیمه

حوائج، مغفرت و رحمت، کامیابی، رستگاری، طلب فرجام نیک و  در تضرع و زاری به درگاه خدای تعالی، طلب

  .اشاره شده استرهایی از دوزخ و در تمام موارد و حاالت بدانها  رسیدن به بهشت،

صحیفه پی بردند به طور  علماء و دانشمندان در میان سایر کتب حدیث به مزایا و مضامین درخشان کتاب همین که

دادند. و صاحبدالن بر استنساخ و مقابله و گرفتن اجازه در روایت آن  ای بر آن اقبال کرده و مورد توجهش قرارسابقهبی

پرداختند تا آنجا که ابواب آن را با خطوط  ثیری که از شماره بیرون است به تهیه نسخ آنگماشتند. آنگاه به تعداد ک همت

 ترمه و انواع دیگر بنوشتند و به صورت چاپ سنگی در حفظ و نگهداریش سخت های نفیسی بر اوراقطالیی و نسخه

ح ها بدین شرح است: شری از آنبعض بکوشیدند. سپس علما و دانشمندان شروح متعددی بر آن تهیه و تنظیم کردند، که

 ترین شرحی که از صحیفهشود؛ و از میان همه آنها عالیترین و نفیسخوانده می شیخ بهایی که به نام حدائق المقربین

فی  ادباء العصر و الدرجات الرفیعة شریفه تهیه گردیده شرح سید علیخان مدنی شیرازی صاحب کتاب سالفة العصر فی

برد و شروح دیگری که تعداد آنها از شمار عدد بیرون است. شرح سید  توان نامر اینها را میطبقات الشیعة و غی

  .زیباترین شکل با چاپ سنگی در یک مجلد به قطع بزرگ تنظیم یافته است علیخان به

  :رح استش اند، و اغلب با چاپ سنگی مزین گردیده به اینشروح و استدراکاتی که دانشمندان بر صحیفه شریفه نگاشته

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

امین حسینی عاملی مترجم حسین  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن :منبع

 .1374 نی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوموجدا
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 صحیفه ثانیه سجادیه

ای که در صحیفه به قسمتی از ادعیه گردآورده شیخ محمد بن حسن بن حر عاملی نزیل اصفهان. در این شرح که تنها

به  وفی و یکبار با حرشود. این شرح دوبار، یکبار با چاپ سنگاز دعاها دیده نمی کامله از قلم افتاده اکتفا شده، بسیاری

  .چاپ رسیده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

سینی عاملی مترجم حسین امین ح زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 صحیفه ثالثه سجادیه

العلماء جمع آوری شده است. وی نیز آنچه  که به وسیله میرزا عبدالله اصفهانی معروف به افندی صاحب کتاب ریاض

بع ط خود در صحیفه ثانیه از قلم انداخته ذکر کرده است، و آن نیز با چاپ سنگی به را که ابن حر عاملی در استدراکات

  .رسیده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

امین حسینی عاملی مترجم حسین  الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن ین علی بنزندگانی امام زین العابد :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 صحیفه رابعه سجادیه

ادعیه صحیفه میرزا عبدالله افندی جامع  هایی ازگرد آورده میرزا حسین نوری. هر چند که وی نیز در این شرح قسمت

 استدراک خود آورده است؛ اما همانطور که نسخه صحیفه ثالثه ناقص بوده شرح و که از قلم انداخته درصحیفه ثالثه 

  .چاپ سنگی انتشار یافته است استدراک از روی آن نیز ناقص و نامعلوم انجام گرفته است. این صحیفه نیز با

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

امین حسینی عاملی مترجم حسین  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسن :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 صحیفه خامسه سجادیه

در استدراک آن آنچه را که در صحیفه  ن فقیر )محسن امین( نویسنده این سطور جمع آوری گردیده وکه به وسیله ای

شاره ا در صحیفه ثانیه و ثالثه و رابعه از قلم افتاده، آورده شده. و همان طور که کامله ذکر نشده و آن قسمت از ادعیه که

ر و تاستدراک از روی صحیفه رابعه جامع اما شرح وشد استدراک از روی صحیفه ثالثه کامال محقق و مشخص نیست. 

 .گردیده است با فحص و تحقیق بیشتری تهیه و تنظیم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

امین حسینی عاملی مترجم حسین  العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ سید محسنزندگانی امام زین  :منبع

 .1374 وجدانی؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر چاپ سوم

 صحیفه سجادیه

بالغت، تربیت، اخالق و ادب در جهان اسالم  های میراث اسالمی و از منابع کتابهایصحیفه سجادیه، از جمله گنجینه

 این کتاب اندیشمندان بزرگ و بزرگان از رجال علم و دانش آن را اخت القرآن و جه به اهمیت فراواناست و با تو

اهمیت بیشتر این کتاب شریف شده، این است  [ .از جمله آنچه باعث1اند. ]انجیل اهل بیت و زبور آل محمد )ص( نامیده

و مشکالت سیاسی وارد بر حیات مسلمانان بوده عصر تهاجم رویدادهای سهمگین  که در عصری به وجود آمده است که

خورد و روشنگری آن به چشم نمی همه جا را ابرهای ظلمانی پوشانده بود و هیچ درخششی از پرتو اسالم و هدایت و و

گروه بندیهای حزبی و سیاسی بودند و هیچ شبحی از روحانیت اسالم و  مسلمانان به خاطر مصالح و مطامع خود سرگرم

اعتقاد دینی را گشود که پیش از آن،  ای ازآداب و حکمتهای آن باقی نمانده بود. صحیفه سجادیه، افقهای تازه تعلیمات و
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ری از خودخواهی، مسلمانان را به تجرد و صفای روح و طهارت نفس و برکنا شناختند؛مسلمین هرگز آنها را نمی

آفریننده جهان و هستی بخشی که  طمع و دیگر خصلتهای بد، دعوت کرده و همچنین به ارتباط با خدای تعالی، حرص،

 .است منبع فیض و خیر به همه مخلوقات است خوانده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .14/  12الذریعه فی تصانیف الشیعه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 صحیفه سجادیه در نگاه نکته دانان

ی به کنه آن واقف شود مگر کسان بسی برتر از این است که کسی بتواند« صحیفه کامله سجادیه»کتاب شریف  عظمت

 ای که معرفت دانان و نکته سنجانآبشخور استفاده کرده باشد. اما به اندازه ء آن، از یککه از خاندان وحی بوده با منشی

گردد تا برای امثال ما نیز تا حدودی می هایی بیاناک کنند، نمونهاند از این عظمت ادراز بزرگان علمای شیعه توانسته

  .روشن گردد -صلی الله علیه و آله و سلم  - «زبور آل محمد»جایگاه رفیع این 

 : )با ذکر تنها چند فقره از صحیفه(-قدس سره  -« سید محمد حسین حسینی طهرانی حاج»مرحوم عالمه آیت الله  -1

اند و ابواب توحید و والیت را که ذکر نموده - السالمعلیهم -مضامین ادعیه و زیاراتی را که ائمه  توانیم تمامما می»

ا منبع ر از همین چند فقره کوتاه و مختصر استنتاج و استخراج نمائیم، و در حقیقت آن مفصال در اخبار آورده شده است،

امام جعفر صادق و امام رضا و سایر  محمد باقر و ای از سیالب زالل و روانی که در کلمات حضرت امامو چشمه

 و بیانات و احتجاجات و استشهادات شروح مفصله مقام وحدت خداوندی و نبوت باشد، قرار دهیمالسالم میامامان علیهم

  . [1] «.از آن اخذ نمائیم - ارواحنا فداه -مصطفوی و والیت مرتضوی را تا حضرت حجة بن الحسن العکسری 

 صحیفه کامله سجادیه که اولوااللباب را غرق تحیر نموده و زیرکان عالم را به ای ازاین است نمونه»فرمایند: میو بعد 

را به قبول واداشته و عارفان روشن ضمیر  درایتتفکر واداشته و حکیمان اندیشمند را به دنبال خود کشیده و عالمان ذی

  . [9] «.و در آورده استمکتب به زان را به خضوع و خشوع در برابر این

صاحب تفسیر معروف و مفتی اسکندریه و از اعالم علمای اهل سنت در  «شیخ جوهری طنطاوی»عالمه معاصر  -2

حضرت : »-علیه  رضوان الله -« سید شهاب الدین مرعشی نجفی»از جانب مرحوم آیت الله « صحیفه» جواب هدیه

لواة ص -حسین مرعشی نجفی، نسابه خاندان رسول خدا  ، سید شهاب الدیناستاد عالمه حجت، ابوالمعالی، نقیب االشراف

مدتی پیش به  که خدا او را محفوظ دارد: سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد! نامه گرامی - الله علیه و آله و سلم

انه مصطفی رسید. العابدین بن امام حسین شهید، ریح از کلمات امام زاهد اسالم، علی زین« صحیفه»ضمیمه کتاب 

ر غیر آن که د هایی استگرفتم و آن را کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف و حکمت کتاب را با دست تکریم

گرانبهای جاوید از میراثهای نبوت و اهل بیت دست  شود. حقا که از بدبختی است که ما تاکنون به این اثریافت نمی

  .ایمنیافته

تر از کالم خالق است. راستی چه بینم که آن باالتر از کالم مخلوق و پایینکنم، میمطالعه و دقت میمن هر چه در آن 

  !کتاب کریمی است

مؤید بدارد. و شما سزاوار این  شما را در برابر این هدیه بهترین پاداش بخشد و به نشر علم و هدایت موفق و خدای

  . [7] .طنطاوی جوهری« کارید.

یت است و کمتر کسی به جامع که از اعالم علمای تشیع و مفاخر شیعه« سید علیخان کبیر»م و حکیم خبیر علی محقق -3

شریفه اثر بارزی است از علم الهی و در آن رایحه و بوی « صحیفه» تحقیقا این»شود، در معرفی صحیفه: او یافت می

رسالت و وزش هوای  ای است از نور مشکاةعلهکالم نبوی و چگونه این طور نباشد در حالی که آن ش عطری است از

ه صحیفه سجادی»اند: بعضی از عارفان درباره آن گفته عطرآگین است از بوی جان پرور باغهای امامت، تا به جایی که

عرش  هایی است که به صورت لوح ازهای آسمانی، و در همان منهج و مسیر صحیفهوحی در همان مجرای الهامات و

باشد، مشتمل است بر انوار حقایق معرفت، می شده است، به جهت آنکه مطالبی که در آن مندرجازل میحضرت باری ن

 به آن لقب بستانهای حکمت. و علمای احیا و صرافان و ناقدان قدما از پیشینیان اهل صالح های شیرین باغها وو میوه

به حدی است که « صحیفه»بیان و برتری گفتار  الغتاند... اما بگفتهمی« انجیل اهل بیت»داده و « زبور آل محمد»

 سحرانگیز، در برابر آن به سجده در آیند، و سران و سروران دانشمند از آوردن سخنوران ساحر و فصیحان و ادیبان

  . [9] «...مثل آن به عجز و ناتوانی معترفند

کتاب  سبب شده که این« دعا»هتمام درباره و شاید شدت ا«: »صحیفه»در مقدمه خود بر  «سید محمد مشکوة»استاد  -4

دومین کتابی است که در صدر اسالم پدید  «صحیفه»، کتاب «قرآن مجید»پیش از سایر کتب متداول شود، زیرا بعد از 

 گذرد که این کتاب مونس بزرگان زهاد و صالحین و مرجع و مشارالیه مشاهیرمی آمده است. تاکنون مدت سیزده قرن
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نویسند: دارند و سپس می« صحیفه» بحث مفصلی راجع به سند« مشکوة»بعد مرحوم « ن بوده و هست.علما و مصنفی

فصاحت، بر لبابی از علوم الهی و معارف یقینی مشتمل است که  عالوه بر حسن بالغت و کمال« صحیفه»دعاهای »

که گوش حق نیوش و  اند. و این حقیقت برای صاحبدالندر برابر آن خاضع« فحول»آن منقاد و مطیع و  عقول در برابر

داللت دارد که این کتاب فوق کالم مخلوق « صحیفه»عبارات  دیده حق بین دارند، ظاهر و حاضر و آشکار است. زیرا

  . [2] «.ر و باالتر استاین اثر مقدس از دسترس اوهام واضعین و جاعلین برت است و از این جهت

خوار خوان آن بزرگوارند و هر یک  همه کتب ادعیه، ریزه»نویسند: می« صحیفه»بعد از ذکر مطالبی دیگر در مدح  و

همه است، و هیچ یک از دعاهای آن از کتاب دیگری نقل نشده است. زیرا  از آن بهره دارند ولی آن کتاب مستغنی از

رسد. و سراسر نمی قت جوید، بلکه هیچ کس به گرد آن شهسوار عرصه معرفترسد که بر آن سبنمی کسی را

خلوت و حال، آن را بر زبان آن حضرت روان ساخته  شریفه مشحون از حقایقی است که خدای تعالی هنگام« صحیفه»

  . [6] «.است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .74، ص 12امام شناسی، ج  [1]

  .91، ص 12امام شناسی، ج  [2]

  .، پاورقی91، ص 12امام شناسی، ج  [3]

  .(21، ص 1)به نقل از ریاض السالکین، طبع جامعه مدرسین، ج  92و  99، ص 12امام شناسی، ج  [4]

  .19الی  6مقدمه صحیفه سجادیه، ترجمه: سید صدرالدین بالغی با مقدمه استاد سید محمد مشکاة ص  [5]

  .19الی  6صحیفه سجادیه، ترجمه: سید صدرالدین بالغی با مقدمه استاد سید محمد مشکاة ص  مقدمه [6]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 ی نشر دانشصرف وقت برا

مسؤولیتی اسالمی است از این رو توجه خاصی  امام بزرگوار مالحظه فرمود که در نشر دانش پیام و رسالتی الزم و

 کار تسلی خاطری برای خود یافت خاطری که آکنده از غمها و آالم بود. شیخ بدان مبذول داشت، چنان که در این

بحث سرگرم شد که غذای دل و آرامش  آن جهت به علم و دانش و درس والسالم از امام سجاد علیه»گوید: ابوزهره می

کرد و از این رو غم و اندوه مداوم و رنج طاقت فرسا او را منصرف می روحی و تسلی خاطر خود را در آن یافت و از

ین به حدی وقت در میان مسلم السالم برای نشر علم و دانش[ . براستی امام سجاد علیه1« ]حدیث رو آورد. به بحث و

و تنها هدفش تربیت مسلمین و تهذیب نفس و تأدیب آنان به  [9] .صرف کرد که او را از هر چیزی دیگری بازداشت

  .اسالمی بود تا آنان پس از وی مشعلداران فکر و روشنگری باشند آداب برجسته شریعت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .99امام زید: ص  [1]

  .172/  7حلیة االولیاء:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 صبر بی پایان

که در « صبر»است. « تحمل»و « صبر» باشدای برخوردار مییکی از ملکات برجسته اخالقی که از ارزش فوق العاده

، مطرح است، اقسامی «کنندانسان از حالت معمولی او را مجبور می فشار عوامل مختلفی که به خارج شدن»زمینه 

و در مراتب « نفسانی صبر در مقابل هواهای»و « بر در مقابل معصیتص»، «صبر در مقابل مصیبت» :دارد مانند

و جعلناهم »گردد که باالترین کماالت برای انسان منتهی می که در نهایت به« صبر در مدارج طاعت الهی»تر عالی

  . [1] «لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون ائمة یهدون بامرنا

به آیات ما  کنند، آری آنانبعضی را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می بین آنان چون صبر ورزیدند از»یعنی: 

در « برص»باشند. نمونه بارز این می« صبر»مکتب  السالم تجسم کاملحضرت امام زین العابدین علیه« یقین داشتند.

که  گردید ر این جریان واردنمایش گذاشته شد. با توجه به مصائب انبوهی که به حضرت د به« نهضت عاشورا»جریان 

  .حضرت واقف شد« صبر»توان به میزان موارد، می کند، و تحمل حضرت در تمام اینهر کدام از آنها کوه را آب می

اء ایذ مصائب ناشی از کشته شدن پدر و برادران و یاران و چه مصائب ناشی از فشار و به بعضی از این مصائب، چه
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مقطع پس از شهادت پدر تا هنگام »بررسی  خود آن حضرت و به سایر اسراء کربال، درو ددمنشی دژخیمان اموی به 

  .اشاره گردید« ورود به مدینه

ها و ذکرها ها و حجسجده حضرت نیز با مطالعه و بررسی عبادات حضرت از نمازها و« در طاعت و بندگی صبر»

  .گذشت« عبادات حضرت»گردد که در بخش و... روشن می

  :- السالمعلیه -در زندگی حضرت سجاد « صبر»یر اقسام اما سا

کرد و « مدینه»والی  49در سال  )که او را عبدالملک مروان« هشام بن اسماعیل مخزومی»کند که نقل می« واقدی» -1

السالم را در طول امارت خود بشدت و به صورت مستمر الحسین علیه بر آنجا والی بود( حضرت علی بن 47تا سال 

که او را در مقابل  را مأموریت داد« مدینه»والی جدید « ولید»عزل شد، « ولید»هنگامی که از طرف  .کرداذیت می

هر کس در زمان فرمانروایی او مورد ظلم قرار گرفته و یا  مردم نگه دارد تا به هر کس آزار رسانیده، جبران شود و

الحسین  من جز از علی بن»گوید: می« هشام»در این حال حق خود را از او مطالبه کند.  حقی از او ضایع شده،

ایستاده بود، حضرت بر او عبور کردند، و به محض  در همین حال که او در کنار خانه مروان« ترسیدم.السالم نمیعلیه

لو به یک  و سالم کردند!! و قبال به خواص خود امر کرده بودند که هیچ کدام از آنها مطلقا رسیدن به او ایشان بر او

[ یعنی: 9« ]الله اعلم حیث یجعل رسالته»زد:  کلمه متعرض او نشوند. هنگامی که حضرت عبور کردند هشام فریاد

به  در همین مورد افزوده است که حضرت« فیاضابن[ . »7« ]خود را کجا قرار دهد. خداوند داناتر است که رسالت»

ی، ما ااز تو گرفته شود کمبود پیدا کرده زمینه اموالی که ممکن استنگاه کن و بررسی نما اگر در »فرمودند: « هشام»

 [4] «.کنند خیالت راحت باشدکنیم. و از جانب ما و تمام کسانی که ما را اطاعت می آنقدر وسعت داریم که تو را کمک

.  

فریاد بلندی را از داخل منزلشان شنیدند و این در  السالم بانگ وحضرت علی بن الحسین علیه«: ابراهیم بن سعد» -2

س مجل گروهی حضور داشتند. حضرت بلند شده و به سرعت به داخل منزل رفتند و سپس به حالی بود که نزد ایشان

ت حضر« سر و صدا و شیون و زاری شد؟ ای پیش آمد که منجر به اینآیا حادثه»خود برگشتند. به حضرت گفته شد: 

  .«بلی» پاسخ دادند:

  .بعد اصحاب ایشان را تسلیت گفتند و همه از صبر آن بزرگوار متعجب گردیدند

پسندیم کنیم و بر آنچه نمیداریم اطاعت میرا در آنچه دوست می -عزوجل  -اما اهل البیت خداوند »حضرت فرمودند: 

  . [2] «.سپاسگزاریم

فزعی دیده نشد. وقتی از  شت و ابدا از ایشان جزع ودر روایت دیگری آمده است که از حضرت فرزندی درگذ - 3

  . [6] «.کشیدیم و چون واقع شد آن را ناخشنود ندانستیممی امری بود که انتظارش را»علت آن پرسیدند، فرمودند: 

ز ا کردند. اما او کههدیه می به او« دینار»رفتند و مقداری پسرعمویی داشتند که ناشناس شبانه نزد او می حضرت -4

السالم به من کاری نداشته و با علی بن الحسین علیه»گفت: مرتب می اطالع بود، در همین هنگاماین عمل حضرت بی

نیز این سخنان را  حضرت« آورد!! خداوند از جانب من هیچ خیری به او نرساند!!به جا نمی« رحم صله»من 

  .کردندخودشان را به او معرفی نمی کردند و هرگزمی« صبر»شنیدند و تحمل نموده و بر آن می

ها قطع شد و در آن حال فهمید که خود حضرت بودند که به سراغ آمدها و هدیه چونکه حضرت وفات یافتند آن رفت و

  . [7] «.گریستن کرد نمودند و لذا بر سر قبر حضرت آمد و شروع بهآمدند و به او کمک میمی او

آن بزرگوار نیز داللت دارد که حرف ناروا و « پایانبی صبر»حضرت بر  «اخالص»این روایت شریف عالوه بر 

کردند و اجر عمل می «صبر»دادند و شنیدند و هیچ عکس العمل نشان نمیحتی نفرین او را می نابحق پسرعموی خود و

  .ساختندخود را ضایع نمی

  :اندرد صبر چنین بیان فرمودهحضرت در خالل دو کالمی که از ایشان نقل شده بینش خود را در مو -5

باشد و دوست « صبر»دنبال آن  هیچ جرعه خشمی را نیاشامیدم که نزد من محبوبتر باشد از جرعه خشمی که به» :الف

  . [4« ]مال نزد عرب( داشته باشم. ندارم به جای آن، شتران سرخ موی )گرانقدرترین

 [4] «.د از جرعه خشمی که صاحب و مسبب آن را مجازات نکنمای نیاشامیدم که نزد من محبوبتر باشهیچ جرعه»ب: 

.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: السجده79از سوره 99آیه  [1]

  .: االنعام6، از سوره 199بخشی از آیه  [2]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 49)به نقل از االرشاد( و ص  2ح  22، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 49)به نقل از االرشاد( و ص  2ح  22، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از حلیة االولیاء( 42، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از کشف الغمه( 111، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

  .)به نقل از کشف الغمه( 111، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]
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  .الشیخ()به نقل از امالی ابن 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [8]

  .)به نقل از اصول کافی( 41، ح 119، ص 96بحاراالنوار، ج  [9]

 .1741عات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطال

 صوت زیبا در موقع تالوت قرآن

آید حضرت است که از آنها به دست می دو روایت نقل شده -السالمعلیه-در زمینه صوت زیبای حضرت زین العابدین 

  .اندبوده از صدای بسیار زیبایی برخوردار

از همه مردم برای تالوت قرآن مجید صوت  -السالمعلیه- علی بن الحسین»فرمودند:  -السالمعلیه-امام صادق  -1

اختیار( )بی گذشتند، در آنجاکه از کنار درب منزل حضرت می« سقاها»صورت مکرر  زیباتری داشتند و به

  . [1] «.سپردندایستادند و به قرائت ایشان گوش میمی

حضرت علی بن »فرمودند:  که خود دارای صوتی زیبا بودند، روزی از روزها -السالمعلیه-موسی بن جعفر  -2

کرد و به خاطر زیبایی ای از کنار ایشان عبور میگذر کننده کردند و چه بساقرآن تالوت می -السالمعلیه-الحسین 

کند، مردم توانایی  ای از این را اظهاربعد فرمود: اگر امام گوشه« رفت.بیهوش شده از حال می صدای آن حضرت

خواند و صوتش با مردم نماز نمی -صلی الله علیه و آله و سلم  - آیا رسول الله»سؤال شد: « تحمل آن را نخواهند داشت.

  «نمود؟تالوت قرآن بلند نمی را در موقع

ای که کسانی که در پشت سر ایشان به به اندازه -علیه و آله و سلم  صلی الله -رسول الله »حضرت جواب دادند که: 

« فرمود.زیبایی صوت خود اظهار می داشتند بر آنها تحمیل نموده و به همان مقدار از ایستاده بودند قدرت تحمل نماز

دیدگاه حضرت در »به تالوت قرآن اختصاص داده بودند جالب است  [ . با توجه به صوت زیبای حضرت که آن را9]

  .نیز مرور کنیم را« مورد قرآن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .()به نقل از اصول کافی 92، ح 71، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از االحتجاج( 97، ح 64، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

 .1741ات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالع

 صبر

دردناک است. آنچه مسلم است هیچ کسی  السالم، صبر در برابر مصائب و گرفتاریهایاز جمله عناصر روحی امام علیه

ا ر گرفتار مصیبتها نشده است؛ مصائب و شداید از آغاز تا پایان عمر آن بزرگوار در این دنیا به مانند این امام بزرگوار

شد در حالی که هنوز از سرچشمه  مادریز در نخستین مراحل کودکی بود گرفتار مصیبت بیاحاطه کرده بود؛ هنو

اوان کودکی بود که شاهد سوز و گداز خاندان و فامیل خود در فقدان  زالل مهر و محبت او سیراب نشده بود و هنور در

پی آن، شاهد بود که عمویش امام  اند و درامیرالمؤمنین شد که عبدالرحمن بن ملجم جنایتکار، او را به قتل رس جدش امام

دامن  سفیان که لکه ننگی برمصالحه با جانی فرزند جانی؛ معاویة بن ابی السالم به ناچار بهبزرگوار حسن بن علی علیه

های جاهلیت دوباره زنده شد انگیزه اسالم و عرب بود تن داد زیرا وقتی که وی بر اریکه حکومت تکیه زد، تمام جهان

و مسلمین آشکار گردید؛ او تمام امکانات دولت خود را برای نابودسازی  توزی فوق العاده وی نسبت به اسالمکینه و

السالم به اجرا درآورد دشنام و علیهم بیتترین راه و روش را بر ضد اهلاز عرصه وجود به کار گرفت و سخت اسالم

عینی  ها و تجسمو همچنین دستور داد تا تمام شیعیانی را که نمونه آنان مقرر داشت ها برناسزا را روی منابر و مأذنه

زین العابدین در بهار جوانی بود به مصیبت  دین و سیاست اسالمی بودند از صفحه روزگار براندازند. هنگامی که امام

[ معاویه فرزند هند به آن 1خدا )ص( دچار شد که توسط کسرای عرب، ] وفات عمویش امام حسن ریحانه رسول

عمیق به جا گذاشت و این غم  دادند و این حادثه در وجود امام و دیگر افراد خاندان پیامبر )ص( اندوهی حضرت زهر

  .بزرگ دل آنان را گداخته نمود

جنایتکاران در بیابان کربال بود در  هده شمشیرهایالسالم بدان مبتال شد، مشامصائب بزرگی که امام علیه و از جمله

السالم را به صورت دردناکی که در تاریخ هیچ ملت و امتی سابقه علیهم بیت عصمتحالی که سرهای پاکان از اهل

خیانتکارات فرومایه از مردم  کرد و پس از به خاک و خون کشیدن این منادیان حق و عدالت،از تنها جدا می نداشت

 نشینان نبوت را آتش زدند و آنرا محاصره کردند و خیمه و خرگاه پرده و شام، امام زین العابدین و خاندان عترتکوفه 

نابکار با دشنام و زخم زبان و جسارت با  بزرگواران را به اسارت نزد طاغوتی پست فرومایه )پسر مرجانه( بردند و آن

 م صبر کرده و امر خود را به خدا واگذارده بود و پس از آن او راالسالعلیه آن حضرت برخورد کرد در حالی که امام

لب گداخت یکی پس از دیگری بر قرا می به نزد نابکاری دیگر یعنی یزید بن معاویه بردند و غمها و مصیبتهایی که دلها
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تحمل  -ود را در حالی که راضی به قضای الهی ب -این مصائب کشنده  شد و آن حضرت تماممقدس امام وارد می

  کجا روح و جانی چون روح و روان امام و کدام دل چون دل امام )ع( است؟ .فرمودمی

بخش بوده و دلش همواره خداوند هستی آمد متوجه آفریدگار هستی وروح و روانش در وقت هر گرفتاری که پیش می اما

  .تر بودنستوه پاک و پاکیزه و از هر چیز استوارتر و

ذاتیات آن حضرت بود، و از آن بزرگوار است که در  ها ومقاومت در برابر مصائب از جمله ویژگی به راستی صبر و

عظمت  [ . و از جمله دالیل9« ]صبر و مقاومت در رأس طاعت خداست.»ایستادگی فرمود:  توصیف و تعریف صبر و

حالی که جمعی در خدمت آن در  اش شنیدصبر آن حضرت آن است که روزی صدای ناله و شیونی از اندرون خانه

چه خبر است، عرض کردند یکی از پسرانش دار دنیا را وداع گفته است،  بزرگوار نشسته بودند از جا بلند شد تا ببیند

السالم رو به علیه جریان را به اطالع اصحابش رساند، همگی از صبر آن حضرت درشگفت ماندند امام برگشت و

دوست داریم مطیع فرمان الهی بوده و در پیشامدهایی که  ای هستیم که درباره آنچههما خانواد»ایشان کرد و فرمود: 

تابی را از بی [ . و آن بزرگوار، صبر را یکی از غنیمتها و7« ]گوییم.حمد و سپاس خدا را می باعث ناخشنودی ماست،

از پا درنیامدنش در برابر حوادث توان شخصیت امام و  [ . به راستی که نیرو و9دانست. ]آثار ضعف و ناتوانی می

  .آیدشخصیتهای تاریخ به شمار می کشنده، از جمله نوادر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .فه دوم به معاویه داداین عنوان را خلی [1]

  .14امام زین العابدین للمقرم: ص  [2]

  .174/  7حلیةاالولیاء:  [3]

  .177الدر النظیم: ص  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 صدقات

مند بود صدقه دادن به فقرا برای کمک بسیار عالقه السالم در زندگیش به آنکه امام زین العابدین علیهاز جمله چیزهایی 

دارد،  کرد، به خاطر اجر فراوانی که صدقههمواره دیگران را به دادن صدقه تشویق می و رفع گرفتاری ایشان بود،

  :فرمود

دعایی را که آن بیچاره در آن ساعت برای صدقه دهنده  که هر دهد مگر آنای صدقه نمیهیچ کسی بر بیچاره درمانده»

  . [1] «.سازدمی بکند خداوند برآورده

  :کنیماینک بعضی از موارد صدقات آن بزرگوار را نقل می

  دهدهایش را صدقه میامام جامه

صدقه  رسیدآنها رابستان که فرامیتا کرد،پوشید، در زمستان لباس خز بر تن میالسالم لباسهای فاخر میسجاد علیه امام

 پوشید، در زمستانهای مصری میداد. و در تابستان دو جامه از جامهصدقه می فروخت و پول آنها راداد و یا میمی

  :فرمود[ و بارها می9داد. ]آنها را صدقه می

  . [7] «.امعبادت کردهکشم که بهای لباسی را بخورم که با آن لباس خدا را من از پروردگارم خجالت می»

  دادآنچه را دوست داشت صدقه می

داد السالم، بادام و شکر به فقرا میعلیه گویند: امامداد. راویان اخبار میالسالم از آنچه دوست داشت، صدقه میعلیه امام

  :آیه را تالوت کرد از علت آن پرسیدند، در پاسخ این

فاق دارید در راه خدا انرسید، مگر آن که از آنچه دوست مینیکی نمی هرگز به« »ن.لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبو»

دار بود، کنیزش روزی روزه السالم، موقع افطار انگور را دوست داشت،گویند: امام علیهمورخان می . [4] «.کنید

ور داد تا آن خوشه انگور را به آن ناگهان گدایی به در خانه آمد، دست خوشه انگوری در وقت افطار به خدمت امام آورد

آورد، سائل دیگری در زد، امام  دادند، کنیز دوباره رفت انگور خرید، همین که خوشه انگور را به خدمت امام گدا

السالم آورد، گدای سومی در کنیز رفت و انگور خرید و به حضور امام علیه دستور داد، خوشه انگور را به او دادند باز

نظیر پدران بزرگوارش بود که سه  [ به راستی که در این کار خیر2السالم خوشه انگور را به او داد. ]امام علیه زد،

 دار بودند و درباره آنها سوره هل أتیدادند در حالی که خود روزهاسیر می روز پیاپی خوراکشان را به مسکین و یتیم و

  .دنیا باقی است ان در سراسر تاریخ تا پایاننازل شد که این نشان بزرگواری و شرف برای ایش

  تقسیم اموال

 اموال خود را تقسیم کرد، یک قسمت را برای خودش نگهداشت و بخش دیگر را به السالم دو مرتبه تمامامام سجاد علیه
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علیه و آله  صلی الله -ریحانه رسول خدا  [ در این خصلت نیز نظیر عمویش امام حسن،6فقرا و درماندگان صدقه داد. ]

  .مرتبه اموال خود را با فقرا تقسیم کرد بود که آن بزرگوار نیز دو یا سه -

  صدقات پنهانی امام

 خواست خود و فقراییبا خبر نباشد و می السالم، صدقه نهانی بود که هیچ کس از آنمحبوبترین چیز از نظر امام علیه

 دهد و هدفش رابطه استوار با برادران مسلمان فقیر و تهیدست بود وخدا ارتباط  دهد به محبترا که به آنها چیزی می

  :گفتفرمود و میهمواره دیگران را به صدقه پنهانی تشویق می

  . [7] «.کندصدقه نهانی آتش خشم را خدا خاموش می»

ی که صورتش را رساند در حالمی شد و هدایا و عطاهای خود رابه مستمنداندر ظلمت شب از خانه بیرون می بارها

با مرحمت آن حضرت در شب هنگامی عادت کرده بودند، از این رو در  داشت و فقراپوشانده بود و از آنان پنهان می

[ 4گفتند صاحب انبان آمد. ]دادند و میمی شدند و به هم مژدهدیدند خوشحال میایستادند تا وقتی که امام را میمی هاخانه

: گفتمی دانستداد اما او که نمیرفت و شخصا به او مبلغی میشبانه به نزد او می ویی داشت،السالم پسر عمامام علیه

نمود و خودش را به او پوشی میشنید و چشممی کرد، امام نیزکند! ونفرین میعلی بن حسین از من دستگیری نمی

رسانیده، امام می کسی که شبانه به او کمکالسالم از دنیا رفت آن وقت متوجه شد آن علیه کرد، چون اماممعرفی نمی

  . [4] .نمودکرد و عذر خواهی میرفت و گریه میمی السالم بوده است، این بود که بعدها بر سر قبر امامعلیه

علی بن حسین )ع( از  گفتند: صدقه نهانی از ما قطع نشد مگر وقتی کهاز مردم مدینه شنیدم که می :گویدعایشه میابن

دانستند که چه کسی کردند و نمیمدینه از این راه زندگی می اند که گروهی از مردم[ مورخان نقل کرده11رفت. ]دنیا 

دیدند آنچه شبها برای آنها  کند، وقتی که امام علی بن حسین علیهماالسالم از دنیا رفترا فراهم می وسایل زندگی آنها

داشت و هرگاه چیزی کمکهای خود را به شدت از چشم مردم پنهان می ز والسالم نما[ امام علیه11آوردند قطع شد. ]می

  . [19] .پوشاند تا او را نشناسدداد، صورتش را میمی به کسی

  . [17] دادگوید: امام سجاد )ع( صدقه فراوان، آن هم دور از انظار مردم میذهبی می

رد، از بگرفت و میبه پشت مبارکش می داد ور انبانی قرار میکرد دالسالم، غذایی را که بین فقرا تقسیم میعلیه امام

 دادند،السالم را غسل میکند: وقتی که امام سجاد علیهیعقوبی نقل می [14] .این رو در پشت حضرت اثر آن باقی بود

تند: اثر چیست؟ گف اش پرسیدند که اینخانواده ای مانند پینه زانوی شتر دیدند، از اعضایهای آن حضرت پینهروی شانه

 [ . به هر حال، صدقات آن حضرت در پنهانی یکی از12برد. ]منازل فقرا می اثر بردن غذا در شبهاست که به

 . بزرگترین امور خیریه بوده و بیش از همه در پیشگاه خدا اجر و مزد دارد

  جستتنها رضای خدا را می

هدفی جز برای عالم آخرت  کرد جز رضای خدا وستمندان میالسالم در کارهای خیر و احسانی که به معلیه امام

  :شریفه بود نداشت، به این ترتیب از بارزترین مصادیق این آیه

[ . 16« ]منا و ال أذی لهم اجرهم عند ربهم و الهم یحزنون. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم ال یتبعون ما انفقوا»

پاداشی نیکو در نزد خدا دارند  فاق کنند و به دنبال آن منتی نگذارند و آزاری نرسانند،را در راه خدا ان آنان که مالشان»

  «.و از هیچ پیشامدی بیمناک نباشند

شائبه هیچ غرضی از اغراض دنیوی  راستی بخششها و صدقات امام به فقرا تنها و فقط برای رضای خدا بود بدون به

السالم را دیدم انبان نقل کرده، گوید: شب سردی امام علی بن حسین علیه شود. زهریکه سرانجام آن به خاک مربوط می

  :کرد، عرض کردمبر دوش حمل می آردی

  «پسر پیغمبر! این بار، چیست؟»

  :امام )ع( در جواب من با صدای ضعیفی فرمود

  «.برمعازم سفری هستم، توشه آن سفر را به محل امنی می»

  :عرض کردم

  «.غالم من برسانداجازه بفرمایید »

السالم جوابی نداد، زهری خواهش کرد: اجازه بفرمایید، خودم شخصا حمل کنم! اما امام به راه خود ادامه داد و امام علیه

  :فرمود

دارم تو را به حق خدا آری من از آنچه در سفر باعث نجات من و موجب راحتیم در طول مسافرت است دست برنمی»

  «.به کار خودت برس

کرد که عازم سفر بوده می السالم جدا شد و پس از چند روز با آن حضرت مالقات کرد و تصوراز امام علیه زهری

، السالمامام علیه« اید؟!گویا به آن مسافرتی که در نظر داشتید نرفته !یابن رسول الله»است اما موفق نشده! عرض کرد: 

کرد، سفر آخرت بود، فرمود: می شد و توشه الزم را فراهمرا به او گفت و مطلع ساخت؛ سفری که آماده می قضیه

بلکه مقصود من سفر مرگ بود که باید آماده شوم، آمادگی برای  ای،زهری قضیه آن طور نیست که تو تصور کرده»

السالم به مستمندان علیه [ . انفاق امام17« ]محرمات و بذل و بخشش و تالش در کار خیر است. مرگ، دوری از
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  .مغفرت و رضوان الهی بود برخاسته از طلب رضای خدا و کوشش برای رسیدن به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  .44/  96بحاراالنوار:  [8]

  .111/  96بحاراالنوار:  [9]

  .94، االتحاف بحب االشراف: ص 92/  9صفة الصفوة:  [10]

  .796/  12االغانی:  [11]

  .69/  96بحاراالنوار:  [12]

  .72/  1تذکرة الحفاظ:  [13]

  .72/  1تذکرة الحفاظ:  [14]

  .92/  7تاریخ یعقوبی:  [15]

  .969بقره /  [16]

  .62 - 66/  96، بحاراالنوار: 44علل الشرایع: ص  [17]

رت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حض1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 صاحب کمال

  .اندبیشتر کسانی که آن حضرت را از نزدیک دیده و با وی آشنا شده بودند، وی را به افضلیت توصیف کرده

علیه و آله همچون جابر بن  خدا صلی اللهبن اسلم، فقیه معروف مدینه که افزون بر شماری از اصحاب رسول زید

شماری را نیز دیده و از آنان دانش آموخته بود، درباره تابعین بی مالک و عبدالله بن عمر و،عبدالله انصاری، انس بن 

  :گویدالسالم میعلیه امام سجاد

[ . 1ام. ]نشین نشدم و در میانشان همچون او هرگز ندیدهبن حسین هم در میان اهل قبله )مسلمانان( با کسی همچون علی

ما رأیت قرشیا افضل من »گوید: می السالمبی از وی نقل شد، درباره امام سجاد علیهتر مطالزهری که پیش ابن شهاب

  . [9] .«از علی بن الحسین ندیدم علی بن الحسین؛ از نژاد قریش کسی را افضل

 ما رأینا قرشیا افضل منه؛ در»گوید: ابن ادریس شافعی درباره آن حضرت می سفیان بن عیینه، استاد احمد بن حنبل و

  . [7] .«ایممیان قریش افضل از او ندیده

 طالب الهاشمیعلی بن الحسین بن علی بن ابی»نویسد: درباره آن حضرت می احمد بن حجر عسقالنی شافعی،

  . [9] .«العابدین ثقة، ثبت، عابد، فقیه، فاضل مشهورزین

ه هاشم و از عباد شهر مدینت و از افاضل بنیالبیالسالم از فقهای اهلعلی بن الحسین علیه»گوید: ابن حبان بستی می

  . [2] .«بوده است

رهبر و امام جامعه برگزینند؛  هایی آن است که مردم به او روی آورند و تنها وی را به عنوانچنین ویژگی اقتضای

ار و نگتاریخ الدین ذهبی،بر دیگران مقدم باشد. هم چنان که شمس زیرا کسی که افضل از همه است، باید به حکم عقل

  .محروم شد سنت به آن اعتراف کرده است، ولی امت چنین نکرد و از آن فیض بزرگمعروف اهل رجالی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .777، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 744، ص 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 747، ص 91تهذیب الکمال، ج  [1]

  .776، ص 91؛ تاریخ دمشق، ج 744، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 749، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [2]

  .174مجید عبدالرؤف مناوی، الکوکب الدری، مصر، مطبعة تجلید االنوار، ص  [3]

  .774، ص 1ه. ق، چ  1916بن حجر عسقالنی، تقریب التهذیب، بیروت، مؤسسه الرسالة،  احمد [4]
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  .119، ص 1مشاهیر علماء االمصار، چ  [5]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول 

 صاحب انبان

است. دست نوازشگری که تا پایان عمر آن  لسالم به تهیدستان و بینوایان بر همگان شهرهالطف و کرم امام چهارم علیه

  .حضرت، بر سر یتیمان و مساکین بود

  .آن امام همام هزینه زندگی صد خانواده تهیدست مدینه را بر عهده داشت

رساند و آنان هرگز آورنده غذاها می گرفت و به طور ناشناس به مستحقانکیسه پر از نان را بر دوش مبارک می هاشب

ان ن السالم شبانه و پنهانی کیسهحضرت به واقعیت امر پی بردند.امام سجاد علیه را نشناختند تا آن که پس از شهادت آن

تهیدستان که به امام «. کندرا خاموش می صدقه پنهانی، آتش خشم خدا»فرمود: رسانید و میو غذا را به گرسنگان می

 جاء صاحب»گفتند: شناختند. در استقبال از او میهای آن حضرت را میقدم س گرفته بودند و صدایناشناس ان

  . [1] «.صاحب انبان )کیسه غذا( به کمک ما آمد« »الجراب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .176، ص 7ابونعیم اصفهانی، حلیة األولیاء، ج  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 صبر و تسلیم

سیر الهی است که پس از مرتبه  مقامات باالی های ارباب سیر و سلوک ازمقام تسلیم در برابر حق تعالی از جمله مقام

ی عمل السالم در سیرهاز مقام تسلیم، مقام شکر است. امام علی بن الحسین علیه رضا به قضای الهی قرار دارد و پس

هایشان چندین ماجرا از مقام سنت در کتاباهل خود، نمایانگر مقام تسلیم و شکر در برابر خواست الهی بود. عالمان

می بودند. خاد السالمگروهی مهمان علی بن الحسین علیه»اند. برای مثال، آمده است: کرده ضرت نقلصبر و تسلیم آن ح

م که السالسر فرزند خردسال علی بن الحسین علیه ها از دست وی برهای کباب در دست داشت، عجله کرد. سیخکه سیخ

م، جای زدن خاد بچه رسید و وقتی او را مرده یافت، به او را کشت. امام با عجله باالی سر زیر پله ایستاده بود، افتاد و

فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. سپس برای خاک  ای. آن گاهبه او گفت )نگران نباش( تو عمدا چنین کاری نکرده

  . [1] .«سپاری فرزندش آماده شد

ش به اد. ناگهان صدای شیون و واویال از خانهنشسته بو السالم در میان جمعیعلی بن الحسین علیه»اند که: و نیز آورده

ود: بود؟ فرم به خانه خود رفت و پس از اندکی بازگشت. از ایشان پرسیدند: آیا کسی مرده گوش رسید. وی برخاست و

امام در پاسخ آنان فرمود: ما از خاندانی هستیم که  زده شدند، ولیآری، آنان از وی عذر خواستند و از صبرش شگفت

. «گزاریمسپاس می باشد و خدا به ما بدهد، مطیع اوییم و اگر ناخوشایند به ما برسد، خدای را چه مورد خوشایند مادر آن

  .در مقابل هر آن چیزی است که خدا خواسته است [ . این بیان حضرت، نهایت مقام رضا و تسلیم، بلکه شکر9]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .746، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

  .747، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 746همان، ص  [2]

  .1742یما؛ چاپ اول منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و س

 ض

 ضحاک بن عبدالله

  . [1] .السالم دانسته استضحاک بن عبدالله مشرقی، شیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]
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هانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره ج9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ضحاک بن مزاحم

 السالماصحاب امام زین العابدین علیه ضحاک بن مزاحم خراسانی، او اصال اهل کوفه و از تابعین است، شیخ او را از

و  عباس، ابوهریره ابوسعید، زید بن ارقم، انس بن مالک و دیگران روایت کردهابن عمر،[ وی از ابن1شمرده است. ]

 .ه اتفاق افتاده است 116بوده و وفاتش در سال  اند، و او در تفسیر قرآن مشهورمعین و ابوذرعه او را توثیق کردهابن

[9] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .1/  9تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ضعف و الغری امام سجاد

ضعیف گشته بود، زیرا عبادت به شدت آن  السالم از بس که نماز خوانده بود، بدنش الغر وامام زین العابدین علیه

 اندامش ضعیف و الغر شده بود که باد اندام او را همچون خوشه گندمی به سمت بزرگوار را ناتوان کرده و تا آن جا

  :گویدنگهدارد، پسرش عبدالله می [ زیرا آن قدر توان نمانده بود که خود را1کرد ]راست و چپ متمایل می

 [2] خیزیدطور نشسته به بسترش میشد، همانآورد، وقتی که از نماز فارغ میمی پدرم، شب هنگام همواره نماز به جا

  .نداشترا  -الغری  به دلیل شدت ضعف و رنج -و این بدان جهت بود که قدرت ایستادن روی پا 

زیاد به خاطر نماز و عبادت فراوان، بر او سوخت و از آن  دل اعضای خانواده و دوستانش از بروز ضعف و خستگی

اما آن بزرگوار  مبادا به مرگ آن حضرت منتهی شود لذا موضوع را با آن حضرت در میان گذاشتند بیمناک شدند که

وقتی که به پدران گرامش ملحق شد، و ما در ذیل به  ری کرد تانپذیرفت و بر مالزمت خود به نوافل و عبادات پایدا

  :کنیماند اشاره میباره با آن حضرت صحبت کرده بعضی از کسانی که در این

 یکی از پسران امام سجاد

  :یکی از پسران امام سجاد به حال امام بیمناک شد و از روی دلسوزی و وحشت عرض کرد

  «!پدر جان، آخر چقدر نماز؟»

به راستی که سخت دوستدار و  . [3] «.عالقه شدید به پروردگارم دارم»السالم با مهربانی و مالطفت فرمود: علیه امام

خواست که به او نزدیک شود، در دنیای پرهیزگاران و صالحان هر راهی می دلبسته پروردگار بود و به هر وسیله و از

  .رسدحضرت نمی توجه و دلبستگی شدید به خدا به پای آن کسی در

  جابر بن عبدالله انصاری

سوخت و از آن حضرت خواست تا  السالمبزرگ پیامبر )ص(، جابربن عبدالله انصاری، دلش به حال امام علیه صحابی

السالم این حدیث جابر را نقل کرده است، ندهد، امام باقر علیه اندکی عبادتش را کم کند و به خود این قدر زحمت

  :فرمایدمی

حسین علیهماالسالم را در عبادت و  اش علی بنالسالم پایداری برادرزادهکه فاطمه دختر امام امیرالمؤمنین علیه وقتی»

ای جابر! تو از اصحاب »نزد جابر بن عبدالله انصاری رفت و گفت:  رفتاری را که با خودش داشت، مشاهده کرد

کسی از ما به خودش ستم  از آن جمله این است که وقتی که ببینیبیت بر تو حق بسیار داریم و ما اهل رسول خدایی و

است، به خاطر خدا از او بخواهی تا خود را نگهدارد، اینک  کند و از رنج زیاد خود را در معرض هالک قرار دادهمی

انی و زیاد پیشعبادت  السالم است که به نفس خود ستم روا داشته و ازیادگار پدرش امام حسین علیه این علی بن حسین

  «...زانوها و کفهای دستش پینه بسته

عبادت بدنش را نحیف و  السالم رسید دید، در محراب عبادت نشسته در حالی کهامام زین العابدین علیه جابر، به خدمت

ود ر خامام به جابر افتاد به استقبالش رفت و او را در کنا الغر کرده و از طاعت زیاد سخت رنجور است وقتی که چشم

  :نحیف و آرام احوال جابر را پرسید، آنگاه جابر رو به آن حضرت کرد و گفت نشاند، و با صدای

آفریده و جهنم را برای دشمنان و مخالفان  دانید که خداوند عالم، بهشت را برای شما و دوستان شمارسول الله! می یابن»

 السالم، از روی لطف و محبتامام علیه« دهید؟!ت میقدر به خود رنج و زحم شما خلق کرده است پس چرا شما این

با آن که خدا هر نوع ترک  -علیه و آله  صلی الله -دانی که جد ما رسول خدا ای صحابی رسول خدا! آیا نمی»فرمود: 
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تا  ردر نکاز تالش و کوشش در عبادت فروگذا -پدر و مادرم فدایش باد  -وجود این  اوالی گذشته و آینده او را بخشید، با

الله! شما چرا چنین زحمت عبادت را  آن جا که ساق مبارکش متورم شد و پاهایش ورم کرد، عرض کردند: یا رسول

 ایترک اوالی گذشته و آینده شما را بخشیده است؟ فرمود: آیا من نباید بنده کنید؛ و حال این که خداوند تمامتحمل می

  «سپاسگزار باشم؟

کند تا آن حضرت از آن همه رنج و تعب دست بردارد، عرض  تواند امام را قانعهیچ سخنی نمیوقتی که جابر دید که 

بالها را از مردم دفع  بیت در این دنیابه مسلمانان رحم کنید که خداوند به برکت وجود شما اهل !یابن رسول الله»کرد: 

  «!فرستدومیآسمان باران فر سازد و ازکند و عذابها را از مردمان برطرف میمی

 ای جابر! من همواره به راه و روش پدرانم خواهم بود تا آنان را مالقات» :السالم با صدای آرامی پاسخ دادامام علیه

در بین پیامبرزادگان کسی همچون  جابر با شنیدن این سخن متحیر ماند و نگاهی به اطرافش کرد و گفت: هرگز« کنم.

 از السالم باالترمگر یوسف بن یعقوب، به خدا قسم اوالد امام حسین علیه شده استعلی بن حسین علیهماالسالم دیده ن

پر از عدل و داد خواهد شد، پس از آن که  اوالد یوسف بن یعقوبند!! حقا که از ایشان است آن کسی که به وسیله او زمین

  . [9] «...پر از ظلم و جور گشته باشد

دیده نشده است در پارسایی و تقوا و دیگر  آری به خدا سوگند که در بین تمام فرزندان انبیا همچون علی بن حسین کسی

رد که ک باالترین مقامی رسانده بود که پدران بزرگوارش رسیده بودند، جابر نیز اعالن فضایل و مناقبی که او را به

دلیل که در میان اینان مصلح بزرگ جهان قائم آل  وسف بن یعقوبند به اینالسالم باالتر از ذریه یذریه امام حسین علیه

را پر از عدل و  به آمدن او بشارت داد و فرمود که او زمین -صلی الله علیه و آله  -پیامبر  محمد )ص( وجود دارد که

  .اری آن حضرت خواهد شداینها در ایام حکومت و زمامد داد خواهد کرد بعد از آن که پر از ظلم و جور گشته است و

  عبدالملک

بن مروان بود، موقعی که امام  جمله کسانی که به خاطر زیادی عبادت و طاعت دلش به حال امام سوخت، عبدالملک از

حکومت مروانی آنها را بازداشت کرده بود به نزد او رفت همین که  السالم برای شفاعت جمعی از مسلمانها کهعلیه

  :مام افتاد از دیدن اثر سجود در پیشانی آن حضرت تعجب کرد و گفتبه ا چشم عبدالملک

خداوند حسناتی دارید و پاره  پیغمبر! آثار زحمت و کوشش عبادت در شما هویداست در حالی که شما در پیشگاه پسر»

 مردم روزگار بیت افضل و از تمامارتباط محکمی دارید، و از همه اهل تن رسول خدا و خویشاوند نزدیک او وسیله و

به هیچ کس نه در زمان حاضر و نه در  اند کهباالترید، زیرا که به شما آن قدر فضیلت و دانش و دیانت و تقوا داده

 کرد و فضایل والسالم را توصیف میبزرگوارت! عبدالملک همچنان امام علیه اند مگر به پدران و نیاکانگذشته نداده

  :فرمود السالممین که سخنانش پایان گرفت، امام علیهآورد، همناقب او را به زبان می

شکره علی ما أنعم؟ و لقد کان رسول الله )ص( یقف للصالة  کل ما ذکرته من فضل الله سبحانه، و تأییده و توفیقه، فأین»

، و ما ذنبک تقدم من یظمأ فی الصیام حتی یعصب فوه فقیل له یا رسول الله ألم یغفر الله لک ما حتی تتورم قدماه، و

شکورا. الحمد لله علی ما أولی، و أبلی، و له الحمد فی اآلخرة و  تأخر، فیقول صلی الله علیه و آله: أفال أکون عبدا

عشر العشیر من نعمة واحدة  الله لو تقطعت أعضائی، وسالت مقلتای علی صدری لن أقوم لله جل جالله بشکر األولی، و

أحد نعمة منها، علی جمیع حمد الحامدین، ال والله أویرانی الله ال  عادون، و ال یبلغمن جمیع نعمه التی ال یحصیها ال

ألهلی علی حقا، و لسائر الناس من  ء عن شکره و ذکره فی لیل و ال نهار، و ال سر و ال عالنیة، و لوال أنشی یشغلنی

 تی أؤدیها الیهم لرمیت بطرفی الی السماء، والقیام بها حسب الوسع و الطاقة ح خاصهم و عامهم علی حقوقا ال یسعنی اال

  «...الحاکمین بقلبی الی الله، ثم لم أردهما حتی یقضی الله علی نفسی و هو خیر

د؟ شودرست است، اما شکر و سپاس این همه نعمت چه می آنچه تو درباره لطف و تأیید و توفیق خدای سبحان گفتی»

دار وقتی که روزه کرد و درایستاد که پاهای مقدسش ورم میری در نماز میبه قد -علیه و آله  صلی الله -رسول خدا 

رسول الله! آیا خداوند ترک اوالی گذشته و آینده شما را  خشکید، به آن حضرت عرض کردند: یابود، دهان مبارکش می

  خدا )ص( فرمود: آیا نباید من بنده سپاسگزاری باشم؟ نبخشیده است؟ رسول

از بندم جدا کنند و اشک  آزمون و بالهای او، و سپاس او را در دنیا و آخرت. به خدا سوگند که اگر بند سپاس خدا را بر

عشری از معشار یکی از نعمتهای الهی را که شمارشگران از  امام جاری گردد هرگز نتوانستهاز دیدگان به سینه

آورم و اگر تمام  اسگزاری کرده و حق آن را به جاکسی را یارای توصیف یکی از آنها نیست، سپ شمردن آنها عاجزند و

است، نه به خدا قسم، آیا ممکن است خدا مرا در حالی  حمد و سپاس سپاسگزاران جمع شود یکی از آنها را سپاس نگفته

م که کسان در نهان و آشکار چیزی مرا از سپاسگزاری و ذکر او باز داشته است! و اگر حقی ببیند که در شبانه روز و

جز با ادای آن حقوق که به مقدار تاب و توانم باید  بر من و سایر مردم از خاص و عام حقوقی به گردن من دارند نبود و

دل از او بر  کردم و چشم ودوختم و دلم را متوجه خدا میهر آینه چشمانم را به آسمان می ادا کنم، راه دیگری نیست

السالم ضمن گفتن این سخنان گریه امام علیه« است. گرفتم تا وقتی که خداوند جان مرا بگیرد و او بهترین حاکماننمی

ت روح طاغو داشت چنان درهمچنین سیمای آسمانیش که هر بیننده را به تعظیم و تکریم وامی شدیدی کرد و سخنانش و

ای که طالب آخرت است و فاصله است، بین آن بنده چقدر»ی تأثر و تعجب گفت: زمان، عبدالملک تأثیر کرد که از رو

عبدالملک  «!بهره استای که در پی دنیاست که از کجا به دست آورد و از آخرت بیبنده کوشد با آنبرای آخرتش می

دستور آزادی ایشان را  فرمود و او قبول کرد و عرض ادب کرد و امام درباره آن کسانی که در بازداشت بودند شفاعت
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  . [2] .داد

آوردند و با اصرار و خواهش  السالم به حال آن حضرت رقتکسانی که از زیادی نماز و عبادت امام علیه اینها بودند

السالم نپذیرفت و در نماز آسایش رنج خود را بکاهد، اما امام علیه درخواست کردند که کمتر عبادت کند و مقداری از

  .کرددید که چیزی جای آن را پر نمیا چنان میر روحی خود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .977/  1، روضة الواعظین: 979ارشاد: ص  [1]

  .44/  96بحار:  [2]

  .41/  96بحار:  [3]

  .شهر آشوب، حیاة االمام الباقرمناقب ابن [4]

  .62/  96بحاراالنوار:  [5]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 ضامن بچه آهو

شیطان، از مکرهای او و از این که به هوس  است: پناه ببرید به خدا از وسوسه های حضرت سجاد علیه السالم فرموده

دام  و اعتماد کنید. پناه ببرید به خدا از شر شیطان رجیم، از این که فریب وعده ها های باطلی که او در دل شما افکنده،

  .هایش را بخورید

صحرا آمد و در مقابل حضرت ایستاد و دست های خود را به آهوئی از  روزی امام سجاد علیه السالم نشسته بودند که

سجاد علیه السالم  شکایت نمود. یکی از اصحاب حضرت رسید و سئوال کرد آهو چه می خواهد؟ امام زمین زد و

برده است و از آن وقت تا به حال شیر نخورده است  فرمود: که می گوید، فالن سید هاشمی دیروز بچه مرا گرفته و

 امام سجاد بدهد که بچه ام را شیر بدهم و باز به او برگردانم یکی از حاضرین به سخن می کنم آن شخص اجازهتقاضا 

شخصی را به دنبال آن سید هاشمی فرستاد وقتی او  علیه السالم شک کرد، که آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟ حضرت

ز بدهد و با ه بچه اش را گرفته ای و تقاضا دارد که به او شیراین آهو از تو شکایت دارد ک آمد حضرت به او فرمود: که

آوردند تا بچه آهو مادرش را دید دست هایش را به  به تو برگرداند. آن سید هاشمی شخصی را فرستاد و بچه آهو را

حق آن  بهآهو بچه اش را شیر داد و امام سجاد علیه السالم به آن سید هاشمی فرمود:  زمین زد و دم تکان داد سپس

را به حضرت بخشید و امام به آهو سخنانی  نسبتی که با من داری این بچه آهو را به من ببخش، سید هاشمی بچه آهو

همراه بچه اش رفت. از حضرت سئوال کردند، آهو چه فریاد می کرد؟ فرمود:  فرمود و آهو نیز صداهایی کرد و به

  .خدا می نمود و برای شما دعای خیر کرد شکر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 ط

 طارق بن عبدالرحمن

[ 1السالم شمرده است، ]العابدین علیه کوفی بجلی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین طارق بن عبدالرحمن احمسی

 ی اومعین و عجلمسیب، زید بن وهب، سعید بن جبیر و دیگران روایت کرده، ابن اوفی، سعید بنوی از عبدالله بن ابی

وی قابل نوشتن است، حدیثش نظیر حدیث  ثگوید: ایرادی بر او نیست، حدیاند و ابوحاتم درباره او میرا توثیق کرده

  . [9] .او نیست گوید: اشکالی برمخارق است، و نسائی می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .2/  2تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 طاووس بن کیسان

حجر [ ابن1است. ] السالم شمردهعلیه ابوعبدالرحمن طاووس یمانی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین

 اند: نام ویگفتند، بعضی گفتهخدمت سربازی و سپاه شد به او مولی همدان می گوید: وی از مردم ایران بود، واردمی

عایشه، زید بن ارقم و دیگران روایت  ذکوان و لقبش طاووس بوده است. وی از چهار تن، عبدالله نام و ابوهریره و

بردگان اهل یمن و از بزرگان تابعین است. چهل مرتبه به حج مشرف شده و  او ازگوید: حبان میکرده است. ابن

[ وی برخی از مناجاتهایی 9اند. ]گفته ه از دنیا رفته و بعضی نیز جز این را 111الدعوة بوده است و در سال  مستجاب

سالم دارد العلیه گفتگوهایی جالب با امام بیت الله الحرام داشته، نقل کرده است و او السالم درکه امام زین العابدین علیه

  .که در بحثهای گذشته بدانها اشاره کردیم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .یب التهذیبتهذ [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 طلحة بن عمرو

  . [1] .السالم شمرده استطلحة بن عمرو مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779السالم چاپ رضا علیه 

 طلحة بن نضر

  . [1] .السالم شمرده استطلحة بن نضر مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :نوشت ها پی

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 طلب غذای آهوی وحشی از امام سجاد

ای ی رفتند. در آنجا دستور داد تا سفرهباغ ای از خاندان و یارانش بهالسالم با عدهگویند: روزی امام سجاد علیهمی

 السالمخوردن شوند، آهویی از طرف صحرا آمد و ناله کنان نزد امام سجاد علیه گسترده شود. وقتی خواستند مشغول

گوید سه روز است او می»فرمود:  حضرت« گوید؟ای پسر رسول خدا! این آهو چه می»رفت. از آن حضرت پرسیدند: 

ا ر السالم، آهوآنها قبول کردند. پس امام سجاد علیه« بگویم با ما غذا بخورد. م! دست به او نزنید تااکه چیزی نخورده

مالید که این کار او سبب فرار آهو گردید.  خواند و آهو مشغول خوردن شد اما یکی از یاران امام، دست بر پشت آهو

  «مگر من نگفتم به او دست نزنید؟» :السالم فرمودامام سجاد علیه

پس  «.برگرد! اینها کاری با تو ندارند»السالم به آهو گفت: است. امام سجاد علیه آن مرد قسم خورد که نیت بدی نداشته

د ای فرزن»رفت. از حضرت پرسیدند:  آهو برگشت و مشغول خوردن غذا گردید تا اینکه سیر شد. بعد صدایی کرد و

  . [1] «.برای شما دعا کرد» :حضرت فرمود« بار چه گفت؟رسول خدا! این 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .96بحاراالنوار ج  [1]

 1746یزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجایب و معجزات شگفت انگ

.  

 طغیان نهر سورا

غالب آید، چون خدا در مقابل هر  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: وای بر کسی که یکهای او بر دههای او

  .خوبی ده حسنه به بنده اش عنایت می فرماید

است زیر حله( آبش طغیان کرده  اسحاق نقل می کند که گفت: هنگامی که نهر سورا )شهری به سند خود از محمد بن و

هزار درهم بود از بین رفته بود. من حضرت سجاد علیه السالم را دیدم و  بود، به طوری که غله های آن که سالی پانصد

انداختم، آب در تابستان و زمستان  ایشان سؤال کردم، حضرت انگشتری از قلع به من داد. انگشتر را در آن نهر از

  .ایستاد و دیگر طغیان نکرد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747وم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ د

 طبقات مردم

  :السالم با زرارة بن اوفی درباره طبقات مردم سخن گفته و فرمودامام علیه

وشاة، فأما األسد فملوک الدنیا  زرارة، الناس فی زماننا علی ست طبقات: أسد، و ذئب و ثعلب، و کلب، و خنزیر، یا»

 فتجارکم یذمون اذا اشتروا و یمدحون اذا باعوا، و أما الثعلب أما الذئب یحب کل واحد منهم أن یغلب، و ال یغلب، و

 الکلب فهو الذی یهر علی الناس بلسانه، و فهؤالء الذین یأکلون بأدیانهم و ال یکون فی قلوبهم ما یصفون بالسنتهم،و أما

الشاة  ال أجابوا، و أماالخنزیر فهؤالء المخنثون و اشباههم ال یدعون الی فاحشة ا یکرمه الناس من شر لسانه، و أما

الشاة بین أسد، و ذئب، و ثعلب، و کلب،  فالمؤمنون الذین تجز شعورهم، و یؤکل لحومهم، و یکسر عظمهم، فکیف تصنع

اند: شیر، گرگ، روباه، سگ، خوک و گوسفند. اما دسته زمان ما شش دسته ای زراره! مردم[ . »1« ]و خنزیر؟...

دیگران نشود. و اما دسته گرگ،  خواهد بر دیگران غالب گردد و خود مغلوبر کدام میپادشاهان دنیا هستند که ه شیر،

کنند! و اما گروه روباه فروشند تعریف میکنند و چون میمذمت می خرندبازرگانان شما هستند که وقتی چیزی را می

چیزی در دلشان نیست. و اما  ندکنخورند ولی از آنچه به زبان وصف میکسانی هستند که به نام دین نان می صفتان

کنند. و اما گروه برد و مردم از ترس زبانش به او احترام میمی دسته سگ گروهی است که با زبانش به مردم حمله

شوند مگر آن که قبول نمی آن نامردان )زن صفتان( و نظایر ایشانند که به هیچ عمل ناشایستی دعوت خوک صفتان،

خورند و استخوانشان را در کنند و گوشتشان را میموهایشان را می فند آن مؤمنانی هستند کهکنند. و اما گروه گوسمی

السالم از روی امام علیه« خوک؟؟... شکنند، پس چه کند گوسفند در بین گروههای شیر، گرگ، روباه، سگ ومی هم

 نگریسته و اجتماع رابه شش طبقه تحلیل کرده استکه در میان آنها زندگی می جانبه به اجتماعیژرفنگری و بینشی همه

  .کنداست، یادآوری می کند و ویژگیهای هر طبقه را به همان صورتی که انطباق دارد و تخلف ناپذیرمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .714خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 طینت مؤمن و کافر

  :فرمایداند سخن گفته و میریدهالسالم در حدیثی راجع به طینتی که مؤمن و کافر را از آن آفامام علیه

المؤمنین من تلک الطینة، و جعل خلق أبدان  الله عزوجل خلق النبیین من طینة علیین؛ قلوبهم و ابدانهم، و خلق قلوب ان»

کافر، و المؤمن ال الکفار من طینة سجین؛ قلوبهم و أبدانهم فخلط بین الطینتین، فمن هذا یلد المؤمنین من دون ذلک. و خلق

ههنا یصیب الکافر الحسنة، فقلوب المؤمنین تحن الی ما خلقوا  یلد الکافر المؤمن، و من ههنا یصیب المؤمن السیئة و من

  . [1] «...الکافرین تحن الی ما خلقوا منه منه، و قلوب

از همان  را نیز سرشت آسمان باال آفرید؛ هم دلها و هم بدنهای آنان را و دلهای مؤمنین خدای عزوجل، پیغمبران را از»
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را از سرشت سجینی )گل پست سخت( آفرید؛ هم  تر از آن و کافرانسرشت آفرید و پیکر آنان را از سرشت عالم پایین

کافر،  آید و ازهر دو سرشت در آمیخت و از این روست که از مؤمن، کافر به دنیا می دلها و هم پیکرهایشان را و میان

شود؛ دلهای مؤمنان بدان چیز اشتیاق خوشرفتار می ست که مؤمن مرتکب کار بد و کافرشود و از این جامؤمن متولد می

روایات زیادی « اند.گردیده مند است که از آن خلقاند و دلهای کافران نیز به آن چیزی عالقهشده دارد که از آن آفریده

اوست خدایی که شما را از گل »فرماید: ال میآفریده است، خدای متع رسیده مبنی بر این که خدای تعالی انسان را از گل

مقدسترین و پاکترین زمینها خلق  [ و پیامبران و مؤمنان را از7« ]آفرینش انسان را از گل آغاز کرد»و  [2] «آفرید

سرمشقها هستند و هم آنان نجات دهندگان و آزادی بخشند. و کافران و  کرده است، از این رو ایشان راهنمایان و

امل پای انسان در پیشرفت و تک ترین و کثیفترین سرزمینها آفرید و از این رو آنان چون سنگ جلورا از پست منحرفان

بر این تعلق گرفت که این دو نوع گل را با یکدیگر درآمیزد و از آن  زندگی اجتماعی او هستند... و حکمت خدای متعال

یا دینان به دناز اشقیا و بی عکس و خالف طبیعتشان بیرون آید، از این رو گاهی از پیامبران و مؤمنان بعضی دو، بر

فرزندی گمراه و منحرف از راه عدل به دنیا آمد که منکر رسالت پدرش  آیند مانند حضرت نوح نبی الله که از ویمی

درخواست کرد اما خدای متعال در  و درباره او از خداوندخداوند او را غرق کرد و نوح دلش به حال او سوخت  بود و

همچنان که بعضی از کافران و گمراهان گاهی « عمل غیر صالح است او از خاندان تو نیست و او»پاسخ وی فرمود: 

نوع  از نتایج آمیزش دو -است  السالم فرمودهچنان که امام علیه -ای دارند و همه اینها ایمان و شایسته فرزندان با

  .سرشت است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .9/  9اصول کافی:  [1]

  .9سوره انعام /  [2]

  .7سوره سجده /  [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 طلب رحمت بر پیروان پیغمبر و صحابه و تابعین

مصدقین ایشان به غیب در هر عصر و  بارالها، به لطف خود به آمرزش و خوشنودی یاد فرمای. از پیروان پیغمبران و

 ای، از زمان آدم )ع(، تا محمد )ص(، ازآن زمان راهنمایی بپا داشته ای و برایآن پیغمبری فرستاده زمان که در

بارالها آن دسته از اصحاب محمد )ص(، که  .پیشوایان هدایت و قائدین اهل تقوی که درود و سالم بر همگی آنها باد

ری و سعی و کوشش کافی نمودند و با او رعایت کردند و در یاریش پایدا شرط مصاحبت آن حضرت را به خوبی

های خود را چون حجت رسالت یاری کردند. به تصدیق رسالتش شتافتند و به پذیرفتن دعوتش سبقت گرفتند، و معاونت و

اظهار کلمه و نشر دعوتش از همسران و فرزندان خود را دور  به گوش ایشان رسانید دعوتش را پذیرفتند و در راه

 دین آن حضرت و برای تثبیت نبوتش با پدران و پسران خود کارزار کردند، و چون به ریسمان د،ساختند و جدا شدن

نزدیکی او مسکن گزیدند خویشان از آنان بیگانه  چنگ زدند، قبائلشان از ایشان دوری کردند و چون در سایه قرب و

ه برابر آنک ظر دور مدار، و سعی ایشان را درکه برای تو و در راه تو انجام دادند از ن گشتند، پس بار خدایا گذشتی را

زندگی به سختی و تنگی در افکندند، مشکور  در راه تو از شهر و دیار قوم خود هجرت کردند و خویش را از فراخی

پروردگارا ما و  :گویندرا به پیروان اصحاب در ایمان و عمل صالح برسان. آنان که می دار. بارالها، بهترین پاداش خود

و در دل ما هیچ کینه و حسد از مؤمنان قرار مده. پروردگارا  اند بیامرز،برادرانمان را که به ایمان بر ما سبقت گرفتهآن 

وجهه  را قصد کردند و بندگان بسیار رئوف و مهربانی، و بهترین پاداش را به کسانی که طریقه صحابه تویی که در حق

ای آنان را از عقیده تطبیق دادند، عطا کن، در حالی که هیچ شبهه وش آنانایشان را طلب نمودند، و رفتار خود را به ر

خاطرشان را پریشان نساخت. آنان از  های هدایت صحابه هیچ شکیبرنگرداند و در پیروی آثار و اقتدا به نشانه خود

 ورزند و درحابه اتفاق میپیرو ایشان و در اخالق، پویایی راه آنانند. با ص اند، و در دینپیروان و مساعدین صحابه

امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و بر  سازند. بار خدایا ازکنند متهم نمیاخبار و احکامی که از پیمبر ابالغ می

ایشان  اند رحمت فرست. چنان رحمتی که به وسیله آنانآنها که تو را اطاعت کرده همسران و اوالدشان و بر هر یک از

  .دهی گاه داری و در باغهای بهشت در وسعت و رفاه قراررا نافرمانی خود ن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

روش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ س

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 
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 طلب رحمت بر پیروان پیغمبر و صحابه و تابعین

مصدقین ایشان به غیب در هر عصر و  بارالها، به لطف خود به آمرزش و خوشنودی یاد فرمای. از پیروان پیغمبران و

 ای، از زمان آدم )ع(، تا محمد )ص(، ازراهنمایی بپا داشتهآن زمان  ای و برایزمان که در آن پیغمبری فرستاده

بارالها آن دسته از اصحاب محمد )ص(، که  .پیشوایان هدایت و قائدین اهل تقوی که درود و سالم بر همگی آنها باد

رعایت کردند و در یاریش پایداری و سعی و کوشش کافی نمودند و با او  شرط مصاحبت آن حضرت را به خوبی

های خود را چون حجت رسالت یاری کردند. به تصدیق رسالتش شتافتند و به پذیرفتن دعوتش سبقت گرفتند، و اونت ومع

اظهار کلمه و نشر دعوتش از همسران و فرزندان خود را دور  به گوش ایشان رسانید دعوتش را پذیرفتند و در راه

 دین آن حضرت خود کارزار کردند، و چون به ریسمان تثبیت نبوتش با پدران و پسران و برای ساختند و جدا شدند،

نزدیکی او مسکن گزیدند خویشان از آنان بیگانه  چنگ زدند، قبائلشان از ایشان دوری کردند و چون در سایه قرب و

که نبرابر آ که برای تو و در راه تو انجام دادند از نظر دور مدار، و سعی ایشان را در گشتند، پس بار خدایا گذشتی را

زندگی به سختی و تنگی در افکندند، مشکور  در راه تو از شهر و دیار قوم خود هجرت کردند و خویش را از فراخی

پروردگارا ما و  :گویندرا به پیروان اصحاب در ایمان و عمل صالح برسان. آنان که می دار. بارالها، بهترین پاداش خود

و در دل ما هیچ کینه و حسد از مؤمنان قرار مده. پروردگارا  اند بیامرز،آن برادرانمان را که به ایمان بر ما سبقت گرفته

وجهه  را قصد کردند و بندگان بسیار رئوف و مهربانی، و بهترین پاداش را به کسانی که طریقه صحابه تویی که در حق

ای آنان را از عقیده تطبیق دادند، عطا کن، در حالی که هیچ شبهه رفتار خود را به روش آنان ایشان را طلب نمودند، و

خاطرشان را پریشان نساخت. آنان از  های هدایت صحابه هیچ شکیبرنگرداند و در پیروی آثار و اقتدا به نشانه خود

 ورزند و دری راه آنانند. با صحابه اتفاق میپیرو ایشان و در اخالق، پویای اند، و در دینپیروان و مساعدین صحابه

امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و بر  سازند. بار خدایا ازکنند متهم نمیاخبار و احکامی که از پیمبر ابالغ می

 ایشان اند رحمت فرست. چنان رحمتی که به وسیله آنانآنها که تو را اطاعت کرده همسران و اوالدشان و بر هر یک از

  .دهی را نافرمانی خود نگاه داری و در باغهای بهشت در وسعت و رفاه قرار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

رجم حسین وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سیمای جمهوری منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ت

 .1776اسالمی ایران( چاپ سوم 

 ظ

 ظالم بن عمرو

[ 1السالم آورده است. ]زین العابدین علیه ظالم بن عمرو مکنی به ابواالسود دوئلی، شیخ او را در ردیف اصحاب امام

 عصر خود بوده و نخستین بنیانگذار علم نحو است، البته پس از آن که امام های علمیوی از درخشانترین چهره

جمله شعرای با ذوق و قریحه بوده و از جمله  السالم قواعد و اصول علم نحو را به او تعلیم داد وی ازامیرالمؤمنین علیه

  :اشعار اوست

  و ما طلب المعیشة بالتمنی

  . [9] و لکن ألق دلوک فی الدالء

  بملئها طورا و طورا ءتجی

  ء بحمأة و قلیل ماءتجی

  کسب معیشت به آرزو میسر نیست و لیکن تو نیز مثل دیگران دنباله وسیله روزی برو، -

  .)و دلوت را میان دلوها بیفکن( هر بار به نوعی پر خواهی یافت از گل )ته چاه( و اندکی آب

پسرم هرگاه در میان »است:  خنان دالویز او در وصیت به پسرش آمدهآور بوده است، از جمله ساز بلغای نام ابواالسود

جایگاهت با آنان گفتگو کن و زبانی که شخص بزرگتر از تو  گروهی بودی به اندازه سن خود سخن بگو و به قدر

و را آنان ت تر از خودت نیز حرف مزن کهصحبت کنی که بر شنوندگان گران آیی و همانند پست کند، نبایدصحبت می

بخشش کن و هر گاه در تنگدستی قرار داد تو نیز  حقیر شمارند. پسرم! هرگاه خداوند گشایشی به تو داد تو نیز بذل و

صاد اقت تر از توست و بدان که چیزی چونبخشش انبازی مکن که بیقین خداوند بخشنده خودداری کن،با خدا در جود و

رسد، همانا پادشاهان عزتی به پای دانش نمی باشد و هیچروی نمیانهدر زندگی نیست و هیچ معیشتی چون اعتدال و می

  :بر شاهان حاکمند، آنگاه این شعر را سرود فرمانروایان مردمند و دانشمندان

  العیش ال عیش اال ما اقتصدت فان

  [ و العطبا7تسرف و تبذر لقیت الفقر ]

  و العلم زین و تشریف لصاحبه

  و األدبا فاطلب، هدیت، فنون العلم
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  .روی تو نیست زیرا که اگر تو ولخرجی کنی با فقر و نابودی روبرو خواهی شدزندگی، چیزی جز اقتصاد و میانه -

  .علم، زینت و باعث شرف و بزرگی صاحب خود است پس علم را بجوی تا به علوم و آداب مختلف راه یابی

  :گویدتا آن جا که می -

  العلم کنز و ذخر ال نفاد له

  نعم القرین اذا ما صاحب صحبا

  قد یجمع المرء شیئا ثم یسلبه

  عما قلیل فیلقی الذل و الحربا

  .زوال است و نیکو همدمی اگر همدم کسی شودای بیعلم، گنج و اندوخته -

دهد و گرفتار فرومایگی و خشم و کین کشد که از دست میآورد، سپس طولی نمیگاهی شخص چیزی را فراهم می

  .گرددمی

  و حامل العلم مغبوط به أبدا

  و ال یحاذر منه الفوت و السلبا

  یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه

  ال تعدلن به درا و ال ذهبا

  .رودو صاحب علم همواره مورد رشک است و بیم از دست دادن و زوال آن نمی -

  ...جان و طال برابر شماریای مبادا با در و مرای گرد آورنده دانش خوب چیزی را گرد آورده

[ و معاویه 9السالم داشت ]علیه از جمله مردمانی بود که دوستی، اخالص و محبت زیاد به امام امیرالمؤمنین ابواالسود،

ه. به  64السالم بازدارد اما موفق نشد. ابواالسود در سال علی علیه خواست که او را از این دوستی و محبت بهمی

  . [2] .عون مبتال شد و در بصره درگذشتعمومی طا بیماری

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

کنایه از این است که دنبال وسیله برو،  را در میان دلوها بیفکن یعنی تو نیز دلو خودت« الق دلوک فی الدالء»جمله  [2]

  .م -رسان خداست  اش به تو مربوط نیست بلکه روزیبقیه

  .با حرف فاء نوشته شده بود اما صحیح همان است که ما ثبت کردیم. مؤلف« الفر»این کلمه در نسخه اصلی  [3]

مجید را به صورت نقطه اعراب  ضور داشت و او اولین بار قرآنابواألسود از کسانی است که در جنگ صفین ح [4]

السالم منحرفش سازد ای فرستاد تا از محبت علی علیهکه معاویه هدیه اند؛ وقتیگذاری نمود. مورخان درباره او نوشته

گذاشت ابواالسود گفت: دخترم  داشت به سن پنج یا شش سالگی مقداری از حلوای اهدایی را برداشت و در دهان دختری

 امیرالمؤمنین برگرداند دخترک گفت: قبحه الله یخدعنا عن السید المطهر معاویه این حلواها را فرستاده تا ما را از والی

السالم در کتب سیره و رجال آمده امیرالمؤمنین علیه بالشهد المز عفرتبا لمرسله و آکله... اشعار و مراثی او درباره امام

  .م - است

  .4 - 11/  1الکنی و االلقاب:  [5]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ظاهر شدن دو شیر از غیب و دریدن دزد

حرکت بود. در بین راه به یک وادی در  حج در حال گویند: در سفری حضرت علی بن الحسین علیهماالسالم به قصدمی

 حضرت« پائین بیا.»راهزنی به آن حضرت برخورد و به آن حضرت گفت:  ما بین مکه و مدینه رسید پس ناگهان مرد

من هر چه دارم »فرمود:  حضرت« خواهم ترا بکشم و اموالت را بگیرم.می»او گفت: « مقصودت چیست؟» :به او گفت

برای من، بقدری که مرا به مقصد »حضرت فرمود: « نه.» :او گفت« نمایم.مت کرده و بر تو حالل میرا با تو قس

در خواب » :او گفت« پروردگار تو کجا است؟»حضرت فرمود: « نه.»او گفت: « مال تو باشد. برساند بگذار و بقیه آن

و شیر دیگر پایش را گرفتند و کشیدند. در  در این حال دو شیر حاضر شدند و یک شیر، سر آن ملعون را،« باشد.می

  . [1] «!که پروردگارت در خواب است؟ گمان کردی»این هنگام حضرت فرمود: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .مدینة المعاجز [1]
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 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 ع

 عذرخواهی از کوتاهی در ادای حقوق بندگان

ک فی حقوقهم و فی فکا العباد و من التقصیر السالم فی االعتذار من تبعاتعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

از  های مردم بر اثر ستمی که به آنها رسیده است وع( در عذرخواهی از دادخواهی ) رقبته من النار، از دعاهای امام

 .باشدکوتاهی در ادای حقوق بندگان و طلب رهایی از عذاب آتش می

  محتوای دعا

فرماید: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم می گر را بیانای از حقوق مومنین نسبت به یکدی)ع( در قالب دعا پاره امام

حضور  خواهم از این که درمعروف اسدی الی فلم اشکره، خدایا من به درگاه تو عذر می بحضرتی فلم انصره، و من

ی به از کساینکه معروفی )یعنی خیر و احسانی(  ای ظلمی رسیده باشد و من او را یاری نکرده باشم، و ازمن به ستمدیده

  .به جا نیاورده باشم من رسیده باشد و من شکر او را

  :فرمایدو در مورد پذیرش عذرخواهی می

باشد و من عذرش را نپذیرفته  مسیئی اعتذر الی فلم اعذره، و از اینکه کسی نزد من از کار بدی عذرخواه آمده و من

فرماید: و من ذی فافه سالنی کمک به حاجتمندان میاقتصادی و  باشم. و در بخش دیگر در مورد برطرف کردن مشکل

نکرده باشم. و در مورد  اینکه فقیر و نیازمندی از من درخواست چیزی کند و من بر او ایثار و اعطا فلم اوثره، و از

م لمومن فلم اوفره، و از اینکه حقی از حقوق مومنی بر من لزو فرماید: و من حق ذی حق لزمنیرعایت حقوق مومن می

  .اداء آن حق به حد کمال نکرده باشم یافته باشد و من

 من فرماید: و من عیب مومن ظهر لی فلم استره، و از اینکه عیب کسی براشاره می و در مورد پوشش عیب مومن چنین

  :زیکدیگر در این دعا بیان شده عبارتند ا آنچه از حقوق مومنین بر .آشکار شود و من آن عیب را نپوشانیده باشم

  دفاع از مومن -1

  شکر کردن در برابر احسان مومن -2

  پذیرش عذرخواهی مومن -3

  کمک به فقرا و مستمندان مومن -4

  اداء حق مومن -5

  پوشاندن عیوب مومن -6

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 عذرخواهی از کوتاهی در ادای حقوق بندگان

العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک  السالم فی االعتذار من تبعاتت: و کان من دعائه علیهعنوان دعا چنین اس

از  های مردم بر اثر ستمی که به آنها رسیده است وع( در عذرخواهی از دادخواهی ) رقبته من النار، از دعاهای امام

 .باشدکوتاهی در ادای حقوق بندگان و طلب رهایی از عذاب آتش می

  محتوای دعا

فرماید: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم می ای از حقوق مومنین نسبت به یکدیگر را بیان)ع( در قالب دعا پاره امام

حضور  خواهم از این که درمعروف اسدی الی فلم اشکره، خدایا من به درگاه تو عذر می بحضرتی فلم انصره، و من

اینکه معروفی )یعنی خیر و احسانی( از کسی به  اشد و من او را یاری نکرده باشم، و ازای ظلمی رسیده بمن به ستمدیده

  .به جا نیاورده باشم من رسیده باشد و من شکر او را

  :فرمایدو در مورد پذیرش عذرخواهی می

ذرش را نپذیرفته باشد و من ع مسیئی اعتذر الی فلم اعذره، و از اینکه کسی نزد من از کار بدی عذرخواه آمده و من

فرماید: و من ذی فافه سالنی اقتصادی و کمک به حاجتمندان می باشم. و در بخش دیگر در مورد برطرف کردن مشکل

نکرده باشم. و در مورد  اینکه فقیر و نیازمندی از من درخواست چیزی کند و من بر او ایثار و اعطا فلم اوثره، و از

لمومن فلم اوفره، و از اینکه حقی از حقوق مومنی بر من لزوم  فرماید: و من حق ذی حق لزمنیرعایت حقوق مومن می

  .اداء آن حق به حد کمال نکرده باشم یافته باشد و من

 من از اینکه عیب کسی بر فرماید: و من عیب مومن ظهر لی فلم استره، واشاره می و در مورد پوشش عیب مومن چنین

  :یکدیگر در این دعا بیان شده عبارتند از آشکار شود و من آن عیب را نپوشانیده باشم. آنچه از حقوق مومنین بر

  دفاع از مومن -1

  شکر کردن در برابر احسان مومن -2
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  پذیرش عذرخواهی مومن -3

  کمک به فقرا و مستمندان مومن -4

  اداء حق مومن -5

  شاندن عیوب مومنپو -6

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 عزت نفس

داند که سربلندی در و سر بلند باشد می خواهد عزیزدارد. و هر انسانی که میخدای عزیز بر بنده مؤمن ذلت روا نمی

 [ و هر کس1ن العزة لله جمیعا. ]زیرا عزت و سربلندی در پیشگاه خداست، فا .های وحیانی استهمگون شدن با آموزه

  . [9] .العزة فلله العزة جمیعا خواهان سربلندی و عزت است، باید از این سمت و سو، سویه گیرد،من کان یرید

 پروراند، نه در زندگی اجتماعی و نه در زندگی فردی نبایدسربلند می های دینی انسان و جامعه را عزیز وآموزه

اقتصادی بپذیرند. خدای سبحان هیچ گونه  در فرایندهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی وهای بیگانگان را سلطه

راه  خدای سبحان هیچ گونه[ »7و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیال. ] داند،سلطه را بر امت اسالمی روا نمی

الله علیه و آله و سلم این حقیقت را در  صلی رسول الله« سلطه برای بیگانگان )کفار( بر مسلمانان قرار نداده است.

  .عزیز و سرافراز متشکل ساخت اندیشه و رفتار شفاف ساخت و امتی

 سلم همین اندیشه و راه را هموار ساختند، امیر عزت و سربلندی در برابر عترت آل رسول الله صلی الله علیه و آله و

[ و نیز در برابر 9المنیة ال الدنیة. ] ید، عار و ننگ را نپذیرید،پذیری از بیگانه فرمود: مرگ را در آغوش گیرسلطه

 شمشیرهایتان را با خون مستکبران سیراب نمایید تا عزیز و سربلند باشید، رووا طلبان و مستکبران فرمودسلطه

کم مقهورین با ذلت، فالموت فی حیات السیوف من الدماء. و فرمود زندگی در مرگ با عزت است و مرگ در زندگی توأم

در هیچ شرایطی دامن خویش را با ننگ و ذلت آلوده مساز، اکرم نفسک من  [ و فرمود2و الحیاة فی موتکم قاهرین. ]

متراکم نیازمندی باعث نشود  فشار[ »6و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا. ] کل دنیة

  .«هیچ چیز معادل این گوهر گران بها وجود ندارد که به کف آری ی، کهکه گوهر کریم خویش را به پستی آلوده ساز

هیهات منا اخذ الدنیة ابی الله  :السالم این گونه شفاف استمندان و آزادگان حسین علیهدر سخن سرور عزت این حقیقت

خدا و رسول خدا ما )عترت( هیچ گاه ذلت را نخواهیم پذیرفت، » [7] .ذلک و رسوله و جدود طابت و حجور طهرت

  .«پسندندروا ندیده است، پدران پاک و مادران پاک دامن بر ما ذلت نمی ذلت را بر ما

ترین چیز از اگر گران سنگ :سازدالسالم این اندیشه عرشی را این گونه شفاف میاینک سیدالساجدین علیه و

بگیرند، من دوست نخواهم داشت، ما احب ان  بخواهند عزت نفس مرا قدرترین چیزها را در اختیار قرار دهند وگران

« قدر( مبادله نمایم.گران دوست ندارم نفس خویش را با حمر نعم )بهترین چیز از هر چیز[ »4حمر النعم. ] لی بذل نفس

تمام دنیا را در یک طرف و عزت نفس انسان را در طرف  ی دیگر حضرت است که اگرتر از این در اندیشهشفاف

[ 4دنیا. ]علیه ال گزیند، من کرمت علیه نفسه هانتکه نفسش در نزد وی عزیز باشد دنیا را برنمی دهند؛ کسیبرابر قرار 

  .«کوچک خواهد بود کسی که نفس و منش خویش را عزیز بدارد، دنیا در چشم وی»

ن را با آزمندی و [ گوهر خویشت11الناس مذلة للحیاء. ] اظهار نیاز بر دیگران ذلت زندگی است، طلب الحوائج الی

له فرماید: رأیت الخیر ک نیاز ببینی. و نیز مییعنی سربلندی در این است که خود را از دیگران بی .نیازمندی آلوده مساز

چشم « ها در این است که آز و طمع را از دیگران ببری.تمام خوبی» [11] .قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس

السالم اینک سید الساجدین علیه .آالیدتا روح عزیز داشته باشی که منش عزیز تو را آزمندی می آزمندی را ببند طمع و

  .کندخویشتن را از هر آلودگی ذلت حراست می که تنها در برابر خدا کرنش دارد این گونه

د ولید بخواه که از بودند، ولید بن عبدالملک نیز به مکه آمده بود. به حضرت پیشنهاد شد هنگامی که حضرت در مکه

السالم است، استمداد کند! هم با امام سجاد علیه که در مورد اختالف ملکی ایشان با طرف مقابل )محمد حنفیه( که حق

برتر از این را  کمال تعجب فرمود، آیا در حرم خدا از غیر خدا طلب حاجت نمایم! آنگاه اندیشه السالم باامام سجاد علیه

ی خدا که آن هم همانند من کنم، چگونه از بندهطلب نمی نیز این گونه شفاف ساختند؛ من از خدا که خالق دنیاست، دنیا

السالم این گونه الحسین علیه [ علی بن19انی آنف ان أسأل الدنیا خالقها فکیف أسألها مخلوقا مثلی. ] !است، دنیا طلب کنم

السالم در هنگام وقوف در عرفات به گروهی افتاد که بن الحسین علیه پروراند. چشم علیعزیز می خویشتن و پیروان را

چنین روزی از دیگران حاجت  خود را در پیش مردم دراز نموده بودند! به آنان فرمود، وای بر شما! آیا در دست نیاز

 السالم، بدترین افراد در نزد خدا آنانیامام سجاد علیه از دیدگاه . [13] .خواهید، أغیر الله تسألون فی مثل هذا الیوممی

رجال یسألون الناس فقال هوالء شرار من  السالم یوم عرفة الیپذیرند، نظر علی بن الحسین علیههستند که ذلت را می

 وز عرفه بهالسالم در رنگاه علی بن الحسین علیه[ »19مقبلون علی الناس. ] خلق الله الناس مقبلون علی الله و هم

اند، اینان به مردم به سوی خدا روی کرده نمودند افتاد فرمود: اینان بدترین افرادند،افرادی که از مردم طلب نیاز می

ه و آله علی این گونه فضیلت نصیب کدامین انسان جز عترت رسول الله صلی الله«. اندنموده سوی مردم دست نیاز دراز

زیز اندیشد و عمند میبالنده عترت است که این گونه عزت السالم شده است؟! این اندیشهو سلم و جز سیدالساجدین علیه
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  .رفتار شفاف عترت است که این اندیشه را با خون هماره امضا نموده است پروراند. آن هممی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .174نساء،  [1]

  .11فاطر،  [2]

  .191نساء،  [3]

  .919، ص 92، ص 1غررالحکم، ج  [4]

  .99، ص 21البالغه، خ نهج [5]

  .719، ص 71همان، نامه،  [6]

  .11، ص 9مقتل خوارزمی، ج  [7]

  .97، ص 1خصال، ج  [8]

  .974تحف العقول، ص  [9]

  .974همان، ص  [10]

  .7اصول کافی، باب استغناء عن الناس، حدیث  [11]

  .69، ص 96، بحار، ج 971، ص 1علل الشرایع، ج  [12]

  .214، ص 9خصال، ج  [13]

  .961، ص 46، نقل از بحار، ج 44عدة الداعی، ص  [14]

 .1749اطیما چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ ف

 عدالت

قوا و نیروها در وجود آدمی و دادن حق  یکی از برترین فضائل و کماالت اخالقی است که برآیند اعتدال همه« عدالت»

 [ و اولیاء او نیز1« ]ان الله ال یظلم مثقال ذرة»متعال اصل عدل است که  باشد. خداوندهر ذی حقی به او می

  .باشنده ابعاد وجود خود میدر هم« عدالت»های مجسمه

اجتماعی مربوط شود.  است که یکی از ابعاد آن به روابط« عدالت اجتماعی»بیشتر مورد توجه است  «عدل»آنچه در 

اند. به عنوان کردهرا مراعات می« عدالت»استثنایی  آل ودر این بخش به صورت ایده -السالمعلیه-حضرت سجاد 

 کردند وروایت شده است که حضرت در هر ماه کنیزان خود را دعوت می« شوییزنا روابط»نمونه در زمینه 

هر کدام از شما که بخواهد او را به تزویج  ام و دیگر برای رفع نیاز خانمها، قدرت ندارم. پسمن پیر شده»فرمودند: می

 فرمود: خدایا شاهد باش ورت میگفت: نه. حضیا آزاد کنم. اگر یکی از آنها می دیگری در آورم و یا او را بفروشم و

ر خواهد و بگفت: از او بپرسید چه میمی کرد، به بقیه زنهاکرد و اگر یکی از آنها سکوت میاین را سه بار تکرار می

  . [9] «.طبق مراد او عمل کنید

نند که محل سکونت کجایی نصب می اش را دراصحاب و یاران او خیمه« مکه»و « مدینه»یا اینکه وقتی در بین راه  و

دهد که محل خیمه را عوض کنند تا آنها از این مسأله، دستور می بوده، حضرت با مطلع نمودن« جن»گروهی از 

حال دیگران  مراعات»[ مشروح این داستان در قسمت 7موجودات و ضیق شدن جای آنها نباشد. ] موجب آزار آن

  .گرددبیان می« -السالمعلیه-توسط امام سجاد 

در روح « عدالت»ملکه شریفه  در روابط اجتماعی که همه حاکی از رسوخ« عدالت»هایی است از مراعات نمونه ینهاا

  .باشدمی -السالمعلیه-اقدس حضرت سجاد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .: النساء9، از سوره 91بخشی از آیه  [1]

  .)به نقل از مناقب( 47، ح 47، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از کتاب الدالئل( 92، ح 92، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 اقتدار عزت نفس و

و دوری « عزت نفس»مراقبت از  -السالمعلیه- های بسیار مهم شخصیت اجتماعی حضرت زین العابدینیکی از ویژگی

 و لله العزة»در برابر دیگران داشته باشد. بر اساس آیه شریفه: « ذلت»که شائبه  از هر گونه عمل و برخوردی بوده
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باشد و این خداوند و پیامبرش و مؤمنین می منحصرا از آن« عزت[ »1« ]لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین ال یعلمون

 [ ، از این رو در سرتاسر زندگی9« ]فان العزة لله جمیعا»گیرد که نشأت می همه از عزت ذات اقدس ربوبی« عزت»

  .شود، دیده نمیدر آن باشد« دنائت نفس» و« ذلت»اولیاء حق و بندگان صالح و مؤمنین، هیچ عملی که کمترین شائبه 

[ 7« ]حمر النعم ما یسرنی بنصیبی من الذل»فرمودند: در شعار و گفتار خود می -السالمعلیه- حضرت زین العابدین

شترهای سرخ )که بهترین سرمایه نزد عرب است( را  شوم کهبرای حتی کوچکترین ذره از ذلت، خوشحال نمی»یعنی: 

  «.داشته باشم

خوشحال »[ یعنی: 9« ]النعم ما احب ان لی بذل نفسی حمر»کند که فرمودند: از ایشان نقل می نیز« ثمالی ابوحمزه»و 

و اما از جنبه رفتار و عمل در طول حیات « شترهای سرخ مو باشد. شوم که در مقابل ذلت نفس خودم، برای مننمی

، «کوفه»و « کربال» یمان اموی درامام همام در بسیاری از مراحل؛ چه در هنگام اسارت در چنگال دژخ پربرکت آن

با آن همه فشارها و مصائب و چه در ادامه زندگی حضرت  «یزید»و نزد « شام»و چه در سفر « عبیدالله»چه در کاخ 

حضرت  مخالفتی داشته باشد، از« عزت نفس»های آن، ابدا عمل و کرداری که با و نشیب با همه فراز« مدینه»در 

له بن عبیدال»کنیم که در کاخ را بازگو می قسمت تنها به عنوان یک نمونه این قطعه تاریخیگزارش نشده است. در این 

تل ق سؤاالتی پرسید و حضرت مقتدرانه به او پاسخ دادند و سخنش را در زمینه انتساب هنگامی که او از حضرت« زیاد

حضرت را صادر کرد که با فداکاری عمه  شهدای کربال به خداوند با آیه قرآن در دهانش شکستند، او دستور قتل

 یابالقتل تهددن»به او فرمودند:  -السالمعلیه-منصرف شد. بعد حضرت سجاد  از این دستور« عبیدالله»بزرگوارشان 

کنی؟ مگر فرزند زیاد؛ آیا مرا به قتل تهدید می ای»[ یعنی: 2« ]زیاد؟! اما علمت ان القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادةیابن

  «.باشدخدا، عادت ما و شهادت کرامت ما می دانی کشته شدن در راهنمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: المنافقون67از سوره  4آیه  [1]

  .: النساء9از سوره  174بخشی از آیه  [2]

  .)به نقل از کشف الغمه( 111، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .، )به نقل از اصول کافی(119، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از لهوف( 114، ص 92بحاراالنوار، ج  [5]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 شت در روابط اجتماعیعفو و گذ

فی السراء والضراء و الکاظمین الغیظ و  الذین ینفقون»فرماید: می« متقین»قرآن مجید در یکی از توصیفات خود از 

  . [1] «المحسنین العافین عن الناس و الله یحب

گذرند و مردم درمیبرند و از کنند و خشم خود را فرومیمی آنان کسانی هستند که در فراخی و تنگی انفاق»یعنی: 

عینی این آیه در  هایترین نمونهالسالم از برجستهحضرت علی بن الحسین علیه« را دوست دارد. خداوند نیکوکاران

  .اندوجه در زندگی خود پیدا کرده های آن را به بهترینعملکرد اجتماعی خود بوده و همه بخش

هایی از تخلق برجسته افراد مختلف جامعه، به نمونهروابط شخصی با  در« عفو و گذشت»اینک راجع به بخش 

  .السالم به این صفت توجه نمائیدعلیه حضرت سجاد

ایشان ذکر گردیده « حلم و تواضع»و « پایان حضرتصبر بی»های دیگری نیز در قسمت الزم به ذکر است نمونه

  .است

ایشان، حضرت را مالقات کرده و  از اهل بیت یکی از اقوام حضرت )که به نام حسن بن الحسین مشهور است( و -1

یه و صلی الله عل -کرد. )و در روایتی آمده که این واقعه در مسجد پیامبر  شروع به بد و بیراه و ناسزا گفتن به حضرت

چونکه او منصرف شد و رفت،  السالم ابدا با او سخن نگفتند. پسبوده است.( ولی حضرت سجاد علیه -و سلم  آله

شما آنچه را این مرد گفت شنیدید و من دوست دارم با من به  :ه کسانی که در محضرش نشسته بودند فرمودحضرت ب

م و ما دوست داشتی« هستیم در خدمت شما»دهم نیز بشنوید. آنها گفتند: آنچه را که من به او جواب می سوی او بیائید تا

  .که حضرت به او چنان و چنان بگویند

الکاظمین الغیظ و العافین عن  و»کردند: رفته و پوشیدند و به راه افتادند و زیر لب زمزمه میخود را گ حضرت کفش

همگی متوجه شدیم حضرت به او هیچ چیز نخواهد گفت. به هر حال  [ در این حال ما9« ]الناس و الله یحب المحسنین

الحسین است. آن مرد، در  او بگوئید: علی بنتا به منزل او رسیدند و او را صدا زدند و فرمودند به  حضرت خارج شدند

السالم برای پاسخگویی نداشت که حضرت علی بن الحسین علیه حالی از منزل آمد که منتظر حادثه بدی بود و شک

چند لحظه قبل رو در  ای برادر من، تو»اند. در این حال حضرت به او فرمودند: انجام داده بود آمده شبیه به آنچه او

را تو گفتی در من هست، پس من نسبت به آن از خداوند  یستادی و گفتی آنچه را که گفتی، حال اگر آنچهروی من ا
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  «.کنم اگر آنچه که گفتی در من نیست پس خداوند تو را بیامرزدمی استغفار و طلب بخشش

ود ندارد و من به آن نه، آنچه که من گفتم در شما وج»اینجا بود که آن مرد بین دو چشم حضرت را بوسید و گفت: 

  . [7] «.سزاوارترم

آقا از شما بدگویی کرده و شما را  السالم آمد و گفت: فالنگوید: مردی نزد حضرت علی بن الحسین علیهسفیان می -2

  «.به نزد او برویم بیا با هم»اذیت نموده است. حضرت فرمود: 

ای فالنی! ». چونکه به نزد او رسیدند حضرت فرمود: کرد کرد که حضرت بزودی از خود دفاع خواهدآن مرد فکر می

[ . از 9« ]بیامرزد. است خداوند تو را« باطل»است، خداوند مرا بیامرزد و اگر « حق»من گفتی  اگر آنچه تو در مورد

آن « حسن خلق»از اسائه ادب دیگران به ایشان و  «گذشت»حضرت و « کظم غیظ»این دو روایت عالوه بر استفاده 

معصوم بودند،  ادبی به آن امامآید که چگونه با همراه آوردن افرادی که شاهد بیدست می وار، این نکته نیز بهبزرگ

دهند تا آنان نیز تربیت شده و به حضرت نشان می خود و تخلق به فضائل بلند اخالقی را به آنها« کرامت نفس»عمال 

  .اقتدا کنند

ن فغفر الله لی، و ان کنتم کاذبی ابونه فوقف علیهم فقال لهم: ان کنتم صادقین فغفرانتهی ذات یوم الی قوم یغت و لقد» -3

کردند. حضرت در او را می« غیبت»کرد که از او بدگویی نموده  [ . روزی حضرت به گروهی برخورد2« ]الله لکم

گوئید، خداوند شما را می غاگر راستگو هستید خداوند مرا بیامرزد و اگر درو»ایستاد و به آنها فرمود:  مقابلشان

  «.بیامرزد

ریخت تا ایشان برای نماز وضو کنیزی داشتند که آب روی دست حضرت می السالمحضرت علی بن الحسین علیه -4

افتاده و  ریخت، ظرف آب از دست او روی صورت حضرتیک بار هنگامی که روی دست حضرت آب می .بگیرند

خداوند عزوجل »نگریستند، در این حال او گفت:  ه سوی او بلند کردند و به اوآن را مجروح کرد، حضرت سرشان را ب

 و العافین عن»غیظ و خشم خودم را فروخوردم. او گفت: »حضرت به او فرمودند:  «و الکاظمین الغیظ»فرماید: می

که  برو»ت فرمودند: حضر« المحسنین و الله یحب»او گفت: « خداوند تو را عفو کند.»حضرت به او فرمودند: « الناس

 بزرگواری حضرت و هم تربیت اسالمی این کنیز و آشنایی او با آیات قرانی و [ . از این داستان هم6« ]آزاد هستی!!

  .فرهنگ اسالمی قابل استفاده است

بودند. یکی از خادمین حضرت در آوردن گوشت بریانی که در تنور بود عجله  ای نزد حضرت میهمانی دعوتعده -5

او بر روی زمین افتاد و به  پس با سرعت آن را به دست گرفته و جلو آمد که در یک لحظه سیخهای کباب از دست کرد،

او  موده و باعث شدکرد اصابت نالسالم که در زیر پله استراحت میعلیه سر یکی از فرزندان حضرت علی بن الحسین

  .شود کشته

 السالم به اوناگاه حضرت علی بن الحسین علیه در این حال آن غالم بشدت احساس تحیر نموده و مضطرب شده بود که

و را ا و بعد مشغول تجهیز )غسل و کفن( پسر شده و« که تو تعمدی در این کار نداشتی. تو آزاد هستی!! چرا»فرمودند: 

  . [7] .دفن نمودند

چگونه در مورد خطاهای غیر عمدی خادمین خود، آنها  -السالمعلیه- آید حضرت سجاداز این دو قضیه نیز به دست می

دهند و عالوه خود نشان می العمل بسیار خشن از نمودند، در حالی که در چنین مواردی نوعا افراد عکسمی «عفو»را 

آزاد کردند تا بسرعت اثر ناراحتی شدید روحی آنان را تسکین داده و  دمثال، آنها را در راه خداونبر آن با کرامتی بی

  .نمایند خوشحالشان

های بسیار ما، در سفر به سوی آخرت، گردنه ای جوان در مقابل»فردی به حضرت ناسزا گفت. به او فرمودند:  -6

ن از م و اگر در آنجا متحیر بمانم پسگویی ندارم کردم هیچ باکی نسبت به آنچه تو می سختی است. پس اگر از آن عبور

  . [4] «.گویی بدتر خواهم بودآنچه تو می

 ناسزا گفت و به ایشان اهانت کرد ولی حضرت سکوت کردند و هیچ جواب ندادند. به مرد دیگری حضرت را -7

)فقال: ایاک، « پوشماز تو چشم می و من»جواب دادند:  -السالم علیه- -حضرت « منظورم شما بودید.»حضرت گفت: 

 . [9] .: و عنک اغضی(-السالمعلیه-اعنی، فقال 

« رذلت»و « پستی»و « حقد»بر گذشت نه تنها  ای عالوهبا چنین برخوردهای کریمانه -السالمعلیه-آری حضرت سجاد 

  .شدنداو را متوجه آخرت نموده و باعث تنبه او می کردند بلکهخطاکار را تحریک نمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .: آل عمران7، از سوره 179آیه  [1]

  .: آل عمران7، از سوره 179بخشی از آیه  [2]

  .)به نقل از مناقب( 46به نقل از ارشاد( و ص ) 1، ح 2، باب 29، ص96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از کشف الغمه( 46، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از مناقب( 46)به نقل از خصال( و ص  69، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از امالی شیخ صدوق( 76، ح 64و  67، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]
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  .)به نقل از کشف الغمه( 47، ح 44، ص 96ر، ج بحاراالنوا [7]

  .)به نقل از مناقب( 46، ص 96بحاراالنوار، ج  [8]

  .)به نقل از مناقب( 46، ص 96بحاراالنوار، ج  [9]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 عملکرد در زمینه امور اجتماعی

  :و عملکردهای اجتماعی نورانی وجود دارد که قابل توجه استها چند نمونه دیگر از این سیره

وارد شدیم. « مدینه»حمامی در شهر  من و پدرم و جدم و عمویم به»کند که گفت: از پدرش نقل می« حنان بن سدیر» -1

 ز کدامین قوما»اصالح موهای زائد بدن بود، مواجه شدیم. او به ما گفت:  در این هنگام با مردی که در محل تراشیدن و

به « بامرح»گفت: « باشیم!!ها میکوفی از»گفتیم: « کدام عراق؟»او گفت: « باشیم.از اهل عراق می»گفتیم: « هستید؟

 چرا لنگ نپوشیدید؟!! مگر»سپس گفت: « رو هستید نه جامه و پیراهن زیر!! شما جامعه و پیراهن»شما ای اهل کوفه. 

  «.بر مؤمن حرام است عورة مؤمن»فرمودند:  -ه علیه و آله و سلم صلی الل -دانید که رسول الله نمی

چهار قسمت تقسیم کرد و هر قسمت آن را به یکی از ماها داد و با  آنگاه مقداری کرباس برای پدرم فرستاد که آن را به

خضاب  چرا :ای پیرمرد»شدیم، چونکه در قسمت گرم حمام بودیم به سراغ جدم آمده و گفت:  آن وارد حمام

آن مرد با « کرد.تو بهتر بود و خضاب نمی ام که او از من ومن کسی را درک کرده»جدم به او گفت: « بندی؟!!نمی

من  آن کیست که از»ای که ما در حمام غضب او را متوجه شدیم. آنگاه فرمود: گونه شنیدن این سخن غضبناک شد به

« خضاب»ام و آن حضرت درک کرده را -السالمعلیه-طالب من محضر حضرت علی بن ابی»جدم گفت: « بهتر است؟

  .را به زیر انداخته و عرقش بریخت با شنیدن این حرف آن مرد سر خود« کردند.نمی

صلی  -نمودی، اما ای پیرمرد اگر خضاب نمودی پس براستی که رسول خدا  راست گفتی و نیکو رفتار»سپس فرمود: 

آن را ترک نمودی، پس تو اقتدای به  بهتر بود. و اگر -السالمعلیه-کرد و او از علی میخضاب  -علیه و آله و سلم  الله

 ما از حمام خارج شدیم از آن مرد پرسیدیم که او کیست؟ گفتند او علی بن چون« ای!!کرده -السالمعلیه-سنت علی 

[ . از این داستان شیوه 1« ]بود. -لیهع صلوات الله-است و با ایشان فرزندشان محمد بن علی  -السالمعلیه-الحسین 

برخورد از سر لطف و عطوفت حضرت با کسانی که در یکی از آداب  صحیح امر به معروف و نهی از منکر و

با  -علیه و آله و سلم  صلی الله -آید. در زمینه اختالف سنت حضرت رسول اند، به دست میخطا شده اجتماعی دچار

هیچ اشکالی وجود ندارد. چرا که شرایط زمانی آن دو  نیز« خضاب»در مورد  -لسالماعلیه-حضرت امیرالمؤمنین 

  .اندکردهای با این موضوع برخورد میبر اساس آن هر کدام به گونه بزرگوار تفاوت داشته و

ا که وان رحالی که گوشتهای یک استخ در -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین »فرمودند:  -السالمعلیه-امام صادق  -2

کردند و جاری می« داماد»و « عروس»را بین « عقد زواج»کردند میل می در میهمانی عروسی خدمتشان آورده بودند،

و « خداوند بر محمد و آلش حمد مخصوص خداوند متعال است و درود»گفتند: کردند که میاین اضافه نمی چیزی بر

)فما یزید علی ان یقول: « اساس شرط خداوند به ازدواج در آوردیم. تو را بر»فرمودند: کردند و سپس میاستغفار می

  . [9صلی الله علی محمد و آله و یستغفر الله، و قد زوجناک علی شرط الله(. ] الحمد لله و

بسیار مختصر در سر سفره برگزار  خطبه نکاح و عقد ازدواج را -السالمعلیه-منظور این است که حضرت سجاد 

  .کردندآن را طوالنی نمینمودند و می

اقوام پستی نشست و برخاست  شما با»کند که: عرض می -السالمعلیه-به علی بن الحسین « نافع بن جبیر» -3

[ . از 7« ]نشینم که مجالست با او در دین مرا نفع برساند.می من با کسی»حضرت در جواب او فرمودند: « کنید!!می

مبارزه عملی آن بزرگوار  اب همنشین از دیدگاه اسالم قابل استفاده است. چه اینکهحضرت نیز مالک انتخ این برخورد

  .شوددانستند، از آن استفاده میمدار ثروت و قدرت می با رسوم جاهلی جامعه که ارتباطات اجتماعی را دائر،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 99، ح 199و  191، ص 96بحاراالنوار، ج [1]

  .)به نقل از اصول کافی( 96، ح 62، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از مناقب( 49، ح 47، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

 .1741سوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: ا

 علم ال یتناهی

ا م»و « ما کان»باشند و به جمیع یتناهی می السالم دارای علوم الالسالم بمانند سایر معصومین علیهمامام سجاد علیه

علمی  نیز احاطه وجودی وآگاه بوده و بر همه عوالم هستی « آینده»و « حال»و « گذشته» یعنی« ما هو کائن»و « یکون
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السالم وارد شد، حضرت از او الحسین علیه دارند. در این ارتباط نقل شده است فردی بر حضرت زین العابدین علی بن

 !!پس تو پیشگو، طالع بین و فالگیر هم هستی»هستم. حضرت فرمودند: « منجم» پرسیدند: تو کیستی؟ عرض کرد: من

کنم که از زمانی که تو وارد بر ما شدی در  نداخته و فرمودند: آیا تو را به مردی راهنماییدار به او اآنگاه نگاهی معنی

در حالی  سیر نمود که هر عالمی سه بار بزرگتر از دنیاست و این«( چهارده هزار عالم» چهارده عالم )و در نقلی دیگر

رت فرمود: من. و اگر بخواهی تو را به کیست؟حض باشد که ابدا از مکانش حرکتی نکرده است؟ آن شخص گفت: اومی

  .نمایمای آگاه میخود در خانه ذخیره نموده ای و به آنچه برایآنچه خورده

 وزن صحیح ای که سه دینار آن دارایای و در منزلت بیست دینار ذخیره نمودهپنیر خورده سپس به او فرمودند: امروز)

عظمای حق و مثل « حجة»دهم شما می حضرت عرض کرد: من شهادتباشد. آن مرد با شنیدن این مطالب، خدمت می

اطالع آن »توان به السالم میدر زمینه سعه علم حضرت سجاد علیه . [1] (...باشیداعلی و اساس و ریشه تقوی می

به « الغت حیوانات و احوال آنه اطالع از»و « ها در بین انسانهااطالع بر سایر زبانها و لهجه»، «غیب»از  حضرت

یع جایگاه رف»السالم همچنین به فرهنگی وجود اقدس حضرت سجاد علیه عنوان نمونه اشاره نمود. به هنگام بررسی بعد

  .به صورت مفصل اشاره شده است« حضرت علمی آن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

)به نقل از فرج  91، ح 42 )به نقل از بصائر الدرجات و اختصاص( و ص 19، ح 96، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .المهموم فی معرفة الحالل و الحرام(

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 الطلوعین عدم تکلم در مابین

باشد که برای می« طلوع خورشید» تا« طلوع فجر صادق»های بسیار مهم در شبانه روز، زمان مابین یکی از قطعه

طعه ق السالم رسیده است. خوابیدن در اینسفارشهای زیادی از جانب ائمه هدی علیهم بیدار بودن آن و اشتغال به یاد خدا،

معنوی انسان در این بخش از زمان  اقع شده است. آری ارزاق مادی وو بشدت مورد نکوهش و« مکروه»از زمان 

  .گرددتوزیع می

خدا هیچ اشتغالی  مقید به بیدار بودن در این وقت بوده و عالوه بر آن جز به یاد -السالمعلیه- حضرت علی بن الحسین

  .شدندنمیصحبت در امور عادی  نداشتند و هرگز با دیگران در این فاصله زمانی مشغول به

بودم و عادت  -السالمعلیه-که: من نزد حضرت علی بن الحسین  از قول بعضی از اصحاب حضرت چنین آمده است

با کسی تکلم  گفتند وآوردند تا طلوع خورشید، هیچ سخن نمیهرگاه نماز صبح را به جا می ایشان این بود که

حضرت آمده و ایشان را به تولد او بشارت دادند.  ز صبح نزدمتولد شد بعد از نما« زید»فرمودند و در روزی که نمی

  . [1] «...فرمود به نظر شما اسم این مولود را چه بگذاریم؟ در این هنگام حضرت به اصحابش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از سرائر( 27، ح 141، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 عزت و بزرگواری

وارش حضرت است که از پدر بزرگ السالم، عزت و بزرگواری آناز جمله خصلتهای ذاتی امام زین العابدین علیه

در راه عزت و کرامتش با اشتیاق و رغبت به استقبال مرگ شتافت، در  السالم به ارث برده است کهسیدالشهداء علیه

شهادت را برگزید و با این  اراذل و اوباش او را بین شهادت و زبونی و ذلت مخیر کرده بودند آن بزرگوار، حالی که

  :جمله آن فرومایگان را مخاطب قرار داد

در « شوم...بردگان تسلیم شما نمی دهم و چونخدا قسم، من هرگز چون افراد زبون دست ذلت و خواری به شما نمی به»

 من دوست ندارم که خودم را به»فرمود: ارزنده به خوبی تجسم یافته بود، می السالم، این خصلتامام زین العابدین علیه

  . [1] «.خاطر نعمتهای رنگارنگ دنیا خوار کنم

که  [ . وقتی9« ]هر که شخصیت خودش را گرامی دارد، دنیا در نظر او خوار گردد.» :گویددرباره عزت نفس می و

مأموران نگهبان خویش کمترین پیشنهادی نکرد، چنان  السالم را به شام به اسارت بردند، به هیچ کدام ازامام سجاد علیه

به ناحق  السالمگویند: یکی از عموهای امام علیهاهانت و تحقیر سخن نگفت. مورخان می که با هیچ یک از ایشان به

ولید بن عبدالملک هم که پادشاه زمان بود،  بعضی از حقوق او را تصرف کرد، آن بزرگوار در آن زمان در مکه بود و
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ر د گرداند؟حق شما را به شما برمیحضرت عرض کردند: اگر شما به ولید بفرمایید  در موسم حج به مکه آمده بود، به

شرف و بزرگواری مانده است به ایشان  پاسخ کسانی که این پیشنهاد را کردند، این سخن جاودانه را که در دنیای

  :فرمود

دنیا را  خدای عزوجل، از غیر خدای عزوجل من چیزی درخواست کنم؟! من دوست ندارم که گویید که در حرمآیا می»

[ . از جمله آثار عزت نفس آن 7« ]خودم بخواهم. نیا درخواست کنم تا چه رسد که آن را از مخلوقی هماننداز آفریننده د

[ 9نخورد. ] هرگز درهمی -صلی الله علیه و آله  -خویشاوندی و انتسابش به رسول خدا  بزرگوار آن است که از راه

اند که حکایت از زیر بار ذلت و خواری نرفتن کرده مورخان داستانهای زیادی از عزت نفس و بزرگواری امام را نقل

  .وجود مقدس آن حضرت است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .99خصال شیخ صدوق: ص  [1]

  .172/  74راألنوار: بحا [2]

  .69/  96بحاراالنوار:  [3]

  .969/  9مجالس ثعلب:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 عرض حاجت به پیشگاه خدا

طلبد زیرا او منبع فیض، رحمت او می ی آن است که فقط حاجت خود را ازاز جمله آثار توجه آن حضرت به خدای تعال

اللهم یا منتهی مطلب الحاجات، »خواند: به وسیله این دعای شریف او را می و احسان است و همواره متوجه خدا بوده و

متنان، و یا من یستغنی به، و ال عطایاه باال یا من عنده نیل الطلبات، و یا من ال یبیع نعمه باألیمان، و یا من ال یکدر و

ائل، و یا الوس و ال یرغب عنه، و یا من ال تفنی خزآئنه المسائل، و یا من ال تبدل حکمته یستغنی عنه، و یا من یرغب الیه،

الداعین، تمدحت بالغنآء عن خلقک، و انت اهل الغنی عنهم، و  من ال تنقطع عنه حوائج المحتاجین، و یا من ال یعنیه دعآء

ته نفسه بک، فقد طلب حاج الفقر، و هم اهل الفقر الیک، فمن حاول سد خلته من عندک، ورام صرف الفقر عن نسبتهم الی

الی احد من خلقک، او جعله سبب نجحها دونک فقد تعرض  فی مظانها، و اتی طلبته من وجهها، و من توجه بحاجته

تنها به لطف  که آخرین مقصد حاجتمندانی و ای خدایی که ای خداوندی»عندک فوت االحسان...  للحرمان، و استحق من

فروشی و ای آن که نعمتهایت با پول و مادیات نمی رسند، و ای خدایی که نعمتهایت راتو حاجتمندان به حاجت خود می

و کسی از تولی  نیاز شدتوان از همه کس بیسازی و ای خداوندی که با کمک تو میناگوار نمی را به وسیله منت تیره و

ای گرایش دارند و کسی از تو رو گردان نیست، ای بخشنده گردد، ای خدایی که همه )به حکم فطرت( به تونیاز نمیبی

به  حکمت تو تغییری تواند درهای تو را تمام نکند و ای خدایی که هیچ اسباب و عللی نمیگنجینه که درخواست بندگان

ای کسی که اجابت دعای درخواست کنندگان باعث زحمتت  دان از تو قطع نگردد ووجود آورد، و ای آن که نیاز نیازمن

فقر و نیاز  نیازی و خلق را بهای، در حالی که از ایشان بینیازی از خلق ستودهرا به بی نشود. خداوندا! تو خودت

فهمیده و حاجتش را از کسی تو حاجت طلبید، خوب  ای در حالی که ایشان به تو نیازمندند، پس هر کس ازتوصیف کرده

 هر که به کس دیگری از مخلوقات عرض نیاز کرد و دیگری را وسیله نجات دانست، خواسته که سزاوار بوده است و

  «.محروم گردد به طور یقین خود را در معرض نومیدی قرار داده و سزاوار است تا از احسان تو

حیلی، و سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجه الیک،  دونهااللهم ولی الیک حاجة قد قصر عنها جهدی، و تقطعت 

 انتبهت بتذکیرک لی من طلباته عنک، و هی زلة من زلل الخاطئین، و عثرة من عثرات المذنبین، ثم و ال یستغنی فی

بتسدیدک عن عثرتی، و قلت: سبحان ربی کیف یسال محتاج  غفلتی، و نهضت بتوفیقک من زلتی،]و رجعت[و نکصت

ر ما ان کثی الی معدم؟ فقصدتک یا الهی بالرغبة، و اوفدت علیک رجآئی بالثقة بک، و علمت محتاجا و انی یرغب معدم

کرمک ال یضیق عن سؤال احد، و ان یدک  اسالک یسیر فی وجدک، و ان خطیر ما استوهبک حقیر فی وسعک، و ان

  ...بالعطآء اعلی من کل ید

ندارم و آن حاجت مرا بیچاره و درمانده  ای برای آنم که خود از انجام آن ناتوانم و چارهبه درگاه تو نیازی دار خداوندا»

کرد تا رفع آن حاجت از دیگری بخواهم، در صورتی که او نیز به وقت حاجت می کرده است، و هوای نفس مرا وادار

غیر از در خانه تو از لغزشهای  نیاز نیست، در صورتی که رفتن به در خانه کسیآید و از تو بیخانه تو می در

است سپس به خود آمدم و توفیقی که تو به من دادی از لغزشم باز داشت  خطاکاران و خود گناهی از جمله گناه گنهکاران

پروردگارم، چگونه ممکن است بنده محتاج از  بازگشتم و به لطف تو به اشتباهم پی بردم و با خود گفتم: منزه است و

ردم ک دیگری حاجت بخواهد؟ این بود که خداوندا با اشتیاق تمام آهنگ درگاه تو را محتاج دیگری و تهیدستی از تهیدست

 هر چند زیاد است در نزد دریای کرم تو -نیازهای من  دانستمو با منتهای امیدواری به درگاه تو شتافتم در حالی که می
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ز تو ا بخششی که من درخواست دارم در مقابل رحمت واسعه تو اندک است و کان بخشندگی ناچیز است و بزرگترین

  «.انجام درخواست کسی، کم نشود و دست عطا و بخششت باالترین دستهاست

ب بأول راغ االستحقاق: فما انا فصل علی محمد و آله و احملنی بکرمک علی التفضل، و ال تحملنی بعدلک علی اللهم

  ...باول سائل سألک فأفضلت علیه، و هو یستوجب الحرمان رغب الیک فاعطیته، و هو یستحق المنع، و ال

بر اساس عدالت  و آل محمد درود فرست، و به فضل و کرمت بار تکلیف را بر دوشم نه، نه آن که خداوندا! بر محمد»

ول ام و تو هم مشماراده و اشتیاقم به درگاه تو روآورده با پایخود مرا مکلف گردانی، زیرا من نخستین کسی نیستم که 

درگاه تو مسألت  ام. و نیز من اول فردی نیستم که ازدر صورتی که استحقاق آن لطف را نداشته ایفضل خود فرموده

  «.ایدارم و تو با وجود عدم استحقاق احسان کرده

لصوتی سامعا، و ال تقطع  من ندآئی قریبا، و لتضرعی راحما، و صل علی محمد و آله، و کن لدعائی مجیبا، و اللهم

حاجتی هذه و غیرها الی سواک، و تولنی بنجح طلبتی و قضآء  رجائی عنک، و ال تبت سببی منک، و ال توجهنی فی

 علی االمور، و صل قبل زوالی عن موقفی هذا بتیسیرک لی العسیر، و حسن تقدیرک لی فی جمیع حاجتی و نیل سؤلی

منتهی ألمدها، و اجعل ذلک عونا لی و سببا لنجاح طلبتی، انک  محمد و آله صالة دائمة نامیة ال انقطاع ألبدها، و ال

  .واسع کریم

نوای من توجه کن و به ناله  بر محمد و آل محمد درود فرست: و به خاطر ایشان دعای مرا اجابت فرما و به !خداوندا»

فضل و کرمت محروم مفرما و این توسل مرا از عنایت خود  وش فراده و مرا ازو زاریم رحم کن و به صدای من گ

موفق گردان قبل از  هایمحاجت و دیگر حاجتهایم به دیگران متوجه مساز و با رفع حاجتم به خواسته قطع مکن و در این

م کارهایم درود و رحمتی که مشکالت و حسن تقدیرت در تما آن که از این جا به در خانه دیگری بروم، و با آسان کردن

 رحمت تو فراگیر باشد و این دعای مرا وسیله توسل و اجابت و برآوردن حاجتم قرار ده زیرا که پایانروز افزون و بی

  «.است و تو خود کریمی

  :گویدرود و در حال سجده میطلبد آنگاه به سجده میالسالم، پس از این دعا، حاجت خود را میامام علیه

خداوندا! فضل [ . »1« ]خآئبا. آنسنی و احسانک دلنی، فاسالک بک و بمحمد و آله صلواتک علیهم ان ال تردنی کفضل

درود و رحمت تو  -بنابراین از تو تقاضا دارم به خاطر محمد و آل محمد  و کرم تو باعث شده تا من با تو انس بگیرم،

  «.مرا از درگاهت ناامید باز مگردان -ایشان باد  بر

راستی که او به  العاده او حکایت دارد، بهالسالم به خدا و ایمان فوقتوسل و تمسک امام علیه این دعای شریف از شدت

اوست که نعمتها و الطافش را به بندگان ارزانی  یکتایی خداوند یقین دارد که او آخرین مقصد حاجتمندان است و

اوست که آدمی  سازد، با بخشش و کرمو با منت نهادن بر آنها تیره نمیکند مال معامله نمی دارد، و در برابر پول ومی

نیاز است و به گان بیاو محتاجند، در حالی که او از همه گردد و تمام مردم به احسان او نیازمندند و به کرمنیاز میبی

برد و یکتا پناه ب ها به خدایآگاه آن کسی است که برای بر طرف کردن مشکالت و رفع نیاز خود تن راستی که هوشیار و

روآورد خود را در معرض ناامیدی و از دست دادن  اما آن کسی که برای رفع مهمات و قضای حاجاتش به دیگری

او،  السالم ناله و زاری در درگاه خدا را با درخواست آمرزش و رضوان ازامام علیه .احسان و بخشش قرار داده است

نسبت به کرم نامتناهی او که صاحب  ر چند درخواست او از خدای تعالی مهم باشدکند، هکند و عرض میآغاز می

اندک است و دست فیض و بخشایش و کرمش از هر دست بخشنده و سخاوتمند  باشد، ناچیز وعطایا و احسان گسترده می

این بزرگوار و راز و  عاهای برتر است. حقا که این امام بزگوار، سید العارفین و امام المتقین است و در باال و

  .خوردنفوس از گمراهی و سرکشی و انحراف به چشم می نیازهایش با خدا دیدگاههای جالبی برای اصالح

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :وشت هاپی ن

  .صحیفه سجادیه: دعای سیزدهم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 عبادت و بندگی حق

دین، العابعبادتهای فراوان با القابی همچون زین آن حضرت در این میدان نیز گوی سبقت از همگان ربوده بود و به دلیل

امام سجاد علیه  سیدالعابدین خوانده می شد.مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی درباره عبادتهای سجاده، ذوالثفنات و

دین العابلیلة الف رکعة الی ان مات و کان یسمی زین السالم چنین می گوید: لقد بلغنی أنه کان یصلی فی کل یوم و

  . [1] لعبادته

نماز می خواند و به جهت  خبر رسیده است که او )علی بن الحسین(تا به هنگام مرگ شبانه روز هزار رکعت به من

  .خواندندالعابدین میهمین عبادت ها او را زین

خدا صلی الله العابدین است که رسولزین اش ابوالحسن و ملقب بهنویسد: او پدر امامان و کنیه[ می9بن جوزی ] سبط
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شافعی در  [ . ابن طلحه7نامید. او ملقب به سجاد، زکی و امین و ذو الثفنات بود. ] علیه و اله وی را سیدالعابدین

الف او گواهی سیدمتقیان و امام مؤمنان. اخ العابدین و پیشوای زاهدان وتوصیف آن حضرت می گوید: این است زین

 اش به خدا را ثابتالله علیه و اله است و طریق روشنش، مقام تقرب و نزدیکی خدا صلیدهند که او از سالله رسول

اش از دنیا بیانگر سازد و روی گردانیمی اش را مسجلاش بسیاری نماز و شب زنده داریهای پیشانیکند و پینهمی

  . [9] .زهد اوست

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

؛ تهذیب 774ص  91؛ تاریخ دمشق، ج 671، ص 2؛ تهذیب التهذیب، ج 749، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [1]

  .741، ص 91الکمال، ج 

بود. وی نوه دختری ابن جوزی  سنت در شامالدین، مورخ و واعظ مشهور اهلالمظفر یوسف بن قزاوغلو، شمسابو [2]

بیت علیهم السالم می توان آنها تذکرةالخواص االمه را در فضایل اهل معروف است. او چندین کتاب نگاشت که از جمله

  .در دمشق جان سپرد ه. ق 624برگزید و به سال  وی نخست حنبلی مذهب بود، ولی بعدها مذهب حنفی را .نام برد

  .941تذکرةالخواص، ص  [3]

  .49، ص 9ه. ق، ج  1991القری، ابن طلحه شافعی، مطالب السؤول، بیروت، مؤسسه ام [4]

  .1742منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول 

 علوی عبادت

حضرت غرق عبادت و توجه به خداوند  السالم بر پدر بزرگوارش وارد شد. دید که آنیک روز امام محمد باقر علیه

ش از هایکرده و چشمان مبارکش از گریه بسیار، سرخ گشته است. قدم سبحان است، در حالی که رنگ صورتش تغییر

جان! چگونه این همه  پدر»ان پینه زده است. عرض کرد: هایش از قیام و قعود فراوورم کرده و ساق کثرت سجده

ای سکوت فرمود: السالم باز به گریه افتاد و پس از لحظهعلیه امام سجاد« شوی؟کنی و از خود بی خود میعبادت می

ردی. آوبه حساب نمی شدی هرگز عبادات مراالسالم آگاه میاگر تو از عبادات جدت امیرمؤمنان علیه !فرزند عزیزم»

های عبادات جدت را بخوان تا کجا؟! برخیز و برخی از صحیفه السالمعبادات من کجا و عبادات امیرمؤمنان علی علیه

  «.خدا چگونه است ببینی که عبادت

ای به من داد و چون آن را خواندم دیدم که کار پدرم نسبت به عبادت جدم پدرم صحیفه»گوید: السالم میامام باقر علیه

  . [1] «.است آسان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .976ارشاد مفید، ص  [1]

 .1741پ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چا

 علم

لفه آنچه را که فقها و دانشمندان در علوم مخت همان طور که قبال نیز بیان داشتیم، گفتار شیخ مفید به این ترتیب بود که،

فضایل  ای است که از شمار عدد بیرون است، و آنچه را که از مواعظ و ادعیه واندازه اند بهاز آن حضرت نقل کرده

که بین علماء و دانشمندان مشهور است اغلب  ی حوادث و ایام و دیگر علوم مختلفهام و دربارهقرآن کریم و حالل و حر

گردیده  ی علوم آن حضرت سیرابالعابدین )ع( آموخته و از چشمهدر مکتب امام زین اند. کهاز کسانی به دست آورده

ی کالم گردیده و از ها بپردازیم موجب اطالهآن نویسد: چنانچه بخواهیم به شرحاست، و به دنبال آن اضافه کرده، می

  .ی زمان نیز خارج استحوصله

موعظه و زهد و تقوی تنظیم یافته و  توان یافت که درنویسد: کمتر کتابی میچنان که ابن شهرآشوب در مناقب می و

  .در آن نیامده باشد« العابدینزین قال»یا « قال علی بن الحسین»عبارت 

 مادرم فاطمه بنت -گوید: خود از عبدالله بن حسن بن حسن روایت کرده می به سند 191ص  9شاد ج شیخ مفید در ار

من هر وقت فرمان مادرم را اطاعت  فرمود با دائی بزرگوارت بنشین، سخنانش را بشنو والحسین )ع( همیشه به من می

خیر و فیض از حضورش برخیزم، بود که بیشدم محال نازنینم شرفیاب می کرده، به حضور علی بن الحسین )ع( دائی

کثرت علم و دانش وی بود که  نیز در اثر خوف و خشیت او بود که از پروردگار خود داشته و جذبه و روحانیت و و این

  .دادمرا نیز به شدت تحت تأثیر قرار می

نویسد: روزی به خدمت علی بن یم به سند خود از زهری روایت کرده 191که ابونعیم در کتاب حلیة االولیاء ص  چنان
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ی ی روزه مذاکره نموده و به این نتیجه رسیدیم که روزهجماعتی درباره السالم شرفیاب شده، گفتم: من باالحسین علیه

)ع( فرمود: روزه به چهل  تنها به ماه رمضان اختصاص دارد. نظر آن حضرت در این مورد چیست؟ امام سجاد واجب

ی ماه رمضان و ده نوع آن جزء شود مانند روزهمحسوب می های واجبه قسم از آن جزء روزهشود، دنوع تقسیم می

است  ی مستحب است که شخص مختاررسد روزهنوع دیگر که اقسام آن به چهارده نوع می ی حرام است وروزه

اعتکاف نیز واجب محسوب ی نذر و روزه ینماید. و روزهگیرد اگر مایل نباشد افطار میچنانچه بخواهد روزه می

حضرت و گفت: یابن رسول الله، اقسام آنها را برای من بیان فرمایید. آن  شود. زهری بار دیگر رو کرد به آنمی

متوالی برای کسی که مرتکب  ی دو ماهی ماه رمضان و روزهی واجب روزهنیز ادامه داده، فرمود: اما روزه حضرت

ای است برنیامده باشد، که در چنین موقع دو ماه که آزاد کردن بنده ی آنی کفارهعهدهقتل خطا و غیر عمد گردیده و از 

و سه روز نیز واجب است « االیه» [1] فرماید: و من قتل مؤمنا خطاگیرد، چنان که خداوند تعالی میروزه می درپیپی

 :فرماید: ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتمبه فقراء نگردد، خدای عزوجل می ی قسم برای کسی که قادر به اطعامدر کفاره

ی کسی که در حال احرام سر خود را روزه . اما44ی مائده آیه های شما وقتی قسم خوردید( سورهی قسم)اینست کفاره

 ن،فقیر و یا قربانی کردی آن یعنی روزه گرفتن و اطعام یکی از سه طریق کفاره بتراشد: که در این صورت چنانچه از

خداوند تعالی فرمود: فمن کان منکم مریضا  گردد. چنانکهروزه را انتخاب نماید، گرفتن سه روز روزه بر وی واجب می

 او صدقة اونسک )پس هر که از شما ناخوش باشد یا در سر او ناخوشی باشد که او به اذی من رأسه ففدیة من صیام

  .146ی بقره آیه قربانی کردن.( سوره فدا بدهد از روزه گرفتن، یا تصدق دادن یا مجبور به تراشیدن سر شود پس

 گیرد برای کسی که نتواندای است که در حج تمتع انجام میشود روزهخوانده می «دم متعه»ای که به نام اما روزه

ما استیسر من الهدی... )پس چون آسوده و الحج ف فرماید: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الیقربانی نماید. خدای تعالی می

 کند و مشغول شود به افعال عمره پیش از اعمال حج پس هر چه ممکن است از گاو و ایمن باشید پس آن که حج تمتع

  .146ی آیه ی بقرهشتر و گوسفند قربانی کند...( سوره

فرماید: و من قتله منکم می ی قرآن کریم کهی شریفهگیرد به نص آیهدر برابر جزای صید انجام می ای کهاما روزه

از شما بکشد شکاری را عمدا پس جزای اوست مثل آنچه کشته است از  متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم... )و هر کس

که بهای صید را تعیین کرده  . به این ترتیب است42ی مائده آیه مثل از گاو و گوسفند و شتر باشد...( سوره شکار که آن

ی روز دوشنبه و روز مباح که شخص در انجام آنها مختار است، روزه هایپردازد، اما روزهو مطابق قیمت آن گندم می

که در تمام این موارد  [9] ی شش روز اول ماه شوال پس از ماه رمضان و روز عرفه و روز عاشوراروزه پنج شنبه و

  .شخص در گرفتن آن مختار است

های مستحبی و در روزه شود به این ترتیب است که فی المثل زن درنام اذن یا تطوع خوانده می ای که بهو اما روزه

بایست با اذن ی غالم و کنیز که میبه همین ترتیب است روزه گیرد، وی شوهر روزه، نمیغیر ماه رمضان جز با اجازه

  .بگیرند موالی خود روزه

ایام تشریق، و یوم الشک نیز چنانچه به عنوان ماه  د فطر و قربان و سه روزی عیهای حرام عبارتند از روزهاما روزه

ی روزه های حرامهایی است که گرفتن آن برای ما نهی شده است. دیگر از روزهروزه رمضان محسوب دارد جزء

)یعنی یک گناه باشد و دیگر صوم الدهر  ی نذری که توأم با معصیت وی صمت )سکوت( است و روزهوصال و روزه

های غیر واجب میهمان شود، و در روزههای حرام محسوب میآنست( از روزه سال روزه گرفتن که عیدین نیز جزء

  :گیرد، چنانکه پیامبر اسالم )ص( فرمودی میزبان روزه نمیاجازه جز با

خانه نبایستی روزه  صاحب علی قوم فال یصومن تطوعا اال باذنهم )کسی که بر قومی وارد شد جز به اذن من نزل

است که پدر کودک خود را تا آنگاه که هنوز به سن بلوغ نرسیده و  بگیرد.( نوعی دیگر از انواع روزه، روزه ی تأدیبی

به همین ترتیب است  شود، وهای واجب محسوب نمینماید، و این جزء روزهنشده امر به گرفتن روزه می بر وی واجب

کرده اما چنانچه در وسط روز ضعف وی برطرف  یا ضعف از اول روز افطارموقعی که شخص به علل بیماری 

 رود و البته واجب نیست، وخود نوعی تأدیب از جانب خدای عزوجل به شمار می گردید، امر به امساک گردیده و این

رسد قصد بپرداخته سپس به م حکم شخص مسافر نیز به همین ترتیب است، که وقتی شخص از اول روز به خوردن غذا

  .امر به امساک گردیده است

و غیر عمد  ی کسی است که از روی فراموشیکه شخص مخیر است روزه بگیرد یا افطار کند روزه ی اباحهاما روزه

  .ی تمام برای او محسوب خواهد داشتجزای روزه غذا خورده یا آب نوشیده، این امر برای او مباح گردیده و خداوند

گویند  مسافر در میان عامه آرای مختلفی ذکر گردیده است. به این ترتیب که برخی ی مریض وهی روزاما درباره

طار ای نیز معتقدند در گرفتن روزه یا افعده اند که نبایستی روزه بگیرد، وبایستی روزه بگیرد و بعضی بر این عقیده

روزه  یض یا مسافر( الزم است که از گرفتنی ما )امامیه( در هر دو مورد )مرعقیده کردن آن مخیر است، اما به

شود که در غیر ماه رمضان الزم می خودداری نماید، و چنانچه شخص به هنگام بیماری و سفر روزه بدارد بر وی

 سعد در کتاب طبقات به سند خود[ . و ابن7فرماید: فعدة من ایام اخر ]می قضای آن را بجا آورد، چنانکه خدای عزوجل

بشدت دستخوش اضطراب و  آورده است که: چنین افتاد که روزی زهری که مرتکب قتل خطا و غیر عمد گردیده و

گفت هرگز مایل نیستم که سقف خانه بر من سایه پیش خود می تشویش گردیده بود و چنان در غم و اندوه فرو رفته که

آنگاه که علی بن الحسین  این امر همچنان ادامه داشت تا یار و دیار پرداخته و به غاری پنهان گردید. افکند پس به ترک
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کرد و خطاب به وی فرمود: یابن شهاب، بدان که گناه نومیدی و  )ع( که عازم حج گردیده بود، وی را بدین حال مشاهده

ی آن یهو داستغفار کن  ای. از خدا بپرهیز و به درگاهش توبه وشدیدتر از گناهی است که مرتکب شده یأس تو به مراتب

به این ترتیب نگرانی و غم و اندوه زهری بر طرف گردید،  ی خود برگرد. ورا برای وارث مقتول بفرست و به خانه

ی است شخصیت تربه راستی که علی بن الحسین )ع( عظیم« »علی بن الحسین اعظم الناس علی منة فکان الزهری یقول»

  . [9] «داشت که بر من منت نهاده و حق بزرگی بر من خواهد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .(49ی نساء آیه و هر کس بکشد مؤمنی را از روی خطا باید که کفاره دهد... )سوره [1]

بقیه را افطار کند، زیرا  ب اسالمی فتاوی علماء دایر بر این است که عاشورا نصف روز روزه بگیرد ودر کت [2]

جنایت بزرگ روزه گرفتند و برای آنکه دوستان با دشمنان امتیاز  ی آندشمنان آل محمد )ص( در این روز به شکرانه

روز آن را مباح و جایز  از نظر ثواب و امساک نصفاند و ی عاشورا را حرام دانستهعلمای امامیه روزه داشته باشند

  .اند. مترجمشناخته

ه روز علی سفر فعدة من ایام اخر )پس هر کس از شما مریض باشد یا در سفر باشد پس فمن کان منکم مریضا او [3]

  .(149ی آیه ی بقره،ی آن از روزهای دیگر غیر ماه رمضان... )سورهبگیرد به شماره

  .112ص  1عماد ج الذهب ابنشذرات  [4]

وجدانی؛ مؤسسه  امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ ترجمه حسین منبع: زندگانی

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 عبادت و نیایش

روان شیفته حق و سالکان طریق و ره السالم در عبادت و نیایش، به قدری پیش رفت که بزرگتریامام سجاد علیه

 )زینت عابدان(،« العابدینزین»شاگردی آن حضرت نبود. بر همین اساس او را  عابدان خاکسار درگاه ربوبی را یارای

های طوالنی( خواندند. بر اثر سجده های پیشانی و سر زانو)صاحب پینه« ذوالثفنات»)بسیار سجده کننده( و « سجاد»

 السالم فرمود: پدرم در یک شبانه روزکنیم: امام باقر علیهنمونه زیر جلب می به چندبرای آشنایی بیشتر، نظر شما را 

داد، آن حضرت پانصد درخت خرما می السالم چنین انجامخواند، چنانکه امیرمؤمنان علی علیههزار رکعت نماز می

 کرد، همچون بنده ذلیل درتغییر میاش خواند، هنگام نماز رنگ چهرهمی داشت، در کنار هر یک از آنها دو رکعت نماز

خواند. نمازی همچون نماز وداع می لرزد وایستاد و اعضای بدنش از خوف خدا میپیشگاه خدای بزرگ، به نماز می

  .رودمی گویی بعد از آن نماز، حتماً از دنیا

ارغ شد، بعضی از حاضران ننهاد تا از نماز ف روزی در نماز یک جانب عبایش از دوشش افتاد، آن را بر جای خود

ه پیشگاه چ دانی که دروای بر تو آیا نمی»ات نیفکندی؟ در پاسخ فرمود: را بر شانه پرسیدند چرا در نماز، عبای خود

چرا ما  پس»سؤال کننده گفت: « نماز توجه نموده است. شود مگر آنچه را که با قلبش بهکسی هستم، نماز بنده قبول نمی

را به وسیله انجام  نه، خداوند متعال نمازها»السالم فرمود: امام سجاد علیه« ایم؟هالکت افتاده د، بهبا این نمازهای خو

  . [1] «.نمازهای نافله تکمیل خواهد کرد

  شکایت فاطمه به جابر در مورد عبادت امام سجاد

ای »صاری آمد و چنین گفت: ان السالم نزد جابر بن عبداللهعلیهاالسالم یکی از دختران حضرت علی علیه فاطمه

گردن شما حقوقی داریم. یکی از حقوق ما این است که هرگاه شما دیدید  همنشین رسول خدا صلی الله علیه و آله! ما بر

نزد او بیایید و دلسوزی کنید و با  افراد خاندان ما بر اثر عبادت و کوشش در راه خدا، خود را به خطر انداخته، یکی از

 رالسالم است، که بر اثالسالم یادگار پدرش امام حسین علیهبن الحسین علیه خطر، حفظ نمایید. این علی تذکر او را از

دستهایش آزرده شده و جانش بر اثر عبادت،  اش آسیب دیده و پیشانیش پینه بسته، و زانوها و کفعبادت بسیار، بینی

  .«فرسوده گشته است

در محراب عبادت دید، به  آمد و پس از اجازه، وارد خانه شد و آن حضرت راالسالم خانه امام سجاد علیه جابر به

ای فرزند رسول خدا! آیا »کنارش نشست و عرض کرد:  .طوری که عبادت بسیار او را خسته و کوفته نموده بود

بنابراین چرا آن  را برای شما و دوستان شما آفریده؟ و دوزخ را برای دشمنان شما خلق کرده؟ دانی که خداوند بهشتنمی

ای همنشین رسول خدا »السالم در پاسخ فرمود: سجاد علیه امام« اندازید؟!همه در عبادت، خود را به رنج و زحمت می

[ را آمرزیده 9آله ] دانی که خداوند گناه گذشته و آینده جدم رسول خدا صلی الله علیه وآیا نمی !صلی الله علیه و آله

ساق پاهایش باد کرد. شخصی به او گفت با اینکه خداوند  است، در عین حال آن قدر عبادت کرد که پاهایش ورم نمود، و

افال »پاسخ او فرمود  آوری؟ پیامبر صلی الله علیه و آله درتو را بخشیده این گونه بر خود فشار می گناه گذشته و آینده

  «آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم؟»اکون عبداً شکوراً: 

ای هستید که بالها و خانواده ای پسر رسول خدا! جان عزیزت در خطر است، با اینکه شما از»عرض کرد:  جابر
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 السالم فرمود: یا جابرامام سجاد علیه« آسمان به خاطر آنها پابرجا است. گردد وگرفتاریها به وسیله آنها رفع و دفع می

پیمایم، و آنها را پدرانم )پیامبر و علی( را می ای جابر! همواره راه»نهاج ابوی مؤتسیاً بهما حتی القاهما: ازال علی م ال

  . [7] «.آنها مالقات نمایم دهم تا باالگو قرار می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .69و  61، ص 96بحار، ج  [1]

  .منظور از گناه، در اینجا ترک اولی است [2]

  .61، ص 96بحار، ج  - 194 - 194، ص 9مناقب آل ابیطالب، ج  [3]

 ش جمهوری اسالمی ایرانمنبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارت

 عبادت امام سجاد

آورد و او را تعریف کرد و فرمود: به خدا  روزی امام صادق )ع( از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ذکری به میان -1

نها آ دنیا نخورد تا از دنیا رفت. و هیچ وقت دو کار برای او پیش نیامد که خدا از قسم علی بن ابیطالب لقمه حرامی در

  .ترین آن دو را انتخاب نموداضی بود مگر آن که سختر

و هیچ گرفتاری برای رسول خدا )ص( پیش نیامد مگر آنکه برای رفع آن، علی بن ابیطالب را خواست زیرا که به او 

  .اعتماد داشت

داد نجام میآنگاه که کاری ا هیچ کس از این امت طاقت عمل رسول خدا )ص( نیاورد مگر علی بن ابیطالب )ع(، و و

ترسید. هزار بنده آزاد کرد که در آزادی آنها امید داشت و از عقابش می دید، ثواب خدا راخود را میان بهشت و جهنم می

خانواده خویش روغن زیتون،  خواست و همه آنها را با زحمت دست و عرق پیشانی خریده بود. او بهخدا را می رضای

خواست لباسش جز از کرباس نبود و اگر آستینش بلند بود، قیچی می .خورد(جو میداد )و خود نان سرکه و خرمان می

تر بود. روزی ابو به او شبیه اش در لباس و فقه علی بن الحسین از همهبرید، از فرزندان و خانوادهرا می و اضافه آن

کسی به حال او نرسیده است،  دید از عبادت به حالی رسیده که جعفر )امام باقر )ع((، پسرش وارد محضر او شد،

ح سجده مجرو بیداری زرد شده، چشمانش از کثرت گریه جراحت سفیدی درآورده، پیشانیش از کثرت رنگش از کثرت

  .ایستادن در نماز ورم کرده بود گشته، بینیش از کثرت سجده پینه بسته و ساقها و پاهایش از کثرت

می به ک توانسته و به گریه افتادم، دیدم او به فکر فرو رفته است، بعد ازخودداری ن ابوجعفر )ع( فرمود: از دیدن حالش

علی بن ابیطالب در آنها نوشته شده بود به  ها را که عبادت جدتمن متوجه شد و فرمود: پسر عزیزم بعضی از آن جزوه

علی  من یْقوی»و فرمود: مقدار کمی خواند، بعد به حالت ناراحتی به زمین گذاشت  من بده آنها را به محضرش آوردم

  . [1] .باشد تواند مانند علی بن ابیطالب عبادت و تهجد داشتهکی می« عبادة علی )ع(

کرد تا محضر دائیم علی بن الحسین الحسین )ع( مرا امر می عبدالله بن موسی از جدش نقل کرده: مادرم فاطمه بنت -2

از خدا در قلب من  ای بیرون آمدم یا خشیت و خوفیخیر و فایده وقت محضر او نرفتم مگر آن که با )ع( باشم، من هیچ

  . [9] .استفاده کردم دیدم و یا علمی که از ویپیدا شد از آن خشیتی که در او می

کشد، گفت: یابن رسول در مدینه دید که آردی بر دوش می ابن شهاب زهری در شبی سرد و بارانی آن حضرت را -3

محفوظی بگذارم که  خواهم در جایام، میای آماده کردهام فرمود: سفری دارم، برای آن توشهام الله )ص( این چیست؟

  .وقت رفتن با من باشد

م و ببر خواهیدمن آن را بردارد،امام راضی نشد. گفت: پس بدهید من به جائی که می گفت: یابن رسول الله! بدید غالم

کند و وارد شدنم را به آنجا که وارد یاری می نچه را که در سفر به منخواهم آشما زحمت نکشید. امام فرمود: نه، می

  .واگذار ببرم و اضافه کرد: زهری! تو را به خدا پی کار خودت برو و مرا به حال خودم گرداند خودمشوم نیکو میمی

ما ه! اثری از سفر در شاست. گفتم: یابن رسول الل ابن شهاب گوید: بعد از چندی آن حضرت را دیدم که به سفر نرفته

رای شدن ب شدم، آمادهنیست که تو گمان کردی بلکه نظرم سفر مرگ بود و برای آن آماده می بینم؟! فرمود: سفرم آننمی

لیس هو کما ظننت ولکنه الموت و له اَستِعدّ، انّما  قال بلی یا ُزْهری»مرگ، دوری از حرام و احسان در راه خیر است. 

  . [7] .«الحرام و بذُل الندّی فی الخیر تَجّنباالستعداد للموت 

 کشت، سر او و سرهای« خاذر»اشتر، عبیدالله بن زیاد لعین را در کنار رودخانه  وقتی که ابراهیم پسر مالک -4

محمد حنفیه و امام سجاد )ع( فرستاد، سر  دیگران را پیش مختار بن ابی عبیده فرستاد. مختار سر ابن زیاد را به محضر

و ا فرمود. فرمود: وقتی که مرا در کوفه به مجلس ابن زیاد آوردندکه طعام میل می عبیدالله را وقتی محضر امام آوردند

 نتا سر ابن زیاد را بوقت طعام خوردن پیش م خورد و سر بریده پدرم در کنار او بود. گفتم: خدایا! مرا نمیرانطعام می

ابن نما آمده  دعای مرا اجابت فرمود، بعد گفت: سر ابن زیاد را بدور اندازند و در روایت کنم کهآورند، خدا را حمد می

 . [9] .«من عدّوی و جزی اللّه المختار خیراً  الحمدلله الذی اَدرَک لی ثاری»که امام سجده شکر کرد و فرمود: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .974ارشاد مفید: ص  [1]

  .974ارشاد مفید: ص  [2]

  .تألیف سید محسن امین عاملی 914و  911ص  7سیر االئمه: ج  [3]

  .ف سید محسن امین عاملیتألی 914و  911ص  7سیر االئمه: ج  [4]

  .منبع: نمونه هایی از فضائل و سیره فردی امام علی بن الحسین؛ سید علی اکبر قریشی

 عفو و گذشت

اهل بیت رسول خدا )ص( بد بود و امام  هشام بن اسماعیل بن هشام که از طرف عبدالملک بن مروان حاکم مدینه بود با

س از عبدالملک بن مروان او از حکومت مدینه عزل شد، ولید بن عبدالملک پ کرد، چونسجاد )ع( را بسیار اذیت می

یا در گردن وی حقی دارد بیاید و  داد او را در یک محل عمومی نگاه داشته و ندا کردند هر که از وی شکایتی و دستور

  .دادخواهی کند

را  گذشت که او امام صلوات الله علیه بر اوام ندارم جز علی بن الحسین که به او اذیت کرده او گفت: از هیچ کس ترسی

حضرت به خواص خویش فرموده بود به وی متعرض نشوند  کنار خانه مروان نگاه داشته بودند، او به امام سالم کرد،

و  آن را داریم او نشد، بلکه به وی پیغام فرستاد، اگر به مال احتیاج داری بگو ما قدرت دادن آنگاه امام نه تنها متعرض

عد ابن س« الله اعلم حیث یجعل رسالته»فریاد کشید:  ز من و کسان من خاطر جمع باش. هشام بعد از دانستن این مطلبا

فرمود: این  امام )ع( نقل کرده چون هشام بن اسماعیل معزول شد،... پدرم ما را جمع کرد و در طبقات از عبدالله پسر

تا هر که شکایت دارد از وی دادخواهی بکند کسی از  راه نگاه دارنداند که او را بر سر مرد عزل شده و دستور داده

کردیم؟! می های تلخی از او داریم، چنین روزی را آرزوپدرجان! چرا نکنیم به خدا خاطره :شما متعرض او نشود. گفتم

  !فرمود: پسر عزیزم

 . [1] .تعرض او نشد تا کارش به پایان رسیدخدا قسم کسی از آل حسین )ع( م او را به خدا واگذاریم. عبدالله گوید: به

  .شدندناگفته نماند: عادت اهل بیت )ع( آن بود که به افتاده متعرض نمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :هاپی نوشت 

  .144، ص 7سیراالئمه: ج  [1]

  .منبع: نمونه هایی از فضائل و سیره فردی امام علی بن الحسین؛ سید علی اکبر قریشی

 عظمت خداوند در نظر امام سجاد

یکی از غالمان آن حضرت به وی گفت:  [1] ...ابوبصیر گوید: امام باقر )ع( فرمود: پدرم زنی داشت که از خوارج بود

  .کند؟ پدرم او را طالق داداست که از جدت علی بن ابیطالب بیزاری می الله )ص(! در خانه شما زنی یابن رسول

مدینه به پدرم گفت: یا علی بن  دهد امیرپیش امیر مدینه رفت و شکایت کرد که علی بن الحسین مهریه مرا نمی او

 اش را بدهید. امام فرمود: پسرم! برخیز و برای ایند مهریهاید و یا بایداده الحسین! یا باید سوگند بخورید که صداق او را

فرمود: بلی ولی من خدا را بزرگتر از  !!زن چهار صد دینار بیاور، گفتم: پدرجان فدایت شوم مگر شما به حق نیستید؟

اَجللُت الله  ولکنّی ی یا بنیفقلت له یا ابة ُجعلت فداک اَلسَت ُمّحقاً؟ فقال لی: بل»بخورم:  دانم که برای پول به او قسمآن می

  .کندانسان اثر می [ آری این مطالب تا اعماق روح9«. ]ان احلف به یمین صبر

  بیست سال گریه

 مصیبت پدرش بیست سال گریست. هیچ وقت طعامی به محضر او نیاوردند مگر آن که امام سجاد صلوات الله علیه بر

 ات نرسید؟!وقت تمام شدن غصه مانش گفت: یابن رسول الله )ص( آیاچشمهایش پر از اشک گردید، روزی یکی از غال

بر تو، یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت، خداوند یکی را از پیش او  ؟! امام فرمود: وای«اما آن لحزنک ان ینقضی»

ر دنیا زنده د گردید، با آن که پسرش چشمهایش از کثرت گریه سفید و نابینا گردید، موی سرش سفید شد، پشتش خم برد،

 ام همه در کنار من به خون غلطیدهبرادرم و عموهایم و هفده نفر از خانواده بود. اما من با دو چشمم دیدم که پدرم و

عشر ابنا فغیَب اللّه واحداً منهم فابیّضت  و یحک اّن یعقوب النّبی )ع( کان له اِثنی»بودند. چطور اندوه من تمام شود؟! 

دَب َظهُره من الغّم و کان ابنه حیاً فی علیه و عیناه من کثرة بکائه ََ الدنیا و انا نظرت الی  شاَب رأسه من الحزن َواْحدَْو

  . [7] .«حولی فکیف ینقضی حزنی ابی و اخی و عّمی و سبعة عشر من اهل بیتی مقتولین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .، کتاب االیمان972، ص 7فروع کافی: ج  [1]

  .142ص  7سیراالئمه: ج  [2]

  .911ص  7سیراالئمه: ج  [3]

  .منبع: نمونه هایی از فضائل و سیره فردی امام علی بن الحسین؛ سید علی اکبر قریشی

 بن هرمزعبدالله 

  . [1] .السالم شمرده استعبدالله بن هرمز مکی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .نجاشی رجال [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالمؤمن بن قاسم

گوید: وی از ابوجعفر و نجاشی می [1]السالم شمرده است، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

 اند، وی برادر ابومریم عبدالغفار بن قاسم و قیس بنو هم برادرش ثقه بوده عبدالله علیهماالسالم روایت کرده، هم اوابو

هشتاد و یک سال داشت و کتابی دارد که  از دنیا رفته است در حالی که 197کند که او در سال فهد است و اضافه می

  . [9].کننداز آن کتاب روایت نقل می فرید حارثی جمعی از جمله سفیان بن ابراهیم بن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال طوسی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 الجعدعبیدالله بن ابی

کوفه بوده است و شیخ او را از اصحاب امام  گفتند، از اهلکه به وی عبید نخعی و برادر قبیله سالم و غالم ایشان می

  . [1] .است السالم شمردهزین العابدین علیه

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 الوشیمبیدالله بن ابی

  . [1] .السالم دانسته استالعابدین علیهگفتند، شیخ او را از اصحاب امام زین از مردم کوفه و به او عبید جنابی نیز می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عبیدالله بن ابی الرحمن

  . [1] .السالم شمرده استالرحمن بن موهب مدنی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیهعبیدالله بن ابی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بن مسلمعبیدالله 

  . [1] .السالم آورده استعبیدالله بن مسلم عمری کوفی، شیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :هاپی نوشت 

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبیدالله بن مغیره

  . [1] .السالم شمرده استعبیدالله بن مغیره عبسی کوفی، شیخ او را از اصحاب زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

هانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره ج9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عقبة بن بشیر

  . [1] .السالم شمرده استالسالم و امام ابوجعفر علیهعقبة بن بشیر اسدی، شیخ او را از جمله اصحاب امام سجاد علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 علی بن ثابت

  . [1] .باشدالسالم میبدین علیهبنا به نقل شیخ طوسی، وی از اصحاب امام زین العا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

شی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عمران بن میثم

گوید: وی غالم و [ نجاشی می1شمرده است. ] السالمعمران بن میثم تمار، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

  . [9] .ابوعبدالله و امام ابوجعفر علیهماالسالم روایت کرده است مورد وثوق بوده، از امام

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9یلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحل

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عیسی بن علی

  . [1] .السالم آورده استشیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبادات امام سجاد

کرد، و در عظمت ارتباط با خدا را اطاعت می مام مسلمین برآنند که امام سجاد از همه کس عابدتر بوده و بیش از همهت

در  ندیده است، به حدی که تمام پرهیزگاران و صالحان را متحیر ساخته و همین قدر خدا و عبادتش کسی نظیر او را

  .الساجدین ملقب شده است ین العابدین و سیدعظمت او بس که در تاریخ اسالم تنها اوست که به ز

بلکه از ایمان عمیق او به خدای تعالی و کمال معرفتش به ذات مقدس  السالم از روی تقلید نبوداما عبادات امام علیه

ه ستود بلکه او را شایستمی سرچشمه گرفته بود به راستی خدا را نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش دوزخ آفریدگاری

 دا راالسالم که خامیرالمؤمنین و سید العارفین و امام المتقین علی علیه کرد، درست نظیر جدشبادت دیده و عبادتش میع

کرده السالم نیز از او پیروی میعلیه کرد و در حقیقت نواده بزرگوارش امام زین العابدینهمچون آزادگان عبادت می

  :گویدبرداشته و میپرده  است. امام سجاد خود از عظمت عبادتش

اجر و مزد او را نداشته باشم تا همچون بنده طمعکاری باشم که اگر  من دوست ندارم که خدا را عبادت کنم و هدفی جز»

کنم تا چون بنده بد رفتاری  کار کند و اگر نه، کار نکند و دوست ندارم که خدا را از ترس عذابش عبادت طمعی داشت

دت پس برای چه خدا را عبا»از حاضران با شنیدن این سخنان پرسید:  یکی« رسد کار نکند...باشم که اگر از موالیش نت

  «کنید؟می

او را به خاطر نعمتهای ظاهری و باطنیش شایسته عبادت دیده و عبادتش »السالم از روی ایمان خالص فرمود: امام علیه

  . [1] «...کنممی

تردید و وسوسه و گمان در آن  روی معرفتی بود که هیچ گونه شائبه شک والسالم از راستی که عبادت امام علیه به

دار بوده است، چنان که خود نبود بلکه برخاسته از ایمانی ژرف و ریشه دخالت نداشت و به خاطر طمع و یا ترس و بیم

  :فرمایددرباره انواع عبادت می آن حضرت

کنند و این نوع عبادت، عبادت بردگان است، و گروهی ادت میو بیم عب همانا گروهی خدای عزوجل را از روی ترس»

بازرگانان است، و گروهی خدا را به  کنند و این عبادت، عبادترا از روی رغبت و میل به پاداش عبادت می دیگر خدا

 ت است که[ . اینها، انواع عبادت و اطاع9« ]عبادت، عبادت آزادگان است... کنند که اینخاطر سپاسگزاری عبادت می

متعال همان عبادت آزادگان است که تنها  تر از همه در میزان سنجش اعمال و محبوبتر از همه در پیشگاه خدایسنگین

 مقام است نه به طمع اجر و مزد او و نه از ترس عقاب و کیفر او. امام برای سپاسگزاری از نعمتهای منعم واال

  :گویدید کرده، میالسالم در حدیث دیگری این مطلب را تأکعلیه

[ . آری 7« ]دلیل اشتیاق و طمع. باشد، نه به خاطر ترس و بیم است و نه بهآزادگان جز به قصد شکر الهی نمی عبادت»

 آمیخته و از جمله ذاتیات و عناصر وجودی او بوده است، راویان اخبار السالممحبت خدا در دل و عواطف امام علیه

کسی از کنیز آن حضرت درباره عبادتش  ، در تمام اوقات مشغول به عبادت و طاعت خدا بود،السالمگویند: امام علیهمی
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  :پرسید، وی در جواب گفت

  «مفصل بگویم و یا به طور اختصار و مجمل بیان کنم؟»

 «برای او بستر پهن نکردم. من هیچ وقت: روز برای او نهار نیاوردم و هیچ شبی»کنیز گفت: « مختصر بگو.» :گفتند

گذراند، گاهی مشغول به نماز و روزها به روزه و شبها را به عبادت می السالم بیشتر عمر خود را[ . آری امام علیه9]

که در تاریخ زاهدان مسلمان  دلهای شب به دادن صدقه نهانی در خانه مستمندان مشغول بود قدر مسلم آن است گاهی در

عظمت اخالص و طاعت الهی وجود نداشت و ما اینک به برخی  دین درو عابدان اسالمی کسی همچون امام زین العاب

  :کنیماشاره می از عبادات آن حضرت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .179کری: ص تفسیر عس [1]

  .112/  4، البدایة و النهایة: 179/  7، حلیة: 112/  1، شذرات الذهب: 27/  9صفة الصفوه:  [2]

  .174/  9الکواکب الدریه:  [3]

  .944خصال صدوق: ص  [4]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779علیه السالم  رضا

 عاقبت ناقه امام سجاد

ای فرزند! این »السالم فرمود: باقر علیه السالم، آن حضرت به پسر خود امامگویند: در شب شهادت امام سجاد علیهمی

حضرت را  چون آن« ی مرا در حظیره ضبط کن و علفی برای او مهیا بنما.اند، ناقهداده شبی است که مرا وعده وفات

ی قبر رفت بی آنکه قبر را دیده باشد، و سینه ی خود را رها کرد و از حظیره بیرون آمد و به نزدیککردند، ناقه دفن

محمد  ریخت. چون این خبر را به امامهایش میکرد و آب از دیدهفریاد و ناله می خود را بر قبر آن حضرت گذاشت و

  «.برگرد! خدا برای تو برکت دهد ساکت شو و»او فرمود: السالم عرض کردند، نزد ناقه آمد و به باقر علیه

بعد از اندک زمانی، دوباره به نزد قبر بازگشت و ناله و اضطراب  پس ناقه برخاست و به جای خود برگشت ولی

 آن را وا بگذارید»فرمود:  السالم عرض کردند، حضرتگریست.در این مرتبه که خبر را به امام باقر علیهمی کرد ومی

کرد تا اینکه بعد از سه روز مرد. مروی است که: حضرت با می آن حیوان همچنان ناله و اضطراب« تاب است.که بی

  . [1] .دو حج بجای آورده بود و یک تازیانه هم بر او نزده بود آن ناقه بیست و

  :پی نوشت ها

  .بصائر الدرجات [1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 ر روزه خضر نبی به امام سجادعرض ارادت ه

حاجتی از قافله دور شدم، ناگاه کودکی را دیدم که  رفتیم، پس من برایبا قافله در بیابانی می»گوید: ابراهیم بن ادهم می

بر او  شدم و سپس نزدیک او« الله! کودکی در چنین بیابانی پهناور روان است.سبحان»گفتم:  رود.با خوددر بیابان می

حبیب من! تو »گفتم: « ی پروردگارم.به خانه»گفت:  «روی؟به کجا می»ردم و جواب شنیدم. سپس به او گفتم: سالم ک

زاد » :عرض کردم« ای شیخ! مگر ندیدی که از من کوچکترها بمردند.»ایشان فرمود:  «!کودکی و بر تو واجب نیست

ی من دو پای من، و مقصو من موالی راحله است وی من پرهیزکاری من توشه»ایشان فرمود: « ی تو چیست؟!و راحله

 ی خود برای شیخ! آیا پسندیده است که ترا کسی به خانه»فرمود: « بینم؟نمی طعامی با تو»عرض کردم: « من است.

کسی که مرا دعوت فرموده است به  آن»فرمود: « نه.»گفتم: « خوان خود بخواند و تو با خود طعام و خوردنی ببری؟!

فرمود:  «.ات برسانیپس پا بردار و تعجیل کن تا خود را به قافله»گفتم: «فرماید.می خوراند و مرا سیرابم میمن طعا

والذین جاهدوا فینا »ای که: را نشنیده بر من است کوشش کردن و بر خدا است رساندن من، مگر قول خداوند متعال»

  . [1] «.المحسنین لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع

قطعا به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با  و آنها که در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند»ی: یعن

با آن کودک  های سفید روی آمد وحال که بر این منوال بودیم ناگاه شخصی خوشرو با جامه در آن« نیکوکاران است.

دهم به آنکه ترا نیکو خلق فرموده است ترا قسم می» :فتممعانقه نمود و بر او سالم کرد. من به آن شخص رو کردم و گ

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  «.السالم استعلیهم شناسی؟ این علی بن الحسین بن علی بن ابیطالبآیا او را نمی»گفت:  «بگو که این کودک کیست؟

 امام« به حق پدرانت که به من بگویی این شخص کیست؟ ترا سوگند می دهم»پس به آن کودک روی آوردم و گفتم: 

« کند.سالم می شود و بر ماالسالم است که هر روز بر ما وارد میاین برادر من، خضر علیه» :السالم فرمودسجاد علیه

 آب و علف، بدونبگویی که چگونه از این بیابانهای بی نمایم به حق پدرانت که به مناز تو مسئلت می»عرض کردم: 

  «روی؟زاد و توشه می

آنها »عرض کردم: « چهار چیز است. ی منپیمایم و زاد و توشهد و توشه این بیابانها را میمن با زا»فرمود:  حضرت

دانم و تمامی مخلوقات را غالمان و کنیزان بدون استثناء مملکت خدا می دنیا را به تمامی آن»حضرت فرمود: « چیست؟

خدای را در تمام زمین خدا، نافذ  قضا و فرماندانم، و بینم، و اسباب و ارزاق را به دست قدرت خدا میخدا می و عیال

 العابدین، و تو با این زاد و توشه، منازل سخت آخرت را نیزتو ای زین یخوب توشه ای است توشه»گفتم: « بینم.می

  . [9] «.پیمائی چه برسد به دنیامی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .64ی ی عنکبوت آیهسوره [1]

  .مدینة المعاجز [2]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 ائمهعاقبت استهزاء احادیث 

از تو درخواست خیر و خوبی نماید به  حضرت سجاد علیه السالم به امام باقر علیه السالم فرمود: فرزندم هر کس که

 شایسته ی آن نیکی باشد تو به واقع رسیده ای و کار خوبی را در موردش انجام وی نیکی کن، چه اگر درخواست کننده

شایستگی خود را در کار خیر ابراز کرده  و با انجام درخواست او مراتبداده ای و اگر او شایسته آن نیکی نبوده است ت

  .ای

منافقان  فرمود: مرگ ناگهانی برای مؤمنین موجب تخفیف گناه است و برای کافران و روزی امام سجاد علیه السالم

ل سعادت باشد با را می شناسد، اگر اه باعث حسرت و تأسف است. به درستی که مرده غسل دهنده و حمل کننده خود

شقاوت باشد آهسته به سوی قبرستان می رود. وقتی حضرت این سخنان  سرعت به طرف قبرستان می رود و اگر اهل

آن روز می پرم و  فرمود. شخصی به نام حمزه ابن سمره هم حضور داشت او با تمسخر گفت: پس من در را بیان می

خندانید و از آنجا به خانه خود رفت. امام سجاد علیه  س را نیزهنگام سخن گفتن خندید و بعضی از حاضرین در مجل

بعد از  بن سمره بر حدیث فرزند رسول تو تمسخر می کند او را به مرگ ناگهانی بمیران السالم گفت: خدایا حمزة

گریه  ظاهر بود یکی از اصحاب امام علت ساعتی غالم حمزه با عجله می دوید و آثار حزن و ماتم و گریه در صورتش

چنان  در خانه رسید و با مرگ ناگهان دنیا را وداع کرد، به خدا قسم هنگام مردن اش را پرسید گفت: خواجه ام حمزه به

سمره که از خویشان خود دوری کرد و به  می نالید که همه مردم آن اطراف می شنیدند و می گفت: هزار وای بر حمزه

 امام سجاد علیه السالم فرمود: الله اکبر، این نتیجه استهزاء او بر سخن موقع درکات جحیم و جهنم نزدیک شد. در این

  .اوالد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع

 عاقبت دزد

  .حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: هر کس به قسمت راضی است و اهل قناعت است از بی نیازترین مردم است

م حضرت باقر علیه السالم می شنید :طوسی در کتاب مجالس و اخبار از یحیی بن ابی العال نقل می کند که گفت شیخ

جانب مکه رفت، به دره ای رسید. دزدی راه را بر آن حضرت بست.  فرمود: حضرت سجاد علیه السالم برای حج به

چه دارم با تو تقسیم و  فرمود: چه می خواهی؟ گفت: می خواهم تو را بکشم و مالت را ببرم. فرمود: هر حضرت به دزد

مقدار هزینه ی سفر برای من بگذار، بقیه را بردار. دزد  : نه، حضرت فرمود: بهبر تو حالل می کنم. دزد گفت

گرفت و  خدا کجاست؟ دزد گفت: خواب است. ناگاه دو شیر جلو آمدند، یکی سر دزد را :نپذیرفت. حضرت فرمود

  دیگری پایش را و حضرت فرمود: گمان کردی خدا از تو غافل است؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 عبدالله بن عباس

کرد و السالم تجلیل میزین العابدین علیه مت شأن و مقام و عمر زیادی که داشت، از امامعبدالله بن عباس با همه عظ

 خاست و بادید تمام قد از جا برمیشد و همین که آن بزرگوار را میخم می در مقابل آن حضرت با خضوع و تکریم

  . [1] «.مرحبا به دوست دوست»گفت: صدای بلند می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .197/  76تاریخ دمشق:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779علیه السالم؛  رضا

 عمر بن عبدالعزیز

السالم بوده و از مقام واالی او مطلع بود، علیه عمر بن عبدالعزیز از جمله کسانی است که معاصر امام زین العابدین

جمعی  «شریفترین مردم کیست؟»کرد و چون برگشت، عمر رو به یارانش کرد و پرسید:  روزی امام )ع( با وی دیدار

  «.شما»چاپلوس حاضر در جلسه گفتند:  از افراد

  :عمر، با تمام صراحت حقیقت را بیان کرد و گفت

و آن کسی که مردم دوست  -العابدین  یعنی امام زین -همانا شریفترین مردم این آقا بود که از نزد ما رفت  !هرگز»

  . [1] «.دوست ندارد که پیرو دیگری باشد دارند که از پیروان او باشند، اما او

 السالم به مقامی از شرافت و بزرگی رسیده است که هیچ کسی از طبقاتامام علیه معنای سخنان عمر، آن است که

داشته باشند، و این هم به خاطر  مختلف مردم نرسیده و همه دوست دارند که نوعی پیوستگی و ارتباط با آن حضرت

که او مایل نیست و دوست ندارد وابسته به کسی باشد زیرا در حالی  مقام و منزلت واالی اجتماعی آن بزرگوار است

بدان جا رسیده بود که وقتی  تر از آن حضرت قرار دارند و بزرگداشت و تجلیل عمر از امام تاای پاییندرجه همه در

م و بخش دنیا و زینت و جمال اسالچراغ روشنی»بزرگوار گفت:  خبر وفات امام را شنید، جمالت زیر را در سوک آن

  . [9] «.کنندگان از دست رفت زیور عبادت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .آمده است 166/  1الدبای راغب اصفهانی: و قریب به این مضمون در محاضرات ا 7 - 9/  96بحاراالنوار:  [1]

  .94/  7تاریخ یعقوبی:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 عبدالملک بن مروان

د، السالم اعتراف نموبه فضیلت امام علیه عبدالملک بن مروان نیزالسالم یعنی بیت علیهمدشمن دیگری از دشمنان اهل

 در اثر عبادت زیاد نحیف و الغر شده است، از روی تعجب رو به آن حضرت کرد و موقعی که با او مالقات کرد و دید

است  ل تو شدهالهی از قبل شامل حا به راستی که مقام اجتهاد و کوشش در راه خدا بر تو روشن گشته و تفضالت»گفت: 

بیت و مردم و رابطه قطعی با آن حضرت داری و تو بر دیگر افراد اهل و تو پاره تن رسول خدا و خویشاوندی نزدیک

حدی که مثل آن را به کسی  فضیلت زیادی داری و به تو فضل و دانش و دین و تقوای فراوانی داده شده به روزگار

  . [1] «.اندنرسیده آن حد اند و پیش از تو کسی جز نیاکانت بهنداده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .72/  96بحاراالنوار:  [1]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

یف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شر1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 عماد الدین

السالم پس از امام حسن و امام حسین علیه اما علی بن حسین، زین العابدین»گوید: داعی عماد الدین ادریس قرشی می

ر عبادتش بیشت تر و گرامیتر بوده و پارسایی و زهد وباال -علیهم جمیعا الصلواة والسالم  - بیتعلیهماالسالم از تمام اهل

  . [1] «.بوده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .199عیون االخبار و فنون اآلثار: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 علی بن عیسی اربلی

ی حسین از شمار ستارگان بیشتر است، و کس مناقب امام علی بن»گوید: الفتح اربلی میابوالحسن علی بن عیسی بن ابی

 کشاند، وی در آسمان مناقب همچون ستارگان برای طالبان هدایتنهایت میبی واهد اوصافش را بگوید تاکه بخ

باالتر است  -حسین و محمد )ص(  جز علی، فاطمه، حسن، -درخشد، چرا ندرخشد در حالی که از همه مردم جهان می

اوست. بنابراین هیچ تردیدی به خود راه مده، و آدمی و برخاسته از سرشت  و این مقدم داشتن به دلیل هماهنگی با طبع

هر چه بخواهی میابی زیرا که  اندیشه را چنان که باید به کار اندازی خواسته خویش را از افتخارات و سروری هرگاه

بزرگان و زاهد زاهدان و قطب اقطاب، عابد عابدان، نور مشکات  ای از نور، بزرگامام و رهبر ربانی و مجسمه

چشم، علی بن حسین  دایره امامت فرزند دو قوم نیکو، از دو سو بزرگوار، دارای قلبی آرام و نور قطهرسالت، ن

ن نالید و روی دل به آکه بیش از هر کس در درگاه خدا می دانی که علی بن حسین کیست؟! کسیالسالم است، آیا میعلیه

رد ببه سر می گفت: همواره در محراب عبادتیسته میکرد و سخن شاپیامبر و کتاب خدا عمل می درگاه داشت، به سنت

معارف بر همه خالیق برتری داشت و زمام اختیار  نظیر بود، کسی که امروزش از دیروز باالتر و درو در معارفش بی

 بر بلندای آن صعود کرد و در زادگاه و اصالت و پاکی و ریشه و ذاتش کسی به شرف و بزرگی را به دست گرفت و

همتا بود، فرشتگان از نیاز با خدا بی رسد و زبان از وصف او عاجز و ناتوان است؛ در خلوتهای راز واو نمی مرتبه

بودند و از موضع خوف و خشیت او در برابر خدا در شگفت بودند که چگونه  نحوه حضور وی در پیشگاه خدا متعجب

ین بدقت کن و با چشم عبرت در شرح حال آن حضرت بارید، پس خدا تو را تأیید کند، درستاشک از دیدگان می سیل

عبادت و خضوع و خشوع و تهجد و صلوات مداوم و دعاهای آن  آور آن بزرگوار را بنگر و در زهد وآثار شگفت

فکر کن و  مناجات با خدا و استمرار بر مالزمت در عبادتش و ایثار، صدقات و بذل و بخشش بزرگوار در اوقات

خضوع و خشوع آن حضرت در پیشگاه خدا  ه با همه فصاحت و بالغتی که دارد که حکایت ازدرباره توسالتش ک

 نظیر -با همه طاعت فراوانش  -همچنین ایستادن آن حضرت را در محضر خدا  اش تفکر کن وکند و به عجز و نالهمی

شکستگی از ترس و خشیت الهی و بیم و  تابی و دلگنهکاران و اعتراف به گناهان برای بخشش و گریه و زاری و بی

سایید در حالی که به تقدیس پروردگار و خدا و پیشانی بندگی بر خاک می هراسش را ببین، تمام شب او مشغول ذکر

دید و خود را در محضر خدا می کوبیدداد و در خانه او را میخدای تعالی مشغول بود، خدا را مخاطب قرار می مناجات

او متوجه بود؛ از دنیای دون بریده و از این پیکر بشری جدا شده؛ جسمش  گردانید و تنها به درگاهرو میو از همه چیز 

کرد چنان به خود تالوت می زمین به حال سجده افتاده و روحش به مأل اعلی پیوسته بود و چون آیات عذاب را در

ور از عذاب الهی و مبرا از آن است. آری در حاالت بزرگوار به د پیچید که گویا مقصود آیه، اوست در حالی که آنمی

مقرب بوده و یقین پیدا  بینی که وجودش در پیشگاه خداکنی؛ میاموری عجیب و حاالتی غریب مشاهده می آن حضرت

چون کسی بود که حجابها برطرف شده و درهای معرفت به  کنی که هرگز شک و ریبی در او راه نداشت و معرفتشمی

جوشان  میوه آن درخت است، همچنان که این یکی از ده گوهر و این نطفه پاک از آن چشمه وده و این همهروی او گش

گرانبها، از آن دریای متالطم است و این ستاره تابان  باشد و بحق این درای از آن کهن و قدیم میاست و این پدیده و تازه

آن مقدمه است  باشد و این نتیجه و حاصلاصل ثابت و استوار میاین شاخه سر برآورده از آن  از آن ماه فروزان است و

معظمه است، این است اصل و نسب و پاک امام  و به راستی این جانشین محمد، علی، حسن، حسین و فاطمه مجلله و

 افتخار هر اعثالسالم، که بترین صفات امام سجاد علیهعالمه محقق اربلی به برجسته . [1] «...السالمزین العابدین علیه

استمرار و امتداد صفات و خصوصیات  مسلمانی هستند، اشاره کرده است به راستی که صفات نورانی آن حضرت

تاریخ را عوض کردند و با آن صفات راه بشریت را روشن ساختند و آدمی  پدران و نیاکانش است که بدان وسیله مسیر

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

راه و رسم حق و حقیقت آشنا  ای این زندگی دنیوی سرگردان بود باهآن که در بیابانهای مهلک و نادانسته را پس از

  .کردند

 زیرا او السالم چنان است که در وصف نگنجد و زبان از بیان تمام آنها عاجز استعلیه البته فضایل و نیکیهای امام

ه تا در روی زمین آنها به ودیعت نهاد ای از شجره نبوت و درخت امامت است که خداوند کمال مطلق را درشاخه

  .گر حق و حقیقت باشندجلوه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .کشف الغمه: حاالت امام علی بن الحسین علیهماالسالم [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد  منبع:

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 عارف تامر

نظیر بوده است و از این رو صفات بی امام زین العابدین به زهد و عبادت شهرت داشت و در این»عارف تامر: گوید: 

  . [1] «.ملقب گشتبه زین العابدین و سجاد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .116االمامة فی االسالم: ص  [1]

رشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف ق1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 عذر بدتر از گناه

مرگ وی انجامید. برای جبران این لغزش  زهری که از کارگزاران بنی امیه در مدینه بود، فردی را تنبیه نمود، به

رداخت و تصمیم گرفت هیچ گاه در زیر سقف بیابان منزل گزیده، به عبادت پ زندگی و خانواده خویش را ترک گفته، در

  !نگیرد قرار

رفتار وی را مشاهده نمود به وی فرمود: قنوط و ناامیدی  السالم به وی افتاد. حضرت هنگامی کهگذر سیدالساجدین علیه

ت فتار دساز آن ر است. دیه مقتول را بپرداز و به زندگی خویش برگرد. از آن زمان به بعد زهری تو بدتر از خطای تو

گیرد، که بنی امیه از امام اصحاب خاص حضرت قرار می برداشت و از کارهای اجرایی بنی امیه نیز کناره گرفته و از

آن گرفتار شده  [ . این همان عذر بدتر از گناه است که زهری به1نمودند. ]به پیامبر زهری می السالم تعبیرسجاد علیه

بخشد. برخی افراد خشک و این چنین سامان می دهد و کج اندیشی وی رامی است. امام فرزانه این گونه رهنمود

ران دیگ آمیزند که باعث واژگون جلوه دادن دین، و گریزخویش را با رنگ مذهبی می های رفتارتدبیر، کج اندیشیبی

اندیشد، هگی را چاره میدرمان نموده و کج را گردند. امام که صراط مستقیم است، این گونه این بیماری رااز دین می

انگار  که باید دیه آن را پرداخت، نه آن که برای جبران آن، زندگی و خانواده را که قتل خطا در دین دستوری دارد

  .معنا پرداختروح و خودسرانه و بیرمق و بینموده، به عبادت خشک و بی

های خشک و خشن خویش را با افراد برداشت .دخورها در میان مردم چه فراوان به چشم میاز این نوع کج اندیشی

 نمایانند که روشنگران دین مانند امام همام، این گونه اینتبلور دین می آمیزند و رفتار خویش رارنگ دین، می

  .نمایندها را اصالح میراهگیکج

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .112، ص 9، کشف الغمه، ج 177، ص 9، مناقب، ج 111، ص 2طبقات، ج  [1]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 عبادت

کشی؟ تو پاره همه در عبادت زحمت می چرا آن»السالم عرض کرد: عبدالملک، پنجمین خلیفه اموی به امام سجاد علیه

باشید و در این جهت به آن حضرت نزدیک هستی و دارای کماالت عظیم می تن پیامبر صلی الله علیه و آله و بسیار
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  «!نداری؟ نظیر

لی فاین شکره ع»الهی است که به من عطا فرموده است.  فتی از توفیقات و عنایاتالسالم فرمود: آنچه گامام سجاد علیه

ی صل در برابر نعمتهایی که خداوند عطا فرموده است کجا رفت؟ سپس عبادت رسول خدا پس شکر و سپاس« ما انعم؟

آنگاه امام « آیا بنده سپاسگزار نباشم.» :فرمودالله علیه و آله را توصیف نمود که آن حضرت در برابر معترضین می

  :السالم فرمودسجاد علیه

العشیر من نعمة واحدة من  لو تقطعت اعضایی، و سالت مقلتای علی صدری لن اقوم لله جل جالله بشکر عشر والله»

مهایم از کاسه خدا، اگر بر اثر عبادت، اعضایم بریده گردند و چش سوگند به« جمیع نعمه التی ال یحصیها العادون...

به  را که شماره کنندگان قادر توانم شکر یک دهم یک نعمت از میان همه نعمتهایشام بیفتند، نمیروی سینه بیرون آیند و

  . [1] .شمارش آنها نیستند، ادا کنم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .27، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 عبادت حضرت علی

جایی از عبادت رسیده که هیچ کس نخواهد  پدرم رسیدم، مشاهده کردم بهالسالم فرمود: خدمت روزی حضرت باقر علیه

 چمشها از شدت گریه مانند آتشی سرخ گردیده، پیشانی از سجده پینه بسته، رسید. صورتش از شب زنده داری زرد و

ز خودداری کنم. ا فرمود: من دیگر نتوانستم قدمهای مبارکش با ساق پا به واسطه سر پا ایستادن در نماز ورم کرده بود

جه متو گریه نمودم. در آن موقع پدرم به فکر فرو رفته بود. بعد از مختصر زمانی دیدن آن حال دلم سوخت و شروع به

ای را تقدیم کردم. السالم را بیاور. جزوهعلیه های عبادت علی بن ابیطالبمن شد و فرمود: پسر جان یکی از جزوه

ابیطالب  من یقوی علی عبادة علی بن»افسرده جزوه را به زمین گذاشت و فرمود: خاطری  اندکی از آن خواند و با

  . [1] .عبادت کند السالمطالب علیهچه کس قدرت دارد مانند علی بن ابی«. السالمعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .72، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 عصبیت

ة العصبی»آن حضرت در پاسخ فرمود:  هلیت است پرسیدندالسالم راجع به عصبیت که از اخالق جااز امام سجاد علیه

شرار قومه من خیار قوم آخرین، و لیس من العصبیة أن یحب الرجل قومه، و  التی یأثم علیها صاحبها أن یری الرجل

  . [1] .«من العصبیة أن یعین قومه علی الظلم لکن

هتر ب نیاکان و خاندان خود را از نیکیهای دیگران شود آن است که بدیهایگنهکار می تعصبی که صاحبش به خاطر آن»

 بدارد، بلکه تعصب آن است که قبیله و تبار بداند، در حالی که این تعصب نیست که کسی قبیله و تبار خود را دوست

  «.کند خود را در ظلم و ستمشان یاری

رده شود بااین تعریف شیوا بیان ککار میوسیله گنه ای را که صاحب آن بدانالسالم تعصب کورکورانهبراستی امام علیه

ان را بر آن ترین مردمان بپندارد وبدکاران و تبهکاران قبیله خود را از بهترین و شایسته است به این ترتیب که مردی

زیر پا گذاشتن ارزشها است اما این که انسان ایل و  ظلم و تجاوزشان یاری کند زیرا که این عمل به واقع حق ناشناسی و

  .هیچ وجه از عصبیت نیست تبارش را دوست بدارد به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .714/  9اصول کافی:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9د )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجا

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 عبدالله باهر

مفید متولی صدقات رسول خدا صلی الله علیه  گفتند و به نقل شیخاش او را باهر میبه جهت زیبائی و درخشندگی چهره

 او رفت از رسول خدا روایات بسیاری نموده و مردم نیز ازه شمار میفاضل و فقیه ب و آله و امیرالمؤمنین بود و مردی

ابراهیم بن داود )به سند خود( از او نقل نموده است  اند من جمله حدیثی است کهحدیث گویند و آثاری را از او حفظ کرده

شود، بر من  او برده علیه و آله فرمود: بخیل تمام عیار کسی است که هر گاه نام من نزد که رسول خدا صلی الله

  . [1] صلوات نفرستد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .11باب 9ارشاد مفید جلد [1]

  . 1746د؛ چاپ اول منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفی

 عمر بن علی

  .عمر بن علی، شخص فاضل و جلیل القدر و بسیار پارسا و سخی بوده

بوده است و داود بن قاسم از حسین بن  السالمنیز متولی صدقات رسول خدا صلی الله علیه و آله و أمیرالمؤمنین علیه او

 السالم )باغی یا بستانی(خواست از صدقات علی علیهه میدیدم که با کسی ک زید روایت نمود که عمویم عمر بن علی را

ها( داخل خوردن میوه )از آن رخنه کرد که در دیوار باغ، چند راه و رخنه بگذارد و از کسی که برایخرد شرط می به

علی جد امی سید مرتضی علم الهدی و سید رضی است که هر دو از  شود ممانعت ننماید. و این عمر بنباغ می

  .ی شیخ مفید بودندمقام و شاگرد و تعلیم یافتهمحققین عالی جتهدین وم

اش حسن علیهاالسالم با دو نوردیده معتبره نقل شده است که شیخ مفید شبی در عالم رؤیا دید که حضرت فاطمه در کتب

ه یا شیخ، علمهما الفقة. شیخ شد و آن دو را نزد او آورد و خطاب فرمود ک و حسین در حالی که کودک بودند وارد مسجد

روز شد وارد مسجد گردید و در  دو کودک را فقه بیاموز!( شیخ بیدار شد و از این خواب متعجب بود و همین که )این

کنیزان خود در حالی که دست دو پسرش مرتضی و رضی را که کودک بودند  ی دو سید مزبور بااین اثنا فاطمه والده

  .وارد شد گرفته بود

بر او سالم کرد، آن مخدره گفت ای شیخ این دو  ر شیخ بر آن مخدره افتاد به جهت احترام از جای برخاست وچون نظ

ر خود را ب ام که بر ایشان فقه بیآموزی، شیخ چون این را شنید گریست و خوابآماده کرده کودک پسران منند، اینها را

 رفیعه و مقام بلندی از کماالت و فضائل و علوم رسیدند یآن علیا مخدره نقل کرد و مشغول تعلیم آنها شد تا به مرتبه

[1] .  

السالم به کتب رجال و تاریخ من جمله منتخب التواریخ و ی فرزندان حضرت سجاد علیهبرای دانستن شرح حال بقیه

  .منتهی اآلمال مراجعه شود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .79ص 9منتهی اآلمال جلد [1]

  . 1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید؛ چاپ اول 

 عبدالله باهر

  .گویند که صورتش نورانی و درخشنده بودهوار را از این لحاظ باهر میاین بزرگ

نگارد: عبدالله باهر مردی فاضل و فقیه بود، اخبار و روایات زیادی از پدران خود نقل کرده که از جمله شیخ مفید می

  :آنها این خبر است

است که نام من نزد او برده شود و او صلوات  پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بخیل به تمام معنا آن کسی

  .نفرستد

  های عبدالله باهرنوه

الرشید او را کشت. علت اینکه هارون وی  های عبدالله باهر: عباس بن محمد بن عبدالله است که هارونیکی از نوه - 1

  :در خاتمه هارون به وی گفتآمد، ما بین او و هارون سخنانی رد و بدل شد،  را کشت این بود که عباس نزد هارون

  !یابن الفاعله

مادر تو کنیزکی بود و برده فروشان  در جوابش گفت: معنی کلمه فاعله یعنی زن زناکار و او مادر تو بود، زیرا عباس
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  !!نمودندکردند( در میان رختخواب او رفت و آمد میمی )اشخاصی که غالم و کنیز خرید و فروش

  !بر صورت او زد تا شهید شد ضب شد، لذا عباس را نزد خویش طلبید و با گرز آهنین آنقدرهارون از این سخن در غ

نویسد: عبدالله بن عمدة الطالب می عبدالله بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن عبدالله باهر. صاحب کتاب - 2

 زرآ انتقال دادند، اگرفتند و به طرف سرمن عباس بوده( خروج کرد، وی رابنی احمد در ایام مستعین )که یکی از خلفاء

عبدالله بن احمد در شهر سامراء از دنیا  .رآ به سر بردندجمله اهل و عیال او دخترش زینب بود، ایشان مدتی در سرمن

 السالم پیوستند، آن بزرگوار ایشان را مورد محبت و نوازشحسن عسکری علیه رفت، اهل و عیال وی به حضرت امام

داد زینب آن انگشتر را حلقه نمود و  داد، دست محبت بر سر زینب کشید، انگشتر خود را که از نقره بود به زینبقرار 

سال عمر کرده بود مویش مشکی بود و در موقع وفات آن حلقه را در گوش  به گوش خود کرد، زینب با اینکه مدت صد

  .داشت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 177چاپ پنجم 

 عمر االشرف

ر القدری بود، وی متصدی صدقات پیغمب السالم شخص فاضل و جلیلسین علیهنویسد: عمر بن علی بن الحشیخ مفید می

  .علیهماالسالم بود، او مردی باتقوا و باسخاوت بود اکرم و صدقات حضرت علی بن ابی طالب

قات میوجات صد کند که گفت: عمویم عمر بن علی بن الحسین با آن افرادی کهبن زید روایت می داود بن قاسم از حسین

دیوار آن باغ و بستانها بگذارند که هر کس بخواهد  کرد: سوراخی بهخریدند شرط میرت علی بن ابی طالب را میحض

  .بخورد داخل شود و از آن میوجات

گفتند که حسب و نسب وی از طرف پدر و مادر به می العابدین را از این لحاظ شرفنگارنده گوید: عمر بن امام زین

 شود زیرا پدرش حضرت علی بن الحسین وحضرت فاطمه زهراء علیهماالسالم منتهی می ب وحضرت علی بن ابی طال

  .السالم استمادرش دختر حضرت امام حسن مجتبی علیه

 فقط از طرف گفتند، زیرا حسب و نسب ویطالب را در مقابل عمر بن علی بن الحسین اطرف می عمر بن علی بن ابی

  .شودالسالم منتهی میعلیهپدری به حضرت علی بن ابی طالب 

  .( سالگی از دنیا رفت71( و به قولی در سن هفتاد )62عمر اشرف در سن شصت و پنج )

های همین عمر اشرف است، زیرا نوه باشد اززاده جعفر دامغان قبر امام زاده جعفری که در دامغان معروف می امام

 ر است: هذا قبر االمام الهمام المقتول قرة عین الرسول صلی اللهبدین قرا - چنان که در بقعه او نوشته شده -نسب وی 

زاده ابی طالب سالم الله علیه. این امام علیه و آله جعفر بن علی بن حسن بن علی ابن عمر بن علی بن حسین بن علی بن

 جعفری که در ریزاده است که در شهر ری کشته شده. زیرا حسب و نسب آن امام جعفر غیر از آن امام زاده جعفری

جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن علی بن  :بدین قرار است -نگارد چنان که در کتاب مقاتل الطالبیین می -شهید شده 

  .السالمعمر بن علی بن الحسین علیهم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 

 عبدالرحمن بن حفص القرشی

 ه أهله: ما هذا الذی یعتادک عند الوضوء؟فیقول ل السالم اذا توضأ أصفر،طالب علیهکان علی بن الحسین بن علی بن ابی»

شد، می خواست وضو بگیرد رنگش زردعلی بن حسین وقتی که می[ . »1« ]أرید أن أقوم؟ فیقول: أتدرون بین یدی من

ید دانفرمود: آیا میشود، میبر تو عارض می گفتند: این چه حالی است که به هنگام گرفتن وضواز خاندانش به او می

  !؟«بیایستم خواهمچه کسی می در مقابل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .994کفایة الذالب، ص  [1]

 .1777؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامیمنبع: امامان اهل
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 عبدالرحمن جامی

عالم جامع در علوم عقلی و نقلی، و  نورالدین،« جامی»ه( شیرازی مشهور به  417 - 444« )عبدالرحمن بن احمد»

سنی در « عبدالرحمن جامی»نقل کرده که « محمد تقی مجلسی»خود  از جد« محقق بهبهانی»سنی صوفی مشرب بود. 

را بعد از مرگ « فرزدق» قصیده فرزدق را به فارسی به نظم کشیده و گفته است که زنی از اهل کوفه «هبسلسلة الذ»

علی بن الحسین »خدا مرا به سبب آن قصیده که در مدح  در خواب دید، از او پرسید که خدا با تو چه کرد؟ گفت

مورد لطف و رحمت  قصیده تمامی اهل عالم راگوید: اگر حق تعالی به برکت این آمرزید سپس می گفتم،« السالمعلیه

  .خود قرار دهد، سزاوار است

  :گفته« سلسلة الذهب»در « جامی»

به واسطه ازدحام طایفان  را استالم کند« حجراألسود»در طواف کعبه بود هر چند خواست که « بن عبدالملک هشام»

ر السالم حاضالعابدین علی بن الحسین علیهامام زینناگاه حضرت  کردمیسر نشد به جانبی نشست و مردم را نظاره می

تقبیل حجراألسود  خانه مشغول گردید چون به حجراألسود رسید، همه مردمان به یک جانب شدند، تا شد و به طواف

شناسم. از ترس آن که مبادا کسی است؟ هشام گفت: نمی کرد یکی از اعیان شام که همراه هشام بود، پرسید که: این چه

ای قصیده شناسمش و در جواب سائل)ره( شاعر آنجا حاضر بود گفت: من می« فرزدق»نمایند.  هل شام به وی رغبتا

  :السالمعلیه العابدینانشاء کرد بیست بیت کما بیش در تعریف و مدح امام زین

  پور عبدالملک بنام هشام

  در حرم بود با اهالی شام

  میزد اندر طواف کعبه قدم

  لیکن از ازدحام اهل حرم

  استالم حجر ندادش دست

  ای بنشستبهر نظاره گوشه

  ناگهان نخبه نبی و ولی

  زین عباد بن حسین علی

  در کساء بها و حله نور

  بر حریم حرم فکند عبور

  گذشت بهر طوافهر طرف می

  فتاد شکافدر صف خلق می

  زد قدم بهر استالم حجر

  ذرگشت خالی ز خلق راه و گ

  شامئی کرد از هشام سؤال

  کیست این با چنین جمال و جالل

  از جهالت در آن تعلل کرد

  وز شناسائیش تجاهل کرد

  گفت نشناسمش ندانم کیست

  مدنی یا یمان یا مکی است

  بوفراس آن سخنور نادر

  بود در جمع شامیان حاضر

  شناسمش نیکوگفت: من می

  زو چه پرسی به سوی من کن رو

  کس است این که مکه و بطحاآن 

  زمزم و بو قبیس و خیف و منی

  حرم و حل و بیت و رکن حطیم

  ناودان و مقام ابراهیم

  مروه مسعی صفا حجر عرفات

  طیبة کوفه کربال و فرات

  هر یک آمد به قدر او عارف

  بر علو مقام او واقف

  قرةالعین سید الشهداست

  غنچه شاخ دوحه زهراست

  مد مختارمیوه باغ اح
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  الله راغ حیدر کرار

  چون کند جای در میان قریش

  رود از فخر تر زبان قریش

  که بدین سرور ستوده شیم

  به نهایت رسید فضل و کرم

  ذروه عزتست منزل او

  حامل دولت است محمل او

  از چنین عز و دولت ظاهر

  هم عرب هم عجم بود قاصر

  جد او را به مسند تمکین

  است نقش نگینخاتم األنبی

  الیح از روی او فروغ هدی

  فایح از خوی او شمیم وفا

  طلعتش آفتاب روزافروز

  روشنائی فزای و ظلمت سوز

  جد او مصدر هدایت حق

  از چنان مصدری شده مشتق

  ز حیا نایدش پسندیده

  که گشاید بر وی کس دیده

  خلق ازو نیز دیده خوابانند

  کز مهابت نگاه نتوانند

  سبقت تبسم اونیست بی

  خلق را طاقت تکلم او

  در عرب در عجم بود مشهور

  که مدانش مغفلی مغرور

  همه عالم گرفت پرتو خور

  گر ضریری ندید از آن چه ضرر

  شد بلند آفتاب بر افالک

  بوم اگر زان نیافت بهره چه باک

  بر نکو سیرتان و بدکاران

  دست او ابر موهبت باران

  بر همه عالم فیض آن ابر

  گر بریزد نمی نگردد کم

  هست از آن معشر بلند آئین

  که گذشتند ز اوج علیین

  حب ایشان دلیل صدق و وفاق

  بغض ایشان نشان کفر و نفاق

  قربشان پایه علو و جالل

  بعدشان مایه عتو و ضالل

  گر شمارند اهل تقوی را

  طالبان رضای مولی را

  اندر آن قوم مقتدا باشند

  و اندر آن خیل پیشوا باشند

  گر بپرسد ز آسمان بالفرض

  سائلی من خیار اهل األرض؟

  به زبان کواکب و انجم

  «هم»هیچ لفظی نیاید اال 

  هم غیوث الندی اذا وهبوا

  هم لیوث الشری الذا نهبوا

  ذکرشان سابق است در افواه
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  «الله»بر همه خلق بعد ذکر 

  سر هر نامه را رواج فزای

  م آنهاست بعد نام خداینا

  ختم هر نظم و نثر را الحق

  باشد از یمن نامشان رونق

  السالم و غضب کردن هشام بر فرزدق و حبس کردن ویالعابدین علیهتمام شدن انشاء قصیده فرزدق در مدح امام زین

  چون هشام آن قصیده غرا

  که فرزدق همی نمود انشا

  کرد از آغاز تا به آخر گوش

  اندر رگ از غضب زد جوش خونش

  بر فرزدق گرفت حالی دق

  همچو بر مرغ خوش نوا عقمق

  ساخت بر چشم شامیان خوارش

  حبس فرمود بهر آن کارش

  اگرش چشم راست بین بودی

  راست کردار و راست دین بودی

  دست بیداد ظلم نگشادی

  جای آن حبس خلعتش دادی

  ای بسا راست بین که شد مبدل

  از حسد حس اود شد احول

  آن که احوال بود ز اول کار

  چون شود حالش از حسد هشدار

  آفت دیده جسد رمد است

  رمد دیده خود حسد است

  از حسد دیده خرد شد کور

  نوروز رمد دیده جسد بی

  جان حاسد ز داغ غم فرسود

  وز غم آسوده خاطر محسود

  دائما از طبیعت فاسد

  حاسدبر خدا معترض بود 

  که چنان مال یا منال چرا

  مر فالن را همی دهد نه مرا

  کند خوشدلگر بدانم نمی

  کاش ازو نیز سازدش زایل

  الحسنات حسد المرء یأکل

  و ان اعتاد کسبها سنوات

  نکشد از شر شرر هیزم

  آن ضرر کز حسد کشد مردم

  آن حسد خاصه کاهل نفس هوا

  برند از گزیدگان خدامی

  ان مقر قرب و وصالجان این

  جای آنان جحیم بعد نکال

  ز آسمان مه همی دهد پرتو

  بر زمین سگ همی زند عوعو

  ز آسمن خور همی درخشد فاش

  شود خفاشبر زمین کور می

فرستادن برای وی و گفتن فرزدق که: من  السالم از مدح فرزدق و دوازده هزار درهمالعابدین علیهیافتن امام زین خبر

 آورده، این ابیات بهر کفارت بعضی از آنها گفتم برای خدای عزوجل و دوستی ر بسیار گفته بودم و مدائح دروغاشعا

  :فرزندان رسول صلی الله علیه و آله

  قصه مدح بوفراس رشید
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  چون بدان شاه حق شناس رسید

  از درم بهر آن نکو گفتار

  کرد حالی روان ده و دو هزار

  بولبوفراس آن درم نکرد ق

  گفت مقصود من خدا و رسول

  بود از آن مدح نی نوال و عطا

  ز آن که عمر شریف را ز خطا

  همه جا از برای هر همجی

  ام صرف هر مدیح و هجیکرده

  تافتم سوی این مدیح عنان

  بهر کفارت چنان سخنان

  قلته خالصا لوجه الله

  ال ألن استفیض ما أعطاه

  قال زین العباد و العباد

  ما نؤدیه عوض ال نرتاد

  بیت احسانیمز آن که ما اهل

  هر چه دادیم باز نستانیم

  ابر جودیم بر نشیب و فراز

  قطره از ما به ما نگردد باز

  آفتابیم بر سپهر عال

  نفتد عکس ما دگر سو را

  چون فرزدق به آن وفا و کرم

  گشت بینا قبول کرد درم

  از برای خدای بود و رسول

  مد از و چه رد چه قبولهر چه آ

  بود از آن هر دو قصدش الحق حق

  کنم من هم از فرزدق دقمی

  رشحه ز آن سجال و لطف و نوال

  که رسیدش از آن خجسته مآل

  ز آن حریفم اگر رسد حرفی

  بندم از دولت ابد طرفی

  صادقی از مشایخ حرمین

  چون شنید آن نشید دور از شین

  گفت نیل مرا ضی حق را

  س بود این عمل فرزدق راب

  گر جز اینش ز دفتر حسنات

  بر نیاید، نجات یافت نجات

  مستعد شد رضای رحمان را

  مستحق شد ریاض رضوان را

  ز آن که نزدیک حاکم جائر

  . [1] کرد حق را برای حق ظاهر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، چاپ کتابفروشی سعدی191 - 192پایان اشعار جامی، سلسلة الذهب، ص  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل
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 عبدالله بن اسعد الیافعی

  :گویدمی« مرآة الجنان»ه( و صاحب تألیفات زیاد از جمله  722)متوفی « قطب مکه»به  معروف

لسنا نراک تأکل معها فی صحفة،  العابدین کان کثیر البر بأمه فقیل له: انا نراک من أبر الناس بأمک وان زین روی»

 توضأ اصفر لونه و اذا قام الی الصالة أخذته عینها. و روی ایضا أنه کان اذا فقال: أخاف أن تسبق یدی الی ما سبقت الیه

د السالم به مادرش زیاالعابدین علیهزین روایت شده است که»؟ «رعده فقیل له: ما لک؟ فقال: ما تدرون بین یدی من أقوم

یک  در بینیم با مادرتبینیم ولی نمیشد: ما تو را مهربانترین مردم به مادرت می کرد و به او گفتهاحسان و نیکی می

شود که قبل از من نظر مادرم به آن  ترسم که دست من به سوی غذائی درازظرف غذا میل کنی؟! فرمود: از این می

 خاست، رعشهشد وقتی که به نماز بر میخواست وضو بگیرد رنگش زرد میمی و نیز روایت شده وقتی که«. افتاده

وقع «. »ام؟دانید در خدمت چه کسی ایستادهنمی :فرمودن شدی؟ میشد: چرا این چنیگرفت، به او گفته میاندامش را می

یل له رأسه. فق و جعلوا یقولون له: یابن رسول الله صلی الله علیه و آله النار فما رفع حریق فی بیت هو فیه و هو ساجد

جده بود، آتش افتاد و اهل خانه ای که او در آنجا در حال سخانه در«. »فی ذلک فیما بعد. فقال: الهتنی عنها النار االخری

برنداشت بعد از زمانی سر برداشت از  کردند که ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله آتش، سر از سجدهمی فریاد

 :ولو کان یق«. »غافل گردانید؟ فرمود: آتش دیگر مرا از این آتش غافل گردانید او پرسیدند چه چیز شما را از این آتش

فتلک عبادة التجار؛ و آخرین عبدوه شکرا  والله عزوجل رهبة فتلک عبادة العبید؛ و آخرین عبدواالله رغبةإن قوما عبد

  .«فتلک عبادة األحرار

بردگان است و گروهی به  کنند و این عبادتفرمود: گروهی خدای را از روی ترس عبادت میحضرت می و نیز آن»

است و گروهی او را برای آن که از او سپاسگزاری کرده باشند،  ت پیشگانپرستند و این عبادت تجارانگیزه پاداش می

  .«این عبادت آزادگان است پرستند، ومی

 العابدین: ان کنت کما قلت فاستغفرالله و ان لم أکن کما قلت فغفر اللهزین و روی أنه تکلم رجل فیه و افتری علیه فقال له»

قال: غیر الله لک فقال الرجل: الله أعلم  لک، فقام الیه الرجل و قبل رأسه و قال: جعلت فداک لست کما قلت فاغفرلی،

 روایت شده است که مردی به[ . »1« ]شهیرة اقتصرت علی هذه النبذة الیسیرة حیث یجعل رسالته... و محاسنه کثیرة

اگر آنچه گفتی در من باشد، پس به خدا  :اء بست حضرت به او فرمودالسالم ناسزا گفت. و به وی افترامام سجاد علیه

 اگر نباشد، در این صورت تو به من افتراء بستی و خداوند تو را بیامرزد. همین نمایم وکنم و طلب آمرزش میتوبه می

آن طوری که من گفتم گفت: فدایت شوم تو  که آن مرد این برخورد را از امام دید، بلند شد و سر آن حضرت را بوسید و

 رد«. داند که رسالت خویش را کجا قرار دهدرا بیامرزد آن مرد گفت: خدا می نیستی پس مرا ببخش. فرمود: خداوند تو

  .«به این مختصر اکتفاء کردیم افزاید: محاسن و فضائل او زیاد و مشهور است ما در اینجامی« یافعی»پایان 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .141، ص 1یافعی، مرآة الجنان، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 ماد الحنبلیعبدالحی بن الع

  :( میگوید1144متوفی «)شذرات الذهب فی أخبار من ذهب»صاحب کتاب 

ی أن الیوم و اللیلة ألف رکعة ال العابدین لفرط عبادته و کان وروده فیعلی بن الحسین الهاشمی، سمی زین العابدینزین»

 المه أنه کان ال یأکل معها فی صحفة و العابدینیتعرضوا له... و من بر زین مات و کان یوم استشهد والده مریضا فلم

ر الله و علیه فقال: ان کنت کما قلت فاستغف قیقول أخشی أن تسبق یدی الی ما سبقت عینها الیه... و تکلم فیه رجل و افتری

ه ل لک. قبل رأسه و قال: جعلت فداک، لست کما قلت فاغفرلی. قال: غفرالله لک فقال ان لم أکن کما قلت فالله یغفر

  . [1] «لرجل: الله أعلم حیث یجعل رسالتها

ر فوت کرد در ه نامیده شد و تا روزی که« العابدینزین»حسین هاشمی، به جهت زیادی عبادتش  العابدین علی بنزین»

رسد، مریض بود و لذا متعرض او نشدند... و از  خواند و روزی که پدرش به شهادتروز هزار رکعت نماز میشبانه

راز د ترسم دستم به غذائیگفت: میخورد و میاین بود که در یک ظرف با او غذا نمی العابدین به مادرشننیکیهای زی

صحبت کرد و به او افتراء بست. فرمود: اگر  شود که قبل از من نظر مادرم را جلب کرده است... مردی درباره )امام(

 شنید( سر ر نباشد، خداوند تو را بیامرزد )و آن مرد که چنینخواهم مرا بیامرزد و اگمی آنچه گفتی در من باشد، از خدا

مرا ببخش. فرمود: خداوند تو را بیامرزد. آن  آن حضرت را بوسید و گفت: فدایت شوم آنچه من گفتم در تو نیست پس

  .«حیث یجعل رسالته الله اعلم»مرد به امام گفت: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .119، ص 1شذرات الذهب، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 عبادت امام سجاد

السالم زیاد است منجمله: در هر علیه العابدینالسالم فرمود: خصلتهای پدرم حضرت زینحضرت امام محمدباقر علیه

 خواند و پانصد درخت خرما داشت و کنار هرالسالم هزار رکعت نماز میعلیه روز مثل جدش امیرالمؤمنین علیشبانه

  .خوانددرختی دو رکعت نماز می

شد و وقت ایستادن به نماز، مثل عبدی ذلیل و متواضع که در ون میدگرگ اششد، رنگ چهرهی نماز میوقتی آماده

لرزید. نمازش مثل کسی بود که می پادشاهی جلیل و عظیم قرار گرفته و تمام اعضاء بدنش از ترس و خوف الهی برابر

  .در حال وداع و آخرین دیدار با خداوندش است

مهربان بود به طوری که گاهی عبایش از  توجهش به خدای وقت نماز به هیچ کسی و هیچ طرفی توجه نداشت و تمام

ام و هایستاد دانید مقابل چه قدرتیمگر نمی»فرمود: گفتند: میداد. و به آن حضرت مینمی افتاد، اهمیتیاش میروی شانه

  «!کنم؟با چه کسی صحبت می

 نافله جبران رمودند: نافله بخوانید که نمازهایفها با این نمازهایمان. حضرت میبیچاره گفتند: پس وای به حال مامی

  . [1] .کندی ضعفهای شما را میهمه

  حجت داور، علی بن الحسین

  شافع محشر، علی بن الحسین

  العابدینحضرت سجاد، زین

  سبط پیغمبر، علی بن الحسین

  شمع محراب عبودیت بود

  زینت منبر، علی بن الحسین

  عارفان را در طریق عشق هست

  ماه خوش منظر، علی بن الحسین

  بعد ثارالله، بر اهل والست

  . [9] سید و سرور، علی بن الحسین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .641و  641/  9معصوم  19مجموعه زندگانی  - 9/ ح  2179خصال صدوق  [1]

  .194گلهای والیت  [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 عفو و گذشت

ریخت، بر حضرت جهت وضو می لی بن الحسین علیهماالسالم آب به دست آنیک روز کنیزکی از کنیزان حضرت ع

بود چرتش گرفت و ظرف آبی که دستش بود افتاد و سر مبارک  توجهی همین طوری که ایستادهاثر سهل انگاری و بی

س از تر حضرت سر خود را بلند کرد و نگاهی به کنیزک کرد، کنیزک که خیلی ترسیده بود، .آن حضرت را شکست

برند. )مقصودش این بود که با یادآوری این فرومی ؛ پرهیزگاران خشم خود را«والکاظمین الغیظ»این آیه را خواند: 

  :السالم فرمودفرونشاند(. امام سجاد علیه ی مبارکه خشم حضرت راآیه

ین ا برداری بیشتری ازفرونشاندم. کنیزک که دید تدبیرش مؤثر واقع شده برای بهره ؛ خشمم را«قد کظمت غیظی»

دیگر اهل تقوی( کسانی هستند که از مردم  ؛ )و صفت«و العافین عن الناس»فرصت دنباله آیه را ادامه داد و گفت: 

  .کنندگذشت می

  :السالم فرمودحضرت سجاد علیه

  .؛ خداوند متعال از تو بگذرد و تو را عفو کند«عفی الله عنک»

  .های نیکوکار را دوست دارد؛ و خداوند متعال انسان«سنینو الله یحب المح»کنیزک گفت: 

  .؛ برو که تو در راه خدا آزاد هستی«اذهبی فانت حرة لوجه الله عزوجل»حضرت فرمود: 

گذشته از اینکه خشم خود را فرونشانیدند و از تقصیرش گذشت کردند؛ احسان بزرگی در حق او نموده و او را آزاد 
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  . [1] .کردند

  م چارمین شیعیانای اما

  در پناهت هست هر دل در امان

  ای گرامی یادگار کربال

  خاطرات آب آزارد تو را

  داغ زنجیر بال بر گردنت

  هایش بر تنتجایگاه حلقه

  سوختی در آتش تب سوختی

  دیده بر چشمان زینب دوختی

  اتای قلوب عرشیان کاشانه

  اتای که جان فرشیان پروانه

  ب و خورشید روزای تو مهتاب ش

  . [9] عالمی از داغ تو در ساز و سوز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .196/  9االرشاد، شیخ مفید  [1]

  .169رده معصوم گلهای والیت، چها [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 عبادت کنندگان

از روی شوق )به  بردگان است. برخی پرستند؛ بندگی اینان همانند اطاعتبرخی از روی ترس )از دوزخ( خدای را می

 پرستند وتاجران )سودجو( است و برخی دیگر برای سپاس از خداوند او را می پرستند؛ این عبادتبهشت( خدای را می

  . [1] .عبادت آزادگان )از بهشت و دوزخ( است این

  :پی نوشت ها

  .192، ص 7؛ حلیةاالولیاء، ج 911همان، ص  [1]

ت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سن

1742. 

 عامر بن سمط

[ وی از امام زین 1شمرده است. ] السالمبن سمط مکنی به ابویحی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه عامر

 السالمده است و همچنین عامر از امام صادق علیهجمال نیز از او روایت کر السالم روایت کرده و صفوانالعابدین علیه

  . [9] .روایت کرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .144/  4ث: معجم رجال الحدی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عامر بن وائله

ند که کالسالم شمرده و اضافه میالعابدین علیه عامر بن وائله کنانی مکنی به ابوطفیل، شیخ او را از اصحاب امام زین

اشعار  [ عامر شاعری خوش قریحه بوده و از1السالم بوده است ]امیرالمؤمنین علیه وی از خواص اصحاب امام

  :اوست

  و یدعوننی شیخا و قد عشت حقبة

  و هن من األزواج نحوی نوازع

  و ما شاب رأسی من سنین تتابعت
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  علی و لکن شیبتنی الوقائع

کنم و آنان از همسران منند که با من در ی که من مدت کوتاهی است که زندگی میخواند در حالاو مرا پیرمرد می -

  .ستیزند

  ...موهای سرم از گذشت سالها سفید نشده است، بلکه حوادث و وقایع روزگار مرا پیر کرده است

فتاد تن جز من کسی گفت: از همی السالم قیام کرد، و هموارهبه همراه مختار برای خونخواهی سیدالشهداء علیه عامر

  :خواندنمانده و این شعر را می

  و بقیت سهما فی الکنانة واحدا

  سیرمی به او یکسر السهم کاسره

ام، و آن هم بزودی به سمت دشمن پرتاب خواهد شد و یا آن که خود من به عنوان یک تیر در قبیله کنانه باقی مانده

  .خواهد شکست

  :خواندو پیوسته این شعر را می

  و ان الهل الحق البد دولة

  علی الناس ایاها أرجی و ارقب

  .و بیقین پیروان حق ناگزیر، بر مردم حکومت خواهند کرد و من امیدوار و منتظر آن هستم

سوگند که من از آن کسانی هستم که مردم  به خدا»گفت: کرد و میالسالم پیوسته به این شعر استشهاد میصادق علیه امام

 طاغوت تبهکار حجاج بن یوسف خواست او را به دلیل دوستی و والیت اهل بیت «...کشندند و انتظار میامیدوار

 .نجات یافت -از او در نزد عبدالملک  به خاطر حمایت کسی -السالم به قتل برساند اما او از دست این ستمگر علیهم

[9] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .معجم رجال الحدیث [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779پ رضا علیه السالم چا

 عبدالغفار بن قاسم

[ نجاشی 1السالم شمرده است. ]العابدین علیه عبدالغفار بن قاسم مکنی به ابومریم، شیخ او را از اصحاب امام زین

که از  ابوعبدالله علیهماالسالم روایت کرده و مورد وثوق است. او دارای کتابی است گوید: وی از ابوجعفر و ازمی

  . [9] .کندجمعی علمای شیعه نقل می

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 ائذ احمسی

  . [1] .السالم دانسته استحاب امام زین العابدین علیهعائذ بن حبیب احمسی، شیخ او را از اص

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

  . [1] .ضل بن سلیمان نیز از او روایت کرده استوی از امام علی بن حسین علیهماالسالم روایت کرده و ف

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عبدالرحمن بن قصیر

  . [1] .السالم شمرده استشیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله برقی

  . [1] .السالم آورده استبدین علیهشیخ او را در زمره اصحاب امام زین العا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بکرعبدالله بن ابی

السالم شمرده است. امام زین العابدین علیه بکر بن عمرو بن حزم انصاری مدنی، شیخ او را از اصحابعبدالله بن ابی

  . [1] .دنیا رفت ه. در مدینه از 196وی در سال 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779ا علیه السالم چاپ رض

 عبدالله بن ابی ملیکه

  . [1] .السالم دانسته استملیکه مخزومی مکی، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیهعبدالله بن ابی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن جعفر

  . [1] .السالم شمرده استالعابدین علیهعبدالله بن جعفر مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

ریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر ش9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عبدالله بن جعفر

  . [1] .السالم شمرده استعبدالله بن جعفر مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن دینار

  . [1] .السالم شمرده استاو را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه غالم عمر بن خطاب، شیخ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9گانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی از زند

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن ذکوان

حجر [ ابن1السالم شمرده است. ]علیه ابوالزناد عبدالله بن ذکوان، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین

و  .تاند: غالم عایشه بنت عثمان بوده اسعایشه بنت شیبة بن ربیعه و بعضی گفته به قولی گوید: عبدالله غالم رمله ومی

بنت سعید، ابوامامة بن سهل بن حنیف،  باشد. وی از انس، عایشهاند پدر وی برادر ابولؤلؤ قاتل عمر میبعضی گفته

 گوید: بعد از بزرگان تابعین هیچ کس در مدینه اعلم از او ومدینی میاست. ابن سعید بن مسیب و دیگران روایت کرده

ا دیدم که کند: ابوالزناد ربن سعید نقل می شهاب و یحیی بن سعید و بکیر بن اشبح نبوده است. لیث از قول عبدربهاز ابن

 حبان او را در زمره افراد موثقنهمراهان سلطان جمعی پشت سر او بودند، و اب وارد مسجد شد در حالی که مانند

 66ه. در سن  171اند: او در سال گفته گوید: وی مردی فقیه و صاحب کتابی بوده است، خلیفه و دیگرانشمرده و می

  . [9] .سالگی در گذشت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .تهذیب التهذیب [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن زبید

  . [1] .السالم دانسته استی آل علی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیهعبدالله بن زبید هاشمی مول

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9لی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلی

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عبدالله بن سعید

حجر [ ابن1السالم دانسته است. ]علیه هند مدنی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدینعبدالله بن سعید بن ابی

 حبان او را درسهل بن حنیف، سعید بن مسیب و دیگران روایت کرده است، ابن و ابوامامة بن گوید: وی از پدرشمی

برد( وی مردی ثقه سعد را میسعید، نام ابنابن گوید: )در حالی که به اشتباه به جایردیف افراد مورد وثوق آورده و می

  . [9] .ری درگذشتدر سال چهل و شش و یا چهل و هفت هج باشد و اوو کثیر الحدیث می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .تهذیب التهذیب [2]

یف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شر9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن شبرمه

یخ او سروده، شبوده است و شعر می عبدالله بن شبرمه ضبی کوفی مکنی به ابوشبرمه قاضی ابوجعفر در نواحی کوفه

در فتوای  السالم منحرف بود ووالیت اهل بیت علیهم [ وی از1شمارد. ]السالم میعلیه را از اصحاب امام زین العابدین

بودند، رجوع  -صلی الله علیه و آله  -پیامبر  السالم که دربانان علمخود بر قیاس تکیه داشت و بر ائمه هدی علیهم

را  همسرش او السالم عرض شد که مردی با دختر خردسالی ازدواج کرده است کهابوجعفر علیه کرد. به خدمت امامنمی

شبرمه گفته است که هم آن دخترک و هم آن دو زن بر ابن .شیر داده و سپس زن دیگر آن مرد به وی شیر داده بوده است

آن زنی که اول او  شبرمه اشتباه کرده است، بلکه آن دخترک والسالم فرمود: ابنابوجعفر علیه او حرام شده است، امام

شود زیرا که او گویا دختر شیر داده بر او حرام نمی ی که بعدا دخترک رارا شیر داده است بر او حرام شده اما زن

  . [7] .کنمنمی گوید: من مدتی با او همنشین بودم ولی از او روایتمبارک میابن [2] .خودش را شیر داده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .فروع کافی جلد پنجم باب نوادر رضاع [2]

  .974/  9میزان االعتدال:  [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779لیه السالم چاپ رضا ع

 عبدالله بن شریک

علیهماالسالم روایت کرده و مکنی به ابوالمحجل  عبدالله بن شریک عامری، وی از امام زین العابدین و امام ابوجعفر

معین ابن [ و در اوایل عمرش از یاران مختار بوده است، احمد و1موجه و مقرب بوده ] است و در نزد آن دو بزرگوار

ن گوید: ما با عبدالله بن شریک همنشیعیینه میابن ان او را توثیق کرده و نسائی او را انعطاف پذیر دانسته است،و دیگر

  . [9] .صدساله بود بودیم در حالی که او

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .معجم رجال الحدیث [1]

  .تهذیب التهذیب [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 عبدالله بن عطاء

[ و کلینی به سند خویش 1السالم شمرده ]علیه را از جمله اصحاب امام زین العابدین عبدالله بن عطاء بن رباح، شیخ او

آماده بود،  السالم در حالی که یک استر و یک االغ زین کرده وابوعبدالله امام صادق علیه :گویداز او روایت کرده، می

گوید: عرض کردم: آری. فرمود: کدام ی؟ میسوار شو مرا احضار کرد و فرمود: آیا مایلی با ما به یکی از این مرکبها

اضافه  عرض کردم: مایلم بر االغ سوار شوم، فرمود: االغ برای من مناسبتر است و یک را دوست داری سوار شوی؟

السالم بر االغ سوار شد و من بر امام علیه :گویدکرد: من دوست ندارم به استر سوار شوم و تو سوار االغ شوی می

 کرد، ناگهانشهر مدینه بیرون شدیم و در بین راه آن حضرت با من صحبت می م، حرکت کردیم تا ازاستر سوار شد

فشار بوده، تا این که امام سرش را بلند  مدتی به طرف زین خم شد، گمان کردم که زین او را آزرده است و یا آن که در

حت کرده، خوب است که بر استر سوار شوید، بینم که زین شما را نارامی کرد، عرض کردم: فدایت شوم، چه شده،

  . [9] ...هرگز :فرمود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .معجم رجال الحدیث [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن علی

السالم شمرده است. اصحاب امام سجاد علیه السالم، شیخ او را ازعبدالله بن علی بن حسین بن امام امیرالمؤمنین علیه

 بن علی بن حسین به خاطر زیبایی و جمالش به باهر ملقب شده بود. گویند: هیچ گوید: عبدالله[ سید بن مهنا می1]

لی ص -شدند، وی متولی صدقات پیامبر می مجلسی نبود که او بنشیند مگر آن که حاضران از جمال و زیبایی او مبهوت

 در السالم از یک مادر بودند. وی در سن پنجاه و هفت سالگی،امام محمد باقر علیه بود، و با برادرش -و آله  الله علیه

  . [9] .السالم بود، درگذشتحالی که سرپرست صدقات امیرالمؤمنین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .عمدة الطالب [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن عبیده

  . [1] .السالم شمرده استه زهری، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیهعبدالله بن عبید

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تحلیلی 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن مستورد

 .السالم، شیخ او را از اصحاب آن حضرت شمرده استعبدالله بن مستورد مدنی هاشمی غالم امام زین العابدین علیه

[1] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
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  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779یه السالم چاپ رضا عل

 عبدالله بن محمد

او را از جمله اصحاب امام زین العابدین  السالم، شیخعبدالله بن محمد بن محمد بن عمر بن امام امیرالمؤمنین علیه

  . [1] .السالم دانسته استعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 عبدالله بن محمد جعفی

  . [1] .السالم شمرده استب امام زین العابدین علیهشیخ او را از جمله اصحا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9 منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 آ

 آمدن طبقی از آسمان

گفت: آسمان برداشته بود و می در صفا جوان الغر ولی باهیبتی را دیدم که سر بسوی»گوید: طاووس یمانی می

 دیده بینی وبینی ای آن کسی که میبینی در آنچه میپس چه می بینی!می ام چنانکهبینی! گرسنهام چنانکه میبرهنه»

  «!شوینمی

  .من از دعای او بلرزه آمده ناگهان دیدم از هوا طبقی به زیر آمد و در آن دو برد یمانی قرار داشت

  «!ای طاووس»من بسیار متعجب و حیران شده بودم. او به من نگریست و گفت: 

آیا تو میل و رغبتی به »ایشان گفت:  .شناسد تعجب من بیشتر شداز اینکه او مرا ندیده و میو « لبیک یا سیدی!» :گفتم

ای »طبق برداشت. دیدم در طبق چیزهایی شبیه نقلهای خراسان است. گفتم:  و پرده را از روی« این چیزها نداری؟!

آن جناب مشتی از آنها را به من  پس« شم.بامن! به برد احتیاجی ندارم ولی به آن چیزی که در طبق است مایل می آقای

گوشه ردای احرام خود بستم و از آن خوردم. تا به آن وقت، هرگز چیزی  داد. من آن را گرفتم و دستش را بوسیدم و بر

و یکی را ردا نمود و آن  خوشمزگی و لذت ندیده و نخورده بودم. سپس او از آن دو برد، یکی را ازار کرد را به آن

رفتیم تا به مروه رسیدیم و زیادی جمعیت او را از نظر من غایب  چیزی را که پوشیده بود به مستحق داد. سپس از آنجا

 وای بر تو ای طاووس!»گفت:  تفکر بودم که آیا او ملک بود یا جن یا ولیی از اولیاء خدا، تا آنکه کسی ساخت و من در

 ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی بن الحسینپسرزاده ؟ او راهب عرب و امام وقت وتو او را نمی شناسی

 [1] .ایشان نفع بسیاری به من رسید پس به خدمت آن حضرت شتافتم و از« علیهماالسالم، زینت عبادت کنندگان است.

.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .حدیقة الشیعه [1]
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 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 آمدن ملکی از آسمان

  ون یزید ملعون، مسلم بن عقبه را به مدینه فرستادگوید: چسعید بن المسیب می

بر ستونهای مسجد حضرت رسول اکرم  آنجا را غارت کند و اهل مدینه را به قتل برساند، آن ملعونها اسبهای خود را تا

 ند، ورا بر دور مرقد آن جناب باز داشتند و سه روز مشغول غارت مدینه بود صلی الله علیه و آله و سلم بستند و آنها

خدا صلی الله علیه و آله و سلم و  آمد به نزد قبر رسولداشت و میالسالم مرا برمیالعابدین علیهروز امام زین هر

 .دیدنددیدیم ولی آنها ما را نمیاعجاز آن حضرت چنان شد که ما آنها را می فهمیدم، و ازخواند که من نمیدعائی می

ی آمد و بر درب خانههر روز می ای در دست داشت وسبز پوشیده بود، حربه هایمردی بر اسب اشهبی سوار و جامه

کرد و بی ی آن حضرت شود، با آن حربه به او اشاره میداخل خانه کرد کهایستاد و هر که اراده میآن حضرت می

السالم به خانه رفت و ن علیهالعابدیزین مرد. چون دست از غارت برداشتند، امامافتاد و میبه او برسد می آنکه آن حربه

 :های اطفال خود را جمع کرد و برای آن سوار بیرون آورد. او گفتو گوشواره های ایشانزیورهای زنان خود و جامه

مدینه غالب شدند، من از حق تعالی  ای فرزند رسول خدا! من ملکی از شیعیان تو و پدر تو هستم، چون این افراد بر»

 یاری بنمایم، و به آنچه کردم امید رحمت از خدا و شفاعت از رسول خدا صلی زمین بیایم و شما رااجازه خواستم که به 

  . [1] «.السالم دارمبیت علیهمالله علیه و آله و سلم و شما اهل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  مناقب [1]

  .ابن شهر آشوب

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 آبی که به یاقوت سرخ تبدیل شد

ی منوره جهت رفت و به مدینهخدا می یقت به زیارت خانهکرد و با مش[ اکثر ایام حج می1شخصی از اکابر بلخ ]

شد و بعد از آن به خدمت حضرت سیدالساجدین و آله و سلم مشرف می زیارت حرم حضرت رسول خاتم صلی الله علیه

و  پرسیده و هدایای زیاد کرد و مسائل دینی را از آن وجود مقدسگردید و آن حضرت را زیارت مینائل می السالمعلیه

کرد. یک سال زن او در مقام طعنه برآمد وطن خود مراجعه می گاه بهداشت و آنخوبی به خدمت آن حضرت تقدیم می

ها جناب به عوض آن بینم آنبری، چرا نمیروی و هدایا برای علی بن الحسین میسال به حج می شما که هر»و گفت: 

برم پادشاه دنیا و آخرت است و جمیع من برای او تحفه می صی کهای زن! شخ»آن مرد گفت: « یک التفاتی به تو نماید.

است در روی  ی خداوند تبارک و تعالیخورند و او خلیفههای خداوندی را میوجود او نعمت یمخلوقات به واسطه

ان را که آن زن نیز این سخن« باشد.مقتدای ما می زمین و حجت اوست بر بندگان و او فرزند رسول خدا و موالی ما و

ی همدین نزد. سال آینده آن شخص بار دیگر به حج رفت و بعد از مناسک و اعمال حج به شنید ساکت شد و دیگر حرفی

گاه به دربار عرش مدار زیارت کرد و آن منوره مشرف شد و قبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را

  .نمودطلب اجازه  السالم مشرف گشت وامام سجاد علیه

  .السالم را بوسیدهای مبارک امام علیهحضرت اجازه داد و او شرفیاب شد و دست

به نزد خویش خواند و فرمود:  السالم او راالسالم حاضر نمودند. حضرت علیهآن حال طعام برای حضرت علیه در

طشت و ابریق »الم فرمود: السنیاز غذا خورد. سپس حضرت علیه پس آن مرد به قدر حاجت و« طعام میل نمایید.»

شیخ انت  یا»السالم فرمود: آن شخص خواست دست حضرت را بشوید. پس حضرت علیه« کنید. )پارچ آب( حاضر

چگونه اجازه دهم که دستان مرا  .ای مرد محترم! تو میهمان ما هستی« »ضیف فکیف تصب علی یدی الماء؟!

  «!بشویی؟

 تو که دوست داری»السالم فرمود: امام علیه« دست مبارکت آب بریزم. دارم به فدایت شوم! من دوست»عرض کرد: 

دوست داری و راضی و خشنود شوی و  دهم به تو چیزی را کهآب به دستم بریز پس به خدا سوگند هر آینه نشان می

 ضرتکه یک ثلث ظرف پر شد. حبه دست مبارک موال ریخت تا این سپس زائر بلخی آب« های تو روشن گردد.چشم

هو الیاقوت األحمر باذن  بل»فرمود: « بینم.آب می»گفت: « بینی؟داخل ظرف را نگاه کن. چه می»فرمود:  السالمعلیه

  «الله تعالی

و مرد با کمال تعجب ظرف را دید که از یاقوت سرخ و « و قدرت الهی. بلکه آن یاقوت سرخ رنگ است به اذن»

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

معجزه نمای حضرت  زائر آب ریخت به دست« دوباره آب بریز.»السالم فرمود: شده است. حضرت علیه درخشان پر

 آب است ای»عرض کرد: « بینی؟چه می»السالم فرمود: علیه که دو ثلث ظرف پر شد. حضرتالسالم تا اینسجاد علیه

م است به حک بلکه آن زمرد سبز«. »تعالیبل هو زمرد اخضر باذن الله »السالم فرمود: علیه حضرت« پسر رسول خدا!

مرد بلخی برای سومین بار آب به « آب بریز.»فرمود:  ی سومو زائر بلخی دید که راست است. دفعه« خداوند تعالی.

چیز  این چه»السالم فرمود: که طشت پر شد. حضرت علیهالسالم ریخت تا اینعلیه های طاهر و مطهر امامدست

بلکه آن « در ابیض باذن الله تعالی بل هو»السالم فرمود: حضرت علیه« ب است ای موالی من!آ»عرض کرد: « است؟

گاه ظرف پر شده به سه نوع از جواهرات )یاقوت سرخ و زمرد و آن« مرتبه. مروارید سفید است به حکم خداوند بلند

مشاهده کرد بسیار متحیر شد و به پای  رای شگفت را مقابل مرد بلخی گذارد. مرد بلخی که این معجزه« در سفید سبز و

  .پای آن حضرت را بوسه داد السالم افتاد و دست ومبارک امام علیه

از »گاه فرمود: آن« نیست که به شما دهیم، این عوض هدایای شماست. نزد ما چیزی»السالم فرمود: پس حضرت علیه

پایین انداخت و با  مرد سعادتمند سرش را« نکردیم.(عذرخواهی کن )که نسبت به هدایای شما التفاتی  طرف همسرت

دانم سخن زن مرا چه کسی به محضر مبارکت خبر داد. نمی ای پسر رسول خدا! فدایت شوم،»شرمساری عرض کرد: 

و جواهرات را  گاه آن حضرت را وداع کردآن« بیت رسالت هستید و از جمیع خفیات آگاهید.اهل دانم که شما ازولی می

  .کرد ود برد تا به منزلش رسید و قضیه را برای همسرش تعریفبا خ

« ی زیادی دارد.بلخ است و تا مدینه فاصله جاهای مرا به حضور موال برده است. اینچه کسی حرف»آن زن گفت: 

 ی شکر کرد وسپس آن زن سجده« ی علم خداوند است.بزرگوار معدن و خزینه مگر من به تو نگفتم آن»مرد گفت: 

ببرد تا روی مبارک آن حضرت را ببیند.  السالمالعابدین علیهرا به خداوند قسم داد که او را به زیارت امام زین شوهرش

 کهی راه آن زن مریض شد تا اینحج دید و زن خود را نیز همراه برد. در میانه در سال آینده مرد بلخی دگربار تدارک

ی دلی غمگین به تنهایی به آستانه ه و آله و سلم وفات کرد. شوهرش بای حضرت رسول صلی الله علینزدیک مدینه

 گریان و ناالن وفات زنش را به آن بزرگوار خبر داد و تفصیال بیان کرد که این السالم مشرف شد ومدار امام علیهوالیت

و رکعت نماز خواند و سر برخاست و د زن به قصد زیارت و دیدار شما آمده بود. حجت خدا چون این سخنان را بشنید،

  :فرمود گاهبه آسمان بلند نمود و دعا خواند، آن

  .«فارجع الی زوجتک. فان الله تعالی قد احیاها بقدرته و حکمته و هو یحی العظام و هی رمیم»

های همان خدایی که استخوان .همسرت بازگرد. به درستی که خداوند به قدرت و حکمت خود او را زنده کرد نزد»

ی السالم را تصدیق کرد و فورا به خیمهشاد شد و فرمایش امام علیه آن مرد« کند.پوسیده و خاکستر شده را زنده می

خداوند متعال چگونه تو را » :زند. از زنش پرسیدشد و زنش را دید صحیح و سالم نشسته است و لبخند می خود داخل

ض کرد و خواست روحم را به آسمان ببرد، ناگهان مردی نورانی قب الموت آمد و روح مراملک»زن گفت: « زنده کرد.

  :فرمود مرگ پشت دو پای او را بوسید و سالم کرد. آن مرد جواب سالم عزرائیل را داد و یآمد. فرشته

ام که این زن سی سال دیگر در دنیا پروردگارم خواسته الموت! روح این زن را به جسد او برگردان. همانا ازای ملک

مبارک آن  گاه روح را به بدنم برگرداند. سپس دستو آن« سمعا و طاعة یا ولی الله»کرد:  الموت عرضبماند. ملک

السالم را گرفت و به محضر امام چهارم علیه مرد زائر دست عیال خود« مرد را بوسید و به طرف آسمان پرواز کرد.

های مبارک قدم السالم افتاد، آن حضرت را شناخت و خود را بهی ملکوتی امام علیهچهره آورد. همین که زن نگاهش به

باری، آن زن و شوهر سعادتمند قسم خوردند که دیگر « کرد. این آقا مرا زنده»السالم انداخت و بوسید و گفت امام علیه

  . [9] .دندبه سر بر ی طیبه و در محضر آن حضرتالسالم را ترک نکنند و تا آخر عمر در مدینهعلیه امام سجاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  .شودبلخ از توابع هرات، واقع در شمال افغانستان و جزء استان مزار شریف محسوب می [1]

  .طالب ابن شهر آشوب، به نقل از مناقب آل ابی717، ص 1نخجوانی، کشکول نور، ج واعظ  [2]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 آمدن روباه نزد امام سجاد

جدی و شوخی، زیرا چون  در هر حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: از دروغ چه کوچک و چه بزرگ بپرهیزید،

  .دروغ بزرگ هم گستاخ می شود کسی دروغی ناچیز گفت و پشیمان نشد به گفتن

السالم نقل می کند که فرمود: حضرت سجاد علیه السالم با اصحاب خود  از سالم بن ابی سلمه از حضرت صادق علیه

و سوگند یاد کنید که این  نی با من ببندیدمکه بود. در حال غذا روباهی آمد. حضرت فرمود: ممکن است پیما در راه

بیاید؟ یاران قسم خوردند، حضرت فرمود: ای روباه! بیا، روباه آمد  روباه را رم ندهید تا من آن را صدا بزنم و نزد من

 ببندید و قسم بخورید تا من برابر حضرت نشست. چیزی انداخت که بخورد. باز فرمود: ممکن است پیمانی با من تا در

حضرت مجددا روباه را صدا زد. روباه جلو آمد و ناگاه یکی از  آن را صدا بزنم و جلو بیاید. دوباره قسم خوردند و
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  .خود را در روی او درهم کشید، به طوری که حیوان ترسید و فرار کرد همراهان صورت

من در صورت او چهره درهم کشیدم و نفهمیدم. سپس حضرت فرمود: کدام یک عهد مرا شکستید؟ آن مرد گفت: 

  .استغفار کرد و ساکت شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747لف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر ا

 آغا بزرگ

زین العابدین و سید الساجدین علی بن  امام»گوید: شیخ المحققین، شیخ محمد حسن مشهور به آغا بزرگ تهرانی می

 چهارمین امام شیعه امامیه کسی است که تمام مورخان اسالمی برآنند که او از السالمطالب علیهمحسین بن علی بن ابی

  . [1] «.ترین مردان تقوا و زهد و عبادت استجمله مشهور

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .792/  17الذریعه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1د منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جل

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 آخرین وصیت

م تو کناش چسباند و فرمود: وصیت میبه سینه فرماید: هنگامی که پدرم در حال وفات بود، مراالسالم میامام باقر علیه

، باش کنم: در مسیر حق، صبر و استقامت داشتهرد، وصیت میوفات، مرا به آن وصیت ک را به آنچه که پدرم در حین

  . [1] .گرچه حق تلخ است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  .147، ص 11وسایل الشیعه، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 آثار خطی امام سجاد

دارای چند مصحف است که به خط شریف آن  السالمدکتر حسین علی محفوظ نقل کرده است که امام زین العابدین علیه

  . [1] .های شیراز، قزوین، اصفهان و مشهد موجود استکتابخانه اند و این مصحف ها درحضرت نسبت داده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .24هفتم، سال اول، ص مجله البالغ، شماره  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 آداب دانش پژوهان

  :فرمایدالسالم آدابی برای دانش پژوهان مقرر فرموده است از آن جمله میامام سجاد علیه

  . [1] «مج من العلم مجةمن ضحک ضحکة »

  . [9] «.بخندد، بخشی از علم را از کف داده است -در حضور معلمش  -هر که »

جماعه، از این حدیث چنین استنباط کرده است که شاگرد در مقابل استادش، از راه ادب و بزرگداشت او، نباید ابن

  .بخندد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  .179/  7، حلیة األولیاء: 71/  1، تذکرة الحفاظ: 74/  9سیر اعالم النبالء:  [1]

  .44تذکرة السامع: ص  [2]

ف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شری9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 آبادگری و سازندگی

باشد. دین برای تأمین معاش پیشوایان دینی می ای تالش دین ووری از معاش سالم و در حد نیاز از محورهای پایهبهره

و  از منابع خدادادی دارد. و از هر گونه استثماروری صحیح تالش و تولید و بهره جامعه ترغیب فراوان به کار و

  .دهدرنج دیگری پرهیز میکشی از دستبهره

های صحیح نعمت های طبیعی و توزیعشکوفایی اقتصادی به آبادگری و استفاده بهینه از داده دین در بارور نمودن و

های کالن در نزد اقلیت، که پی آمد آن مایهشدن سر دهد. از گسیل و انباشتهعمومی و نیز نیروهای انسانی، توجه می

اجرای آن  ها ودهد. این هدف کالن با طرح سیستم اقتصادی بارور و تعدیل سرمایهپرهیز می محرومیت اکثریت است،

  .گرددمی توسط افراد کارآمد و معتمد و استقرار عدالت اجتماعی تأمین

لکم االرض ذلوال فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه.  هو الذی جعل :فرمایدقرآن در ترغیب به آبادگری و سازندگی می

های از روزی های آن راه روید وگونه خدایی است که زمین را رام شما قرار داد، پس بر دوش خدای سبحان آن[ »1]

اروری اقتصادی طلبد. روزی حالل و بو مداوم می آید، تالش پرثمرروزی حالل آسان به کف نمی« ور شوید.الهی بهره

ت. و اس شود. که مسؤولیت این فرایند به مدیریت جامعه متوجهتولید و توزیع فراهم می با اجرای سیستم اقتصادی در

ای از آن را اجرا نمودند که السالم نمونهعلیه مند بودند، مانند امیرالمؤمنینامامان معصوم که از فرصت مدیریت بهره

جنبه دیگر  [ . لیکن9باشند که در مورد دیگر شرح آن آمده است. ]وفایی اقتصادی میشک داری دینی والگوی حکومت

زندگی خویش با صرف نظر از سیستم مدیریتی  آبادگری و سازندگی به زندگی شخصی افراد ارتباط دارد. انسان در

 اوان در تولید و سازندگیوری صحیح از منابع و تالش فرجهت آبادگری و بهره تواند تالش پرثمر درجامعه، خود می

اجرای سیستم اقتصادی است؛ لیکن  گشای مشکالت اقتصادی در سطح جامعه، محور نخست یعنیداشته باشد. گرچه راه

محور دوم تالش خود را معطوف دارد که در زندگی تالش پر ثمر و  اگر برای کسی آن فرصت فراهم نشد، باید در

  .باشد سازنده داشته

شدند، تالش خود را در محور دوم متمرکز نمودند.  السالم( که بیشتر آنها از محور نخست محرومعلیهمامامان معصوم )

 های الهی نمودند. تا با تولید و سازندگیوری صحیح از نعمتسازندگی و بهره در زندگی شخصی تالش مستمر بر

ترمیم نمایند. این ارزش در اندیشه و  توانهای اجتماعی و اقتصادی را نیز در حد افزون بر تأمین معاش خویش آسیب

نگر  السالمهایی از اندیشه و رفتار سید الساجدین علیهدرخشد؛ تنها به نمونهمی رفتار همه امامان بسیار شفاف و درشت

  .افکنیممی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .12ملک،  [1]

  .67امام علی )ع( و جمهوریت، ص  [2]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 آسوده خاطر

غالم اعتنایی به فرمان آن حضرت نکرد.  السالم غالم خود را جهت کاری صدا زد ولیکنند امام سجاد علیهروایت می

چرا » :السالم نزد او رفت و پرسیدصدا کرد ولی او جواب نداد. و چون امام علیه السالم تا سه بار غالم راحضرت علیه

  «دادی؟شنیدی ولی جواب نمیصدای مرا می

جعل مملوکی  الحمدلله الذی»م فرمود: السالامام علیه« کنی و از تو ایمن هستم.خشم نمی دانستم که بر منمی»گفت: 

  «.قرار داد خدای را شکر که زیردست مرا از من آسوده خاطر[ . »1« ]یامننی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها
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  .72، ص 9محدث قمی، منتهی االمال، ج  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 آزاد کردن بندگان در راه خدا

الحسین )ع( که در آزاد ساختن بندگان  [ در حلیة به سند خود از سعید بن مرجانه آورده است که: علی بن1ابونعیم ]

را از عبدالله بن جعفر به ده هزار درهم و یا هزار دینار خریداری کرد و  بسزایی داشت، روزی یکی از غالمانشهرت 

  .را آزاد ساخت وی

خود از امام صادق )ع( روایت کرده است که: علی بن  طاووس در کتاب شهر رمضان معروف به کتاب اقبال به سندابن

مواقع  رسید بیش ازپرداخت و همین که ماه رمضان فرا میبه زدن غالمان و کنیزان نمی السالم هرگزالحسین علیه

شد به نام خطایی را که غالم یا کنیزی مرتکب می فرمود. روش او چنان بود که هر گناه ودیگر این امر را رعایت می

فرمود و می عقوبت آنان خودداری کرد و ازساعت و روز وقوع آن را نیز یادداشت می نمود ووی در دفتری ثبت می

رسید. در شب عید فطر مبارک رمضان فرامی کرد، تا آن که آخرین شب ماهدر این باره چیزی به آنان اظهار نمی

گفت: می خواند و به ویگشود و خطاها و اشتباهات هر یک را به نام میدفتر را می طلبید،ی آنها را به حضور میهمه

ام، آیا به خاطر داری؟ وی در پاسخ آن حضرت نکرده ای و من تو را عقوبتخطایی را مرتکب شدهدر فالن روز چنین 

  .الله گفت: بلی یابن رسولمی

یا  خواست که بگویند:ایستاد و از آنان میمیان آنها می کردند. آنگاه دربدین ترتیب یک یک آنها به گناه خود اعتراف می

رسانده و نزد او کتابی است  ای پروردگارت نیز اعمال تو را به ثبتال ما را ثبت کردههمچنان که اعم علی بن الحسین،

نظر او مخفی و پوشیده نخواهد بود. پس از گناه ما درگذر، تا  که ناطق به حق است و هرگز عمل کوچک یا بزرگی از

  .الله لکم حبون ان یغفرگفت: و لیعفوا و لیصفحوا اال ترا نیز عفو فرماید. او نیز می خداوند کریم تو

فرمود که با وی بخوانند و کرد و به آنان نیز اشاره میمی سپس در حالی که در میان آنها ایستاده بود دست به دعا بلند

  :گفتگریان چنین می خود با چشمانی

منا و من المأمورین،  ظلمنا کما امرت فاعف عنا فانک اولی بذلک ربنا انک امرتنا ان تعفو عمن ظلمنا و قد عفونا عمن

پروردگارا، تو خود امر ) .فاکرمنی اذ کنت من سؤالک و جدت بالمعروف فاخلطنی باهل نوالک یا کریم الهی کرمت

فرمان تو آنان را بخشیدم، پس تو نیز ما را ببخش؛ زیرا که تو  کردی، از آنکس که بر ما ستم کرده درگذریم، اکنون به

بگشا. همان طور که  رالها تو کریمی، پس درهای رحمت و کرمت را بر روی من نیزسزاوارتری. با به بخشش از ما

ی نیکان قرار بده و مند گردیده، مرا نیز در زمرهبهره هر کس از درگاه تو مسئلت نموده از دریای احسان و بخشش تو

ه خاصی خطاب ب ت و مهربانیعنایت فرما، ای خدای کریم.( آنگاه علی بن الحسین )ع( با عطوف توفیق نیکی و احسان

ام مورد عفو قرار دادید؟ زیرا که مالکی ستمکار بوده گفت: شما را عفو کردم! آیا شما هم مرا که نسبت به شماآنان می

ل که از دریای فض ناچیز و ستمکاری هستم در برابر پادشاهی کریم و بخشنده، و عادل و نیکوکاری یمن نیز خود بنده

گفتند: شما را عفو کردیم، و ما هرگز رفتار سوئی از می مند خواهد شد. آنگاه غالمان یکصداهرهو رحمتش همه کس ب

خداوندا علی بن الحسین )ع( را  :خواست دست به دعا و تضرع بلند کرده بگویندایم. سپس از آنها مینکرده شما مشاهده

 ا را از قید بندگی آزاد ساخت او را از آتش دوزخپروردگارا همچنان که وی م ببخش همچنان که او نیز ما را بخشید،

آمین رب العالمین. سپس غالمان را آزاد  گفت: اللهمآزاد فرما! به این ترتیب آنان به دعا پرداخته و آن حضرت نیز می

 فقد فرمود: اذهبواوی را مورد عفو و بخشش قرار دهد. و اضافه کرده چنین می ساخت، به این امید که خداوند نیزمی

  .عفوت عنکم و اعتقت رقابکم رجاء للعفو عنی و عتق رقبتی

دیگر مردم تأمین  فرمود و زندگی آنان را مطابقرسید جوایز بسیاری به آنان عطا میفطر فرا می و همین که عید

 افتاد که درمیتمام سنوات همچنان ادامه داشت و کمتر اتفاق  ساخت تا به دیگران احتیاج نداشته باشند. این امر درمی

( العابدین )عامام زین آخرین شب ماه رمضان در حدود بیست نفر و گاه کمتر یا بیشتر از غالمان به دست سالی که در

  .آزاد نگردند

 از ماه رمضان به هنگام افطار هفتاد هزار نفر از بندگان خود را که بدون شک گفت: خداوند تعالی در هر شبوی می

های ماه رمضان آزاد ی شبهمه یسازد، و در یک شب آخر ماه رمضان به اندازهآزاد می مستوجب دوزخ هستند

 آیم غالمانی که در این دنیا در اختیارممالقات پروردگار خود نایل می خواهد ساخت. و من دوست دارم آنگاه که به

  .فرماید اند آزاد ساخته باشم به این امید که خداوند نیز مرا از آتش دوزخ آزادبوده

کرد و هنوز سال به پایان یک سال نگهداری نمی کردند بیش ازعلی بن الحسین )ع( غالمانی را که در خدمتش کار می

کرده بود  ی سال ابتیاعآن حضرت چنان بود که اگر غالمی را در اول سال و یا در نیمه کرد. روشنرسیده آزادشان می

کرد. و یکی دیگر را به جای او خریداری می ساخت و در سال جدیدرسید وی را آزاد میهمین که شب عید فطر فرا می

نایل آمد  چنان بود که این امر را تا پایان عمر و تا آنگاه که به لقای پروردگار خود ساخت. وسپس وی را نیز آزاد می

پرداخت، و آنان را به عرفات به خریدن سیاهان می برد،ه رمضان در مکه به سر میداد. چنانچه در ماهمچنان ادامه می

آنها پایان  داشت و همین که کاراحتیاج به مرمت و تعمیر داشت آنان را به کار وا می برده و اگر جاده و راه عبور
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  .فرمودانفاق می یافت آنان را آزاد ساخته و جوایز و اموال بسیاری به آنانمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  .719، ص 7مناقب ابن شهرآشوب، ج  [1]

ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه  ملی؛زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عا :منبع

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 غ

 غیبت

  . [1] .ایاک و الغیبة فانها ادام کالب النار

  .از غیبت کردن بپرهیز، زیرا که آن، خورش سگهای جهنم است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .161ص  74تحف العقول، ج  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 غیبت

  :کند به او فرمودوقتی امام شنید که مردی از مردی دیگر غیبت می

  . [1] .که غذای مردمان سگ صفت استاز غیبت برحذر باش؛ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .744، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

اقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی ب

1742. 

 ف

 فضل بن روزبهان خنجی اصفهانی

السالم صلوات چهارده معصوم علیهم در شرح« وسیلة الخادم الی المخدوم»ه( در کتاب  497)متوفی « ابن روزبهان»

  :نویسدالسالم میعلیه العابدیندر صلوات بر امام زین

 االئمة بادخ النهمة شامخ الهمة، کاشف الغمة دافع الملمة المنافح عند األمور م و صل و سلم علی االمام الرابع، أبیالله»

الجمة، صاحب المناقب و المزایا الجمة،  المهمة، الواقف فی مواقف العبادة باللیال المدلهمة طارح الشوکة مع المفاخر

 بار خدایا درود و صلوات و سالم بر امام«.»ور مع عمه الحسن فی البقیعالمقب صاحب العز المنیع و المجد الرفیع،

حضرتند. و آن حضرت از همت بس بلندی  چهارم. آن پدر امامان بفرست زیرا که هشت امام بعد از او همه از اوالد آن

بر عبادت  خالفت صوری نفرمود و عزم و همت خود را مخصوص و مقصور برخوردار بود زیرا که اصال التفات به

مردمان فرود آید، بود. )و این  ها از دلهای مردم، دفع کننده بلیات و شدائدی که برساخت او زداینده غم و امور آخرت

اند که فرمود چنانچه روایت کردهدفع فقر و ضرر از مردمان می اشاره است به بخشش وجود آن حضرت که در شداید

کسی که بارهای سنگین  ر اندام مبارکش اثر جراحتها و زخمها بود همچوفرمود: هنگام غسل آن حضرت ب وقتی وفات

باشد، مردم از آن حال تعجب کردند که آن حضرت هرگز  بسیار بر دوش کشیده باشد و در اندام او جراحت پیدا شده

ی از بسیار سر آن اصال بر کسی ظاهر نشد، بعد از چند روز که از وفات آن حضرت گذشت کشیده وباری بر پشت نمی

آمد و ایشان گفتند قوت ما از آن بود که در شبها کسی می قوت ماندند وشوهر بیبیوتات مدینه از قبیل یتیمان و زنان بی

اکنون که وفات فرمود، آن  دانستیم که او کیست؟نهاد و ما اصال نمیپشت گرفته و بر در خانه ما می خروارهای طعام بر

شد که آن زخمها که بر اعضای آن حضرت بوده، اثر آن بارها  عد از آن بر مردم آشکارطعام از ما قطع شده است. ب

رسانیده و این می های یتیمان و فقیران و جماعتهایی که ایشان را روی طلب نبودهپنهانی به خانه بوده که شب هنگام
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حضرت دفع کننده غمهای مردم بود و حضرت ظاهر شده(. و آن  داشته تا بعد از وفات آنمسأله را از مردم پوشیده می

مشکل او را  نموده آن حضرت در آناند که هر کس را در مدینه مشکلی روی میچه روایت کرده این اشاره است بدان

موقفهای عبادت الهی در شبهای بسیار تاریک  کرد. آن حضرت درنموده و دفع آن بال از آن کس میمساعدت می

و  خواندروز هزار رکعت نماز میآن حضرت عابدترین اهل زمان خود بود و در شبانه انددهایستاد چنانچه روایت کرمی

ر طلبید و دالسالم را ثبت کرده بودند، میعلیه ای را که در آن حکایت عبادت حضرت امیرالمؤمنینبعد از آن، صحیفه

 «علی انی لی بعبادة»فرمود: ر خود میانداخت همچو کسی که ملول باشد از تقصیمی کرد و آن صحیفه راآن نظر می

العابدین کرده است که حضرت امام زین روایت« طاوس یمانی»توانم عبادتی مثل عبادت علی بجا آورم. من چگونه می

 پس نماز بسیار کرد و بعد از آن سجده کرد و روی بر خاک بمالید و کف دستها به السالم شبی به حجره کعبه درآمد،علیه

«. نائکفقیرک بفنائک، سائلک بف عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک،»گفت: ن برداشت شنیدم که آهسته میطرف آسما

آن هیچ گرفتاری بر من پیش نیامد جز آن که این دعا را خواندم و  گفت: من این دعا را یاد گرفتم و پس از« طاوس»

در ذات مبارک  ر نسبی و مکارم حسبی کهمرا از آن شدت رهائی بخشید. آن حضرت با وجود آن مفاخ خدای تعالی

اند در مدت حیات آن حضرت هر چنانچه روایت کرده فرمودایشان جمع شده بود، اصال میل ظهور و شوکت خالفت نمی

  .طلب ملک و خالفت ترغیب کردند، اصال میل نفرمود چند مردم عراق آن حضرت را به

افساد کردند که  کند که: جمعی از مفسدان پیش عبدالملک مروان که در آن زمان پادشاه بود، روایت« ابن شهاب زهری»

اند و او نیز میل دارد که به طرف کوفه رود و ها به او نوشتهنامه السالم دارندالعابدین علیهمردم عراق میل به امام زین

را بفرستاد و آن حضرت را  کردند، عبدالملک جمعی ظهور کند و این تهمت را به عبدالملک مروان خاطرنشان در آنجا

حضرت را با بند و غل کردند و خیمه از مدینه بیرون زدند که  بند و غل کرده و به طرف شام بردند چون موکالن، آن

نشسته بودند از  رفتم تا آن حضرت را وداع کنم در اندرون خیمه بود و موکالن در بیرون خیمه طرف شام روند، من

مبارکش را در غل کرده بودند و سر و پای مبارکش  ن دستوری خواستم و در رفتم آن حضرت را بدیدم که دستهایایشا

من  !کنی؟ گفتم: ای پسر رسول خداغالب شد بگریستم فرمود: ای زهری! چرا گریه می در زنجیر کشیده، رقت بر من

بند بیفتاد آن حضرت فرمود: ای  ی الحال غل وتوانم دید که آن حضرت اشارت فرمود فتو را چنین غل کرده نمی

گردم. روم و شب سوم انتظار من بکش که باز میهمراه ایشان می زهری! این حال را مشاهده کردی؟ من به اختیار

حضرت به مدینه آمد، از  شدند و شب سوم موکالن که همراه آن حضرت بودند، برگشتند و پرسیدند که آن ایشان روانه

برخاستیم دیدیم که غل و بند آنجا افتاده و آن حضرت نیست. بعد از  دم که قصه او چون بود؟ گفتند ما صبحایشان پرسی

باز گفتم. عبدالملک  شام شدم، چون پیش عبدالملک در رفتم احوال حضرت را از من سؤال کرد من حکایت آن من عازم

ر خانه نشسته، من از او بترسیدم گفت: با من چه کار بودم د گفت: بلی او همان روز نزد من آمد در وقتی که من تنها

نکنی و  تو هیچ کاری نیست تو چه حاجت داری؟ فرمود: حاجت من آن است که دیگر مرا طلب داری؟ گفت: مرا با

امیرالمؤمنین! علی بن الحسین به عبادت  گفت: من گفتم: یا« زهری»مزاحم نشوی من گفتم به سالمت باز گرد. 

  .خالفت و دنیا ندارد. عبدالملک گفت: خوشا شغل امثال او مشغول است و اصال میل پروردگار خود

العباد حضرت زین هاست که آن موجب راحت مسلمانان است و از جمله القاب آنها و مزیتمنقبت آن حضرت صاحب

ز آن حضرت را العباد هم لقب آن حضرت است و نی است زیرا که از بسیاری عبادت، آرایش عابدان بود و سید

رک حضرت سجاد مبا ای است که بر زانوی شتر باشد گویند پیشانیها و ثفنه پینهخداوند پینه اند، یعنیگفتهالثفنات میذی

سجده کننده است آن حضرت صاحب عزت و  فرمود و معنی سجاد بسیاراست از بسیاری سجده که آن حضرت می

  .السالم در بقیعود امیرالمؤمنین حسن علیهخ مناعت و مجد رفیعی است و دفن شده با عم

قطعه  اند: چهاز بعضی اکابر روایت کرده که ایشان فرموده« فصل الخطاب»در کتاب  بخاری« خواجه محمد پارسا»

اجسام طاهره که مورد فیض الهی و محل نزول  زمینی که خدای تعالی آن را مشرف ساخته به وجود چنین ابدان طیبه و

  . [1] «العابدین و سلم تسلیماسیدنا محمد سیما االمام السجاد زین اللهم صل علی»هی است. رحمت نامتنا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .149تا  177لی المخدوم، ص وسیلة الخادم ا [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 فرزندی از دو بهترین انسانها

  :در احادیث و روایات مختلف آمده است

 مله، دختر یزدگرد رافارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت های بسیاری از آن ج هنگامی که لشکر اسالم بر شهرهای

  .به دست آورد و آن ها را به شهر مدینه طیبّه آوردند

دختر یزدگرد توّجه  جنگی را داخل مسجد بردند، جمعیت انبوهی گرد آمده بود؛ و در این میان زیبائی همین که آن غنائم

  .همگان را به خود جلب کرده بود
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برای هرمز  خود را از او پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی به عمر بن خّطاب افتاد صورت پس چون چشم این دختر

امام علی علیه الّسالم به او پیشنهاد داده شد که  نمی بود، که دخترش این چنین در نوجوانی اسیر شود. سپس از طرف

مال تأمین ال حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند، و مهریه و صداق او از بیت هر یک از مردان و جوانان

  .و پرداخت گردد

 امام علی امیرالمؤمنین علیه الّسالم او را شهربانو نامید، نگاهی به اطراف دختر که خود را جهانشاه معّرفی کرده بود و

آنان، حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه  خود کرد و پس از آن که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی

 دست خود را بر شانه آن حضرت نهاد. در همین حال موالی متّقیان علی علیه زید؛ و سپس جلو آمد والّسالم را برگ

محافظت کن و به او نیکی نما، که به همین  الّسالم جلو آمد و حسین علیه الّسالم را مورد خطاب قرار داد و فرمود: از او

حسین  از این دختر به دنیا می آید. و چون از وی سؤال کردند که به چه علّت، امام زودی بهترین خلق خدا بعد از تو،

آن که لشکر اسالم بر ما هجوم آورد، من  علیه الّسالم را به عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ در پاسخ گفت: پیش از

منزل ما  زندش حسین علیه الّسالم واردعلیه و آله را در خواب دیدم که به همراه فر حضرت محّمد، رسول اللّه صلّی اللّه

  .شد و مرا به ازدواج حسین علیه الّسالم درآورد

به چیز دیگری نمی  بیدار شدم، عشق و عالقه به او تمام وجودم را فرا گرفته بود و به غیر از او وقتی از خواب

الّسالم، به منزل ما آمد و دین اسالم فاطمه زهراء علیها اندیشیدم. و چون شب دّوم فرا رسید، در خواب دیدم که حضرت

حضرت  من نیز اسالم را پذیرفتم و در عالم خواب توّسط حضرت زهراء مسلمان شدم. سپس و را بر من عرضه نمود

غالب و پیروز خواهد شد و تو را به عنوان اسیر  زهراء علیهاالّسالم به من فرمود: به همین زودی لشکر اسالم بر فارس

 .فرزندم حسین خواهی رسید و کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد سوئی کند از آن به وصالمی برند؛ و پس 

فاطمه زهراء علیهاالّسالم به واقعیت  مادر امام سّجاد زین العابدین علیه الّسالم افزود: سخن و پیش گوئی حضرت

حسین علیه الّسالم درآمدم. و پس از رسیدم و به همسری و ازدواج امام  پیوست و من صحیح و سالم به وصال خود

منّوره دیده به جهان گشود و جهانی را به  مدّتی سید الّساجدین، امام زین العابدین سالم اللّه علیه در شهر مدینه گذشت

 و آن حضرت همانند دیگر ائّمه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی به .نور وجود مقدّس خود روشنائی بخشید

یگانگی خداوند و رسالت جدّش رسول خدا و  قدم نهاد که پاک و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولّد، شهادت بردنیا 

 دیگر اوصیاء صلوات اللّه علیهم اجمعین داد. و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و امامت و خالفت امیرالمؤمنین علی و

حسین علیه الّسالم بهترین خلق خدا و مادرش،  نی؛ پدر این نوزاد، امامیع« ابن الِخیرتَین»آله نسبت به این نوزاد فرمود: 

  . [1] .می باشد شهربانو بهترین زن از زنان عجم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :شت هاپی نو

، 161، ارشاد مفید: ص 128 ، ص9، عیون أخبار الّرضا علیه الّسالم: ج 966، ص 1تلخیص از اصول کافی: ج  [1]

  .17وص  4، ص 96بحاراالنوار: ج 

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 ایده سکوت

  . [1] .کوت، فان للقول حاالت تضر، فاحذر األحمقکف االذی رفض البذاء واستعن علی الکالم بالس

سخن، حاالتی است که  از آزار، ترک کالم قبیح است، و در سخن گفتن از سکوت کمک بخواه، زیرا برای جلوگیری

  .زند، بنابراین از سخن احمق برحذر باشزیان می

  :پی نوشت ها

  .161، ص 74تحف العقول، ج  [1]

 .1749یان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوا

 فرات بن احنف

 السالماصحاب امام زین العابدین علیه فرات بن احنف عبدی، متهم به غلو و نادرستی در گفتار است، شیخ او را از

 ایتالسالم روله علیهمبن احنف کوفی از علی بن حسین، ابوجعفر و ابوعبدال گوید: فراتغضایری می[ ابن1شمرده، ]

  . [9] .ذکر نیست کرده و چنان که دیگران معتقدند وی اهل غلو و دروغ بود، مورد توجه و قابل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :هاپی نوشت 

  .رجال طوسی [1]

  .772/  17معجم رجال الحدیث:  [2]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 فرزدق

[ وی امام زین 1م شمرده است، ]السالعلیه بزرگترین شاعر عرب، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین

ود را خ یاری کرد که هشام بن عبدالملک اظهار ناآشنایی نمود و فرزدق آن قصیده دلپسند السالم را موقعیالعابدین علیه

انشاد کرد و در نتیجه هشام سخت ناراحت  که مشتمل بر تعدادی از خصوصیات اخالقی و ذکر فضایل آن حضرت بود

 او را زندانی کردند که ما در ضمن بحثهای آینده، این جریان را نقل خواهیم رکت و دستور دادشد و رگهای گردنش ح

  .کرد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .یرجال طوس [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 بکرفلیح بن ابی

 السالم آوردهامام باقر و امام صادق علیهم بکر شیبانی، برقی او را از جمله اصحاب امام زین العابدین وفلیح بن ابی

از  و امام محمد بن علی علیهماالسالم و از جابر روایت کرده و حنان بن سدیر نیز [ وی از امام علی بن حسین1ست. ]ا

  . [9] .او روایت کرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

  .771/  17معجم رجال الحدیث:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 فرزدق

السالم او را در خود غرق کرده و به علیه ن العابدینفرزدق: شاعر بزرگ عرب کسی که صفات ارزشمند امام زی

ای که بالبداهه برای بیان شخصیت امام ایمان داشت، و در قصیده غرای جاودانه واالیی و قداست شخصیت آن بزرگوار

که طاغوت زمان؛ هشام بن  سایر ویژگیها و صفاتش سروده، این مطلب پیداست و این قصیده را موقعی سرود و

شناسد تا مبادا مردم فریفته معرفت او گردند، که امام را نمی ک در برابر مردم شام تجاهل کرد و اظهار داشتعبدالمل

  :حضرت را به مردم چنین معرفی کرد اما فرزدق آن

  هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

  خیر عباد الله کلهمهذا ابن

  العلم هذا التقی النقی الطاهر

  :اذا رأته قریش قال قائلها

  الی مکارم هذا ینتهی الکرم

  یرقی الی ذروة المجد التی قصرت

  عن نیلها عرب االسالم و العجم

  یکاد یمسکه عرفان راحته

  رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم

  یغضی حیاء و یغضی من مهابته

  فال یکلم اال حین یبتسم

  بکفه خیزران ریحها عبق
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  من کف اروع فی عرنینه شمم

  من جده دان فضل األنبیاء له

  و فضل امته دانت له األمم

  ینشق نور الهدی عن نور غرته

  کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم

  مشتقة من رسول الله نبعته

  طابت عناصرها و الخیم و الشیم

  فاطمة ان کنت جاهلههذا ابن

  بجده أنبیاء الله قد ختموا

  رفه قدما و فضلهالله ش

  جری بذاک له فی لوحه القلم

بود، این بود که دل به محبت و والی  ای بود که فرزدق در دنیای شرف و فضیلتها دیدهراستی که امام باالترین چهره به

  . [1] .تمام این قصیده را ذکر خواهیم کرد او سپرد. ما در آینده ضمن بحثهای آتی،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

کردیم. عبدالرحمن جامی در کتاب  از این رو ما نیز در این جا به خاطر عدم تکرار از ترجمه این قسمت خودداری [1]

گوید زنی از مردم کوفه پس از مرگ فرزدق شبی او را در درآورده و می به شعر فارسی سلسله الذهب این قصیده را

در مدح و ثنای حضرت علی بن  ای کهو از او پرسید که خدا با تو چه کرد؟ گفت: خدا مرا به خاطر آن قصیده خواب دید

الی همه مردم را به برکت این قصیده گوید: سزاوار است که خدای تعمی السالم گفته بودم، آمرزیده. جامیحسین علیه

  :اشعار ذیل از اوست .بیامرزد

  صادقی از مشایخ حرمین

  چون شنید این نشید دور از شین

  گفت نیل مراضی حق را

  بس بود این عمل فرزدق را

  متسعد شد رضای رحمن را

  مستحق شد ریاض رضوان را

  زان که نزدیک حاکم جابر

  .م -.. کرد حق را برای حق ظاهر..

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 فضل و برتری بر دشمنان

که در آن ها هست، نسبت هایی به  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: هر کس بدون مجوزی به مردم نسبتی بدهد

  .و خواهند داد که در او نیستا

اند، در صورتی که در آنها  این که: مردی از آن حضرت پرسید: به چه سبب ما را بر دشمنانمان فضیلت داده از جمله

برتری خودت را بر آنها ببینی؟ گفت: آری، حضرت دست بر  نیکوتر از ما هست؟ حضرت فرمود: می خواهی فضل و

برگردان  کن. پس مرد نگاه کرد و مضطرب شد و گفت: قربانت گردم مرا به حالت اولنگاه  :صورت او کشید و فرمود

  .به حال اول برگشت که جز خرس و میمون و سگ در مسجد ندیدم. باز دست به صورت او کشید و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 چ

 فرشتگان

نماید؛ فرشتگان وحی و معارف اندیشه و می در گزینه فرشتگان سیدالعابدین، فرشتگان را به چهار گروه عمده تقسیم

 فرشتگان احیا و زنده نمودن و فرشتگان اماته و مرگ. هر گروه از فرشتگان تحت علوم، فرشتگان رزق و روزی و

، فرشتگان احیا «میکائیل» ، فرشتگان رزق و روزی«جبرئیل»فرماندهی یک فرشته قرار دارند. فرشتگان علوم 
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که مجموع آنها شماری زیر فرمان دارند. اینها، فرشتگان بی هر کدام از«. عزرائیل»و فرشتگان مرگ « اسرافیل»

تدبیرکنندگان یاد نموده است: و  ها قرآن با عنواننظام هستی را به عهده دارند که از مجموع مدیریت بخشی از مدیریت

 آیند و ازخدایا! فرشتگان نگهداران عرشت، آنان که از تسبیح تو به ستوه نمی :فرماید[ . حضرت می1المدبرات امرا. ]

راموش تابند، و از شیفتگی بر تو فبرنمی گردند و از فرمان تو سرز پرستش تو درمانده نمیشوند. اتقدیس تو خسته نمی

  .کنندنمی

ای همان فرشته باشند. وبر وحی )دانش فرابشری( امین است، فرشتگان آسمانت فرمانبر وی می [ که9همان جبرئیل ]

میکائیل )فرشته ارزاق(، در پیشگاه تو مقام واال دارد، به  که در نزد تو ارجمند، و از منزلت نزدیک برخوردار است. و

است که منتظر  منزلت بلند پایه دارد. اسرافیل )فرشته احیا(، که صاحب صور و شیپور ویژه خاطر پیروی از خدا

ته مرگ شرا آگاه ساخته و برانگیزاند. و عزرائیل، فر هاهای گورستانی خود افتادگان و گروگانفرمان است تا با صیحه

. و در آنان است بازپرسی )نکیر و منکر( و.... و فرشتگان برگزیده که تقدیس تو )خدا( آب و نان و یارانش، دو فرشته

  .ایهای ویژه آنان را اسکان دادهجایگاه

 ییسبب غرش رعد و روشنا داران بارانند و مأمور جابجایی ابرها هستند همان جابجایی ابرها کهخزانه فرشتگانی که

آیند. و فرشتگانی که بر تگرگ و باران بر زمین فرود می گردد. و فرشتگانی که همراه هر دانه برف وبرق می

یشه و نویسندگان اند ها هستند...، فرشتگان نگهبان، کهرانند، فرشتگانی که مأمور نگهداری کوهمی های باد فرمانخزینه

  . [7] .هایندرفتار نیک و بد انسان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .2نازعات،  [1]

ته یل فرشجبرئیل )مرد خدا( فرشته وحی، میکائیل مأمور ارزاق، اسرافیل فرشته مأمور احیا و زنده کردن، عزرائ [2]

  .مرگ، مأمور میراندن

  .7صحیفه سجادیه، دعای شماره  [3]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 فضیلت سخن بر سکوت

  :السالم فرمودالسالم درباره خاموشی و سخن گفتن پرسید که کدامیک بهتر است؟ امام علیهمردی از امام علیه

  :کل واحد منهما آفات، فاذا سلما من اآلفات، فالکالم أفضل و انبری الیه شخص فقال لهل»

األنبیاء و األوصیاء بالسکوت، انما بعثهم  ان الله سبحانه لم یبعث»السالم: فأجابه علیه« ذاک یا ابن رسول الله؟ کیف»

  . [1] «...کنت ألعدل القمر بالشمسبالسکوت، انما ذلک کله بالکالم، و ما  بالکالم، و ال استحقت الجنة

بهتر است. آن شخص با شنیدن این سخن  کدام از آنها آفاتی دارند، پس هر گاه از آفات بر کنار باشند، سخن گفتن هر»

 السالم پاسخ داد: خدای سبحان، پیامبران وچگونه سخن بهتر است؟ امام علیه امام، فوری عرض کرد: یابن رسول الله

داشته است و بهشت را به خاموشی ندهند  را به خاموشی مبعوث نفرمود بلکه آنان را به سخن گفتن مبعوث اوصیای آنان

  «...شود و من کسی نیستم که ماه را بر خورشید برتری دهممربوط می بلکه تمام استحقاقها به سخن گفتن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .چاپ اول 179احتجاج طبرسی: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 فروتنی

ته السالم انسانها را بر آراسکند، امام علیهمی از جمله زیباییهای اخالقی است که انسان بدان وسیله شرافت پیدا فروتنی

 عمل اال ال ال حسب لقرشی، و ال لعربی اال بتواضع، و ال کرم اال بتقوی، و»فرماید: می شدن به این صفت تشویق کرده

نژاد و خانواده برای [ . »1« ]ال یقتدی باعماله... من یقتدی بسنة امام، وبنیة، أال و ان أبغض الناس الی الله عزوجل 

مگر  نیست ارزشی ندارد مگر به وسیله تواضع، و کرامتی نیست مگر به تقوا، و هیچ عملی شخص قرشی و عربی هیچ

  «.و پایبند نباشدامامی داند و به کردار ا با نیت، بدانید که مبغوضترین مردم نزد خدا کسی است که خود را پیرو

  :پی نوشت ها

است: و ال عبادة اال بالتفقه  . در تحف العقول پس از جمله و ال عمل اال بنیة؛ چنین آمده14شیخ صدوق: ص  خصال [1]
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  .م -یعنی هیچ عبادتی درست نیست مگر با آگاهی 

عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 را گرفتن حکمت

های اندیشه زیرا که حکمت از سرچشمه السالم به دریافت حکمت، هر چند که از منافق باشد، وادار کرده استعلیه امام

لبها من الکبا تج لؤلؤة النفیسة أنال تحتقر ال»فرماید: السالم میپافشاری دارد امام علیه و تفکر است که اسالم بر تکامل آن

السالم یقول: ان الکلمة من الحکمة لتلجلج فی صدر المنافق علیه الخسیسة، فان أبی حدثنی، قال: سمعت أمیرالمؤمنین

اگر مروارید گرانبهایی را از » . [1] «...فطانها، حتی یلفظ بها فیسمعها المؤمن فیکون احق بها و أهلها فیلقفها نزاعا الی

 السالم شنیدم،مشمار زیرا پدرم به من فرمود که من از امیرالمؤمنین علیه ارزشی به دست آوردی، کوچکباله دان بیز

و مضطرب است تا این که به زبان  ای از حکمت در سینه منافق، باهوش و ذکاوت او در کشمکشفرمود: همانا کلمهمی

  «.ته آن است پس آن را فراگیردشایس بیاورد و مؤمن آن را بشنود که او سزاوارتر و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .چاپ اول 42/  1بحاراالنوار:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 فرزندان زین العابدین

السالم ذکورا و اناثا پانزده نفر العابدین علیهنگارد: فرزندان حضرت امام زینشیخ مفید رحمه الله در کتاب ارشاد می

  :بودند

  .السالم که شرح حال مادرش گذشتحضرت امام محمد باقر علیه - 1

  .ولد بودهحسین. مادر این سه نفر ام - 9حسن  - 7عبدالله  - 2

  .ولد بودهعمر. مادر این دو نفر هم ام - 6زید  - 5

  .ولد بودهسلیمان. مادر این سه نفر ام - 4عبدالرحمان  - 4حسین اصغر  - 7

  .ولد بودهخدیجه. مادر این دو نفر هم ام -11العابدین بوده کترین فرزندان حضرت زینعلی که کوچ - 10

  .ولد بودهمحمد اصغر که مادرش ام - 12

  .ولد بودهعلیه. مادر این سه نفر نیز ام - 12کلثوم ام - 19فاطمه  - 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

 . 1776چاپ پنجم 

 «نماز»و دخول در « وضو»فاصله بین گرفتن 

فاصله مابین وضو و نمازشان، ایشان را  شدند، درسالم هر گاه از وضوی نماز فارغ میالحضرت علی بن الحسین علیه

 لرزیدند. به ایشان گفته شد: این چه حالتی است که شمالرزد، میداری که می گرفت و به مانند شخص تبلرزش فرامی

ایستم؟ و چه کسی را اراده یم دانید برای چه کسیوای بر شما!! آیا می»شود؟ حضرت جواب فرمود: را عارض می

  . [1] «دارم تا با او به مناجات برخیزم؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .نقل از مناقب و حلیة االولیاء()به  72، ح 74، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 فرزدق، شاعر برجسته عرب

ر اشعار تابناک جناب فرزدق منعکس است. د در آئینه -السالمعلیه-یکی از عالیترین توصیفات از حضرت زین العابدین 

  :کنیمب آن را بررسی میبازتا این قسمت زمینه انشاد این اشعار و
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ترین عناصر حکومتی( و از مهم« ولید بن عبدالملک»)برادر خلیفه مروانی  «هشام بن عبدالملک»در سالی از سالها 

اقدام کند به « حجراالسود» آمد و وقتی وارد مسجدالحرام شد و خواست برای بوسیدن و استالم« مکه»حج به  برای

نگردید. اطرافیان او برایش منبری نصب کردند و او بر آن  ن عمل مستحب، موفقخاطر کثرت ازدحام مردم، به ای

های که حوله السالم در حالیاو حلقه زدند. در همین حال بود که حضرت علی بن الحسین علیه نشست و شامیان گرد

از نظر صورت و رایحه دل انگیز عطر وجودی  احرام را بر تن داشتند، پیش آمدند. حضرت زیباترین مردم بودند

شد. می نمود. بین دو چشم حضرت از اثر سجده، چیزی شبیه زانوی ماده بزی دیدهمی حضرت، از همگان دل انگیزتر

به خاطر هیبت ایشان راه گشودند تا  رسیدند مردم همه« حجراالسود»حضرت شروع به طواف کرده، و چون به موضع 

ای امیرالمؤمنین »گردید. یکی از شامیان حاضر در آن جمع گفت: « حجر» ه استالم و بوسیدناینکه حضرت موفق ب

  «این کیست؟ )هشام(

که در « فرزدق»اهل شام به شخصیت او راغب شوند.  خواستچرا که او نمی« شناسم.او را نمی»پاسخ داد: « هشام»

« ؟کیست ای ابافراس )کنیه فرزدق( او»شامی به او گفت: شناسم. فرد که من او را می آن جمع حضار بود بانگ برآورد

کرد. )این نکته قابل توجه است که این  شروع به سرودن قصیده غراء خود« هشام»فرزدق در آن جمع و در حضور 

یا در کتاب خود بیان نکرده بلکه در حضور یکی از ارکان حکومت  شاعر شجاع قصیده خود را در جایی مخفی و

هر نوع تمجیدی از  آمده بودند و« حج»به مرئی و منظر صدها نفر که از هر جای دنیای اسالم برای  و مقتدر مروان

ی یعن -صلی الله علیه و آله وسلم  -دودمان پیامبر  نظیر در وصف شخص شاخصاهل بیت بویژه بیان فضائل بی

حال و هوایی  ت است، او در چنین جو وبه معنای نفی صریح و طرد غاصبان خالف -السالمعلیه- حضرت زین العابدین

ناگواری برای شخص او در پی خواهد داشت ولی او  این قصیده حماسی را سروده است و پرواضح است چه پیامدهای

کرد.(  السالم ثبتهمیشه در طومار مدیحه سرایان شجاع دودمان عصمت و طهارت علیهم با این کار اسم خود را برای

  (.ثبت شده است« فرزدق»: )بنابر آنچه در دیوان قصیده فرزدق چنین است

  هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

  و البیت یعرفه و الحل و الحرم

  هذا ابن خیر عباد الله کلهم

  هذا التقی النقی الطاهر العلم

  فاطمة ان کنت جاهلههذا ابن

  بجده انبیاء الله قد ختموا

  و لیس قولک من هذا بضائره

  ن انکرت و العجمالعرب تعرف م

  کلتا یدیه غیاث عم نفعها

  یستو کفان و ال یعرو هما عدم

  سهل الخلیقة ال تخشی بوادره

  یزینه اثنان حسن الخلق و الشیم

  حمال اثقال اقوام اذا اقتدحوا

  حلو الشمائل تحلو عنده نعم

  قط اال فی تشهده« ال»ما قال 

  لوال التشهد کانت الؤه نعم

  حسان فانقشعتعم البریة باال

  عنها الغیاهب و االمالق و العدم

  ذا رأته قریش قال قائلها

  الی مکارم هذا ینتهی الکرم

  یغضی حیاء و یغضی من مهابته

  فما یکلم اال حین یبتسم

  بکفه خیزران ریحه عبق

  من کف اروع فی عرنینه شمم

  یکاد یمسکه عرفان راحته

  رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم

  شرفه قدما و عظمه الله

  جری بذاک له فی لوحه القلم

  ای الخالئق لیست فی رقابهم

  الولیة هذا اوله نعم

  من یشکر الله یشکر اولیة ذا

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  فالدین من بیت هذا ناله االمم

  ینمی الی ذروة الدین التی قصرت

  عنها االکف و عن ادراکها القدم

  من جده دان فضل االنبیاء له

  و فضل امته دانت له االمم

  مشتقة من رسول الله نبعته

  طابت عناصره و الخیم و الشیم

  ینشق ثوب الدجی عن نور عزته

  کالشمس ینجلب عن اشرافها الظلم

  من معشر حبهم دین و بغضهم

  کفر و قربهم منجی و معتصم

  مقدم بعد ذکر الله ذکرهم

  فی کل بدء و مختوم به الکلم

  لتقی کانوا ائمتهمان عد اهل ا

  او قیل من خیر اهل االرض قیل هم

  ال یستطیع جواد بعد جودهم

  و ال یدانیهم قوم و ان کرموا

  هم الغیوث اذ ما ازمة ازمت

  و االسد اسد الشری و الباس محتدم

  ال ینقص العسر بسطا من اکفهم

  سیان ذلک ان اثروا او ان عدموا

  یستدفع الشر و البلوی بحبهم

  . [1] یسترب به االحسان و النعمو 

  ترجمه اشعار فرزدق: )از ابیات انقالب در شیعه(

 و« کعبه»شناسد و گامهایش را می جای« بطحا»شناسی، همان کسی است که سرزمین این شخصیت که تو او را نمی -

  .قدمندهم اش همدم ودر شناسایی« حرم»و « حل»

از هر آلودگی و رذیلت و پیراسته از هر عیب و  داست، این همان شخصیت منزهاین فرزند بهترین تمامی بندگان خ -

 -ت فاطمه اس این فرزند -منقصت و کوه بلند علم و فضیلت و نور افکن عظیم هدایت است.  علت، و مبرا از هر نقمت و

  .یده استسلسله شریفه انبیاء ختم گرد او« جد»همان کسی که با  -اگر تو نسبت به نسب او جهل داری 

کاهد، زیرا آن کس که تو او عظمت و جلوه جالل و شکوه شخصیت او را فرونمی این که تو گفتی این کیست؟ رونق و -

فیاض و رحمت گستر است،  هر دو دستش، ابری -شناسند. هر دو او را بخوبی می« عجم»و « عرب»شناسی نمی را

  .پذیردکاستی نمی گاهبارد و ماده جود و عطایش هیچکه رگبار فیض فرومی

، «کرم»و « حلم»خویی نرم و سازگار دارد و مردمان، هر زمان از حدت خشمش در امانند و همیشه دو خصلت  -

  .جوانب شخصیت او را همی آرایند

 اند، چنانکه خوئی ستوده و روییآمده او به دوش کشنده بار مشکالت اقوامی است که زیر سنگینی آن بار، به زانو در -

 او نیاز نیازمندان و خواهش -مستمندان در مذاق جانش شیرین و خوشایند است.  گشوده دارد و اعالم پذیرش حوائج

)نه(  «ال»گاه جز به هنگام تشهد کلمه  سائالن را همیشه با چهره با چهره گشوده و منطق مثبت استقبال کرده است و هیچ

  .)بلی( همی بود« نعم»او نیز « یال»بود نمی بر زبان نرانده است و اگر ذکر تشهد

 گرمی و روشنی بر همگان افشانده و از این رو در برابر اشعه نیرومندش، تاریکی خورشید فروزان احسان او، -

از « ستم»مستمندان، و تیرگی  از محیط زندگی« فقر»از فضای اندیشه و دل گمراهان و ظلمت « ضالل»و « لجاج»

هرزمان که قبایل قریش به سوی او بنگرند، شعرا وخطبای  -است.  سته و به یکسو رفتهآفاق حیات ستمزدگان رخت برب

به او همی « احسان» و« جود»اختیار، اذعان و اقرار کنند که هر گونه ثنایش زبان همی گشایند و بی ایشان به مدح و

  .کشاند در منزلگاه مکارم او رخت همی« کرم»پیوندد و کاروان 

 پوشانند وتأثیر هیبت و عظمتش، دیدگان فرومی پوشاند و حاضران حضرتش تحتم، دیدگان فرومیاو از فرط آزر -

  .آیدبگشاید، سخنی در حضور او بر زبان نمی جز به هنگامی که لب به تبسم

 پراکند، و بویش دل انگیز است، بیننده از زیبایی و تناسبی که در چهرهدر دستش عصای خیزرانی است که عطر می -

  .دارد، به شگفت آید

 -المالسعلیه-در مدح حضرت سجاد « فرزدق»قابل توجه اینکه بعضی از محققین در بودن این بیت به عنوان قصیده )

  (.اندتردید کرده

)حجراالسود( گام فرانهد، گویی  جود و عطای کف بخشای او چنان است که چون به آهنگ دست سودن بر رکن حطیم -
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  .دارد و از جود و عطایش برخوردار گردد د تا او را نزد خود نگاهخواهمی« رکن»که 

  .روان گشته است« قدر»در تحقق این مشیت، بر لوح « قضا»خدای او را شرافت بخشیده است و برترین داده و قلم  -

مه عمتی بر ذکدامین گروه از خالیق الهی است که نیاکان این شخصیت عظیم و یا از خود این شخص کریم، منتی و ن -

 .خود نداشته باشد

ضرورت، زیرا مردم جهان، دین خدا را  هر کس خداوند را شکر بگذارد، نیاکان این امام را همی شکر کند، به حکم -

 او به اوج دین و عزتی قدم -اند. رسته« شرک»و « کفر»هدایت این خاندان از  از خانه او به دست آورده و در پرتو

اند و دستها و قدمها از نیل به آن و نرسیده در اسالم به آن قله پرافتخار عظمت و جالل،« عجم»و « عرب»نهاده که 

  .اندادراکش عاجز مانده

  .این فرزند کسی است که فضل پیامبران، دون فضل او و فضل امتهایشان دون فضل امت اوست -

بر دمیده است، از این رو عناصر  - صلی الله علیه و آله وسلم -بر شاخه نیرومند شخصیت او از پیکره شخصیت پیام -

  .وجودش و اخالق و سجایایش پاک و پاکیزه است

او از گروهی  -گرداند. ها را نابود میظلمت درد، چنانکه خورشید با اشراق خود،نور پیشانیش پرده ظلمت را می -

  .قرب جوارشان ساحل نجات و پناهگاه امن و امان است است و« کفر»شان دشمنی و« دین»شان است که دوستی

اگر اهل  -فرجام و حسن ختام همی پذیرد.  پس از نام خدا، نام ایشان بر همگان مقدم است و هر کدام به نام ایشان، زیبا -

  .همی آیدایشانند، و اگر از بهترین اهل زمین بازپرسند، نام ایشان به میان  تقوی شمرده شوند، ایشان پیشوایان

از کرم که باشد، قدرت همسری و  رسد و هیچ قوم به هر پایههیچ بخشایشگر به قله کرم و منتهای جود ایشان نمی -

اند و به هنگام اشتغال به به روزگار سختی و قحطسالی، باران رحمت بزرگان این خاندان -همسنگی ایشان را ندارد. 

  .اندشیران بیشه شجاعت جنگ،

بندد و این گشوده دستی در هر دو را از جود و عطاء نمی ت و سختی زندگی، دستهای بخشایشگر آنهاعسر معیش -

  .درویشی، برای ایشان یکسان است حالت توانگری و

 ها به برکت آن محبت فزونی همی گیرد. باشود و احسان نعمتشان رفع میمحبت ناگواریها و گرفتاریها به یمن -

 بشدت« هشام» -السالمعلیه-العابدین  مثال حضرت زیند و نغز و بیان کماالت و فضایل بیسرودن این اشعار بلن

مورد بررسی « فرزدق»دهد که باید آن را تحت عنوان بازتاب قصیده می گردد و دستوراتیناراحت و غضبناک می

  .قرار داد

  بازتاب قصیده فرزدق در مدح حضرت سجاد

ود، ب با بهترین و عالیترین مدائح -السالمعلیه-مدح و توصیف حضرت زین العابدین  با شنیدن این قصیده که سراسر

را قطع کنند و جایزه او را نیز « فرزدق» غضبناک گردیده و دستور داد تمام حقوق و مستمری« هشام بن عبدالملک»

 پدری جدی همانند جد او،»داد:  پاسخ« فرزدق»سرایی؟!! مانند چنین اشعاری نمی بریدند. بعد گفت: چرا در مورد ما به

این پاسخ فرزدق بیشتر « این اشعار بسرایم!! بمانند پدر او و مادری نظیر مادرش بیاور، تا من در مورد شما به مانند

 واقع است،« مدینه»و « مکه»که در بین « عسفان»داد او را در محلی به نام  را خشمگین کرد و دستور« هشام»

حضرت مبلغ دوازده هزار دینار برای  رسید و -السالمعلیه-به خدمت حضرت علی بن الحسین  محبوس کنند. این مطلب

همان را  ما را معذور بدار، اگر نزد ما بیشتر از این مقدار چیزی بود، حتما« ابافراس» او فرستادند و پیغام دادند که ای

گفت: یا ابن رسول الله من آنچه را گفتم جز به  د وآن پول را پس فرستا« فرزدق»فرستادیم. اما تو می« صله»به عنوان 

تمام  از این رو« کنم.برای رسول خدا نبوده و هیچ چیز در مقابل آن دریافت نمی خاطر غضب برای رضای خداوند و

سوگند به حق من بر تو این را »دادند که:  آن پول را به حضرت برگردانید، حضرت باز پول را برگرداندند و پیغام

یغام پ پس از این« شناسد.بیند و نیت و انگیزه تو را میتو و موقعیت تو را می ل کن. آری به تحقیق خداوند مکانقبو

  .پول حضرت را قبول کرد« فرزدق»

 «هشام»سراید. این خبر به و در هجو او می« هشام»حبس بود اشعاری را بر ضد  در حالی که در« فرزدق»از آن بعد 

به طول انجامید و مرتب « فرزدق»حبس  [ . البته در خبر دیگری آمده است چون9او را آزاد کنند. ]رسید و دستور داد 

شکایت برد و حضرت برای او دعا کردند و به  -السالمعلیه-علی بن الحسین  کردند به حضرتاو را به کشتن تهدید می

یابن رسول الله خلیفه اسم مرا از  :آمد و گفتدعای ایشان از زندان آزاد گردید. پس از آزادی به حضور حضرت  برکت

  دهند. حضرت پرسیدند: عطاء و حقوق تو چقدر بوده است؟نمی دیوان حذف کرده و دیگر حقوقی به من

تو به بیش از این نیاز  دانستم کهاگر می»، حضرت برای چهل سال او به او پول دادند و فرمودند: «مبلغ فالن»گفت: 

[ . قابل ذکر است که اگرچه دیوان 7گذشت چهل سال درگذشت. ] بعد از« فرزدق»و « دادمو میداری حتما باز به ت

دفاع از ساحت  خلفای غاصب و سفاک اموی و مروانی آلوده شده است ولی جوانمردی و شجاعت او در فرزدق به مدح

ه از خود نشان داد و تصدیق ممکن و بعد اخالصی ک و معرفی حضرت به بهترین نحو -السالمعلیه-قدس حضرت سجاد 

  .گناه او را در تمجید ظالمین، تکفیر نموده است حضرت در مورد اخالص او، قطعا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها
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از حلیة االولیاء اغانی و دیگر  )به نقل 17، ح 199)به نقل از ارشاد( و ص  19، ح 191، ص 96حاراالنوار ج ب [1]

  .()به نقل از اختصاص 91، ح 171کتابها( و ص 

  .)به نقل از: دیوان فرزدق و مناقب( 197، ص 96بحاراالنوار ج  [2]

)به نقل از:  99، ح 191ص با مختصر تفاوت( و ص )به نقل از: اختصا 91، ح 171، ص 96بحاراالنوار ج  [3]

  .الخرائج و الجرائح(

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 فصاحت و بالغت

ی کربال ایراد فرمود و نفوذ و اثراتش در واقعه ها و بیانات امام سجاد که در کوفه و شام و مدینه و در موارد دیگرخطبه

ادیه، سج یی کاملهبر حسن بالغت و کمال فصاحت آن حضرت است. تنها نگاهی به صحیفه ، خود باالترین دلیلدر دلها

زیبا و لطایف و حقایق الهی و زیبایی و  و بدایع معانی و فصاحت الفاظ و بالغت عبارات و ترکیب کلمات و سخنان

شود خود این حقیقت را آشکار السالم دیده میپرور حضرت سجاد علیه شکوه و قدرت روحی که در تعبیرات روح

کامله به انجیل آل محمد  یی آن حضرت نرسیده چنان که صحیفهکه در فصاحت و بالغت هیچ کس به پایه سازد،می

ت خود سجادیه و ادعیه و غیره که از آن حضرت باقی مانده اس ی)ص( شهرت یافته، و کلمات معجزه آسا از صحیفه

خاضع و خاشع  حال کسی از فصحای عرب نتوانسته است بمانند آنها بیاورد و در برابر عظمت آن اعجازیست که تا

ی کامله را به تفصیل مورد بحث قرار صحیفه اند، و ما در صفحات آینده در بخش کتب و آثار آن حضرتگردیده

  .خواهیم داد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ :منبع

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 فروتنی

  :یل اخالقی است که خدا، رسولش را به رعایت آن مأمور کرده استفروتنی از جمله فضا

  (912و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. )شعراء: 

الهی و خلقش قرآنی بود، همواره  و پرت را )از روی تواضع( بر پیروان مؤمنت بگستران. پیامبر که مؤدب به ادب بال

السالم نیز چنین بود و در عین جالل و بود. علی بن الحسین علیه نبا وجود عظمت شخصیتش، در برابر مؤمنان فروت

موی )و گران قیمت(، مرا به سرخ شتران»فرمود: عظمتی که در دیدگان مردم داشت، با آنان فروتن بود و می شکوه و

کرد و تنی رفتار می[ . حضرت همواره با بندگان خدا به فرو1«. ]سازدنمی ای که از فروتنی دارم، خوشحالاندازه بهره

دانش را از پدرش به ارث برده بود،  گذاشت. با آنکه در خاندان نبوت بزرگ شده وشخصیت انسانی آنان احترام می به

گوید: یافت. عبدالرحمن بن اردک میعالمان، گاه در درس آنان حضور می حال برای ارج گذاری به علم ودر عین

شد و در اسلم )شاگرد خود( حاضر می زد و نزد زید بنآمد و مردم را کنار میجد میالسالم به مسالحسین علیه علی بن»

 مطعم به او گفت: خدا تو را ببخشاید. تو سرور مردمانی! آیا این همه راه نشست. نافع بن جبیر بنحلقه بحث او می

وی فرمود: علم مطلوب است. از این  پاسخ السالم درنشین گردی؟ علی بن الحسین علیهپیمایی تا با چنین غالمی هممی

 تو قریش را )با همه شرافت و»و نیز آمده است که نافع به آن حضرت گفت:  . [9] .«رو، هر جا که باشد، باید طلبید

[ حتی به حضرت 7«. ]گردیمی نشینمعروفیت( رها کرده و با غالمی از بنی عدی )فرزند غالم عمر بن خطاب( هم

[ . این نوع برخورد که نشانگر فخرفروشی جاهلی بود، نزد 9«. ]شویمی نشینبا اقوام پست همچرا »اعتراض شد که: 

جست. اعتراض وی می نشانه کرامت نبود، بلکه شخصیت هر فردی را نه در نژاد، بلکه در تقوا و دانش آن حضرت

ن انس، پیشوای مذهب مالکی بدان ای است که مالک بنکته فشردند و این همانکنندگان جز بر تفاخر جاهلی پای نمی

ضیلت که در دین، ف السالم شخصیتی بودنازید، ولی علی بن الحسین علیه)اعتراض کننده( به خود می نافع»اشاره دارد: 

آن حضرت حتی در راه رفتن وی نیز نمایان بود، آن گونه  [ . چنین فروتنی در همه زوایای زندگی2«. ]و برتری داشت

انش دستانش از حدود ر گشود والسالم همواره چنین بود که دستای خود را نمیعلی بن الحسین علیه اه رفتناند: رکه گفته

و ال »فرماید: برخاسته از تربیت قرآنی است؛ زیرا قرآن می رفت(. چنین رفتاریگذشت )با کبر و غرور راه نمینمی

  (77ء: )اسرا«. مرحا؛ بر روی زمین با تکبر راه مرو تمش فی االرض

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .742، ص 9؛ سیر اعالم النبالء، ج 194، ص 7؛ حلیة االولیاء، ج 744، ص 91تهذیب الکمال، ج  [1]
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  .177، ص 7؛ حلیة االولیاء، ج 746، ص 91ذیب الکمال، ج ته [2]

  .111، ص 2طبقات، ج  [3]

  .742، ص 91؛ تهذیب الکمال، ج 744، ص 9سیر اعالم النبالء، ج  [4]

  .منابع پیشین [5]

 174منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما؛ چاپ اول 

 ق

 قناعت

  . [1] .ثروتمندترین مردم کسی است که به آنچه خدا نصیب او کرده است، قانع باشد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .196، ص 7حلیةاألولیاء،ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 قاسم بن عبدالرحمن

  . [1] .السالم آورده استابوالقاسم قاسم بن عبدالرحمن، شیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779السالم چاپ  رضا علیه

 قاسم بن عوف

گوید: وی خدمت و شیخ طوسی می [1] قاسم بن عوف شیبانی، برقی او را از اصحاب امام زین العابدین شمرده است،

گوید: من [ کشی به سند خویش از او نقل کرده می9در رفت و آمد بود. ] علی بن حسین علیهماالسالم و محمد بن حنفیه

رسیدم و یک بار به حضور آن می کردم، یک بار به خدمت اینین و محمد بن حنفیه رفت و آمد میخدمت علی بن حس به

  :علیهماالسالم رسیدم، به من فرمود گوید: روزی به خدمت علی بن حسینرفتم، میمی

وگند س یرا که به خداایم زبروی و بگویی که ما علم را به نزد تو به ودیعت گذارده شیبانی! مبادا تو، به نزد مردم عراق»

خدا تو را ناتوان خواهد کرد و زنهار از طریق ما  ایم و مبادا که به نام ما ریاست طلبی کنی کهما چنین کاری را نکرده

ت که بهتر اس تو را نیازمند خواهد کرد و بدان که تو اگر در راه خیر عقب بمانی برای تو نان بخوری که خداوند بیشتر

کنیم پس اگر کند روزی از او بازخواست میمی شی و بدان که هر کس حدیثی را از قول ما نقلدر راه شر رئیس با

 و راستگو خواهد نوشت و اگر دروغ گفته باشد خداوند او را دروغگو ثبت خواهد کرد راست گفته باشد خداوند او را

السالم شروع کرد به و سپس امام علیه توان جست،زنهار که تو آهنگ سفر کنی زیرا این جا مرکزی است که علم را می

  . [7] «.بن علی علیهماالسالم و بر امامت آن حضرت راهنمایی فرمود بیان فضیلت فرزندش امام ابوجعفر، محمد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال برقی [1]

  .رجال طوسی [2]

  .رجال کشی [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 قاسم بن محمد

 مدینه است. قاسم برترین فرد زمان خود بود، ابعین و یکی از فقهای هفتگانهبکر، وی از بزرگان تقاسم بن محمد بن ابی

د: گویمی اند، یحیی بن سعیدکرده و جمعی از بزرگان تابعین از وی روایت کرده و او از جمعی از صحابه روایت نقل

ت یافت و بعضی نیز تاریخ ه. وفا 171در سال  ما کسی را نیافتیم که بتوانیم بر قاسم بن محمد ترجیح دهیم... قاسم

  . [1] .اندکرده دیگری را برای درگذشت او نقل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .999/  7وفیات االعیان:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 قضای نماز نافله

شد ای از نوافل روز قضا میاگر نافله السالم از آن حضرت فوت نشد وای در طول مدت عمر امام علیههیچ نماز نافله

 پسران من! البته این عمل»فرمود: کرد و میپسرانش را به این عمل سفارش می آورد ورا به جا میدر شب قضای آن 

  . [1] «.کردید، آن را ادامه دهید بر شما واجب نیست اما من دوست دارم که هر کدام از شما که به کار نیکی عادت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

 .27/  9صفة الصفوه:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 قلیوبی

  . [1] «.فضایل امام بیشتر از آن است که قابل شمارش باشد و در وصف بگنجد»فعی گوید: احمد قلیوبی شا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .17تحفة الراغب: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 قناعت

باشد از غمهای دنیا آسوده شده است، امام  اما قناعت که از باالترین صفات انسانی است، هرگاه انسانی بدان آراسته

  :فرمایدمی باره السالم در اینعلیه

بر آنچه خداوند نصیب او کرده، قانع باشد او از بی  هر که[ . »1« ]من قنع بما قسم الله فهو من أغنی الناس...»

گرترین و توان براستی قناعت گنجی فناناپذیر است بنابراین هر که به نصیب الهی قانع باشد از «.نیازترین مردمان است

  .است ردمان و از همه کس اندوهش کمترترین منیازترین و آسودهبی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .719/  11ه: ، وسائل الشیع79/  9؛ جمهرة األولیاء: 147صباغ: ص فصول المهمه ابن [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 
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 قبر النذور در بغداد

رد، آن ابغداد به قدر نصف میل فاصله د نگارد: قبری است در پشت بغداد که تایاقوت حموی در کتاب معجم البلدان می

ده ش نمایند. از قاضی تنوخی بغداد نقلروا شدن حوائج خود در آنجا نذر و نیاز می کنند و برایقبر را مردم زیارت می

او بودم، همین که چشم عضدالدوله به قبر  که گفت: من در آن موقعی که عضدالدوله از بغداد به عزم همدان خارج شد با

لنذور است، ا بنائی است؟ گفتم: اطال الله بقاء موالنه این مشهد النذور است، نگفتم: قبر النذور افتاد از من پرسید: این چه

عضدالدوله از اینکه من کلمه قبر را به زبان جاری نکردم  .گیرددانستم که وی کلمه قبر را به فال بد میزیرا می

این قبر است؟ من  ن سئوال شرح حال صاحبدانستم که اینجا قبر النذور است ولی منظورم از ایمی :خوشحال شد و گفت

 بن علی بن ابی طالب است. یکی از خلفاء در نظر گرفت که گفتم: این قبر عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی ابن الحسین

ر بوعبیدالله از اینجا ع لذا دستور داد تا در اینجا گودالی کندند و روی آن را پوشانیدند، موقعی که وی را مخفیانه بکشد

  !!ریخته شد و بدین وسیله زنده به گور گردید ها بر روی اوکرد غفلتا در این گودال افتاد و خاک

ه مقصود کند و بمی گویند که هر کس حاجتی داشته باشد برای این قبر نذر و نیازیقبرالنذور می این قبر را از این لحاظ

ام. عضدالدوله این موضوع را قبول حاجت خود نائل شده ام و بهرسد. من مکررا برای این قبر نذر کردهخویش می

 مردمان عوام است این گونه حوائج تصادفی و اتفاقی است، منشأ اینگونه موضوعات از خرافات نکرد و گفت: روا شدن

  !!خواهند از برای خود دکان و بازاری باز نمایندکه می

خواست و گفت: نذر درباره این  روزی دیدم عضدالدوله مراگوید: من در جواب وی چیزی نگفتم، پس از چند می قاضی

  .داشتم برای صاحب این قبر نذری کردم و به مقصود خود رسیدم قبر مجرب و مؤثر است زیرا که من حاجت مهمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

العابدین(؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسالمیه؛ ( )سرگذشت حضرت امام سجاد زین6منبع: ستارگان درخشان )جلد 

  1776چاپ پنجم 

 ک

 کوله بار

  طور نیست؟قربان، امشب هوا خیلی سرد است، این -

  .شودوزد بیشتر سردمان میهای خیس و با این باد که میآری، در این هوای بارانی و لباس -

  .گویم بهتر است قدری زیر سایه بایستیم تا باران که بند آمد برویممی -

  .رویمها بند بیاید، دیگر راه زیادی نمانده است، میاز کجا معلوم به این زودی -

  .آیدکیست که در تاریکی به این سمت می آنجا را نگاه کنید، او -

  .شوددانم، بگذار جلوتر بیاید معلوم مینمی -

ت رفتر شد. آن دو نفر نیز جلوتر رفته بودند. هر دو طرف صدای پاهایشان را که در گل فرو میصدای پای او نزدیک

  .شنیدندمی

  !عجب، شمایید -

  .سالم علیکم، آری منم -

پشتی، معلوم است خیلی سنگین است،  روید، آن هم با آن کولهدر این هوای سرد و بارانی کجا میالسالم، علیکم -

  خواهید غالمم آن را برای شما بیاورد؟می

  .نه ممنونم -

  .پس اجاره دهید خودم آن را بردارم -

  .متشکرم، نیازی نیست -

  حتماً داخل آن چیز ارزشمندی است که...؟ -

خورد و به درد کس دیگری جز من نمی ی سفر است و باید خودم آن را حمل کنم و به جای امنی برسانم،نه، این توشه -

  .بود... شما هم بروید تا من به کارم برسم اگر من بردارم نزد میزبانم عزیز خواهم

  .خداحافظ -

  .خدانگهدارتان -

های داخل کوچه را گذشت. آفتاب، گل ریان چند روزیگفتگویی بود بین امام سجاد و آن مرد و غالم او. از این ج این

نشسته بود و خود را به آغوش گرمای آفتاب سپرده بود. امام در حال  خشک کرده بود و مرد با غالمش جلو در خانه

  .در پیش دارم کوچه بود. آن مرد با دیدن او گفت: پس چرا به سفر نرفتید، مگر نگفتید سفری عبور از

  .کنی نبود، منظورم کوچ به سرای دیگر و سفر مرگ بودسفر که تو فکر میمنظور من آن  -

از آن واقعه گذشت. وقتی امام سجاد  گویید. و دوباره از یکدیگر خداحافظی کردند. چند ماهفهمم چه میمن که نمی -
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 های شهرها در کوچهتازه فهمیده بودند که او چه کسی بود آن ناشناس که شب السالم دیده از جهان فرو بست، مردمعلیه

السالم. آن مرد و غالمش تازه متوجه شده علیه زد کسی نبود غیر از علی بن حسینها سر میافتاد و به خانهراه می به

بود. او که  چه کسی« و میزبانمهماندار »آن کجا بود و « جای امن»چه بود. « ی سفرتوشه» بودند که منظور امام از

ی سفر بود، سفری که هر چقدر بار او پر از توشهکوله رفت مستمندان و بیچارگان بدون توشه ماندند، در حالی کهمی

  . [1] .است توشه برداریم باز هم کم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .971علل الشرایع، ص  [1]

 .1747منبع: حیات پاکان داستانهایی از زندگی امام سجاد؛ مهدی محدثی؛ بوستان کتاب چاپ اول 

 کودکی پیاده تا مکه

  :اندابراهیم ادهم و فتح موصلی، هر یک روایت کرده

رفتم، کاری پیش آمد و از قافله جدا گشتم. پس ناگهان با کودکی که در حال راه رفتن بود، در صحرا می من با قافله

  .برخورد کردم

  !رود؟آب و علف و کودکی که در آن راه میگفتم: سبحان الله! صحرایی بی

  .پس به کودک نزدیک شدم و به او سالم دادم. کودک جواب سالمم را گفت

  روی؟پرسیدم: کجا می

  .ی خداگفت: به خانه

  .ی خدا نه بر تو واجب است و نه از سنت استگفتم: عزیزم، تو کوچکی و رفتن به خانه

  !ای که بمیرد؟فرمود: ای پیرمرد! هنوز کوچکتر از مرا ندیده

  گفتم: آذوقه و مرکوبت )حیوان سواریت( کو؟

  .باشدوالیم میام تقوا است و مرکوبم پاهایم و مقصدم مفرمود: آذوقه

  بینم؟گفتم: غذایی همراه تو نمی

  ات با خود غذا ببری؟فرمود: پیرمرد! آیا نیکوست که کسی تو را به مهمانی فراخواند و تو از خانه

  .گفتم: نه

  .کنداش فراخوانده، خودش سیر و سیرابم میفرمود: کسی که مرا به خانه

  .گفتم: بیا سوار شو تا از حج باز نمانی

  :ای که فرمودی من کوشش است و رساندنم به مقصد اوست. مگر این سخن خداوند را نشنیدهفرمود: وظیفه

  . [1] .«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین»

د و با آن کودک و زیبایی نمایان ش ی سپیدای با جامهگوید:در همین حال و هوا بودیم که ناگهان جوان نیکو چهره راوی

  .معانقه کرد و بر او درود فرستاد

  من به سوی جوان پیش رفتم و به او گفتم: تو را به خدایی که زیبایت آفرید سوگند که، این کودک کیست؟

  .السالم استطالب علیهمشناسی؟! او علی بن حسین بن علی بن ابیگفت: او را نمی

  و گفتم: تو را به پدرانت سوگند که این جوان کیست؟پس جوان را رها کردم و سراغ کودک رفتم 

  !شناسی؟فرمود: او را نمی

  .گفتم: نه

  .فرستدآید و بر ما درود میفرمود: او برادرم خضر است که هر سال نزد ما می

  وی؟رتوشه و آذوقه در این بیابان راه میگویی که چگونه بیگفتم: تو را به حق پدرانت سوگند آیا به ما نمی

  .ام چهار چیز استنوردم و توشهفرمود: من با توشه این صحرا را در می

  گفتم: آنها کدام است؟

بندگان و عیال او و اسباب و ارزاق را  دانم و تمام مخلوقات رادنیا را با این همه گستردگی، مملکت خداوند می :فرمود

  .بینممیزمین جاری و نافذ  دانم و قضای او را دربه دست خدا می

کنی، پس العابدین! تو با این توشه از کوره راههای آخرت عبور میزین ای داری، ایعرض کردم: چه خوب توشه

  .توانی از کوره راههای دنیوی هم عبور کنیاست که می معلوم

  ای چشم و چراغ عارفان ادرکنی

  وی مشعل بزم عاشقان ادرکنی

  ای روح نیایش، ای امام سجاد

  بهار باغ جان ادرکنی گل بوی
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  :پی نوشت ها

کنیم راههای خویش البته هدایتشان می کنند، به)کسانی که به خاطر ما جهاد و کوشش می 46ی عنکبوت آیه سوره [1]

  .(و خداوند با نیکوکاران است

حمد صلی الله علیه و آله و محمد و آل م زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 کرامت نفس

  . [1] .من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا

  .هر که کرامت و بزرگواری نفس داشته باشد، دنیا را پست انگارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 کریم و لئیم

  . [1] .ألکریم یبتهج بفضله، و اللئیم یفتخر بملکه

  .اش مفتخر استل است و لئیم و پست به داراییکریم و بخشنده به بخشش خویش خوشحا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .161، ص 74تحف العقول، ج  [1]

 .1749د علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محم

 کتمان علم

 .کسی که علمی را از دیگران کتمان کند یا برای آموختنش از آنان مزد بخواهد، هرگز از علم خود سود نخواهد برد

[1] .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .171، ص 7حلیةاالولیاء، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 کنکر

را از اصحاب امام زین العابدین شمرده  ن بوده است، شیخ اواند: نام وی وردامکنی به ابو خالد کابلی، بعضی گفته

ابلی ک فرمود: ابوخالدالسالم شنیدم که میگوید: از ابوجعفر علیهنقل کرده، می [ کشی به سند خود از ابوبصیر1است، ]

مد و گفت: تا این که روزی به نزد وی آ روزگاری خدمتگزار محمد بن حنفیه بود و تردیدی نداشت که او امام است

 -آله  صلی الله علیه و -ای به شما خانواده است از شما به حرمت رسول خدا عالقه فدایت شوم، مرا احترام و دوستی و

امامی که خداوند اطاعت او را بر بندگانش واجب  السالم درخواست دارم بفرمایید آیا شما هستید آنو امیرالمؤمنین علیه

تو و هر  حمد بن حنفیه در پاسخ گفت: ای ابوخالد، مرا سوگند عظیمی دادی، امام من وم :گویدکرده است؟ ابوبصیر می

حنفیه را شنید به سمت خانه علی بن حسین  السالم است، ابوخالد همین که سخن محمد بنمسلمانی علی بن حسین علیه

 طلبد اماممی ه ایستاده است و اذناجازه خواستند و عرض کردند که ابوخالد بر در خان علیهماالسالم حرکت کرد، و چون

رسید فرمود: خوش آمدی، کنکر، تو هیچ وقت به دیدار  السالم اجازه داد، همین که وارد منزل شد، به نزدیک امامعلیه

حسین  درباره ما به نظر تو رسیده است؟ ابوخالد، به خاطر سخنی که از امام علی بن آمدی، چه چیزیما نمی

که مرا از دنیا نبرد تا این که امامم را شناختم،  سجده شکر خدا را به جا آورد و گفت: سپاس خدای راعلیهماالسالم شنید، 

که مادرم  فرمود: ابوخالد، چگونه امامت را شناختی؟ عرض کرد: این که شما مرا به نامی السالمامام سجاد علیه

اآگاه بودم و مدتی از عمرم را در خدمت محمد بن ن نامگذاری کرده بود خواندید، در حالی که من نسبت به امر امامت
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)ص( و  که او امام است، تا این که در همین نزدیکیها او را به حرمت خدا، رسول خدا حنفیه بودم تردیدی نداشتم

 مرا به امامت شما راهنمایی کرد و گفت: او امام امیرالمؤمنین سوگند دادم و درخواست کردم که امام را معرفی کند و او

مرا به  آنگاه شما به من اجازه فرمودید، شرفیاب شدم و به حضور شما که رسیدم، شما من و تو و همه خلق خداست،

دانستم که شما آن امامی هستید که خداوند اطاعت او را  نامی خواندید که مادرم مرا به آن نامگذاری کرده بود از این رو

جا که از افراد  [ ابوخالد مالزم امام شد و از علوم آن حضرت استفاده کرد تا آن9کرده است. ] بر هر مسلمانی واجب

  .مورد وثوق امام به شمار آمد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .رجال طوسی [1]

  .رجال طوسی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 کیسان بن کلیب

م و از اصحاب امام سیدالشهدا السالعلیه کیسان بن کلیب مکنی به ابوصادق، شیخ او را از اصحاب امام حسن زکی

 السالمعلیه السالم و از اصحاب امام ابوجعفر باقراصحاب امام زین العابدین علیه حسین بن علی علیهماالسالم و از

  . [1] .شمرده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 کارهای خیر امام سجاد در ماه رمضان

ارک رمضان کارهای خیر فراوانی داشت از جمله کارهای خیر آن حضرت از این قرار السالم در ماه مبامام سجاد علیه

  :است

  اطعام به مستمندان

السالم در هر امام زین العابدین علیه داران تشویق زیادی کرده و آن را مستحب دانسته است،به غذا دادن بر روزه اسالم

 را ذبح کنند و گوشت آن را بپزند، و در شامگاه بر سر دیگها تا گوسفندی دادروزی از ماه مبارک رمضان دستور می

داد به مستمندان، بیوه بیاورید، و دستور می ها رافرمود: کاسهدید غذا آماده است، میکشید، وقتی که میآمد و بو میمی

 با نان و ماند و خودنمی که همه دیگها پایان میافت و چیزی برای افطار آن حضرت باقی دادند تا اینزنان و یتیمان می

  . [1] .کردخرما افطار می

  آزادسازی بردگان

کرد و غالمانی را آزاد می السالم در ماه مبارک رمضان این بود که بردگان زیادی راخیریه امام علیه از جمله امور

کردند و با آنان زندگی میکه در سایه محبت آن حضرت محترمانه  نمود، با وجود اینخرید و از قید بردگی رها میمی

فرمود هرگز مجازات نمی کرد وپوشی میکردند از بدی آنها چشمکرد و اگر خالفی میخود رفتار می همچون فرزندان

اند که امام کرد، راویان اخبار نقل کردهدر ماه رمضان آزاد می و همواره بندگانی که در طول سال خریداری کرده بود،

فرمود و تنها تاریخ آن روزی را که نمی یچ گاه غالم و کنیزی که مرتکب گناهی شده بودند مجازاتالسالم هعلیه سجاد

که  کرد و یادداشتهایی راشد همه آنها را جمع میکرد و آخر ماه رمضان که میمی مرتکب خطایی شده بودند یادداشت

ای علی بن حسین: پروردگار تو »بگویید:  ای بلندفرمود: همگی با صدداد و میخطاهای آنها را ثبت کرده بود نشان می

 ای است که حق را بیانای و نزد پروردگار نوشتهکه تو اعمال ما را ثبت کرده اعمال تو را برشمرده است همان طوری

رده ک شمارد، و هر کاری کهاعمال تو را می کند مگر این که تمامکند و هیچ گاه گناه صغیره و کبیره را فروگذار نمیمی

بینیم، می ایم در نزد تو حاضر[ همچنان که ما هر عملی را که انجام داده9بینی، ]می باشی، در پیش روی خود، حاضر

که بگذرد و همان طوری که دوست داری خدای توانا  پس بر ما ببخش و از ما درگذر چنان که از خداوند توانا امیدواری

آمرزد و می ه خداوند بخشاینده است و نسبت به تو مهربان بوده و تو راخواهی دید ک از تو بگذرد تو از ما بگذر

ای است که حق و حقیقت را به ما بازگو نوشته دارد... همچنان که نزد توپروردگارت نسبت به هیچ کس ستم روا نمی

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

 بن حسین! بهکالن ما را فروگذار نکرده مگر آن که برشمرده است پس ای علی  کند هیچ یک از اعمال خرد ومی

ای و او به مقدار خردلی به کسی ستم ایستاده خاطرآور آن موقعی را که در برابر پروردگار داور دادگر خود با خواری

است.  آورند و خدا را بس که حسابرس و گواه بر اعمال بندگاننیز در روز قیامت می کند و آن مقدار ناچیز رانمی

  :فرمایدرا ببخشد، زیرا که او می تا خدای توانا از تو درگذرد و تو بنابراین از ما درگذر و ما را ببخش

که  داریداز بدیها درگذرند و آنها را ببخشند، آیا دوست نمی[ . »7« ]الله لکم. ولیعفوا و لیصفحوا أال تحبون ان یغفر»

که بر میزان توجه خاص آن  کرد، کلماتیمی همواره، این قبیل کلمات را تلقین به ایشان« -خدا هم از شما بگذرد؟

کرد به گریه و از خوف و خشیت باری کرد، و آنگاه شروع میداللت می حضرت و ارتباط خاصش به خدای متعال

اند درگذریم و ما ستم کرده پروردگارا! تو به ما امر فرمودی تا از کسانی که به ما»گفت: ریخت و میمی تعالی اشک

کردی، خود نیز از ما درگذر زیرا که تو سزاوارتر به گذشت و  چنان که به ما امرنیز از ستمگرانمان گذشتیم، هم

مان محروم در خانه همه کسانی که امر فرمودی هستی. خدایا به ما دستور دادی تا هیچ سائلی را از بخشش از ما و از

ایم و از تو درخواست احسان و بخشش داریم، خانه تو آمده برنگردانیم و اینک ما درخواست کننده و مستمندانیم که در

ای امر به احسان فرموده خود بر ما منت بگذار و ناامیدمان مفرما! زیرا که تو از ما و از هر کسی که خداوندا با عنایت

رخواست کردم، پس تو هم احسان کن، خدایا هر وقت از جمله د به بخشش و احسان سزاوارتری. خداوندا! من احسان

کسانی قرار ده که  ام، پس هم اکنون نیز، ای خدای بخشنده مرا در زمرهبزرگواری تو برخوردار شده کنندگان بودم از

  «.از نعمتها و احسانت برخوردارند

من »فرمود: می گرداند، در حالی که قطرات اشک از دیدگانش جاری بود،را به سمت آنان برمی آنگاه صورت مبارکش

سرپرستی کردم، مرا بخشیدید؟ زیرا که من سرپرست بد و  خشیدم، آیا شما هم از من گذشتید؟ و از این که بدشما را ب

به راستی که  «...اما مملوک پادشاهی بزرگوار، بخشنده، دادگستر، نیکوکار و بخشاینده هستم خوار و پست و ستمگر،

د!! بخشخود روحانیت انبیای الهی را تجسم می تهاین روح ملکوتی چه روح بزرگی است که با صفات و اخالق برجس

 «...ای موال و ای سرور! ما از تو گذشتیم»کردند: از امام سجاد، عرض می غالمان با شنیدن این قبیل سخنان

و او را از آتش دوزخ آزاد کن، همان  پروردگارا از علی بن حسین بگذر چنان که ما از او گذشتیم»فرمود: بگویید: می

 :گفتگفتند، و پس از گفتن ایشان، میغالمان نیز این جمالت را می« کرد. که او ما را از قید بردگی آزادطوری 

بروید که من از شما گذشتم و شما را  - :فرمودکرد و میو رو به ایشان می -خداوندا اجابت کن ای پروردگار عالمیان!

 رسید، جایزه ارزشمندی بهم. وقتی که روز عید فطر فرامیجهنم، آزاد کرد به امید عفو پروردگار و آزادی از آتش

  . [4] .نیاز شوندداد به قدری که بتوانند زندگی کنند و از مال مردم بیغالمان می

السالم در تقوا و اخالص فوق العاده و اطاعت علیه در دنیای پرهیزگاران و صالحان کسی همچون امام زین العابدین

السالم در ماه علیه که قلب شریفش آکنده از ایمان و معرفت خدا بوده است. به هر حال امام راستیخدا، وجود ندارد، به 

درماندگان و محرومان و آزاد کردن بردگان و هر آنچه را  مبارک رمضان انواع گوناگون احسان از نیکی به ضعیفان و

  .دادخدا بود انجام می که باعث نزدیک شدن به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .79/  96، بحاراالنوار: 746المحاسن: ص  [1]

  .(71ن / اشاره دارد. )آل عمرا« یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا...»به آیه شریفه:  [2]

  .99نور /  [3]

  .117 - 112/  96بحاراالنوار:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 کشته شدن دشمن شیعه

خواهم فالنی با من دشمنی دارد و من می»که:  ای نوشتمالسالم نامهگوید: به امام هادی علیهمحمد بن ریان بن صلت می

« شد. محتاج به آن کار نخواهی»جواب، حضرت مرا از آن منع کرده و فرموده بود که:  در« کاری علیه او انجام دهم.

  . [1] .داد پس در همان روزها آن دشمن به بدترین حالی مرد و مرا از آزار خود نجات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .حدیقة الشیعه [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  
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 کشتن و زنده شدن آهو

است که خواهش های غریزی و  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: مرد واقعی، مرد کامل، مرد شایسته کسی

هوای نفس خویش را مطیع اوامر پروردگار نماید، هر جا اجازه داده  تمایالت شهوانی خود را با حب الهی مهار کند و

  .نهی فرموده سرکوبش نمایدرا اعمال کند و هر جا که  است میل خود

الله، سؤالی دارم  می کند: که روزی در خدمت امام سجاد علیه السالم بودم، عرض کردم یابن رسول ابوحمزه ثمالی نقل

گردان. حضرت فرمود: بپرس هر چه می خواهی. عرض  با پاسخ آن چشمان مرا روشن کن و دلم را از کدورت بیرون

گوناگون باد. به  اول و ثانی چه می فرمائید؟ فرمود: بر آنها انواع عذاب الهی و لعن های کردم یابن رسول الله در مورد

رسول الله، آیا ائمه دین مصطفوی مرده را زنده می کنند  خدا قسم هر دو مشرک و کافر از دنیا رفتند. سؤال کردم: یابن

ابوحمزه  اه می روند؟ حضرت فرمود: ایمی نمایند و ابرص را شفا می دهند و بر روی آب ر و چشم کور را بینا

عطا کرده است و آنچه خداوند سبحان به پیامبر خاتم  خداوند متعال آنچه به تمامی انبیاء عطا کرده است به پیامبر ما نیز

فرموده و  عطا فرموده است آن حضرت جمیع آنها را به امیرالمؤمنین علیه السالم عطا صلی الله علیه وآله و سلم

است و به همین ترتیب هر امامی به امام بعد از  ؤمنین علیه السالم به پسرش امام حسن علیه السالم عطا نمودهامیرالم

 با اصحاب قیامت، بعد از آن فرمود: ای ابوحمزه روزی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم خود تسلیم می کند تا روز

ما هم میل به گوشت بریان داریم، پیامبر  یا رسول الله نشسته بودند شخصی گوشت بریان کرده بود. اصحاب گفتند:

به  مرا نیز به گوشت میل است. مردی از انصار در مجلس بلند شد و به خانه رفت و :صلی الله علیه و آله و سلم فرمود

ت رچیست که این بزغاله را خدمت حض همسرش گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوشت میل دارد نظر تو

بدان که غیر از این بزغاله هیچ چیز دیگری در خانه نداریم. پس آن مرد  ببریم، همسرش گفت: اختیار با توست، اما

ذبح کنید و بریان کنید و نزد من  را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آورد. حضرت فرمود: این بزغاله را بزغاله

 وردند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای یاران از این گوشتآ بیاورید. بزغاله را ذبح و بریان کرده. و

آن گوشت خوردند و همه را  بخورید اما استخوانش را نشکنید. سپس همه ی اصحاب و یاران و اهل بیت حضرت از

حاضر کردند و با ردای خود روی آن را پوشانید و دعا کرد،  کفایت کرد و بعد دستور داد استخوان های بزغاله را

دید بزغاله در خانه  خداوند زنده شد و به منزل آن مرد انصاری رفت، وقتی مرد انصاری به خانه آمد بزغاله به اذن

ه وقتی کند کالله علیه و آله وسلم است. ابوحمزه ثمالی نقل می  است فهمید که این معجزه ی پیامبر بزرگوار اسالم صلی

و من نیز در خدمت  علیه السالم این معجزه را بیان فرمود به اتفاق حاضرین به طرف صحرا حرکت کرد امام سجاد

که چرا می کردند حضرت آهویی را صدا زد بالفاصله  حضرت بودم. هنگامی که به صحرا رسیدیم چند تا آهو دیدیم

 بگویید و و بریان نمودند و بعد به حاضرین فرمودند: بسم الله فرمودند آن را ذبح کردند آهو نزد حضرت آمد، سپس

و سیر شدند، حضرت استخوان ها را جمع و  بخورید و استخوان های آن را نشکنید، همه از آن گوشت بریان خوردند

 به طرفبالفاصله آهو مثل اول زنده شد و با اشاره ی امام سجاد علیه السالم  داخل پوست آهو گذاشت و دعایی کرد،

  .آهوهای دیگر رفت و مشغول چرا شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 سب حاللک

روید؟ به آن حضرت عرض شد کجا می .رفتالسالم هر بامداد برای طلب معیشت از خانه بیرون میامام سجاد علیه

 دهید؟ فرمود: هر کس در طلب حالل باشد، آن طلب وبدهم. گفتند: آیا صدقه می ام صدقهروم تا برای خانوادهفرمود: می

  . [1] .شودب میای بر او محسوتالش، از جانب خداوند صدقه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .السالمبه نقل از امام صادق علیه 17، ص 17جامع احادیث الشیعه، ج  [1]

درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ منبع: پنجاه و هفت 

  . 1741اول بهار 

 کنیزی که آزاد شد

شد را برای که آنچه در آنجا واقع می در مدینه جاسوسی داشت« عبدالملک بن مروان»کند که نقل می« یزید بن حاتم»

 السالم یک کنیز از کنیزان خود را آزادنگام حضرت علی بن الحسین علیهه کرد. در هماننوشت و گزارش میاو می
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گزارش کرد. در این رابطه « عبدالملک» نمودند و سپس او را به ازدواج خود در آوردند. آن جاسوس این واقعه را به

 ا کنیزشده که تو ب اما بعد، به تحقیق چنین به من گزارش»السالم نوشت: علیه به حضرت علی بن الحسین« عبدالملک»

تو، که « کفو»افرادی همطراز و  هستند« قریش»دانی در ای و این در حالی است که تو بخوبی میخود ازدواج کرده

 دارای اوالدی نجیب باشی. پس نه برای خودت حرمت قائل شدی و نه برای بتوانی با ازدواج با او بزرگی نمایی و از او

ه تو اما بعد، نام»جواب او نوشتند:  السالم درحضرت علی بن الحسین علیه«. والسالمفرزندانت چیزی باقی گذاشتی!! 

 هست کسی که از« قریش»ای که در ای و گمان داشتهخودم من را توبیخ کرده به من رسید که در زمینه ازدواجم با کنیز

صلی  -لکن هر آینه فوق رسول خدا  و طریق ازدواج با او به مجد و بزرگی برسم و از او اوالدی نجیب به هم برسانم.

 [ . و1شود و هیچ امکان افزایش در کرامت وجود ندارد. ]و بزرگی یافت نمی ای برای رقاءهیچ وسیله -الله علیه و آله 

راه خدا آزاد کردم و بدین وسیله به اراده  و کنیز من بود که او را در« ملک یمین»باشد این خانم که مورد اشاره تو می

 صلی -به ثواب آزاد کردن برده را داشتم و سپس بر اساس سنت الهی رسول خدا  لهی و بر اساس امر او قصد رسیدنا

خداوند پاکیزه باشد هرگز در هیچ امری دچار  او را برگردانیده و با او ازدواج کردم. و هر کس در دین -الله علیه و آله 

 ها رارا رفع نموده و به آن نقیصه« خسیسه»و « پستی« »اسالم»با آینه خداوند  اخالل و مشکل نخواهد شد. آری هر

ؤم باشد. هر آینه لؤم و پستی، للؤم نمی برطرف کرده است، و لؤم و پستی را برده است پس بر فرد مسلمان هیچ پستی و

  .«و پستی جاهلیت است، والسالم

او نیز آن را خواند؛  پرت کرد و« سلیمان»نامه حضرت را قرائت کرد آن را به طرف فرزندش « عبدالملک» چون

«. بن الحسین بر تو فخر کرده است شدید و بزرگ است ای امیرالمؤمنین!! چقدر آنچه با آن علی»آنگاه گفت: 

 هاشم است که سنگ خارا راپسرکم این چنین سخن مگو، هر آینه این زبانهای بنی» :در جواب گفت« عبدالملک»

شوند، همانجا که مردم، فرومایه و خوار می السالم ازشود. پسرم!علی بن الحسین علیهب میشکافد و از دریا سیرامی

کنیزش  این رسول خداست که با»السالم فرموده: نقل دیگر آمده: زین العابدین علیه [ . در9«. ]یابدرفعت و بزرگی می

علی بن الحسین از همانجا که مردم »گفت:  زنی« عبدالملک«. »ازدواج کرد و همسر غالم خود را به عقد خود در آورد

  . [7] .«رسدبزرگی می گردند به شرافت وپست و فرومایه می

اند که قبال کنیز ایشان بوده است. قابل توجه اینکه دیگری داشته آید حضرت همسربه هر حال از این روایت به دست می

ر تاحتمال تعدد آن دو قوی از نظر خارجی یکی باشند، گرچههمسر مورد اشاره در قسمت قبل با این کنیز  احتمال دارد

  .رسدبه نظر می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

توسط بعضی از پادشاهان حضورشان  با کنیزی که -ی الله علیه و آله و سلم صل -قابل توجه اینکه حضرت رسول  [1]

بود. چه اینکه با « ابراهیم»وصلت نمودند و ثمره آن فرزند پسری به نام  هدیه شده بود، به نام ماریه قبطیه، ازدواج و

  .ازدواج نمودند« حیی بن احطب»دختر « صفیه»خود به نام  کنیز

  .، )به نقل از اصول کافی(6، ح 162و  169، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از العقد الفرید( 7ح  162، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  . 1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ چاپ اول 

 کتاب علی بن حسین

ابهای ، این کتاب همانند دیگر کت«علی بن حسین کتاب»ت به نام السالم، کتابی اساز جمله مؤلفات امام زین العابدین علیه

از آن  السالمما به قسمت کمی از آن دست یافتیم که امام ابوجعفر محمد باقر علیه مهم اسالمی از دست رفته است، و

  :فرمایدحضرت نقل کرده، می

که  [ بدانید1ال خوف علیهم و ال هم یحزنون[. ] چنین یافتم: ]اال ان أولیاء الله در کتاب علی بن حسین علیهماالسالم»

واجبات را به جا آورند و به سنتهای رسول خدا  شوند، در صورتی کهاولیای خدا را هراسی نیست و آنان اندوهگین نمی

د زدر ن کنند و از محرمات الهی بپرهیزند و از شکوه زندگانی دنیا دوری کنند و بدانچه عمل -صلی الله علیه و آله  -

از مال دنیا افتخار به یکدیگر و افزون طلبی  مند باشند و رزق الهی را از راه حالل بجویند، و قصدشانخداست عالقه

 راه الزم و ضروری یعنی حقوق واجب صرف کنند، اینها کسانی هستند که خداوند در نباشد، وانگهی مال دنیا را در

السالم با [ . امام علیه9« ]شوند...می آخرت بفرستند اجر و مزد دادهدهد و آنچه را که از پیش برای کسبشان برکت می

  :های شخصیتهای ایشان را به شرح زیر بیان کرده استنشانه این سخنان اولیای خدا را ستوده و

  .انجام فرایض الهی -الف 

  .- صلی الله علیه و آله -پیروی از سنتهای رسول خدا  -ب 

  .یپرهیز از محرمات اله -ج 

  .پارسایی در دنیا -د 
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  .اشتیاق به آنچه در نزد خداست -ه

  .تحصیل روزی پاک و حالل -و 

طبیعی است که هر کس از  .پرداختن حقوق مالی که در اسالم واجب شده از قبیل زکات، خمس و دیگر چیزها -ز

ان برکت داده و در سرای آخرت خداست،کسانی که خداوند در مال ایش مؤمنان دارای این صفات باشد، او از اولیای

  .برای آنان مهیا ساخته است؛ که در هر جای آن که بخواهند منزل گزینند بهشت برین را

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :اپی نوشت ه

  .69یونس /  [1]

  .، معالم العبر نوری497/  1ناسخ التواریخ:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 کثرت سجده های حضرت سجاد و آثار آن

به »اتخاذ فرمود؟ حضرت پاسخ داد:  خود« خلیل»ت ابراهیم را به عنوان از امام صادق سؤال شد چرا خداوند حضر

  . [1] «.زمین های آن بزرگوار بر رویخاطر کثرت سجده

انسان به کماالت بلندی خواهد شد. حضرت  بر روی زمین و تداوم این عمل مقدس باعث صعود« سجده»آری 

 های آن حضرت بوده و روایاتاند، به خاطر کثرت سجدهب گردیدهملق« سجاد»لقب  هم که به -السالمعلیه-سیدالساجدین 

گردیده است. چه اینکه حضرت شبانه  بعضی از آنها بیان« سجاد»متعددی در این ارتباط وجود دارد که در بحث لقب 

رت های حضمستلزم تعداد بسیاری سجده است که این نیز بر کثرت سجده [ که9خواندند ]روز هزار رکعت نماز می

  .دارد داللت

های طوالنی و زیاد در است. طبیعتا این سجده ای از کثرت نمازهای حضرت در روایات اسالمی اشاره شدهبه گوشه

 پنجگانه سجده، آثار خود را بجای گذاشته بود و باعث زبری و برآمدگی این بدن مبارک حضرت بخصوص در مواضع

نمایند که به همین مناسبت به  ی برآمده در آن مواضع را قطعهامواضع شده و حضرت مجبور بودند مرتب پینه

روایت آمده است که چون حضرت باقر به پدر نگریستند و آثار عبادت را  [ . در7نیز مشهور شده بودند. ]« ذوالثفنات»

سوراخ حضرت آسیب دیده و  همه اعضاء و جوارحشان ظاهر شده بود دیدند، متوجه شدند از کثرت سجود، بینی که در

[ . این روایت به شکل کامل 9عجیب ایشان را ساکت نمودند. ] شده و لذا شروع به گریه نمودند و پدرشان با برخوردی

برخورد  بیان گردید. همچنین در« السالم به عبادت حضرت حقاز اهتمام حضرت سجاد علیه دورنمایی»در بحث 

انجام گردید، با مشاهده آثار « شام»در  ر کاخ سلطنتی اوالسالم که دبا حضرت سجاد علیه« عبدالملک بن مروان»

تعریف از ایشان گشود که روایت آن به صورت مفصل در قسمت مربوطه  عبادت در سیمای حضرت، سخن به تمجید و

  . [2] .است بیان گردیده

به خاطر ازدحام « سودحجراال»توفیق او برای استالم  و عدم« هشام بن عبدالملک»چه اینکه در روایتی دیگر، از حج 

نصب کردند  آمده است، در حالی که او از این عمل مستحبی محروم شده بود، برای او منبری شدید مردم، سخن به میان

السالم در حالی که دو حله علی بن الحسین علیه و بر آن نشست و اهل شام بر گرد او حلقه زدند. در این هنگام حضرت

از همه  سوی کعبه آوردند. صورتشان از همه مردم زیباتر و بوی دلنواز و طیب وجودشان احرام پوشیده بودند، رو به

 «بین عینیه سجادة کانها رکبة عنز»شد. مشاهده می انگیزتر، و در محل سجده ایشان چیزی به مانند زانوی ماده بزیدل

  .آمده است« السالمیهفرزدق شاعر اهل بیت و توصیف حضرت سجاد عل»قسمت  [ . تمام این روایت در6]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .964اسرار الصلوة، ص  [1]

  .()به نقل از علل الشرایع 72، ح 67، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

، )به نقل از امالی 67)به نقل از علل الشرایع و معانی االخبار( و ص  17و  19، ح 6، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .الشیخ و خصال(ابن

  .)به نقل از ارشاد( 72، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از فتح االبواب( 27، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از مناقب( 17، ح 199، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 
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 کالم ربوبی )حدیث لوح(

نقل شده که ایشان  -السالمعلیه- مشهور شده است، از حضرت صادق« حدیث لوح»حدیث بسیار شریفی که به 

تر است با من با تو کاری دارم هر گاه برای تو آسان من»فرمود: « انصاری جابر بن عبدالله»پدرم به »فرمایند: می

  «!!کرده و کارم را با تو مطرح کنم خلوت

ن م ای جابر به»پدرم در بعضی از ایام با او خلوت کرد، و به او فرمود: « بداری. هر زمانی که تو دوست»جابر گفت: 

دیدی و  -صلی الله علیه و آله وسلم  -الله  دختر رسول -سالم الله علیها  -خبر بده از لوحی که در دست مادرم فاطمه 

داخل  گیرم که منخداوند را شاهد می»گفت: « جابر« »نوشته شده است.« لوح»در آن  آنچه که مادرم به تو خبر داد که

-شدم تا والدت حسین  -الله علیه و آله وسلم  صلی -زمان حیات رسول الله در  -سالم الله علیها  -بر مادرت فاطمه 

در آن  بود و« زمرد»بگویم. در دست آن خانم لوح سبزی را دیدم و گمان کردم که آن از  را به او تهنیت -السالمعلیه

ی شما ای دختر رسول خدا پدرم و مادرم فدا» :ای( دیدم سفید، شبیه رنگ خورشید. من به او عرض کردمکتابی )نوشته

 این لوحی است که خداوند آن را به رسولش هدیه»فاطمه فرمود: « چیست؟« لوح» این -صلی الله علیه و آله وسلم  -

فرزندان من در آن هست و پدرم این  داده است که در آن اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو فرزندم و اسم اوصیاء از

  «.آن بشارت بدهد را به وسیلهرا به من داده است تام« لوح»

« را به من داد و من آن را خواندم و از روی آن استنساخ کردم. آن -سالم الله علیها  -مادر شما فاطمه »گفت: « جابر»

  .«بلی»گفت: « شود آن را به من عرضه کنی؟!!ای جابر آیا می»گفت:  «جابر»پدرم به 

ای را که در پوششی پیچیده شده بود صحیفه بر رسیدند. او به داخل رفته وپدرم با او به راه افتاد تا به منزل جا پس

« تو بخوانم. ای جابر در نوشته خود نگاه کن تا من آن را بر»به او فرمود:  -السالمعلیه- بیرون آورد. حضرت باقر

گفت: « جابر»نداشت. حتی یک حرف با آن مخالف  ای کهجابر در نسخه خود نگاه کرد و پدرم آن را خواند به گونه

 آن متن -السالمعلیه-بعد حضرت صادق « این چنین در لوح دیدم که نوشته شده بود. گیرم که منخداوند را شاهد می»

الرحیم هذا کتاب من الله العزیز الحکیم  بسم الله الرحمن»شود: کنند که این چنین آغاز میمکتوب را مفصل بیان می

نده، ع جعلت کلمتی التامة معه و حجتی البالغة»رسد به اینجا که تا می« دلیله... و حجابه و لمحمد نبیه و نوره و سفیره

« حسین»کلمه تام خود را با »[ . یعنی: 1« ]الماضین... بعترته اثیب و اعاقب، اولهم علی سید العابدین و زین اولیایی

که  است« علی»کنم. اولین آنها عقاب میدهم و من نزد اوست. به عترت او ثواب می قرار دادم و حجت بالغه

 زین»و « سید العابدین»خداوند  است. آری حضرت سیدالساجدین نزد« زینت اولیاء گذشته من»و « سیدالعابدین»

د که نیز آم« زین العابدین»ما احاط به علم الله. در علت نامگذاری حضرت:  باشند. فصلوات الله علیه بعددمی« االولیاء

  .از آسمان برای حضرت سرودند لقب را این

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .7، ح 297اصول کافی، ج اول، کتاب الحجه، ص  [1]

 .1741عایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن د

 کثرت رسیدگی به فقرا و مساکین

رسیدگی به فقرا و ایتام و مساکین، کثرت  و« انفاق»در زمینه  -السالمعلیه-یکی از خصوصیات حضرت زین العابدین 

  .حضرت بوده است این عمل صالح در طول حیات منور آن

کشیدند و ناشناخته آن را بین دینار و غذا به دوش می ز درهم وعادت مستمر حضرت چنین بوده که شبها انبانی پر ا

آن ظاهر گردیده  کردند. به خاطر تکرار این عمل، پشت حضرت متأثر شده و آثار حمل بار، برمی فقراء مدینه تقسیم

-جاد حضرت س»مربوط به این موضوع آمده است:  بود که بعد از ارتحالشان مورد مشاهده قرار گرفت. در روایات

 هایی ازسکه کردند که در آنشدند و انبانی را بر پشت حمل میتاریک از منزل خارج می در شب ظلمانی و -السالمعلیه

کردند تا را حمل می« چوب»نیازمندیهای مردم مانند  بود و چه بسا بر پشت خود طعام و یا سایر« دینار»و « درهم»

دادند... و از آن می آمد به اوزدند و هر کس بیرون میی یکی دربها را میهای مورد نظر و یکخانه رسیدند به دربمی

کنند( گذاشتند به پشت از آن استفاده می« میت»غسل  )جایی که برای« مغتسل»را بر  -السالمعلیه-چونکه حضرت 

ا و فقر خود برای که مانند زانوی شتر بر آن برآمدگی وجود دارد چرا که حضرت بر پشت حضرت نگاه کردند و دیدند

 -السالمعلیه-چونکه حضرت علی بن الحسین » :گویدمی« عمرو بن نایب[ . »1« ]کرد.مساکین غذا و آذوقه حمل می

 دادند: مشغول نگاه کردن به پشت ایشان شدند و آثار سیاهی را در آن مشاهده وفات یافتند و آن حضرت را غسل

 خورجین و انبان آرد را شبانه بر پشت آن بزرگوار عادتش این بود که»ت: کردند!! و لذا پرسیدند این چیست؟ کسی گف

  . [9] «.نموداعطا می کرد و آن را به فقراء مدینهخود حمل می

  سخن حضرت سجاد در هنگام برخورد با فقیر و سائل
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بر  آفرین»فرمود: مد میآخدمتش می این بود که هرگاه سائل و فقیری به -السالم علیه -حضرت علی بن الحسین  عادت

  .[ )مرحبا بمن یحمل زادی الی اآلخرة(7نماید. ]می کسی که زاد و توشه مرا برای سفر آخرت حمل

است. آری « انفاق» برخورد با فرد نیازمند، حاکی از کدامین بینش الهی در زمینه عمل صالح پر واضح است این

اند، سفری که در آن، دست انسان از تمام دانستهمی ای برای سفر آخرت خوددر راه خداوند را توشه« انفاق»حضرت 

  .است های ظاهری خالیتوشه

  سیره حضرت سجاد به هنگام دادن صدقه و انفاق علنی به فقیر و مستمند

دادند، ولی از انجام آن به انجام می نفاقهای خود را به صور مخفیانهگرچه اغلب ا -السالمعلیه-علی بن الحسین  حضرت

 گذاشتند. در واقعپاسخ نمیکرد او را بینیازمندی به ایشان مراجعه می صورت آشکار نیز امتناعی نداشته و هرگاه

نی ه انفاقهای علسیره حضرت در زمین گردید که در اینجا بهتقسیم می« علنی»و « سری»انفاقهای حضرت به دو بخش 

 آنچه در روایات آمده مایه خوشحالی حضرت بود که در کنار سفره ایشان ایتام، پردازیم: اوال بر اساسآن بزرگوار می

سیره حضرت در برخورد با آنها این بود  بردند، حاضر شوند ومستمندان، زمینگیرها و مساکینی که چاره به جایی نمی

آنها با  داد و هر کدام از آنها که دارای زن و بچه بود از طعام خود، مقداری برایمی ذاکه با دست شریف خود به آنها غ

  .کرداو همراه می

 فرمود مگر اینکه ابتدا مانند آن را انفاقطعامی را تناول نمی -السالمعلیه- تر اینکه اساسا حضرت سجادو از این عجیب

  . [9] .کند و صدقه بدهد

گفت چرا که معتقد بود آنها شد و به آنها آفرین میباز با آنها مواجه می رد با نیازمندان با صورتثانیا: حضرت در برخو

  .[ )چنانکه حدیث آن گذشت(2کنند. ]و توشه حضرت برای سفر آخرت را حمل می زاد

داد. به آن حضرت ها میآن را به آن بوسید و بعدخواست صدقه را به نیازمندان بدهد ابتدا آن را میهنگامی که می ثالثا

بوسم، هر آینه دست پروردگار خودم را بوسه من دست نیازمند را نمی» :گفته شد علت این کار شما چیست؟ فرمود

  . [6] «.شودمی چرا که صدقه قبل از اینکه در دست نیازمند قرار گیرد، در دست پروردگارم واقع زنم،می

  سیره حضرت سجاد در انفاق لباسهای خود

سیره حضرت در این  .کردندمی« انفاق»السالم به صورت مرتب لباسهای خود را در راه خداوند علیه حضرت سجاد

گذشت تمام پیراهنها و لباسهای چون فصل زمستان می زمینه در روایتی چنین آمده است: عادت حضرت چنین بود که

که  داد و حضرت عادت داشتندای خود را صدقه میشد باز لباسهفصل تابستان سپری می داد و چونخود را صدقه می

آن را  بخشید که قیمتلباس را به کسی می پوشیدند. به حضرت گفتند: شما اینلباس خز )منسوج از پشم و ابریشم( می

و روشید بف کنیم که این لباس رالباس گران قیمت را بپوشد، ما به شما پیشنهاد می شناسد و در شأن او نیست که آننمی

« ام.لباسی را بفروشم که در آن نماز گزارده من کراهت دارم»قیمت آن را در راه خدا صدقه بدهید. حضرت فرمود: 

سؤال  «خز»درباره پوشیدن لباس  -السالمعلیه-از معصوم « حلبی»آمده است وقتی جناب  [ . و لذا در روایتی دیگر7]

این « زمستان»در  -السالمعلیه-الحسین  که حضرت علی بنهیچ محذوری ندارد چرا »فرماید: کند، حضرت میمی

داد. و فروخت و قیمت آن را در راه خداوند صدقه میرسید آن را میفرامی «تابستان»پوشیدند و چون لباس را می

« ام، مصرف کنم.عبادت کرده کشم از پول لباسی که خداوند را در آنمن از پروردگارم خجالت می»فرمود: می مرتب

که  این بوده است -السالمعلیه-که سیره اولیه حضرت زین العابدین  [ . شاید جمع بین این دو روایت این چنین باشد4]

داشتند آنها را بفروشند و از پولش نمی دادند و دوستگرانقیمت خود را که در آن عبادت کرده بودند صدقه می لباسهای

ا در ر فروختند و قیمت آنبعد صدقه دادن خود آنها میسور نبوده، آنها را می مرتبه برای خود استفاده کنند ولی اگر در

کردند. بنابراین لباسهای گرانقیمت نمی دادند و هرگز آن پول را برای زندگی شخصی خود مصرفراه خدا صدقه می

 دند و برای خود نگهبخشیدر آن عبادت کرده بودند باالخره در راه خدا می بوده است و« خز»خود را که از قبیل 

لباسهای حضرت است نه گرانقیمت  در روایات، نسبت به سایر« گرانقیمت»داشتند. و باید توجه داشت منظور از نمی

  .باشد« اسراف»در حدی که 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از کشف الغمه( 46، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از خصال( 67و  69، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از کشف الغمه( 46، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از مناقب( 44الشیخ( و ص مالی ابن)به نقل از ا 69، ح 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از مناقب( 41، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از تهذیب االحکام( 44، ح 112، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

به نقل از  41)به نقل از علل الشرایع( و ص  94، ح 66)به نقل از خصال( و ص  69، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]

  .قبمنا
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  .)به نقل از مناقب( 41، ص 96بحاراالنوار، ج  [8]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کیفیت برخی از ارتباطات اجتماعی

تعددی با مجبور به برقراری ارتباطات م ازآنجا که انسان موجودی است مدنی بالطبع، خواه ناخواه در محیط اجتماع

ورت ص اجتماعی اسالم کیفیت این ارتباطات و شیوه برخورد با تمام افراد جامعه به باشد. در نظامسایر افراد جامعه می

به  نیز -السالمعلیه-العابدین امام سجاد  کامل و مبسوط بیان گردیده است. در بررسی زندگانی و تاریخ حضرت زین

، -السالمعلیه- پایان حضرت سجادکنیم که نظر به کرامتها و فضائل بیخورد میبر برخی از این ارتباطات و برخوردها

  .نشینیمهای زیر به بررسی میموضوع را در زمینه مشحون به فضیلت و اخالق و بزرگواری است. در این قسمت این

  ارتباط حضرت با مالئک -1

  ارتباط با افراد خانواده -2

  ارتباط با افراد جامعه -3

  ارتباط با حیوانات -4

  تردد مالئک به منزل حضرت سجاد و استفاده از بال و پر آنها )ارتباط حضرت با مالئک(

آمده است، به صورت مرتب با مالئکه  بر اساس آنچه در روایات و عبارتهای ادعیه و زیارتها -السالمعلیهم-هدی  ائمه

بر خداوند، که در واقع مأمورین خداوندی و کارگزاران عالم و فرمان الهی در ارتباط بوده و این موجودات معصوم

رسیدند و تحت امر آنان می طرف خداوند متعال هستند، علی الدوام به منزل آنها تردد داشته به حضورشان هستی از

م هستی کردند و در عالشود را از زبان معصوم آنان دریافت میمی بوده و اراده الهی که در قلب امام معصوم منعکس

یکی پس از دیگری به  اند یعنی مالئکبوده« مختلف المالئکه»سازند. آری ائمه هدی ساختند و میمی آن را پیاده

که اعظم مالئک است، در « روح»تنزل مالئکه در معیت  هم به« قدر»اند و در سوره مبارکه رسیدهحضور آنان می

امام  جز قلب ولی اعظم خداوندی که همان« قدر»شب مبارک  واضح است فرودگاه آنان در یاد شده و پر« شب قدر»

  .معصوم است، نخواهد بود

به حضرت علی بن »گوید: نقل شده است که می« ابوحمزه»روایتی از جناب  -السالمعلیه-حال در مورد حضرت سجاد 

کردم حضرت چیزی را از  وارد شدم، ساعتی درب منزل صبر کردم و بعد وارد شدم و مشاهده -السالمعلیه- الحسین

آنچه را از روی زمین برچیده بود به کسی که در خانه بود  کند. بعد دستش را پشت پرده برده وروی زمین جمع می

زیادی از »فرمود:  «چیدید، چه چیز بود؟فدایتان شوم این چیزی که دیدم از زمین برمی»کردم:  تحویل داد. من عرض

کنیم و هرگاه تنها شدیم آن را برای فرزندانمان گلیم خط می ک آنها بود که آن را جمعبالهای کوچک مالئکه و پر و کر

 فدایتان»کنیم.( من عرض کردم: می )یعنی از آن در ساختن زیر انداز و یا لباس استفاده« دهیم.قرار می دار )یا چادر(

  «آیند؟شوم آنها به خدمت شما می

داشت مالئکه الهی موجودات مجرد و  [ . باید توجه1« ]های ما.آیند بر بالشتا میای اباحمزه آنها به نزدیک م» :فرمود

هم  تواند آنها را با همین چشم ظاهرباشد که بشر در آن حال میقالبهای مادی می باشند ولی تمثل آنها درغیر مادی می

 -شد و بخشی از آنها در منزل حضرت سجاد با ببیند و در این تمثل ممکن است به بدن مثالی و یا متجسم آنها پرهایی هم

  .از آن در تهیه لباس و یا زیرانداز برای فرزندانشان استفاده کرده باشد به جا مانده و حضرت -السالم علیه

  .)به نقل از اصول کافی و بصائر الدرجات( 94، ح 97و ص  94، ح 77، ص 96بحاراالنوار ج  [1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کثرت نمازها

 شهرت« نماز»سالم به کثرت العلی علیه السالم به مانند حضرت امیرالمؤمنینحضرت زین العابدین امام سجاد علیه

 زیاد ایشان، آثار خود را در جسم شریفشان به جای گذاشته بودند؛ از جمله ما فراوان و« نماز»و « عبادت»دارند و این 

زیادی آن مجبور بودند مرتب آن را کوتاه  کرده بود و به علت« پینه»بین دو چشم ایشان و پیشانی مبارکشان برآمده و 

 و برجستگی که زیر شکم شتر، به خاطر« پینه»همان « ثفنه»مشهور شده بودند و  «ذوالثفنات»به  کنند و لذا حضرت

  .شودنشستن ایجاد می

عادت و رویه حضرت »کند که حضرت فرمودند: السالم نقل میعلیه از امام محمد بن علی الباقر« اعینحمران ابن» -1

امیرالمؤمنین  فرمودند و همچنانکه حضرتشبانه روز اقامه میاین بود که هزار رکعت نماز در  علی بن الحسین

حضرت در نزد هر درخت دو رکعت نماز  دادند، برای حضرت پانصد نخله خرما بود والسالم انجام میعلیه

  . [1] «.خواندندمی
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  . [9] .السالم نقل کرده استعین این روایت را جناب جابر جعفی از امام باقر علیه

بانه السالم در شعلی بن الحسین علیه حضرت»گفت: شنیدم که می« حازمابی»گوید از می« حازمعزیز ابن ابیعبدال» -2

 بر« پینه»در جبهه و پیشانی و سایر مواضع سجده حضرت چیزی به مانند  خواند تا اینکهروز هزار رکعت نماز می

  . [7] «.شتر، بیرون آمد زیر شکم

خواند تا اینکه از شدت پدرم در شب آن قدر نماز می»گوید: می السالم نیزاد علیهپسر حضرت سج« عبدالله» -3

  . [9] «!!!کشانیدکودکان کشان کشان خود را به بستر خود می خستگی به سان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از مناقب( 74الشیخ( و ص )به نقل از امالی ابن 14، ح 61، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از اعالم الوری و ارشاد( 69، ح 79، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .()به نقل از علل الشرایع 72، ح 67، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از کشف الغمه( 47، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کیفیت لباس

ده ای بافته شمورد پوشیدن لباس خز )پارچه السالم روایت کرده است که از ایشان دراز معصوم علیه« حلبی»جناب  -1

 و السالم در زمستان لباسمانعی ندارد. حضرت علی بن الحسین علیه»نمودم فرمود:  شم( سؤالاز ابریشم مخلوط با پ

من »فرمود: داد و میراه خدا صدقه می فروخت و پولش را دررسید آن را میپوشید و چون تابستان میمی« خز»جامه 

  . [1] «.کنملباسی که خدا را در آن پرستیدم مصرف  کشم که از پولاز خدایم خجالت می

ای سیاه که دراعه را دیدم -السالمعلیه-من علی بن الحسین »گوید: کند که میاز پدرش نقل می «سلیمان بن راشد» -2

ای را پوشانده و از تفصیل و خیاطی خالی است، دائره ای است که همه بدن)نوعی جامه پشمین( و طیلسان آبی )جامه

  . [9« ]پوشیدند( پوشیده بود.است که خواص و علما و مشایخ آن را می شکل بوده و پائین آن باز

« خز»بود که روپوشی بلند از  السالم اینعادت حضرت علی بن الحسین علیه»السالم فرمودند: حضرت رضا علیه -3

دینار بود،  که مربع مربع بوده و عالمت داشت( که قیمتش پنجاه )ردایی« مطرف خز»که قیمتش پنجاه دینار بود و 

  . [3] «.پوشیدندمی

ر السالم دحضرت علی بن الحسین علیه»فرمود:  السالم نقل شده است کهدر همین ارتباط باز از حضرت رضا علیه -4

 گذرانیدند وپوشیدند و زمستان را با آنها می)شب کاله( می« قلنسوه خز» و« مطرف خز»و « جبه خز»زمستان 

 من»فرمودند: دادند و میصدقه می ع مربع( را در تابستان فروخته و پولش را در راه خدا)پالتوی بلند مرب« مطرف»

 چه کسی زینت الهی را که برای بندگانش خارج»[ یعنی: 9« ]الطیبات من الرزق حرم زینة الله التی اخرج لعباده و

  «.های پاک و پاکیزه را حرام کرده استفرموده و روزی

عروسی خود،  و برای مراسم« زفاف»السالم به هنگام باسی که حضرت علی بن الحسین علیهل همچنین در زمینه -5

  .رسدپوشیده بودند روایتی نقل شده است که بسیار جالب به نظر می

خداوند درجه او را رفعت بخشد و او  الطویل کهامیحیی ابن»روایت شده است که گفت: « ابی خالد کنکر کابلی» از

تم. پس رف السالم بود مرا مالقات کرد. پس دستم را گرفت و با او به سوی حضرتعلیه ضرت زین العابدینفرزند دایه ح

دیوارهای سفید )و یا آهک مالی شده( بود، نشسته  ایشان را دیدم که در منزلی که مفروش به فرشهای رنگ شده و دارای

بلند شدم به  ستن نزد ایشان را طول ندادم و همین کهآمیزی شده پوشیده است. من خیلی نشرنگ هایدر حالی که لباس

مرا بر مردی وارد کردی که »گفتم: « یحیی»شدم و به  من خارج« فردا به نزد من بیا انشاء الله تعالی.»من فرمود: 

ن تن مبرگش و قصدم این بود که دیگر به نزد ایشان برنگردم. بعد فکر کردم که« پوشد!!می لباسهای رنگ آمیزی شده

باز است ولی هیچ کس را ندیدم و لذا تصمیم گرفتم  ضرر است و لذا فردا به نزدشان رفتم. دیدم درب منزلنزد ایشان بی

بعد من را ندا  کسی از داخل خانه مرا صدا زد و من گمان کردم غیر من را اراده نموده است، که برگردم، در این هنگام

دانست!! پس بر آن نامیده بود و احدی جز من آن را نمی ود که مادرم مرا بهداخل شو. و این اسمی ب« کنکر»داد که ای 

از  در منزلی که از گل ساخته شده است بر روی حصیری از درخت خرما نشسته و لباسی ایشان داخل شدم و دیدم

روسی هستم و من نزدیک به ع« اباخالد» هم نزد ایشان است. بعد به من فرمود: ای« یحیی»پوشیده است و « کرباس»

 و بعد هم بلند شده و دست من«. خانمها بود و قصد نداشتم که با آنها مخالفت کنم آنچه که تو دیروز دیدی خواسته و رأی

کردیم. آنگاه ما ایستادیم و به ایشان نگاه می ،«بایستید»را گرفتند و ما را به کنار برکه آبی آورده و فرمود: « یحیی»

ض عر الرحیم. بر روی آب راه رفت تا اینکه دیدیم کعبه از باالی آب ظاهر گردید. من لرحمنحضرت فرمود: بسم الله ا

حضرت به ما « صلوات خداوند بر تو باد. .باشیمی« حجت عظمی»و « کلمه بزرگ»الله اکبر، الله اکبر، تو »کردم: 

  :توجه نمود و فرمود
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آنها عذاب دردناکی است.  د کرد و آنها را تزکیه نکرده و برایخداوند در روز قیامت به آنها نگاه نخواه سه نفرند که»

نماید که از ما نیست، دوم کسی که از ما چیزی را خارج کند  اول کسی که در ما و درباره شخصیت ما چیزی را داخل

آید در دست می حدیث، به [ . از این2« ]ای دارند.سوم کسی که معتقد باشد این دو گروه از اسالم بهره که آن از ماست،

تعدی صورت نگیرد، تبعیت از خواسته خانمها و مراعات  مراسمی نظیر عروسی تا آنجا که به حدود شرعی و الهی

لباس  السالم پوشیدنمراسم عروسی، مانعی ندارد. گرچه عادت اولیه حضرت سجاد علیه آداب و رسوم مرسومه در

  .صلوات الله علیه) .پوشیدندزی شده هم میآمیبوده است، ولی برای عروسی لباس رنگ« کرباس»

« اصمعی»رسد. دارد که بسیار عجیب و جالب به نظر می در زمینه نحوه لباس حضرت روایت دیگری نیز وجود -6

آنها بود و  بودم که ناگهان جوانی را دیدم که از جمعیت فاصله گرفته و در حالت انعزال از گوید، من در صحرامی

ل و اگر حا»باابهت بود، به او نزدیک شده و گفتم:  نما شده بود، ولی دارای سیماییه بود کهنه و نخلباسی که پوشید

ی به تو رسیدگ افراد به شکایت ببری حتما آنها بعضی از آن را برای تو اصالح خواهند کرد و وضعیت خود را نزد این

که داللت بر کماالت بلند روحی و عزت نفس و توکل  آن جوان با شنیدن این سخن اشعاری را انشاء فرمود« نمایند.می

  .بود آن بزرگوار بر خداوند متعال

  :مضمون این اشعار چنین است

  .است« بشر»و « بشاشت»بر شداید و مشکالت را بر خود همواره کردن است و لباس آخرتم « صبر»لباسم در دنیا »

د. باشنهستم که صاحب افتخارات می برم چرا که من از قومیو عزت او پناه می« عزیز»امر سختی به من برسد به  اگر

  «...است و از اهل دنیا جز اسمی باقی نمانده

السالم است. آنگاه گفتم: آری نباید این جوجه علیه بعد از اسم آن جوان پرس و جو نمودم، معلوم شد او علی بن الحسین

  . [6] .بیاید!!! )ابی ان یکون هذا الفرخ اال من ذلک العش( از آن النه بیرونجز 

اند، هم حاالت مختلفی داشته آید که حضرت در پوشیدن لباساین روایت و آنچه قبال بیان گردید به دست می با توجه به

ب و در همه این امور به وظیفه شرایطی خاص لباسهای رنگی و مرت پوشیدند و هم درلباسهای ساده و بعضا مندرس می

ر ای دالسالم قضیهعلیه هیچ توجه استقاللی به لباس نداشتند. در زمینه نوع پوشش حضرت سجاد خود عمل کرده و

 باشد. چه اینکهنقل شده است که قابل توجه می« در دل شب نحوه پوشش ایشان برای تشرف به مسجد پیامبر»زمینه 

  .است خود بحث دیگری است که تحت همین عنوان بررسی گردیده« نماز»موقع  حضرت در نحوه پوشش و لباس»

  نحوه پوشش حضرت سجاد برای تشرف به مسجد پیامبر در دل شبی بسیار سرد

در شبی سرد با حضرت برخورد  السالمیکی از بردگان حضرت علی بن الحسین علیه»السالم فرمودند: صادق علیه امام

پشمی و یا ابریشمی( و ردایی از خز که مربع شکل بوده و دارای  ای از خز )پارچهان جبهنمود در حالی که ایش

خوشبو نموده بودند. او  )که عطری معروف است(« غالیه»ای از خز پوشیده بودند و خود را به و عمامه هایی بودنشانه

برید؟ فرمود: به سوی مسجد یف میاین هیأت به کجا تشر به حضرت عرض کرد: قربان شما بشوم در این ساعت و با

« عقد درآورم!! روم که حورالعین را از خداوند عزوجل خطبه کرده و بهعلیه و آله و سلم می جدم رسول الله صلی الله

حورهای بهشتی منظور فرماید.( البته مطرح شدن این  [ . )یعنی به عبادت مشغول شده و در ثواب، خداوند برای من7]

حضرت حق و  منافاتی با مرتبه متعالی وجود اقدس آن حضرت که در آن حد، چیزی جز عشق به ادت،انگیزه برای عب

موقعیت حضرت باید چیزی را برای سؤال  انجام عبادات به خاطر محبت دوست، مطرح نیست، ندارد. چرا که در آن

فسه و ن ها فی حدوجه به این سری انگیزهباشد. و از این گذشته انجام عبادات با ت کردند که قابل فهم اوکننده مطرح می

  .اعمال صالح سوق دهد تواند آنها را به سویبیان آن برای مردم اثر تربیتی داشته و می

  کردندنوع زیراندازی که حضرت سجاد استفاده می

و  لسالم بالشتابن الحسین علیه برای حضرت علی»السالم نقل شده که فرمود: عبدالله امام صادق علیهحضرت ابی از

[ در حدیث 4« ]نشست.هایی بود، وجود داشت که بر آن میتمثالها و عکس پشتی و همچنین نوعی زیرانداز که در آن

روی فرشهای رنگ  روزی به حضور حضرت مشرف شد و مشاهده کرد حضرت بر« ابوخالد کابلی»آمده که  دیگری

از درخت خرما جلوس فرموده است )تفصیل این حدیث  ی حصیریاند و فردای آن روز که آمد دید روآمیزی شده نشسته

  (.بیان گردید« السالمعلیه کیفیت لباس حضرت سجاد»در 

السالم برای جای نماز خود از مواضع زبر و سنگهای خشن استفاده علیه البته باید توجه داشت حضرت زین العابدین

مکان حضرت سجاد »عنوان  ایستادند که تحتین به نماز میو در بعضی از مواقع روی سنگهای داغ و آتش کردندمی

العابدین درموقع سوار شدن بر است. نوع زیرانداز حضرت زین جزئیات آن ذکر گردیده« السالم در موقع نمازعلیه

  .توجه است مرکب نیز قابل

الم بر السعلی بن الحسین علیه: »کرده است که فرمودند السالم روایتاز امام صادق علیه« ابراهیم بن ابیحیی مدائنی»

  . [4] «.ای مخملین( افتاده بودای سرخ )جامهبر روی آن قطیفه شدند کهمرکبی سوار می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :نوشت هاپی 

  .)به نقل از تهذیب االحکام( 42، ح 116و  112، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  .)به نقل از اصول کافی( 46، ح 116، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از اصول کافی( 47، ح 116، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .: االعراف7، از سوره 79بخشی از آیه  [4]

  .)به نقل از عیون المعجزات( 49، ح 117و  119، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از مناقب( 44و  47، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

  .)به نقل از اصول کافی( 17، ح 24، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]

  .)به نقل از اصول کافی( 44، ح 116، ص 96بحاراالنوار، ج  [8]

  .ه نقل از اصول کافی()ب 16، ح 24، ص 96بحاراالنوار، ج  [9]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کیفیت غذای امام سجاد

در زمینه قضاء دین یکی از شیعیان  -السالمعلیه-در خالل روایت مفصلی که یکی از کرامتهای بزرگ حضرت سجاد 

ر دادند: یا فالنه )اسم کنیز را آوردند( سحری و به کنیز خود دستو حضرت»کند، چنین آمده است که: را بیان می

بود دادند و او آنها را  بیاور. او هم دو قرص نان آورد. حضرت آن را به یکی از شیعیان خود که مقروض افطاری مرا

بعد صاحبان ماهی و نمک آن دو قرص نان را نزد او آوردند  به بازار برده و با یک ماهی و کمی نمک تعویض کرد و

و  در آن کارگر نیفتاد!! مان این نان را بخوریم ولی دندانمانتالش کردیم خودمان یا یکی از خانواده فتند ای بنده خداو گ

لی گرفت وحضرت آمد و همان دو قرص نان را برای حضرت بازپس لذا اینها را برای تو برگردانیدیم و بعد هم فرستاده

  . [1] «.آن شیعه بکلی دگرگون شد و همه قرض خود را داد به برکت آن، وضع

چنینی استفاده  آید، حضرت زین العابدین برای سحری و افطاری خود از دو قرص نان ایندست می از این روایت به

بیان گردیده است.( در « قضاء دین یکی از شیعیان کرامتی بزرگ در»اند. )مشروح این داستان تحت عنوان کردهمی

 حضرت کند؛ آمده است: بعد از اینکهانفاق در روزهایی که روزه بودند را بیان می روایتی دیگر که سیره حضرت در

آنگاه مقداری نان و خرما برای ایشان  شد،کرد و همه دیگها تمام میتمام غذای طبخ شده را بین مردم تقسیم می

  . [9] .حضرت همان بود« شام»آوردند و می

  ها و غذاهای مورد عالقه حضرت سجادهبعضی از میو

لن »بر اساس آیه  آمد. در عین حالعالقه داشتند و از آن خوششان می« انگور»به  -السالمعلیه- حضرت زین العابدین

را در گرو انفاق از چیزی که انسان آن را دوست « نیکی» و« بر»[ که وصول به 7« ]تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون

فرمودند:  -السالمعلیه-نمودند. امام صادق می« انفاق»همین میوه مورد عالقه خود را  دانسته، حضرت داردمی

« مدینه»مقداری انگور مرغوب و زیبا به  آمد. روزیاز انگور خوششان می -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین »

 هنگام افطارشان نزد ایشان آورد و حضرت از آن مقداری از آن را خریده و به ولد حضرت )کنیز ایشان(آورده شد و ام

سائلی به در خانه مراجعه نمود. حضرت به  تعجب نموده خشنود شدند. و قبل از اینکه دستشان را به سمت آن دراز کنند

 «کند.می ای موالی من بعضی از این انگور او را کفایت»کنیز گفت: « برای او ببر. این انگور را»آن کنیز فرمودند: 

فردا شد باز آن کنیز مقداری از همان انگور  چون« اش را برای او بفرست!!نه، به خدا قسم!! همه»حضرت فرمود: 

  .فرستاد مثل آنچه دیروز انجام شد، حضرت دستور داد و آن کنیز هم انگور را برای او خرید و آورد و باز سائلی آمد و

چیزی از آن »دیگر سائلی نیامد. حضرت فرمود:  حضرت آورد ولیباز کنیز انگوری خرید و در شب سوم آن را برای 

  . [4] .«از ما فوت نگردید و الحمد لله

« انگور»از  -السالمعلیه-علی بن الحسین » ،:گویدمی« هشام بن سالم»نظیر این روایت، روایت دیگری است که 

 ول چیزی که برای حضرت آوردند، انگورشد، ا« افطار»دار بودند چون موقع روزه آمد. روزی حضرتخوششان می

سائلی آمد و حضرت آن را به او دادند.  بود. کنیز حضرت آن را در ظرفی نهاده و مقابل حضرت گذاشت. در این هنگام

را از سائل خرید و آورد در مقابل حضرت گذاشت که در این حال سائل دیگری  ای آن انگورآن کنیز با دسیسه و حیله

اینکه سه بار چنین شد و در دفعه  انگور را به او عطا فرمودند و آن کنیز همان کار را تکرار کرد تاحضرت آن  .آمد

روایت شده است که حضرت علی بن « عبدالله دامغانی»همچنین از  . [2] «.چهارم حضرت آن انگور را تناول فرمود

شد، این آیه را تالوت کردند که  از علت آن سؤالدادند. وقتی صدقه می« بادام»و « شکر»همیشه  -السالمعلیه- الحسین

 رسید تا اینکه از آنچه دوستمطلق نمی« نیکی»و « بر»هرگز به »یعنی:  [6] «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»

آید، مجموع این روایات به دست می داشتند. ازآری حضرت این دو را دوست می« دارید در راه خدا انفاق کنید.می

آمد ولی همه آنها را در راه خدا انفاق خوششان می« شکر»و « بادام» و« انگور»از  -السالمعلیه-ضرت سجاد ح

  .کردندمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :ها پی نوشت
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  .)به نقل از امالی صدوق( 1، ح 91، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب و محاسن( 29و  27، ح 79و  71، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .، آل عمران7، از سوره 49بخشی از آیه  [3]

  .)به نقل از مناقب و محاسن( 77، ح 41، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از محاسن( 22، ح 79، ص 96ج  بحاراالنوار، [5]

  .: آل عمران7، از سوره 49بخشی از آیه  [6]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کیفیت سلوک در ماه رمضان

زد عام است، از اهمیت خاصی ن ترین زمانها برای انجام امور عبادی به صورتماه مبارک رمضان که از مبارک

اه م نمایند. و خود را در اینمیدان بزرگ تقرب الی الله حداکثر استفاده را می اولیاء خداوند برخوردار است. آنان از این

را به امساک سطحی از « روزه»نمایند. می لقب گرفته است برای یاد و انس با حضر حق، فارغ« شهر الله»که 

به  توجه»و امساک از « منهیات الهی»ین عمل، به حقیقت امساک از دانند و با انمی منحصر« آشامیدن»و « خوردن»

، است« صوم»لقاء او که نتیجه و پاداش  مشغول شده و خالصه باالترین بهره را در سلوک الی الله و قرب و« غیر خدا

شریف  در این ماهنیز در قله و نقطه مقدم بندگان صالح حضرت الله قرار داشته و  -السالمعلیه-برند. حضرت سجاد می

  .نمودندخود را فقط برای یاد فراگیر حضرت حق فارغ می

این بود که  -السالمعلیه- عادت حضرت علی بن الحسین»کند که فرمودند: نقل می -السالمعلیه-امام صادق  از« حصین»

 کردند و هریز تکلم نمیبه هیچ چ« تکبیر»و « استغفار»و « تسبیح» و« دعا»رسید جز به فرامی« ماه رمضان»هرگاه 

بخواهی کاری را انجام دهی  خداوندا تو اگر»یعنی: « اللهم ان شئت ان تفعل فعلت»گفتند: کردند میمی «افطار»گاه 

در خالل دعاها و  -السالمعلیه-عزیز اینکه حضرت زین العابدین  [ . قابل توجه خوانندگان1« ]انجام خواهی داد.

هنگام وداع آن ماه  با ماه مبارک رمضان، چه به هنگام رو آوردن این ماه مبارک، چه بهدر ارتباط  مناجاتهای خود

فرمایند. از این رو نابی در ارتباط با این ماه مقدس بیان می عزیز و چه در شبها و سحرهای فرخنده آن، معارف بلند و

وشن ر« ماه رمضان»با  در ارتباط -السالمعلیه-ان ادعیه بسیار شایسته است. تا دیدگاه حضرت سجاد  تالوت و دقت در

  .گردد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 72، ح 62، ص 96اراالنوار، ج بح [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 کیفیت سلوک در ماه رمضان

عام است، از اهمیت خاصی نزد  ترین زمانها برای انجام امور عبادی به صورتماه مبارک رمضان که از مبارک

اه م نمایند. و خود را در اینمیدان بزرگ تقرب الی الله حداکثر استفاده را می ت. آنان از ایناولیاء خداوند برخوردار اس

را به امساک سطحی از « روزه»نمایند. می لقب گرفته است برای یاد و انس با حضر حق، فارغ« شهر الله»که 

به  توجه»و امساک از « نهیات الهیم»دانند و با این عمل، به حقیقت امساک از نمی منحصر« آشامیدن»و « خوردن»

، است« صوم»لقاء او که نتیجه و پاداش  مشغول شده و خالصه باالترین بهره را در سلوک الی الله و قرب و« غیر خدا

شریف  نیز در قله و نقطه مقدم بندگان صالح حضرت الله قرار داشته و در این ماه -السالمعلیه-برند. حضرت سجاد می

  .نمودندرای یاد فراگیر حضرت حق فارغ میخود را فقط ب

این بود که  -السالمعلیه- عادت حضرت علی بن الحسین»کند که فرمودند: نقل می -السالمعلیه-امام صادق  از« حصین»

 کردند و هربه هیچ چیز تکلم نمی« تکبیر»و « استغفار»و « تسبیح» و« دعا»رسید جز به فرامی« ماه رمضان»هرگاه 

بخواهی کاری را انجام دهی  خداوندا تو اگر»یعنی: « اللهم ان شئت ان تفعل فعلت»گفتند: کردند میمی «افطار»گاه 

در خالل دعاها و  -السالمعلیه-عزیز اینکه حضرت زین العابدین  [ . قابل توجه خوانندگان1« ]انجام خواهی داد.

هنگام وداع آن ماه  گام رو آوردن این ماه مبارک، چه بهدر ارتباط با ماه مبارک رمضان، چه به هن مناجاتهای خود

فرمایند. از این رو نابی در ارتباط با این ماه مقدس بیان می عزیز و چه در شبها و سحرهای فرخنده آن، معارف بلند و

وشن ر« مضانماه ر»با  در ارتباط -السالمعلیه-ان ادعیه بسیار شایسته است. تا دیدگاه حضرت سجاد  تالوت و دقت در

  .گردد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 72، ح 62، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741عایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن د

 گ

 گناهانی که مانع اجابت دعایند

االخوان، و ترک التصدیق باالجابة، و تأخیر الصلوات  ألذنوب التی ترد الدعاء: سوء النیة، و خبث السریرة، و النفاق مع

 [1].الفحش فی القول ء وأوقاتها، و ترک التقرب الی الله عزوجل بالبر و الصدقة، و استعمال البذا المفروضة حتی تذهب

.  

  :کنند، عبارتند ازگناهانی که دعا را رد می

  نیت بد، -1

  ناپاکی باطن، -2

  نفاق با برادران، -3

  عدم اعتقاد به اجابت دعا، -4

  .به تأخیر انداختن نمازهای واجب تا وقتش بگذرد -5

  ترک تقرب به خداوند عزوجل به وسیله ترک احسان و صدقه، -6

  .ناسزاگویی و بدزبانی -7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، چاپ جامعه مدرسین971معانی االخبار، ص  [1]

 .1749وشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی ک

 گریه امام سجاد

السالم اند که جناب علی بن الحسین علیهکرده السالم روایتشهرآشوب و دیگران از حضرت صادق علیهقولویه و ابنابن

 یست.گرکردند، میروایتی چهل سال گریست و هر گاه طعامی نزد او حاضر می بر پدر بزرگوارش بیست سال و به

یکی از غالمان آن جناب گفت:  کرد. پسگریست که آن آب را مضاعف میآوردند، آن قدر میآبی به نزد او می چون

را هالک کنی و گناهکار شوی. حضرت فرمود: انما اشکوا بثی و  ترسم که تو خودفدای تو شوم یابن رسول الله، می

دانم از خدا آنچه خدا، و من می کنم درد و اندوه خود را بهشکایت می [ .1اعلم من الله ما ال تعلمون. ] حزنی الی الله و

آورم کشته شدن فرزندان فاطمه را مگر آنکه گریه راه گلوی مرا نمی دانید. پس فرمود: هیچ وقت به خاطرشما نمی

ی تو که گریه نشده است های آن حضرت گفت: آیا وقت آنی آن حضرت یکی از آزاد کردهاز بسیاری گریه .گیردمی

پسر داشت و یک پسر او ناپیدا شد و از بسیاری گریه  آخر شود؟ حضرت فرمود: وای بر تو! حضرت یعقوب دوازده

پدر و برادران و  دانست او زنده است، و من دیدموفور غم و اندوه پشت او خم شد با آنکه می های او سفید شد و ازدیده

دور من آنها را کشتند و سر بریدند. پس چگونه اندوه من به  که در برابر من و برعموها و هفده نفر از خویشان خود را 

  . [9] .نهایت رسد؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .46 یوسف / [1]

  .477به نقل از جالء العیون، ص  141، ص 9شهرآشوب، ج مناقب ابن [2]

  . 1749منبع: حدیث اهل بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ نشر سبحان؛ چاپ چهارم 

 گفتگوی آهوی وحشی

که ناگاه ماده آهوئی از بیابان، آشکار بود  السالم با اصحاب خود نشستهالعابدین علیهگویند: روزی حضرت امام زینمی

صدا  السالم رسید و همی دم و دستش را بر زمین زد و همهمه ومبارک امام سجاد علیه شد و همینطور آمد تا به حضور

  .نمودمی
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  «گوید؟ای فرزند رسول خدا! این ماده آهو چه می»بعضی از آن جماعت عرض کردند: 

گرفته و آن بچه از دیروز تا  ی او را روز گذشته در فالن وقتفالن قرشی، بچهگوید فالن بن می»فرمود:  حضرت

مردی از آن جماعت، شک و حالت انکاری بوجود آمد و امام  از این کالم حضرت در دل« کنون شیر نخورده است.

کردند. وقتی حاضر  به علم الهی خود آن را دانست، پس دستور فرمود تا آن مرد قرشی را حاضر السالم نیزسجاد علیه

ی او را روز گوید تو بچهمی»فرمود: « گوید؟چه می» :عرض کرد« کند؟این آهو از تو شکایت می»شد به او فرمود: 

شود که از تو بخواهم می ای و از آن هنگام تا به حال به او شیر نداده ای، و از من خواستارگرفته گذشته در فالن وقت

 سوگند به آنکه محمد صلی»آن مرد گفت: « دیگر آن را به تو بازگرداند. این بچه آهو را بیاوری تا او را شیر بدهد و بار

این بچه آهو را پیش من » :حضرت فرمود« علیه و آله و سلم را به رسالت مبعوث داشت که راست فرمودی. الله

ی خود را دید، همهمه نمود و دم و دست خود را بر زمین زد و بچه و را آورد. چون آهو،مرد، بچه آه پس آن« بفرست.

  .شیر داد اش رابچه

آن مرد « حق من بر تو که این بچه آهو را به من ببخش. ای فالنی! به»السالم به آن مرد قرشی فرمود: امام سجاد علیه

  السالم نیز،د علیهبه آن حضرت بخشید. امام سجا قبول کرد و بچه آهو را

اش رفت.عرض بچه کالم خود او را با وی تکلم فرمود. آهو همهمه کرد و دم به زمین مالید و با آن را به آهو بخشید و با

[ . در 1« ]برای شما دعا کرد و جزای خیر گفت.» :حضرت فرمود« گفت؟ای فرزند رسول خدا! آهو چه می»کردند: 

هستید و  گوید: گواهی می دهم که شما خاندان رحمتآهو می»السالم فرمود: سجاد علیه نقل دیگری آمده است که امام

  . [9] «.باشندبنی امیه از خاندان لعنت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .کشف الغمه [1]

  .96بحاراالنوار ج  [2]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 گواهی حجراالسود

  :السالم نقل شدهدر کتاب شریف اصول کافی از حضرت امام محمدباقر علیه

السالم( پس از اسارت به مدینه علیه العابدینی رفیع شهادت نائل شد و پدرم )امام زیناء به درجهسیدالشهد چون

  :مشرف شد و عرض کرد بازگشت، روزی محمد بن حنفیه حضور پدرم

امیرمؤمنان واگذار نمود و آن حضرت نیز پس از خود خالفت را به  پیامبر اکرم پس از خود وصایت و خالفت را به»

د از آن که او شهید ش امام حسن سپرد و او نیز برادرش حسین را به جانشینی خویش معرفی فرمود و پس بزرگش فرزند

است باید به امامت برسم. لذا امر امامت را به من واگذار و  ترمن که برادر آن حضرت هستم و عمرم هم از شما افزون

بحق، انی اعظک ان  یا عم اتق الله و ال تدعی ما لیس لک»پدرم در پاسخ فرمود: « من منازعه مکن. در این باره با

دانی از برای تو نیست و هرگز ادعا مکن چیزی را که می ای عموی گرامی! از خداوند بترس و« »تکون من الجاهلین.

  «.دهم که سخن جاهالنه مگوییمی تو را به خدا پند

 ی من درآمد و تمام وصایای خود را به مند بگذارد به خیمهقدم به میدان جها پدر بزرگوارم پیش از آن که در کربال»

قرار داد و اکنون هم تمام کتب انبیاء  ی بعد از خودفرمود و اسم اعظم حق را به من آموخت و مرا وصی خویش و خلیفه

رض امری دهم که متعاست در نزد من حاضر است و من شما را به خدا پناه می ی امامتو سالح رسول الله که نشانه

نسل امام حسین قرار داده است  که موجب کوتاهی عمر و تشتت امور گردد و یقین بدان که خداوند امامت را در شوید

اند و مع ذلک اگر خواسته باشی در این باب با من منازعه فرموده چنانچه پیامبر اکرم مکرر به این موضوع اشاره

محمد بن حنفیه « کنیم.می و حقیقت امر را از آن سنگ بهشتی سؤال رویمموافقی به نزد حجراالسود می نمایی، اگر

جلو برو، حجر را ببوس و از حق تعالی تقاضا نما »فرمود:  پذیرفت و هر دو، نزد سنگ حاضر شدند. حضرت به محمد

در مورد نزاع  خواست محمد حنفیه نزد حجر آمده و آن را بوسید و از او« نفع تو به تکلم درآورد. تا حجراألسود را به

ای سنگ! از تو »به کنار حجر آمد، آن را بوسید و فرمود:  گاه پدرمآنان سخن بگوید ولی از سنگ صدایی برنیامد. آن

است، ما را خبر ده از  خداوندی که میثاق انبیاء و میثاق اوصیاء و میثاق مردم را در نزد تو نهاده کنم به حقسؤال می

  «.وصی و امام بعد از حسین

فت: گ حرکتی نمود که ترسیدند از جای خود کنده شود، سپس با عبارت عربی روشن و فصیح ناگهان حجراألسود چنان

به درستی که وصایت و امامت بعد «. »الله لک اللهم ان الوصیة و االمامة بعد الحسین بن علی و ابن فاطمة بنت رسول»

نفیه ح ی این کرامت شگفت، محمد بنبا مشاهده« باشد.ای تو میدختر پیامبر از بر از حسین، پسر علی و فرزند فاطمه،

  :نویسددر کتاب رجال خویش در این باره می «مامقانی»[ . مرحوم عالمه 1و پیروانش فورا به امامت پدرم گرویدند ]
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یه که محمد حنفاین با»گفتند: السالم از برای آن بوده که جمعی جهال میبا امام سجاد علیه اما موضوع تنازع محمد حنفیه

ی علی باشد، چطور ممکن است امامت به نوهمی السالم است و دارای فضائل بسیاریفرزند بالفصل علی علیه

  «!السالم برسد؟علیه

د را قطع ی این فساپیاده کرد تا هم ریشه ی نادان افتاده بود لذا این نقشه رابن حنفیه چون گریبانش به دست این عده محمد

  .السالم را به مردم بشناساندالعابدین علیهزین و هم مقام امام عصر خویش، کند

بسیارش، دست  که: چون حجراالسود به امامت آن حضرت شهادت داد، محمد در حضور مریدان شاهد بر این مدعا این

محمد بن حنفیه باقی هستند که معتقدند او از دنیا نرفته  امام سجاد را بوسید ولی متأسفانه هنوز تعدادی از پیروان نادان

را پر از عدل  های مدینه است غائب گشته و روزی ظهور خواهد کرد و زمینرضوی که یکی از کوه است بلکه در کوه

  .کند پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشدو داد می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .794، ص 1کلینی، اصول کافی، ج  [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 گشایش بزرگ

شخصی از اصحاب وارد شد در حالیکه  .با تعدادی از اصحاب در مجلسی نشسته بود السالمروزی امام سجاد علیه

 ای پسر»گفت: « تو را چه شده است؟»السالم فرمود: کرد. امام علیهگریه می بسیار ناراحت و غمگین بود و آرام آرام

حیایی ها بسیار بیارم. یکی از آنکار د رسول خدا! فدایت شوم، دعایی به من تعلیم کنید تا قروض من ادا شود. چند طلب

را  آید و طلب خودشوم به دنبال من مینشیند و چون از خانه خارج میام میخانه کند، هر روز اول صبح در مقابلمی

فدایت شوم، »یکی از اصحاب عرض کرد:  !السالم چون این سخنان را شنید به شدت گریستامام علیه« کند.مطالبه می

ی چه گریه برا پس«. »و هل یعد البکاء اال للمصائب أو المحن الکبار»السالم فرمود: علیه امام« کنید؟!میشما چرا گریه 

دانم این مرد از که میکرد. چرا گریه نکنم با این های بزرگ گریهوقتی است؟ آیا نباید در هنگام مصائب و محنت

  «.د و من چیزی در دست ندارم تا به او کمک کنمکنچیزی شکایت میاز فقر و بی شیعیان و دوستان ماست اما

 اش افزون شده بودآمد در حالیکه ناراحتی السالمآن شخص بیرون رفت ولی مدتی نگذشت که مجددا به محضر امام علیه

او  .قدر دلم را به درد نیاورده بودهای خودم آنطلبکارم سخنانی گفت که مصیبت ای پسر رسول خدا! اکنون»و گفت: 

مغرب را به طفیل وجود او خلق کرده ولی  گویید علی بن الحسین امام است و خداوند، مشرق وگوید: چطور شما مییم

 از حاال مقدر شده که از فقر و»السالم فرمودند: حضرت علیه«أدا کند؟! تواند قرض یکی از دوستان خود رانمی

اند برای افطار و سحر من نگاه داشته م برو و هر چه را کهای غال»گاه به غالم خود فرمود: آن« پریشانی خالص شوی.

گذاشت  ها را روی همالسالم نانی آب بازگشت. امام علیهقرص نان جو و یک کوزه غالم رفت و با دو« جا بیاور.به این

گفت این دو قرص ها را گرفت و با خود مینان مرد« شود.ها را که ان شاء الله گشایشی حاصل میبگیر این»و فرمود: 

 ها رای ماهیکرد. چون اندکی رفت به دکان ماهی فروشی رسید. دید که او همه نان چه دردی را از تو دوا خواهد

بگیر و این ماهی را به من بده تا  این یک قرص نان را»فروخته و جز یک ماهی گندیده چیزی باقی نمانده است. گفت: 

مرد  .مرد ماهی فروش که از فروختن ماهی گندیده مأیوس بود فورا پذیرفت« بینم.ب ام غذایی تدارکامشب برای خانواده

 اشماهی را بپزد. چون مرد فقیر به خانه به دکان نمک فروشی رسید و نان دیگر را با قدری نمک عوض کرد تا با آن

وارید درشت و درخشنده شکافت تا آن را پاکیزه کند. ناگهان برق یک جفت مر رسید به همراه همسرش شکم ماهی را

هایم را ادا فروشم و قرضها را میاین» :را از سر آنان پراند. نزدیک بود جان از بدنش بیرون برود. با خود گفت عقل

 فروش و نمک فروش، مرد خوشبختدر این بین دو مرد ماهی« کنم.گذران زندگی می کنم و تا آخر عمر به آسودگیمی

در این بین « خورد و فورا رفتند.ما نمی های خشک به درداین نان»به او پس دادند و گفتند:  ها رارا صدا کردند و نان

الینا  فاردد»فرماید: آقایم علی بن الحسین می»ی او را به صدا درآورد و گفت: خانه السالم درغالم امام سجاد علیه

  . [1] ««.به ما باز پس ده به جهت افطار ا راهتو به مقصودت رسیدی، اکنون نان« »طعامنا فانه ال یأکله غیرنا

یرد گنمی السالم چون چیزی به کسی دهد هرگز باز پسگرامی روشن است که امام علیه یمؤلف گوید: البته بر خواننده

ای مردم بدانید که ما از حال شما کامال  ی فرزدق شاعر گذشت( بلکه مقصود حضرت این بود کهچه در قضیه)چنان

  .ماهی اطالع داریم م و حتی از مروارید در شکمآگاهی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .71، ص 96، مجلس صدوق، أمالی - 7، ص 11مجلسی، بحاراالنوار، چاپ کمپانی، ج  [1]
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  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 اصطالح تصادفی

 گذران عمر

خدا بگذرد و از راه باطل دور باشد که  السالم به قدری مراقب عمر و وقت خود بود که در راه اطاعتامام سجاد علیه

  :کندعرض می به خدا در فرازی از یکی مناجاتهایش

خدایا! تا هنگامی که عمرم « للشیطان فاقبضنی الیک. بذلة فی طاعتک، فاذا کان عمری مرتعا و عمرنی ما کان عمری»

  . [1] .کار رود، به من عمر ده، و هرگاه عمرم چراگاه شیطان شود، مرا بمیران در راه اطاعت فرمان تو به

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .171صحیفه سجادیه، دعای بیستم، ص  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741ول بهار ا

 گریه بر مصائب شهدای کربال

رفت، من نیز به دنبالش بیرون رفتم، دیدم  السالم به بیابانگوید: روزی امام سجاد علیهیکی از غالمان آن حضرت می

  :شنیدم، شمردم هزار بار گفتاش را میکنارش ایستادم و صدای ناله و گریه پیشانی بر سنگ سختی نهاده است،

  «.ه اال الله حقا، حقا، ال اله اال الله تعبدا و رقا، ال اله اال الله ایمانا و تصدیقا و صدقاال ال»

روی عبودیت و بندگی  معبودی جز خدای یکتا، که حقا همین است، نیست معبودی جز خدای یکتا که از نیست»

سپس سر از سجده برداشت، «. یمگوتصدیق و راستی می گویم، نیست خدایی جز خدای یکتا که از روی ایمان ومی

 ای آقای من، آیا وقت آن نرسیده که»چشمش بود، به پیش رفتم و عرض کردم:  صورت و محاسنش غرق در اشک

لسالم ایعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه وای بر تو،»فرمود: « روزگار اندوهت، به پایان برسد و گریه ات کاهش یابد؟

د، سفی فرزند داشت، خداوند یکی از آنها را پنهان نمود. از اندوه فراق او، موی سرش پیغمبر و پیغمبرزاده بود، دوازده

)یوسف( در همین دنیا و زنده بود، ولی من پدر و  و کمرش خمیده، و چشمش از گریه زیاد نابینا شد، با اینکه فرزندش

ام کاهش گریه را کشته، و به روی زمین افتاده دیدم، چگونه روزگار اندوهم به پایان رسد، و ادر و هفده تن از بستگانمبر

  . [1] «!یابد؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .911و  914ترجمه لهوف، ص  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 گذشت؛ گواراترین جرعه

توان گفت هیچ انسان یکدیگر است. می ها، نادیده انگاشتن حقوقبرخوردهای اجتماعی انسان همراه با انواع چالش

 زیر پای افراد ناهنجار مشاهده ننماید. در این میان فرزانگان و پیشوایان اجتماعی نیست که برخی از حقوق خویش را

نوعان خود، نادیده ترین حقی از همکوچک گیرند! آنان که خود مراقبند تادینی بیش از دیگران مورد ستم قرار می

  .گیرداجتماعی و فردی آنان هماره مورد تهاجم قرار می ترین حقوق، لیکن بزرگانگاشته نشود

شوند. مقابله به مثل می ها در برابر این موضوع چالشگری نموده و در صدد احیای حقوق خویشانسان بسیاری از

شی از حقوق خویش و گذشت و های فرزانه با چشم پوآفرینند. لیکن انسانمی تر از آننمایند و یا ناهنجاری افزونمی

  .سازندی سازندگی و تربیت دیگران را فراهم میاز ناهنجاری افراد زمینه عفو

بند به تربیت یافتگان الهی و پای درخشد. آنان کهتر میاین راستا سیره و روش امامان معصوم از همگان شفاف در

اینان « فروبرندگان خشم و چشم پوشان از لغزش.[ »1ناس ]العافین عن ال باشند، و الکاظمین الغیظ ورهنمود قرآن می

گونه که زمینه کینه توزی از فرد  ارزش را معیار ترابط اجتماعی خویش قرار داده که خشم خویش را فروبرند تا آن این

و  توز به دوست صمیمگردد. تا آنجا که با گذشت و عفو دشمن کینه ناهنجار زدوده شود و باعث گردش و تحول وی

رفتار ناپسند را با رفتار » [9] .نماید، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم حمیم گردش

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  .«گرددتوزی بود، صمیمیت برقرار میکینه پسندیده پاسخ ده، آنگاه بین شما و آن کسی که

های ستم . هشام بن اسماعیل، کارگزار امویان،همواره از سوی حکام اموی مورد آزار بود السالمسیدالساجدین علیه

وی را در میدان شهر در اختیار مردم  فراوان بر حضرت روا داشت. هنگامی که ولید وی را عزل کرد، دستور داد

اشته د السالم رواانتقام گیرد. وی چون بیشترین ستم را بر علی بن الحسین علیه خواهد از ویقرار دهند تا هر کس می

السالم همراه یاران خویش از کنار وی عبور علیه یشترین هراس را از انتقام حضرت به دل داشت. امام سجادبود، ب

خن تندخویی و س تریندهد حتی کوچکگیرد، بلکه به یاران خویش نیز دستور میوی انتقام نمی نماید. امام نه تنها ازمی

هشام بن اسماعیل آن گونه از برخورد کریمانه حضرت  همراهانش،ناشایست به وی ابراز ننمایند! بعد از عبور امام با 

چه کسی قرار  خدا آگاه است منصب رسالت را در[ »7آورد: الله یعلم حیث یجعل رسالته. ]می متأثر شده که فریاد

  .«دهد

همراهان  گردد حضرت بادهد، هنگامی که برمیقرار می فردی در خانه حضرت آمده و حضرت را مورد شتم و ناسزا

وقتی شخص را از  .باشدنماید، که همه در این اندیشه بودند که درصدد انتقام میمراجعه می خویش به در منزل وی

اگر درست باشد خدای مرا ببخشد و اگر نادرست است  گوید آنچه از ناسزا به من گفتی،خواند، به وی میمنزل فرامی

 شود که آن شخص شیفته حضرت شده و صورترد حضرت موجب میقرار دهد. این برخو خدای تو را مورد مغفرت

  . [9] .سزاوارترم حضرت را ببوسد و بگوید آنچه من گفتم تو شایسته آن نبودی، بلکه خویش به آن

آفتابه از دست وی افتاد، صورت حضرت را زخم  گرفت،ریخت و حضرت وضو میکنیز حضرت در حالی که آب می

خش آنگاه ب فرماید، خشم خویش را فروبردم،آورد؛ حضرت میالکاظمین الغیظ را به زبان می وکند، کنیز زیرک آیه می

از تو گذشت کردم، سپس قسمت پایانی آیه را  فرمایدکند که والعافین عن الناس، حضرت میدیگر آیه را تالوت می

  . [6] .دم، اذهبی فانت حرةفرماید: تو را آزاد کر[ حضرت می2المحسنین، ] کند که و الله یحبقرائت می

افکنده و فرزند حضرت  مراسم مهمانی در اثر عجله یکی از خادمان حضرت، ظرف آشپزی را بر فرزند حضرت در

السالم نخست وی را آزاد ایستد. سید الساجدین علیهکناری می شود. خادم متحیر و هراسان از کار خویش درکشته می

السالم در ماه مبارک علیه [ . امام سجاد7پردازد! ]به تجهیز )غسل و کفن و دفن( فرزند خویش می سازد، آنگاهمی

کرد. در پایان ماه مبارک آن های آنان را یادداشت مینمود. لغزشنمی های خود را هیچ گونه تنبیهرمضان کنیزها و بنده

های شما گذشتم، شما نیز از لغزش فرمود من از تمامنگاه میداد. آهای آنان را به آنان تذکر میآورد، لغزشمی را گرد

 های[ پیام این رفتار بر همگان متوجه است به ویژه آنان که لغزش4درگذرد. ] های مراخدای سبحان بخواهید تا لغزش

مایند. ابله به مثل نسپارند تا مقبه خاطر می های دیگران راکنند تا به رخ آنان بکشند و آنان که لغزشدیگران را ثبت می

گذرد. ها میلغزش السالم این گونه آسان ازکند تا از آنان درگذرد. سید الساجدین علیهمی ها را یادداشتحضرت لغزش

  .ها در زندگی سراسر نور حضرت فراوان استاز این نمونه

، شم و گذشت از خطای خطاکار استخ ترین جرعه فروبردنالسالم شیرینگونه است که بر کام علی بن الحسین علیه این

ای گواراتر از نوشیدن جرعه هیچ جرعه[ »4اکافی بها صاحبها. ] ما تجرعت من جرعة احب الی من جرعة غیظ اال

جرعه بر کام علی  از این جهت عفو و گذشت گواراترین« بتوانم صاحب آن را مجازات نمایم، نیست. غیظ و غضبی که

  .السالم استبن الحسین علیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .179آل عمران،  [1]

  .79فصلت،  [2]

  .177، ص 9، مناقب، ج 197، ص 9ارشاد، ج  [3]

  .192، ص 9ارشاد، ج  [4]

  .179آل عمران،  [5]

  .196، 9ارشاد، ج  [6]

  .947، ص 9کشف الغمه، ج  [7]

  .119، ص 96بحار، ج  [8]

  .119، ص 96، ج 47، ص 9کافی، ج  [9]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 گفتگو با حیوانات

صفات حسنای الهی است. صبغة الله و  امام که خلیفه الله بر روی زمین است در تمام شؤون، رنگ خدا گونه و مظهر

هنگامی که فرد مظهر صفات الهی شد، «. رنگی زیباتر از رنگ خدا رنگ خدا و چه[ »1من احسن من الله صبغة ]

آگاه، به هر صدایی آشنا و به  نند خدای سبحان به هر نطقیگردد. ماسمیع، علیم، حکیم، رحیم، ودود، و... می همانند خدا
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 های نظام هستی، پرندگان،امامان فراوان سخن از گفتگوی آنان با پدیده گردد. در زندگی پیامبران وهر نجوایی آگاه می

اها به آنها دستیازی ابراز شده و همانند م هایی است کهها نمونهشود اینچرندگان و درندگان و... وجود دارد. معلوم می

صفات  این است که پیامبر و امام و هر کس دیگر که خلیفه الله قرار گرفت و مظهر ها گواه برایم. اینحاصل نموده

چون فرصت محدود است و به بیان برخی  .گرددشنود و از هر رازی آگاه میخدایی شد، همانند خدا هر صدایی را می

  .شودالسالم اشاره میعلیه دینها و اعجازهای سید العابویژگی

کرد. امام آگاه به اسرار و آگاه به آشکار شنید و درک میآنان را می گفت و سخنحضرت با حیوانات گوناگون سخن می

السالم در خانه حضرت بودم الحسین علیه گوید در کنار علی بنامام آگاه به پیدا و آگاه به پنهان است. ابوحمزه می .است

 .گویند، گفتم خیرفهمی اینها چه میکردند، حضرت پرسید، آیا میصدا می های درختان سر وها بر شاخهککه گنجش

قوت یومها. آنگاه فرمود من به نطق  نمایند. تقدس بها و تسألهکنند و روزی خود را طلب میفرمود خدا را تقدیس می

سخن  فهمد و با آنان[ و هر آن که خلیفه الله شد می9ء سببا. ]اوتینا من کل شی پرندگان آگاه هستم، علمنا منطق الطیر و

  .گویدمی

رفتیم. السالم میهمراه علی بن الحسین علیه« ابواء» کند، در مسیر مدینه به مکه درابوبصیر از فردی روایت می

فهمی چه کند، میمی ز سؤالکرد. امام از عبدالعزیاش از گله جدا افتاده بود و همواره صدا میبره گوسفندی به همراه

به گله ملحق کن که گوسفندی در این مکان از گله جدا افتاده  گوید مرافرماید میگوید خیر، حضرت میگوید، وی میمی

  . [7] .است طعمه گرگ شده

 که مشغول صرف صبحانه بودند، روباهی از کنار در مسیر حرکت حضرت با همراهانش در راه مدینه به در هنگامی

پذیرند. آنگاه می خواهد که تعهد دهند که کاری به روباه نداشته باشند، آناناصحابش می کند. حضرت ازآنان عبور می

دهد. یکی از همراهان روی مقداری غذا به وی می گیرد وخواند و در کنار آنان قرار میحضرت روباه را می

روی  رسد، چه کردید که حیوان روی گردان شد، آن شخص کهپگردد. امام میروباه برمی .کندبرگردانده و ترش می

  .فراوان در زندگی امامان وجود دارد ها[ از این نمونه9کند که من روبرگرداندم. ]ترش کرده بود، اعتراف می

  ضامن آهو

می که به هنگا .آیدبه همراه اصحابش در بیابان نشسته بودند که آهویی به سمت حضرت می السالمامام سجاد علیه

پرسد، آیا متوجه دهد. حضرت از همراهان میمی کوبد و دم خود را حرکتها را بر زمین میرسد، دستحضرت می

ار شده گرفت گوید یکی از فرزندانم به دست صیادفرماید این آهو میگویند خیر. حضرت میمی گوید،شوید که چه میمی

حضرت به همراه همراهانش به صیاد مراجعه نموده و از  .وی شیر بنوشانم است، از وی بخواهید تا آن را رها کند تا به

مادرش به وی شیر  سازد و هنگامی کهپذیرد. بچه آهو را آزاد میرا رها سازد. صیاد نیز می خواهند که بچه آهووی می

پذیرد. آنگاه آهو به همراه نظر کند که صیاد میآهو صرف خواهد از بچهکند و از صیاد مینوشاند، امام ضمانت میمی

گوید، می فهمید چهپرسد، میشود. حضرت از همراهان میدهد جدا میدم خود را حرکت می اش در حالی کهبچه

فرزند مرا به من برگرداندی، خدا هر غایب و  گوید کهفرماید آهو سپاسگزاری نموده و میگویند خیر. حضرت میمی

  . [2] .مسافر تو را به تو برگرداند

السالم شناخت دارند و حضرت را به امام علیه گوید و این گونه حیوانات نسبتاین گونه امام همام با حیوانات سخن می

، نموده ودن غم و اندوه آنها نقش ایفابر آنان هموار گردد. حضرت نیز این گونه در زد دهند تا گرفتاریشفیع قرار می

ها برای همانند گونه است. ابراز این نمونه سازد. که امام ملک و امام ملکوت، امام هستی اینگرفتاری را برطرف می

رتباط ها در اپدیده اند. امام با همه نظام هستی با همهاین موارد به عنوان نمونه ابراز شده ماها این نتیجه را ببار دارد که

  .تکوینی است و کانال فیض الهی است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .174بقره،  [1]

  .16نمل،  [2]

  .7ز جزء ا 19، باب 797بصائر الدرجات، ص  [3]

  .7از جزء  12، باب 794بصائر الدرجات، ص  [4]

  .127، ص 9. مناقب، ج 7از جزء  12، باب 721همان، ص  [5]

 .1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما چاپ دوم 

 گستره وسیع انفاق و رسیدگی به فقرا

خاصی قانع نبوده و هیچ محدودیتی در این  در راه خداوند به حد« قانفا»در زمینه  -السالمعلیه-حضرت زین العابدین 

 دیدند،می کرده و هر جا زمینه انجام این عمل صالح را فراهممی« انفاق»مناسبتی  اند. حضرت به هرشناختهزمینه نمی

و نه از جهت « کم»و نه از جهت « کیف»از جهت  حضرت نه« انفاق»توان گفت کردند. و به تحقیق میبه آن اقدام می
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-حضرت سجاد  اند، هرگز محدود به حد خاصی نبوده است. در زمینه گستره وسیع انفاقکردهمی «کسی که به او انفاق

  :شوداشاره می مطالبی در روایت تاریخی آمده است که بعضی از آنها -السالمعلیه

عیال خود و افرادی که تحت سرپرستی ایشان  عنوان را به« مدینه»صد خانوار از فقراء  -السالمعلیه-حضرت  -1

  . [1] .کردندشان را تأمین مینیازهای مالی بودند، تکفل نموده و تمام

روزی  حضرت زین العابدین قوت و»آمده است: « شیبه بن نعمامه»از « معمر»از « حنبل احمد بن»و در روایت  -2

  . [9] «.مردم حضور داشتند ای جماعتی ازانهفرمود که در هر خرا تأمین می« مدینه»صد خانوار در 

 تمام اموالشان را در طول عمر -السالمعلیه-پدرشان حضرت علی بن الحسین » :فرمودند که -السالمعلیه-امام باقر  -3

یک قسمت آن را در راه خدا انفاق  شان را دو قسمت کرده و[ )یعنی همه دارایی7« ]دوبار با خداوند قسمت کردند.

  (.ودندنم

 تهاجم نمود، حضرت علی بن« مدینه»به « یزید بن معاویه»از طرف « بن عقبه مسلم»چون لشکر خونخوار » -4

نیز « امویان»و « مروانیان»آنها بعضی از  های اهل مدینه که در میاناز خانواده« چهاصد نفر» -السالمعلیه-الحسین 

 ترک را« مدینه»را تأمین نمود تا اینکه آن لشکر منقرض گردید و  نیازمندیهای آنان بودند را در پناه گرفت و تمام

  . [9] «.کرد

هزار درهم برای ایشان  -السالمعلیه-بنت الحسین  «سکینه»کردند و خواهرشان حضرت « حج»حضرت اراده » -5

 چونکه از )محلی در اطراف مدینه( به حضرت رسید. پس« حره»نمود که در پشت  منظور کرده و خدمتشان ارسال

  . [2] «.مرکب پیاده شدند همه آن را بین مساکین توزیع نمودند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .از خصال()به نقل  69، ص96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 41، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از کشف الغمه( 111، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از الفصول المهمه( 2، ح 119، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

 .1741محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد 

 ل

 لباس امام سجاد در حال نماز

[ و 1کرد، ]پوشید و جامه خشن بر تن میمی ایخواست نماز بخواند، لباس پشمینهالسالم وقتی که میامام سجاد علیه

  .ه دهدچه بیشتر در پیشگاه خداوند بزرگ خود را کوچک و خوار جلو تمام اینها به خاطر آن بود که هر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .114/  96بحاراالنوار:  [1]

رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 لباس و مکان حضرت سجاد در موقع نماز

« نماز»السالم این بود که هنگامی که به علیه عادت حضرت علی بن الحسین»فرمایند: السالم میامام صادق علیه

از نم رفت و در آناند به موضع خشنی میخوپوشید و هنگامی که نماز میخود را می ایستاد پشم و غلیظترین لباسمی

آمد و سپس بر « مدینه»در اطراف  که اسم کوهی است« جبان»کرد. روزی به سمت خواند و بر زمین سجده میمی

گریست آنگاه سرش بعد شروع به نماز خواندن نمود. حضرت زیاد می روی سنگ خشن و آتشینی )سوزاننده( ایستاد و

  . [1] «.ن صورت مبارکش از زیادی اشک، در آب فرورفته بودبرداشت و کا را از سجده

عالقه « نماز»مکانها برای  السالم بود ولی حضرت به بعضی ازذکر شد مکان عمومی نماز حضرت سجاد علیه آنچه

  .کردندایستادند و با خداوند راز و نیاز میمی خاصی داشتند که در آن مکانها بخصوص به نماز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها
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  .)به نقل از دعوات راوندی( 119، ح 114، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 م

 مناجات خائفین

مناجات از خوف و خشیت خود نسبت به خدای  السالم در ایناست، امام علیه« مناجات خائفین»این مناجات مشهور به 

  :آن مناجات تعالی پرده برداشته است و اینک اصل

ام مع  ام مع رجآئی برحمتک و صفحک تحرمنی؟ الهی اتراک بعد االیمان بک تعذبنی؟ ام بعد حبی ایاک تبعدنی؟

لیتها لم ف لوجهک الکریم ان تخیبنی، لیت شعری، اللشقآء ولدتنی امی؟ ام للعنآء ربتنی؟ استجارتی بعفوک تسلمنی؟ حاشا

 و جوارک خصصتنی؟ فتقر بذلک عینی، و تطمئن تلدنی و لم تربنی، و لیتنی علمت امن اهل السعادة جعلتنی، و بقربک

  .له نفسی

 علی قلوب ة لعظمتک، او تخرس السنة نطقت بالثنآء علی مجدک و جاللتک، او تطبعخرت ساجد الهی هل تسود وجوها

تغل اکفا رفعتها اآلمال الیک رجآء رأفتک او  انطوت علی محبتک، او تصم اسماعا تلذذت بسماع ذکرک فی ارادتک، او

 ال تغلق علی موحدیک نحلت فی مجاهدتک، او تعذب ارجال سعت فی عبادتک؟ الهی تعاقب ابدانا عملت بطاعتک حتی

بتوحیدک کیف تذلها بمهانة  ابواب رحمتک، و ال تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رؤیتک. الهی نفس اعززتها

بحرارة نیرانک؟ الهی اجرنی من الیم غضبک و عظیم سخطک یا  هجرانک؟ و ضمیر انعقد علی مودتک کیف تحرقه

و فضیحة العار، اذا  رحیم یا رحمن یا جبار یا قهار یا غفار یا ستار، نجنی برحمتک من عذاب النار، حنان یا منان یا

األهوال و قرب المحسنون، و بعد المسیئون، و وفیت کل نفس ما  امتاز اآلخیار من األشرار، و حالت األحوال، و هالت

عذاب خواهی کرد؟ و یا پس از  ا وجود ایمان به خود، مراخدایا! آیا بر این باور باشم که تو ب« »یظلمون. کسبت و هم ال

وجود لطف و رحمتت و چشم امید داشتن به عنایت تو باز هم  دوستی به تو مرا از خود دور خواهی ساخت؟ یا با

 شاعذاب خواهی کرد؟ حا ام باز هم مرا تسلیم کیفر ویا با این که به عفو و رحمت تو پناه آورده محرومم خواهی کرد؟ و

دانستم که مادرم مرا برای بدبختی زاییده و یا برای رنج و عذاب می از ذات مقدس کریمت که نا امیدم سازی! خدایا کاش

آیا مرا از اهل سعادت مقرر  دانستم کهداد، و ای کاش میزایید و پرورشم نمیکه در این صورت ای کاش نمی پروریده

شد و قلبم آرام ای؟ تا دلم شاد و چشمم روشن میمخصوص گردانیده خویش ای و برای تقرب به خود و همسایگیفرموده

  .گرفتمی

گردانی؟ و یا زبان آنانی را که بر می اند، رو سیاهآیا کسانی را که در پیشگاه عظمتت، صورت به خاک ساییده خدایا،

 سازی؟ و یادر خود دارند، تیره میکنی؟ و آیا دلهایی را که محبت تو را می اند، گنگمجد و بزرگواریت ثنا گفته

که با امید به لطف تو به درگاهت بلند  کنی؟ و یا آن دستهایی رابرند، کر میگوشهایی را که از شنیدن ذکر تو لذت می

عبادتت  اند و با تالش و کوشش در راهبدنهایی را که در راه طاعت تو رنج برده بندی؟ و یااند به غل و زنجیر میشده

اند دچار عذاب خواهی در راه بندگیت دویده اند، کیفر و عذاب خواهی کرد؟ و یا آن پاهایی را کهو ضعیف شدهالغر 

 به روی بندگان یکتاپرست خود مبند و عالقه مندان به خودت را از مشاهده ساخت؟ خداوندا درهای رحمت خویش را

چگونه به ذلت و خواری هجرانت  خودت گرامی داشتیجمالت محجوب مگردان. خدایا آن جانی را که به افتخار توحید 

سوزانی؟ محبت خود گرفتار کردی چگونه در آتش خشم خود می دچار خواهی ساخت؟ و دلی را که در کمند عشق و

احسان و ای  غضبت که بسیار دشوار است در پناه خویش نگهدار، ای مهربان خدا و ای پر مهر و خدایا مرا از خشم و

ای پرده پوش، به رحمت خودت مرا از آتش عذابت  رأفت و ای جبران کننده و با جبروت و ای آمرزنده،بخشنده و با 

عقبات  سازی و هنگامه حاالت ومصون دار در آن روزی که نیکان را از بدان جدا می نجات ده و از ننگ و رسوایی

شوند و هر کسی به و رحمتت دور می فرسند و بدکاران از لطرسد و نیکوکاران به مقام قربت میسهمگین فرامی

  «...گرددنمی رسد و به هیچ کس ستم رواجزای اعمالش می

را گشوده است، و با تمام ادب و خضوع با ذات مقدس حق  السالم در این مناجات در گفتگو با خدای تعالیامام علیه

حاشا بر کرم و  دوزخ بدن ایشان را نسوزاند، امید که او مؤمنان و موحدان را عذاب نکند و آتش گوید، با اینسخن می

خاک ساییده شده،دچار عذاب کند و زبانهایی را که  بزرگواری خدای تعالی، صورتهایی را که در برابر عظمت او به

و  آرزوی لطف را که از شنیدن یاد او لذت برده و دستهایی را که به درگاه او برای دعا و به ثنای او را گفته و گوشهایی

  .مخصوص گنهکاران و مجرمان از دشمنان اوست حمت او بلند شده است به عقوبت مبتال نماید زیرا که عذاب خدار
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 مناجات راجین

مناجات به بخششها و الطاف الهی نسبت به  السالم در ایناست و امام علیه« جات راجینمنا»این مناجات معروف به 

  :خود، به شرح زیر امیدوار است

قربه و ادناه، و اذا جاهره بالعصیان ستر علی  من اذا سأله عبد اعطاه، و اذا امل ما عنده بلغه مناه، و اذا اقبل علیه یا»

  .به و کفاهاحس ذنبه و غطاه، و اذا توکل علیه

اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته؟ ایحسن ان ارجع عن  الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته؟ و من الذی

یف ک لست اعرف سواک مولی باالحسان موصوفا، کیف ارجو غیرک و الخیر کله بیدک؟ و بابک بالخیبة مصروفا و

اسأله من فضلک، ام تفقرنی الی مثلی و انا  نک و قد اولیتنی ما لماؤمل سواک و الخلق و األمر لک؟ ءاقطع رجآئی م

لهو ا القاصدون، و لم یشق بنقمته المستغفرون، کیف أنساک و لم تزل ذاکری؟ و کیف اعتصم بحبلک، یا من سعد برحمته

فاخلصنی بخالصة توحیدک، و اجعلنی  عنک و انت مراقبی؟الهی بذیل کرمک اعلقت یدی، و لنیل عطایاک بسطت املی،

رد ی ء، و کل طالب ایاه یرتجی، یا خیر مرجو و یا اکرم مدعو، و یا من الیلتجی من صفوة عبیدک، یا من کل هارب الیه

اسالک بکرمک ان تمن علی من عطآئک بما  سآئله و ال یخیب آمله، یا من بابه مفتوح لداعیه و حجابه مرفوع لراجیه،

 نفسی، و من الیقین بما تهون به علی مصیبات الدنیا، و تجلوبه عن بصیرتی و من رجآئک بما تطمئن به تقر به عینی،

درخواست کند، عطا فرماید و هرگاه  ای خدایی که هر گاه بنده ای از او« »غشوات العمی برحمتک یا ارحم الراحمین.

او رو آورد، به نزد خود مقرب سازد، و هر گاه آشکارا برساند، و هر گاه به  از درگاهش چشم امید داشته باشد به امیدش

کفایت کند و بس باشد. خداوندا کیست  را معصیت کند، او بر گناهش پرده پوشی کند و هرگاه بر او توکل کند، او را او

 و بهت مهمانی کند و تو از او پذیرایی نکنی؟ و کیست که به امید بخشش و عطای که بر تو وارد شود و از تو درخواست

نومید برگردم در صورتی که جز تو  درگاهت فرود آید و تو محروم گردانی؟ خدایا آیا زیبنده است که من از درگاهت

چگونه به غیر تو امیدوار باشم در حالی که هر خیر و نیکی به دست  موالیی معروف به لطف و احسان سراغ ندارم؟

توست؟ آیا از تو امیدم را  رتی که آفرینش و فرمان هستی به دستچگونه به غیر از تو آرزومند باشم در صو توست؟ و

من احسان فرمودی؟ و یا آن که چگونه مرا به محتاجی مثل  ببرم در صورتی که بدون درخواست از فضل و کرمت به

شدند و  ام؟ ای آن که شیفتگان رحمت تو خوشبختدر حالی که به ریسمان لطفت چنگ زده کنیخودم نیازمند می

کنم در صورتی که تو همواره مرا در نظر  مرزش طلبان از عذابت رنج و سختی ندیدند خداوندا چگونه تو را فراموشآ

  باشی؟حالی که پیوسته مراقب حالم می داری؟ و چگونه از تو غافل باشم در

 پس ام،زویم را گشودهام و برای رسیدن به عطا و بخشش تو دامن آردست دراز کرده خدایا من به ذیل عنایت و لطف تو

خودت قرار ده، ای کسی که هر که هر  خداوندا مرا در مقام یکتاپرستی خویش خالص گردان، و از جمله خاصان درگاه

 انتوکه هر چه بخواهد از درگاه او امیدوار است. ای بهترین کسی که به او می برد و هرکجا بگریزد به سوی او پناه می

هیچ سائلی را از درگاهش محروم  توان درخواست کرد، ای خدایی کهرین کسی که از او میتامید داشت و ای بخشنده

که درگاهش به روی درخواست کنندگان باز و پرده درش در مقابل  نگرداند و آرزومندی را نا امید نسازد، ای آن

عطا و بخشش خویش که  و ازبرداشته است. خداوندا به کرم و لطفت درخواست دارم که بر من منت گذاری  امیدواران

درگاهت دارم قلبم را آرام گردانی و یقینی که رنج و  باعث چشم روشنی من باشد، مرحمت کنی و از امیدی که به

فرمایی، به  های جهل و ظلمت را بر طرف کند، عطاآسان کند و از جلو چشم بصیرتم پرده مصائب دنیا را بر من

در این مناجات نهایت آرزوی خود را به عفو و  السالمامام علیه« ایندگان...ترین بخشرحمت بی پایانت ای بخشنده

هر  ایمان استوار خویش به رحمت گسترده او که شامل حال همه امیدواران است؛ او و بخشندگی خدا ابراز داشته و از

  .امیدواری را فراگیر است پرده برداشته است

مخلوقات او  به درگاه او پیوسته و در همه کارها و امور خود به احدی ازپیوستن به خدا  امام بزرگوار در حد اعالی

دست دیگران است سرابی بیش نیست و آرزو داشتن  امید نبسته است با این عقیده که امیدواری و چشم طمع به آنچه در

  .قطعی و حتمی است از ایشان بیهوده و زیانکاری
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 مناجات راغبین

در نزد خداست دل بسته و از آنچه در دست  السالم به آنچهاست که امام علیه« مناجات راغبین»این مناجات معروف به 

  :دیگران است دل بریده است

قد اخافنی من عقوبتک فان  الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک، و ان کان جرمی ان کان قل زادی فی المسیر الهی»

قد عرضنی لعقابک فقد آذننی حسن ثقتی بثوابک، و ان انامتنی  رجائی قد اشعرنی باألمن من نقمتک؛ و ان کان ذنبی

بینک فرط العصیان و  االستعداد للقائک، فقد نبهتنی المعرفة بکرمک و آالئک، و ان اوحش ما بینی و الغفله عن

بسبحات وجهک و بانوار قدسک، و ابتهل الیک بعواطف  الطغیان، فقد آنسنی بشری الغفران و الرضوان، اسالک
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، لدیک تحقق ظنی بما أؤمله من جزیل اکرامک، و جمیل انعامک فی القربی منک، و الزلفی رحمتک و لطائف برک، ان

غیث جودک و لطفک، فار من سخطک الی  و التمتع بالنظر الیک، و ها انا متعرض لنفحات روحک و عطفک، و منتجع

  .معول علی مواهبک، مفتقر الی رعایتک رضاک هارب منک الیک راج احسن ما لدیک

 لمک فال تهتکه، و ما علمتهالهی ما بدأت به من فضلک فتممه، و ما وهبت لی من کرمک فال تسلبه، و ما سترته علی بح

  .من قبیح فعلی فاغفره

مستسقیا وابل طولک  استشفعت بک الیک و استجرت بک منک اتیتک طامعا فی احسانک راغبا فی امتنانک الهی

رفدک ملتمسا سنی الخیرات من عندک، وافدا الی  مستمطرا غمام فضلک طالبا مرضاتک قاصدا جنابک واردا شریعة

الرحمة،  طارقا بابک، مستکینا لعظمتک و جاللک، فافعل بی ما انت اهله من المغفرة و ا وجهک،حضرة جمالک، مرید

خداوندا اگر راه توشه من برای سفر به سوی « »الراحمین. و ال تفعل بی ما انا اهله من العذاب و النقمة برحمتک یا ارحم

لی عقوبت توست، و گر جرم من باعث بیمناک شدن ازظنم نسبت به اعتماد به تو بسیار است و ا تو اندک است، اما حسن

 دهد ودهد، و اگر گناهم مرا در معرض کیفر تو قرار میمی امیدم به کرمت مرا به بخشش تو از انتقام گرفتنت نوید

اده دکه استعداد مرا از دست  دهد، و اگر غفلتم مرا از دیدار تو باعث شداطمینانم از اجر و ثوابت خبر می لیکن وثوق و

نعمتهایت توجه داد و اگر زیاده رویم در عصیان و سرکشی مرا  و به خواب روم اما ایمان و معرفتم به بزرگواری و

اشراق جمال و  است و لیکن بشارت مغفرت و رضای تو باعث آرامش خاطر من شده است، خدایا به بیمناک ساخته

کنم که امیدم را نسبت به احسان احسانت التماس می ایفمثالت درخواست دارم و به عواطف رحمت و لطانوار ذات بی

من که  مند گردانی ومقام قرب و تقرب به پیشگاهت و به مشاهده حسن و جمالت مرا بهره فراوان و انعام نیکویت در

را دارم و از خشم و غضبت به سوی  ام و درخواست باران جود و سخایتخود را در معرض نسیم لطفت قرار داده

گریزم و بدانچه در نزد تو بهتر است امیدوارم و تنها اعتمادم به می گریزانم و از عذابت به سوی عفوت لطفت

  .توست و به رعایت تو نیازمندم بخششهای

 ای زایل مگردانای به انجام رسان و آنچه از راه کرم به من دادهآغاز فرموده خدایا نعمتی را که از فضل و کرم خویش

  .کارهای بدم که تو آگاهی در گذر ای بر مال مساز و ازکه از روی حکمت و مصلحت پنهان داشتهو گناهانی را 

 آورم، خدایا در حالی به سوی توقرار داده و از قهر تو به پیشگاهت پناه می خداوندا ذات مقدس تو را به درگاهت شفیع

باران لطف و ابر عنایتت هستم، خشنودی  ورزم؛ تشنهام که چشم طمع به احسان تو دارم و به نعمتهایت اشتیاق میآمده

 دارم و بر جویبار احسانت وارد گشته و درخواست عالیترین نوع خیرات تو را تو را طالبم و قصد توجه به درگاهت را

رحمت تو را دارم و حلقه بر در کرمت  جویم، در حالی که به محضر بسیار نیکویت به مهمانی آمده و آهنگ مشاهدهمی

نیازمندم، پس خدای من، با من چنان رفتار کن که خود شایسته آنی از روی بخشش  کوبم و به دیدار عظمت و جاللتمی

ترین احسانت ای بخشنده رحمت خویش نه آن چنان که من شایستگی دارم از عذاب و کیفر، به حق رحمت و و

سبت به کرم و عفو الهی و امید فراوان خویش به خود را ن السالم در این مناجات حسن ظنامام علیه« بخشایندگان.

عنایت ذات اقدس او  خداوندی و ایمان و اعتقاد راسخ به نیکوکاری وی ابراز داشته و دست توسل به بزرگواری و کرم

رأفتش و این مناجات توأم با تضرع و خضوع و خشوع به  زده و تنها به او دل بسته است با امید به عواطف رحمت و

  .باشدالهی میدرگاه 
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 مناجات شاکران

مناجات شکر و سپاس الهی را نسبت به  السالم در ایناست که امام علیه« مناجات شاکران»این مناجات مشهور به 

  :داشته است، و پس از بسم الله الرحمن الرحیم چنین آمده است فراوان و نعمتهای واالیش، تقدیماحسان 

شغلنی عن ذکر محامدک  اذهلنی عن اقامة شکرک تتابع طولک، و اعجزنی عن احصآء ثنائک فیض فضلک، و الهی»

سبوغ النعمآء، و قابلها بالتقصیر، و هذا مقام من اعترف ب ترادف عوائدک، و اعیانی عن نشر عوارفک توالی أیادیک، و

قاصدیه، و ال یطرد عن فنآئه  باالهمال و التضییع، و انت الرؤوف الرحیم البر الکریم، الذی ال یخیب شهد علی نفسه

آمال المسترفدین فال تقابل آمالنا بالتخییب و األیئاس، و ال تلبسنا  آملیه، بساحتک تحط رحال الراجین، و بعرضتک تقف

ایای ثنآئی و نشری،  القنوط و االبالس. الهی تصاغر عند تعاظم آالئک شکری، و تضاءل فی جنب اکرامک سربال

برک من العز کلال، و قلدتنی مننک قالئد ال تحل، و طوقتنی  جللتنی نعمک من انوار االیمان حلال، و ضربت علی لطائف

ا، عن استقصائه فآالؤک جمة ضعف لسانی عن احصائها، و نعمآؤک کثیرة قصر فهمی عن ادراکها فضال اطواقا ال تفل،

  .قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد فکیف لی بتحصیل الشکر، و شکری ایاک یفتقر الی شکر، فکلما

وظ الدارین حظ عنا مکاره النقم، و آتنا من ربیتنا بصنعک، فتمم علینا سوابغ النعم، و ادفع الهی فکما غذیتنا بلطفک و

سبوغ نعمآئک حمدا یوافق رضاک، و یمتری العظیم من  ارفعها و اجلها عاجال واجال، و لک الحمد علی حسن بالئک و

وظیفه، شکر و  خدایا نعمتهای پیاپی تو مرا از انجام«. »کریم، برحمتک یا ارحم الراحمین برک و نداک یا عظیم یا

گردانید و عطا و بخشش مداومت، مرا از ذکر  کرد و فیضان فضل و کرمت از حمد و ستایشت عاجزم سپاس غافل
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 رحمتهای پی در پی تو مرا از شرح و بیان نیکوییهایت ناتوان ساخت و همین عجز و اوصاف و محامد تو بازداشت و

ادای شکر آن نعمتها روبروست و به  رناتوانی موضع کسی است که به نعمتهای فراوان تو اعتراف دارد و با تقصیر د

تباه ساخته و ضایع گردانیده است در حالی که تو مهربان و رؤوف و  دهد که نفس خود رازیان خویش گواهی می

چشم امید به درگاه تو  سازی و آن که را کهبزرگواری، پروردگاری که هر کس رو به تو آورد محروم نمی نیکوکار و

امیدواران به پیشگاهت بازیابند و طالبان کرمت به ساحت  کنی، ای خدایی کهرمت دور نمیداشته باشد از درگاه ک

  .امیدهای ما را به نومیدی مبدل مکن و لباس یأس و نا امیدی بر تن ما مپوشان عنایت تو اقامت کنند،

 بزرگواری و احسانت بسی ثنایم در مقابل خداوندا شکر و سپاس من در برابر نعمتهای بزرگ تو بسیار ناچیز و حمد و

 ایمان مرا به زیورها آراسته و لطایف نیکی و کرمت تاج عزت بر سرم نهاده و ناقابل است، نعمتهای تو از انوار

این قدر نعمتهایت فراوان است که  بندها و طوقهای شرافتی به گردنم افکنده است که گشوده نگردد واحسانهایت گردن

زیاد است که از ادراکش عقل و فهمم قاصر است تا چه رسد که همه را  دارد و به قدریزبان یارای شمارش آنها را ن

هر نعمتی خود به شکری  چگونه بتوانم سپاس آن همه نعمت را به جای آورم و حال آن که سپاس گفتن بر دریابم پس

  .اید بگویمخاطر آن نیز حمد و سپاسی دیگر ب نیازمند است پس من هر چه حمد و سپاست را بگویم به

حسابت را بی به لطف خود غذا دادی و در گهواره آفرینش خویش پروراندی پس نعمتهای خدایا همچنان که مرا از آغاز

دو عالم بهره باالتر و بزرگتری کرامت فرما و ستایش  بر ما تمام کن و ناگواریهای انتقامت را از ما دور ساز و در هر

خشش و ب نعمتهای فراوانت آن گونه ستایشی که مورد پسند تو گشته و احسان آزمون نیکو و مخصوص توست به خاطر

  «...ترین بخشایندگانلطفت ای بخشنده ریزد، ای خدای بزرگ و ای پروردگار کریم به رحمت وتو را بر ما فرومی

داشته  داوند بر ما ارزانیبه ما آموخته است که چگونه به خاطر نعمتهای فراوانی که خ السالم، در این مناجاتامام علیه

انسان هر چه قدر در شکرگزاری او بکوشد  و الطاف واالیی که شامل حال ما نموده است او را شکر و سپاس گوییم، و

  .عاجز و ناتوان است باز هم از انجام وظیفه شکر و سپاس

طائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا ع9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 
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 مناجات مطیعان

  :خدای تعالی است، به این شرح« مناجات مطیعان»این مناجات معروف به 

ع و احللنا بحبوحة جنانک، واقش الهمنا طاعتک، و جنبنا معصیتک، و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغآء رضوانک، اللهم»

اغشیة المریة و الحجاب، و ازهق الباطل عن ضمآئرنا، و اثبت الحق  ب و اکشف عن قلوبناعن بصآئرنا سحاب االرتیا

عنا احملنا فی سفن نجاتک، و مت فان الشکوک و الظنون لواقح الفتن، و مکدرة لصفو المنآئح و المنن. اللهم فی سرائرنا

جهادنا فیک، و همنا فی طاعتک، و حالوة ودک و قربک، و اجعل  بلذیذ مناجاتک، و اوردنا حیاض حبک، و اذقنا

  .معاملتک، فانا بک و لک، و ال وسیلة لنا الیک اال انت اخلص نیاتنا فی

المسارعین الی الخیرات  المصطفین األخیار، و الحقنی بالصالحین األبرار السابقین الی المکرمات الهی اجعلنی من

ء قدیر و باالجابة جدیر برحمتک یا ارحم انک علی کل شیالدرجات،  العاملین للباقیات الصالحات الساعین الی رفیع

  «.الراحمین

و آنچه از شوق به مقام  طاعت و بندگیت را بر قلبمان الهام کن، و نافرمانی خود را از ما دور گردان، خداوندا»

از چشم  در میان بهشت جاودانت به ما منزل عطا کن و رضوانت آرزومندیم راه وصولش را برای ما آسان نما و

باطن ما  های ظلمانی شک و دودلی را دور ساز و گرایش به باطل را ازاز دلهای ما پرده بصیرت ما ابرهای تاریکی و

گمانهای فاسد، باعث پیوند فتنه و فساد گشته و  محو گردان و حق و حقیقت را در دلهای ما استوار کن زیرا که شک و

  .سازندنعمتها و بخششهایت، تیره و ناگوار می خوشیها و برخورداری ما را از

محبت  نجات خود قرار ده و ما را از لذت مناجات خویش برخوردار ساز و از جویبارهای خدایا ما را در کشتیهای

تالش ما را در راه معرفت خودت  خودت سیراب کن و حالوت مقام قرب و دوستی خودت را بر ما بچشان و کوشش و

گردان و ما را در معامله با خودت نیت خالص عنایت فرما زیرا  ا را در راه طاعت خودت مصروفقرار ده و همت م

  .ای جز تو نداریمبه تو و از آن توییم و وسیله که ما وابسته

 واال از دیگران خوبان درگاهت قرار ده و به نیکان و شایستگان ملحق کن که آنان به مقامات خدایا مرا از برگزیدگان و

شایسته و جاودانه پرداخته و به سوی درجات رفیع شتافتند،  ی گرفته و به سوی اعمال نیک مبادرت کردند و به کارپیش

ترین بخشنده پایانت ایکاری توانا و به استجابت هر دعایی سزاواری به حق رحمت بی ای خدایی که بر هر

پیشگاهش نالیده است تا اطاعت و بندگی خویش را در  بهالسالم از درگاه خدا درخواست کرده و امام علیه« بخشایندگان.

از وصول به رضوان و  نافرمانیهای خود او را به دور دارد و به گرانقدرترین و باالترین آرزوهایش دل او اندازد و از

ان بندگبا خود نیتش را خالص سازد و او را از جمله شتا دستیازی به خشنودی و قرب جوار رحمتش برساند و در معامله

  .کارکنان برای مقامات جاودانه بهشتی قرار دهد به خیرات و در زمره
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 مناجات مریدان

السالم به شرح ذیل مناجاتهای امام علیه ز دلپسندترینمعروف است و خود ا« مناجات مریدان»این مناجات به نام 

  .من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله سبحانک ما اضیق الطرق علی»باشد: می

عسیر سهل علینا ال سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک، قرب علینا البعید، و الهی فاسلک بنا

بابک علی الدوام یطرقون، و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون،  ا بعبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون، والشدید، و الحقن

قضیت لهم من  مشفقون، الذین صفیت لهم المشارب، و بلغتهم الرغآئب، و انجحت لهم المطالب، و و هم من هیبتک

بک، فبک الی لذیذ مناجاتک وصلوا، و منک شر فضلک المآرب، و مألت لهم ضمآئرهم من حبک و رویتهم من صافی

حیم ر علی المقبلین علیه مقبل، و بالعطف علیهم عآئد مفضل، و بالغافلین عن ذکره اقصی مقاصدهم حصلوا، فیا من هو

حظا، و اعالهم عندک منزال، و اجزلهم من  رؤوف و بجذبهم الی بابه ودود عطوف، اسألک ان تجعلنی من اوفرهم منک

فقد انقطعت الیک همتی، و انصرفت نحوک رغبتی فانت ال غیرک مرادی، و  افضلهم فی معرفتک نصیبا ودک قسما، و

محبتک ولهی، و الی  لسواک سهری و سهادی و لقآؤک قرة عینی، و وصلک منی نفسی، و الیک شوقی و فی لک ال

و فی مناجاتک روحی و  طلبی، و قربک غایة سؤلی، هواک صبابتی، و رضاک بغیتی، و رؤیتک حاجتی، و جوارک

 شفآء غلتی، و برد لوعتی، و کشف کربتی، فکن انیسی فی وحشتی، و مقیل عثرتی، و راحتی، و عندک دوآء علتی، و

تقطعنی عنک، و ال تبعدنی منک یا  غافر زلتی، و قابل توبتی، و مجیب دعوتی، و ولی عصمتی، و مغنی فاقتی، و ال

خداوندا! پاک و منزهی چقدر راهها برای کسی که راهنمایش « »الراحمین. یا ارحمنعیمی و جنتی، و یا دنیای و آخرتی 

  !نباشی، تنگ است! و چه قدر راه حق اگر تو راهنما باشی، واضح و روشن است تو

گردان دور را برای ما نزدیک و  ما را به راه وصالت ببر و به نزدیکترین راه برای ورود به درگاهت رهسپار خدایا

شتابند و همواره حلقه بر را به بندگانی که با سرعت به سویت می دشواری را بر ما سهل و آسان کن و ما مشکل و

عظمت و شکوه تو بیمناک و  کنند و اززنند ملحق فرما، به آن بندگانی که شب و روز تو را عبادت میمی درگاهت

زوهایشان نایل گردانیدی و نیازهایشان را بر آوردی و نوشانیدی و به آر هراسانند؛ آنانی که آب از سرچشمه زالل توحید

فرمودی و آن تشنه کامان  شان برخوردار نمودی و دلهایشان را پر از محبت خودو کرمت از مقاصد عالیه به فضل

لطف و کرمت به مرتبه و مقام لذت مناجاتت رسیدند و از  وصالت را از آب زالل عشق خود سیراب گردانیدی و به

توجه و عنایت  را در آغوش گرفتند، پس ای خداوند مهربان، هر کس رو به سوی تو آورد به او و شاهد مقصوداحسان ت

از یاد تو غافل ماندند، مهربان و رؤوفی، و با جاذبه  فرمودی و با فضل و کرمت بر او احسان نمودی و به کسانی هم که

خود  ریم از تو درخواست دارم که سهم مرا از فضلکشانی و ای خدای کبه درگاهت می محبت خویش آنان را نیز

دوستی و عشق خودت بیشتر و نصیبت  افزونتر و منزلتم را نزد خویش باالتر از همگان قرار دهی و قسمتم را از

 از همه منقطع و تنها به سوی تو باشد و دلم مشتاق تو گردد خدایا مقصد و معرفتم را باالتر قرار دهی بطوری که توجهم

وصالت تنها آرزوی من است، شوق و  روم و مقاممقصودم تویی نه غیر تو و از شوق تو بیدارم و کمتر به خواب می

محبت توأم و دلباخته تو هستم و هدفم خشنودی توست و محتاج دیدار  ام منحصر به تو و سرگردان و شیدایعالقه

حال راز و نیاز با تو  گاهت منتهای آرزوی من است ونعمت جوارت خواسته من، و مقام و مرتبه قرب در رحمت توأم و

تو داروی شفابخش بیماری و تسکین حرارات دل و رفع  باعث شادی و آرامش بخش خاطر من است، ای آن که در نزد

 خدای بزرگ در هنگام وحشت و ترس انیس و مونس من باش و عذر مرا نسبت به غم و اندوه من است، پس ای

گردان و مرا از انجام گناه نگهدار و از فقر  ام را بپذیر و دعایم را مستجاببدیهایم در گذر و توبه لغزشهایم ببخش و از

 از درگاه خویش جدا مساز ای آن که تو نعمت و بهشت و دنیا و آخرت منی، ای نیاز کن و مراو درماندگیم بی

  «.ترین بخشایندگانبخشنده

بریده و تنها روح و عواطف و تمام مشاعرش به او پیوسته است بطوری که  ر خداالسالم در این مناجات، از غیامام علیه

او گرداند و از نزدیکترین  را ندیده و صمیمانه از او درخواست دارد که راه رسیدن به قرب درگاهش را نصیب جز او

یچ کس بر ایشان سبقت شایسته خویش ملحق سازد، آن کسانی که ه راهها او را به دربار خود راه دهد و به بندگان

  .کنندهمه کس به دستور او عمل می نگرفته و پیش از
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 مناجات محبین

  :چنین آمده است است، در این مناجات« مناجات محبین»این مناجات معروف به 

فابتغی عنک حوال؟ الهی فاجعلنا ممن  من ذا الذی ذاق حالوة محبتک، فرام منک بدال، و من ذا الذی انس بقربک، الهی»
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محبتک، و شوقته الی لقآئک و رضیته بقضائک، و منحته بالنظر الی  اصطفیته لقربک و والیتک و اخلصته لودک و

بمعرفتک، و اهلته  رک و قالک و بواته مقعد الصدق فی جوارک، و خصصتهحبوته برضاک، و اعدته من هج وجهک و

اخلیت وجهه لک، و فرغت فؤاده لحبک، و رعبته فی ما  لعبادتک، و هیمت قلبه الرادتک، و اجتبیته لمشاهدتک، و

 و ک،اوزعته شکرک، و شغلته بطاعتک، و صیرته من صالحی بریتک، و اخترته لمناجات عندک، و الهمته ذکرک، و

  .ء یقطعه عنکقطعت عنه کل شی

 الخیر، ودهرهم الزفره و األنین، جباههم ساجدة لعظمتک و عیونهم ساهرة فی اللهم اجعلنا ممن دابهم االرتیاح الیک و

من مهابتک، یا من انوار قدسه  خدمتک، و دموعهم سآئلة من خشیتک، و قلوبهم متعلقة بمحبتک، و افئدتهم منخلعة

عارفیه شآئقة، یا منی قلوب المشتاقین، و یا غایة آمال المحبین اسالک حبک  رآئقة، و سبحات وجهه لقلوبألبصار محبیه 

ان تجعل حبی ایاک قآئدا الی  حب من یحبک، و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، و ان تجعلک احب الی مما سواک و و

و انظر بعین الود و العطف الی، و ال تصرف  بالنظر الیک علی، رضوانک، و شوقی الیک ذائدا عن عصیانک، و امنن

کیست که حالوت  خداوندا«. »اجعلنی من اهل االسعاد و الحظوة عندک یا مجیب یا ارحم الراحمین عنی وجهک، و

ز ای ابه مقام قرب تو رسیده باشد و با وجود آن لحظه محبت تو را چشیده و در عین حال جز تو را بخواهد؟ و کیست که

  داند؟تو رو برگر

آنان را ویژگان عشق و محبت خویش  ای وخدایا ما را از آنانی قرار ده که برای تقرب و دوستی خودت برگزیده پس

ای و او را برای ای و نعمت شهود خویش را به او عطا کردهخود ساخته ای و مشتاق لقا و خشنود به قضایقرار داده

گاه عالم صدق و در نشیمن ای و در جوار رحمت خویشناهت آوردهای و از هجرانت به پرضایت انتخاب کرده مقام

ای و او را دلباخته ای و لیاقت پرستش خویش را به او عطا کردهگردانیده ای و به مقام معرفت مخصوصحقیقت جا داده

از هر چه غیر ای و دلش را گردانده ای و یکباره روی او را به سوی خودمحبت و برگزیده دیدار رحمتت کرده عشق و

ای انداخته ای و ذکرت را بر قلب اومند ساختهبدانچه در نزد خویش داری عالقه ای و او رااز دوستی توست تهی کرده

ای و و او را از شایستگان مخلوقت قرار داده ایای و به طاعت خود مشغول نمودهو شکر و سپاست را به او آموخته

  .ایاش را بریدهچه باعث دوری از درگاه تو باشد عالقهآن ای و ازبرای مناجاتت برگزیده

آوردند و تمام عمر با ناله  آنانی قرار ده که فطرة به تو شادمان و خرسندند و از دل، فریاد شوق بر خدایا ما را از

به خاک ساییده و چشمانشان در محضر تو بیدار و اشک دیدگانشان  عاشقانه همراهند و پیشانیشان را در پیشگاه عظمتت

تو از همه جهان  تو جاری و دلهایشان به عشق و محبت تو وابسته و قلبهایشان را هیبت و شکوه از خوف و خشیت

 نکمال روشنی و تجلیات ذات مقدست بر دلهای عارفا گسسته است، ای خدایی که انوار قدسیت برای چشم دوستانت در

دوستی  کنمآرزوی دل شیفتگان و ای منتهای آرمان محبان و عاشقان از تو درخواست می شوق و نشاط انگیز است ای

کنم که پیشگاه تو گردد و هم درخواست می خودت و دوستی دوستانت را و دوستی هر کاری را که باعث تقرب من به

 ا به مقام خشنودی خودت منتهی نمایی و شوقم را بهمحبوبتر سازی و محبتم ر خود را از هر چه غیر توست بر من

مثالت منت گذاری و مرا به چشم لطف و بی خودت بیشتر از عصیان و نافرمانیم قراردهی و بر من به نگاهی به جمال

 نگردانی و مرا از اهل سعادت و سالکان راه محبت خود قرار دهی ای اجابت محبت خویش بنگری و هیچ گاه از من رو

  «.ه دعای بندگان و ای مهربانترین مهربانانکنند

تعالی  مناجات خود پرده از روی محبت خالص و عالقه عمیق خود نسبت به ذات اقدس حق السالم در اینامام علیه

خود او را برگزیند و مشتاق لقای خود سازد و  برداشته است در حالی که از او درخواست کرده تا برای تقرب به درگاه

 گرداند و در طاعت و عبادتش انیس و مونس او باشد و هر عملی را که باعث تقرب ا به محبت خود مشغولقلب او ر

  .گردد بر آن عمل وا داردوی به پیشگاه خدا و مجاورت رحمت او می

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779علیه السالم رضا 

 مناجات متوسلین

وسیله به درگاه خدا نالیده و رحمت و رضوان  السالم بداناست که امام علیه« مناجات متوسلین»این مناجات معروف به 

  :او را درخواست کرده است

 ی الرحمة، وشفاعة نبیک نب لیس لی وسیلة الیک اال عواطف رأفتک، واللی ذریعة الیک اال عوارف رحمتک، و الهی»

غفرانک، و صیرهما لی وصلة الی الفوز برضوانک، و قد حل رجآئی  منقذ االمة من الغمة فاجعلهما لی سببا الی نیل

م الذین احللته حط طمعی بفنآء جودک، فحقق فیک املی و اختم بالخیر عملی، و اجعلنی من صفوتک بحرم کرمک، و

  .الیک یوم لقآئک، و اورثتهم منازل الصدق فی جوارک عینهم بالنظربحبوحة جنتک، و بواتهم دار کرامتک و اقررت ا

وحید، و یا اعطف من اوی الیه  الوافدون علی اکرم منه، و ال یجد القاصدون ارحم منه، یا خیر من خال به یا من ال یفد

ا یبة و الخسران، یاعلقت کفی، فال تولنی الحرمان، و ال تبلنی بالخ طرید، الی سعة عفوک مددت یدی و بذیل کرمک

  .«الدعآء یا ارحم الراحمین سمیع

مهربانیت به سوی تو نیست و دستاویزی از عطایای رحمت خویش و  خدایا مرا وسیله دیگری جز عواطف لطف و»
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خداوندا این دو را  نبی رحمتت، آن که در دو جهان نگهدار امت از رنج و غم است وجود ندارد، پس شفاعت پیامبر،

قرار ده و کاروان امید مرا به حریم درگاه کرمت  زش و سبب وصول من به مقام سعادت و بهشت رضوانتوسیله آمر

دارم بر  آستان جود و احسانت فرود آمده است پس امید و آرزویی را که به لطف و کرمت وارد بفرما و راحله طمعم در

بندگان خاص و با اخالص خودت قرار ده آن  ملهآورده و محقق گردان و پایان کارم را ختم به خیر فرما و مرا از ج

در آوری و در جایگاه عزت و کرامتت منزل دهی و به مشاهده حسن و  بندگانی که در میان بهشت مخصوص خود

جوار رحمت خود  روز دیدار، چشمشان را روشن سازی و آنها را وارثان منزلهای صدق و صفا در جمالت در

  .گردانی

از تو  تراز تو وارد نشده و هیچ نیازمندی مهربانتر و بخشنده بر شخصی کریمتر و بزرگوارترای خدایی که هیچ کس 

وی تو پناه گریختگان به س ای بهترین کسی که درماندگان به خلوت تو راه یافتند و ای مهربانترین کسی که را نیافته است

ام و به دامن احسانت چنگ دست نیاز دراز کردهبخشندگیت رو آورده و  آوردند، ای خدای مهربان، من به ساحت عفو و

ترین دعاها ای بخشنده خداوندا! امیدم را نا امید مکن و مرا دچار زیان و حرمان مفرما ای شنونده ام پسزده

  «...بخشایندگان

 شفاعت به خدای تعالی توسل جسته و از او درخواست کرده تا عواطف رحمت خویش و السالم در این مناجاتامام علیه

قرار دهد، و زندگی عطر آگین و  پیامبرش را نصیب او گرداند و این دو را وسیله وصول به رضوان و مغفرت خویش

آخرت، در سرای کرامت خود منزل دهد و از برگزیدگان بندگان منتخب و  ارزنده او را ختم بخیر گرداند و او را در

  .خود قرار دهد نیکوکار

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مناجات نیازمندان

مناجات فقر و نیاز خود را به پیشگاه خدای  السالم در ایناست، امام علیه« مناجات نیازمندان»این مناجات معروف به 

  :داشته است تعالی ابراز

روعتی ال یسکنها اال امانک، و  کسری ال یجبره اال لطفک و حنانک، و فقری ال یغنیه اال عطفک و احسانک، و الهی»

 یبلغنیها اال فضلک، و خلتی ال یسدها اال طولک و حاجتی ال یقضیها غیرک، و ذلتی ال یعزها اال سلطانک، و امنیتی ال

وصلک، و لوعتی ال یطفیها اال  ال یکشفه غیر رافتک، و علتی ال یبردها االکربی ال یفرجه سوی رحمتک، و ضری 

و قراری ال یقردون دنوی منک، و لهفتی ال یردها اال روحک، و  لقآؤک و شوقی الیک ال یبله اال النظر الی وجهک

و  ال یجلوه اال عفوک، اال طبک، و غمی ال یزیله اال قربک، و جرحی ال یبرؤه اال صفحک، و رین قلبی سقمی ال یشفیه

االملین، و یا غایة سؤل السآئلین، و یا اقصی طلبة الطالبین،و یا اعلی  وسواس صدری ال یزیحه اال امرک. فیا منتهی امل

المضطرین، و یا ذخر المعدمین، و یا کنز  الراغبین، و یا ولی الصالحین، و یا امان الخائفین، و یا مجیب دعوة رغبة

مین، لک الراح یا قاضی حوائج الفقرآء و المساکین، و یا اکرم األکرمین، و یا ارحم اث المستغیثین، والبآئسین، و یا غی

روح رضوانک، و تدیم علی نعم امتنانک، و ها انا  تخضعی و سؤالی، و الیک تضرعی و ابتهالی، أسالک ان تنیلنی من

  .بعروتک الوثقی متمسکمتعرض، و بحبلک الشدید معتصم، و  بباب کرمک واقف،و لنفحات برک

اکنفه تحت ظلک الظلیل یا  الذلیل، ذا اللسان الکلیل و العمل القلیل، و امنن علیه بطولک الجزیل، و الهی ارحم عبدک

م کند و فقر و نیازمندیمرا هیچ چیز جز لطف و کرم تو جبران نمی خدایا شکستگی« »کریم یا جمیل، یا ارحم الراحمین.

گرداند، و ذلت و خواریم را نمی سازد و ترس و نگرانیم را جز امان دادن تو ایمننیاز نمین تو بیو احسا را به جز جود

رساند و در کند و جز فضل تو کسی مرا به آرزویم نمیکرامت نمی جز قدرت و سلطنت تو هیچ چیز بدل به عزت و

و غم و اندوهم را جز  کند،سی بر آورده نمیبندد و حاجتم را غیر از تو کرا جز عطا و بخشش تو نمی احتیاج و فقرم

سازد، و رنج و زیانم را غیر از رأفت و مهربانیت بر طرف نمی پایان تو چیز دیگری مبدل به شادمانیرحمت بی

کند و دیدارت خاموش نمی نشاند و شعله سوز و گدازم را جزحرارت شوقم را غیر از وصال تو فرونمی گرداند ونمی

  ریزد، و دلم جز درنمی چیزی جز نظر به جمال ذات اقدست آببر آتش شوقم 

سازد و دردم را جز داروی عنایت از نسیم رحمتت بر طرف نمی گیرد و اندوه و حسرتم را غیرقرب جوارت آرام نمی

 مرهمتو چیزی  بینم و بر زخم دلم جز بخششغیر از راه تقرب به تو راهی برای زدودن غمم نمی بخشد وتو شفا نمی

ها و افکار باطلم را جز فرمان تو زایل وسوسه سازد ونهد، و زنگار قلبم را غیر از عفو و گذشتت پاک نمینمی

  .گرداندنمی

طالبان و باالترین  بزرگ که منتهای آرزوی آرزومندان و مقصد نهایی نیازمندانی و عالیترین مطلوب پس ای خدای

درستکاران و ایمنی بخش دلهای ترسانی و اجابت کننده  نی و ای که دوستدارمنداخواسته درخواست کنندگان و عالقه

برآورنده حوایج  اندوخته تهیدستانی و ای که گنجینه بیچارگان و فریاد رس فریاد خواهانی و دعای درماندگان و

تو و  درخواستم برایترین بخشایندگانی خداوندا خضوع و بخشنده نیازمندان و بینوایانی و ای که کریمترین کریمان و

 نایل گردانی و نعمتهایی کنم که مرا به آسایش مقام رضا و خشنودیتدر پیشگاه توست از تو درخواست می ناله و زاریم
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ام و خودم را در معرض نسیم الطافت قرار درگاه کرمت ایستاده ای پاینده و برقرار سازی، خدایا اینک من درکه داده

این بنده ذلیل که زبانش از  ام. خداوندا بهم تو چنگ زده و خویش را به حلقه استوار تو آویختهریسمان محک ام و بهداده

بخشش بسیارت بر من منت گذار و مرا در حمایت سایه مستدامت  خجالت بسته و عملش ناچیز است رحم کن و با عطا و

السالم در این مناجات به علیه امام...« بخشنده، و ای که دارای حسن و جمالی ای مهربانترین مهربانان نگهدار ای

و آن که نعمت حیات و زندگی را به او عطا فرموده است، اهتمام  دوستی و محبت سید و موالی خود؛ آفریدگار هستی

  .کارهایش به اوست آرزوهای خود را متوجه او کرده و تنها امیدش در بر آوردن تمام مشکالت و همه ورزیده و تمام

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 
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 مناجات عارفان

  :است، به شرح ذیل« مناجات عارفان»این مناجات معروف به 

 انحسرت األبصار األلسن عن بلوغ ثنآئک، کما یلیق بجاللک، و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و الهی قصرت»

معرفتک اال بالعجز عن معرفتک. الهی فاجعلنا من الذین  دون النظر الی سبحات وجهک و لم تجعل للخلق طریقا الی

األفکار یاوون و  قلوبهم فهم الی اوکارالیک فی حدآئق صدورهم، و اخذت لوعة محبتک بمجامع  ترسخت اشجار الشوق

المالطفة یکرعون، و شرایع المصافاة یردون، قد  فی ریاض القرب و المکاشفة یرتعون، و من حیاض المحبة بکاس

 انجلت ظلمة الریب عن عقآئدهم، و انتفت مخالجة الشک عن قلوبهم و سرآئرهم، و کشف الغطآء عن ابصارهم، و

فی معین المعاملة شربهم و طاب  دورهم، و علت لسبق السعادة فی الزهادة هممهم، و عذبانشرحت بتحقیق المعرفة ص

سربهم و اطمأنت بالرجوع الی رب األرباب انفسهم، و تیقنت بالفوز و  فی مجلس االنس سرهم، و امن فی موطن المخافة

المامول قرارهم، و ربحت فی بیع  نیلارواحهم، و قرت بالنظر الی محبوبهم اعینهم، و استقر بادراک السؤل و  الفالح

االلهام بذکرک علی القلوب، وما احلی المسیر الیک باألوهام فی مسالک  الدنیا باالخرة تجارتهم. الهی ما الذ خواطر

اجعلنا من اخص عارفیک، و  و ما اطیب طعم حبک، و ما اعذب شرب قربک، فاعذنا من طردک و ابعادک، و الغیوب،

یا جلیل یا کریم یا منیل برحمتک و منک یا ارحم  ق طآئعیک و اخلص عبادک، یا عظیماصلح عبادک، و اصد

  «.الراحمین

ادراک واقعیت جمالت عاجز و  زبانها از رسیدن به حد ثنا و ستایشی که سزاوار تو باشد قاصر است و عقلها از خدایا»

و برای خلق هیچ راهی به معرفت تو جز ناتوانی و تو خسته و درمانده  ها از نزدیک شدن به انوار جمال ذات مقدسدیده

  .به شناخت و معرفتت وجود ندارد نارسایی

نهالهای شوق لقایت در باغستان دلهایشان جوانه زده و سوز محبت سراسر  خداوندا ما را از آن بندگانی قرار ده که

تو، منزل گرفته و در باغهای مقام  انس با های افکار عالیرا فراگرفته است، از این روست که آنان در آشیانه قلبشان

گردند و در جویبار صفای تو با جام لطف و مهربانیت سیراب می خرامند و از سرچشمه محبتتقرب و شهودت می

عقاید و ضمایرشان  در حالی که پرده جهل از جلو چشمانشان به یک سو رفته و ظلمت شک و ریب از اندوارد گشته

شده است و با استواری شرح صدر یافته و با سبقت  و شک از دلهایشان بر طرف های اوهامسهزایل گشته است و وسو

بندگی آب  اند، و از جویبار طاعت واعتنایی و پارسایی در دنیا به همت عالی رسیدهبی گرفتن به سعادت از راه

یت راهشان امن و به سبب رجوع خوف و خش خوشگوار نوشیدند و در محفل انس با خدا باطنشان پاکیزه و در جایگاه

ی نایل روحان اند و به پیروزی و رستگارینفوسشان آرام گرفته و به مرحله یقین رسیده مداوم به پروردگار رب األرباب

دلهایشان شادمان است و چون به مقصود خود رسیده و  اند و با نظر به جمال محبوب خویش چشمهایشان روشن وگشته

. اندکامل برده اند آرامش خاطر پیدا کرده و در تجارت خود و فروش دنیا به آخرت سودیافته دستبه آرزوی نهایی خود 

های ها که در پردهبخش است! و چقدر فکر و اندیشه کند برای دلها لذتخدای من، چقدر یاد تو که بر دل خطور می

خوشگوار  گوارا و شربت قرب به درگاهتبا حالوت است! و چه اندازه طعم محبت تو  کنندغیب به سوی تو سیر می

نرانی و دور نسازی و ما را از خاصترین عارفان و  است! پس خداوندا ما را به درگاه خود پناه ده بطوری که از آن در

زت و ع دهی و از صادقترین مطیعانت و پاکترین بندگانت گردانی ای خدای بزرگ و ای با ترین بندگانت قرارشایسته

ابدین السالم، زین العحقا که امام علیه« بخشایندگان... ترینریم و ای بخشنده به رحمت و عنایتت ای بخشندهجالل و ای ک

مال برخاسته از ک پیشاهنگ عارفان بالله است و عبادت او برای خدا یک عبادت تقلیدی نیست بلکه و سید الموحدین و

مناجات از کوتاهی و قصور زبانها از رسیدن به حد ثنای  السالم در اینمعرفت او به خدای تعالی است. امام علیه

موجود ممکن، به  تواندعقول از ادراک کنه جمال حق تعالی پرده برداشته است زیرا که چگونه می پروردگار و ناتوانی

  .کند ادراک ذات او به معرفت واجب الوجود و هستی بخش احاطه پیدا

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9لد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )ج

 .1779رضا علیه السالم 
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 مناجات ذاکرین

السالم کمال خضوع و خشوع خود را در علیه معروف است و در این مناجات امام« مناجات ذاکرین»این مناجات به 

  :است پیشگاه خدای متعال اظهار داشته

ذکری لک بقدری، ال بقدرک، و ما عسی ان یبلغ  الهی لوال الواجب من قبول امرک، لنزهتک من ذکری ایاک، علی ان»

هک و تنزی و من اعظم النعم علینا، جریان ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا بدعآئک و مقداری، حتی اجعل محال لتقدیسک،

و االعالن و االسرار، و فی السرآء و الضرآء و  اللیل و النهار،تسبیحک. الهی فالهمنا ذکرک فی الخآلء و المآلء، و 

  .استعملنا بالعمل الزکی، و السعی المرضی، و جازنا بالمیزان الوفی انسنا بالذکر الخفی، و

القلوب اال بذکراک. و ال تسکن  بک هامت القلوب الوالهة، و علی معرفتک جمعت العقول المتباینة، فال تطمئن الهی

مکان، و المعبود فی کل زمان، و الموجود فی کل اوان، و المدعو بکل لسان،  اال عند رؤیاک، انت المسبح فی کل النفوس

انسک، و من کل سرور بغیر قربک، و  المعظم فی کل جنان، و استغفرک من کل لذة بغیر ذکرک، و من کل راحة بغیر و

  .من کل شغل بغیر طاعتک

[ و قلت و قولک 1اصیال،[ ] ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، و سبحوه بکرة و قولک الحق: ]یا الهی انت قلت و

وعدتنا علیه ان تذکرنا تشریفا لنا و تفخیما و اعظاما، و ها نحن  [ فامرتنا بذکرک، و9الحق:]فاذکرونی اذکرکم،[ ]

  .«لراحمینامرتنا، فانجز لنا ما وعدتنا یا ذاکر الذاکرین، و یا ارحم ا ذاکروک کما

که ذکر تو را بگویم و با این که ذکر  دانستمتر و پاکتر از آن میاگر امر واجب القبول تو نبود، من تو را منزه !خداوندا»

به قدر شایستگی مقام تو و ارزش من وقتی بدان مقام نزدیکتر شود که محل  من از تو به قدر فهم و درک من است نه

ای و که به ما مرحمت فرموده تو بر زبان ما جاری گشت این خود یکی از نعمتهای توستتو گردد و این که ذکر  تقدیس

  .تو را بگوییم اجازه توست که تو را بخوانیم و تنزیه و تسبیح

شب و روز در ظاهر و باطن و در حال خوشی و ناخوشی  خداوندا بنابراین ذکرت را در خلوت و در میان مردم و در

خالص و پاکیزه و  نهانی خود را که دلهای ما به یاد تو باشد در قلب ما بیفکن و ما را به عمل کربه ما الهام کن، و ذ

  .تالش پسندیده سرگرم کن و به میزان کامل بگذران

 عقول با همه اختالف درجه متفقند که دلهای شیدا و حیران پایبند عشق و محبت تو گشته و بر مقام معرفت تو تمام خدایا

 نفوس آدمیان جز به دیدارت تسکین نیابد. و تو ای آن خدایی که در همه جا ان جز به یاد تو آرام نگیرد ودلهای بندگ

 هر زبانی بندگانت تو را بخوانند و در تسبیح و ستایشت کنند و در هر زمان معبود عالمیانی و همیشه بوده و هستی و به

 کنم و از هر آسایشی جزتو از هر لذت و خوشی استغفار می خداوندا غیر از یاد هر دلی به بزرگی و عظمت یاد کنند

  .طلبمتو عفو و پوزش می انس با تو از هر شادمانی جز وصول به قرب تو از هر کاری غیر از طاعت و بندگی

م اتو حق است: ]ای اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید، و هر صبح و ش ای و سخنخدایا تو خود در کتاب آسمانیت فرموده

به این ترتیب ما را به ذکر خود امر  [ای: ]مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنمو تسبیح او بپردازید[ و بازفرموده به ستایش

 یاد کنیم تو نیز ما را یاد کنی و یاد تو باعث شرافت و عزت و بزرگی ماست، ای که اگر تو راای و وعده دادهکرده

ای از ما یاد کن، ای که از یاد کنندگانت فرموده ای کهاد تو هستیم تو هم مطابق وعدهخداوندا اکنون ما به فرمان تو به ی

وقتی که  پردافتد و هوش از سر انسان میبراستی که لرزه بر اندام ما می«مهربانان... کنی و ای مهربانترینیاد می

از ناله و زاری و تذلل و خواری آن  درکی خوانیم که بیانگر صورت روشن و قابلالسالم را میمناجات امام علیه

 خداوندی که هیچ رمز و رازی در زمین و آسمان از او پوشیده نیست... براستی که حضرت در درگاه خدای تعالی است

دهد و با تمام خضوع و خشوع از نمی این امام بزرگوار هیچ مشکلی را برای طاعت و بندگی طاقت فرسای الهی اهمیت

  .کرم و لطف خود بپذیرد واهد تا عبادت او را بهخدرگاه خداوند می

  :پی نوشت ها

  .99سوره احزاب /  [1]

  .121سوره بقره /  [2]
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 مناجات معتصمین

مناجات به شرح زیر توسل و تمسک خود  السالم در ایناست که امام علیه« مناجات معتصمین»ه این مناجات معروف ب

  :است را به ذیل عنایت خدای متعال ابراز داشته

الهالکین، و یا عاصم البآئسین، ویا راحم المساکین، و یا مجیب  اللهم یا مالذ الالئذین، و یا معاذ العائذین، و یا منجی»

 المستضعفین، و یا مجیر ا کنز المفتقرین و یا جابر المنکسرین، و یا ماوی المنقطعین، و یا ناصری المضطرین، و

لم اعذ بعزتک فبمن اعوذ؟ و ان لم الذ بقدرتک فبمن الوذ؟ و قد  الخآئفین، و یا مغیث المکروبین و یا حصن الالجین، ان

الناخة و دعتنی االساءة الی ا الذنوب الی التشبث باذیال عفوک، و احوجتنی الخطایا الی استفتاح ابواب صفحک، الجاتنی
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التمسک بعروة عطفک، و ما حق من اعتصم بحبلک ان یخذل، و ال یلیق  بفنآء عزک، و حملتنی المخافة من نقمتک علی

  .بعزک ان یسلم او یهمل بمن استجار

و ذدنا عن موارد الهلکة فانا بعینک و فی کنفک و لک أسألک باهل  مایتک، و ال تعرنا من رعایتکالهی فال تخلنا من ح

ننا من تجنبنا من االفات، و تک مالئکتک، و الصالحین من بریتک ان تجعل علینا واقیة تنجینا من الهلکات، و خاصتک من

بانوار محبتک، و ان تؤوینا الی شدید رکنک، و ان ان تغشی وجوهنا  دواهی المصیبات، و ان تنزل علینا من سکینتک، و

  «.اکناف عصمتک برافتک و رحمتک یا ارحم الراحمین تحوینا فی

ای نگهدار  پناهندگان و ای چاره بخش، چاره خواهان و ای نجات بخش به هالکت افتادگان و خداوندا ای پناه»

دعای پریشان حاالن و ای گنج تهیدستان و ای جبران  ندهدرماندگان و ای ترحم کننده به حال بیچارگان و ای اجابت کن

 ای فریاد رس پناه دهنده از همه جا بریدگان و ای یاور ضعیفان و ای پناه و حامی بیمناکان و کننده دل شکستگان و ای

درت اگر به قتو پناهنده نشوم به چه کسی پناه ببرم؟ و  ستمدیدگان و ای دژ استوار پناه جویان، اگر من به عزت و جالل

م عفو و کرمت چنگ زن شمارم مرا ناچار کرده تا به دامنپس به کجا پناهنده شوم؟ خدایا گناهان بی و شوکت تو پناه نبرم

گشایش بطلبم، و کردار ناپسندم مرا به درگاه عزت تو  و خطاهای فراوان محتاجم ساخته تا از درگاه لطف و بخششت

ی هرگز کس عذابت مرا بر آن داشته است که دست به حقه مهر و عطوفت تو بزنم و از کیفر و فرود آورده و ترس و بیم

که به مقام عزت تو پناه آورد سزاوار تسلیم بال  که به ریسمان احسان تو چنگ زند مستحق حرمان و نومیدی نگردد و آن

  .نگیرد التفاتی قرارو مورد بی

رعایت و لطف خویش دور مساز و از هالکت و نابودی  مفرما و ازبهره پس خداوندا! ما را از حفظ و حمایت خویش بی

 درگاهت از عنایت تو و در کنف حمایت تو قرار داریم و از تو تقاضا داریم به حق ویژگان نگهدار، که در برابر چشم

آفات دور سازد  ها نجاتمان دهد و از بالیا ومهلکه فرشتگان مقرب و نیکان از خلقت که برای ما حافظی قرار دهی تا از

محبتت  کند، و بر ما سکینه و وقاری نازل گردانی که روی دل ما را با انوار عشق و و از مصائب دشوار پیشگیری

از هر سو در حفظ و حراست خویش ما را  بپوشاند و ما را در رکن استوار خود )توحید خدا و ایمان کامل( جای ده و

  «...ن مهربانانمهربانتری فراگیر به حق مهر و محبتت ای

ما آموخته است که چگونه در گرفتاریها و مشکالتمان به خدای تعالی پناه  السالم بهبراستی که در این مناجات امام علیه

ای برای ما جز تضرع و زاری وسیله که هیچ و چگونه بر آوردن حاجاتمان را از درگاه او بخواهیم،و مسلم است ببریم

بینیم و هیچ کسی در ندارد و این که برای خود هیچ نیرو و توانی نمی ز روی ادب وجوداز روی اخالص و درخواست ا

  .نیست مگر آن که نیازمند به ذات مقدس اوست عالم
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 دانمناجات زاه

  :باشداست و از دلپسندترین مناجاتهای آن حضرت می« مناجات زاهدان»این مناجات معروف به 

ا، و ء من مکائد خدعهفالیک نلتجی اسکنتنا دارا حفرت لنا حفر مکرها. و علقتنا بایدی المنایا فی حبائل غدرها، الهی»

  .لمتلفة حاللها، المحشوة باالفات المشحونة بالنکباتفانها المهلکة طالبها، ا بک نعتصم من االغترار بزخارف زینتها

مخالفتک و تول امورنا بحسن کفایتک، و اوفر  الهی فزهدنا فیها،و سلمنا منها بتوفیقک و عصمتک، و انزع عنا جالبیب

 صالتنا من فیض مواهبک، و اغرس فی افئدتنا اشجار محبتک، و اتمم لنا انوار مزیدنا من سعة رحمتک، و اجمل

 اخرج حب الدنیا من قلوبنا کما فعلت عرفتک و اذقنا حالوة عفوک ولذة مغفرتک، و اقرر اعیننا یوم لقآئک برؤیتک، وم

  «.یا ارحم الراحمین، و یا اکرم األکرمین بالصالحین من صفوتک و االبرار من خاصتک

آمال و  راه ما چاهها کنده و دست دنیا منزل دادی، سرایی که به مکر و حیله بر سر خداوندا، ما را در این سرای»

از فریفته شدن به زخارف دنیا و زر و  های فریبش آویخته است، از تو درخواست داریم که ما راآرزوها به رشته

 آفات و کند، دنیایی است پر ازسازد و واردانش را نابود میطالبانش راه هالک می زیورش نگهداری، زیرا که این دنیا

  .رنج و نکبتها

های مخالفت با اوامر دنیا از شر و فساد آن حفظ کن و از تن ما جامه عالقگی بهخداوندا! ما را با توفیق پارسایی و بی

ات بر نعمت عطای جاودانه منتها ودار امور ما باش و از رحمت بیبیرون کن و به حسن کفایت خویش عهده خودت را

افزون کن و در باغ دلهای ما نهالهای عشق و محبت خودت را  ما بیفزا و از مواهب بخشش خود جوایز و نصیب ما را

ما بچشان و در  معرفت خویش را برای ما به حد کمال برسان و حالوت عفو و لذت بخشش خودت را بر بنشان و انوار

دنیا را از دل ما بیرون کن بطوری که با شایستگان  مال خویش روشن گردان و محبتروز لقایت چشم ما را به شهود ج

 ترین بخشایندگان و ایکنی به حق رحمت و بخشایشت ای بخشندهدرگاهت رفتار می و بندگان نیکوکار و ویژگان

  «.بزرگوارترین بزرگواران

خش ب گیرد در حالی که همین مناجاتها تجسمبزرگ پایان میالسالم با آفریدگار علیه در این جا سیر ما در مناجاتهای امام

  .دهداز غیر خدا بخوبی نشان می روحانیت امام است و میزان ارتباط آن حضرت به خدای متعال و گسستن او را
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 مناجات منظوم

السالم نسبت داده است و یاد سجاد علیه میرزا حسین نوری در صحیفه سجادیه چهارم دو قطعه مناجات منظوم به امام

  .علما یافته و به دستش افتاده است آور شده که آنها را به خط یکی از

  مناجات اول

  ألم تسمع بفضلک یا منایا»

  . [1] ءدعاء من ضعیف مبتال

  غریقا فی البحار الغم حزنا

  اسیرا بالذنوب و بالخطاء

  أنادی بالتضرع کل یوم

  مجدا بالتبتل و الدعاء

  لقد ضاقت علی األرض طرا

  و أهل األرض ما عرفوا دوائی

  فخذ بیدی انی مستجیر

  بعفوک یا عظیم، و یا رجائی

  أتیتک باکیا فارحم بکائی

  حیائی منک أکثر من خطائی

  ولی هم و أنت لکشف همی

  ولی داء و أنت دواء دائی

  و أیقظنی الرجاء فقلت ربی

  رجائی أن تحقق لی رجائی

  تفضل سیدی بالعفو عنی

  «فانی فی بالء من بالء

  کنی؟ای مقصد و مقصود من آیا به فضل و کرمت به دعای این بنده ضعیف و گرفتار توجه نمی»

  !دوه غرق و اسیر و گرفتار گناهان و خطاهاستای که در دریاهای غم و انبنده

  .خوانم در حالی که برای خلوص و نیایش کوشایمخدایا همه روزه از روی تضرع و زاری، تو را می

  !خداوندا همه زمین بر من تنگ شده و اهل زمین دوای درد مرا نشناختند

  .امیر که به عفو تو پناه آوردهپس تو ای خدای بزرگ و ای مایه امید من، از روی لطف دست مرا بگ

  .باشدام ترحم کن که شرمندگیم بیشتر از گناهم میام پس به گریهخدایا با چشم گریان به در خانه تو آمده

  .توانی برطرف سازی و مرا دردی است که داروی دردم توییخداوندا مرا اندوهی است که تنها تو می

  .بیدار کرد، این بود که گفتم: پروردگار من، ای امید من! امیدم را بر آورو امید به درگاهت مرا از خواب غفلت 

  موالی من به لطف و بخشش خود بر من تفضل کن که من دچار بالهای پیاپی هستم.و

  مناجات دوم

  الیک یا رب قد وجهت حاجاتی»

  و جئت بابک یا ربی بحاجاتی

  أنت العلیم بما یحوی الضمیر به

  الم الخفیاتیا عالم السر ع

  أقض الحوائج لی ربی فلست أری

  . [9] «...سواک یا رب من قاض لحاجتی

  .امام و ای پروردگار با نیازمندیهای خود به در خانه تو آمدهپروردگارا حاجتهایم را به سوی تو آورده»

  !یتو به آنچه در دل دارم آگاهی ای دانای راز نهانی و ای که از همه نهانها بخوبی آگاه

  «!پروردگار من! حوایج مرا بر آور که من جز تو ای خدای بزرگ بر آورنده حاجاتی سراغ ندارم

  :پی نوشت ها

عبارت به همین نحو است و ناموزونی این شعر پر واضح است، و نسبت چنین شعری به امام زین العابدین  [1]

  .السالم بسیار بعید استعلیه

رسد، اختالل وزن است و آنچه به نظر می ناجات قبلی به همان منوال دارای ناهنجاری واین قطعه شعر نیز مانند م [2]

ین چن اند زیرا چگونه ممکن استالسالم نسبت دادهمجعوالتی است که به امام علیه این است که به یقین هر دو قطعه از

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

السالم نسبت داد امامی که صاحب صحیفه علیه اشعار مشوشی را که هیچ آرایشی ادبی و یا بالغی ندارد به امام سجاد

  .در بالغت و فصاحت نظیر آن دیده نشده است سجادیه است که در میان کالم عرب

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 کعبهمناجاتهای امام سجاد در کنار 

ند، خوااز شبها در کنار کعبه دیدم که نماز می السالم را در یکیگوید؛ پدرم گفت: امام سجاد علیهحمزه میمحمد بن ابی

سپس شنیدم، که  .کندای که دیدم گاهی بر پای راستش تکیه و گاهی بر پای چپش تکیه میگونه قیام نماز را طول داد، به

  :گفتگریان می

من! آیا مرا عذاب کنی، با اینکه حب تو در قلبم هست، سوگند به عزت  ای آقای»و حبک فی قلبی... یا سیدی تعذبنی 

  . [1] «.امکرده کنی، مرا در قیامت با مردی محشور کنی که دیر زمانی به خاطر تو با آن دشمنی اگر چنین

م به حجر اسماعیل وارد گردید، به نماز السالامام سجاد علیه گوید؛ شبی در کنار کعبه بودم، دیدمطاووس یمانی می

 استفاده کرده و گوش سجده رفت. با خود گفتم این مرد صالح از خاندان رسالت است، خوب است از فرصت ایستاد و به

عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک:  :گفتگوید، شنیدم که میکنم و بدانم در سجده چه می

 درخواست کننده درگاهت در خانه تو آمده، بیچاره آستانت به درگاه تو آمده، فقیر تو به سوی تو آمده، بنده کوچکت به»

وه آنها را خواندم و کلمات را یاد گرفتم؛ در رفع هر گرفتاری و اند گوید: من اینطاووس می« سر به آستانت نهاده است.

ناگاه جوان زیبا و خوش قامتی را  گوید: شبی به طواف کعبه پرداختم،[ . اسمعی می9گرفتاریم برطرف گردید. ] اندوه و

کرد: نامت العیون، و علت النجوم، و انت الملک الحی القیوم، و نیاز می دیدم که پرده کعبه را گرفته بود و چنین راز

الی برحمتک یا ارحم الراحمین؛  ، و اقامت علیها حراسها، و بابک مفتوح للسائلین، جئتک لتنظرالملوک ابوابها غلقت

اند(، و تو حاکم زنده و پایدار هستی، و در این دل شب )و غایب شده چشمها به خواب رفته، و ستارگان اوج گرفته»

تنها در خانه تو برای درخواست  اند، ولیماردهاند، و نگهبانان و حاجبان بر آن گدرهای قصرهایشان را بسته پادشاهان

ام تا با نظر رحمتت به من بنگری، ای خداوندی که مهربانترین آمده اتکنندگان گشوده است، هم اکنون به در خانه

  :سپس به خواندن این اشعار مشغول شد«. هستی مهربانان

  یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم

  ع السقمیا کاشف الکرب و البلوی م

  قد نام وفدک حول البیت قاطبة

  و انت وحدک یا قیوم لم تنم

  ادعوک رب دعاء قد امرت به

  فارحم بکائی بحق البیت والحرم

  ان کان عفوک ال یرجوه ذو سرف

  فمن یجود علی العاصین بالنعم؟

و رنجها و بیماریها را  کنی، و ای کسی که دردهاکسی که دعای گرفتاران را در تاریکیهای شب اجابت می ای»

رود. اند، و تنها چشم تو ای خدای قیوم، به خواب نمیخوابیده اتسازی. همه مهمانان تو بر گرد خانهبرطرف می

ام رحم کن. حرم، به گریه خوانم که به حق حرمت کعبه وای میرا به دعایی که خودت به آن دستور داده پروردگارا! تو

اند نرسد، گنهکاران به در خانه چه کسی بروند که امید نموده نهکارانی که اسراف در گناهاگر عفو و احسان تو به گ

و موالی! ان اطعتک  [ . سپس سر به سوی آسمان بلند کرده، چنین ادامه داد: الهی! سیدی7« ]باشند؟! بخشش داشته

ای خدای من! آقا و موالی من! اگر »بجهلی فلک الحجة علی:  بعلمی و معرفتی فلک الحمد و المنة علی، و ان عصیتک

نادانی، گناه  ام، حمد و سپاس، شایسته تو است، و رهین منت توام، و اگر از رویاطاعت کرده از روی آگاهی تو را

  . [9] «...ام، حجت تو بر من تمام استکرده

  :پی نوشت ها

  .274، ص 9اصول کافی، ج  [1]

  .977، ص 9ف الغمه، ج کش - 199، ص 9ترجمه ارشاد مفید، ج  [2]

  .121 - 121، ص 9مناقب آل ابیطالب، ج  [3]

  .97بحر المحبه غزالی، ص  [4]

 .منبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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 مرد دلقک

  .خندانیدمی در شهر مدینه مردی دلقک بود که با حرکات خنده آورش مردم را

 ام او را بخندانم، امانتوانسته العابدین( حوصله مرا سر برده است و من تا کنوناین مرد )زین»در جمعی گفت:  یکبار

  «.باالخره او را مضحکه مردم خواهم کرد

ه دنبال حال عبور است. فورا ب السالم را دید که درگذشت. یک روز مرد دلقک در حضور مردم امام سجاد علیه مدتی

السالم برگرفت و به طرفی بخنداند عبا را از دوش مبارک امام علیه السالم دوید و برای اینکه مردم راحضرت علیه

مردم ابدا توجهی نفرمود.  هایای توجه راه خود را ادامه داد و به واکنش و خندهالسالم بدون ذرهعلیه دوید. امام

 کردند و عبا را از او پس گرفتند و به دوش آن حضرت انداختند. امام تنبیه السالم مرد دلقک راهمراهان امام علیه

  :السالم فرمودعلیه

« از قول من به او بگویید.»فرمودند: « خنداند.شهر را می مردی دلقک است که اهل»گفتند: « این شخص که بود؟»

رسد بیهوده کاران  قیامت. چون آن روز فرا همانا خداوند را روزی است به نام« »فیه المبطلون. ان لله یوما یخسر»

  . [1] «.کنندزیان می

 :پی نوشت ها

  .124، ص 9طالب )ع(، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 مسافرت بی بازگشت

ای هیزم بر دوش ای از آرد و دستهکه کیسه السالم را دیدمالعابدین علیهمام زینزهری گوید: در شبی سرد و زمستانی ا

  :رفتم و پرسیدم کرد. نزدیکگرفته بود و حرکت می

گفتم: اگر اجازه « دارم؛ و این بار، توشه سفر من است. قصد سفر»فرمود: « ای فرزند رسول خدا این بار چیست؟»

را به دوش بگیرم.  اجازه فرمایید تا خودم بار»گفتم: « هرگز.»فرمود: « گیرد.هده میبار را به ع فرمایید غالم من حمل

زحمتی را که موجب نجات من در سفر است از خود دور  زهری! من هرگز»فرمود: « اید.شما خسته و ناتوان شده

از حضرت  السالم را اطاعت کردم وامر امام علیه»زهری گوید: « خود برو و مرا واگذار. نخواهم کرد. به دنبال کار

  «.جدا شدم

 ای پسر رسول»مدینه دیدم. متعجبانه به حضورش رفتم و پرسیدم:  السالم را درچند روزی نگذشته بود که امام علیه

  :حضرت فرمود«اید!روم ولی نرفتهفرمودید به سفر می خدا! شما

ا من خود ر بازگش آخرت بود واما نه سفری دنیایی که تو گمان کردی، بلکه مقصودم سفر بی ری، قصد سفر بودآ»

 .«از گناه پرهیز کنی و به نیازمندان کمک نمایی کردم. آمادگی برای سفر آخرت به این است کهبرای آن سفر آماده می

[1] .  

  :پی نوشت ها

 .124، ص 9طالب )ع(، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 مستدرکات صحیفه کامله سجادیه

 مستدرکات صحیفه کامله سجادیه

 محلی انتخابی حضرت سجاد برای سجده

و یا  «زمین»سجود انسان به هنگام عبادت،  بر هر چیز صحیح نبوده، باید محل« سجده»دانیم که بر اساس فقه شیعه می

 ترین عضو وجود خود را که همانواقع انسان بر اساس این حکم فقهی، مقدس باشد. در« رویدآنچه از آن می»

نهایت شکستگی و تواضع و ذلت خود را  گذارد و بدین وسیلهاست، می« خاک»ترین اشیاء که است، بر پست« پیشانی»

های بر روی خاک به معنای پرستش خاک نیست که بعضی از فرقه« سجده» کند و لذاهار میدر مقابل خداوند اظ

بر اساس یک حکم فقهی و  در مقابل ذات اقدس الهی است که« سجده»اند، بلکه اسالم، آن را مطرح کرده انحرافی در

  .شودفلسفه زیبایی که اشاره شد، بر روی خاک انجام می

تربت آن امام بزرگوار نیز، مستحب بده  السالم سجده برداست تربت حضرت سیدالشهداء علیهدر همین رابطه نظر به ق

 به -السالمعلیهم-ها و احکامی است که از ائمه هدی گردد و این همه سنتمی و موجب افزایش بسیار زیاد ثواب نماز

  .دست ما رسیده است
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ای مخصوص داشتند که در آن پارچه -السالمعلیه-الحسین  حضرت علی بن»کند که نقل می« طاوس بن کیسان یمانی»

رمز و راز این تقید به سجده  [ حال1« ]کردند.کردند و جز بر آن سجده نمیرا نگهداری می -السالمعلیه- تربت حسین

باط ر ارتالسالم چیست؟ و این عمل چه پیامهایی دارد؟ و چگونه یادآوعلیه بر خاک برگرفته از قبر حضرت سیدالشهداء

است را با یاد برترین عاشق  با جهاد و شهادت است؟ و یا چگونه نماز که برترین نوع عشق بازی با حضرت حق نماز

  .تواند آن را دریابدتدبر و تفکری می زند؟!! اموری است که هر کس با اندکالهی گره می

ود خ ین سخت و سنگین و خشن سجده کنند و پیشانیعالوه بر این، مقید بودند که بر زم السالمحضرت سیدالساجدین علیه

 حضرت علی بن الحسین بر»فرمایند که: السالم میعلیه را بر امثال این اشیاء در مقابل عظمت الهی بسایند. امام صادق

 ، آمده و بر سنگی خشن و بسیار«مدینه»که کوهی است در اطراف « جبان»روزی به  کردند پسزمین سجده می

السالم از یکی از بندگان و بردگان صادق علیه [ . چه اینکه باز بنابر نقل امام9« ]آتشین به نماز ایستادند...سوزنده و 

ه اینک کردم تاحضرت روزی به سمت صحرا رفتند و من ایشان را تبعیت می»گوید: می السالم اوحضرت سجاد علیه

  . [7] «...شنیدمگریه و زاری ایشان را می یستادم و صدایاند، من ادیدم حضرت بر سنگی بسیار خشن به سجده افتاده

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از مناقب و مصباح التهجد( 72، ح 74، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از دعوات الراوندی( 119، ح 114، ص 96بحاراالنوار، ج [2]

  .)به نقل از لهوف( 194، ص 92بحاراالنوار، ج  [3]

 .1741سوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: ا

 مراعات اخالص در امور اجتماعی

در همه امور « اخالص»مستمر  ، مراعات شدید و-السالمعلیه-یکی از ثمرات درخشان بینش توحیدی حضرت سجاد 

ز اوامر الهی و کردن دل از هر انگیزه و نیتی جز اطاعت ا خالص»که به معنای « اخالص»اجتماعی است. آری 

قبل در بعد  گردد که در مرحلهاست، هنگامی برای انسان محقق می« لقاء ذات اقدس ربوبی رسیدن به مقام قرب و

را تصحیح کرده باشد و با مبارزه « عبادت» و« ربوبیت»و « خلقت»در « توحید»اعتقادات، بینش خود نسبت به 

 در« ایمان» به وحدانیت مبدأ کامل هستی ایمان آورده و این مختلف آن، عمال در ابعاد« شک»و « شرک»مستمر با 

  .تمام زوایای قلب او نفوذ کرده باشد

حضرت در « اخالص»باشند. بخصوص در اعمال اجتماعی می« اخالص»برجسته  الگوی -السالمعلیه-حضرت سجاد 

 های علنی، بهرسیدگی ر انفاقها وتجلی خاصی داشته که حضرت عالوه ب« رسیدگی به فقرا و مستمندان» و« انفاق»

نیازمندان غذا و سایر ما یحتاج آنها را حمل کرده و به آنها  برای فقرا و« ناشناس»صورت یک سیره مستمره با حالت 

  .کردندنمی اند، معرفیکردهداشته و هیچ خود را به کسانی که به آنها کمک می« صدقه سر» دادند وتحویل می

در  -السالمعلیه-مراعات شدید اخالص توسط حضرت سجاد »ه صورت مبسوط تحت عنوان بررسی این موضوع ب

  .گیردانجام می« زمینه انفاق

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 مراعات حال دیگران

 حضرت ابومحمد علی بن الحسین»فرمودند:  کند کهنقل می -السالمعلیه-جعفر باقر از حضرت ابی« جعفیجابر »جناب 

در  )محلی« عسفان»جماعتی از موالیان و سایر مردم از شهر خارج شدند. چونکه به  با« مکه»به قصد  -السالمعلیه-

از آن منطقه نصب کردند.  در موضعی رسیدند خدمتکاران حضرت، خیمه آن حضرت را«( مدینه»و « مکه»بین 

چگونه خیمه را در این محل سرپا »شده و به آنان فرمودند:  به آن موضع نزدیک -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین 

سکونت دارند و این کار  باشند در آنموضعی است که گروهی از جنیان که از شیعیان و اولیاء ما می نمودید؟ اینجا

  «.کندمی باعث ضرر آنان شده و برایشان ضیق و تنگی ایجاد

را برچینند. در این حال هاتفی که صدای او شنیده شد  قصد کردند که خیمه« دانستیم.ما این مطلب را نمی»آنان گفتند: 

برای تو تحمل  جابجا نکن. ما این رایابن رسول الله خیمه خود را از جایش »صدا برآورد:  شد،ولی خودش دیده نمی

که از آن تناول نوده و با این کار ما را شادمان  را هم به تو هدیه نمودیم، و دوست داریم« لطف»کنیم. و این می

  «.سازی

و « انار»و « انگور» بزرگی دیده شد که با آن طبقهایی بوده و دور آنها« طبق»جانبی از خیمه  در همین موقع در

همه کسانی را که با او بودند دعوت نمودند و  -السالمعلیه- های زیادی بود. حضرت ابومحمد امام سجادمیوه و« موز»

آید حضرت داستان به دست می [ . با توجه به این1« ]ها میل فرموده و آنان نیز از آن تناول کردند.میوه خود از آن

، حاضر نبودند با نصب خیمه خود موجب ضرر و تنگی آنها را کرده را مراعات« جنیان»حتی حال  -السالمعلیه-سجاد 
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  .فراهم آوردند

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از کتاب الدالئل( 92، ح 29، ص 92، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 مراعات شدید اخالص

را « نقش اول»انسان « سعادت»تأثیر در  آن در درگاه الهی و« رد»و یا « شپذیر»که در « عمل»رکن اساسی و مهم 

است که « عامل»و عامل روانی موجود در روح و قلب « انگیزه»همان  «نیت»است. « نیت»کند، عنصر بازی می

« نیت» و« پوسته» از او سر زده و کیفیت آن تعیین گردد. در واقع قالب ظاهری عمل در حکم« عمل» شودباعث می

  .متعلق به آن است« روح»در حکم 

د و واجد باش بوده یعنی صالحیت تقرب به وسیله آن به خداوند را« صالح»هم باید قالب عمل  از دیدگاه صحیح اسالمی

  .بوده و خدا پسندانه باشد« صالح»متعلق به آن « نیت»هم باید 

انگیزه فقط خداوند و تقرب به او  الهی خالص باشد، ودر موقع انجام عمل از همه شوائب نفسانی و غیر « نیت» اگر

برترین عامل پذیرش عمل در درگاه الهی و عامل « اخالص»است و  در عمل تحقق یافته« اخالص»باشد، اصطالحا 

  .باشدمعنوی انسان می وحید رشد سعادت

و تأکید شده به چیز دیگری  در عمل، امر« اخالص»مراعات  ای که در مجموعه معارف اسالم به حفظ وبه اندازه

امر »[ . یعنی: 1«. ]الدین و ما امرو اال لیعبدوا الله مخلصین له»آنجا که در قرآن مجید آمده است  سفارش نشده است تا

ز از این رو ما ج« اند.حالی که فقط برای او دین را خالص گردانیده اید مگر به اینکه خداوند را پرستش نمایند درنشده

ذا اقدس الله، باالترین درجه  تش خالص مأموریت نداریم. اولیاء الهی به علت معرفت منحصر به فردشان ازپرس برای

نمایند و از این رو اعمال آن ذوات اطهر همه در درگاه خداوند قبول بوده می را در تمام اعمال خود مراعات« اخالص»

  .باشدمی« الگو»برای جامعه اسالمی نیز  و

« اخالص» مراقبت شدیدی در زمینه« انفاق»در انجام عمل صالح  -السالمعلیه-الساجدین  ابدین و سیدحضرت زین الع

-حضرت مطرح نبوده است. امام سجاد  ای که جز رضای حضرت حق، هیچ عامل دیگری برای آنآن داشتند به گونه

دادند و انجام می« دل شب»جامعه را در رسیدگی به محرومین و مستمندان  اغلب انفاقها و صدقات خود و -السالمعلیه

شنیدند که کسی از ایشان بدگویی می پوشاندند تا هیچ کس ایشان را نشناسد و حتی وقتیگذشته روی خود را می از آن

 گفتند که من شبها برای تو آذوقهکردند و به او نمیخود را افشاء نمی کرده که چرا به او رسیدگی ندارند، کارمی

امام همام است که بر تارک فضیلت  این امور و امثال آن از نقاط برجسته در کارنامه سراسر نورانی این آورم.می

 زای اکند. در این قسمت به روایاتی که گوشهبه اقتدا به خود دعوت می درخشد و همگان راانسانی تا همیشه تاریخ می

را از طرف حضرت به نمایش  «صدقه سر»در واقع کند و حضرت را در رسیدگی به مستمندان منعکس می« اخالص»

  :شویمگذارد، یادآور میمی

بدان نیاز داشتند  خانوارهای فراوانی بودند که رزق و روزی آنها و آنچه« مدینه»گوید: در می «محمد بن اسحاق» -1

ند، آن رحلت کرد -السالمعلیه- شوند. پس چونکه علی بن الحسینمی دانستند که از کجا تأمینرسید و هیچ نمیبه آنها می

  . [9] «.دادند. و لذا به ناگاه همگی با هم در غم فقدان حضرت فریاد کشیدند را از دست

خورجین و انبانی را که در آن  شدند ودر شب تاریک از منزل خارج می -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین  -2

کردند تا اینکه به درب گذاشتند بر پشت حمل مییا چوب و آذوقه می های درهم و دینار بود و بعضا در آن طعام وسکه

کردند و شد به او کمک میمی رسیدند پس یکی یکی دربها را به صدا در آورده و هر کس خارجنیازمندان می خانه

کند او را نشناسد، پس چونکه تا هر گاه به فقیری کمک می پوشاندندعادت حضرت این بود که صورت خود را می

-بن الحسین  آنها این کمک رسانی را از دست دادند، و آنگاه فهمیدند که آن شخص حضرت علی حضرت وفات کردند

  . [7] .بوده است -السالمعلیه

- دت حضرت علی بن الحسینعا»کند که حضرت فرمودند: نقل می -السالمعلیه-باقر  ابوحمزه ثمالی از امام -3

  . [9] «.دادآن را صدقه می نمود واین بود که در شبها انبانی از نان بر پشت خود حمل می -السالمعلیه

رفت، حضرت گرفت و چشمها آرام گرفته و به خواب میفرامی در خبری آمده است که هر گاه شب همه جا را -4

آن را بر پشت خود  نهاد، وی مانده بود جمع کرده آن را در خورجینی میاز قوت خانواده خود باق خاست و آنچهبرمی

افتاد و همه آن را بین آنها های فقراء مدینه به راه میخانه افکنده و در حالی که صورت خود را پوشانده بود به سمت

دیدند به چونکه او را می د ودر بسیاری از اوقات آنها کنار درب منزل خود به انتظار او ایستاده بودن .کردتقسیم می

  . [2] «!!!صاحب خورجین آمد»گفتند: می دادند وهمدیگر مژده و بشارت آمدنش را می

لی حضرت ع ما صدقه در پنهانی را از دست ندادیم تا اینکه»گفتند: مدینه شنیدم که می گوید از اهلمی« عائشهابن» -5

  . [6] «.ارتحال فرمود -السالمعلیه-بن الحسین 

  داستانی جالب از مراعات اخالص در انفاق توسط حضرت سجاد و فراست آن بزرگوار
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مستمندان، داستان بسیار جالبی که  به« انفاق»برای  -السالمعلیه-توسط حضرت سجاد « اخالص»زمینه مراعات  در

ده است که جدا قابل این عنصر ارزشمند است، در تاریخ نقل ش حاکی از فراست و زرنگی خاص حضرت در مراعات

را دیدم  -السالمعلیه- آمد حضرت علی بن الحسیندر شبی بسیار سرد که باران می»گوید: می« زهری» :باشدتوجه می

ری سف»رفتند. عرض کردم: یابن رسول الله این چیست؟ فرمود: می در حالی که بر پشت حضرت آرد بود و ایشان راه

های مدینه( از محله ام، از این رو آن را به موضع حریز )یکیای آماده کردههبرای آن زاد و توش را قصد دارم و

ولی حضرت امتناع فرمودند. عرض کردم: « کند.شما حمل می این غالم من است او آن را به جای»من گفتم: « برم.می

حضرت علی « کنم. نم آن را حملتواتر بوده و بهتر میبرم چرا که من در حمل آن از شما رفیعمی خودم آن را برایتان»

کنم، چیزی که در سفرم مایه نجات من است، محروم نمی و لکن من خودم را از آنچه»فرمود:  -السالمعلیه-بن الحسین 

کنم که به دنبال درخواست می سازد. تو را به حق خداوند سوگند داده و از توام زیبا میاراده کرده ورود من را به آنچه

از آن حضرت منصرف شده و او را رها کردم. چونکه چند روز  من نیز« خود رفته و مرا ترک نمایی. کار و حاجت

فرمود:  «!!بینمیابن رسول الله من از آن سفری که فرمودی اثری نمی»و عرض کردم:  گذشت به خدمتش رسیدم

شوم. هر آینه ن برای آن آماده میاست و م «مرگ»ای نیست، آن سفر همان بلی!! ای زهری، آنچنانکه تو گمان کرده»

[ )بذل سخاوت در راه خیر(. از 7« ]و بذل خیر توسط شخص سخاوتمند است. دوری از گناه« مرگ»آماده شدن برای 

فراست و زرنگی آن بزرگوار  شود،استفاده می« انفاق»حضرت در انجام « اخالص»داستان شریف عالوه بر اینکه  این

در زمینه سفر « انفاق»ضمن بینش آن امام همام در زمینه کارکرد  آید و درز به دست میدر مخفی کردن کار خود نی

  .گرددمی آخرت هم معلوم

 :پی نوشت ها

  .: البینه44، از سوره 2بخشی از آیه  [1]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 44)به نقل از ارشاد(، ص  7، ح 26، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از علل الشرایع( 94، ح 66)به نقل از خصال( و ص  69، ص 96ج بحاراالنوار،  [3]

  .)به نقل از مناقب( 44و  44، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

  .)به نقل از علل الشرایع( 97ح  ،62، ص 96بحاراالنوار، ج  [7]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 مراقبت دائمی از خود

وسیله بسیار مؤثر وصول به کماالت  ها ویکی از دستورات بسیار مهم اخالق اسالمی که اساس و ریشه همه پیشرفت

به معنای مواظبت دائمی از خود در مقابل خداوند « مراقبه»است.  شهرت یافته« مراقبه»معنوی است، تحت عنوان 

صورت دائم به انجام آن  اینکه انسان با شناخت کافی و صحیح از آنچه خداوند متعال از او طلب دارد، به متعال است و

انجام  باشد ولی جوهره همه آن مراتب، مواظبت برمهمی می گرچه دارای مراتب« مراقبه»با قصد اخالص کوشا باشد. 

  .به حضور در محضر الهی است وظایف بندگی و توجه

صحیح و الهی خود از مسیر تکامل انسان و عوامل موافق و مخالف در  السالم با شناختحضرت علی بن الحسین علیه

  .اندنمودهنهایت درجه مراقبه را در زندگی خود اعمال می این مسیر،

های بسیار و حج هامل حضرت و برنامه فراگیر عبودیت و نمازها و روزهدر مورد شخصیت جامع و کا عالوه بر آنچه

حضرت روایت شده است که مضمون آن چنین است:  آن بزرگوار که در اسناد روایی گزارش شده، حدیث جالبی از آن

من »رمود: ف ، حضرت«گذرانید؟یابن رسول الله چگونه ایام را می»السالم گفته شد: علیه به حضرت علی بن الحسین

از من فرائض و  -تبارک و تعالی  -باشم: الله می شب را به روز آوردم در حالی که از طرف هشت عامل مورد طلب

طلبد. اهل و می و دستورات اسالمی را« سنت»از من  -صلی الله علیه و آله و سلم-پیامبر  .نمایدواجبات را طلب می

متوقع است از او « شیطان»خواهد. و من می را از« شهوت»نفس خود را از من درخواست دارد. « روزی»عیال 

« ملک الموت»را انتظار دارند. و « صدق عمل»نگهبان من هستند، از من  ای کهتبعیت کنم. و دو ملک و فرشته

من بین این خصال  است که از من جسدم را طلب دارد. پس« قبر»طلبد. و باالخره این مرا از من می «روح»

داند، چگونه در انجام خود را مطلوب این عوامل می [ . پرواضح است شخصیتی که این چنین1« ]هستم!!!« مطلوب»

ا ارتباط ب فرماید. نکته بسیار مهم دیگر درواقعی را نسبت به همه وظایف خود اعمال می وظیفه کوشا بوده و مراقبه

روزانه و هفتگی و ماهیانه و سالیانه و به  دقیق عملکرد« محاسبه»مسأله  السالمشخصیت متعالی حضرت سجاد علیه

هاست که به بهترین صورت از طرف آن امام همام رفتار و نیات و انگیزه طور عمومی حسابرسی دقیق از اعمال و

  .گرفته استمی انجام

  :پی نوشت ها
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  .«(الشیخابن»)به نقل از امالی  99، ح 64، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 متانت فوق العاده

کی اند که یابعاد وجودی و شخصیتی بوده پایان درالسالم مظهر کماالت و دارای فضائل بیحضرت زین العابدین علیه

حضرت، « جاللت»و « ابهت»د. اما به باشابهت و جاللت از سوی دیگر می از آنها متانت فوق العاده از یک سو و

  :در اشعار معروف خود اشاره نموده است که« فرزدق» جناب

  یغضی حیاء و یغضی من مهابته»

  «فما یکلم اال حین یبتسم

گوید مگر اینکه در هرگز سخن نمی افتد وبندد و دیده خلق از جاللت او فرومیاو چشم خود را از روی حیاء می» :یعنی

  (.گوید مگر او تبسم نمایدسخن نمی باشد )و یا در مقابلش هرگز کسی حال تبسم

  .ای از آن در نحوه راه رفتن آن حضرت ظاهر شده استاما متانت فوق العاده حضرت ابعاد مختلفی دارد که گوشه

ه کان بر روی سر رفتند کای راه میگونه علی بن الحسین صلوات الله علیه به»السالم فرمودند: امام صادق علیه -1

  . [1] «.کردایشان از دست چپشان سبقت نگرفته و تجاوز نمی ای وجود دارد و دست راستحضرت پرنده

باشد و اینکه در می رأسه الطیر( که در متن این روایت آمده است، برای توصیف حضرت به سکون و وقار کان علی)

  .نشیندجز بر چیز ساکن نمی ندهایشان هیچ نوع از سبکی و اضطراب وجود نداشت چون پر

السالم دیده نشدند که در حال راه رفتن، دستشان از علی بن الحسین علیه هرگز حضرت»گوید: می« سفیان بن عیینه» -2

  . [9] «.پایشان تجاوز کند ران

دستشان از ران رفتند، السالم راه میحضرت زین العابدین علیه هرگاه»نیز آمده است: « کشف الغمه»در کتاب  -3

  . [7] «.بودند بردند و دارای سکینه و آرامش و خشوعکرد و دستشان را باال و پایین نمینمی پایشان تجاوز

 «و عباد الرحمن الذین یمشون علی االرض هونا»آری در واقع حضرت مصداق بارز این آیه کریمه قرآن بودند که: 

[9] .  

  :پی نوشت ها

  .الشیخ()به نقل از امالی ابن 69، ح 79)به نقل از محاسن( و ص  94، ح 71ص  ،96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب( 47، ح 47، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از کشف الغمه( 46، ح 44، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .: الفرقان92، از سوره 67بخشی از آیه  [4]

 .1741ایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دع

 گر امام سجادمکتب هدایت

دای خ»السالم ایستاد و گفت: امام سجاد علیه هنگامی که اسیران آل الله را به شهر شام وارد کردند، پیرمردی در برابر

 ساخت و مردمان را از شر شما آسوده خاطر کرد و امیر المؤمنین یزید را بر شما را شکر که شما را کشت و نابود

  «!پیروز کرد

السالم سر به زیر انداخت و سکوت نمود تا مرد شامی آنچه در دل داشت بیرون ریخت. سپس با العابدین علیهامام زین

  :کمال ادب از او پرسید

  ای؟ای پیرمرد محترم! قرآن خوانده -

  .. بسیارآری -

بگو برای رسالت خود مزدی از شما » . [1] .«قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربی»ای؟ این آیه را خوانده -

  «خاندانم خواهم مگر دوستی و محبت بانمی

  .امآری، خوانده -

  این آیه را چطور؟ -

  . [9] «و آت ذالقربی حقه»

  «.ا کنای پیامبر! حق خویشاوندانت را اد»

  .امآری، خوانده -

بدانید از هر آنچه سود [ . »7« ]القربی ء فان لله خمسه و للرسول و لذیو اعلموا انما غنمتم من شی»و این آیه را؟  -

  «.خویشان اوست بردید یک پنجم آن مخصوص خدا و رسول و

  .امآری، خوانده -

خواهد هر می بی شک خداوند متعال« »اهل البیت و یطهرکم تطهیرالیذهب عنکم الرجس  انما یرید الله»و این آیه را؟  -
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  «.پاک و مطهر سازد بیت از بین ببرد و شما راگونه پلیدی و ناپاکی را از شما اهل

  .امآری، خوانده -

ماییم  هستیم و« ذوی القربی»ها در شأن ما نازل شده است. ما پیرمرد محترم! این آیه ای»السالم فرمود: امام علیه

  «.هستیم بیت پاکیزه و دور از هر گونه پلیدی، ما فرزندان پیغمبر خدااهل

و این تبلیغات شوم دستگاه پسر معاویه است که  پیرمرد دانست که تمام آن چه درباره اسیران شنیده است دروغ بوده

  :برآورد های خویش پشیمان شد و فریادداده است، لذا از گفته مردم را اغفال نموده و فریب

از دشمنان محمد و خاندان پاکش  کنم ومن از بُغضی که از این خاندان پاک در دل داشتم به درگاه تو توبه می !خداوندا -

  . [9] .یافت دستور داد تا پیرمرد هدایت یافته را بکشند بیزارم. گویند: یزید چون از این جریان اطالع

  :پی نوشت ها

  .97سوره شوری، آیه  [1]

  .96سوره إسری، آیه  [2]

  .91سوره انفال، آیه  [3]

  .79سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، ص  [4]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 مناجات جانسوز

مسجدالحرام رفتم. صدای سوزناک جوانی  های شب بهیوسف بن اسباط گوید: پدرم برایم تعریف کرد که یک بار در نیمه

سجد وجهی »گفت: تر رفتم. شنیدم که در حالت سجود میجلب نمود. نزدیک که سر به سجده داشت توجه مرا به خود

ه چون ب« سزاوار سجده است. آلودم برای آفریدگارم سجده کرد و اوصورت خاک«. »فی التراب لخالقی و حق له متعفرا

السالم است که خاضعانه با خالق عارفان، حضرت سجاد علیه م، با کمال تعجب دیدم که او امامنزدیکی جوان رسید

همه خود  ای فرزند رسول خدا! چرا آن»چون هوا روشن شد به سوی او شتافتم و عرض کردم:  .کندخویش نیایش می

د تو را برتری داده و در نزد خود که خداون اندازی با این که بر همگان معلوم استدهی و در مشقت میرا زحمت می

دا خ السالم چون این سخنان را شنید، صدا به گریه بلند کرد و فرمود: پیامبرعلیه امام« عزیز و ارجمند نموده است؟!

  :فرمود

الله، و عین فقئت فی سبیل الله، و عین غضت عن محارم  کل عین باکیة یوم القیامة اال أربعة عین: عین بکت من خشیة»

  «.ساهرة ساجدة الله، و عین باتت

  :تمامی چشمان در روز قیامت گریانند مگر چهار چشم»

  چشمی که از ترس خداوند بگرید؛ -1

  چشمی که در راه خدا کور شده باشد؛ -2

  چشمی که به نامحرم نگاه نکرده باشد؛ -3

  «.نه در حال سجده برای خداوند گریسته باشدو چشمی که شبا -4

م گوید: بنده صالحها میکند و به آنمی بیند به فرشتگانش مباهاتدارش را میخداوند چون بنده شب زنده»گاه فرمود:  آن

پیکرش در اطاعت من است. بستر خواب را از ترس من رها کرده و رحمت مرا  را بنگرید که روحش در نزد من و

  . [1] «.کند. شما شاهد باشید که من او را آمرزیدممی طلب

  :پی نوشت ها

  .949کشف الغمة، ص  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 مناجات عارفانه

  :طاووس یمانی گوید

. دیدم که جوانی زیبارو و خوش قامت پرده کعبه را خانه خدا رفتم نیمه شبی که همه جا را سکوت گرفته بود به طواف

 رفته است و ستارگان در ها به خوابچشم»کرد: سوز و آه وصف ناپذیری این چنین با پروردگار مناجات می گرفته و با

شان را هایهستی. در این تاریکی شب همه شاهان و حاکمان، درهای کاخ اند و تو پادشاه زنده و پایدار جهانآسمان دمیده

  اند. )آری همه درها بسته است(نگهبانان بسیاری بر آن گماشته اند وبسته

ام تا به من با نظر رحمتت آورده خانه تو به روی نیازمندان همواره باز است. و اینک من به درگاه تو پناه ولی در

  «.ترین مهربانانبنگری. ای مهربان

  :سپس این اشعار زیبا را خواند

  ب دعاء المضطر فی الظلمیا من یجی
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  یا کاشف الکرب و البلوی مع السقم

  قد نام و فدک حول البیت قاطبة

  و انت وحدک یا قیوم لم تنم

  ادعوک رب دعاء قد امرت به

  فارحم بکائی بحق البیت و الحرم

  ان کان عفوک ال یرجوه ذو شرف

  فمن یجود علی العاصین بالنعم؟

ها را ها و بیماریکنی و ای کسی که دردها و رنجهای شب اجابت میرا در تاریکی ای خدایی که دعای بیچارگان»

  !کنیبرطرف می

روی، ای خدای قیوم! پروردگارا! نمی اند و تنها تو هستی که هرگز به خوابات خوابیدهمهمانان تو در اطراف خانه همه

من  خواهم که به حق خانه و حرمت به چشمان اشکبارو میخوانم و از تای میآموخته تو را به دعاهایی که خودت آن را

  .رحم کنی

آن قدر مناجات کرد و اشک « چه کسی پناهنده شوند؟! اگر بخشش تو به مجرمان درگاهت نرسد پس گنهکاران به درگاه

  .دادنمی دویدم سر مبارکش را به دامن گرفتم در حالی که گریه، به من امان سخن گفتن ریخت که بیهوش افتاد. من

  :السالم ریخت و آن حضرت به هوش آمد و با حالتی ناالن فرمودهایم به صورت امام علیهاشک

منم طاووس یمانی، »کردم:  عرض« کیستی که مرا از ذکر پروردگارم باز داشتی؟« »ذالذی شغلنی عن ذکر ربی من»

کنی و به درگاه خداوند تضرع و زاری ر گریه میمن! چرا اینقد خادم ارادتمند شما. ذلیل و خاک پای شما. ای موالی

خدا و امیرمؤمنان هستید و  شما فرزند رسول»گفتم: « اگر من گریه نکنم پس چه کسی باید بگرید.»فرمود:  .نماییمی

باشد. شفاعت روز قیامت به دست جد توست و رحمت خداوند زیاد می تان امام حسینمادرتان فاطمه زهرا و پدر گرامی

« ابی و امی و جدی دع عنی و حکایة»حضرت نگاهی به من نمود و فرمود: « شما از همه کس بیشتر. و نسبت به است

خلق الجنة لمن اطاعه و لو کان عبدا حبشیا و خلق النار  ان الله« »واگذار حکایت پدر و مادر و جد و حسب و نسب را.»

  «سیدا قرشیا لمن عصاه و لو کان

الهویه( باشد و چند غالم حبشی )سیاه رنگ و مجهول فرمود برای کسی که او را اطاعت کند هرخداوند بهشت را خلق »

ای نشنیده مگر« کسی که او را معصیت کند هر چند سید هاشمی )و فرزند پیامبر خدا باشد(. جهنم را خلق فرمود برای

روز قیامت حسب و [ . »1« ]ذ و ال یتسائلونیومئ فاذا نفخ فی الصور فال انساب بینهم»فرماید: قول خداوند را که می

  «.سود که کسی بگوید من پسر پیغمبر هستم خورد. چهنسب به کار کسی نمی

  شیر را بچه به او ماند همی

  تو به پیغمبر چه میمانی بگو

به عبادت ایستاد که پاهای مبارکش  ها نماز خواند وپیغمبر باید مثل خود پیغمبر باشد. آن حضرت آن قدر در شب پسر

  . [9] «علیک القران لتشقی طه، ما انزلنا»ورم کرد و آیه نازل شد که: 

)حالت پیامبر « تو نازل نکردیم که تا این حد خود را به مشقت اندازی. ای پیامبر ای ماه شب چهارده! ما قرآن را بر»

که بیشتر باشد.( ای طاووس! اما این نیز باید خوفشان از بقیه این چنین بود و بنابراین سادات و ذریه آن حضرت اکرم

 منال یشفعون اال ل»فرماید: به آن نیز اطمینانی نیست، زیرا خداوند می سخن از شفاعت پیامبر اکرم گفتی، بدان که

  . [7] «ارتضی

  ای خشنوداگر خدای نباشد ز بنده

  شفاعت همه پیغمبران ندارد سود

 «ان رحمت الله قریب من المحسنین»فرماید: می ای قرآن را کهداوند رحمت واسعه دارد، مگر نخواندهکه گفتی خاین و

فرمود  دانم که در صف نیکوکاران باشم. این سخنان راو نمی« حال نیکوکاران است همانا رحمت خداوند شامل[ . »9]

  :گفتو با دیده گریان به سجده افتاد و مرتب می

السالم سجاد علیه [ . آری. بی جهت نیست که خداوند متعال خطاب به امام2« ]حقا حقا، صدقا، صدقا لهال اله اال ال»

  . [6] «.گذشته من هستی کنندگان و زینت اولیایتو، آقا و سید عبادت»فرموده است: 

  :پی نوشت ها

  .111سوره مؤمنون، آیه  [1]

  .9و  1سوره طه، آیه  [2]

  .94 سوره انبیاء، آیه [3]

  .26سوره اعراف، آیه  [4]

  .111، ص 9بحاراالنوار ج  [5]

  .294، ص 1اصول کافی، ج  [6]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 
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 مناجات جانسوز در نیمه های شب

سجد  گفت:در حال سجده دیدم که چنین می وانی راهای شب( به مسجد رفتم جگوید: پدرم گفت )نیمهیوسف بن اسباط می

صورتم خاک آلود برای آفریدگارم سجده کرد، و خداوند سزاوار سجده »له:  وجهی متعفراً فی التراب لخالقی و حق

هنگامی که هوا روشن شد، به سوی او  .السالم استبه سوی آن جوان رفتم، ناگاه دریافتم که او امام سجاد علیه «.است

دهی با اینکه خداوند تو را برتری بخشیده و تو چرا آن همه به خود زحمت می !ای فرزند پیامبر»فتم و عرض کردم: شتا

 سپس فرمود: پیامبر صلی الله علیه آن حضرت با شنیدن این سخن گریه کرد،« پیشگاه خدا، عزیز و ارجمند هستی؟! در

اعین: عین بکت من خشیة الله، و عین فقئت فی سبیل الله، و عین اال اربعه  و آله فرمود: کل عین باکیة یوم القیامة

  :مگر چهار چشم هر چشمی در روز قیامت گریان است»عن محارم الله، و عین باتت ساهرة ساجدة:  غضت

چشمی که از حرامهای خدا پوشیده شده  -7شده باشد؛  چشمی که در راه خدا کور -9چشمی که از خوف خدا بگرید؛  -1

  «.صبح در حال سجده بیدار باشد و چشمی که شب تا -9 باشد؛

رید؛ بنگ امبه بنده»فرماید: کند و به آنها میدار، بر فرشتگانش مباهات میزنده سپس فرمود: خداوند به وجود بنده شب

صیل برخاسته و به خاطر ترس عذاب من، و تح روحش در نزد من است و پیکرش به اطاعت من اشتغال دارد، از بستر

  . [1] «.امکه من او را آمرزیده خواند، گواهی دهیدرحمت من، مرا می

 :پی نوشت ها

  .942و  949، ص 9کشف الغمه، ج  [1]

 .منبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 معیار شخصیت انسان

رید، گکند و سخت مینماز ایستاده و دعا می کنار کعبه رفتم، مردی را زیر ناودان دیدم که به گوید: بهطاووس یمانی می

 زحمت السالم است. نزدیک رفتم و عرض کردم: چرا این گونه خود را در فشار وعلیه به سوی او رفتم دیدم امام سجاد

  :آن سه، تو را از خطرات آخرت حفظ کند ازای با اینکه دارای سه موقعیت هستی و امید آن است که هر یک افکنده

  .نخست اینکه پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله هستی -1

  .دوم اینکه شفاعت جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تو هست -2

ات قرآن سه امر مذکور را با آی السالم به من رو کرد )و هرسوم اینکه رحمت الهی وجود دارد. امام سجاد علیه -3

فرماید: فاذا نفخ فی الصور فال ای که خداوند در قرآن میآیا نشنیده جواب داد و( به من فرمود: اما در مورد نسبت،

میان آنها نخواهد بود و از  هنگامی که در صور دمیده شود، هیچ گونه نسبی در»بینهم یومئذ و ال یتسائلون:  انساب

اما در مورد شفاعت، به آن نیز اطمینانی نیست، زیرا خداوند  (111ن / )مؤمنو« کنند.یکدیگر تقاضای کمک نمی

  :فرمایدمی

(. و 94)انبیاء / « کنند.شفاعت نمی آنها جز در مورد کسی که خدا از او خشنود است،»ال یشفعون اال لمن ارتضی:  و

 مانا رحمت خدا به نیکوکارانه»فرماید: ان رحمت الله قریب من المحسنین: می اما در مورد رحمت خدا، خداوند

بنابراین معیار شخصیت به حسب و  . [1] «.دانم که در صف نیکوکاران باشم( و من نمی26)اعراف / « نزدیک است.

  :خودسازی و پاکزیستی است که سعدی گفت نسب و شفاعت و رحمت الهی نیست، بلکه به

  تن آدمی شریف است به جان آدمیت

  نشان آدمیتنه همین لباس زیبا است 

  اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی

  چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

  .111، ص 96بحار، ج  - 712، ص 9کشف الغمه، ج  [1]

 .منبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 مهر امامت

شناسید هاشم مردی را میآیا در بنی»پرسید:  انم بن ام غانم به همراه مادرش داخل مدینه گردید و از مردممردی به نام غ

نزد او رفتم  غانم گوید: چون به« ی علی بن عبدالله بن عباس بردند.آری، و او را به خانه» :گفتند« که نامش علی باشد.

 ام کهاند و شنیدهحسین آن را به دست اعجاز مهر کرده حسن و امام با من سنگی است که امیرمؤمنان علی و امام»گفتم: 

سنگ به دستش مثل  باشد و از عالئم امامت او این است کههاشم میبه نام علی است که از بنی جانشین امام حسین مردی

 ای»عبدالله چون این سخنان را شنید برآشفت و فریاد زد:  علی بن« بندد.شود و اثر مهر بر آن نقش میموم نرم می

 گرفتند و کتک زیادی گاه دستور داد مراو آن«. و به علی بن ابی طالب و فرزندانش بهتان زدی دشمن خدا! دروغ گفتی

 ه سنگ را بهالسالم را به خواب دیدم کهمان شب امام حسین علیه زدند و آن سنگریزه را نیز از من گرفتند و بردند. در
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  «.سازدنزد فرزندم علی برو که او مقصود تو را برآورده می»فرمود:  من داد و

الم السامام علی بن الحسین علیه از خواب بیدار شدم و سنگ را در دست خود دیدم با شوقی وصف ناپذیر به خدمت چون

و عمویم حسن و پدرم حسین بر آن نقش مهر امامت جدم امیرمؤمنان  آن سنگ را که»شرفیاب شدم. آن حضرت فرمود: 

ای. اما فعال کسی را بر آن بوده این است آن چه که در طلب آن»و فورا آن را مهر زد و فرمود: « من بده بسته است به

  . [1] .ی ما سازگار نیستآمیز سرود که نقل آن با خالصهاشعاری مدح غانم بن ام غانم در این باره« آگاه مکن.

  :پی نوشت ها

  .121، ص 9طالب، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 مرواریدهای گران قیمت در شکم ماهی

، و نیک خود را به هالکت افکند حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: بدبخت کسی است که بر خالف رضای خدا

نقل می کند که روزی در خدمت امام سجاد علیه السالم بودم که  بخت کسی است که روی دل به سوی خدا آورد. زهری

حضرت از شنیدن  آمد و اظهار پریشانی و عیال مندی نمود و گفت: چهارصد درهم بدهکاری دارم، یکی از شیعیان

فرمود: کدام محنت باالتر از آن است که برادر مؤمنی  رسیدند،سخنان وی بسیار متأثر شده و گریه کرد وقتی علت را پ

ست که ا مشکل او را حل کنی. هنگامی که مردم متفرق شدند یکی از منافقین گفت: عجیب را مقروض ببینی و نتوانی

آن که از اصالح برادر مؤمنی عاجزیم.  ایشان یک بار می گوید آسمان و زمین در اختیار ماست و یک بار می گوید

خدمت امام سجاد علیه السالم رفت و گفت: شخصی چنان و چنین گفت و به  مرد فقیر از شنیدن این سخن آزرده شد و

فرمود: خداوند تو را فرج  آمد به گونه ای که رنج و محنت و پریشانی های خودم را فراموش کردم. حضرت من سخت

اده کرده اید بیاورید. دو قرص نان خشک شده را آوردند. من آم عطا فرمود و دستور داد و فرمود: آنچه برای افطار

به برکت این دو  نان ها را بگیر که در خانه ی ما به غیر از این ها وجود ندارد ولیکن خداوند حضرت فرمود: این

د را گرفت و به بازار رفت و نمی دانست چه کار کن قرص نان نعمت و مال زیادی به تو می دهد. آن مرد دو قرص نان

ات را سیر  که نه دندان بچه ها می تواند این نان ها را بخورد و نه شکم تو و خانواده نفس و شیطان وسوسه اش نمود

رفت، به ماهی فروشی برخورد کرد که یک ماهی  می کند و نه قرض تو ادا خواهد شد. همان طور که در بازار راه می

ماهی  .ی فروش گفت: من دو نان جو دارم بیا با ماهی مبادله کنیمنمی خرید. به ماه در دستش مانده بود و کسی آن را

ادامه داد. بقالی را دید که مقداری نمک  فروش قبول کرد مرد ماهی را گرفت و یک نان جو را به او داد و به راهش

ین ا ک را بده تانمی خرید به او پیشنهاد کرد بیا این قرص نان را بگیر و آن نم مخلوط با خاک دارد که هیچ کس از او

فکر بود که ماهی را پاک کند کسی در زد.  ماهی را کباب کرده و استفاده کنم. و نمک را نیز گرفت و به خانه رفت در

توانند  نان ها را پس آورده اند و گفتند: بچه های ما این نان های خشک را نمی وقتی در را باز کرد دید هر دو مشتری

ای بیا و نان خود را بگیر ما از تو راضی هستیم و  از ناچاری این نان ها را به بازار آوردهبخورند و ما فهمیدیم که تو 

توانستند آن نان ها  حالل داریم. آن مرد آنها را دعا کرد و ایشان رفتند و چون کودکانش نمی آن ماهی و نمک را به تو

شکم ماهی را پاره کرد که آن را تمیز کند دید پر  بدهد. وقتی را بخورند تصمیم گرفت ماهی را کباب کند و به کودکانش

به چه کسی بفروشد و  است که نظیر ندارند، پس خداوند متعال را شکر کرد و در فکر بود که آنها را از در و مروارید

 متعال پیغام آورد که امام سجاد علیه السالم فرمود: خداوند چه کار کند که شخصی از طرف امام سجاد علیه السالم آمد و

آن ها را به غیر از ما  ایجاد کرد و از پریشانی نجات داد. اکنون قرص های نان را به ما برگردان که در کار تو گشایش

امام با آن افطار کرد و آن مرد فقیر مرواریدها را با  کسی نمی خورد. آن دو قرص نان را خادم حضرت برگرداند و

شد و  و وضعش خیلی خوب شد و از توانگران و ثروتمندان عصر خود قرض های خود را داد قیمت زیادی فروخت و

خودش را بدهد و امام سجاد علیه السالم او را به  وقتی منافقین از وضع او آگاه شدند با هم گفتند: او نمی توانست بدهی

پیامبر خدا چنین می  وقتی امام سجاد علیه السالم این سخن منافقین را شنید، فرمود: نسبت به .ثروتمندترین تبدیل کرد

  .گفتند، نشنیده اید که او را تکذیب می کردند

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 مقام و منزلت یاران امام سجاد

تفضل و عواطف عالیه انسانی برخورد  فرموده است: حق رفیق این است که با او بر اساسحضرت سجاد علیه السالم 

 اخالقی نیستی باید از مرز عدل و انصاف تنزل ننمایی و موظفی که رفیقت را نمایی و در مواردی که قادر به تفضل

یکی از دوستان عهد اخوت بستم با  همواره احترام کنی همان طور که او محترمت می دارد. زهری نقل می کند که: من

داشتم، وی در جنگ با رومیان شهید شد. آرزو کردم کاش من نیز شهید می  و با هم برادر دینی شدیم، او را خیلی دوست

تو چگونه عمل کرد؟ گفت: خداوند  به درجه و مقام او می رسیدم، شبی او را در خواب دیدم به او گفتم: خداوند با شدم و

از محبان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت او بودم و خداوند  ن در راه او شهید شده بودم ومرا آمرزید چو
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السالم. بعد گفت: ای برادر غبطه ی من به  مرا وسیع گردانیده به اندازه هزار سال راه به شفاعت امام سجاد علیه بهشت

 رستی که اگر تو به رحمت حق واصل شوی درجه تو باالتر ازتو بر من است و به د منزلت و مقام تو بیشتر از غبطه ی

چیز؟ گفت: به سبب آن که در هر روز  درجه ی من است و فاصله ی تو با من بیشتر از هزار سال راه است. گفتم به چه

مد و رسی و به او سالم می کنی و وقتی صورت مبارک او را می بینی بر مح جمعه به خدمت امام سجاد علیه السالم می

نمایی و خود را در معرض  محمد صلوات می فرستی و در این زمان شوم بنی امیه ذکر و یاد حضرت را می آل

جمیع آفات حفظ می کند. زهری می گوید: من از خواب بیدار شدم  خطرها قرار می دهی و لیکن خداوند متعال تو را از

من گفت: شک نکن و آنچه  ره خوابیدم و در خواب دیدم او بهالبد این خواب از اضغاث و احالم است. دوبا :با خود گفتم

خودش این خبر را به تو خواهد داد. زهری می گوید: من از  را در خواب دیدی به کسی نگو. امام سجاد علیه السالم

چنین و دیشب در خواب  :نماز خواندم در همین هنگام فرستاده امام سجاد علیه السالم آمد و فرمود خواب بیدار شدم و

  .کرد چنان دیدی و هر دو خواب را همچنانکه دیده بودم بیان

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 معالجه دختر تاجر شامی

 نحضرت سجاد علیه السالم فرموده است: کسی که عقل وی از سایر قوایش کامل تر نباشد هالکت و سقوط، از آسا

  .ترین حوادث در زندگانی او است

مدتی طوالنی در خدمت علی بن  نقل می کند که امام محمد باقر علیه السالم شنیدم که فرمود: ابوخالد کابلی ابوالصباح

بر او غالب و دلتنگ شده بود خدمت امام سجاد علیه السالم آمد و  الحسین علیه السالم بود. وقتی شوق دیدار مادرش

آن بود که می خواست  رسول الله برای دیدن مادرم از شما اجازه می خواهم حضرت کمی فکر کرد و علت گفت: یابن

حضرت چیزی نبود بعد از آن حضرت فرمود: ای ابوخالد  برای ابوخالد خرجی همراهی کند و در آن هنگام در خانه ی

به وسیله جن  ین جا می آید او دختری دارد کهاز شام با مال و اموال و جمعیت بسیاری به ا امروز صبر کن، فردا مردی

دخترش را برای معالجه به این منطقه می آورد  ضرری به وی رسیده و هر چه به معالجه پرداخته سودی نداشته است و

د باید نز دخترش را معالجه کند ده هزار دینار به او بدهد. ای ابوخالد وقتی آن مرد آمد و به خودش قرار گذاشته کسی که

درهم می خواهم، وقتی این سخن تو را بشنود  وی بروی و بگویی که من دختر او را معالجه می کنم و از تو ده هزار

 مبلغ را به تو خواهد داد. در هر حال فردای آن روز تاجری با جمعیت زیاد از خیلی مسرور و خوشحال می شود و آن

سراغ او رفت و چون شامی نظرش به او  دن تاجر خبردار شد بهشام در اطراف مدینه فرود آمدند و وقتی ابوخالد از آم

 دختر علیلی دارم و اکثر اطباء از معالجه ی او عاجز شده اند در اینجا طبیبی افتاد گفت: من به این منطقه آمده ام چون

دهی. گفت: با آن که ده هزار درهم ب می خواهم که او را معالجه کند. ابوخالد گفت: من معالجه اش می کنم به شرط

ساعتی صبر کن تا من بیایم. سپس خدمت امام سجاد علیه السالم آمد و عرض  :نهایت احترام تقدیم می کنم. ابوخالد گفت

معالجه دخترش را تعهد نمودم حال چه  یابن رسول الله آن مرد شامی که فرموده بودید آمده است من نزد او رفتم و :کرد

گوش چپ دختر بگو ای جن خبیث علی بن الحسین علیه السالم می گوید:  برو و درامر می فرمایید؟ حضرت فرمود: 

و دست ابوخالد را گرفت  این دختر بیرون برو و دیگر برنگرد. ابوخالد نزد مرد شامی رفت، او خوشحال شد که از بدن

یافت و مرد شامی مبلغ ده انجام داد و بالفاصله دختر شفا  و به خیمه دخترش برد، ابوخالد آنچه حضرت فرموده بود

خالد آن جنی که آن دختر  ابوخالد داد و او مبلغ را نزد امام سجاد علیه السالم آورد، حضرت فرمود: ای هزار درهم به

یک بار دیگر برو و در گوش چپ او آهسته بگو که: ای خبیث  را مشوش کرده بود به زودی به بدن دختر بر می گردد،

برگردی تو را با آتش  الحسین تو را اخراج می کنم. از بدن این زن دور شو و اگر دوباره به بدن او به امر علی بن

رفت و آنچه حضرت فرموده بود انجام داد و خدمت امام علیه  خواهد سوزاند. سپس ابوخالد یک بار دیگر به نزد دختر

بروی، ابوخالد مبلغ را  جازه می دهم به دیدن مادرتمبلغ را به ابوخالد داد و فرمود: هم اکنون ا السالم برگشت. حضرت

  .گرفت و برای دیدن مادرش روانه شد

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 ماجرای جعفر کذاب و ادعای امامت او

ساختند تا به وسیله تو آسیاب ستم خود را به  حضرت سجاد علیه السالم به زهری نوشت: بنی امیه تو را چون میله آهنی

د و به کنن خویش را بر مردم تحمیل نمایند، تو را چون پلی قرار دادند تا از پشتت گذر گردش درآورند و منویات ظالمانه

ی هنردبانی ساختند تا از آن باال بروند و به گمرا هدف هایی که برای مردم، مصیبت بار و رنج آور است برسند، تو را

سؤال  خالد کابلی نقل می کند که روزی در خدمت امام سجاد علیه السالم بودم از حضرت های خویش دست یابند. ابو

کسی بر مردم واجب است؟ فرمود: بعد  کردم: یابن رسول الله امر خالفت به چه کسی تفویض شده است و اطاعت چه

از او جعفر که در آسمان ها نامش صادق است. سؤال کردم  می باشد و بعد از من پسرم باقر علوم و عالم رموز مکتوم

فرمود: که پدرم از جد بزرگوارم  آباء گرام و اوالد عظام شما صادقند چرا این اسم مخصوص ایشان می باشد؟ تمامی
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 نقل فرموده است که: وقتی فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم

زیرا که فرزند پنجم او  ابی طالب متولد شود. مالئکه در آسمان ها او را صادق می گویند به جهت امتیاز بن علی بن

ادعا کذب خواهد بود و بدین جهت به او جعفر کذاب خواهند  جعفر نام خواهد داشت و دعوی امامت خواهد کرد و این

ب را که بینم جعفر کذا م زین العابدین علیه السالم فرمود: گویا میمی گوید: بعد از این حکایت اما گفت. ابوخالد کابلی

صاحب االمر ولی الله یعنی محمد بن الحسن علیه السالم بیرون  گروهی از طاغیان زمان را بر داشته و به تفتیش احوال

هی از بنی عباس گرو اهل ضاللت می کند و باالخره همان گونه که حضرت فرموده بود جعفر کذاب با آمده پیروی از

  .حضرت شد به جستجوی صاحب الزمان )عج( بیرون آمد و سبب غیبت آن

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 ماجرای شتر امام سجاد بعد از شهادت ایشان

  .بخیل تو را در وقت یاری تنها می گذارد حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: از دوستی با بخیل پرهیز کن، زیرا

العابدین در شب وفات به فرزندش  از ابوعمارة از مردی از حضرت صادق علیه السالم نقل می کند که: حضرت زین و

برای وضوی من بیاور؛ من برخاستم و آبی آوردم. فرمود: این آب را  حضرت باقر علیه السالم فرمود: پسر جان! آبی

دیدم. آب دیگری آوردم.  در آن میته است. بیرون رفتم و در نور چراغ نگاه کردم، موش مرده ای در آن که نمی خواهم

داده اند و درباره ی شتر خود سفارش کرد که حظیره ای  حضرت فرمود: پسرم! این شبی است که به من وعده وفات

بیرون  که ا در حظیره کردند، طولی نکشیدعلف او رسیدگی کنند. پس از وفات حضرت شتر ر برای آن تهیه کنند و به

اشک از چشمانش می ریخت. به حضرت  آمد و بر سر قبر آن حضرت رفت و گردن به قبر می زد و صدا می کرد و

 به شتر فرمود: آرام باش. االن برخیز، خداوند در تو برکت قرار دهد! پس شتر باقر علیه السالم خبر دادند. ایشان آمد و

شد و به مکه می رفت و تازیانه را  تابی نکرد. حضرت باقر علیه السالم فرمود: پدرم بر آن سوار می دیگر جزع و بی

  .بر می گشت، او را نمی زد به بار می بست و تا هنگامی که به مدینه

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 مالک

  . [1] «.ر میان اهل بیت همچون علی بن حسین وجود نداشتکسی د»مالک می گوید: 

  :پی نوشت ها

در میان اهل بیت رسول خدا )ص( » :چنین آمده است 7/  712و در تهذیب التهذیب:  9/  974سیر اعالم النبالء:  [1]

  .«کسی همانند علی بن حسین نبود

شی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قر1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 منصور دوانیقی

امام اعتراف کرده و آن منصور دوانیقی  السالم است که به فضیلتبیت علیهمدر این جا دشمن دیگری از دشمنان اهل

 یصل -علویان پس از وفات رسول خدا  در میان شما،»گوید: نویسد، میزکیه می ای که به صاحب نفساست که در نامه

  . [1] «.کسی چون زین العابدین به دنیا نیامده است -الله علیه و آله 

  :پی نوشت ها

  .711/  2، عقد الفرید: 967/  9کامل مبرد:  [1]

ت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضر1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 منوفی

ا به رفت دستش از ران پبود، وقتی که راه می زین العابدین، عابد، وفادار، بخشنده باصفا»گوید: سید محمود منوفی می

  . [9] [1« ]رفت.سمت عقب نمی

  :پی نوشت ها

  .م -کرد کنایه از این که متکبرانه حرکت نمی [1]

  .71/  9م اهل التصوف: جمهرة االولیاء و اعال [2]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 . 1779رضا علیه السالم؛ 

 مناوی

مکارم او در همه جا مشهور و فضایلش در  زین العابدین امام استوار و مورد اعتماد است و خوبیها و»گوید: مناوی می

 دارای سعه صدر و کرامت بوده، او بمنزله سر نسبت به پیکره ریاست و در خور فضای هستی پراکنده، واالمقام و

 . [1] «...زمامداری و تدبیر امور امت بود

زمامداری  مین درخور امامت والسالم داشته است او را به اجماع مسلرا که امام علیه ایبه راستی این صفات برجسته

و مشابه وی در صفات نیک و ملکات  همگان و اداره امور مسلمانان نموده است و کسی در عصر آن حضرت نظیر

  .گرانقدرش نبوده است

  :پی نوشت ها

  .174/  9الکواکب الدریه:  [1]

رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 محمد بن طلحه

زاهدان، سرور پرهیزگاران و امام و  این زین العابدین، سرمشق»گوید: کمال الدین محمد بن طلحه قرشی شافعی می

کنند که او می دهند که او از دودمان رسول خدا )ص( است و آثار او ثابت رهبر مؤمنان است که خو و خصلتش گواهی

اعتنائیش به متاع دنیا حکایت از زهد او بی های پیشانیش بیانگر نماز و تهجد فراوان اوست. ودرگاه خدا و وصله مقرب

وسیله  و بدان تغذیه شده تا این که به حد اعالی از تقوا رسیده و انوار ابدیت بر او تابیده دارد، از نیاکانش به غذای تقوا

او همواره با این اوراد انس گرفته و وظایف طاعت  راه هدایت را پیموده و اوراد و اذکار عبادت با او قرین شده و

مرکب  بدانها آراسته است، آری چه شبهای بسیاری را که برای پیمودن راه آخرت چون پروردگار ندیمش گشته و

بانی مسافر از او راه کاروانساالرش در موضع دیده کاروانهای تشنه که داری گذرانده، و چه بسیارسواری با شب زنده

ه او به راستی ک کراماتی دارد که با چشمان بینا دیده شده و در آثار متواتره به ثبت رسیده؛ را جسته است، او معجزات و

  . [1] «...از پادشاهان روز جزا و عالم آخرت است

  :پی نوشت ها

  .91/  9مطالب السؤول:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 محمد بن سعد

امام زین العابدین فردی مورد اعتماد و امین، پر حدیث، عالیقدر، واالمقام و پارسا بوده »گوید: محمد بن سعد می

  . [1] «.است

  :پی نوشت ها

  .119/  4البدایة و النهایة:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 معیار زهد

چنین با سلیقه خویش دین داری نمودن هم .راهگی را به دنبال داردواگذار نمودن انسان به خویشتن خطر گمراهی و بی

 که انسان دچار افراط و تفریط شده و از راه مستقیم که وی را به مقصد .نیز خطر کژراهگی را در پی خواهد داشت

  .رساند، منحرف خواهد شدمی

اهگی انسان را ی صحیح از تعالیم دینی نباشد کژرزیرا اگر فهم و اندیشه .در معیارهای دین همین نکته مورد نگر است

را شفاف ساخته تا انسان سالک با  خواند، معیار آنهدف بازخواهد داشت. دین که انسان را به زهد و تقوا فرامی از

 راه را بپیماید. همان گونه که راه را باید از دین آموخت، روش پیمودن راه چشمی باز راه را ببیند و به مقدار توان خود

  .را نیز باید از دین آموخت
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معیارهای صحیح بازگشت داده شود. در مورد زهد برخی بر این پندارند که  های ناروا باید بهافراط و تفریط و برداشت

این برداشت بیگانه از معارف  !تعهدی نسبت به خانواده و امور اجتماعی زهد استاز مواهب دنیا، عزلت و بی دوری

 نماید. از دیدگاه قرآن زهد آن است که انسان وابسته به دنیا نباشد. ویم دینی است. زهد را قرآن در دو جمله شفاف معنا

اندوهناک نگردد و اگر از دنیا چیزی به  معیار آن هم این است که اگر آنچه از دنیا در اختیار دارد از او گرفته شود،

  . [1] .علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم کف آورد، مسرور نگردد، لکی ال تأسوا

کند، آیه بیان می فرماید: زهد همین است کهکند و مینیز در توضیح زهد به همین آیه توجه می السالمیدالساجدین علیهس

آنگاه در گفتار «. زهد در یک آیه از کتاب خدا معنا شده است» [9]، ...و ان الزهد فی آیة من کتاب الله لکی ال تأسوا

که خدای سبحان در  دهد: راضی بودن به آن مقدار نعمتیین گونه توضیح میرفتار انسان زاهد را ا دیگر خویش معیار

تکن من ازهد الناس، یا ابن آدم اعمل بما افترضت علیک  اختیار تو نهاده معیار زهد است، یا ابن آدم ارض بما آتیتک

نعمت داده راضی  دا به توبر آنچه خ[ »7ابن آدم اجتنب مما حرمت علیک تکن من اورع الناس. ] تکن من اعبد الناس یا

نموده انجام بده، عابدترین انسان خواهی بود. از آنچه خدا بر  باشی، زاهدترین مردم خواهد بود، و آنچه خدا بر تو واجب

در دو محور خالصه  در این گفتار کوتاه معیار عبادت، زهد«. دوری کن باتقواترین انسان خواهی بود تو حرام نموده

ها دو را مراقبت کند، زاهدترین و عابدترین انسان یف واجب و دوری از گناه. اگر کسی همینشده است.انجام وظا

از همه  این نیست که کسی از کار و زندگی دست شسته، با تهجد در شب، و روزه در روز خواهد بود. از این نگر زهد

. راه تقوا و زهد را قرآن و عترت است امور دوری گزیند. این رفتارها نوعی رهبانیت است که در دین نکوهش شده

رفتارها از این نوع معارف دینی تحمیل پیش داوری و بدور از حقایق دینی  اند. دیگرشفاف و درخشان بیان نموده

  .است

داری در شب به تهجد و شب زنده السالم بدین معنا نیست که زاهد روزه مستحبی نگیرد و یاسخن امام سجاد علیه البته

زهد انجام وظایف واجب، و دوری گزیدن از حرام است. گرچه  هرگز! بلکه سخن حضرت معیار اصلی درنپردازد، 

بپیماید؛ راه بر وی  ...بخواهد این راه را بهتر و بیشتر با انجام مستحب، یا دوری از مکروه و مند بوده وکسی توان

  .گشوده است

واجب شخصی و خانوادگی و اجتماعی خویش به عبادت خشک ترک وظایف  سخن امام به این معناست که کسی نباید با

دوری از مسؤولیت اجتماعی و  معنا بپردازد. و یا دامن خود را به انواع گناهان آلوده سازد. آنگاه بابی روح وو بی

اتب برتر اینها زهد نیست. لیکن اگر کسی در کنار انجام وظایف به مر !فردی خویش، با زاهد نمایی بخواهد جبران نماید

صادق این حقیقت است که  پیدا کند، بیرون از حقیقت زهد نخواهد بود. همان گونه که رفتار حضرت گواه رسیدست

هایی است که السالم اصالح کژراهگیاندیشه سید ساجدین علیه شد. اینداری سپری میشب و روزش به تهجد و روزه

ها صوفی مآب، کژراهگی اند. این اندیشه اصالحبر خویش بسته پندارهای خویش از این نوع معارف دینی بسیاری با

ود و شباشد. رفتاری که بر پنداری باطل پایه نهاده میمعنا میبی روح وگری، رهبانیت، و تهجدهای خشک و بیاخباری

دین معقول را توأم با خرافات و پندارها و  آویزند. وهای غلط به بدنه دین میهای ذهنیتها که بافتهها و پیرایهآویخته با

بهانه را از  ها از دامن دین است. امام هر گونهزین العابدین پیراهش این گونه آویخته نماید. اندیشه زاللها میپیرایه

عبادت و  الگو معیار شفاف و پایدار و ماندگار از زهد، السالم ارائهرباید. اندیشه امام سجاد علیهدست بهانه جویان می

وحی الهی از عرش  ها از کوثرگیرد. این تحلیلاندیش قرار میها هماره دست آویز برخی کجواژه تقواست که این گونه

  .نمایدپایدار در تعالیم دینی ارائه می گیرد که این گونه اندیشه زالل و شفاف وبرین خدا سرچشمه می

  :پی نوشت ها

  .97حدید،  [1]

  .974ص تحف العقول،  [2]

  .174، ص 72بحار، ج  [3]

  . 1749احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم  منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله

 منزلگاه بی چراغ

انسان با مرگ به زندگی دیگر منتقل  .ای دین باوران اعتقاد به زندگی سرای دیگر استاز باورهای عرشی و پایه

پایان. و نیز از باورهای و پایان نیست. مرگ آغاز است، آغازی بی چیشود. چرا که مرگ نابودی و هیچی و پومی

رفتار این زندگی نیازهای آن  دیگر دینی این است که زندگی آن دنیا دست آورد اندیشه و رفتار این دنیاست. و ایپایه

رداشت تعبیر شده است. الله صلی الله علیه و آله و سلم به کشت و ب سازد. که در سخن زیبای رسولسرا را فراهم می

بر اساس این باور منزلگاه  .[ هر کس هر چه کاشت، همان درود1کشتگاه آن سراست، الدنیا مزرعة اآلخرة. ] این سرا

باید در زندگی این سرا فراهم گردد. هر کس به هر گونه توشه که تمایل  توشه و تاریک خواهد بود. توشه آنجاآن سرا بی

جاویدان بسی ناممکن است. از این  پایان و گزیدن اقامتکند. که با دست خالی پیمودن سفر بی اینجا باید فراهم دارد،

خطرهای این سفر دغدغه دارد. و در تاب و تب است که با دست تهی  السالم نسبت بهروست که سید الساجدین علیه

 سیدالعابدین با آن همه فضائل، خود وست کهچراغ را نورانی نماید. از این ربپیماید و چگونه منزلگاه بی چگونه سفر را
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افکنیم: من با نشین قیامت، نگر میسراست که به فرازی از سخنان عرش بیند. و نگران زندگی آنرا تهی دست می

دغدغه دارم. فقد افنیت  فردا کردنم، و با آزمندی، عمر خویش را تباه ساختم. من از فرجام نیک خویش امروز و

تر از خیری. اگر من با این شرایط به منزلگاه ابدی قدم نهم، تباه ال عمری و قد نزلت منزلة اآلیسین منبالتسویف و اآلم

  فمن یکون اسوء حاال منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، کدام شرایط؟ !من کیست؟

لرقدتی و لم افرشه بالعمل الصالح امهده  شرایطی که خوابگاهم را آماده نساختم و با رفتار شایسته مفروش نکردم، لم در

 هایخبرم، در حالی که مرگ در کنار سرم بالنباشم، در حالی که از آینده بی لضجعتی. چگونه من نگران و گریان

سازد، و مالی ال ابکی ی خویش میفریفته دهند. و روزگار مراهای نفسانی مرا فریب میخویش را گسترانیده، خواهش

نفسی تخادعنی و ایامی تخاتلنی. چگونه من گریان نباشم؟! گریه برای  یکون مصیری، و اریو ما ادری الی ما 

فرشتگان )نکیر و منکر( در  هایجان دادن، برای تاریکی قبرم. گریه برای تنگنای لحدم. گریه برای پرسش هایلحظه

رای سؤال منکر و نکیر ایای. گریه بقبری، ابکی لضیق لحدی، ابکی ل قبر، فما لی ال ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمة

ابکی لخروجی من قبری  خیزم، کوله باری بس سنگین به دوش دارم،عریان و ذلیل از قبر خویش برمی آن هنگام که

  . [9] ...عریانا ذلیال حامال ثقلی علی ظهری

  :پی نوشت ها

  .967، ص 1عوالی الآللی، ج  [1]

  .911مصباح المتهجد، ص  [2]

  . 1749م سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: اما

 معرفی رسول الله

های گوناگون است. چند گزینه از زمینه السالم درهای عرشی سیدساجدین علیهای از اندیشهصحیفه سجادیه جلوه

 در یه و آله و سلم، دیگرینشینیم. یکی در مورد معرفی رسول الله صلی الله علمی های حضرت را به تماشااندیشه

  .های فرشتگانمورد ویژگی

صلی الله علیه و آله و سلم که حلقه پایانی سلسله پیامبران است،  السالم در ستایش رسول اللهسیدساجدین علیه

هاد. ن آله و سلم بر ما منت مند را سپاس که با توان خویش بر نعمت محمد پیامبر صلی الله علیه وخدای توان :فرمایدمی

مندی، توان رهیدن از آن را ندارد و هیچ موجود مندی که هیچ توانتوان های پیشین برگزید. همانو ما را بر امت

همگان گواه قرار داد و بر همگان  رس آن پنهان نیست. خدایی که ما را آخرین امت پیامبران نهاد و براز چشم کوچکی

داری کرد. همو که برگزیده آفریدگانت نصیب کن که وحی تو را امانت فزونی بخشید. خدایا درود خویش را بر محمد

ر خیر. همان که خویشتن را ب ی میان بندگانت، پیشوای رحمت و برکت، رهبر نیکی و کلیدهای برکت وبرگزیده بود. و

تو حتی با خویشان جان خریدار شد. و در فراخوانی مردم به جانب  انجام رسالت آماده ساخت و انواع نامالیمات را به

زنده کردن دین از  برخاست. و با خانواده خویش )خویشان، همانند عموها( به ستیز برخاست. و در خود به چالش

ها پیمان دوستی را به سوی خود فراخواند. با دورترین هاخویشان خویش برید. نزدیکان را از خود راند و دورترین

  .به ستیز برخاست هاترینبست، با نزدیک

انداخت. در رساندن پیام دین، خود را خسته نمود. وقت  همان که خویش را در فراخوانی مردم به سوی تو به زحمت

روی  دعوت مردم به دین نمود. همان که برای عزیز و سربلند شدن دین از وطن خویش خویش را صرف خیرخواهی و

به اهداف خویش دستیازی نماید. و دوستان تو  یارانش بر کفار چیره شود. و مندیبرتابید و دیار غربت گزید، تا با توان

  .را سرافراز سازد

هایشان ستیزید و بر آنها تهاجم نمود، خانه با مدد و یاری تو به ستیز با دشمنان تو برخاست. و با آنان در درون همان که

 جایگاه همه جا را فراگرفت. خدایا وی را در برترین پیروز شد و برغم مشرکان، توحید تا دین و فرمان خدا آشکار و

هیچ فرشته برتری همانند و موازی آن نباشد. و  ها که در راه تو تحمل نمود، جای ده. جایگاهی کهبهشتت به خاطر رنج

مؤمنش،  امت نیافته باشد. بار خدایا وی را از مقام شفاعت برتر در مورد خویشان و اهل و هیچ پیامبری بدان مقام راه

ها را به چندین برابر نیکی گفتار. ای کسی که بدی مند ساز. ای وفا کننده به وعده وای بهرهبیش از آنچه وعده نموده

  . [1] .برتری بزرگ هستی، انک ذو الفضل العظیم کنی، که تو صاحبتبدیل می

  :پی نوشت ها

  .9صحیفه سجادیه، دعای شماره  [1]

  . 1749زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: امام سجاد الگوی 

 منشور جاوید

زند. در میان سخنان حضرت گفتار جامعی که می السالم از بیان احکام و حقوق موجسراسر گفتار زیبای امام سجاد علیه

 زق بیش اانگیز است. در این گفتار حضرت حقواز همه در زمینه حقوق شگفت عنوان گرفته بیش« رسالة الحقوق»
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حقوق پیشوایان، حقوق زیردستان،  پنجاه محور را یادآوری نموده است. مانند حق خدا، حق نفس، حقوق اعضای بدن،

اجتماعی و.... این رساله در حقیقت یک منشور کامل و جاویدان از بیان  حقوق همسر و حقوق خویشاوندان، سایر حقوق

گردد. چند محور اشاره می باشد. برای پرهیز از درازای سخن بهیفردی و اجتماعی خانوادگی و سایر حقوق م حقوق

  .مراجعه خواهند نمود مندان برای مطالعه کامل این منشور به منابععالقه

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 مادر

ایم که با مادرت غذا بخوری! ما ندیده رین مردم هستی والسالم عرض شد: تو بهتالعابدین علیهبه حضرت امام زین

ا ر چیزی دراز کنم و مادرم قبال به آن چشم دوخته و نظر داشته و من نافرمانی او ترسم که دستم را به سویفرمود: می

  . [1] .کرده باشم

  :پی نوشت ها

  .694، ص 9مستدرک، ج  [1]

حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی

  . 1741اول بهار 

 ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان جز دعا و تسبیح و  السالم فرمود: امام سجاد، علی بن الحسین صلوات الله علیهامام صادق علیه

  . [1] .بارالها! هر چه خواهی بکنفرمود: کرد، میافطار می گفت و چوناستغفار و تکبیر سخنی نمی

  :پی نوشت ها

  .62، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 مالقات والدین

به مالقات پدر و مادرش که در کوفه زندگی  داشت. مدتی بود کهالسالم دربانی به نام ابوخالد کابلی امام چهارم علیه

؟ امام برگردم فرمایید من بروم تا والدینم را ببینم وکرد: یابن رسول الله! اجازه می کردند، نرفته بود. روزی عرضمی

  . [1] ....فرمودند: ابوخالد پیش والدین دست خالی مرو

  :پی نوشت ها

  .192، ص 9مناقب، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 مناجات

اصمعی گفت: که شبی مشغول طواف کعبه بودم که ناگاه چشمم به جوانی خوش سیما که مشغول مناجات بود افتاد. شنیدم 

  :گفتکه می

خداوندا! پادشاهان درهای  .اند و تو هستی سلطان زنده قیومگر شدهبه خواب رفته، ستارگان جلوهچشمها  !پروردگارا

 اند، اما درب خانه تو برای سائلین و طالبین باز است. من هم به دربگمارده کاخهای خود را بسته و نگهابانان را بر آنها

دقت کردم دیدم که آن جوان، علی بن  ین مهربانان. وقتیام تا به من نظر کنی، به رحمتت ای مهربانترخانه تو آمده

  . [1] .السالم استالعابدین علیهالحسین زین

  :پی نوشت ها

  .41، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 ستمگری منع

بزرگوارم امام علی بن الحسین صلوات الله علیه  السالم فرمود: پدربه روایت ابوحمزه ثمالی )ره(، امام محمد باقر علیه

ت به من وفا کنم به آنچه که پدرم به هنگامفشرد و فرمود: پسرم! به تو سفارش و وصیت می به هنگام وفات مرا به سینه

  .به کسی که جز خدا یاوری ندارد، حذر کن ست که فرمود: پسرم! از ستم کردنسفارش کرد، و از جمله آن این ا

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 مهر حقیر

رکعت نماز در غایت تعجیل خواند که در  و دو روزی عربی در مدینه به مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله درآمد

 السالم در اوقرائت، ترتیل بجای نیاورد و امام چهارم حضرت سجاد علیه هیچ رکنی رعایت تعدیل نکرد و در

درجات بهشت روزی کن و یک قصر  نگریست. اعرابی بعد از سالم، دست به دعا برداشت و گفت: خدایا! مرا اعلیمی

السالم فرمود: ای عرب! مهر حقیر آوردی و نکاح سجاد علیه عین به من عنایت فرما. حضرتزرین و چهار حورال

  . [1] .بزرگ طمع داری

 :پی نوشت ها

  .91لطایف الطوائف، ص  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 مذمت تکبر

سرزنش کرده است به خاطر این که تکبر  السالم، تکبر را نکوهش و متکبر را به خاطر داشتن این خصلت بدامام علیه

بیند و از این رو رذایل است؛ متکبر هیچ کس را جز خود شایسته زندگی نمی راهی است به سوی هر بدی و ریشه همه

  .کندظلم و تجاوز بر مردم اقدام می به

تعجب دارم از » «.عجبت للمتکبر الفخور، الذی کان باألمس نطفة ثم هو غدا جیفة»گوید: می السالم در این بارهام علیهام

براستی شخص متکبر که به «شود!فردا مرداری می پاید کهای بود و دیری نمیمتکبر الفزن که دیروز آب گندیده

 ندکی در وجود خودش بیندیشد و درباره آغاز پیدایش خود وخود مغرور است اگر ا فروشد و بهدیگران بزرگی می

  .بالدکه دارد نمی کند و به مال و فرزندیسرانجام کارش فکر کند هرگز به دیگران فخر فروشی نمی

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779م؛ رضا علیه السال

 مواسات و احسان به دیگران

کرد زیرا بهترین ضامن اتحاد و وادار می السالم شیعیان و اصحابش را بر مواسات و احسان به یکدیگرامام سجاد علیه

 یکدیگر است و اخبار زیادی از آن حضرت در این باره رسیده از جمله اخبار ذیل وحدت کلمه ایشان همین احسان به

  .است

أحسنکم ایجابا المؤمنین، و أکثرکم مواساة  -الجنة  یعنی فی -ان أرفعکم درجات، و أحسنکم قصورا و أبنیة »فرمود:  -1

ام یقدمه، و مسیرة الف ع الواحد منکم الی الجنة بکلمة طیبة یکلم بها أخاه المؤمن الفقیر، بأکثر من لفقرائهم، ان الله لیقرب

  . [1] «...الی اخوانکم، فسوف ینفعکم حیث ال یقوم مقام غیره  تحتقروا االحسانان کان من المعذبین بالنار، فال

ن دیگران پاسخگوی مشکل مؤمنا ترین شما و صاحب بهترین کاخها و بناها در بهشت کسی است که بهتر ازمرتبه بلند»

شما را به خاطر کلمه خوشی که کند، زیرا که خدای متعال فردی از  باشد و از همه کس با مستمندانشان بیشتر مواسات

که از اهل عذاب در آتش  کند، هر چندزند، بیشتر از مسیر هزار سال به بهشت نزدیک میمؤمن فقیرش می با برادر

نشمارید که چنان سودی به شما خواهد داد که هیچ چیز جای  دوزخ باشد، بنابراین احسان به برادران مؤمن را کوچک

را که در نزد خدا دارد  السالم به مواسات و احسان به فقرا ترغیب کرده و آن اجر فراوانیعلیهامام  آری« آن را نگیرد.

زند، را شمرده است که انسان مسلمان به برادر مسلمانش می خاطر نشان فرموده است و از جمله مواسات، کالم خوشی

  .عوامل گسترش محبت و دوستی میان مسلمانان است زیرا سخن خوش از

  :فرمایدالسالم میمام علیها -2

علی هذا العبد أمرته فعصانی، و أطاع  بات شبعانا و بحضرته مؤمن جائع طاو فان الله تعالی یقول لمالئکته: اشهدوا من»

  . [9] «...ال غفرت له أبدا غیری، فوکلته الی عمله، و عزتی و جاللی
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د فرماید: شما گواه باشید، خدای تعالی به فرشتگان میپیش روی او باش هر که سیر بخوابد و مؤمنی سخت گرسنه در»

به کردار خویش وا گذاشتم به  به این بنده امر کردم، او از من نافرمانی و از غیر من اطاعت کرد و من او را که من

  «.عزت و جاللم سوگند که هرگز او را نیامرزم

از جمله عناصر اصلی بنای مسؤولیت  السالم رسیده ویهمحدیث و نظایر آن از احادیثی است که از ائمه اهل بیت عل این

آن را بنا نموده و این همان چیزی است که )اگر رعایت شود( به طور حتم،  آید که اسالممتقابل اجتماعی به حساب می

  .بخشدفقر و محرومیت خاتمه می بر

  :السالم فرمودامام علیه -3

  . [7] «.منا یحتاج الیه، فلم یدفعه الیه أکبه الله علی منخریه فی النارمن کان عنده فضل ثوب فعلم أن بحضرته مؤ»

به آن است و به او ندهد، خداوند او را  که جامه زیاده بر نیاز خود داشته باشد و بداند که مؤمنی در نزد وی محتاج هر»

  «...به رو در آتش اندازد

داند و به هر وسیله و مهلک می فقر را یک بیماری اجتماعی که اسالم با نهایت سر فرازی و افتخار، بیماری براستی

تمام نیروهایش را برای نابودی آن و نجات اجتماع از آن بیماری بسیج  شمارد وهر طریقی از بین بردن آن را الزم می

  .است فرموده

  :فرمایدآن حضرت می -4

امة القی جنة و ابخل علیه بالدینار و الدرهم، فاذا کان یوماخوانی، فاسأل الله له ال انی ألستحیی من ربی أن أری أخا من»

کنم که برادری همانا من از پروردگارم شرم می» . [9] «...قیل لی: لو کانت الجنة لک لکنت بها أبخل، و ابخل، و ابخل

او بخل  نسبت بهاز خداوند برای او بهشت را مسألت کنم در حالی که از دینار و درهم  از برادران مؤمنم را ببینم و

بود هر آینه هر چه بیشتر بخل  ورزم، پس چون روز قیامت شود، به من بگویند: اگر بهشت از آن تومی

  «...ورزیدیمی

  .کندالسالم نسبت به مسأله نیکی و احسان و تشویق بر آنها حکایت میاین حدیث شریف از میزان توجه امام علیه

الله ما له من األجر فی اآلخرة ال ملک  من أطعم مؤمنا حتی یشبع، لم یدر أحد من خلق»فرماید: السالم میامام علیه -5

 ثم تال العالمین... و أضاف االمام قائال: من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان، مقرب، و ال نبی مرسل اال الله رب

هر که مؤمنی را اطعام کند به [ . »2« ]ا ذا متربة.مسکین أو -یتیما ذا مقربة  -أو اطعام فی یوم ذی مسغبة »قوله تعالی: 

مرسلی جز خداوند  هیچ مخلوقی اجر و پاداش او را در آخرت نداند، نه ملک مقربی و نه پیامبر قدری که سیر شود،

آمرزش، غذا دادن به مسلمان گرسنه است. و سپس این آیه  پروردگار جهانیان... اضافه کرد و فرمود: از جمله موجبات

ای را که درمانده و یا خورانیدن طعام در روز گرسنگی، یتیمی را که خویشاوند است، و یا» :ریفه را تالوت کردش

  «.باشدنیازمند می

 گرسنه و رفع گرسنگی از اوست، براستی که اسالم خلق را بر این مطلب وادار در این حدیث شریف دعوت به اطعام

شود و مخصوصا اگر فقیری نیاز می انسته که انسان مسلمان از آن مؤاخذهکرده و آن را یک ضرورت قطعی اسالمی د

  .گیردقرار می مبرم به خوراک داشته باشد مورد بازخواست

مائة حاجة، و من نفس عن أخیه کربة نفس الله عنه کربه  من قضی ألخیه حاجة قضی الله»السالم فرمود: امام علیه -6

االقدام، و من سعی له فی  ما بلغت، و من اعانه علی ظالم له، اعانه الله علی اجازة الصراط عند دحض یوم القیامة، بالغا

علی رسول الله )ص( و من سقاه من ظمأ، سقاه الله من الرحیق  حاجة حتی قضاها له فسر بقضائها، کان کادخال السرور

استبرق و حریر، و من  کساه من عری، کساه الله منأطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، و من  المختوم، و من

المکسی من الثوب سلک، و من کفاه ما أهمه أخدمه الله من  کساه من غیر عری لم یزل فی ضمان الله ما دام علی

ساه ک و من کفنه عند موته علی راحلة بعثه الله یوم القیامة علی ناقة من نوق الجنة یباهی به المالئکة، الولدان، و من حمله

یأنس بها، و یسکن الیها آنسه الله فی قبره بصورة أحب أهله الیه، و  الله یوم ولدته أمه الی یوم یموت، و من زوجه زوجة

الجنة... والله لقضاء حاجته أحب  فی مرضه حفته المالئکة تدعو له حتی ینصرف، و تقول: طبت، و طابت لک من عاده

  . [6] «...تکافهما فی الشهر الحرامباع الی الله من صیام شهرین متتابعین

را بر آورد، خداوند صد حاجت او را بر آورده سازد و هر کس غمی را از  هر که برای برادر مؤمنش حاجتی»

هر که در برابر ستمگری  برطرف کند، خداوند روز قیامت غم او را به هر مقدار که باشد برطرف گرداند، و برادرش

لرزد بر عبور از صراط یاری کند و هر که در راه قدمها می داوند او را در موقعی کهبه برادر مؤمنش کمک کند خ

 -قلب رسول خدا  تا آن را بر آورد و او به خاطر بر آورده شدن حاجتش شادمان گردد، گویی که حاجت برادرش بکوشد

راب کند، خداوند او را از آب را به وقت تشنگی سی را شادمان کرده است، و هر که برادرش -صلی الله علیه و آله 

ر او را د های بهشت بخوراند و هر کسرا به وقت گرسنگی سیر کند خداوند او را از میوه کوثر سیراب کند و هر که او

کس دیگری را در وقت غیر برهنگی بپوشاند،  وقت برهنگی بپوشاند، خداوند او را از استبرق و حریر بپوشاند و هر

از  که تاری از آن جامه باقی است و هر که مشکل برادر مؤمنش را بر آورد، خداوند اشد تا وقتیهمواره در پناه خدا ب

کند، خداوند در روز قیامت او را بر  غلمان بهشتی خدمتگزاری برای او بگمارد، و هر کس او را به مرکبی سوار

که مؤمنی را پس از مرگش دفن کند، که به فرشتگان مباهات نماید و هر  شتری از شتران بهشتی سوار کند در حالی

انیس یکدیگر باشند خداوند  او را از روز تولد تا مردنش بپوشاند و هر که زنی را به همسری او در آورد که خداوند
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برای او فراهم آورد و هر که به وقت بیماری، عیادتش کند،  اشانیسی در قبر به صورت محبوبترین فرد خانواده

 خوشا به حال تو و بهشت گویند؛گردد؛ فرشتگان میکرده و برای او دعا کنند تا وقتی که بر می احاطه فرشتگان او را

مؤمن، محبوبتر است نزد خدا از دو ماه پیاپی روزه داری با  خدا سوگند که برآوردن حاجت برادر گوارایت باد... به

  «.ماههای حرام اعتکاف، آن هم در

جه باشد که باعث تعهد و توالسالم بیان کرده از سلسله نصایحی میعلیه که امام سجاد ای رابراستی این تعلیمات ارزنده

  .مسلمین و گسترش محبت و دلسوزی در بین آنهاست متقابل

ما یکون، فمن  یحشر الناس یوم القیامة أعری ما یکون، و أجوع ما یکون، و اعطش»فرماید: می السالمامام علیه -7

مؤمنا فی دار الدنیا أطعمه الله من ثمار الجنة، و من سقی  دنیا کساه الله من حلل الجنة، و من أطعمکسی مؤمنا فی دار ال

ترین و ترین و گرسنهبرهنه روز قیامت مردم به[ . »7« ]الدنیا شربة، سقاه الله من الرحیق المختوم... مؤمنا فی دار

مؤمنی را بپوشاند خداوند او را از لباسهای فاخر  سرای دنیا ترین حالت ممکن محشور گردند پس هر کس درتشنه

بخوراند و هر که مؤمنی را  های بهشتیهر که در دار دنیا مؤمنی را اطعام کند خداوند او را از میوه بهشتی بپوشاند و

  «.را از آب کوثر سیراب گرداند در سرای دنیا با شربتی آب سیراب کند، خداوند او

 از بین بردن فقر و درماندگی و رفع نیاز از اجتماع اسالمی دارد و پاداش فشاری را برایبراستی که اسالم نهایت پا

  .مؤمنش اقدام کند بسیاری را در سرای آخرت برای کسانی تضمین کرده است که به کمک و احسان برادر

سقی مؤمنا عن ظمأ سقاه الله  جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، و من من أطعم مؤمنا من»فرماید: السالم میامام علیه -8

هر [ . »4« ]منه خرقه... المختوم، و أیما مؤمن کسی مؤمنا من عری، لم یزل فی ستر الله و حفظه ما بقیت من الرحیق

ای را خداوند از میوه بهشت به او بخوراند و هر کس مؤمن تشنه کس برادر مؤمنش را در وقت گرسنگی اطعام کند،

بپوشاند همواره در پوشش و  ای راخداوند او را از آب کوثر سیراب گرداند و هر مؤمنی که مؤمن برهنه سیراب کند،

 السالم بیانبراستی این اصولی را که امام علیه« لباس باقی است. ای از آنحفظ خدای تعالی است تا وقتی که پاره

کار برند به یقین سر آمد  انان آن را در زندگیشان بهبخشد و اگر مسلمجوهره و واقعیت اسالم را تجسم می فرموده است

  .امتها و ملتها خواهند شد

  :پی نوشت ها

  .99/  1تفسیر برهان:  [1]

  .71عقاب االعمال: ص  [2]

  .47/  1محاسن برقی:  [3]

  .774فتوگرافی ص  9/ ق  7، تهذیب الکالم: 974/  9، سیر اعالم النبالء: 79مصادقة االخوان:  [4]

  .12 - 17سوره بلد /  [5]

  .41ثواب االعمال: ص  [6]

  .149امام زین العابدین: ص  [7]

که مدرسه امام  146شماره  تألیف حسین بن سعید اهوازی از کتب خطی کتابخانه آقای حکیم به 14المؤمن: ص  [8]

به تحقیق و نشر  776ای سال ابوعلی محمد بن همام اسکافی متوف ه با کتاب التمحیص شیخ 1919مهدی )عج( در سال 

  .آن آمده است 67در صفحه  124است، این حدیث به شماره  آن اقدام فرموده

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 مشترکات ادیان

قول »السالم فرمود: است پرسید، امام علیه السالم از اموری که در تمام ادیان آسمانی بودهمردی از امام سجاد علیه

 ادیان« گفتن حرف حق، قضاوت به عدل و داد و وفای به عهد.[ . »1« ]بالعهد... الحق، و الحکم بالعدل، و الوفاء

اینها شعار تمام انبیا و مرسلین بوده  باشند واعی است مشترک میآسمانی در این موارد سه گانه که مایه حیات اجتم

  .است

  :پی نوشت ها

  .114خصال صدوق: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 موسی و عابد

  :استان موسی )ع( را با عابدی برای اصحابش نقل کرده و فرمودالسالم دامام علیه

الیه فرآه رافعا یده الی السماء، فقال  موسی برجل رافع یده الی السماء یدعو الله تعالی فغاب سبعة أیام، ثم رجع مر»
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عانی د الیه: یا موسی لویسألک المغفرة منذ سبعة أیام ال تستجیب له؟ فأوحی الله  موسی: یا رب هذا عبدک رافع یده الیک

حضرت موسی )ع( به [ . »1« ]الذی أمرته به. حتی تسقط یداه، و ینقطع لسانه ما استجبت له، حتی یأتینی من الباب

 کرد، هفت روز گذشت سپس دوبارهآسمان دراز کرده و در پیشگاه خدا دعا می مردی گذر کرد که دستش را به طرف

کرد پروردگارا! این بنده تو  ه طرف آسمان بلند است، حضرت موسی )ع( عرضبرگشت، دید آن مرد دستش همچنان ب

است که در خواست آمرزش دارد و تو دعای او را مستجاب  دستش را به سوی تو دراز کرد و از تو هفت روز

شود و قطع  موسی )ع( وحی کرد: ای موسی! اگر این بنده به قدری مرا بخواند که هر دو دستش کنی؟ خداوند بهنمی

اما این « ایم، بیاید.دری که ما به او دستور داده زبانش از کار بماند دعایش را مستجاب نخواهم کرد تا این که از آن

که  کند بر این که در طاعت خدا از راههاییروی عبادت به سوی خدا آورده، دعوت می حدیث، هر انسانی را که

  .ز آن راهها منحرف نشودخداوند تعیین کرده برود و در راه و رفتارش ا

  :پی نوشت ها

  .919امام زین العابدین: ص  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 مناجاتهای پانزده گانه

های معنوی جهان اسالم گانه است که از سرمایه السالم، مناجتهای پانزدهیهاز جمله مؤلفات ارزنده امام زین العابدین عل

روشنی  جویی کرده، همچنان که افقهایاز قضایا و مسائل روانی را بدان وسیله چاره السالم بسیاریاست؛ امام علیه

از امید و آرزو با خدا راز  حضرت با قلبی لبریز برای ارتباط با خدای تعالی به روی جهانیان گشوده است؛ زیرا که آن

تائبان به  شود و همچون مخلصان ونالد و در برابر عظمت آفریدگار محو میذلت و خشوع می کند و با اظهارو نیاز می

بیند؛ در درگاه جاللش با سازد؛ جز او کسی را نمیمی رحمت او امیدوار گشته و روی دل و تمام مشاعرش را متوجه او

پیشگاه او طلب  کند، چشم امید به عفو و بخشش او دارد و ازایستاده و با او راز و نیاز می ستگیخواری و ذلت و شک

السالم را شایستگان از شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السالم دلهای پرهیزگاران وکند. مناجات امام علیهآمرزش می

کنند و از نیاز می اماکن مقدسه با خدای تعالی راز ووسیله این مناجاتها در دل شبهای تار و در  فراگرفته و آنان به

  .الطاف خویش قرار دهد کنند تا ایشان را نیز مشمول عنایت وپیشگاه او آرزو می

 السالم مشهور است و عالمه مجلسی آنها را در کتاب بحاراالنوار خودعلیه نسبت این مناجاتها به امام زین العابدین

اند، مناجاتها را در زمره فصلهای آن آورده اند اینه ملحقات صحیفه سجادیه را تدوین کردهآورده است و دانشمندانی ک

ها بدان در کتاب مفاتیح الجنان آنها را نقل کرده است و دانشمندان با اهمیت زیادی همچنین مرحوم حاج شیخ عباس قمی

توسط سرتیپ رشدیه برگردانده شده و در تهران  اند و به بعضی از زبانها ترجمه شده؛ از جمله به زبان فارسینگریسته

و  آیدتاریخی زراندود و تزیینی نگارش یافته که از ذخایر خطوط عربی به شمار می به چاپ رسیده است، و با خطوط

جمله یک نسخه قدیمی آن با خط زیبایی در  شود و ازهای جهان اسالم نگهداری میهای خطی کتابخانهدر بخش گنجینه

  .موجود است 9144السالم به شماره مسلسل علیه کتابخانه امام امیرالمؤمنین

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 ملحقات صحیفه سجادیه

اند السالم نقل کردهبزرگوار زید بن علی علیه السالم و برادرش شهیدای را که از امام ابوجعفر علیهجادیهصحیفه س

 است بطوری که در مقدمه آن آمده -تمام صحیفه را شامل نیست زیرا بعضی از ادعیه  مشتمل بر پنجاه و سه دعاست و

اند و آنها را به جمعی از ادعیه دست یافته اوش کرده و بهافتاده است و دانشمندان در مورد دیگر دعاهای صحیفه ک -

  :در ذیل اسامی این بخش ملحقات با نام نویسندگان آنها آمده است اند کهصحیفه سجادیه ضمیمه کرده

جمع آوری کرده و از  ه، آن را 1119محدث مشهور شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه متوفای سال  -اول  صحیفه

این بنده محمد بن حسن بن علی بن محمد »نویسد: چنین می عتماد خود استخراج نموده است و در آخر آناصول مورد ا

این جانب  گوید: این است آن مقداری که از دعاهای صحیفه کامله به دستمی -او در گذرد  خداوند از -حر عاملی 

  .باشد[ و این صحیفه مشتمل بر شصت و سه دعا می1« ]رسیده است.

افندی مؤلف کتاب ریاض  از فاضل عبدالله بن میرزا عیسی بن محمد بن صالح اصفهانی معروف به -دوم  یفهصح

بود جمع آوری و بدان افزوده است و به صورت چاپ سنگی به  العلماء که آنچه از نظر شیخ حر عاملی به دور مانده

  . [9] .طبع رسیده است

به دور مانده بوده است  -آورنده صحیفه دوم  گرد -از نظر میرزا عبدالله  از میرزا حسین نوری که آنچه -صحیفه سوم 

 از محقق -[ . صحیفه چهارم 7ها ذکر نشده است. ]کرده و اینها در سایر صحیفه وی درهفتاد و هفت دعا جمع آوری
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و هشتاد و دو  دعاهای آن به یک صد های قبلی دارد و مجموعبزرگ سید محسن عاملی که اضافاتی نسبت به صحیفه

  . [9] .او نقل کرده است رسد که پنجاه و دو مورد را منحصرادعا می

  . [2] .که شیخ محمد صالح بن میرزا فضل الله مازندرانی حائری آن را جمع آوری کرده است -صحیفه پنجم 

  :پی نوشت ها

  .47/  7، روضات الجنات: 14/  12الذریعه فی تصانیف الشیعه:  [1]

  .211/  1/ ق  9ان الشیعه: اعی [2]

  .14/  12الذریعه:  [3]

  .14/  12الذریعه:  [4]

  .14/  12الذریعه:  [5]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مناجات تائبین

مناجات روی دل را جهت در خواست رحمت  السالم در ایناست که امام علیه« ت تائبینمناجا»این مناجات معروف به 

  :است، به این شرح و آمرزش به درگاه خدای تعالی نموده

منک لباس مسکنتی، و امات قلبی عظیم جنایتی، فاحیه بتوبة منک یا  الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، و جللنی التباعد»

لکسری غیرک جابرا، و قد  سؤلی و منیتی، فو عزتک ما اجد لذنوبی سواک غافرا، و ال اری بغیتی، و یا املی و

طردتنی من بابک فبمن الوذ؟ و ان رددتنی عن جنابک فبمن اعوذ؟  خضعت باالنابة الیک و عنوت باالستکانة لدیک، فان

  .خجلتی و افتضاحی، و والهفاه من سوء عملی و اجتراحی فوا اسفاه من

ر، و ال علی فاضحات السرائ الذنب الکبیر، و یا جابر العظم الکسیر، ان تهب لی موبقات الجرائر، و تستر یا غافرأسألک 

تعرنی من جمیل صفحک و سترک الهی ظلل علی ذنوبی غمام  تخلنی فی مشهد القیامة من برد عفوک و غفرک، و ال

سخطه احد سواه؟  البق اال الی مواله؟ام هل یجیره منعیوبی سحاب رافتک الهی هل یرجع العبد ا رحمتک، و ارسل علی

النادمین، و ان کان االستغفار من الخطیئة حطة، فانی لک من  الهی ان کان الندم علی الذنب توبة، فانی و عزتک من

ق بی الهی ارف العتبی حتی ترضی الهی بقدرتک علی تب علی، و بحلمک عنی اعف عنی، و بعلمک بی المستغفرین لک

  :الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبة، فقلت انت

و قبح الذنب من عبدک فلیحسن العف الی الله توبة نصوحا[، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه؟ الهی ان کان توبوا]

 علیه، و تعرض بمعروفک فجدت علیه، یا مجیب المضطر، یا کاشف من عندک الهی ما انا باول من عصاک، فتبت

و  توسلت بجنابک البر، یا علیما بما فی السر، یا جمیل الستر استشفعت بجودک و کرمک الیک، و الضر، یا عظیم

توبتی و کفر خطیئتی، بمنک و رحمتک یا ارحم  ترحمک لدیک، فاستجب دعآئی، و ال تخیب فیک رجآئی و تقبل

  «.الراحمین

افکنده و عظمت جنایتم  دوری از تو جامه درماندگی بر پیکرم لباس خواری و ذلت بر من پوشانده و خداوندا خطاهایم»

ات دلم را زنده گردان، ای مقصد و توبه و بازگشت به در خانه مرا دل مرده ساخته است پس ای خدای مهربان به خاطر

و به غیر سراغ ندارم  ای بر گناهانمخواسته و آرزوی من، به عزت و جاللت سوگند که جز تو بخشنده مقصود من و ای

ام و از این رو من با آه و ناله، خاضعانه رو به درگاه تو آورده بینم که در هم شکستگی مرا جبران نماید،تو کسی را نمی

به چه کسی رو آورم؟ و اگر تو  ات برانیام، پس اگر تو مرا از در خانهبخشش با خواری و ذلت به سوی تو آمده به امید

بنابراین آه از تأسف و حسرت و شرمساری و رسوایی من! و وای از  به که پناه ببرم؟ دست رد به سینه من بزنی پس

  !کردار زشت من

خواست دارم که گناهان خطرناک مرا ببخشی و  ای بخشنده گناه بزرگ و ای ترمیم کننده هر استخوان شکسته، از تو در

عرصه قیامت مرا از نسیم خوش عفو و بخششت محروم نگردانی و از گذشت نیکو  زشتیهای پنهانی مرا بپوشانی و در

  .پرده پوشیت مرا نا امید نسازی و

  .خدایا سایه ابر رحمت خویش را بر گناهانم بیفکن و ابر لطف و محبتت را بر عیبهایم بباران

خشم و غضب آقایش کسی جز او حمایتش  یا از تواند بازگردد؟ وآیا بنده گریز پا جز به درگاه موالیش به جایی می خدایا

 همان توبه است، به عزت و جاللت سوگند که من از جمله پشیمان شدگانم و اگر کند؟ خداوندا اگر پشیمانی از گناهمی

سزاست که ما را آن قدر عقوبت  طلب آمرزش از خطا باعث محو شدن گناه است که من از آمرزش طلبانم. الهی تو را

 ام را بپذیر و به حلم وقدرتی که بر من داری به عزتت سوگند که توبه ما راضی و خشنود گردی. خدایا به کنی که از

نسبت به من مدارا کن. خدایا تو ای آن که  بردباریت نسبت به من از گناهم در گذر و با علم و آگاهی که بر احوالم داری

به  حقیقی ای بندگان با توبه»ای: ای و فرمودهدر توبه نامیده باز گشوده و آن را در عفو و بخششت را به روی بندگان

  ورود به این درگه غفلت ورزد چه خواهد بود؟ بنابراین عذر آن کسی که با وجود باز بودن، از« درگاه خدا بازآیید

  .ات ناپسند است اما عفو و گذشت از جانب تو زیباستخداوندا اگر گناهکاری از جانب این بنده
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معرض جود و کرمت قرار داده و تو  من اولین بنده تو نیستم که نافرمانی تو را کرده و تو در گذشتی و خود را در اخدای

ای برطرف کننده غم و رنج، ای که احسانت بزرگ و ای که از سر  بر او احسان کردی، ای فریاد رس درماندگان و

ام و به آستان تو توسل آورده و کرمت را به درگاهت واسطهای که گناهان را به نیکی پرده پوشی، جود  بندگان آگاهی

 ام تا دعایم را مستجاب کنی و امیدم را به لطف خویش نا امیدمتوسل گشته ام و به آن مهربانی که در تو سراغ دارمجسته

  «...مهربانترین مهربانان ام را بپذیری و به رحمت و عنایت خویش از خطایم در گذری اینفرمایی و توبه

السالم در سراسر زندگیش یک چشم بر هم زدن بر العابدین علیه آنچه مسلم است و کمترین تردیدی نیست؛ امام زین

صف اول از  عمل نکرده و هرگز مرتکب گناهی نشده است و در هدایت، پرهیزکاری و تقوایش در خالف دستور خدا

 کند تا این امتمنظور با خدای تعالی چنین راز و نیاز می ه ایناین امت بود و به وسیله این مناجات و نظایر آن، تنها ب

انسان را از گناهان و  راه خیر و صحیح راهنمایی کند و به توبه و انابه دعوت نماید زیرا که توبه را آگاهی دهد و به

ت و رضوان زداید و مشمول مغفربدیها و خطاهایش را می کند وجرایمی که در زندگیش مرتکب شده است پاک می

  .گرداندالهی می

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مناجات شاکین

از خداوند  مناجات از نفس خود شکوه کرده و السالم در ایناست، که امام علیه« مناجات شاکین»این مناجات معروف به 

  .را دارد به شرح ذیل درخواست اصالح حال آن

بمعاصیک مولعة، و لسخطک متعرضة، تسلک بی  الهی الیک اشکو نفسا بالسوء امارة و الی الخطیئة مبادرة، و»

 هالک، کثیرة العلل طویلة األمل، ان مسها الشر تجزع، و ان مسها الخیر تمنع، مسالک المهالک، و تجعلنی عندک اهون

و  تسوفنی بالتوبة. الهی اشکو الیک عدوا یضلنی، میالة الی اللعب و اللهو مملوة بالغفلة و السهو، تسرع بی الی الحوبة، و

 الدنیا، و یحول بالوسواس صدری، و احاطت هواجسه بقلبی، یعاضد لی الهوی، و یزین لی حب شیطانا یغوینی، قد مأل

آء الوسواس متقلبا، و بالرین و الطبع متلبسا، و عینا عن البک شکو قلبا قاسیا معبینی و بین الطاعة و الزلفی. الهی الیک ا

مکاره الدنیا اال  و الی ما یسرها طامحة. الهی ال حول و ال قوة اال بقدرتک، و ال نجاة لی من من خوفک جامدة،

رضا، و  تصیرنی للفتن غلغیر جودک متعرضا، و ال بعصمتک، فاسالک ببالغة حکمتک، و نفاذ مشیتک، ان ال تجعلنی

و  علی المخازی و العیوب ساترا، و من البآلء واقیا و عن المعاصی عاصما، برافتک کن لی علی األعداء ناصرا، و

شتابد و به دارد و به سوی هر خطایی میمی خدایا از نفس خویش که مرا به بدیها وا«. »رحمتک یا ارحم الراحمین

 کشاند، به پیشگاه توآورد و همواره به راه هالکت میدر معرض خشم تو در می مرا نافرمانی تو بسیار حریص است و

تعللش در طاعت و بندگی تو و  کنم، و مرا در نزد تو خوارترین هالک شده قرار داده است؛ نفسی کهشکایت می

، از احسان به دیگران مانع کند و اگر خیری به او رسدتابی میآورد بی آرزویش در دنیا بسیار است اگر شری به او رو

ام کشاند و توبهمهالک می سخت به لهو و لعب متمایل و از غفلت و فراموشی آکنده است مرا بسرعت به سوی شودمی

سازد و نیز از شیطانی که دشمنی نفس خود شکایت دارم که مرا گمراه می اندازد. خداوندا به درگاه تو ازرا به تأخیر می

احاطه نموده است؛ به هوا پرستیم  ها مملو کرده و خیالپردازیهایش بر دلمام را از وسوسهکشاند و سینهباطل می به راه

  .افکندبین من و اطاعت و تقرب به تو جدایی می دهد وکمک کرده و حب دنیا را برایم جلوه می

عذاب  در پوشیده و از چشمی که از بیم دست وسوسه دگرگون شده و زنگار خود سری و طمع خدایا از دلی سخت که با

الهی مرا قوت و نیرویی جز به وسیله قدرت  .نگرد، به پیشگاهت شکایت دارمتو اشک بریزد و به هر چه خوش آید می

ت درخواس دنیا جز به حفظ و نگهداری تو ندارم پس به حکمت بالغه و اراده نافذت تو نیست و راه نجاتی از ناگواریهای

آشوبم نگردانی و مرا بر دشمنان پیروز  ا جز به معرض جود و احسان خودت در نیاوری و هدف تیر بال ودارم که مر

پوشی کنی و مرا از بالها نگهداری و از گناهان حفظ کنی به رحمت و رأفت  گردانی و بر رسوایی و عیبهایم پرده

  «...ترین بخشایندگانای بخشده خودت

در  دارد ونفس آدمی و بیماریها و اهداف ناروای او که انسان را از یاد خدا بازمی ات دربارهالسالم در این مناجامام علیه

  :موارد ذیل است اندازد، سخن گفته است که از جمله بیماریهای خطرناک نفسورطه شر عظیم می

  مبادرت بر خطاها و گناهان؛ -الف

  در معرض خشم و غضب خدای تعالی قرار گرفتن؛ -ب

  دارد؛های طوالنی که انسان را از اطاعت و یاد خدا بازمیآرزو -ج

  گرایش به لهو و لعب؛ -د

  غفلت از یاد خدا؛ -ه

  توبه را به تأخیر انداختن و نشتافتن به سوی آن؛ -و

  .سنگدلی و دچار شدن دل به وسوسه و آکنده شدن قلب از طمع -ز

دهد. در دست شیطان رجیم قرار می ایارادهد و او را آلت بیکشاناین بیماریهاست که انسان را به انحرافات می و
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  !خداوند ما را از این حالت نگهدارد

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 محمد بن مسلم زهری

ده تن از صحابه را درک کرده بود و  فقهاء و محدثان بزرگ تابعی در مدینه بود و هـ( یکی از 199زهری )متوفی 

  . [1] .اندداشت. و اهل سنت بیش از حد او را ستوده علوم فقهای هفتگانه اهل سنت را در حفظ

ا أفقه من رأیت أحد ما»السالم بود، درباره آن حضرت گفته است:علمی و تقوائی امام سجاد علیه او که شیفته عظمت

هیچ [ . »7« ]ما رأیت قرشیا أفضل من علی بن الحسین«. »ندیدم العابدینکسی را داناتر از زین[ . »9« ]العابدینزین

  .«برتر از علی بن حسین ندیدم شخصیت قرشی را

 :پی نوشت ها

  .744، ص 9ریحانة األدب، ج  - 99، ص 2الوافی بالوفیات، ج  - 169، ص 1شذرات الذهب، ج  [1]

  .112، ص 1شذرات، ج  [2]

  .197، ص 1حیاة الحیوان، ج  [3]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 مالک بن أنس

  . [1] «بیت رسول الله صلی الله علیه و آله مثل علی بن الحسینلم یکن فی أهل»

  .«نظیر بودت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیبیعلی بن حسین در میان اهل»

[ . 9« ]هالعابدین لعبادتیسمی زین أن علی بن الحسین کان یصلی فی الیوم و اللیلة ألف رکعة الی أن مات و کان بلغنی»

خاطر  خواند و بهروز هزار رکعت نماز میالسالم تا زنده بود در هر شبانهعلیه به من خبر رسیده که علی بن حسین»

  .«نام نهادند« العابدینزین»کثرت عبادتش او را 

  :پی نوشت ها

  .964، ص 7تهذیب التهذیب، ج  [1]

  .112، ص 1شذرات الذهب، ج  [2]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 محمد بن سعد کاتب الواقدی

العابدین ثقة، مأنونا کثیر کان زین» :گویده( می 916است، او )متوفی « الطبقات الکبیر»ه صاحب تألیفات از جمل

« رفیعا [ کان ثقة، مأمونا کثیر الحدیث،1البیت مثله ]آله عالما و لم یکن فی أهل الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و

صلی الله علیه و آله بسیار روایت کرده است  ل خداالعابدین، موثق و امین و حدیث از رسوعلی بن حسین زین[ . »9]

  .«نداشت. موثق و مطمئن و کثیر الحدیث و بلند مرتبه بود بیت نظیرعالم بود و در میان اهل

  :پی نوشت ها

  .197، ص 1حیاة الحیوان، ج  [1]

  .197، ص 9منهاج السنة، ج  [2]

 .1777ی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهاممنبع: امامان اهل

 محمد بن اسحاق

السالم فقدوا ما کانوا علی بن الحسین علیه کان ناس من أهل المدینة یعیشون ال یدرون من أین کان معاشهم فلما مات»

  . [1] یؤتون به من اللیل

چون حضرت سجاد فوت کرد آنچه  .ردگذدانستند زندگیشان از کجا میکردند ولی نمیاز مردم مدینه زندگی می ایعده»

  .«رسید قطع شدشبانگاهان بدانان می

  :پی نوشت ها

  .همان مدرک [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل
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 مدینه در محاصره دشمن

حکایت کند: در آن  -علیه الّسالم است  زین العابدینکه یکی از اصحاب و یاران امام سّجاد، حضرت  -سعید بن مسیب 

 حمله و هجوم آورد و تمام اموال و ثروت مسلمان ها را چپاول کرده و به غارت هنگامی که دشمن به شهر مدینه طیبه

  .محاصره دشمن قرار گرفت بردند، مدّت سه شبانه روز اطراف مسجد النّبی صلّی اللّه علیه و آله در

الّسالم بر سر قبر مطّهر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله می آمدیم؛  مدّت، ما به همراه امام سّجاد علیه و در طی این

نمی دید. و هنگامی که کنار قبر  زیارت می کردیم و نماز می خواندیم، ولی هرگز دشمن متوّجه ما نمی شد و ما را و

با قبر مطرح و زمزمه می نمود که ما متوّجه آن سخنان نمی  سخنانی را مطّهر می رسیدیم، حضرت سّجاد علیه الّسالم

  .شدیم

قبر مطّهر و مقدّس جدّش سخن  یکی از همین روزها در حالتی که مشغول زیارت قبر مطّهر بودیم و حضرت نیز با در

ر ما وارد حالتی که لباس سبز پوشیده بود و سالحی در دست داشت، ب می گفت، ناگاه مردی اسب سوار را دیدیم، در

  .شد

سالح خود به آن شخص  چون هر یک از نیروی دشمن می خواست به قبر شریف جسارتی کند، آن اسب سوار با و

دم به هالکت می رسید. و پس از آن که مدّت قتل و غارت  مهاجم اشاره می نمود و بدون آن که آسیبی به او برسد، در

ت تمامی زیور آال از شهر مدینه طیبه بیرون رفتند، امام سّجاد حضرت زین العابدین علیه الّسالم پایان یافت و دشمنان

به رسم تشّکر و قدردانی، تقدیم آن اسب سوار سبزپوش  زنان بنی هاشم را جمع آوری نمود؛ و خواست که آن هدایا را

  :ار داشتامام زین العابدین علیه الّسالم کرد و اظه نماید؛ لیکن او خطاب به

آن حمله کرد، از  یکی از مالئکه الهی هستم که چون دشمن به شهر مدینه طیبه و همچنین به اهالی یابن رسول اللّه! من

  . [1] .خداوند متعال اجازه خواستم تا حامی و پشتیبان شما باشم

  :پی نوشت ها

  .949، ص 7، مناقب ابن شهر آشوب: ج 91، ح 171، ص 92بحاراالنوار: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 مصیبت من از یعقوب مهم تر بود

  :حکایت کند -که یکی از راویان حدیث است  -اسماعیل بن منصور 

 و گریه میبیش از حدّ بی تابی  سّجاد، حضرت زین العابدین علیه الّسالم پس از جریان دلخراش و دلسوز عاشورا امام

یابن رسول اللّه! شما با این وضعیت و حالتی که دارید، خود را از  :نمود. روزی یکی از دوستان حضرت اظهار داشت

  برید، آیا این گریه و اندوه پایان نمی یابد؟ بین می

نمود و فرمود: وای  ندضمن این که مشغول راز و نیاز به درگاه خداوند متعال بود، سر خود را بل امام سّجاد علیه الّسالم

یعقوب در فراق فرزندش، حضرت یوسف علیه الّسالم  به حال تو! چه خبر داری که چه شده است، پیغمبر خدا، حضرت

  .چشمان خود را از دست داد، با این که فقط فرزندش را گم کرده بود آن قدر گریه کرد و نالید که

شهادت رساندند. و نیز اسماعیل  صحابش چگونه و با چه وضعی بهمن خودم شاهد بودم که پدرم را به همراه ا ولیکن

رمود: ف فرزندان عقیل محبّت و عالقه نشان می داد، وقتی علّت آن را جویا شدند؟ گوید: امام سّجاد علیه الّسالم بیشتر به

  . [1] .وقتی آن ها را می بینم یاد کربالء و عاشورا می کنم

 :پی نوشت ها

  .9، ح 117، کامل الزیارات: ص 14، ح 966، ص 9ل: ج مستدرک الوسائ [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 محبت به اهل بیت تنها وسیله سعادت

  :ابن شهاب ُزهری حکایت نماید

 کشته شد و شهید گشت؛ -داشتم  که به او عالقه بسیاری -برادران ایمانی من  در جنگ بین مسلمانان و رومیان، یکی از

  .فیض رفیع شهادت نائل آیم من همواره افسوس می خوردم که چرا همراه او نبودم تا من هم با فداکاری، به و

پروردگارت را چگونه یافتی؟ و با تو چه برخوردی داشته است؟ پاسخ داد:  :شبی در عالم خواب او را دیدم، به او گفتم

عفو و بخشش خویش قرار داد.  شرکت من در جنگ و جهاد با دشمنان اسالم، گناهان مرا موردمتعال، به جهت  خداوند

و اهل بیتش صلوات اللّه علیهم داشتم، مورد شفاعت امام  همچنین به جهت محّبت و عالقه ای که به حضرت رسول

  .عطایم گردید رجات عالیه ای،الحسین، زین العابدین علیه الّسالم قرار گرفتم؛ و در بهشت د زمانم، حضرت علی بن

افسوس می خورم که چرا همراه تو نبودم و شهادت شامل من  ُزهری گوید: در همان خواب به او گفتم: من بیش از حدّ،

سؤال کردم:  .اظهار داشت: تو در پیشگاه خداوند متعال، مقامی عالی و واالتری خواهی داشت نشده است؟! در پاسخ
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یک بار موالی  -حدّأقل  -جواب گفت: تو در هر جمعه  ن که کار شایسته ای انجام نداده ام! درچگونه و به چه سببی؟ م

را نگاه می  العابدین علیه الّسالم را مالقات و زیارت می نمائی؛ همچنین جمال نورانیش خود حضرت سّجاد، امام زین

گوار را برای دیگران نقل می کنی، و امر به بزر کنی و بر محّمد و آل او صلوات می فرستی، نیز احادیث و سخنان آن

نماید.  دهی؛ خداوند متعال تو را از شّر مخالفین و کینه توزان در پناه خود حفظ می معروف و نهی از منکر انجام می

و اعتباری ندارد و دو مرتبه خوابیدم و همان  در همین حال از خواب بیدار شدم، و با خود گفتم: این ها همه خواب است

  داری؟ من پرسید: آیا درباره آنچه با تو گفتم و تو را از آن آگاه ساختم، شکّ  دوست و برادرم بخوابم آمد و از

آنچه را که شنیدی یقین و اطمینان داشته باش و  و سپس افزود: مواظب باش که به خود هیچ شّک و شبهه ای راه ندهی و

چه با تو آن قین و اطمینان بیشتر، حضرت سّجاد علیه الّسالم نیز بهمطرح نکن؛ و برای ی این راز را برای کسی بازگو و

بیدار شدم و نماز صبح را به جا آوردم، شخصی  گفته ام خبر می دهد و تو را از آن آگاه می سازد. پس چون از خواب

  .حضرت بیا امام علی بن الحسین آمده ام، آن حضرت با تو کار دارد، زودتر نزد نزد من آمد و گفت: من از طرف

که در محضر مبارک آن امام همام  همین جهت، سریع بلند شدم و به سوی منزل سرور و موالیم رهسپار گشتم، همین به

دیشب در عالم خواب برادر ایمانی تو به خوابت آمد و با تو چنین و چنان  !علیه الّسالم شرفیاب شدم، فرمود: ای ُزهری

آنچه را که او به تو خبر داده  و سپس افزود: بدان -ید را برایم بازگو نمود و تمام صحبت های آن دوست شه - گفت

  . [1] .اعتقاد کامل داشته باش است، صّحت دارد و بر آن گفته ها ایمان و

  :پی نوشت ها

  .711، ح 769الثّاقب فی المناقب: ص  [1]

 .یمنبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالح

 مناجات نیمه شب

  :طاوس یمانی گفت

السالم وارد شد، و به نماز ایستاد حضرت علی بن الحسین علیه یک شب در مسجدالحرام داخل حجر اسماعیل شدم، دیدم

مرد صالحی است از خاندانی  شناختم، با خودم گفتم: اینخواند، بعد به سجده رفت. چون آقا را درست نمی و خیلی نماز

گوید، و آن را یاد گیرم. نزدیک رفتم گوش دادم، شنیدم در چه می نیک و بزرگوار، باید به دعای او گوش بدهم، ببینم

  فرماید: عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائکمی سجده

  .ی تو آمدهی کوچکت به در خانهای خدا! بنده

  .ی تو آمدهمستمندت، مسکینت به در خانه ای خدا!

  .ی تو آمدهای خدا! نیازمند و فقیرت به در خانه

  . [1] .ات آمده استای خدا! سائل و فقیر و تهی دستت به در خانه

  ای نور مبین امام سجاد

  وی ماه جبین امام سجاد

  از روز ازل بخون ما گشت

  مهر تو عجین امام سجاد

  ی قرآنای لواافراشته

  ی دین امام سجادبر قله

  ی عشق خاک کویتشد کعبه

  بر اهل یقین امام سجاد

  چون شمع تن تو آب گردید

  از آتش کین امام سجاد

  در خاک بقیع جسم پاکت

  . [9] گردید دفین امام سجاد

 :پی نوشت ها

  .199/  9االرشاد مترجم  [1]

  .114های سوزان شعله [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفی از اخالق و رفتار امام سجاد زینهایداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 
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 مقام رضا

  . [1] الرضا بمکروه القضاء أرفع درجات الیقین

  .خشنودی از پیشامدهای ناخوشایند، بلندترین درجه یقین است

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 مقام رضا

  . [1] الرضا بمکروه القضاء أرفع درجات الیقین

  .خشنودی از پیشامدهای ناخوشایند، بلندترین درجه یقین است

  :پی نوشت ها

  .974تحف العقول، ص  [1]

 .1749ره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سی

 مبغوضیت گدای بخیل

  . [1].ان الله لیبغض البخیل السائل المحلف

  .خورد دشمن داردبه راستی که خداوند، گدای بخیلی را که سوگند می

  :پی نوشت ها

  .949تحف العقول ، ص  [1]

 .1749محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ 

 معیار گزینش دوست

  :فرمایدالسالم میالسالم در توصیه به فرزندش امام محمد باقر علیهامام سجاد علیه

با زشتکار بپرهیز، زیرا تو را به  سخن و دوست نباشی: از دوستیفرزندم! نیک بنگر که با پنج گروه همراه و هم ای

گذارد دستی و نیازمندی تو را تنها میبخیل برحذر باش، زیرا در نهایت تنگ فروشد؛ از دوستی باو کمتر از آن می لقمه

های دست یافتنی را است؛ هدف نشینی با دروغگو بپرهیز که وی همچون سرابرساند. از دوستی و همات نمییاری و

نشینی با نادان برحذر باش، زیرا وی دهد؛ از دوستی و همنشان مینزدیک  نماید و امور دست نیافتنی را آسان ودور می

خویشانش بریده است، برحذر باش، زیرا  نشینی و دوستی با آن که اززند و از همقصد سود رساندن بر تو زیان می به

  . [1] .است در سه جای قرآن، مورد لعن و نفرین الهی

  :پی نوشت ها

  .947، ص 29، و ج 914، ص 91تاریخ دمشق، ج  [1]

منبع: امام سجاد از دیدگاه اهل سنت؛ علی باقر شیخانی؛ مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما چاپ اول زمستان 

1742. 

 مالک بن عطیه

گوید: ابوالحسین مالک بن عطیه احمسی می [ و نجاشی1السالم دانسته ]شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

[ 9نند. ]کروایت می السالم روایت کرده و دارای کتابی است که جماعتی از اوابوعبدالله علیه ثقه بوده و ازبجلی کوفی، 

مردی از قبیله بجیله هستم و در پیشگاه خداوند عزوجل  السالم رسید، عرض کرد: منمالک به خدمت امام صادق علیه

پرسند و می شناسند از منی از کسانی که مرا نمیصاحب اختیار و سروران منید و بعض کنم که شمااعتراف می

ام، آیا در این گفتار نژاد عرب و از قبیله بجیله گویم: من مردی ازگویند: این مرد از کدام قبیله است؟ و من میمی

د ود معتققلبی خ السالم فرمود: خیر، مگر در دل و میلام من غالم بنی هاشمم؟ امام علیهنگفته ام کهمرتکب گناهی شده

فرمود: هیچ اشکالی ندارد که بگویی من از نژاد عربم،  نیستی که از دوستان مایی؟ عرض کردم: آری به خدا قسم،

  . [7] .عربی براستی که تو در نسب از

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال نجاشی [2]

  .174/  19معجم رجال الحدیث:  [3]

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9اد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام سج

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 محمد بن جبیر

[ و او یکی از پنج تنی 1السالم دانسته است. ]علیه محمد بن جبیر بن مطعم، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین

  . [7] .بن شهر آشوب او را از رجال اصحاب امام شمرده است[ و ا9حضرت شدند ] است که معتقد به امامت آن

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال کشی [2]

  .مناقب ابن شهر آشوب [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 شهاب محمد بن

کند که این نسبت السالم آورده و اضافه میعلیه محمد بن شهاب زهری، شیخ او را در ردیف اصحاب امام زین العابدین

عبیدالله  را به جد اعالیش )شهاب( نسبت داده است، زیرا که وی محمد بن مسلم بن [ چون شیخ او1یک جهش است؛ ]

  .و گفتگو درباره وی داشته باشیم توقف کوتاهی برای بحث [ و ما ناگزیریم9باشد. ]بن عبدالله شهاب می

  والدت زهری

بوده، درست نیست زیرا  السالماند، او هم سن امام سجاد علیهدنیا آمده، اما این که بعضی گفته ه به 21زهری در سال 

  . [7] .است السالم سیزده سال از زهری بزرگتر بودهکه امام علیه

  دوران رشد

السالم ارتباط پیدا کرد و بسیاری از علوم را از آن حضرت آموخت، علیه مدینه رشد علمی یافت، وی با امامزهری در 

  .داشت نیز ارتباط -صلی الله علیه و آله  -گونه که با دیگر فرزندان اصحاب پیامبر  همان

  مقام علمی زهری

گوید: من عالمی از [ لیث می9اسالم است. ] گویند یکی از بزرگترین پیشاهنگانکثیر میحجر و ابنزهری چنان که ابن

شود و از این نمی گفتم بهترشنیدم میام، چنان بود که اگر سخن نوی از او در ترغیب میندیده شهاب جامعتر و داناترابن

ت: گفرا نشناخته و اگر درباره قرآن و سنت سخن می تم کسی جز وی انسانگفگفت: میاگر درباره انسان مطلبی می

من انتشار  گوید: هیچ کسی از مردمان، این علم را چونبود... لیث از زهری نقل کرده، می سخنش به نحو جامع و کامل

  . [2] .نداد و همانند من در اختیار مردم نگذاشت

  سخاوت زهری

تر از زهری در نقل صریح اللهجه گوید: من کسی راین مردم عرب بود، عمرو بن دینار میتربن شهاب از بخشنده محمد

 [ فاید بن اقرم6ندیدم، درهم و دینارها در نزد او به منزله سرگین شتر بود. ] حدیث و بی اعتناتر به دینار و درهم از او

  :گویددر این باره می

  زر ذا واثن علی الکریم محمد

  علی األصحاب و اذکر فواضله

  و اذا یقال من الجواد بماله

  قیل الجواد محمد بن شهاب

  أهل المدائن یعرفون مکانه

  و ربیع نادیه علی االعراب

  یشری وفاء جفانه و یمدها

  . [7] بکسور انتاج و فتق لباب

ر شو و هرگاه سخن از اصحاب یاد آو باش و امتیازات او را بر -محمد بن شهاب  -دیدار کن و ثناگوی شخص کریم  -

 میان آید نام بخشنده، محمد بن شهاب برده شود مردم مداین مقام او را کند، درکسی که به مال خود بذل و بخشش می

های غذا را آماده کرده جاست که کاسه شناسند و بهار بذل و بخشش او بر اعراب روشن است جود و بخشندگیش تا آنمی

  .نهدبرای مردم می و مغز کردهها را شکسته و محتوای دانه

 -سرزنش قرار داده و به او گفت: من اطمینان ندارم که این قوم  رجاء بن حیاة، زهری را به خاطر اسرافکاریش مورد

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

آرزوهایت صرف کنی، زهری پس  اموالی را که در اختیار دارند برای تو نگهدارند و تو بتوانی در راه - یعنی بنی امیه

و اسراف نورزد، بعدها رجاء بن حیاة گذرش به منزل وی افتاد،  ی وعده داد که به اعتدال روی آورداز شنیدن سخن و

ی که تو وعده داد در حالی که مشتمل بر عسل و دیگر چیزها بود، رجاء گفت: ای ابوبکر این چیست سفره غذا گسترد

د را آزمونها ادب نکند. یکی از شعرا همین سخاوتمن که از آن جدا باشی؟ زهری جواب داد، فرود آی و بفرما که آدم

  :است معنا را به شرح زیر سروده

  له سحائب جود فی أنامله

  أمطارها الفضة البیضاء و الذهب

  یقول فی العسران أیسرت ثانیة

  أقصرت عن بعض ما أعطی و ما أهب

  حتی اذا عاد أیام الیسار له

  . [4] رأیت أمواله فی الناس تنتهب

  .های جود و بخشش را در بند انگشتانش دارد، قطرات باران آنها سیم سفید و زر استوی ابر -

کاهم. تا این که چون بخششم را می گوید: دوباره اگر در گشایش و رفاه باشم مقداری از بذل وتنگدستی او می در

  .گیرداموالش در دست مردم قرار می بینم کهگردد، میروزگار گشایش او بازمی

  ستن به بنی امیهپیو

وی مالزم رکاب ایشان بوده  داشتند زیرا کهامیه ارتباط محکمی داشت و اموال زیادی را بر او ارزانی می زهری با بنی

هشام بن عبدالملک هشتاد هزار درهم وامی که او داشت، پرداخت  کرد، در یک نوبتو از ستمگریهای آنان حمایت می

از بیت المال  ملک رفت و او مقدمش را گرامی داشت و وامی که داشت ادا کرد ودمشق نزد عبدال [ و زمانی به4]

اخالص را به ایشان پیدا کرد و از سر  [ و از این رو زهری نهایت صمیمیت و11مقرری برای او تعیین کرد ]

  .ترین مدافعان آنان گردیدسخت

  با امام زین العابدین

عبارات ارزشمندی را از وی نقل  السالم بود، مورخان یک سلسلهاز جمله شیفتگان امام زین العابدین علیه زهری

  .فقاهت امام را ستوده است که ما در بحثهای سابق بدانها اشاره کردیم اند که بدان وسیله فضیلت و فزونی علم وکرده

  غم زدایی امام از زهری

اند، موقعی که زهری کرده ه بر دل زهری نشسته بود، بر طرف کرد، مورخان نقلالسالم بارغمی را کعلیه امام

که در اثر عقوبت وی در گذشت، زهری درمانده و سرگردان از  ای مجازات کردکارگزار بنی امیه، مردی را به گونه

زین العابدین  اماموحشت زده به غاری پناه برد و چند سال در آن غار ماند، تا این که سالی  شهر بیرون رفت و

  :السالم رسید، امام فرمودعلیه السالم عازم حج بیت الله الحرام شد، زهری به خدمت امامعلیه

ای بیمناکم هم اکنون دیه کاملی برای ورثه آن مرد گناهی که مرتکب شده من از نا امیدی تو از رحمت خدا بیش از»

  «...ر دینیت بپردازات و به اموخودت نیز برو نزد زن و بچه بفرست و

داند که رسالت می سرورم غم مرا برطرف کردی خداوند بهتر»شد و رو به آن حضرت کرد و گفت:  زهری خوشحال

[ به این ترتیب امام 11اش برگشت. ]گفت و به نزد خانواده داند قرار دهد، و آن جا را ترکخود را در خاندانی که می

  .نجات داد که نزدیک بود به زندگیش خاتمه دهداز غمی جانکاه  السالم او راعلیه

  نامه امام به زهری

افتخارآمیز سیاسی اسالم است و امام  ای که یکی از سندهایالسالم نامه ذیل را به زهری نوشت، نامهامام علیه -1

و عقاب خداوند  خدمت به ایشان مورد سرزنش قرار داده و او را از عذاب زهری را به خاطر ارتباطش با بنی امیه و

  :داشته است زیرا که وی همواره مالزم رکاب ایشان بوده است، اینک اصل نامه بر حذر

 بها أن یرحمک، فقد أثقلتک نعم الله و ایاک من الفتن، و رحمک من النار، فقد أصبحت بحال ینبغی لمن عرفک کفانا»

بما حملک من کتابک، و فقهک فیه من دینک، و  قامت علیک حجج الله الله بما أصح من بدنک، و أطال من عمرک، و

الفرض، فما  نبیه محمد )ص(، فرض لک فی کل نعمة أنعم بها علیک و فی کل حجة احتج بها علیک عرفک من سنة

 «دشکرتم ألزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدی لئن»قضی اال ابتلی شکرک فی ذلک، و أبدی فیه فضله علیک، فقال: 

[19] .  

قرار داری که هر که  ها نگه دارد، و به تو از عذاب دوزخ رحم کند،تو امروز در وضعیرا از فتنه ، ما و توخداوند»

کند، براستی که بار نعمتهای الهی که به تو تنی سالم و عمری  تو را به آن حال بیند، سزاست که برایت درخواست ترحم

آگاه و فقیه گردانیده و به  علم قرآن داری و تو را از دین خودکند، حجتهای خدا که دوش تو سنگینی می دراز داده، بر

ای بر آشنایت ساخته، بر تو داده و هر حجتی که در برابرت نهاده وظیفه - صلی الله علیه و آله -سنت پیامبرش محمد 

سازد و فرموده بر تو آشکار  تو مقرر داشته و هدفی ندارد جز آن که سپاسگزار تو را بیازماید و فضل خود را عهده

  «.افزون کنم و اگر ناسپاسی کنید، البته عذابم سخت و دشوار است اگر شکر نعمت گویید نعمتهایم را بر شما»است: 

عن حججه علیک کیف  أی رجل تکون غدا اذا وقفت بین یدی الله فسألک عن نعمه علیک کیف رعیتها؟ و فانظر»

منک بالتقصیر، هیهات هیهات لیس کذلک أخذ علی العلماء فی  و ال راضیا قضیتها؟ و ال تحسبن الله قابال منک بالتعذیر
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احتملت ان آنست وحشة الظالم، و  [ و اعلم أن أدنی ما کتمت، و اخف ما17« ]لتبیننه للناس و ال تکتمونه» کتابه اذ قال

 بوء باثمک غدا مع الخونة،اجابتک له حین دعیت، فما أخوفنی أن تکون ت سهلت له طریق الغی بدنوک منه حین دنوت، و

دنوت ممن لم یرد علی أحد  تسأل عما أخذت باعانتک علی ظلم الظلمة، انک أخذت ما لیس لک ممن أعطاک، و و أن

الله، أو لیس بدعائه ایاک حین دعاک، جعلوک قطبا أداروا بک رحی  حقا، و لم ترد باطال حین أدناک، و أحببت من جاد

سبیلهم، یدخلون بک الشک  ک الی بالیاهم، و سلما الی ضاللتهم، داعیا الی غیهم، سالکاجسرا یعبرون علی مظالمهم، و

یبلغ أخص وزرائهم و ال أقوی أعوانهم اال دون ما بلغت من اصالح  علی العلماء، و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم، فلم

أیسر ما عمروا لک، فکیف  أخذوا منک، و مااختالف الخاصة و العامة ألیهم. فما أقل ما أعطوک فی قدر ما  فسادهم، و

  «.غیرک، و حاسبها حساب رجل مسؤول ما خربوا علیک؟ فانظر لنفسک، فانه ال ینظر لها

 پیشگاه خدا بایستی چگونه مردی باشی؟ آن روزی که خداوند از تو بازخواست کند توجه کن فردای قیامت وقتی که در»

مبر که خدا از تو عذری را  نعمتهای مرا چگونه رعایت کردی؟ و درباره حجتهای من چگونه قضاوت نمودی؟ گمان

فرماید: چنین نیست خداوند دانشمندان را در قرآن مسؤول دانسته و می بپذیرد و به تقصیر تو راضی باشد، هیهات هیهات

ه داری ای که بر عهدسبکترین وظیفه و بدان، کمترین کتمان حق و« را برای مردم بیان کنید و پوشیده ندارید، باید آن»

ای، نزدیک شدن به او و اجابت دعوتش راه گمراهی را برای او هموار کرده آن است که به وحشت ظالم انس گرفته و با

دست آوری به این که هر چه به  قدر بیم دارم که فردای قیامت به همراه خائنان گرفتار گناه خود باشی و از پس چه

ای که از آن تو نیست و به کسی نزدیک تو مالی را از کسی گرفته خاطر یاری ستمگران از آن بازخواست شوی، زیرا

که با  ایکسی دوستی کرده به کسی حقش را رد نکرده و تو با تقرب به او هیچ باطلی را رد نکردی، تو با ای که اوشده

کردند و تو را محور ستمگری خود ساختند و پلی قرار دادند تا از  و را دعوتخدا در جنگ است، آیا چنین نیست که ت

ه رفتند، تو را درباره علما ب به بالیای خود استفاده کنند و تو را نردبان گمراهی خود ساخته و به راه خود آن برای عبور

 رومندترین یارانشان به اندازه تو بر فسادخود جلب کردند و وزیران ویژه نی شک انداختند و به وسیله تو دل نادانان را به

مزد ناچیزی در برابر آنچه از تو  آنان سرپوش ننهادند و دل خاص و عام را به سوی ایشان جلب نکردند، و چه بسیار

برای تو آباد کردند و چگونه باعث خرابی تو شدند پس مراقب خودت باش که  گرفتند به تو دادند و چه اندک است آنچه

  «.راقب تو نباشد و همچون فرد مسؤولی باش که باید خود به حساب خودت برسیم دیگری

م الله فی کتابه: ]فخلف من بعده انظر کیف شکرک لمن غذاک بنعمه صغیرا و کبیرا، فما أخوفنی أن تکون کما قال و»

ام، أنت فی دار قد آذنت [ انک لست فی دار مق19یقولون: سیغفر لنا[ ] خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا األدنی و

  «.یموت و تبقی ذنوبه من بعده فما بقاء المرء بعد قرنائه طوبی لمن کان فی الدنیا علی وجل، یا بؤس لمن برحیل،

به تو آموخته،  -چه خرد چه کالن -تو را غذا داده و از نعمت علم خود  کنی از کسی کهو ببین چگونه قدردانی می»

آنان جانشینانی ماندند که  آن کسانی باشی که خداوند در کتاب خود فرموده است: ]به جایترسم تو از که می براستی

گویند بزودی ما را بیامرزد،[ براستی که تو در این خانه رفتند و می کتاب را به ارث بردند و به دنبال کاالی پست دنیا

د؟ کنهمساالنش چه قدر زندگی می رد پس از مرگاند آیا مای هستی که بانگ کوچ در دادهنیستی بلکه در خانه ماندگار

 «بیمناک باشد و بدا به حال کسی که بمیرد و گناهانش پس از او بمانند. خوشا به حال کسی که در دنیا از عذاب خدا

یغفل، تجهز فقد دنا منک سفر  فقد نبئت، و بادر فقد أجلت، انک تعامل من ال یجهل، و ان الذی یحفظ علیک ال احذر»

أنی أردت توبیخک و تعنیفک، و تعییرک، لکنی أردت أن ینعش الله  د، و دار ذنبک فقد دخله سقم شدید، و ال تحسببعی

ذکر فان الذکری تنفع  و]»رأیک، و یرد الیک ما عزب من دینک، و ذکرت قول الله تعالی فی کتابه:  ما قد فات من

  . [12] «المؤمنین

نگهبان  مقرر داری، راستی تو با کسی معامله داری که نا آگاه نیست و آن کهموعد  زنهار که آگاه شدی، بشتاب که»

معالجه کن که بیماری دشواری بر تو وارد شده  توست غفلت ندارد، آماده باش که سفر دوری در پیش داری و گناهت را

ات را زنده کند رفتهخواهم خداوند دل از دست سرزنش و سرکوفت توست بلکه می و گمان مکن که منظور من توبیخ و

اندازم: ]یادآوری کن که کتابش می ای به تو بازگرداند، و تو را به یاد سخن خدا درآن چه از دینت از کف داده و

  «یادآوری مؤمنان را سود بخشد.[

ا وبمثل ما ابتلیت، أم هل وقع ذکر من مضی من أسنانک و أقرانک و بقیت بعدهم کقرن أعضب انظر هل ابتلوا أغفلت»

علموه، و علمت شیئا جهلوه، بل حظیت بما حل من حالک فی صدور  فی مثل ما وقعت فیه، أم هل تراهم ذکرت خیرا

حرموا، و لیس عندک و  بک اذ صاروا یقتدون برأیک، و یعملون بأمرک، ان احللت أحلوا، و ان حرمت العامة، و کلفهم

غلبة الجهل علیک و علیهم، وحب الرئاسة و طلب الدنیا  لکن أظهرهم علیک رغبتهم فی ما لدیک ذهاب علمائهم، و

ابتلیتهم و فتنتهم بالشغل عن  ما أنت فیه من الجهل و الغرة و ما الناس فیه من البالء و الفتنة قد منک، و منهم، أما تری

 من العلم ما بلغت، أو یدرکوا به مثل الذی أدرکت، فوقعوا منک فی بحر ال مکاسبهم مما رأوا، فتاقت نفوسهم الی أن یبلغوا

  «.یدرک عمقه، و فی بالء ال یقدر قدره، فالله لنا و لک و هو المستعان

شکسته به جا ماندی، بنگر که آیا  ای و پس از ایشان چون شاخاز یاد همسن و همگنانت که در گذشتند غافل مانده تو»

 پرتگاه تو افتادند؟ یا ببین که اگر کار خیری داشتند و نیکی کردند و چیزی که تار شدند و آیا در اینآنان چون تو گرف

جا گرفتی و آنها به اطراف تو جمع شدند  آنان ندانستند تو آموختی و عمل کردی، بلکه تفاوت همین است که در دل عوام

 و چیزی را حالل دانستی حالل شمردند و اگر حرام دانستیتو عمل کردند، اگر ت و از نظر تو پیروی کردند و به دستور
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کرده و همچنین از دست رفتن  حرام شمردند و تو چنین حقی نداری ولی رغبت آنان به تو، ترا به آنان مسلطت

 وفهمی که خود در نادانی حب ریاست و دنیا طلبی تو و آنان، تو نمی دانشمندان آنان و غلبه جهل بر تو و بر ایشان، و

ن که از کار و زندگی بازداشتی از ای گرفتاری و مردم در بال و فتنه، تو آنان را گرفتار کردی و در فتنه افکندی و فریب

ای و ردهک ای یا آن را کسب کنند که تو کسببه آن مقام علمی برسند که تو رسیده تو را در این مقام دیده و شیفته شدند تا

گرفتار آمدند، خداوند به داد ما و تو برسد که او یار و  حسابانتهاست و در بالیی بیکه بیاز جانب تو به دریایی افتادند 

  «.یاورست

نهم صقة بطونهم بظهورهم لیس بی بعد، فأعرض عن کل ما أنت فیه حتی تلحق بالصالحین الذین دفنوا فی اسمالهم ال أما»

ثلک هذا م رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقوا فاذا کانت الدنیا تبلغ من یفتنون بها، و بین الله حجاب، و ال تفتنهم الدنیا، و ال

سنه، الجاهل فی علمه، المأفون فی رأیه و  و رسوخ علمک و حضور أصلک فکیف سلم الحدث فی»المبلغ مع کبر سنک 

ک، و نری فی ه بثنا، و ماالیه راجعون، علی من المقول؟ و عند من المستعتب؟ نشکو الی الل المدخول فی عقله انا لله و انا

  «.نحتسب عند الله مصیبتنا بک

ز ا های کهنه خود در خاک دفن شدند وکن تا به آن شایستگانی بپیوندی که در جامه باری از روشی که داری خودداری»

نیا نشدند، ه ددنیا ایشان را فریب نداد و فریفت ای نبود وگرسنگی شکمشان به پشت چسبیده بود اما میان آنان و خدا پرده

ده امثال تو جا کر در پی آن رفتند و درنگی به خود راه ندادند، اگر دنیا تا این اندازه به دل به پاداش اخروی دل بستند و

پس جوان نورس نا آگاه که فکرش ناتوان و خردش ناپخته  با این سالخوردگی و علم و دانشت که در دم مرگ قرار داری

ش ما شکایت خوی نا الیه راجعون، به چه کسی باید اعتماد کرد و نزد چه کسی باید شکوه کرد،ا است، چه کند؟ انا لله و

  «.مگذاریمصیبتی که از طرف تو به ما رسیده به حساب خدا می بینیم ورا به پیشگاه خدا برده و آن چه را که در تو می

 جمیال؟ و کیف جملک بدینه فی الناس شکرک لمن غذاک بنعمه صغیرا و کبیرا؟ و کیف اعظامک لمن فانظر کیف»

بعدک ممن أمرک أن تکون منه قریبا ذلیال؟ مالک  صیانتک لکسوة من جعلک بکسوته فی الناس ستیرا، و کیف قربک أو

ه باطال، فهذا فی من عثرتک فتقول: و الله ما قمت لله مقاما واحدا أحییت به له دینا أو أمت له ال تنتبه من نعستک و تستقیل

کتابه: ]أضاعوا الصالة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا[  من استحملک، ما أخوفنی أن تکون کما قال الله فی شکرک

  . [17]«.السالم کتابه، و استودعک علمه فأضعتها، فنحمدالله الذی عافنا مما ابتالک و [ استحملک16]

و نعمت داده و تغذیه نموده چگونه است؟ و چگونه پیری به ت زنهار ببین که قدردانی نسبت به کسی که در خردسالی و»

کنی پوشش کسی می داری که به وسیله دینش تو را در میان مردم آبرو داده است؟ و چگونه حفظمی احترام خدا را پاس

کنی از کسی که به تو امر کرده است مقرب او دوری می را که تو را در میان مردم پوشانده است و چگونه نزدیکی یا

تا  داریشوی و از لغزشت دست بر نمیکنی، تو را چه شده که از چرت زدن بیدار نمی شی و در برابرش تواضعبا

باطلی را از بین ببرم، این است قدردانی و  بگویی به خدا سوگند که یک مورد هم نشد که دین خدا را زنده بدارم و یا

دای خ گرفته است چه بسیار بیمناکم که تو چنان باشی که نیرو و توان خود بر عهده سپاسگزاری از کسی که تو را به

رفتند و به زودی چاه دوزخ را ببینند،[ خدا قرآنش  متعال در کتاب خود فرماید: ]نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوات

داد و از آنچه  را به تو سپرد اما تو او را ضایع کردی،ما سپاسگزاریم آن خدایی را که عافیت را به تو آموخت و علم آن

  «...تو را گرفتار کرد، سالمتمان داشت، و السالم

  :تر از این سراغ ندارم، سندی که مشتمل بر مطالب زیر استهیچ سند سیاسی، برجسته

  .ه با وجود مقام بلند علمیش مورد مالمت قرار داده استامیاین سند زهری را به خاطر پیوستنش به بنی - 1

این حکومت و کار کردن در تشکیالت  این سند ارتباط با حکومت ستمگر اموی را حرام شمرده است، زیرا که تأیید - 2

  .رسول خداست آن تأیید ظلم و جور و مبارزه با خدا و

ترین علمای زمان خود بود در حقیقت پل ساختن برجسته کی ازدیگر این که محور قرار دادن امویان زهری را که ی -3

دستور الهی  آن به سمت ظلم و ستم بر رعیت و غارت کردن ثروتهای آنها و حکم بر خالف او برای گذر کردن از روی

  .در میان آنها، بوده است

ن گشته و حکومت ستمگرانه آنان پیوستن زهری به امویان باعث جلب قلوب نادانان و سیطره یافتن بر عواطف ایشا -4

  .بخشیدرا مشروعیت می

هیچ قابل مقایسه با آن چه از دست او  استفاده زهری از اموال امویان و بخششهای فراوانی که بر او ارزانی داشتند -5

  .و کرامت زهری را از او سلب کردند گرفتند نبوده است زیرا که بنی امیه دین

 تشویق نوجوانان اسالمی به کسب دانش به منظور رسیدن به مقام وی گشت و بدان باعثپیوستن زهری به امویان  -6

 یافتن به احسان و بخششهای ایشان لحاظ هدف از تحصیل علم برای خدا نبود بلکه برای پیوستن به هیأت حاکمه و دست

  .بود

این بود  ...و کیفر الهی برحذر داشته است و نعمتهای الهی انداخته و او را از عذاب این سند زهری را به یاد الطاف -7

  .برخی از محتویات این سند زرین

  روایات زهری از امام

از آنها مربوط به احکام شرعی و  السالم نقل کرده که برخیای از اخبار را از امام زین العابدین علیهمجموعه زهری

السالم است که ما در ضمن بحثهای ال امام علیهدرباره سیره و احو بعضی در آداب رفتار و اخالق حسنه و قسمتی
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  .بدانها اشاره کردیم گذشته

  اتهام زهری به دشمنی اهل بیت

و این مطلب را  السالم بوده استگوید زهری از مخالفان اهل بیت علیهمرجال خود به صراحت می شیخ طوسی در کتاب

که در دسترس ماست و در آنها بسیاری از شؤون و احوال  عیاند، جز این که مصادر و منابچند تن از بزرگان نقل کرده

گوید: آقای خوئی می اند والسالم باشد نقل نکردهرویدادی را که دلیل دشمنی وی با اهل بیت علیهم اند هیچاو را نقل کرده

 طوسی به ثبوتالسالم مطابق گفته شیخ اهل بیت علیهم شود که نسبت دشمنی وی باو از آن چه ما گفتیم روشن می

  . [14] .صحت آن است نرسیده بلکه ظاهر عدم

  وفات زهری

  . [14] .ه. و به قولی در تاریخی دیگر از دنیا رفته است 197زهری در سال 

 :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .791/  4، البدایة و النهایة: 992/  4تهذیب التهذیب:  [2]

  .717/  7تهذیب التهذیب:  [3]

  .791/  4دایة و النهایة: الب [4]

  .994/  4تهذیب التهذیب:  [5]

  .799/  4البدایة و النهایة:  [6]

  .799/  4البدایة و النهایة:  [7]

  .799/  4البدایة و النهایة:  [8]

  .797/  4البدایة و النهایة:  [9]

  .791/  4البدایة والنهایة:  [10]

  .قریب به این مضمون آمده است 197/  2رید: مناقب ابن شهر آشوب و در عقد الف [11]

  .7ابراهیم /  [12]

  .149آل عمران /  [13]

  .164اعراف /  [14]

  .22ذاریات /  [15]

  .24مریم /  [16]

  .979 - 977تحف العقول: ص  [17]

  .919/  16معجم رجال الحدیث:  [18]

  .921/  4تهذیب التهذیب:  [19]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9امام سجاد )جلد  منبع: تحلیلی از زندگانی

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 محمد بن علی

  . [1] محمد بن علی بن حسین )ع(

 السالم، شیخ نام آن حضرت را در زمره کسانی آورده که از پدرش امام زینعلیه امام باقر، باقر علوم اولین و آخرین

بزرگان دنیا و از سازندگان تاریخ امت  [ در حالی که آن بزرگوار خود از9السالم روایت کرده است ]ابدین علیهالع

سارهای حکمت را جاری ساخت، و سپاس خدای را که من توفیق بحث از  اسالمی است و در جای جای آن، چشمه

ان خداوند پلیدی را از ایش باشد کهبزرگوارش می آن حضرت را یافتم که همان استمرار واقعی سیره پدران سیره تابناک

بینم و هر که دوباره نیازی برای بحث درباره آن بزرگوار نمی بر طرف کرده و آنان را پاک و پاکیزه نموده است، و

  .احوال آن حضرت مطلع شود به کتاب حیاة االمام الباقر در دو مجلد مراجعه کند بخواهد از

 :پی نوشت ها

  .طوسیرجال  [1]

  .رجال طوسی [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 
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 محمد بن عمر

الم آورده و السامام زین العابدین علیه السالم، شیخ او را در شمار اصحابمحمد بن عمر بن امام امیرالمؤمنین علیه

 گوید: پدر وی،[ ابن شهر آشوب می1هیچ روایتی از آن حضرت نقل نکرده است. ] :اندکند که بعضی گفتهاضافه می

السالم شرفیاب شد و خدمت امام علیه السالم جسارت کرد و پس از آن، محمد، بهعمر، نسبت به امام علی بن حسین علیه

 السالم فرمود: پسر عم این که پدرت قطعبوسید، امام علیهپاهای امام را می خودش را روی پاهای آن حضرت انداخت و

  . [9] .در آوردم شود، من دخترم خدیجه را به ازدواج تورحم کرد مانع از صله رحم کردن من نمی

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .مناقب ابن شهر آشوب [2]

باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 محمد بن قیس

  . [1] .السالم شمرده استمحمد بن قیس انصاری، شیخ او را از جمله اصحاب امام زین العابدین علیه

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 مسلم بن علی

  . [1] .السالم شمرده استمسلم بن علی بن بطین، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 معروف بن خربوذ

را یکی از آن گروهی شمرده است که شیعه  [ و کشی او1السالم دانسته ]شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

ابوالطفیل  از امام علی بن حسین و امام جعفر علیهماالسالم و از[ وی 9دارند. ] بر تصدیق و اطاعت از فقه ایشان اجماع

[ 7د ]انعبدالله بن سنان و دیگران از او روایت کرده و حکم بن مستورد روایت کرده و خفان بن سدیر و ربیع مسلمی و

  . [9] .ردیف افراد موثق نام برده است حبان او را درو ابن

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال کشی [2]

  .962/  14معجم رجال الحدیث:  [3]

  .971/  11تهذیب التهذیب:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 منذر ثوری

گوید: منذر بن یعلی ثوری مشهور به حجر میابن [ و1الم نام برده ]السشیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

را در  د اوسعطالب، ربیع بن خثیم، سعید بن جبیر و دیگران روایت کرده و ابنبن ابی ابویعلی کوفی از محمد بن علی

  . [9] .باشدالحدیث می گوید: وی مردی ثقه و قلیلطبقه سوم از اهل کوفه یاد کرده و می

  :نوشت هاپی 

  .رجال طوسی [1]
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  .719/  11تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 منهال بن عمرو

السالم و از اصحاب امام زین العابدین علیه نمنهال بن عمرو اسدی، شیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام حسی

[ و 9کرده ] السالم روایتامام علی بن حسین و امام ابوجعفر و امام ابوعبدالله علیهم [ وی از1السالم شمرده ]علیه

  . [7] .اندمعین و نسائی و دیگران او را توثیق کردهابن

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .11/  14معجم رجال الحدیث:  [2]

  .791/  11تهذیب التهذیب:  [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 منهال بن عمر

مالقات کرد که آن حضرت را به اسارت نزد  لسالم راامنهال بن عمر طائی، موقعی در شام امام زین العابدین علیه

 السالمبردند، عرض کرد: یابن رسول الله، حال شما چگونه است، امام علیهمی طاغوت بنی امیه، یزید بن معاویه

 ااسرائیل در بین آل فرعونیم که پسران آنه پرسی حال ما چگونه است، ما در میان شما همانند بنیفرمود: وای بر تو می

  . [1] .کردند را سر بریدند و زنانشان را اسیر

  :پی نوشت ها

  .11/  14معجم اخبار الرجال:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 میمون بان

از اصحاب امام باقر و امام صادق  السالم شمرده، چنان که او راشیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

  . [1].علیهماالسالم دانسته است

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

رت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حض9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 میمون قداح

السالم زیاد به خدمت ائمه طاهرین علیهم [ وی1السالم شمرده است. ]شیخ او را از اصحاب امام زین العابدین علیه

 گوید: من در خدمت امامبرخوردار بوده است، سالم بن سعید مخزومی نقل کرده می رسیده و از سخنان و اهدافشانمی

شریح فقیه اهل مکه وارد شدند، میمون ابن السالم نشسته بودیم در آن میان عباد بن کثیر عابد اهل بصره، وعلیهصادق 

یا  السالم پرسید:علیه السالم نیز در خدمت امام بود، عباد بن کثیر از امامعلیه -باقر  امام -قداح غالم حضرت ابوجعفر 

السالم فرمود: در سه جامه: دو چند پارچه کفن کردند؟ امام علیه را در -آله  صلی الله علیه و -اباعبدالله، رسول خدا 

کثیر باورش نیامد،  ها اندک بود گویا عباد بنیک جامه حبری، و چون این نوع جامه در میان پارچه جامه صحاری و

زل شد و آن چه از ریشه آن هسته خرما بود که از آسمان نا السالم فرمود: درخت خرمای مریم )ع( یکامام صادق علیه

از شنیدن این  بود و آن چه باقی ماند و به دست مردم افتاد، همان رنگ و نمود بود. آنان پس درخت رویید نیز هسته

مثلی را که  فهمیدم که اینشریح گفت: به خدا سوگند نمیابن السالم بیرون رفتند، عباد بن کثیر بهسخنان از نزد امام علیه

توضیح خواهد داد زیرا که  - یعنی میمون قداح -شریح گفت: ای غالم السالم برایم زد چه بود، ابنعلیه اللهامام ابوعبد

گفت؟ گفت: نه به خدا السالم چه میفهمیدی امام علیهداد: آیا نمی این از جمله ایشان است، از میمون پرسیدند، او پاسخ

صلی الله  -فرزندان رسول خدا  مثل زد و به تو گفت که او ازمیمون گفت: آن حضرت شخص خودش را برای تو  .قسم
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است و هر چه از ایشان صادر شود درست است و هر چه از دیگران  است و علم رسول خدا نزد ایشان -علیه و آله 

  . [9] .مانده و رنگهاست باشد همان ته

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .191/  14معجم اخبار الرجال:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9نبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد م

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 معطر کردن برای نماز

در جانماز خود گذاشته بود معطر  کرد خود را از شیشه عطری کهالسالم وقتی که آهنگ نماز میامام سجاد علیه

  .خاستبرمی در حالی که بوی مشک از آن[ 1کرد، ]می

  :پی نوشت ها

  .24/  96بحاراالنوار:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مداومت امام سجاد بر نماز شب

، فرموددر سفر و حضر بر آن مواظبت می گفت، نماز شب بود کهالسالم ترک نمیهاز نوافلی که هرگز امام سجاد علی

  .پروردگار خود پیوست [ تا آن که به عالم بقا شتافت و به1]

  :پی نوشت ها

  .967/  9، کشف الغمه: 27/  9صفة الصفوه:  [1]

رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت  (؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مناجات امام سجاد در بیت الحرام

یادگار مانده است که در دلهای تاریک شب با خدای  السالم مناجات فراوانی در بیت الحرام بهاز امام زین العابدین علیه

  :جمله مناجاتهای زیر است کرد، ازخود راز و نیاز می

بن حسین علیهماالسالم را در صحن کعبه در حال نماز دیدم، آن قدر قیام  گوید: علیحمزه نقل کرده، میابیمحمد بن  -1

ت و با گریسشنیدم که با صدای بلند می کرد، آنگاهطوالنی کرد که گاهی به پای راست و گاهی به پای چپش تکیه می را

  :گفتکرد و میپروردگارش مناجات می

ای موالی من، [ . »1« ]عادیتهم فیک... و حبک فی قلبی؟! أما و عزتک لتجمعن بینی و بین قوم طالماسیدی تعذبنی  یا»

کنی؟! هر آینه به عزت و جاللت سوگند که اگر چنان کنی و مرا با مردمی می آیا با وجود محبت تو در دلم مرا عذاب

  «...امکنی که از دیر زمانی به خاطر تو با آنان دشمنی ورزیده جمع

متعال پرده برداشته در حالی که  السالم از درجه توجه خاص خود و تضرع به درگاه خودمناجات کوتاه امام علیه در این

  .کنداز پیشگاه او درخواست عفو و رضوان می

و  هرا دیدم که به پرده کعبه آویخت کردم ناگاه جوانیگوید: اطراف خانه کعبه طواف میاصمعی نقل کرده است: می -2

نامت العیون، و علت »کند: کند؛ عرض میسراسر دلها را به خود جلب می گوید کهچنان با عبارات حزینی سخن می

بابک مفتوح للسائلین، جئتک لتنظر  و أنت الملک الحی القیوم، غلقت الملوک ابوابها و أقامت علیها حراسها، و النجوم،

تمام  اند، و تو پادشاه حی و قیومی،چشمها درخوابند و ستارگان برآمدهخداوندا! » «...الی برحمتک یا أرحم الراحمین

اند اما در خانه تو به روی مستمندان کاخهایشان ایستاده اند و پاسبان و دربانان بر درپادشاهان در به روی دیگران بسته

 «...انترین بخشایندگام تا نظر لطفی بفرمایی، ای بخشندهاینک من آمده و گدایان باز است

  :السالم شروع کرد به خواندن این اشعارسپس امام علیه

  یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم

  یا کاشف الضر و البلوی مع السقم

  قد نام وفدک حول البیت قاطبة

  و أنت وحدک یا قیوم لم تنم

  ادعوک رب دعاء قد أمرت به
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  فارحم بکائی بحق البیت و الحرم

  ان کان عفوک ال یرجوه ذوسرف

  فمن یجود علی العاصین بالنعم

سختیها، گرفتاریها و بیماریها.  کنی و ای برطرف کنندهکسی که دعای درماندگان را در تاریکیهای شب اجابت می ای

 وم،اند و تو تنها ای پروردگار قیاطراف خانه کعبه خوابیده اند، درتمام حاجیانی که از سراسر عالم آمده

اشک چشم من، به حق این خانه و این حرم،  ای پس بهخوانم که تو خود دستور دادهای!خداوندا تو را چنان مینخوابیده

و احسان خواهد کرد!  بخشش تو امیدوار نباشد پس چه کسی بر گنهکاران جود رحم کن، اگر بنده گنهکار به عفو و

[ خودم را به او 9السالم است، ]علیه ت، ناگاه دیدم او زین العابدینگوید: پس آن جوان را گرفتم ببینم کیسمی اصمعی

پدرتان شهید کربال و جدتان علی مرتضی و مادرتان فاطمه زهرا و  رساندم و عرض کردم: شما علی بن حسین و

یدن پس از شن السالم،علیه گویید؟ امامکبرا و جد بزرگتان محمد مصطفی است، با این همه چنین سخن می تان خدیجهجده

فاذا نفخ فی الصور فال أنساب بینهم یومئذ و ال »قوله تعالی:  ألم تقرأ»سخنان من با کمال لطف و محبت فرمود: 

 «و ان کان قرشیا... خلقت الجنة للمطیع و ان کان حبشیا، و خلقت النار للعاصی»ألم تسمع قول جدی:  [7] «یتساءلون

آنگاه که نفخه صور دمیده شود، دیگر نسب و خویشاوندی در  پس»ای که خواندهآیا این سخن خدای تعالی را ن[ . »9]

رای بهشت ب»فرماید: می ای کهو آیا این سخن جدم )پیامبر( را نشنیده« از کس دیگر حال نپرسد میانشان نماند و کسی

ست، اگر چه سید قرشی آتش دوزخ برای گنهکار، خلق شده ا اهل طاعت آفریده شده است اگر چه غالم حبشی باشد و

از روی معرفت،  بزرگوار به خدای تعالی متمسک بوده و از غیر او بریده و به او پیوسته بود و آری امام« باشد...

  .کردمی ایمان و اخالص مطیع و فرمانبر او بود و او را ستایش و بندگی

مردی را دیدم که به رکوع و سجود مشغول  ناگاه گذشتمگوید: از کنار حجراالسود میطاووس یمانی نقل کرده می -3

ه خدا ب بیت نبوت استحسین علیهماالسالم است، با خود گفتم: این مردی شایسته از اهل است دقت کردم، دیدم علی بن

از نمازش فارغ شد و دستهایش را به طرف آسمان  مند شوم و متوجه او بودم تا این کهسوگند که باید از دعای او بهره

  :کردمخاطب ساخته بود عرض می رد در حالی که خدا رابلند ک

الیک بالذنوب مملؤتین و عینای بالرجاء ممدوتین، و حق من دعاک بالندم  الهی! سیدی، سیدی! هاتان یدای قد مددتهما»

  .أن تجیبه بالکرم تفضال تذلال

  شر رجائی؟سیدی! أمن أهل الشقاء خلقتنی فأطیل بکائی؟ أم من أهل السعادة خلقتنی فأب

  سیدی! ألضرب المقامع خلقت اعضائی؟ أم لشرب الحمیم خلقت امعائی؟

أنی ال أفوتک. سیدی! لو أن عذابی  لو أن عبدا استطاع الهرب من مواله لکنت أول الهاربین من مواله لکنی أعلم !سیدی

مطیعین، و ال ینقص منه معصیة أنی اعلم أنه ال یزید فی ملکک طاعة ال مما یزید فی ملکک سألتک الصبر علیه، غیر

  .العاصین

  .سیدی! ها أنا و ما خطری؟ هب لی بفضلک، و جللنی بسترک، و اعف عن توبیخی بکرم وجهک

المغتسل یغسلنی صالح  و سیدی، ارحمنی مصروعا علی الفراش تقلبنی أیدی أحبتی، و ارحمنی مصروعا علی !الهی

« جنازتی، و ارحم فی ذلک البیت المظلم وحشتی و غربتی... اطراف جیرتی، و ارحمنی محموال قد تناول األقرباء

است و چشمان من  موالی من! اینک دستهای من است که پر از گناهان به جانب تو بلند کرده شده الهی! آقای من،»

 خواند بهمی از روی پشیمانی و با ذلت و خواری تو را اند و سزاوار است آن کسی را کهاست که به امید تو چشم دوخته

از  ای پس گریه طوالنی خواهم کرد؟ و اگرسرور من! آیا مرا از جمله اشقیا آفریده .لطف و کرمت پاسخ دهی

  دهم؟ای، پس به خود مژده امید میسعادتمندانم خلق کرده

بدنم را برای  اعضای درون ای؟ و یاآیا این اعضا و جوارح مرا برای درهم کوبیدن و مقهور ساختن آفریده !موالی من

ای هستم ای از موالی خودش فرار کرده باشد من نخستین بندهاگر بنده !ای؟ موالی مننوشیدن آبهای گدازنده جهنم آفریده

دانستم که عذاب من من! اگر می ام. سروردانم که تو را هرگز فراموش نکردهموالیش فرار کرده است اما من می که از

م نه دانکردم که نسبت به آن صبر و شکیبایی کنی جز این که میمی از تو درخواستباعث افزایش سلطنت توست، 

 کاهد. موالیسلطنت تو می افزاید و نه نافرمانی گنهکاران چیزی را ازچیزی بر سلطنت و قدرت تو می طاعت مطیعان

پوشی خود مرا گرامی دار و به لطف خودت مرا ببخش و با پرده من! این این منم با این همه ترس و بیم، خداوندا به

  .سرزنش کردن من درگذر بزرگواری خود از

دهد به من رحم کن آن ام و دست دوستانم مرا حرکت میمرگ افتاده الهی و سیدی! به من رحم کن آن گاه که در بستر

کن آن گاه که  گردانند، به من ترحممی وقت غسل دادن، دست همسایگان خوبم مرا به راست و چپ وقت که در

 «خانه تاریک و ترسناک، بر وحشت و غربتم رحم کن... ام را گرفته باشند، و به من در آنخویشاوندانم اطراف جنازه

لرزاند قلبها را می آورد ومناجاتی که دل هر شنونده را به درد می -السالم را مناجات امام علیه طاووس یمانی همین که

  :السالم رو به او کرد و فرمودامام علیه نتوانست خودداری کند و شروع کرد به گریه کردن -ید شن

هکاران که گن کنی؟ مگر این جا جایی نیستای یمانی چرا گریه می« »هذا مقام المذنبین؟... یا یمانی ما یبکیک؟ أو لیس»

بر خدای تعالی حق است که »السالم کرد و گفت: هعلی طاووس با کمال تواضع و احترام رو به امام« باید بنالند؟

بود و تنها و تنها توجه  السالم به مأل اعلی پیوسته[ . به راستی که روح امام سجاد علیه2« ]نکند... درخواست تو را رد
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  .به خدا داشت

گریه و  حالی که مشغول السالم را در اطراف کعبه دید دراند که او امام علیهکرده راویان خبر از حسن بصری نقل -4

  :خواندابیات حزین را می کرد نزدیک امام رفت و شنید اینزاری بود و با عجز و الحاح دعا می

  اال أیها المأمول فی کل حاجة»

  شکوت الیه الضر فارحم شکایتی

  أال یا رجائی أنت کاشف کربتی

  فهب لی ذنوبی کلها واقض حاجتی

  و ان الیک القصد فی کل مطلب

  و أنت غیاث الطالبین و غایتی

  أتیت بأفعال قباح ردیة

  فما فی الوری خلق جنی کجنایتی

  فزادی قلیل ال أراه مبلغی

  اللزاد ابکی ام لبعد مسافتی

  اتجمعنی و الظالمین مواقف

  فأین طوافی ثم أین زیارتی

  اتحرقنی بالنار یا غایة المنی

  فأین رجائی ثم أین مخافتی

  نن علی بتوبةفیا سیدی فام

  «فانک رب عالم بمقالتی

یت کنم، پس به شکاتو شکایت می خدایی که تنها مرجع برآوردن هر حاجت و نیاز، هستی از گرفتاری و بدحالیم به ای»

سازی، پس همه گناهان مرا ببخش و حاجتم را غم مرا برطرف می من رحم کن، ای مایه امید، ای کسی که اندوه و

  برآورده ساز،

درخواست کنندگان و آخرین هدف  راستی که در مورد هر درخواست و هدفی، مرجع و مقصد تویی و تو فریادرس هب

ام و کسی در میان مخلوقات همچون جنایت مرا مرتکب نشده تو آمده منی، خداوندا با اعمال زشت و بدی به در خانه

م و برای زاد و توشه گریه کن دانم(ساند بنابراین )نمیرسد که مرا به مقصد برسفرم اندک است، به نظر نمی است، توشه

داری؟ پس طواف من وانگهی زیارت آخرت با ستمگران یک جا نگه می یا برای دوری راه؟! خداوندا آیا مرا در مواقف

تو(، سپس خوف و  سوزانی؟ پس امیدواری من )به رحمتای نهایت آرزوها! آیا مرا در آتش دوزخ می شود؟من چه می

  شود؟خشیت من چه می

این اشعار  «.ام بر من منت بگذار زیرا که ای پروردگار من! تو از گفتارم، آگاهیتوبه بنابراین ای موالی من، با پذیرش

السالم انداخت و روی پاهای امام علیه در روح و روان حسن بصری تأثیر بسزایی گذاشت به طوری که خودش را

 ای فرزند پیامبر! این همه راز و نیاز و گریه چیست در حالی که شما از» :گفتمیبوسید و پاهای آن حضرت را می

  . [6] «.لبیت و یطهرکم تطهیرااهل لیذهب عنکم الرجس»بیت فرموده: خاندان نبوتید؟ و خداوند درباره اهل

  «.خداوند هر پلیدی را از شما خانواده نبوت برطرف کرده و از هر عیبی پاک و پاکیزه گردانید»

اند و دمعیار کار را اعمال شایسته می السالم با شنیدن این سخن شروع کرد به بیان واقعیت اسالم که اساس وعلیه امام

  :فرمود برای فامیل و نسب ارزشی قائل نیست،

النار لمن عصاه ولو کان حرا قرشیا. و قال صلی الله  نة لمن اطاع الله، ولو کان عبدا حبشیا، و خلقتدع هذا خلقت الج»

  . [7] «...باعمالکم ال بأنسابکم علیه و آله: ایتونی

بندگان فرمانبر خود قرار داده است هر چند که غالم حبشی باشد و آتش  این سخن را مگو، خداوند بهشت را برای»

 -صلی الله علیه و آله  -خدا  رای گنهکاران آفریده شده است اگر چه آزاد و از قبیله قریش باشد. و رسولب دوزخ نیز

بعضی از نویسندگان درستی این روایت را دور از « نه انسابتان را... فرموده است: اعمال خویش را به من نشان دهید،

بر آن، بوسیدن حسن بصری  ه امام نادرست است! عالوهاند به دلیل ضعیف بودن اشعار که نسبت آن بشمرده واقعیت

[ این سخن یک 4شد! ]نیست! و خود امام نیز راضی به آن نمی السالم را که شایسته مقام حسن بصریپاهای امام علیه

  :کنیمجاست به دالیلی که در ذیل نقل میبی مناقشه واهی و

  .و سراینده آنها معلوم نیست که چه کسی استاند السالم این اشعار را خواندهاوال: امام علیه

  .ای استبینیم بلکه از نظر لطافت و روانی، اشعار ارزندهثانیا: ما در این اشعار نادرستی و ضعف و رکاکتی نمی

شرافت و افتخاری برای اوست  السالم را هیچ اهانتی برای او نیست بلکهبوسیدن حسن بصری پاهای امام علیه :ثالثا

صلی الله  -در عصر خود، بزرگ عترت طاهره و پاره جگر رسول خدا  السالم بقیة الله روی زمین وکه امام علیهزیرا 

  .بوده است و حسن بصری از این نویسنده، به مقام آن حضرت آگاهتر بوده است - علیه و آله

گوید: اووس فقیه آن را روایت کرده، میط السالم در بیت الحرام مناجاتی است کهاز جمله مناجاتهای امام سجاد علیه -5

که از شامگاه تا سحر به طواف و عبادت مشغول بود و همین که کسی را در  علی بن حسین علیهماالسالم را دیدم
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  :گفتخود ندید، رو به طرف آسمان کرده و می اطراف

 درهای رحمتت به روی گدایان وانظار ناپدید شدند و چشم مردمان به خواب رفت و  خداوندا ستارگان آسمانت از»

بخشش خود قرار دهی، و سیمای جدم  ام تا مرا بیامرزی و مورد ترحم ودرخواست کنندگان گشوده شد، اینک من آمده

سپس گریه کرد و خدا را مخاطب قرار داده و « قیامت بر من بنمایانی. را در عرصات -صلی الله علیه و آله  -محمد 

و هنگامی که به  عزت و جاللت سوگند، که من غرضم از معصیت، مخالفت تو نبوده استخداوندا! به » :عرض کرد

خداوندی تو نبود و نه بدین جهت از کیفر و عقوبت تو  معصیت تو پرداختم، از راه سرکشی و به دلیل شک و تردید به

پوشی مشتبه کرد و پرده امر را بر من که سینه در برابر مجازات تو سپر کرده باشم، بلکه نفس من، ام و نه آنناآگاه بوده

تواند مرا از عذاب تو نجات بخشد؟ و اگر تو رشته چه کسی می دانمتو به من در این راه کمک کرد و من هم اکنون نمی

پیشگاه تو باز  من قطع کنی، به ریسمان که چنگ بزنم؟ وای به رسوایی من، فردای قیامت که در محبت خودت را از

باران بگویند در آتش دوزخ فروریزید، آیا من با  گامی که به سبکباران بگویند، بگذرید و به سنگینایستم، آن هن

گناهانم  شود،آیم؟ وای بر من! که هر چه عمرم طوالنی میسنگین باران در آتش فرود می گذرم؟ و یا جزوسبکباران می

  «...از پروردگارم شرم کنم ست کهکنم آری هم اکنون وقت آن فرارسیده اگردد و توبه نمیزیاد می

ای نهایت آرزوها! آیا مرا در آتش دوزخ »باریدن گرفت و چنین گفت:  تا این که یک باره اشک از چشمان مبارکش

  شود؟پس امیدواریم )به رحمت تو( و سپس خوف و خشیتم چه می سوزانی؟می

جنایت مرا مرتکب نشده است!  کس از مخلوقات تو همچونام. و هیچ اعمال زشت و پستی به در خانه تو آمده خداوندا با

ی بینی! و چنان صبر و شکیبایکنند که گویا تو معصیتکاران را نمیمی [ .خداوندا پاک و منزهی چنان تو را معصیت4]

نها ه آورزی که گویی بمی گویا کسی نافرمانی تو را نکرده است، با خوشرفتاریت به قدری به بندگانت محبت داری که

آنگاه به حال سجده روی زمین افتاد، نزدیک رفتم و « نیازی...بی نیازمندی! و حال این که تو ای موالی من از ایشان

مبارکش جاری شد، از جا  از زمین بلند کردم و بر دامنم گرفتم و چند قطره اشک از چشمانم به روی سر مبارکش را

  :رمودبلند شد و نشست و با صدای آهسته و به آرامی ف

  «!کیست این که مرا از یاد پروردگارم بازداشت؟»

تابی و فغان برای چه؟ ما باید بی من طاووسم، ای فرزند رسول خدا این همه»با تواضع و احترام عرض کرد:  طاووس

 جدت و ایم! اما شما که، پدرت حسین بن علی، مادرت فاطمه زهراجنایت پیشه این چنین بنالیم در حالی که معصیتکار و

  :داشت توجهی نکرد و فرمود السالم به آن همه نسبت و خویشاوندی درخشانی کهامام علیه« رسول خداست چرا؟

جدم مگو خداوند بهشت را برای مطیعان و نیکوکاران آفریده است  هیهات! هیهات ای طاووس! سخن از پدر، مادر و»

باشند، مگر این سخن  حبشی باشد و آتش دوزخ را برای گنهکاران خلق کرده است اگر چه سید قرشی هر چند که بنده

[ وقتی صور قیامت دمیده 11« ]انساب بینهم و ال یتسائلون. فاذا نفخ فی الصور فال»فرماید: ای که میخدا را نشنیده

تو  سودی به حال ند که فردای قیامت هیچ چیزمیانشان نماند و کسی از کسی نپرسد. به خدا سوگ شود، دیگر نسبی در

  . [11] «.باشی بخشد مگر آن که عمل صالحی در این دنیا به جا آوردهنمی

در تاریکی شب »گوید: مناجاتی است که طاووس نقل کرده، می السالم در بیت الله الحرام،از جمله مناجات امام علیه -6

چه خدا بخواهد نماز  ن علیهماالسالم را دیدم که وارد شد و سر پا ایستاد هرشدم، ناگاه علی بن حسی وارد حجر اسماعیل

گفتم مرد صالحی از خاندان نبوت است گوش بدهم ببینم  خواند، سپس به سجده رفت و سجده طوالنی کرد، من با خودم

نیازمند به تو در خانه تو  ا وات در خانه تو آمده و درمانده و درمانده، گدخدایا! بنده»گفت: می گوید شنیدم کهچه می

رط قید و شکرد، مناجاتی که از خود فراموشی و اقرار به بندگی بی طاووس، این مناجات کوتاه را حفظ« ایستاده است...

گفته خودش، هر گرفتاری و اندوهی  خواند و بهکند، و همواره به هنگام حاجتی این دعا را میمتعال حکایت می خداوند

 السالم در بیت[ . این بود برخی از مناجاتهای امام علیه19کرد. ]برطرف می آمد، خداوند بدان وسیلهمی که برایش پیش

دیگری دارد که در مبحث دعاها و  الله الحرام که بیانگر نهایت توجه و ارتباط آن حضرت با خداست و مناجات

  .السالم نقل خواهیم کردمناجاتهای امام علیه

  :پی نوشت ها

  .274/  9کافی:  [1]

  .121 - 121/  9، کشف الغمه: 41/  96بحاراألنوار:  [2]

  .111مؤمنون /  [3]

حدیث اما با زمان و طبقه اصمعی  این بود تمام»، در ذیل این داستان چنین نوشته است: 161/  2روضات الجنات:  [4]

السالم بود، مگر این که این ت امام سجاد علیهمدت زیادی پس از وفا سازد و بعید است زیرا که والدت اومشهور نمی

  .«.است ای باشد که منسوب به جد اعالی اصمعی مشهورنام مرد دیگری از قدمای قبیله اصمعی،

  .977/  1روضة الواعظین:  [5]

  .79احزاب /  [6]

  .94/  7روضات الجنات:  [7]

  .161/  1الصلة بین التصوف و التشیع:  [8]

  .م -ر در ضمن اشعار قبل گذشت این دو شع [9]
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  .111مؤمنون /  [10]

  .969/  9و مجالس ثعلب:  41/  96، بحاراالنوار: 121/  9کشف الغمه:  [11]

  .149/  6البالغه: ، نهج197نوراالبصار: ص  [12]

نی حضرت (؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جها1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 مقام حدیث کننده روایات امام سجاد

جهادی کشته شد و من برای او  من دوستی داشتم که بسیار انسان صالح و عابدی بود. وی در»گوید: زهری می

بودم و با او ای کاش! من نیز با وی »بعد با خود گفتم: « شهادت رسید. یالحمدالله و المنه به درجه»خوشحال شدم که: 

گفت: « تعالی با تو چه کرد؟! خدای»در همان شب او را در خواب دیدم، به او گفتم: « رسیدم.ی شهادت میدرجه به

که انجام دادم مرا آمرزید و صد هزار سال راه بهشت بر من ارزانی  السالم و جهادیی دوستی آل محمد علیهمبواسطه»

ای که تو رسیدی به این درجه شدم تاکردم که ای کاش با تو شهید میز آرزو میمن نی»گفتم: « مقام من شد. فرمود که

 «به چه جهت؟!»گفتم: « هزار ساله راه، از من باالتر و بیشتر است. مقام تو در بهشت به مقدار»گفت: « رسیدم.می

بینی بر محمد و آل محمد را می وروی و چون االسالم میالعابدین علیهآنکه تو هر جمعه به خدمت امام زین برای»گفت: 

کنی، و خدای تعالی به برکت امام احادیثی از ایشان روایت می امیه،فرستی و با وجود حکومت بنیصلوات می

  «.داردالسالم ترا از شر ایشان نگاه میالسالم و دیگر ائمه علیهمعلیه العابدینزین

 1746؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد

.  

 معجزه شگفت درباره بچه آهو

 گذشت.صید کرده بود از آن حدود می در ایام خرابه نشینی اسیران کربال، یکبار صیادی در حالی که بچه آهویی را

 و را دیدند، آن را تقاضا کردند. پس امامعلیه و آله و سلم چون بچه آه کودکان و یتیمان خاندان پیغمبر صلی الله

  :السالم صیاد را صدا زد و فرمودالعابدین علیهزین

 «شادمان شوند. را مدتی در این خرابه رها کن تا این کودکان یتیم و مصیبت دیده اندکی سرگرم و ای صیاد! بچه آهو»

الم السامام علیه« برم تا در قبال آن جایزه بگیرم.ییزید م من این آهو را به عنوان هدیه برای خالد فرزند»صیاد گفت: 

ی نمود و نظری به چهره ی شامنشینان خرابهصیاد نگاهی به خاک« به من بده تا من به تو جایزه بدهم. آهو را»فرمود: 

ز شما معلوم که حال و رودهید با اینچگونه به من جایزه می» :السالم انداخت و گفتالعابدین علیهپریشان امام زین

های خرابه را دست اعجاز خاک و آن گاه با« ای صیاد نزدیک بیا و دامن خود را بگشا»السالم فرمود: علیه امام« است.

ها مبدل به طال و جواهرات ها و ریگزدگی مشاهده کرد که خاکبهت در دامن صیاد ریخت و او در کمال تعجب و

مرد! شما کیستید و این  ای بزرگ»آن حضرت انداخت و بوسه داد و گفت: های شوند. پس خود را به قدممی درخشان

متعال احترام و جاللت دارید و خاک را با نظری کیمیا  اسیران چه کسانی هستند؟! شما که این همه نزد خداوند

اینان ذریه ی  من حجت خداوند بر روی زمینم و»امام علیه السالم فرمود: « کنید؟!خرابه چه می نمایید، در اینمی

امام « چرا در خرابه جا گرفته اید؟»شیون گفت:  صیاد با ناله و« رسول خدا و از خاندان پیامبر اکرم می باشند.

  . [1] «.ایمخاندان پیغمبر، رضایت خداوند را بر رضایت خویش مقدم داشته ما»السالم فرمود: علیه

  یکی درد و یکی درمان پسندد

  سنددیکی وصل و یکی هجران پ

  من از درمان و درد و وصل و هجران

  پسندم آن چه را جانان پسندد

 :پی نوشت ها

  .تذکرة الشهداء، کاشانی [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 ن

 نشست و برخاست با بردگان

 نشست و برخاست با بردگان

اند و چنانکه در قسمت فضائل و کماالت تام رحمت و عطوفت الهی بوده السالم گرچه مظهرعلیه حضرت زین العابدین
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شدند که با افرادی مواجه می کردند، اما آنجابرخورد می« گذشت»و « عفو»شد، حتی نسبت به دشمنانشان با  ایشان ذکر

خندند، آنها را نفرین کرده و نفرین ه و به آن میاستهزاء نمود -وسلم  صلی الله علیه و آله -که به احادیث رسول خدا 

ز نفرین کردند و آن نی« بن کاهل حرمله»رسد. چه اینکه برای قاتل برادر و پدرشان یعنی به هدف اجابت نیز می ایشان

  :کنیممی به هدف اجابت رسید. اینک این مسائل را مرور

« رکاف»و تأسف برای « مؤمن»ناگهانی تخفیف برای  ردنم»السالم روزی فرمودند: حضرت علی بن الحسین علیه -1

باشد،  شناسد و اگر برای او نزد خداوند خیر و خوبی مقدر شدهحمل کننده خود را می است چرا که مؤمن غسل دهنده و

در  دهد کهاز این باشد آنها را سوگند می دهد که در بردن او تعجیل کنند و اگر غیرحمل کنندگان خود را سوگند می

 اگر مطلب این چنین است که شما»گفت: « ضمرة بن سمره»در این حال « ببرند. بردنش تعجیل نکرده آهسته او را

  .را هم خندانید و سپس خندید و دیگران« کنند بپرد!!گویی از تختش که او را روی آن حمل میمی

 برای حدیث« ضمرة بن سمره»ر پروردگارا با»فرمودند:  السالمبا مشاهده این برخورد حضرت علی بن الحسین علیه

ر پرتو د« آور باشد.تأسف خندید و دیگران را هم خنداند پس او را بگیر، گرفتنی که-علیه و آله  صلی الله -رسول الله 

السالم آمد و از بردگانش خدمت حضرت زین العابدین علیه این دعای حضرت، او به مرگ ناگهانی مرد. بعدا یکی

خداوند قسم  اجر عنایت کند، او به مرگ ناگهانی مرد. من برای شما به« ضمرة»را در مورد  خداوند تو»عرض کرد: 

شناختم، در موقع حیاتش در دنیا صدای او را می شناختم همچنان کهکنم که خودم صدایش را شنیدم و آن را مییاد می

 و رفاقت از من دور گردید و به منزل جحیم هر نوع دوستی«!! ضمرة بن سمره»بر  وای»گفت: آری شنیدم که می

السالم با شنیدن این کالم فرمودند: علیه حضرت علی بن الحسین« وارد شدم و اقامت من از شب تا صبح در آن است.

 «.ندبخندا بخندد و دیگران را -صلی الله علیه و آله وسلم  -بر حدیث رسول الله  این جزای کسی است که« الله اکبر»

[1] .  

 «جابر»؛ «ضمرة بن معبد»مربوط به شخصی است به نام  نظیر آنچه در نمونه اول ذکر شد روایتی دیگر است که -2

 را به آنچه از دانیم با مردم چگونه برخورد کنیم؟ اگر آنهانمی»السالم فرمود: الحسین علیه گوید: حضرت علی بنمی

ضمرة « »خندند و اگر سکوت کنیم در وسع ما نیست.می دیث کنیم،شنیدیم ح -صلی الله علیه و آله وسلم  -رسول الله 

برای  ایدانید دشمن خدا هنگامی که بر روی تختهآیا می»حضرت فرمود: « حدیث کن. برای ما»گفت: « بن معبد

را، مشنوید حرف گوید: آیا نمیحاملین خود می او به»گفتند: نه، حضرت فرمود: « گوید؟شود چه میقبرستان حمل می

شما  دشمن خدا که به من خدعه کرد و مرا وارد کرد و سپس مرا خارج نساخت. و نزد کنم ازمن نزد شما شکایت می

 کنم از اوالدی کهکردند و نزد شما شکایت می بستم ولی مرا مخذول« عقد اخوت»کنم از دوستانی که با آنها شکایت می

کردم ولی  برم از منزلی که مال خود را در آن هزینهو نزد شما شکایت میمرا پست کردند.  از آنها حمایت کردم اما آنها

  «.نورزید ساکنین آن غیر من شدند، پس به من ارفاق و مهربانی کنید و عجله

گوید، نزدیک است که بر روی گردن کسانی که او را ای اباالحسن اگر این فرد این چنین سخن می»گفت: « ضمرة»

  «!!کنند بپردحمل می

خن س« ضمره»پروردگارا حال که  بار»السالم با شنیدن این سخن استهزاء گونه فرمود: علی بن الحسین علیه حضرت

  «.آورگرفتنی تأسف رسول تو را به استهزاء گرفت پس او را بگیر،

که چون مرد. بعد یکی از بندگانش که نزد او حاضر بود، چهل روز درنگ کرد و سپس« ضمره« »نفرین»در پرتو این 

  .السالم آمد و نشستبن الحسین علیه او دفن شد به خدمت علی

من صورتم را هنگامی که قبرش «!! از جنازه ضمره»عرض کرد: « آیی؟کجا می ای فالن از»حضرت به او فرمودند: 

شناختم همچنانکه قبال که او زنده بود او می صاف کردند بر آن گذاشتم و صدایش را شنیدم و سوگند به خداوند آن را را

ه ب امروز تمام دوستان، تو را مخذول کردند و مصیر تو«!! ضمره بن معبد»بر تو ای  وای»گفت: شناختم. او میرا می

  «.روز بیاوری آنجا خواهد بود سوی جحیم گردید، مسکن تو در آن محل اقامت و مأوای تو، که باید شب را به

کنم، این جزای کسی از خداوند عافیت مسألت می»فرمود:  -السالمعلیه- ین گزارش حضرت علی بن الحسینبا شنیدن ا

  . [9] «.کنداستهزاء می -صلی الله علیه و آله وسلم  -به حدیث رسول خدا  است که

داخل شدم.  -المالسعلیه-الحسین  گوید: حج به جا آوردم و بعد از آن بر حضرت علی بنمی« منهال بن عمرو» -3

حرمله بن کاهل اسدی )همان فرد پلیدی که در روز عاشورا یکی از  ای منهال،»حضرت شدم. حضرت به من فرمود: 

امام حسین  بود و با تیر او تعدادی از فرزندان و اصحاب و خود حضرت« عمر سعد»ماهر لشکر  تیراندازان

  .زنده بود که او را ترک کردم «کوفه»در گفتم: « کند؟السالم مجروح و شهید شدند( چه میعلیه

بار پروردگارا آتش آهن را به او بچشان، بار پروردگارا »سپس گفت:  حضرت دستانش را به سمت آسمان بلند کرد و

 «عبیدمختار بن ابی»که  برگشتم و این در حالی بود« کوفه»گوید من به می« منهال« »را به او بچشان. حرارت آهن

شدم تا بر او سالم گویم. در حالی او را یافتم که او هم مرکب خود  د و او دوست من بود. من سوار بر مرکبمقیام کرده بو

رسید. در آنجا مانند «( کوفه» های)یکی از محله« کناسه»بود بر او سوار شد و من هم سوار شدم تا اینکه به  را خواسته

افرادی را فرستاده بود و در همان حال « حرمله بن کاهل»یری دستگ کسی که منتظر چیزی باشد ایستاد، آری او برای

قطع کردن بود )جزاز(  گفت: حمد خدای را که مرا بر تو مسلط کرد. بعد فردی که کارش« مختار»کردند.  او را حاضر

د. ع کنیبالفاصله آن دو دست قطع شدند. بعد گفت: پاهای او را قط فراخواند و به او گفت: دستهای او را قطع کنید،
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 آوردند و او را در آن گذاشته دو پا قطع شدند. بعد گفت: آتش، آتش، سریعا ظرفی بزرگ پر از هیزم و نی بالفاصله آن

  .سوخت «حرمله»و آتش انبوهی در آن برافروختند و 

« سبحان الله»به من متوجه شد و گفت برای چه « مختار» .«، سبحان الله«سبحان الله»من با مشاهده این واقعه گفتم: 

به او خبر دادم  سؤال کرد، من هم« حرمله»السالم داخل شدم و او از من در مورد الحسین علیه به علی بن»گفتی؟ گفتم: 

بار پروردگارا آتش »دستشان را بلند کرده و فرمود:  ترک کردم، حضرت« کوفه»که در حالی که زنده بود او را در 

خودت از علی بن  الله الله. آیا تو»گفت: « مختار« »حرارت آهن را به او بچشان. پروردگارا آهن را به او بچشان، بار

ال در این ح« الله آری. خودم شنیدم که این را فرمود. الله»من گفتم: « گفت؟السالم شنیدی که چنین میالحسین علیه

بعد هم  را هم بسیار طول داد،آمد و دو رکعت نماز خواند و آن را طوالنی کرد و سجده  از مرکبش پائین« مختار»

امت اگر میلت باشد مرا کر»رسیدیم. من به او گفتم:  سرش را بلند کرده و به راه افتاد، من هم با او رفتم تا به درب منزل

ن که علی ب دهیتو به من خبر می« منهال»ای »او گفت: « و صبحانه را نزد من صرف کنی!! روا داشته و پائین بیائی

خواهی من به هدف اجابت رسانید، بعد هم از من می را با سه دعا خواند و خداوند آنها را برای او به دست الحسین خدای

 «.موفق فرمود امروز، روز روزه است برای تشکر از خداوند به خاطر آنچه که او مرا به آن !!که نزد تو غذا بخورم

[7] .  

« مختار»السالم، جاللت شأن و مقام جناب حضرت سجاد علیه از این حدیث و روایت شریف عالوه بر استجابت نفرین

  .السالم و ادب و معرفت او بخوبی قابل استفاده استزین العابدین علیه و احترام او به حضرت

  .این سه نمونه در واقع دعاهای حضرت بودند که در قالب نفرین ادا شده بودند و همه به هدف اجابت رسیدند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، )به نقل از الخرائج و الجرائح(19، ح 97، ص 96بحاراالنوار ج  [1]

  .)به نقل از اصول کافی( 92، ح 199، ص 96بحاراالنوار ج  [2]

  .)به نقل از کشف الغمه( 9، ح 27بحاراالنوار ج  [3]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 نفرین های مستجاب

نشسته بودند در حالی که یکی از پاهای  السالم را دیدم کهحضرت علی بن الحسین علیه»گوید: می« ابوحمزه ثمالی»

 گویند آنپسندند و میمردم این نحوه نشستن را نمی»بودند. من عرض کردم:  گذاشته خود را بر روی ران پای دیگر

  «!!نحوه نشستن خداوند است

خسته شده و ماللت به من روی آورده بود و خداوند را هرگز ماللت  من به این گونه نشستم چرا که»حضرت فرمود: 

  . [1] «.گیرداو را خواب و چرت فرانمی عارض نشده و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 12، ج 24، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741ل منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ او

 نحوه نشستن

نشسته بودند در حالی که یکی از پاهای  السالم را دیدم کهحضرت علی بن الحسین علیه»گوید: می« ابوحمزه ثمالی»

 گویند آنپسندند و میمردم این نحوه نشستن را نمی»بودند. من عرض کردم:  خود را بر روی ران پای دیگر گذاشته

  «!!نحوه نشستن خداوند است

خسته شده و ماللت به من روی آورده بود و خداوند را هرگز ماللت  من به این گونه نشستم چرا که»فرمود:  حضرت

  . [1] «.گیرداو را خواب و چرت فرانمی عارض نشده و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 12، ج 24، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 
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 نقش انگشتری

نمودند، و انگشتری ایشان دارای نقوش مختلفی می السالم بر اساس یکی از سنن اسالمی انگشتر به دستامام سجاد علیه

  .روایات ذکر شده است بوده است که نوع آنها در

له الحمد ل»السالم چنین بود: علی بن الحسین علیه« خاتم»که نقش  السالم نقل شده استاز آن جمله از امام صادق علیه

است که نقش انگشتری حضرت  نقل شده -السالمیهعل-الحسن الرضا [ . چه اینکه از حضرت ابی1« ]العظیم. العلی

خوار و بدبخت گردید »[ یعنی: 9« ]الحسین بن علی صلوات الله علیه خزی و شقی قاتل»چنین بود:  -السالمعلیه- سجاد

اند که ایشان کرده السالم از قول پدرشان نقلهمچنین حضرت صادق علیه« -السالمعلیه-امام حسین  کشنده حضرت

السالم نقل شده که نقش خاتم همچنین از حضرت رضا علیه . [7] «العزة لله»نقش خاتم پدرم چنین بود: »د: فرمودن

و در کتاب  . [9] «.ان الله بالغ امره»نقش خاتم پدرشان بود بدین صورت که  -السالمعلیه- حضرت علی بن الحسین

ود: السالم این چنین بحضرت امام زین العابدین علیه اتمآمده است: نقش خ« الصباغ المالکیابن»الفصول المهمه تألیف 

  . [5] «و ما توفیقی اال بالله»

از  کند کهنقل می -السالمعلیه-از امام صادق « مسلم محمد بن»اما آنچه در این ارتباط بسیار جالب است حدیثی است که 

کردم من  به دست چه کسی افتاد؟ و عرض پرسیدم که -السالم علیه -امام حسین بن علی  حضرت راجع به انگشتر

-انگشت ایشان ربوده شد. امام صادق  ام در هنگامی که همه چیز حضرت غارت شد، این انگشتر هم ازشنیده

 به فرزندش علی بن -السالم علیه -گویند صحیح نیست، هر آینه حضرت حسین می آنچنانکه»فرمودند:  -السالمعلیه

دست او قرار داد و امرش را به او  یت نمود و او را وصی خود قرار داد و انگشترش را دروص -السالمعلیه-الحسین 

- نو امیرالمؤمنی -السالمعلیه-علیه و آله و سلم نسبت به امیرالمؤمنین  تفویض کرد. همچنانکه رسول الله صلی الله

انجام داده بود و  -السالمعلیه-نسبت به امام حسین  -السالمعلیه-و امام حسن  -السالمعلیه-نسبت به امام حسن  -السالمعلیه

جمعه آن را به  رسید بعد از پدرش، و از او به من رسید و آن هم اکنون نزد من است و من هر این انگشتر سپس به پدرم

ول ای بر او وارد شدم در حالی که مشغروز جمعه :گویدمی« محمد بن مسلم« »خوانم.دست نموده و در آن نماز می

 که فارغ شد دستش را به سوی من دراز نمود و من در انگشت مبارک او انگشتری دیدم نماز بودم، پس چونکه از نماز

ن ای»پس فرمود: « الله زاد و توشه لقاء الهی است ال اله اال»یعنی: « ال اله اال الله عدة للقاء الله»نقشش چنین بود: 

-حضرت سجاد  های انگشتری[ . با توجه به نقش6« ]است. -السالمیهعل-عبدالله الحسین ابی انگشتر جدم حضرت

  .پوشیده نیست آید که بر اهلشمعارف ناب و گرانقدری به دست می -السالمعلیه

  .، )به نقل از اصول کافی(7، ح 2، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .، )به نقل از اصول کافی(4، ح 2، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از قرب االسناد( 12، ح 7، ص 96االنوار، ج بحار [3]

  .)به نقل از معانی االخبار و امالی صدوق( 19، ح 7و  6، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  .)به نقل از الفصول المهمه( 94، ح 19، ص 96بحاراالنوار، ج  [5]

  .)به نقل از امالی صدوق( 1، ح 17، ص 96بحاراالنوار، ج  [6]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 نگاه عمیق امام سجاد به ستارگان

برخاست، هنگام وضوگرفتن، چشمش به  شبی برای نماز شب از بستر خوابالسالم روایت شده است امام سجاد علیه

زده به نگاه خود در اندیشه خالق و خلقت آنها فرورفت و حیران و بهت آسمان افتاد و همچنان به ستارگان نگریست و

  :چنین بود در این وقت [ زبان حالش1داد و همچنان دستش در آب بود تا صبح شد و صدای اذان را شنید، ] ادامه

  اندیتو گویی اختران استاده

  اندیدهان با خاکیان بگشاده

  که هان ای خاکیان هشیار باشید

  در این درگه کمی بیدار باشید

  همی جوییم راه پرتو او

  همی پوییم خاک درگه او

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها
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  .794، ص «بهترین راه شناخت»ریاض السالکین سید علیخان، مطابق نقل  [1]

 .منبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 نجات از غل و زنجیر

 -که یکی از یاران و دوستان حضرت سّجاد امام زین العابدین صلوات اللّه و سالمه علیه است  -بن شهاب ُزَهری ا

  :حکایت کند

حضرت را به شهر شام فرستاد، و  آن روزی که عبدالملک بن مروان امام سّجاد علیه الّسالم را دست گیر کرد، در

  .گماشت، آن چنان که حضرت در سخت ترین وضعیت قرار گرفت مأمورین بسیاری را نیز برای کنترل آن حضرت

خداحافظی کنم؛ پس به من  با یکی از فرماندهان صحبتی کردم و اجازه خواستم تا با امام علیه الّسالم ُزَهری گوید: من

اهای او را در اتاقی بسیار کوچک دیدم، در حالی که پ اجازه دادند، همین که به محضر مبارک حضرت وارد شدم،

  .گردنش بسته و دست هایش را نیز دست بند زده بودند حضرت را با زنجیر به

من با دیدن چنین صحنه ای دلخراش، گریان شدم و عرضه داشتم: ای کاش من به جای شما بودم و شما را با این حالت 

  .نمی دیدم

خاطر می گرداند؟! چنانچه  را آزردهعلیه الّسالم فرمود: ای زهری! گمان می کنی این حرکات و شکنجه ها م امام

حضرت تکانی به پاها و دست های مبارکش داد و خود را از ُغل و  بخواهم و اراده نمایم، همه آن ها هیچ است. سپس

آمدم. بعد از آن  بند رها ساخت؛ و آن گاه من از حضور پُر فیض حضرت خداحافظی کرده و بیرون زنجیر و دست

گفتند: نمی دانیم در زمین فرو رفته و یا آن که به آسمان  جوی حضرت بسیج شده بودند و میشنیدم که مأمورین در جست

کجاوه او رفتیم، غل و  چندین مأمور مواظب او بودیم؛ ولی شبانگاه او را از دست دادیم و چون به باال رفته است، ما

زهری گوید: من سریع نزد عبدالملک رفتم تا بیشتر در جریان  .زنجیر را در حالی که کف کجاوه افتاد بود، خالی دیدیم

روزی که علی بن  هنگامی که بر عبدالملک وارد شدم، پس از صحبت هائی، به من گفت: در آن چند امر قرار گیرم، و

است؟ و از  اظهار نمود: ای عبدالملک! تو را با من چه کار الحسین علیهماالّسالم مفقود شده بود، ناگهان نزد من آمد و

  .گفتم: دوست دارم نزد من و در کنار من باشی من چه می خواهی؟

فرمود: ولیکن من دوست ندارم؛ و سپس از نزد من خارج شد و رفت، و مرا از آن پس ترس و وحشتی عجیب فرا 

  . [1] .گرفته است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .74، ح 14، ص 7إثبات الهداة: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 نتیجه تواضع در مقابل بی خردان

دوستان و یاران خود نشسته بود، که یکی از  م در جمع عدّه ای ازروزی امام سّجاد، حضرت زین العابدین علیه الّسال

  .حسن وارد شد خویشان آن حضرت، به نام حسن بن

آن حضرت باز کرد؛ و امام علیه الّسالم سکوت نمود  و چون نزدیک حضرت قرار گرفت، زبان به دشنام و بدگویی به

 سپس تا آن که آن مرد بد زبان آنچه خواست به حضرت گفت وآن مرد بی خرد نشان نداد  و هیچ عکس العملی در مقابل

  .از مجلس بیرون رفت

جلسه خطاب نمود و فرمود: دوست دارم هر که مایل باشد با یکدیگر نزد  آن گاه، امام سّجاد علیه الّسالم به حاضرین در

  .برویم تا پاسخ مرا در مقابل بد رفتاری او بشنود آن مرد

سول اللّه! ما همگی دوست داریم که همراه شما باشیم و آنچه الزم باشد به او بگوییم و از شما حمایت افراد گفتند: یابن ر

  .کنیم

این آیه شریفه قرآن نصیحت  حضرت کفش های خود را پوشید و به همراه دوستان خود حرکت کرد و آن ها را با سپس

  . [1] «لمحسنینواللّه یحّب ا والکاظمین الغیظ والعافین عن النّاس»نمود: 

  .و با این سخن دلنشین، همراهان فهمیدند که حضرت با آن مرد برخورد خوبی خواهد داشت

بگوئید که علی بن الحسین آمده  به منزل آن مرد رسیدند، حضرت یکی از همراهان را صدا کرد و فرمود: به او وقتی

، با خود گفت: او آمده است تا تالفی کند و جسارت منزل او آمده است است. چون مرد بد زبان شنید که آن حضرت درب

به او فرمود: ای  پاسخ گوید. پس هنگامی که آن مرد درب خانه را گشود و از خانه خارج گشت، حضرت های مرا

چنان گفتی، اگر آنچه را که به من نسبت دادی در من وجود  برادر! تو نزد من آمدی و به من نسبت هائی دادی و چنین و

بوده باشد از  متعال می خواهم که مرا بیامرزد. و اگر آنچه را که گفتی، در من نیست و تهمت پس از خداوند دارد،

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

حسنه ای را از امام زین العابدین علیه الّسالم مشاهده  خداوند می خواهم که تو را بیامرزد. چون آن مرد چنین اخالق

تهمت بود  ، گفت: ای سرورم! آنچه را که به شما گفتم،گرفته و بوسید و ضمن عذرخواهی کرد، حضرت را در آغوش

  . [9] .و من خود سزاوار آن حرف ها هستم، مرا ببخش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .179وره آل عمران: آیه س [1]

  .977، ص 1، اعیان الّشیعة: ج 192ارشاد شیخ مفید: ص  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 نان خشک و گوهر در شکم

  :حکایت کند -که یکی از راویان حدیث و از اصحاب حضرت سّجاد علیه الّسالم است  -زهری 

مخالفان حضرت نیز در آن جمع  در محفل و محضر امام زین العابدین علیه الّسالم که تعدادی از دوستان و روزی

حضرت با چهره ای غمناک و افسرده وارد شد، حضرت فرمود: چرا  حضور داشتند، نشسته بودم، که مردی از دوستان

بتوانم آن را بپردازم  ر بدهی دارم و چیزی کهشده است؟ عرض کرد: یاابن رسول اللّه! چهار دینا غمگینی؟ تو را چه

تأمین مخارج آن ها ندارم. در این هنگام، امام سّجاد علیه الّسالم به  ندارم، همچنین عائله ام بسیار است و درآمدی برای

بخش عقده ها و مصائب می  دوستش گریست، من عرض کردم: آقا! چرا گریه می کنی؟ حضرت فرمود: گریه آرام حال

مشکالت مؤمنی از دوستانش را برطرف نماید. در همین بین،  د و چه مصیبتی باالتر از این که انسان نتواندباش

ائّمه اطهار  -این ها  پراکنده شدند، و مخالفین در حال بیرون رفتن از مجلس زخم زبان می زدند، که حاضرین از مجلس

ت دارند و آنچه از خدا بخواهند برآورده می شود، ولی عاجزند دس ادّعا می کنند بر همه جا و همه چیز -علیهم الّسالم 

به حضرت عرض کرد: تحّمل  بتوانند مشکلی را برطرف نمایند. آن مرد نیازمند، این زخم زبان ها را شنید و از این که

  .بود این حرف ها برای من سخت تر از تحّمل مشکالت خودم

امام علیه الّسالم به یکی از کنیزان خود  ت به وجود آورد، و سپسحضرت فرمود: خداوند، راه حلّی برای کارهای

  .سحر دارم بیاور، کنیز دو قرص نان خشک آورد فرمود: غذایی را که برای افطار و

پس آن مرد  این دو عدد نان را بگیر، که خداوند به وسیله آن ها بر تو خیر و برکت دهد، :حضرت به آن دوستش فرمود

  .رفت و رفتدو قرص نان را گ

کرد، به او گفت: یکی از ماهی های خود را به من بده تا در عوض آن قرص  در بین راه، به ماهی فروشی برخورد

آن یک قرص نان دریافت نمود.  به تو بدهم، ماهی فروش نیز قبول کرد و یک عدد ماهی به آن مرد داد و در ازای نانی

خواست ماهی را برای عائله اش تمیز و آماده پختن نماید، پس همین که  آن مرد ماهی را گرفت و چون به منزل رسید،

برداشت و شکر و سپاس  را پاره نمود، دو گوهر گرانبها در شکم ماهی پیدا کرد، با شادمانی آن ها را شکم ماهی

خانه اش را کوبید، وقتی بیرون آمد، دید همان ماهی فروش  خداوند متعال را به جای آورد. در همین بین، شخصی درب

نم در می ک تالش کردیم که این نان را بخوریم نتوانستیم؛ چون بسیار سفت و خشک است، گمان است، می گوید: هرچه

نیز به تو بخشیدم. پس از گذشت لحظاتی، شخص  وضعیتی سخت به سر می بری، بیا این نانت را بگیر؛ و ماهی را هم

 :چون درب را گشود، کوبنده درب گفت: حضرت زین العابدین علیه الّسالم فرمود دیگری درب خانه اش را کوبید، و

کسی غیر ما نمی تواند آن نان ها را  خداوند متعال، مشکل تو را برطرف ساخت، اکنون غذا و نان ما را بازگردان، که

و قرض خود را پرداخت کرد؛ و سرمایه ای مناسب برای خوبی فروخت  بخورد. و سپس آن مرد گوهرها را با قیمت

  . [1] .تأمین مایحتاج مشکالت زندگی خانواده اش تنظیم کرد کسب و کار و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :ی نوشت هاپ

  .7، ح 714، ص 9، الخرائج والجرائح مرحوم راوندی: ج 927، أمالی صدوق: ص 91، ص 96بحاراالنوار: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 نتایج دعا

[ .مؤمن از 1عنه بالء یرید أن یصیبه.] یدفع ألمؤمن من دعائه علی ثالث: اما أن یدخر له و اما أن یعجل له و اما أن

  :گیرددعایش سه نتیجه می

  یا برایش ذخیره گردد، -1

  یا در دنیا برآورده شود، -2
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  .خواست به او برسد، از او بگرداندیا بالیی را که می -3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .941تحف العقول ، ص  [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 نتیجه اتهام

متهم کند، او را به آنچه که در او  [ هر که مردم را به چیزی که در آنهاست1من رمی الناس بما فیهم رموه بما لیس فیه.]

  .نیست، متهم کنند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .961، ص 72بحاراالنوار، ج  [1]

 .1749ایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشو

 نتیجه مخالفت با اولیاء الله

[ . بدانید هر که 1أمر ولی الله، فی نار تلتهب. ] واعلموا أنه من خالف أولیاء الله و دان بغیر دین الله، واستبد بأمره دون

ورزد، نه به  را پیروی نماید و به رأی خویش استبداد کند، و به غیر از دین خدا، دین دیگری با اولیای خدا مخالفت

  .فرمان ولی خدا، در آتشی فروزان درافتد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .929ص  تحف العقول، [1]

 .1749منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ اول زمستان 

 نماز امام سجاد

پرهیزگاری است و نماز از مهمترین چیزهایی  اما نماز چنان که در حدیث آمده است، معراج مؤمن و وسیله تقرب هر

تا مرحله  رساند واج خود برگزیده بود که او را به خدا میداشت و آن را به عنوان معر بود که امام عالقه قلبی زیادی

کرد که نماز بخواند، بدن مقدسش قصد می برد، و به هنگامی کهاتصال به آفریدگار جهان و هستی بخش باال می

  :لرزید، از علت آن پرسیدند، فرمودمی

[ . و ما اینک برخی از حاالت آن 1« ]کنم؟یم ایستم و با چه کسی راز و نیازدانید که در حضور چه کسی میآیا می»

  :کنیموقت نماز بیان می حضرت و معطر کردن خویش را در

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

و عقد الفرید:  179/  7، حلیة االولیاء: 29/  9، صفة الصفوة: 74/  9، سیر اعالم النبالء: 917لمآل: ص وسیلة ا [1]

7  /117.  

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 نگرانی امام سجاد در وقت احرام

میقات مردم مدینه و کسانی است که از آن جا  رسید کهالسالم وقتی که به یکی از میقاتها مانند مسجد شجره میامام علیه

به جا  کرد به انجام آداب احرام؛ از قبیل غسل و دیگر اعمال احرامببندد، شروع می خواست احرامگذرند و میمی

شد و حالت ترس و بیم او مبارکش دگرگون می دن، تلبیه بگوید رنگخواست در وقت محرم شآورد و هنگامی که میمی

  :توانست لبیک بگوید، عرض کردندنمی گرفت به طوری کهرا فرامی

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  :فرموددر حالی که از عظمت خداوند ترس و لرز او را فراگرفته بود، می« گویید؟چرا تلبیه نمی» -

  «...ه شود: ال لبیکترسم که بگویم لبیک، و به من گفتمن از آن می»

افتاد و همواره چنین حالتی مرکبش می شد و ازخود میگفت از بیم و خشیت زیاد الهی از خود بیموقعی که لبیک می و

  . [1] .گرفتمی داشت تا وقتی که اعمال حجش پایان

وری شد به طخود میخود بی خواست لبیک بگوید ازوقتی که می السالممالک نقل کرده است که امام زین العابدین علیه

داشت و غرق در محبت او  [ به راستی که او معرفت کامل به خداوند متعال9شد. ]افتاد و مجروح میمی که از شتر

احساسات و عواطفش متوجه خدا بود و درست همانند پدرانش بود که  بوده و از کیفر و مجازات او بیمناک بود و با تمام

  .وا و دلبستگان به خدا بودندبزرگان اهل تق سادات و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .716/  7، تهذیب التهذیب: 171، خالصة تهذیب الکمال: ص 796/  91نهایة االرب:  [1]

  .716/  7تهذیب التهذیب:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 نماز امام سجاد زیر ناودان رحمت

داد زیر ناودان روه را انجام میو م السالم وقتی که مناسک حج خود از قبیل طواف و سعی بین صفاامام سجاد علیه

خواند و از یمانی آن حضرت را در آن مکان مقدس دید ایستاده و خدا را می آمد، طاووسرحمت برای ادای نماز می

شما را با چنان خضوع و »گفت:  گرید، همین که از نمازش فارغ شد، طاووس رو به آن بزرگوار کرد وخدا می خشیت

 امید است شما را از ترس و بیم ایمن دارند: یکی آن که شما پسر پیغمبر ما سه امتیاز دارید کهخشوع دیدم در حالی که ش

  «...شماست خدایید، دوم آن که از شفاعت جدتان برخوردارید و سوم رحمت پروردگار شامل حال

دارد زیرا یم مرا ایمن نمیاما این که من پسر پیامبر خدا ای طاووس»السالم با محبت و لطف خاصی پاسخ داد: امام علیه

  :فرمایدام که میتعالی را شنیده که من این سخن حق

  . [1] «.فال انساب بینهم یومئذ و ال یتسائلون»

و اما شفاعت جدم  -حال کسی نپرسد  )آنگاه که صور قیامت دمیده شود( دیگر خویشاوندی در میان نماند و کسی از -

  :فرمایدمی دای تعالیدارد زیرا که خنیز مرا ایمن نمی

  . [9] «.و ال یشفعون اال لمن ارتضی»

خداوند خود  و اما رحمت خدای تعالی نیز -نکنند مگر آن کسی که خدا از او راضی است  و از کسی شفاعت -

  . [7] «.ان رحمة الله قریب من المحسنین»فرماید: می

  . [9] «!دانم که نیکوکارم یا نه؟یو من نم -البته رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است  -

سراغ دارید؟ حقا که این امام  راستی که آیا شما چنین تواضع و خودفراموشی در برابر خدای متعال را در کسی به

  !فرزندان آدم و بشریت جز پدران بزرگوارش، همانندی ندارد منحصر به فردی است که در میان بزرگوار نسخه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  :پی نوشت ها

  .111مؤمنون /  [1]

  .94انبیاء /  [2]

  .26اعراف /  [3]

  .111/  96بحار  [4]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1جاد )جلد منبع: تحلیلی از زندگانی امام س

 .1779رضا علیه السالم 

 العابدینناقه حضرت امام زین

وار به ی آن بزرگالسالم از دنیا رفت، ناقهعلیه العابدیننگارد وقتی که حضرت زینمسعودی در کتاب اثبات الوصیه می

 زد و اشک از چشمانش جاری بود. حضرت امام باقربر قبر آن حضرت می خود را جانب بقیع خارج شد، گردن

برای دومین بار به طرف بقیع رفت. این  السالم شخصی را فرستاد تا آن ناقه را به جای خود برگردانید. آن حیوانعلیه

باقر  ماز دنیا رفت. اما السالم توقف کرد تاباالی قبر حضرت علی بن الحسین علیه عمل سه مرتبه انجام گرفت، باالخره
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العابدین نویسد: حضرت امام زینقمی می السالم دستور داد تا گودالی کندند و آن ناقه را دفن نمودند. محدثعلیه

  . [1] .ناقه سوار شد و به حج رفت بدون اینکه یک تازیانه به آن حیوان بزند السالم بیست و دو مرتبه بر آنعلیه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .69، ص 6ستارگان درخشان، ج  [1]

  . 1749منبع: حدیث اهل بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ نشر سبحان؛ چاپ چهارم 

 نجات حماد در بیابان و طی االرض به مکه

زباله )که نام منزلی است( کوچ کردیم،  سالی به قصد حج بیرون شدیم، همین که از»گوید: حماد بن حبیب کوفی می

بطوری که قافله را از هم متفرق و پراکنده ساخت و من در آن بیابان متحیر  بادی سیاه و تاریک شروع به وزیدن گرفت

مرا فراگرفت. پس من خودرا بر  ماندم. من خود را به یک وادی خالی از آب و گیاه رساندم و تاریکی شب سرگردان و

های سفید پوشیده بود و بوی مشک از او جوانی را دیدم که جامه درختی جای دادم. چون تاریکی کامل بوجود آمد

 به جای دیگری برود ترسیدم که متوجه من شده و پس« این شخص باید یکی از اولیاء خدا باشد.»گفتم:  آمد. با خودمی

ه با ای کسی ک»جوان، مهیای خواندن نماز شد و ایستاد و گفت:  پس تا آنجا که توانستم خود را پنهان و پوشیده کردم. آن

فرست و بر قلب  چیز نگهداری کرد و با جبروتش بر همه چیز چیره شد! بر محمد و آل محمد درود ملکوتش از همه

سپس مشغول خواندن « کنندگان از خودت ملحق نما. ی اطاعتشادی اقبال بر خودت را وارد کن و مرا به دایره من،

که  ی نماز گردید و حرکات او سکون گرفت برخاستم و به آن مکانارکان او آماده نماز شد. چون دیدم که اعضاء و

شدم و در پشت سرش ایستادم، دیدم گویا  یز مهیای نمازجوشد پس من نی آبی میمهیای نماز شده بود آمدم. دیدم چشمه

ناله و  گذشت که در آن آیه وعده و وعید مذکور بود بادیدم که هر وقت به آیتی میمی محرابی برای من ممثل شد و او را

  .فرمودزاری آن را مکرر می

 صد او را کردند پس او را هدایتگرای کسی که گمراهان ق»برخاست و گفت:  پس از شب، بسیار گذشت او از جای خود

او را  پناهندگان بسوی او پناه آوردند پس یافتند، و ای کسی که ترسندگان به او پناه گرفتند پس او را پناهگاه یافتند، و

 کسی که راحتی دارد کسی که بدنش را برای غیر تو قرار داد و چه موقع خوشحالی دارد ملجأ و پناه یافتند، چه موقع

ن ام و مناجاتی از مهای ترا بجای نیاوردهخواسته ر ترا کرد. بار الها! تاریکی پراکنده شد در حالی که چیزی ازقصد غی

ای  محمد و آل محمد درود فرست و یکی از دو امر اوالی خودت را بر من جاری ساز، بسوی تو سر نزده است، بر

ناپدید گردد و شناختنش بر من پوشیده بماند، پس  و از نظر مندر این وقت من ترسیدم که مبادا ا« مهربانترین مهربانان.

 دهم به آن کسی که مالل و خستگی و رنج و تعب را از توترا سوگند می»کردم:  دست به دامان او شدم و عرض

 یبال مرحمت و عنایت جای بده، بدرست برگرفته و لذت عبادت را در کام تو نهاده است، بر من رحمت بیاور و مرا در

اگر توکل تو از روی صدق باشد گم نخواهی »آن جناب فرمود: « مثل تو باشم. ام و آرزومندم کهکه من گمراه و گمشده

دیدم که زمین از زیر پایم  سپس به کنارآن درخت رفت و دست مرا نیز گرفت، ناگهان« حال از من تبعیت کن. .شد

پس من « ی معظمه است.بر تو بشارت باد، این مکان، مکه» :حرکت می نماید. همینکه صبح طلوع کرد به من فرمود

قیامت، که تو چه  دهم به آنکه امیدواری به او در روزترا سوگند می»را شنیدم. عرض کردم:  ی حاجیانصدا و ضجه

کنم، من علی بن الحسین بن علی بن معرفی می اکنون که سوگند دادی، خود را»آن حضرت فرمود: « کسی هستی؟

  . [1] «.السالم هستمب علیهمابیطال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .منتهی اآلمال [1]

 1746یم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظ

.  

 نشان دادن بهشت

دانست، تا اینکه روزی نزد امام بر حق می گویند: ابوخالد کابلی، مدت زیادی در خدمت محمد بن حنفیه بود و او رامی

 السالمالمؤمنین علیهپس ترا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر .برای من حرمتی هست»وی آمد و گفت: 

امام تو و من و »محمد بن حنفیه گفت:  «دهم آیا تو همان امامی هستی که خداوند اطاعت ترا واجب کرده است؟قسم می

رد، سالم ک السالم رسید. وقتی کهعلیهماالسالم است. پس ابوخالد خدمت امام سجاد علیه تمام مسلمانان، علی بن الحسین

ابوخالد وقتی چنین شنید « ای؟!شده است که آمده آمدی! چهر تو ای کنکر! تو به دیدار ما نمیآفرین ب» حضرت فرمود: 
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ود: فرم حضرت« سپاس مخصوص خدایی است که مرا نمیراند تا اینکه امامم را شناختم. حمد و»به سجده افتاد و گفت: 

مادرم نامیده بود، و من در جهل بودم و  تو مرا به اسمی خواندی که»ابوخالد گفت: « امامت را چگونه شناختی؟!»

االطاعه  دانستم، امروز که او مرا به شما راهنمایی کرد و گفت که شما امام واجبمی عمری محمد بن حنفیه را امام

د ابوخال« فهمیدم که شما امام مسلمین هستی. هستی، و وقتی که من خدمت شما رسیدم مرا با اسم اصلیم صدا کردی. لذا

مرا کنکر  مادرم مرا زایید نام مرا وردان نهاد و بعد از آن، پدرم آن را نپسندید و اسم گوید: وقتی کهمی در ادامه

دهم که تو امام آسمانها و زمین بود. پس من گواهی می گذاشت، و قسم به خدا تا به حال کسی مرا به این اسم صدا نکرده

حنفیه بودم. روزی  گوید: من سالها معتقد به امامت محمدابلی میدیگری آمده است که ابوخالد ک [ . در نقل1« ]هستی.

الحسین علیهماالسالم برویم. من از رفتن خودداری  یحیی پسر ام طویل مرا دید و از من خواست که خدمت علی بن

  «دارد که حرف مرا بپذیری و یک بار او را مالقات کنی؟ چه ضرری»کردم، یحیی گفت: 

ی دیوارهایش به وسیله ای نشسته که کف والسالم را دیدم در میان خانهو رفتم. امام سجاد علیها من قبول کردم و با

بر تن کرده بود. وقتی می خواستم از خدمت ایشان بیرون  فرشهای رنگین پوشیده شده و خود نیز لباسهای رنگارنگ

« پوشد؟یرنگین م پیش مردی بردی که لباسهای مرا»وقتی بیرون آمدم، به یحیی گفتم: « ما بیا. فردا پیش»بروم فرمود: 

ی آن کردم چه عیبی دارد که بروم. پس فردا باز به خانه پس تصمیم گرفتم که دیگر پیش او نروم، ولی بعد با خودت فکر

« شو. داخل»ندیدم، خواستم که بر گردم صدای آن حضرت را شنیدم که سه مرتبه فرمود:  حضرت رفتم ولی کسی را

من متعجب و « کنکر! داخل شو. ای»کردم کس دیگری را صدا می زند، که صدای آن حضرت آمد که: من گمان 

کرد و هیچ کس دیگری از آن زد که فقط مادرم مرا چنین صدا می شگفت زده شدم که چگونه ایشان مرا به نامی صدا

است و پیراهنی  ای گلی نشستهانهداخل شدم و آن حضرت را دیدم که بر روی بوریایی از نی در خ آگاهی نداشت. پس

های همسرم بود و و آنچه تو دیروز دیدی از خواسته ای ابوخالد! من تازه داماد هستم»کرباسی بر تن دارد، فرمود: 

 نشان»کردم:  عرض« می خواهی مقام خودم را در بهشت به تو نشان بدهم؟»سپس فرمود: « کنم. نخواستم با او مخالفت

های آن نگاه قرار دارم و به کاخها و رودخانه ستش را بر چشمهایم کشید، ناگهان دیدم در بهشتپس ایشان د« دهید.

ر د بودم، تا آنکه آن حضرت باز دست خود را بر چشمهایم کشید که یک مرتبه دیدیم کنم، پس مدتی به این حالتمی

  «.محضر ایشان قرار دارم

  «!دانی؟معنی کنکر را می آیا»السالم از من پرسید: سپس امام سجاد علیه

بود پس مادرت به لغت  هنگامی که تو در شکم مادرت قرار داشتی وزنت زیاد»حضرت فرمود: « نه.»کردم:  عرض

  . [9] «.وزن زد: ای کنکر! یعنی ای سنگینمحلی خودش ترا صدا می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .99بحاراالنوار ج  [1]

  .مدینة المعاجز= [2]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 نفرین مستجاب

  :گویدیکی از اهالی کوفه می« منهال بن عمرو»

مرا دید و از  السالم شرفیاب شدم. آن حضرت چونرفتم و در آن جا به محضر امام سجاد علیه برای انجام حج به مکه

او زنده »گفتم: «اصغر( چه خبر؟برادر شیرخوارم علی از حرملة بن کاهل اسدی )قاتل» :محل اقامتم پرسید و فرمود

اللهم »مرتبه فرمود:  السالم با چشمانی اشکبار دست به آسمان بلند کرد و سهامام علیه« ارد.د است و در کوفه سکونت

داغی آهن را به او بچشان. پروردگارا او را به آتش دوزخ  !پروردگارا« »اذقه حر الحدید، اللهم اذقه حر النار.

  «.بسوزان

السالم قیام کرده است با علیه ه خونخواهی امام حسینسفر حج بازگشتم و چون باخبر شدم که)مختار( در کوفه ب من از

  .یکی از دوستانم به قصد دیدار او حرکت کردیم

 ی کوفه حرکت نمود. مای کناسهمحله به محضر مختار رسیدیم، دیدیم مختار اسب خود را طلبید و با سپاهیانش به چون

فرستاده است. مدتی نگذشت که « حرمله»دستگیری  او مأمورانی را برای نیز با مختار همراه شدیم و دانستیم که

حمد و سپاس »افتاد فرمود:  ی جنایتکارمختار، حرمله را دست بسته آوردند. مختار چون نگاهش به حرمله مأموران

 های حرمله را قطع کنند. این فرمان فورا اجرا شد. مختارداد تا دست گاه دستورآن« خدایی را که مرا بر تو مسلط نمود.

گاه مختار به اجرا درآوردند. آن داد تا پاهای او را نیز قطع کنند. و مأموران اجرای حدود، این فرمان را نیز دستور

  .میان آتش سوزان بسوزانند دستور داد تا آتش روشن کنند و حرمله را در

 السالم در مکهامام سجاد علیه آتش سوزان دیدم، ناخود آگاه به یاد دعای منهال بن عمرو گوید: چون حرمله را در میان

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

  «...سبحان الله، سبحان الله»افتادم و از روی تعجب چند بار گفتم: 

السالم را نقل کردم و گفتم اینک علیه من داستان خود و دعای امام« چرا تسبیح گفتی؟»متوجه من شد و فرمود:  مختار

بر خ السالم به دست تو متعجب شدم و خدای را تسبیح گفتم. مختار از شنیدن اینعلیه ی اجرای نفرین اماماز مشاهده

  «.ابوالحسن در مورد حرمله این چنین نفرین فرمود الله، الله. آیا به راستی»زده شد و گفت: بسیار شادمان و هیجان

به جا آورد و خدا  ای طوالنیند و سجدهمختار فورا از اسب پیاده شد و دو رکعت نماز خوا« سوگند. آری به خدا»گفتم: 

  .را به سبب افتخاری که نصیبش شده بود شکر گفت

ر! مرا ای امی»رسیدیم به مختار گفتم:  اممختار پس از سوزاندن حرمله به طرف کوفه بازگشت. چون به مقابل خانه سپاه

 دهی که ابوالحسن سه بارو به من خبر میای منهال! ت»مختار فرمود: « باش. سرافراز کن و امروز ناهار میهمان من

با این وجود مرا برای صرف غذا دعوت  گاه دیدی که نفرین ابوالحسن به دست من اجرا شد وحرمله را نفرین نمود و آن

ی ابوالحسن به دست من ی اجرای خواستهروزی است که باید به شکرانه کنی؟ امروز روز غذا خوردن نیست بلکهمی

  . [1] «.گرفت روزه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .779، ص 92بحاراالنوار، ج  - 719، ص 9کشف الغمه، ج  [1]

  . 1741ید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ س

 نجات کودک

تازه با دست و زانو به راه افتاده بود در  السالم در نزدیکی چاهی مشغول نماز بود. طفلی کهروزی امام سجاد علیه

 دیدند که طفل به سر چاه عمیقی رسیده است و هر لحظه امکان دارد که به چاه کرد. ناگهانصحن خانه، حرکت می

جرأت نزدیک شدن به کودک نیست  ی مرگ است و کسی را نیزدید کودکش در آستانهسرنگون شود. مادر طفل که می

ترین فرد به کودک دید از آن حضرت کمک خواست. السالم را نزدیکعلیه گریست و چون امامزد و میمرتب فریاد می

نماز مشغول بود و کودک خردسال  ا آرامش تمام همچنان بهای توجه به اطراف خود و بالسالم بدون ذرهسجاد علیه امام

و آه از نهاد مردم برآورد. مادر طفل، صدای گریه به آسمان بلند کرد  چون سر را داخل چاه کرد به داخل آن سقوط کرد

مازت را چاه افتاد ولی تو ن هاشم چقدر سخت دل هستید. کودکم درشما بنی»السالم گفت: به امام سجاد علیه و خطاب

تمام شد. بر سر چاه آمد و دست دراز کرد و به قدرت خداوندی  چون نماز حضرت« قطع نکردی تا آن را نجات دهی.

کسی را  ای ضعیف الیقین! بگیر طفلت را. من خدمت»گرفت و نزد مادرش گذاشت و فرمود:  طفل را از ته چاه

  . [1] «.کردم که در قعر چاه کودک تو را حفظ کردمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .22النورین، ص سبزواری، جامع [1]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 نامه پنهانی

  :چون حجاج بن یوسف به مدینه آمد، بعد از قتل عبدالله بن زبیر به عبدالملک بن مروان نوشت

خ عبدالملک در پاس« قتل برسانی. خواهی سلطنت و ملک تو پایدار و باقی بماند، باید علی بن الحسین را بهمی اگر»

 فانظر دماء بنی عبدالمطلب فاحقنها و اجتنبها؛ فانی رأیت آل ابی سفیانبعد:  بسم الله الرحمن الرحیم. اما»حجاج نوشت: 

هاشم اجتناب کن، چرا که من دیدم چون دست بنی ای حجاج! از ریختن خون« »لما و لغوا فیها لم یلبثوا بعدها اال قلیال.

گاه نامه آن [ . و1« ]انید.آلوده گشت، خداوند حکومت و سلطنت را از ایشان برطرف گرد سفیان به خون ایشانآل ابی

ر السالم دمراسله مطلع نگردد. حضرت سجاد علیه را مهر کرد و مخفیانه و پنهانی برای حجاج فرستاد تا کسی از این

عبدالملک  نامه را به حجاج فرستاد، مردم مدینه را از مضمون آن آگاه ساخت و برای همان ساعتی که عبدالملک،

  :نوشت

هاشم بیان ای و دانستم آنچه را که در حفظ خون بنینوشته ر عالم خواب خبر داد از آنچه به حجاجپیغمبر خدا مرا د»

چون نامه را  عبدالملک بن مروان« دلیل خداوند، ثبات ملک و مزید عمر، به تو عنایت فرمود. داشتی، و به همین

تعجب کرد و در صدق آن حضرت شکی به دل راه  بسیار ی خود بودخواند، از تاریخ نامه که دقیقا موافق با تاریخ نامه

  .خشنود گردید وقت ونداد و از این امر خوش

 .ی این نامه شاد گردانیدالسالم فرستاد به جهت این که او را به وسیلهپس مقداری لباس و درهم برای امام سجاد علیه
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[9] .  

  اوالد نبی شافع روز عرصاتند

  الدرجاتنددارای مقامات رفیع

  در روز قیامت همه اسباب نجاتند

  ای وای بر آن کس که به این قوم درافتاد

  با آل علی هر که در افتاد ورافتاد

  کام و دهن از نام علی یافت حالوت

  گل در چمن از روی علی یافت طراوت

  هر کس که به این سلسله بنمود عداوت

  در روز جزا جایگهش در سقر افتاد

  علی هر که درافتاد ورافتادبا آل

  ی پاک جفا کردهر کس که به این سلسله

  بد کرد و نفهمید و غلط کرد و خطا کرد

  ها کرددیدی که یزید از ستم و کینه چه

  آخر به درک رفت و به روحش شرر افتاد

  علی هر که درافتاد ورافتادبا آل

  علی داشت معاداتحجاج که با آل

  ر روز بسی شیعه و ساداتکشت به همی

  امروز بر او لعن کنند اهل سعادات

  ی ظلمش به همه بحر و بر افتادآوازه

  علی هر که درافتاد ورافتادبا آل

  جیش متوکل به لب شط بنشستند

  بر زائر شاه شهدا راه ببستند

  از کین، دل زوار حسینی بشکستند

  ی عشق بسی دست و سر افتاداز قافله

  لی هر که درافتاد ورافتادعبا آل

  یا رب به حق منزلت شاه شهیدان

  کن روزی ما کرببال از ره احسان

  ما غرق گناهیم و توئی غافر عصیان

  دریاب که دین همه اندر خطر افتاد

  . [7] علی هر که درافتاد ورافتادبا آل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .از همین واقعه نشأت گرفته باشد« با آل علی هر که درافتاد، ورافتاد»ی معروف رسد جملهبه نظر می [1]

  .92، ص 96مجلسی، بحاراالنوار، ج  [2]

  .مال(الدین قزوینی )نسیم شسید اشرف [3]

  . 1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ؛ چاپ دوم 

 نجات جا افتاده از قافله

است که پرده ها را پاره می کند و شرم  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: شراب خواری و قمار بازی از گناهانی

 کوفی روایت می کند که یک سال در حال رفتن به حج بودم از قافله عقب حبیب و حیا را از میان برمی دارد. حماد بن

پناه بردم و در کنار همان درخت به  ماندم و سرگردان شدم وقتی شب شد به یک وادی رسیدم درختی در آنجا بود به آن

 آبی ظاهر شد و او دیدم که لباس سفید کهنه پوشیده بود. برای او چشمه استراحت پرداختم. در تاریکی شب جوانی را

مشاهده کردم مقابل او محرابی  گرفت و قبل از شروع به نماز اذکاری خواند و بعد مشغول نماز شد در این حال وضو

با ناله و استعاذه خواند، وقتی این حالت را دیدم با خود گفتم این مرد  ظاهر شد. نمازی بسیار طوالنی و سوزناک همراه

ای حماد اگر توکل تو به خداوند نیکو  :د، هنگامی که نمازش تمام شد به من نگاه کرد و فرموداز اولیاء خداوند باش باید

گرفت و گفت بیا و من پشت سر وی راه می رفتم و چنان احساس می کردم که  بود راه را گم نمی کردی سپس دست مرا

برو. گفتم به آن خدایی که به  است حاالرا زیر قدم های من در می نوردند وقتی صبح شد به من فرمود: این مکه  زمین
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  .چون مرا قسم دادی منم علی بن الحسین :او امید دارید بفرمایید شما که هستید؟ فرمود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 نفرین امام سجاد به حرمله و عاقبت وی

عمران این بود که گفت: هرگز کسی  حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: آخرین وصیت خضر عالم به موسی بن

  .را به سبب گناهش مالمت و سرزنش ننمائید

فرمودند. گفت: مختار در مسند  ابن عمرو کوفی به خدمت امام سجاد علیه السالم آمد، حضرت از مختار سؤال منهال

قتل می رساند. حضرت فرمود: آیا حرملة ابن کامل االسدی زنده  حکومت است و هر روز گروهی از دشمنان شما را به

بدبختی بود که سر  حرارت آتش را بچشان. حرملهحضرت فرمود: اللهم أذقه حر النار خدایا به او  است؟ گفت: بلی

گوید: وقتی به اطراف کوفه رسیدیم در بیرون شهر دیدم  مبارک امام حسین علیه السالم را به دمشق می برد. راوی می

و  سالم کرده ایستاده است و گروه زیادی در خدمتش بودند و چنان یافتم که انتظاری دارد بعد که مختار سوار بر اسب

آوردند، مختار خیلی خوشحال شد و گفت: الحمدالله که  ستادم بعد از لحظه ای دیدم که حرمله ی پلید را دست بستهای

که ملعون را تکه ت مسلط گردانید و دستور داد دسته هایی آوردند و آتشی عظیم برافروختند و آن خداوند متعال مرا به تو

علیه السالم شنیده بودم و این کار را از مختار دیدم تبسم  امام سجادو در آن آتش انداختند و من چون آن سخن را از 

علیه السالم رسیدم و آن  نگاهش به من افتاد و علت تبسم را پرسید. گفتم: من در مدینه خدمت امام سجاد نمودم، مختار

آن گفتگو به خاطرم این امر عجیب را مشاهده نمودم و چون  حضرت چنین فرمود و حاال هنوز داخل شهر نشده ام که

خوردم که آنچه گفتم بیان  مختار چند بار مرا قسم داد که آیا آنچه گفتی از آن حضرت شنیدی؟ من قسم آمد تبسم کردم،

نماز خواند و سجده ی شکر به جای آورد و ساعتی صورت  واقعیت است. سپس مختار از اسب فرود آمد و دو رکعت

منزل  گریه می کرد و بعد از آن سوار بر اسب شد و در خدمت ایشان حرکت کردیم و چون خود را به خاک می مالید و

چیزی تناول کند. مختار گفت: آن وقتی که آن  من در مسیر راه بود از مختار خواهش کردم که به خانه ی من بیاید و

به  ن مستجاب شده و دعای اونخورده بودم و به شکرانه آن که دعای حضرت در شأن م خبر را از تو شنیدم من چیزی

روزه هستم وگرنه دعوت تو را قبول  لطف خداوند متعال توسط من به منصه ظهور رسیده، نیت روزه کردم و امروز را

  .دهد می کردم. خداوند متعال به تو جزای خیر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 نشانه ای از نشانه های امامت

جایی  حرام گام بر نداری و از رفتن به حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: و اما حق دو پایت این است که در راه

  .که سزاوار نیست توقف کنی

شیعیان از ام سلیم صاحب  محمد بن عیاش در کتاب مقتضب االثر به سندی از طریق سنیان و سندی از طریق احمد بن

ائمه علیهم السالم آن را مهر می کردند، در حدیثی طوالنی روایت می  آن ریگی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و

فرمود: ریگ را بیاور و آن  حضرت سجاد علیه السالم وارد شد، قبل از این که اظهار کند، آن حضرت چون بر :کند که

  .ریگ به او نشان داد را مهر کرد و نام های ائمه علیهم السالم را در آن

در  هفرمود: برگرد. ام سلیم گفت: برگشتم و حضرت را دیدم ک هنگامی که ام سلیم خارج شد، حضرت او را صدا زد و

دست راست خود را  ایستاده است. سپس رفت و خندان داخل اطاق شد و فرمود: بنشین ای ام سلیم! و وسط صحن خانه

غایب شد. آن گاه فرمود: ای ام سلیم! بگیر و کیسه ای به  دراز کرد؛ دیوارها و کوچه ها شکافته شد و دست از نظر من

آن بود. پس بیرون  ین از مهره هایی که در جعبه ای در منزل داشتم درگوشواره های طال و چند نگ من داد که دینارها و

کردم که در جای خود نیست و فهمیدم که جعبه همان  رفته و به منزل خود وارد شدم. به طرف جعبه رفتم و مشاهده

  .جعبه است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 نووی

  . [1] «.تمام مسلمین بر عظمت امام زین العابدین در هر جهت اتفاق نظر دارند»گوید: نووی می

دارند و این تجلیل به خاطر برخورداری آن  السالم اتفاقه بزرگداشت و تعظیم امام علیهراستی که تمام مسلمین دربار به

  .جای گرامیداشت و افتخار برای همه مسلمانان است باشد کهای میحضرت از صفات برجسته

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .797/  1تهذیب اللغات و االسماء: ق  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 نویری

فردی ثقه، پارسا، امین، پرحدیث و از  - رحمه الله -علی بن حسین »گوید: نویری میشهاب الدین احمد بن عبدالوهاب 

  . [1] «.ترین آنها بوده استطاعت بیت و نیکترین افراد اهلبا فضیلت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .799/  91نهایة االرب فی فنون االدب:  [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 نقش اندیشه

معیار امتیاز انسان از حیوان و سایرین است. اگر  دهد. اندیشه بالنده،ل میاندیشه، پایه و بنیان هویت هر انسان را شک

  .تر از آن قرار خواهد دادگرایید، انسان را در ردیف حیوان، بلکه پست اندیشه به خمودی و ایستایی

کند. ان شر ط میهویت انسانی سقو بندد، ازهای اندیشه را بر خویش میانسان به اندیشیدن وی است. آن که راه امتیاز

اندیشند، نمی های کر و اللی کهبدترین جانداران در پیش خدا انسان[ »1یعقلون، ] الدواب عند الله الصم البکم الذین ال

ی بندند، صم بکم عمبالندگی اندیشه گفتگو را بر خویش می های اندیشه را، گوش و چشم، و راهآنان که راه« باشند!می

شده است. خمودی و  اند و توان اندیشیدن از آنان گرفتههای اندیشیدن را بر خود بستهون راهچ [9] .فهم ال یعقلون

آنان از حق است. نقش محوری اندیشه، شناخت خدا و باور  بینیایستایی اندیشه نتیجه عناد و استکبار و خود بزرگ

ه از است نه اندیشه. آن ک به خدا نیانجامد، پندار ای کهاست. اندیشه بالنده یعنی باور خدا. اندیشه پایان انسانزندگی بی

[ 7ای ندارد، و من یرغب عن ملة ابراهیم اال من سفه نفسه، ]بهره تابد، گرفتار پندار است و از اندیشهدین رو برمی

ه ان کدوزخی«. تابدبرنمی اندیشه، از دین ابراهیم )معیار هر دین آسمانی است( روجز افراد سفیه و بی هیچ کس به»

و شدیم، لو کنا نسمع ادارند که اگر اندیشه داشتیم، دوزخی نمیابراز می پایان کارشان به دوزخ انجامیده، این حقیقت را

اندیشیدیم، از دوزخیان قرار می بستیم و اگراگر راه اندیشه )شنوایی( را نمی[ »9ما کنا من اصحاب السعیر. ] نعقل

اقال ع فرماید: اگر کسی اندیشمند باشد، دیندار خواهد بود، من کانهمین راستا می الم درالسامام صادق علیه« گرفتیم.نمی

های ابتذال و حتی بت پرستی دامن گیر و فرهنگ ها و پندارها و خرافات[ . بر این اساس آنچه از آویخته2کان له دین. ]

 جاهلیت و هایها و آداب و رسومیشید، فرهنگاندایستایی اندیشه است. اگر کسی می بشر شده است، به خاطر خمودی و

ید، پرستسراسر هستی را فراگرفته است، بت نمی پذیرفت. به جای خدای مهربان که نورشها و پندارها را نمیآویخته

کنید، آیا شما می هایی که به جز خدا پرستشاف بر شما و آن بت[ »6الله افال تعقلون. ] اف لکم و لما تعبدون من دون

 شد. که بت پرستی ثمره تلخ خمودی و ایستایی اندیشهگیر نمیدامن شد، بت پرستیاگر اندیشه، بالنده می«. اندیشید.نمی

با این [ »7آباءهم ال یعقلون شیئا. ] بندد، او لو کاناندیشه بالنده شود، تقلیدهای چشم و گوش بسته رخت برمی است. اگر

«! پیمایندیم ی آنان راپرستی رفتند، اینان نیز با پیروی چشم و گوش بسته کژراههبت ون اندیشه دنبالکه پدران آنان بد

ها اندیشه در آغاز و انجام خویشتن، اندیشه در خزانه از این روست که اندیشه در مبدأ هستی، نظام هستی، انجام هستی،

قیمة کل  ارزش و قدر قیمت انسان قرار گرفته است. ان [ معیار4جاءکم بصائر من ربکم، ] و معارف وحیانی که قد

  .«باشدوی می یمقدار ارزش هر انسان به مقدار اندیشه[ »4امرء و قدره معرفته. ]

[ راه را شفاف و پیمودن راه را هموار 11القرآن خزائن ] پایان معرفت است، آیاتاندیشه در وحی الهی که خزاین بی

. دیدن آنگاه رفتن رساند. اندیشه یعنی دیدن، و عمل و رفتار یعنی رفتن. اولیع به مقصد میرا سر سازد، و هر رهرومی
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د، سازبلکه به مقدار سرعت خود انسان را از مقصد دور می رساند،که رفتن بدون دیدن نه تنها انسان را به مقصد نمی

بدون اندیشه همانند  رفتار[ »11 بعدا. ]بصیرة کالسایر علی غیر طریق فال تزید سرعة السیر اال العامل علی غیر

همان گونه که دیدن بدون رفتن نیز ایستایی و « شود.دور می راهه راه پیمودن است، هر مقدار سرعت گیرد از مقصدبی

  .ارتجاع خواهد بود نیز گردش به عقب و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .99انفال،  [1]

  .171بقره،  [2]

  .171همان،  [3]

  .11ملک،  [4]

  .6کافی، باب وجوب طاعت العقل، ح  [5]

  .67انبیاء،  [6]

  .171بقره،  [7]

  .119انعام،  [8]

  .9، ص 1معانی االخبار، ج  [9]

  .494، ص 9وسائل، ج  [10]

  .966تحف العقول، ص  [11]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 نرمش برای تربیت

تردید کودک از خشونت و نیز بی دهد. وبدون تردید دوران کودکی بهترین دوران یادگیری انسان را شکل می

شود، برخورد مهربانانه و های دینی میها و آموزهبه ارزش کرد کودکچه باعث رویگیری گریزان است. آنسخت

دینی خواهد  ها و معیارهای ارزشیهای کودک است. این روش باعث جذب کودک به آموزهخواسته نرمش و توجه به

  .شد

م های ارزانی شده معلیفته ارزشگریزان نخواهد بود، بلکه ش کودک اگر از معلم و مؤدب خویش مهربانی ببیند، نه تنها

دیگران مهربان بودند و با  شود، بر اساس این معیار است که انبیا و امامان نسبت به کودکان بیش ازمی و مربی خویش

نمودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که های وحیانی میارزش های الهی را جذبواژهروی گشاده و لبخند گل

نشاند. امامان نیز همین روش می نمود و آنان را بر دامن خودجهان بشریت است به کودکان سالم می شخصیت اولین

حتی  های دینیالسالم با کودکان مهربان بود. برای آشنا نمودن آنان به آموزهعلیه جذاب را در پیش داشتند. امام سجاد

مغرب و عشا و ظهر و عصر را با هم انجام  ورد. نمازداد کودک نماز را در بیرون از وقت نماز به جای آاجازه می

ها دهید بچهو العشاء جمیعا. هنگامی که از حضرت سؤال شد چگونه اجازه می دهند، یأمر الصبیان ان یصلوا المغرب

این  [ امام1که بدون نماز بخوابند. ] این وقت نماز بجای آورند، فرمودند این هنگام نماز خواندن بهتر است از این در

  .شوند مندگر نشود. آرام آرام به آنها عالقههای دینی بر کودک سخت جلوهآموزه گیرد تارفتار آسان را در پیش می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :وشت هاپی ن

  .14، ص 7مستدرک، ج  [1]

  . 1749منبع: امام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم 

 نماز بی والیت

 ها و مکانهایما فرمودند: کدامیک از بقعه السالم بهالعابدین علیهاز ابوحمزه ثمالی روایت شده که گفت: حضرت زین

  .خدا و رسول و وصی رسول او داناترند :زمین افضل و برتر است؟ عرض کردیم

 السالم است و اگر مردی بهمکانها برای ما بین رکن و مقام حضرت ابراهیم علیه حضرت فرمودند: برترین بقعه و

پنجاه سال بوده، عمر نماید و  السالم در میان قومش عمر کرد که مطابق قرآن نهصد ومقداری که حضرت نوح علیه

روزه بگیرد و شبها را به عبادت برخیزد، اما بدون اعتقاد به والیت و  این مدت، همیشه روزها رازنده بماند و در 

  . [1] .نخواهد رساند ما، خداوند را مالقات کند و بمیرد آن عبادات بسیار، هیچ گونه سودی به او امامت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .797، ص 9و طرائف الحکم، ج  47، ص 1وسائل الشیعه، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 ز مردم به همدیگرنیا

السالم نیاز گردان. امام سجاد علیهبی السالم عرض کرد: بارالها! مرا از خلق خودمردی در محضر امام سجاد علیه

نیاز بی به یکدیگر وابسته و نیازمندند، ولی بگو: بارالها! مرا از خلق بد خود فرمودند: این چنین نیست، همانا مردم

  . [1] .ساز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .714تحف العقول، ص  [1]

چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛

  . 1741اول بهار 

 نصایح ارزشمند

  :گویدالسالم، این نصیحت پرارزش را به یکی از اصحابش فرموده و میامام سجاد علیه

یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی  و اذا رأیت الذین»لک أن تقعد مع من شئت فان الله تبارک و تعالی یقول:  لیس»

 [ و لیس لک أن تتکلم بما1« ]شیطان فال تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمینال یخوضوا فی حدیث غیره، و اما ینسینک

رحم الله عبدا قال خیرا »الله )ص( قال:  [ و ألن رسول9« ]و ال تقف ما لیس لک به علم»شئت فان الله تعالی یقول: 

نه ع ان السمع و البصر و الفؤاد کل أولئک کان»ما شئت، فان الله تعالی یقول:  و لیس لک أن تسمع« فغنم أو صمت فسلم

  . [9] « [7مسؤوال. ]

چون کسانی را ببینی که درباره آیات ما به »فرماید: خدای تعالی می تو حق نداری با هر کسی مجالست کنی، زیرا که»

بگویند و اگر شیطان از خاطر تو  ه مطلب دیگری سخنکنند پس از ایشان رو بگردان تا این که دربارگفتگو می عناد

 و حق نداری هر سخنی را بگویی، زیرا که خدای تعالی« ستمگران منشین. برد، بعد از آن که به خاطرت آمد، با گروه

ای را که سخن خداوند بیامرزد آن بنده» :و رسول اکرم فرموده است« از آنچه که علم نداری پیروی مکن»فرماید: می

یرا ز و تو حق نداری به هر سخنی گوش فرادهی،« خاموشی گزیده و سالم مانده است. نیکو گفته و فایده برده است و یا

براستی که انسان « گیرند.بازخواست قرار می همانا گوش، چشم و دل همه اینها مورد»فرماید: که خدای تعالی می

جات ن خود پیاده کند به خیر کلی رسیده و از بدبختی و گرفتاریروی واقعیت زندگی  مسلمان اگر این نصایح ارزنده را

  .یافته است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .64سوره انعام /  [1]

  .76/  سوره اسری [2]

  .74سوره اسری /  [3]

  .799/  1تفسیر برهان:  [4]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 نشانه های مؤمن

  :السالم فرمودامام علیه

القلة،  یمانی: و ما هی یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوة، و الصدقة فیال عالمات المؤمن خمس: فقال له طاووس»

های مؤمن پنج تاست، طاووس یمانی نشانه» . [1] .«و الصبر عند المصیبة، و الحلم عند الغضب، و الصدق عند الخوف

 در حال تنگدستی، صبر وها کدامند؟ فرمود: پارسایی در خلوت، صدقه دادن نشانه عرض کرد: یابن رسول الله آن
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براستی این صفات « بیم... شکیبایی در هنگام مصیبت، بردباری در وقت خشم و راستی و صداقت در وقت ترس و

دهد که او از بندگان شایسته خدا و از کسانی است و نشان می پنجگانه بیانگر ایمان کسی است که دارای این اوصاف

  .انداستهرا به زیور تقوا آر است که نفوس خود

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .992خصال صدوق: ص  [1]

رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 نگاهی کوتاه بر دعاهای صحیفه سجادیه

اینجا نظر شما را به شرح کوتاهی که  ، شرحهای متعدد نوشته شده، ما در«صحیفه کامله سجادیه»پیرامون دعاهای 

س از حادثه جانگداز عاشورا، خلفای کنیم: پاین مورد نموده جلب می عالمه فقید استاد شیخ محمدرضا مظفر، در

اندازه خونریزی و ظلم کرده و بی زمام امور امامت اسالمی را به دست گرفته و با استبداد و دیکتاتوری سخت، امیهبنی

  .به تعالیم اسالمی لطمه زدند

برد، کسی به محضرش می زده، در گوشه خانه به سرالسالم در این شرایط با حالی جانسوز و مصیبتعلیه امام سجاد

نبود که به میان مردم برود و وظایف و تکالیف مردم را به  رفت و خود آن حضرت هم بر اثر سانسور شدید، آزادنمی

  .آنها برساند

دعا، یکی از طرق تعلیم و تربیت  ناچار برای خود، این روش را انتخاب کرد که به وسیله دعا )با توجه به اینکه به

خاندان رسالت صلی الله علیه و آله را نشر دهد، و روح دین و پارسایی  رآن و معارف اسالم و روشاست( دستورهای ق

  .کند مردم بیاموزد و وظایف انسانها را در مورد تهذیب نفس و کسب اخالق یادآوری را به

نشر دستورها و معارف  به دست دشمنان بیفتد به ایآنکه بهانهاین روش، یگانه ابتکاری بود که امام در پرتو آن بی

صحیفه » حضرت دعاهای بسیاری به مردم آموخت. قسمتی از این نیایشها به نام کتاب اسالم پرداخت. از این رو آن

با اسلوب و سبکی بسیار دلپذیر به روش  اند. این کتابنامیده« زبور آل محمد»گردآوری شده که آن را « سجادیه

 عالی دین حنیف اسالم و دقیقترین اسرار یکتاپرستی و نبوت و صحیحترین راه عالیترین ادبیات عرب، روشنگر اهداف

باشد و در حقیقت این کتاب در می دینی -آموزش اخالق محمدی و معارف اسالمی است و محتوای امور مختلف تربیتی 

باشد و به ن و اخالق میای، یاد دهنده دینیایشی است که با سبک ویژه تعلیم دهنده دین و اخالق است یا« دعا»لباس 

ه بوده و بلندترین پایگاه استفاد البالغه، دارای حد اعالی اسلوب و روش بیان عربیاین کتاب بعد از قرآن و نهج راستی

  .است از دریای دریافتهای عرفان الهی و اخالقی

وند پرداخت و حمد و سپاس او را ستایش و تقدیس خدا آموزد: چگونه باید بهای از تعلیمات این دعا آن است که میپاره

  .نمود کرد و در درگاهش توبه

  .دهد: چگونه باید با خدا راز و نیاز کرد و با اخالص و دلبستگی تمام با خدا خلوت نمودو پاره دیگر آن است که یاد می

ایر علیه و آله و سصلی الله  از این کتاب بیانگر طرز صحیح و معنای واقعی صلوات و درود بر پیامبر اسالم قسمتی

  .باشدپیامبران و برگزیدگان می

بر عهده فرزندان، یا  قسمتی از محتویاتش، وظیفه احترام به پدر و مادر و حقوقی را که پدر و مادر این کتاب در

طور حقوق همسایگان و خویشان و همه مسلمین، و حقوق  دهد و همینفرزندان بر عهده پدر و مادر دارند شرح می

  .کندثروتمندان و به عکس، بیان می تان را نسبت بهتهیدس

 انسان را در برابر بدهکاران و سایر امور اقتصادی و مالی و در طرز معامله و ای از محتوای خود، وظایفو در پاره

  .سازدتشریح می سلکان و دوستان و اصوالً همه مردم و کارگران و خدمتگزارانرفتار با هم

و در قسمتی دیگر، همه عوامل فضائل اخالقی را که شایستگی آن را دارند تا روش کاملی برای کسب اخالق باشند، 

  .کندمعرفی می

شکیبایی کرد و باید در حاالت بیماری و  هادهد که چگونه باید در برابر ناگواریها و حادثهای دیگر، یاد میدر پاره و

  .سالمتی چگونه بود

کند... و به طور کلی آنچه را می وظایف ارتش و سپاه اسالم، و وظایف الزم مردم را در برابر سپاه، بیان ی،در فرازهای

  .نمایدفقط در سبک و لباس دعا، تشریح می که اخالق محمدی و شریعت الهی خواهان آن است

بیان  عجز در عبادت خدا را، روش 77آموزد، و در دعای های خداشناسی را میشیوه 7و  6و  1مثالً؛ در دعای 

، برنامه تهذیب 17و  94و  91در دعای  نماید. وپاداش و کیفر خدا را تبیین می 96و  74و  71کند، و در دعای می

لزوم  74شمرد. و در دعای و عوامل پرورش روح نیرومند را برمی دهدنفس و پاکسازی و بهسازی را شرح می

مظلوم ظلم بحضرتی فلم  گوید: اللهم انی اعتذر الیک منو در فرازی از آن می دهدهمدیگر را تذکر می رعایت حقوق
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مظلومی که در برابر من به او ظلم شده و من به یاری او  کنم، ازخدایا! من از پیشگاهت عذرخواهی می»انتصره: 

درس مبارزه و نهضت  و نیایش السالم در عین انزوا، در لباس دعاکوتاه سخن آنکه: امام سجاد علیه . [1] «.امنشتافته

  :گویدچنین می آموزد، مثالً در دعای بیستم صحیفهبر ضد طاغوتیان می

کنند، پیروز شوم، و زبانی عنایت فرما تا در مقام من ستم می خدایا! به من دست و نیرویی ده تا بتوانم بر کسانی که به»

دست ستمگران را از تعدی و  تا نیرنگ دشمن را درهم شکنم و ای دهاستدالل، بر مخالف غلبه کنم، و اندیشه احتجاج و

  «.تجاوز کوتاه سازم

نداشت  هایی از معجزات علمی که در جهان آن روز، بشر به آنها آگاهیصحیفه، به رشته جالب توجه اینکه در کتاب

نی، و از وزن سایه و هوا دانور را می ای خدایی که وزن تاریکی و»آن آمده:  21اشاره شده است، مثالً در دعای 

  (.آن وقت، علم و دانش، برای این اشیا وزنی قائل نبود )با توجه به اینکه در« آگاهی داری.

قدرت خود، آب  خدایا با»کند: آنجا که عرض می« عامل انتقال بیماری وبا، آب است.»گوید: می 97و در دعای 

  «.آشامیدنی دشمنان اسالم را به بیماری وبا بیامیز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .به بعد 179العقائد االمامیه )شیخ محمدرضا مظفر(، ص  [1]

 .هاردی؛ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایرانمنبع: نگاهی بر زندگی امام سجاد؛ محمد محمدی اشت

 نمازهای حضرت سجاد

اهتمام خاصی این عبادت بزرگ اسالمی را به  اند و باداشته« نماز»عالقه شدیدی به  -السالمعلیه-حضرت زین العابدین 

 موضوع و جزئیات آن، بایدو آشنا شدن با تفصیل این « عبادت»کیفیت انجام این  اند. برای بررسیآوردهجا می

  :موضوعات زیر را در خالل اسناد تاریخی و روایات اسالمی کاوش نمود

  حضرت در آستانه نماز )انجام مقدمات نماز( -1

  السالم به هنگام نمازحاالت امام سجاد علیه -2

  حضور قلب حضرت در نماز -3

  لباس و مکان حضرت در موقع نماز -4

  مورد عالقه حضرت برای نماز و دعا بعضی از مکانهای -5

  کثرت نمازهای حضرت -6

  «نماز شب»خواندن مستمر نمازهای نافله بویژه  -7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .1741ل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول منبع: اسوه کام

 نفوذ کلمه و تأثیر فوق العاده کالم

تأثیر در دیگران است و این نتیجه باور عمیق  و« نفوذ کلمه»مندی آنان از های بارز اولیاء حق، بهرهیکی از ویژگی

و سخن « کالم تأثیر»و « نفوذ در دلها»باشد که این دو، موجب هایشان میعمل به دانسته گویند وخود آنان از آنچه می

ا این کمال ر -السالمعلیه-نشیند. حضرت زین العابدین  شود. آری سخن که از دل برخیزد، ال جرم بر دلدر دیگران می

ایشان بشدت متأثر  کردند هم از اعمال و حاالتبرخوردار بودند و کسانی که با حضرت برخورد می به بهترین وجه

کرد و جامعه است و هم کالمشان در دلهای نفوذ می در« خیر»و « معروف»ین خود بهترین نوع تبلیغ شدند که امی

یم: کنمی کردند. یک نمونه از این موضوع را مرورداد که شروع به گریستن میقرار می دیگران را آنچنان تحت تأثیر

وارد شدم و چون اثر سجده را « ملک بن مروانعبدال» بر -السالمعلیه-گوید: با حضرت علی بن الحسین می« زهری»

 عظیم و مهم شمرد، شروع به تعریف و تمجید از حضرت کرد و حضرت در جوابش از بر پیشانی حضرت دید آن را

ای ذره توانمبعد فرمودند هر چه کنم نمی و کلمات ایشان بیان کردند و -صلی الله علیه و آله و سلم  -فضائل رسول الله 

شدم تا می اگر حقوق خانواده و جامعه نبود، دائم مشغول نظاره به آسمان و توجه به حق عم الهی را بجا آورم واز شکر ن

ت چقدر فرق اس»شروع به گریه کرد و گفت:  نیز« عبدالملک»خداوند جانم را قبض کند و سپس گریست. در این حال 

 «.بهره استکند و بین کسی که در طلب دنیاست و از آخرت بیبرای آن تالش می طلبد وای که آخرت را میبین بنده

مقصود دارند و بعد شفاعت ایشان را در  بعد به حضرت اقبال نموده و شروع کرده به سؤال از نیازهای ایشان و آنچه

  . [1] «.مال انبوهی به حضرت صله داد همه مواردی که نظر داشتند، قبول کرد و

و تکریم و « عبدالملک»بر  -السالمعلیه-از ورود حضرت سجاد « زهری» گزارش»ن حدیث در قسمت مشروح ای
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  .بیان گردیده است« حضرت توسط او اعزاز

 فرمود درچنان بود که هر گاه تکلم می -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین » :کند کهنیز نقل می« ابو حمزه ثمالی»

  . [9] «.آورد هر کسی را که در محضر شریفش بودمی ، به گریه در«موعظه»و « زهد»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .البواب()به نقل از فتح ا 11، ح 27و  26، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .11، ص 9منتهی اآلمال، ج  [2]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 نگرش در زمینه امور اجتماعی

جوانب حیات مادی و معنوی او نازل شده  به عنوان آخرین دین الهی که برای سعادت بشر در همه ابعاد و« اسالم»

  .هاستفرد و جامعه در همه زمینه زاست، حاوی نظامهای مختلف مورد نیا

و... همه به بهترین وجه در معارف اسالمی « نظام اجتماعی»، «اقتصادی نظام»، «نظام تربیتی»، «نظام سیاسی»

هم مرتبط و در راستای تحقق  های بهباشد. نظامهای فکری اسالمی که مجموعهبوده و از آن قابل استخراج می موجود

الهی را در جامعه بشری تبیین « صراط مستقیم»و به طور کلی  ، همه با هم نیز هماهنگ بودهباشنداهداف معین می

امل تربیت انسانهای ک و« بعد اجتماعی»در « مدینه فاضله اسالمی»تحقق آنها به صورت کامل، پیدایش  کند و نتیجهمی

د با استفاده از منابع صحیح اسالمی و سیره نظامهای اسالمی بای است. برای استخراج« بعد فردی»و نمونه و متعالی در 

ا اصول بنیادین ر ، ابتدا کلیات و«فقه اسالمی»در « اجتهاد»السالم و بکارگیری متد صحیح علیهم و روش معصومین

نموده و آنها را در نظمی که مورد تأیید اسالم است قرار  جوییها را پیشناسایی نموده و سپس فروعات و زیر مجموعه

استفاده از این دو  صحیح و مورد امضاء و« عرف»که از منابع مهم تشریع اسالمی است و « عقل» و با توجه بهداده 

 «نظام اجتماعی»به مسأله  -السالمعلیه-العابدین  دست یافت. برای شناخت نگرش حضرت زین« نظام»عنصر مهم به 

  .طلبدمی باشیم که مجال واسعی راهمه ابعاد میبررسی دقیق عملکرد اجتماعی حضرت در  و امور مربوطه، نیازمند

جامع »به اموری از قبیل « بعد اجتماعی» ای از این نگرش و نمود آن در زندگی حضرت، در توضیحبه گوشه)

و... اشاره گردیده است.( در این قسمت به عنوان « همه کارها به رنگ الهی آمیزیرنگ»، «مراعات اعتدال»، «نگری

در این تحقیق و بررسی استفاده  کنیم تا سر نخی باشد که از آن بتوانبه چند روایت مختصر اشاره می و نمونه مثال

  :کرد

 اگر وارد بازار بشوم و با من»فرمودند:  -السالمعلیه-حضرت علی بن الحسین  کند کهنقل می« ابوحمزه ثمالی» -1

باشند، نزد من بشدت به آن نیازمند می در حالی که آنها ام گوشت تهیه کنمهایی باشد که با آن برای خانوادهدرهم

  . [1] «.آزاد کنم ای راتر است از اینکه بردهمحبوب

ها را مراعات نمود. به عنوان مثال صورت کلی باید اولویت شود در امور اجتماعی بهاز این روایت شریف استفاده می

آزادی »امور مستحب نظیر  رند، در این صورت منابع اقتصادی را بهخانواده انسان به مواد غذایی نیاز دا در حالی که

  .دادن صحیح نیست ای است، اختصاصکه خود فی نفسه عمل پسندیده «برده

هرگز دو امر و کار بر من »فرمود:  -السالمعلیه-الحسین  فرماید؛ حضرت علی بنمی -السالمعلیه-امام صادق  -2

ه قبل از اینکه ب را برگزینم، مگر اینکه« دنیا»و من « آخرت»باشد و دیگری برای « دنیا»برای  عرضه نشد که یکی

  . [9] «.شب برسم با آنچه کراهت داشتم برخورد کردم

آید در از این روایت به دست می پاک و منزه است، ولی« آخرت»بر « دنیا»از تقدم  -السالمعلیه-دامن معصوم  گرچه

را گزینش نماید تا به « آخرت»شود، انسان می« آخرت»و « دنیا»بین  قعی که امر دائرهمه امور اجتماعی باید در مو

  .پسندد مبتال نگرددنمی آنچه

من دوست دارم بر کار »فرمود: دائما می -السالمعلیه-علی بن الحسین  فرماید؛ حضرتمی -السالمعلیه-امام صادق  -3

  . [7] «.کنم ولو بسیار کم باشد اقدام

اعمال « کیفیت»کار مهم نیست، آنچه مهم است « کمیت»منطق معصوم  آید درین روایت شریف نیز به دست میاز ا

  .گرددشود، تعیین میمی که به آن متعلق« شرک»و « ریا»و یا خدای ناکرده « اخالص»، «نیت»پرتو  است که در

من دوست دارم بر خدایم وارد »فرمود: می -لسالماعلیه-بن الحسین  فرمودند: حضرت علی -السالمعلیه-امام باقر  -4

با « لقاء حق»رسیدن به  در اسالم« نظام اجتماعی»[ آری هدف 9« ]حالی که عملم مستقیم و مستوی باشد. شوم در

  .فرمود و ترک آنچه او نهی دارد، حاصل نخواهد شد عملکردی صحیح است که جز با اتیان آنچه خداوند امر

کنکاش عمیق  و -السالمعلیه-وجود اقدس حضرت سجاد « بعد اجتماعی»جمیع مباحث مربوط به  با مطالعه و دقت در

  .مورد نظر حضرت را ترسیم نمود« نظام اجتماعی» توان دور نمایدر بیانات و ادعیه مرویه از این امام عزیز، می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :پی نوشت ها

  .)به نقل از اصول کافی( 71، ح 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از کتاب الزهد اهوازی( 41، ح 49، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .نقل از اصول کافی( ، )به41، ح 119، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .، )به نقل از اصول کافی(41، ح 119، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 و

 وضوی امام سجاد

السالم همیشه با طهارت و با امام علیه اما وضوء، به راستی که نور و پاکیزگی از گناهان و اولین مقدمه نماز است،

اند، و آن بزرگوار در پیشگاه خدا در حال وضو گرفتنش نقل کرده وضو بود، راویان درباره خضوع و خشوع

حالی است که  این چه»گفتند شد، کسانش میخواست وضو بگیرد رنگ مبارکش زرد میوقتی که می :گویندمی

خوف و خشیت خود در حضور پروردگار  در پاسخ ایشان راجع به« شود؟موضوع وضو گرفتن بر شما عارض می

  . [1] «ام؟کسی ایستاده دانید که در حضور چهآیا می»فرمود: می

وضو گرفتن به او کمک کند و خود شخصا آب برای وضویش تهیه  السالم اصرار داشت که مبادا کسی درامام علیه

سپس به وضو  کردخاست، اول مسواک میتی که نیمه شب از خواب برمیساخت، وقخواب وضو می کرد و پیش ازمی

 . [9] .آوردپرداخت و بعد رو به نماز میگرفتن می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :هاپی نوشت 

و  94، االتحاف بحب األشراف: ص 974/  9، سیر اعالم النبالء: 796/  91، نهایة االدب: 71درر االبکار: ص  [1]

  .114اخبار الدول: ص 

  .27/  9صفة الصفوة:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779یه السالم رضا عل

 وصیت امام سجاد به امام محمد باقر

ایذائشان خودداری کنی و چیزی را  حضرت سجاد علیه السالم در ضمن حدیث حقوق فرموده: حق مردم این است که از

  .داری و نخواهی درباره آن ها چیزی را که برای خود نمی خواهی برای آنان دوست بداری که برای خود دوست

علیه السالم مرا طلبید و فرمود: ای  ل می کند که: امام محمد باقر علیه السالم فرمود: روزی پدرم امام سجادنق ابوبصیر

غسل  باید که از دارفناء به دار بقاء روم تو مرا غسل بده که امام را به جز امام فرزندم آن زمان که امر الهی فرا رسد و

دعوت کند و ادعای امامت نماید باید او را  مردم را به اطاعت از خود ندهد. ای فرزندم زود باشد که برادرت عبدالله

سالم ال را اطاعت نکند یقینا به زودی رشته حیاتش قطع می گردد. امام باقر علیه نصیحت کرده و منع نمایی و اگر تو

ن نصیحتش کردم و او ادعای امامت نمود و م می فرماید: زمانی که پدرم به جوار رحمت الهی پیوست، برادرم عبدالله

  .بینی پدر بزرگوارم در مورد وی محقق گشت قبول نکرد و بعد از مدت کمی پیش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747ب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبی

 واقدی

بوده و از همه کس تقوای الهیش بیشتر بود، او  السالم از پارساترین و عابدترین مردمزین العابدین علیه»واقدی گوید: 

  . [9] [1« ]داد...حرکت نمی رفت دستش راوقتی که راه می

السالم توجه داشته و آن حضرت با این اوصاف تقوا و تواضع امام علیه به راستی که واقدی به پارسایی، عبادت و

  .به حق باالتر و گرامیتر از همه مردم بوده است برجسته

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .م -کرد کنایه از این که متواضعانه حرکت می [1]

  .119/  4البدایة و النهایة:  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 وجدی

طالب معروف به زین العابدین علی بن ابی بدین همان ابوالحسن علی بن حسین بنزین العا»گوید: محمد فرید وجدی می

 حسین بن علی جز از اوالد زین العابدین، اعقابی نداشته است... وی در مذهب اند،است، بعضی به او علی اصغر گفته

  . [1] «.باشدامامیه یکی از دوازده امام است، از جمله بزرگان و رؤسای تابعین می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .747/  9دائرة المعارف قرن بیستم:  [1]

مد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه مح1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 وجه مشترک سخنان معاصرین و مورخین

  :السالم مشتمل بر چند نکته مهم است، از جملهسخنان این بزرگان از معاصران و مورخان درباره امام علیه

  .تر بوده استو احکام شرع آگاه تر و به امور دینیالسالم از تمام فقهای عصر خود فقیهامام سجاد علیه -1

بوده است، و این همه مقام به خاطر  السالم باالترین هاشمی زمان خود بلکه برترین فرد قرشی دوران خودامام علیه -2

  .جز در پدران بزرگوارش کمتر کسی از آنها برخوردار است ای بود کهصفات واال و ویژگیهای برجسته

دلیل نسب واالی او  تر بود و این عظمت بهتر و برجستهود بوده و از همه کس واال مقامروزگار خ وی برترین فرد -3

  .بود« الخیرتینابن»داشت و  بود که عالوه بر خصلتها و صفات بلندش از دو سو نسب نیکو

تنایی بدانها تر بود و هیچ گونه توجه و اعوی از همه مردم پارساتر و از زر و زیور زندگانی این دنیا روگردان -4

  .نداشت

  .آن بزرگوار پارساترین و با تقواترین و محافظترین فرد در دین بوده است -5

خاطر راه و روش بزرگوارانه و  [ و این عظمت به1بخش دنیا و زینت اسالم بوده است ]آن حضرت چراغ روشنی -6

  .امامت بوده است ای از نفحات نبوت وعطرآگین وی بود که خود نفحه

  .ترین مردمان روزگاران بودوی از بهترین، خوشبوترین، بزرگوارترین و با شرافت -7

اش از معیارهای ادبیات عرب حکیمانه آن حضرت از همه کس فصیحتر و بلیغتر بوده است، دعاها، نصایح و کلمات -8

  .فرهنگی جهان اسالم است هایو از جمله گرانبهاترین اندوخته

ترین مردمان نسبت به مستمندان و از همه کس دلسوزتر و مهربانتر نسبت به درماندگان و از بخشنده السالمامام علیه -9

  .محرومان بود

جز پدران  -اطاعت از خدا  آن بزرگوار از همه کس عبادت و اطاعتش نسبت به خدا بیشتر و کسی در عبادت و -10

  .رسیدبه پای آن حضرت نمی -بزرگوارش 

صلی الله  -لسالم از همه مردم خوشخوتر بوده و در اخالق و آدابش نظیر جد بزرگوارش رسول خدا اامام علیه -11

  .بود -علیه و آله 

  .آن حضرت برای ریاست و زمامداری امت و رهبری معنوی و مادی جامعه اسالمی بحق شایستگی داشته است -12

ن مخالفان آن بزرگوار در ای متفق القولند و کسی ازتمام مسلمین بر بزرگداشت آن حضرت و اقرار بر فضیلتش  -13

از نکات و دقایقی که در کلمات معاصران راجع به امام وجود داشت  باره خدشه نکرده و اختالف ندارد. این بود برخی

ست و ا واالیی است که شیعه معتقد اند که خود دلیل بر تفکرتمام اختالف گرایشها و اهدافشان ابراز داشته و مورخان با

  .برتر و داناتر باشد گوید امام باید از تمام مردم زمان خودمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .حضرت را ستوده است عمر بن عبدالعزیز با این اوصاف آن [1]
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 وقار و هیبت

 ی بر سرشزد، گویبا وقار و آرامش گام می السالم فرمود: امام علی بن الحسین صلوات الله علیه چنانامام صادق علیه

  . [1] .گرفتسبقت نمی مرغی نشسته، پای راستش بر پای چپ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .71، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه

  . 1741اول بهار 

 وحی الهی به موسی

  :فرمایدالسالم یکی از گفتگوهای پروردگار را با پیامبرش موسی )ع( برای اصحابش نقل کرده، میامام علیه

أفعل؟ قال: ذکرهم آالئی، و نعمائی  و حبب خلقی الی، فقال موسی: یا رب کیف الله الی موسی: حببنی الی خلقی، أوحی»

ال ق عن فنائی. ان ذلک أفضل لک من عبادة مائه سنة، یصام نهارها، و یقام لیلها، لیحبونی، فال ترد آبقا عن بابی،او ضاال

فنائک؟ قال: الجاهل بامام زمانه، و الغائب عنه  موسی: من هذا العبد اآلبق منک؟ قال الله: المتمرد، قال: فمن الضال عن

  . [1] «.دینه، تعرفه شریعته، و ما یعبد به ربه تعالی، و یتوصل به الی مرضاته بعد ما عرفه، الجاهل بشریعة

آنان را نسبت به من مهربان کن!  خدای تعالی به موسی بن عمران )ع( وحی کرد: ای موسی! مرا به مخلوقم و»

مهربان کنم؟ خطاب رسید: نعمتهای ظاهری و باطنی مرا برای  ( عرض کرد: پروردگارا چگونهحضرت موسی )ع

آستانه من بازمگردان که  مرا دوست بدارند و هیچ گریزپایی را از در خانه من و هیچ گمراهی را از ایشان بازگو کن تا

ز بگزاری باالتر است. موسی )ع( بداری و شبهایش را نما این عمل برای تو از عبادت یک سال که روزها روزه

کند. عرض  ای است که از فرمان من سرکشیاین بنده گریز پا کیست؟ خطاب رسید: آن بنده !عرض کرد: پروردگارا

فرمود: کسی که امام زمانش را نشناسد و پس از  کرد: پس آن که از آستانه تو راه را گم کرده و آن گمراه کیست؟

ا را خد به احکام دینش آشنا نگردد، در حالی که احکام دین و آنچه را که بدان وسیله رسد وشناخت او نیز به حضور او ن

السالم در این حدیث امام علیه« شناسانده است. عبادت کند و آنچه را که باعث خشنودی پروردگار است برسد به او

 ات مردم از معاصی و نافرمانیهایبه سوی خدای تعالی را به کوشش بیشتر برای نج شریف مبلغان و دعوت کنندگان

ایشان را از درگاه خدا و از طاعت او  حق و ترغیب و تشویق ایشان به اطاعت پروردگار وادار فرموده و این که مبادا

  .آنان در این راه از باالترین و محبوبترین عبادات در پیشگاه خداست دور سازند دیگر این که بدانند، عمل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .. چاپ اول71/  1بحاراالنوار:  [1]

انی حضرت (؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جه9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 وفات پیامبر

رویدادها و حوادثی را که به همراه داشت نقل  و -صلی الله علیه و آله  -السالم جریان وفات جدش رسول خدا امام علیه

  :کنیمحضرت را نقل می کرده است که ما عین روایت آن

علی بن الحسین )ع( رجالن من قریش، ر، قال: دخل علی أبیجعفأبی السالم عن أبیهروی االمام جعفر الصادق علیه»

النبی )ص( بثالثة، هبط علیه  فقاال: بلی، فقال: سمعت أبی یقول: کان قبل وفاة« أخبر کما عن رسول الله؟ فقال: أال

منک  به أرسلنی الیک تفضیال لک، و خاصة لک، یسألک عما هو أعلم جبرئیل، فقال: یا أحمد أن الله تبارک و تعالی،

فلما کان الیوم الثالث هبط  تجدک؟ فقال رسول الله: أجدنی یا جبریل مغموما، و أجدنی یا جبریل مکروبا، یقول: کیف

یقال له اسماعیل، علی سبعین ألف ملک. فسبقهم جبریل، فقال: یا  جبریل و ملک الموت، و هبط معهما ملک من الهواء،

 أعلم به منک، یقول: کیف ک اکراما لک و تفضیال و خاصة لک، یسألک عما هوتبارک و تعالی أرسلنی الی محمد ان الله

مکروبا. و استأذن ملک الموت علی الباب، فقال جبریل: یا أحمد هذا  تجدک؟ فقال: یا جبریل أجدنی مغموما، و أجدنی
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ذن له، فأذن له جبریل، ائ :یستأذن علیک، لم یستأذن علی آدمی قبلک، و لن یستأذن علی آدمی بعدک، فقال ملک الموت

تعالی أرسلنی الیک و أمرنی أن أطیعک فی ما أمرتنی، ان أمرتنی أن  فأقبل بین یدیه، فقال: یا أحمد ان الله تبارک و

نعم، أمرت أن أطیعک فی ما  :قبضتها، و ان کرهت، ترکتها، فقال النبی: یا ملک الموت أتفعل ذلک؟ فقال أقبض نفسک

تعالی قد اشتاق الی لقائک، فقال النبی: یا ملک الموت امض لما أمرت  یا أحمد ان الله تبارک و أمرتنی به، فقال جبریل:

  جبریل: یا أحمد هذا آخر و طأتی األرض انما کنت أنت حاجتی من الدنیا به، فقال

و  و رحمة اللهفقال: السالم علیکم  توفی النبی )ص( جاءتهم التعزیة، جاءهم آت یسمعون حسه، و ال یرون شخصه، فلما

 [ ان فی الله تباک و تعالی عزاء من کل مصیبة، و1« ]أجورکم یوم القیامة کل نفس ذائقة الموت و انما توفون»برکاته 

المصاب من حرم الثواب، و السالم علیکم و  خلفا من کل هالک، و درکا من کل فائت، فبالله ثقوا، و ایاه فارجوا، فان

  . [9] «.قال أبی: قال علی: أتدرون من هذا؟ هذا هو الخضر :فررحمة الله، و برکاته. قال جع

گوید: دو مرد قرشی به محضر می السالم نقل کرده،السالم از پدرش ابوجعفر )امام باقر( علیهصادق علیه امام جعفر»

ره رسول خدا )ص( به خواهید درباپدرم رو به ایشان کرد و فرمود: آیا نمی پدرم علی بن حسین علیهماالسالم وارد شدند،

آن که پیامبر وفات کند جبریل  فرمود: سه روز پیش ازخبر دهم؟ عرض کردند: چرا. فرمود: از پدرم شنیدم که می شما

تعالی به خاطر لطف و عنایت خاص به تو مرا فرستاد تا از تو بپرسم  نازل شد، عرض کرد: یا احمد! خدای تبارک و

خدا )ص( فرمود: یا جبرئیل!  فرماید: تو خودت را چگونه میابی؟ رسولتر است، میآنچه که خود از تو آگاه راجع به

چون روز سوم فرارسید، جبرئیل به همراه ملک الموت نازل شد و با  بینم وخودم را غمنده میابم و خودم را نگران می

ا سبقت گرفت و عرض کرد: ی هوا به نام اسماعیل به همراه هفتاد هزار فرشته فرود آمدند. جبرئیل بر آنها ایشان فرشته

بزرگداشت تو و لطف مخصوصش به نزد تو فرستاد، تا از آنچه که  محمد! خدای تبارک و تعالی مرا برای احترام و

بینم. غمگین و پریشان می فرمود: جبرئیل! خودم رابینی؟ فرماید: خودت را چگونه میتوست بپرسد، می خود داناتر از

کرد: یا احمد! اینک فرشته مرگ است که اجازه ورود  ملک الموت پشت در ایستاده اجازه خواست، جبرئیل عرض

خواست. پیامبر  از هیچ آدمی اجازه نخواسته و هرگز بعد از تو از هیچ آدمی اجازه نخواهد خواهد؛ او پیش از تومی

اجازه داد، ملک الموت مقابل پیامبر ایستاد، عرض کرد:  فرمود: اجازه بده تا وارد شود، جبرئیل -علیه و آله  صلی الله

اطاعت کنم؛ اگر امر  تعالی مرا به سوی تو فرستاده و دستور داد تا هر چه دستور دهید از شما یا احمد! خدای تبارک و

گذارم، پیامبر )ص( فرمود: ای نباشید، به حال خود می راضی کنم و اگرکنید که جان شما را بگیرم، قبض روح می

بفرمایید اطاعت کنم.  کنی؟ عرض کرد: آری یا رسول الله، من مأمورم تا هر چه را شمارا می ملک الموت! آیا این کار

 دیدار شماست پیامبر )ص( فرمود: ای ملک الموت! جبرئیل عرض کرد: یا احمد! خدای تبارک و تعالی مشتاق

گذارم، تنها می جبرئیل عرض کرد: یا احمد! این آخرین بار است که من قدم بر روی زمین مأموریت خود را انجام بده،

  .نیازم از دنیا تو بودی

ولی  شنیدندای که صدای او را میوداع گفت، تسلیت برای ایشان آمد؛ تسلیت گوینده همین که پیامبر )ص( دار دنیا را

هر کسی شربت مرگ را خواهد چشید و » !گفت: درود و رحمت و برکات خدا بر شما بادد، میدیدنشخص او را نمی

همانا در درگاه خدای تبارک و تعالی تسلیت از هر « دریافت خواهید کرد البته روز قیامت اجر و مزدتان را کامل

 بنابراین به خدا توکل کنید و به ای در نزد اوستاست و جایگزینی هر چه از دست رفته و جبران هر فوت شده مصیبتی

  .ثواب است، و درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد او امیدوار باشید، زیرا که مصیبت باعث اجر و

دانید که این )صاحب صدا( که بود؟ این همان گوید: پدرم از قول جدم؛ علی بن حسین گفت: آیا میجعفر بن محمد می

  .خضر )ع( است

السالم به اصحاب و انبیاء )ع( که امام علیه ای از دریافتهای مربوط به سنتها و حکمتهایا درباره پارهاین جا سخن م در

  .گرفت شاگردانش نقل کرده بود پایان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .142سوره آل عمران /  [1]

  .71 - 79التشوف الی رجال التصوف، نوشته یوسف تالی: ص  [2]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 شدوقتی سخن از شیطان می

  :عنوان دعا چنین است

 فاستعاذ منه و من عداوته و کیده، از دعاهای امام )ع( هنگامی که گفتگوی السالم اذا ذکر الشیطانو کان من دعائه علیه

  .بردخدا پناه می آمد( پس از او و دشمنی و مکر او بهشد )نامی از شیطان به میان میشیطان می

  محتوای دعا
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برد و شیطان به خداوند پناه می« مصائد»و « غرور»و « مواعید»و « کید»و « نزغ»از  امام )ع( در این دعا

  :فرمایدمی

  اللهم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده، و من الثقه بامانیه و مواعیده و غروره و مصائده،

رانده شده )از رحمت( و از حیله و  های( شیطانسوسهبریم از تباهکاریها )یا وما )خداپرستان( به تو پناه می خدایا

  .ها و فریب و دامهای اواطمینان به آرزوها )یا دروغها( و وعده جوئی و مکرهای )گوناگون( او، و ازچاره

  :کندسپس دو چیز را برای دور کردن و ذلیل و خوار کردن شیطان معرفی می

  محبت خدا -9عبادت  -1

او )شیطان( را از ما به سبب عبادت و  اخساه عنا بعبادتک، و اکبته بدوبنا فی محبتک، بار خدایافرماید: اللهم می و

  .ذلیل و خوار فرما بندگیت دور کن، و با کوشش ما در دوستیت

های او را به های شیطان راههای نفوذ و نقشهها و توطئهنقشه و در ضمن درخواست از خداوند جهت محافظت در مقابل

  :شمردراههای تسلط شیطان بر انسان را اینگونه برمی اسانده وما شن

  .ال تجعل له فی قلوبنا مدخال ورود در دلها: برای ورود او در دلهای ما جایی قرار مده -1

  .و ال توطنن له فیما لدینا منزال، پیدا کردن جایگاه در درون انسان: و در آنچه نزد ماست )برای او( جایگاهی مساز -2

  آراید به ما بشناسانو ما سول لنا من باطل، آراستن باطل: و باطلی را که برای ما می -3

  .و بصرنا ما نکائده به از راه فریب انسان: ما را به آنچه که او را بفریبیم بینا فرما -4

ت عتماد و میل به او اسو ایقظنا عن سنه الغفله بالرکون الیه، استفاده از غفلت انسان: و از خواب غفلتی که سبب ا -5

  .بیدارمان گردان

دفع شیطان، همه را در نظر بگیریم،  دهد که در مقام دعا برای)ع( با بکار بردن ضمیر )نا( عمال به ما آموزش می امام

 فرماید: و اجعل آباءنا وتوفیق نجات از نیرنگهای شیطان را بدهد. در نتیجه می و از خداوند درخواست کنیم که به همه

المومنین و المومنات منه فی حرز حارز، و حصن  امهاتنا و اوالدنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من

از مردان  ها )اهالی( و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما رامادران و فرزندان و قبیله حافظ، و کهف مانع، و پدران و

  .پناهگاه بازدارنده قرار ده ی استوار و قلعه نگهدارنده وو زنان اهل ایمان از شر او شیطان در جا

 مناسب عطا فرماید: و« اسلحه»و « زره»آنها برای مقابله و مبارزه با شیطان  کند که بهو نیز از خداوند درخواست می

های حفظ کننده از شر شیطان زره البسهم منه جننا واقیه و اعطهم علیه اسلحه ماضیه، و ایشان را برای دور کردن

  .عطا فرما بپوشان، و برای مبارزه با او سالحهای برنده

های شیطان و اعوان و انصارش باید زره و مقابله با نقشه آموزد که در هر زمان، برایامام )ع( در این دعا به ما می

مبارزه با مظاهر  و اجتماعی با آنها به شرایط آن زمان تهیه کرد، و برای رسیدن به تقوای فردی اسلحه مناسب با

آموزد که از نمود. آنگاه در فراز آخر دعا به ما می فرهنگی شیطان شتافت، و در این راه از خداوند درخواست کمک

اعزلنا عن عداد  فرماید: اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، ودر جبهه علیه شیطان قرار بدهد و می خداوند بخواهیم که ما را

آموزد از خداوند شمار دوستانش برکنار فرما. سپس به ما می یائه، بار خدایا ما را در رشته دشمنان او قرار ده، و ازاول

  :در درجات صالحین و مراتب مومنین قرار دهد بخواهیم که ما را

را در رتبه  او( ماهای الصالحین و مراتب المومنین، و )به وسیله دوری از شیطان و توطئه و صیرنا بذالک فی درجات

  .نیکوکاران و اهل ایمان قرار ده

شناخت  است همراه با« شناسیشیطان»آموزد السالم در این دعا به ما میچهارم علیه یکی از موضوعاتی که امام

د وگیرد نقطه ضعفهایی که در انسان وجکار می شیطان و ابزار و وسائل و سالحهایی که او برای گمراه کردن انسانها به

های او. وسوسه ها وها و نقشهسازد و نیز راههای مقابله با توطئهبر انسان آماده می های تسلط شیطان رادارد و زمینه

  گشتشد و یا خواسته ایشان زود روا میمی هرگاه از آن حضرت گرفتاری یا پیشامدی که از آن بیم داشت دفع

)ع( است  الم اذا دفع عنه ما یحذر، او عجل له مطلبه، از دعاهای امامالسدعائه علیه عنوان دعا چنین است: و کان من

  .گشتشد و یا خواسته ایشان زود روا میمی هرگاه از آن حضرت )گرفتاری یا پیشامدی( که از آن بیم داشت دفع

  محتوای دعا

را آموزش دادند. ایشان  یهاگذشته، امام )ع( به ما شیوه درخواست از خداوند جهت دفع مشکالت و گرفتار در دعاهای

مشکالت و زمانی که خداوند به رحمت واسعه خود گرفتاری ما را  آموزد که هنگام رها شدن ازدر این دعا به ما می

آن را به جا آوریم. و  های ما روا گردانید، چگونه در پیشگاه الهی شکر و سپاسای از خواستهخواسته برطرف کرد و یا

قضائک، و بما صرفت عنی من بالئک. بار خدایا شکر تو را بر  اید. اللهم لک الحمد علی حسنفرمدر این زمینه می

یکی از « عافیت» ای، و به آنچه آفت و بدی که از من دور ساختی. و با توجه به اینکهنموده نیکوئی آنچه مقدر

را « عافیت»اند که از خداوند کردهمواقع دعا سفارش  باشد و بزرگان دین همواره، دربزرگترین نعمتهای خداوند می

فرماید: فال می در فراز بعدی دعا توجه ما را به این مطلب معطوف داشته و در پیشگاه الهی درخواست کنیم، امام )ع(

  احببت و سعد غیری بما کرهت، تجعل حظی من رحمتک ما عجلت لی من عافیتک فاکون قد شقیت بما

ای قرار مده که )در آخرت( به سبب آنچه دوست دارم اکنون بخشیده تندرستی کهپس بهره مرا از رحمت خود )تنها( 

ی از عافیت و تندرست دیگری به سبب آنچه )در دنیا( پسند من نیست خوشبخت شود )منظور این است که بدبخت شوم و
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این رو خواسته صبر بر بالء در آخرت نگردد( از  شود موجب نومیدی از پاداشآفت و بدی که در دنیا نصیب می

  .باشد بهرهعافیت در دنیا نباشد که در آخرت از پاداش صبرکنندگان بر بالء بی شود که بهره از رحمت تنهامی

دانست، آرزو و گرفتاریها برای اوست می فرماید: اگر مومن چیزی را که در پاداش از مصائبامام صادق )ع( می

  .ببرند هاکرد که بدن او را با قیچیمی

پیامبران هستند، پس از آن اوصیاء و پس از آن نیکان و کسانی  فرماید: گرفتارترین مردم به بالءنیز امام باقر )ع( می و

ام شب را به روز برده فرماید: و اگر این تندرستی که روز را در آن به شب رسانده یابرترند، سپس می که از دیگران

سنگینی باشد که برطرف نشود، پس آنچه )گرفتاری آخرت(  میشگی و باردر جلو من )یعنی آخرت( بالء و گرفتاری ه

آموزد که به ما می ای پس انداز. امام )ع(پیش انداز، و آنچه )عافیت در دنیا( که پیش انداخته ایکه برایم پس انداخته

ابدی آن را به امکانات زودگذر دنیا نفروشیم. و زندگی دنیوی  همواره دنیا را برای آخرت رها کنیم، و آخرت و نعمتهای

کلی و شاخصه فراگیر را به  ای بخواهیم که سعادت آخرت را تامین کند. آنگاه در این زمینه یک فرمولگونه خود را به

 نیستی است ( که پایانشالفناء، و غیر قلیل ما عاقبته البقاء، پس چیزی )خوشی فرمایند: فغیر کثیر ما عاقبتهما آموخته می

بسیار است )هر چند آن را کم  اندک است )هر چند در نظر بسیار آید( و چیزی )سودی( که پایانش همیشگی است

  .ببینند(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 وقار و شکوه

عبدالله بن »کرد. را همواره به خود جلب می ای بود که بینندگانالسالم به گونهوقار و شکوه و جاللت امام سجاد علیه

رف ط عمامه سیاه بر سر داشت و دو مسجدالنبی نشسته بودم. ناگاه مردی شکوهمند که گوید: روزی با پدرم در«سلیمان

مرد باوقار چرخید! از مردی که در  ها به طرفهایش افتاده بود وارد مسجد شد. تمامی نگاهاش روی شانهعمامه

  :نزدیکی من بود پرسیدم

  این آقا کیست؟ -

زیرا تا کنون هیچ کس را » گفتم:« پرسیدی؟ شوند چرا تنها از این آقااز میان آن همه افرادی که وارد مسجد می» :گفت

  «.امقامتی و شکوه و جالل ندیده مانند این آقا در زیبایی و خوش

  . [1] .«العابدین استاین آقا علی بن الحسین، زین»او گفت: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .114، ص 9االئمه االثنی عشر، هاشم معروف، ج  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 ورع و پارسایی

عصر خود سرآمد اقران بود. چنان  نیز در ی فضایل اخالق آراسته بود، در پارسایی و تقویامام سجاد )ع( که به کلیه

 خود از صالح بن حسان روایت کرده که مردی به سعید بن مسیب گفت: ما رأیت احدا که ابونعیم در کتاب الحلیة به سند

بن الحسین؟ )آیا علی بن الحسین را  ام.( سعید گفت: هل رأیت علیاورع من فالن. )من از فالن شخص پارساتر ندیده

  .ت: خیرای؟( وی گفدیده

  ام.(سعید گفت: ما رأیت اورع منه. )در ورع و پارسایی هرگز مانند علی بن الحسین )ع( ندیده

توان نام برد روایت است که را نیز می در مرآة الجنان از قول جماعتی از پیشینیان که در میان آنها سعید بن مسیب و

  .ایم)ع( ندیده مانند علی بن الحسین گویند: ما هرگز در تقوی و پارسایی

 خود از سعید بن کلثوم روایت کرده است که گفت: در محضر امام صادق جعفر بن [ به سند1حسن بن محمد بن یحیی ]

السالم به میان آمد، امام صادق )ع( او را علیه طالبالسالم شرفیاب بودم، سخن از امیرالمؤمنین علی بن ابیمحمد علیه

م در السالعلیه آن حضرت بود در مدح آن بزرگوار سخن گفت، آنگاه فرمود: به خدا علی یبسیار ستود، و آنچه شایسته

گونه کار و کوشش فروگذار نکرد، و چنانچه پیشنهاد  ای حرام نخورد، هرگز در راه خدا از هیچطول عمر خود ذره

گرفت، و می رتر بود بر عهدهتر و دشواشد، آن که از همه سختخوشنودی خدا بود به وی می انجام دو کار که مورد

را به یاری خواست و هرگز علی )ع( را به یاری  ای برای رسول الله )ص( پیش نیامد جز آن که علی )ع(هرگز حادثه

رسول  چه بود اطاعت کرد و دستورش را انجام داد، و این به خاطر اعتمادی بود که نخواست جز آن که فرمانش را هر

جز آن حضرت نداشت، و در آن  سی از این امت تاب انجام عمل رسول خدا )ص( راخدا )ص( به وی داشت، و ک
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واهمه و هراس داشت که گویی هم اکنون میان بهشت و دوزخ  پرداخت چنانهنگام که به اعمال خیر و عبادت می

  .بهشت را دریابد کندایستاده و سعی می

هزار بنده خرید و بخاطر خدا آزادشان کرد.  -ست آورده بود د مالی که با زور بازوی خویش به -علی )ع( از مال خود 

خرما ترتیب داده  ی خود را از زیتون و سرکه وخرید که خوراک خانواده و زن و بچهشرایطی می این غالمان را در

د( و نموکرد و زیادی آن را در این راه مصرف میمی بود )به این معنی که با خوراکی بسیار ساده آنان را اداره

 برید ورا می کرد خود آناش زیادی میاعتنا بود که اگر آستین جامهو آنقدر به تجمالت بی اش جز از کرباس نبودجامه

هم علی بن الحسین )ع( بود. تنها علی بن الحسین  ای )ع( در میان فرزندانش تنها یک نظیر داشت و اویک چنین علی

 قه و زهد و عبادت و مرحمت میان خاندان هاشم باشد، و کسی در میاندر علم و ف توانست دومین علیبود که می

نبود. فرزند بزرگوارش ابوجعفر محمد باقر  تری او از علی بن الحسین به او در جامه و دانش شبیهفرزندان و خانواده

 یده بود که احدیپدرم علی بن الحسین )ع( رسیدم، از فرط عبادت بدانجا رس گوید: روزی به حضورالسالم میعلیه

بسیاری گریه چشمانش مجروح گشته،  ی بیداری شب رنگش به زردی گراییده، و ازبدانحال در نیامده، به واسطه

قدری برای نماز روی پا ایستاده که پاها و ساقهایش ورم کرده بود. امام  پیشانی وی از بسیاری سجده پینه بسته، و به

ن ی مآنکه از گریهافتادم، اما او بی گوید: چون او را بدین حال مشاهده کردم نتوانستم خودداری کنم، به گریهمی باقر

  :از چند لحظه نگاهش به من افتاد. فرمود های خود غرق بود. پسبپرسد در اندیشه

من آن  .ن ثبت شده برای من بیاورالسالم در آی عبادت علی بن ابیطالب علیهبرنامه برخیز پسرم، آن صحیفه را که -

با اندوه فراوان آن را بر زمین نهاد و فرمود:  صحیفه را که خواسته بود به دستش دادم، اندکی از آن را بخواند. آنگاه

رشی ق السالم را داشته باشد؟ و محمد بن حسین از عبدالله بن محمدطالب علیهبن ابی کیست که تاب نیروی عبادت علی

ی خاست رنگ از چهرهبه وضو برمی [ : آنگاه که علی بن الحسین علیهماالسالم برای نماز9ه است ]روایت کرد

  .پریدمقدسش می

  :شدگفته می

  دهد؟یابن رسول الله این چه تشویش و اضطراب است که به شما دست می -

  :فرموددر جواب می

  .خواهم بایستم و با چه کسی سخن بگویممیدانید در برابر چه کسی چطور اضطراب و تشویش نکنم، می -

گذاشت و هزار رکعت نماز می گوید: پدرم علی بن الحسین )ع( شب و روزیمحمد باقر صلوات الله علیه می ابوجعفر

برد. علی بن الحسین )ع( ی گندم به این سو و آنسو میرا همانند خوشه شد که باد اوهنگام نماز چنان از خود بیخود می

ای محو عبادت و پرستش بود اندازه آورد و بهپرداخت و حمد و سپاس او را بجای میخلوص نیت به عبادت می با[ 7]

ای از قبیل زلزله و خود توجهی نداشت و اگر هنگام خواندن نماز حادثه که به احوال ظاهری دنیا و مردم و حتی به

اش آتش زیادی در خانه امی که به نماز مشغول بودکرد، چنانچه یک روز هنگداد احساس نمیآن روی می امثال

احاطه کرد. مردم فریاد کردند و او را بر حذر داشتند و ترسیدند که  های آن اطراف او راور گردید تا آنجا که شعلهشعله

نان ند نکرد. آی نماز سر را بلخاتمه العابدین )ع( چنان غرق عبادت و بندگی شده بود که تافراگیرد، اما زین آتش او را

 هایچه چیز موجب شد که شما به شعله -)ع( پایان یافت مردم از او پرسیدند:  آتش را خاموش کردند و چون نماز امام

  .شد که من توجه نداشته باشم [ باعث9تری ]تر و سوزانآتش اعتنا و توجهی نکردید؟ فرمود: ترس از آتش عظیم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .197 - 199، ص 9ارشاد مفید، ج  [1]

  .944، ص 7مناقب ابن شهرآشوب، ج  [2]

رسی ی این بنده به فاسیداالهل که به وسیله العابدین علی بن الحسین )ع(، اثر استاد عبدالعزیزنقل از کتاب زین [3]

  .111ترجمه شده است، ص 

  .29، ص 9جوزی، ج صفوة الصفوة ابن [4]

ترجمه حسین وجدانی؛ مؤسسه  زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین؛ سید محسن امین حسینی عاملی؛ :منبع

 .1779انتشارات امیرکبیر چاپ سوم 

 ه

 دنهمچو ابراهیم خلیل بو

 السالم کهالعابدین علیهخیمه امام زین السالم، وارددر آخرین ساعات صحنه پربالی کربال، حضرت سیدالشهدا علیه

فرزندم! » :السالم نگاهی به صورت رنجور و بیمار فرزند نمود و از او پرسیدعلیه سخت بیمار بود شد. امام حسین

م ای باشمیل دارم به گونه»السالم فرمود: سجاد علیه امام« ت مهیا کنم.عمر من به سر آمده؛ به چه چیز میل داری تا برای

ل همچون ابراهیم خلی آفرین بر تو که«. »خداوند برای من خواسته است، خواسته دیگری نداشته باشم که در برابر آن چه
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یا خواهش و حاجتی داری تا کردند جبرئیل از او پرسید: آ هستی. هنگامی که نمرودیان، ابراهیم را به طرف آتش پرتاب

هر چه خداوند بخواهد  کند. )و من بهابراهیم خلیل گفت: اما از تو، هرگز! فقط خداوند مرا کفایت می برآورده سازم؟

  . [1« ]راضی هستم(.

  یکی درد و یکی درمان پسندد

  یکی وصل و یکی هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران

  نان پسنددپسندم آن چه را جا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .672، ص 1ارشاد، شیخ مفید، ج  [1]

 .1741نبوغ چاپ دوم منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ 

 همچو یعقوب بودن

گذراند با یادآوری فاجعه کربال به را می السالم که در عصری پر از اختناق و خفقان به سختی زندگیامام سجاد علیه

 گذاشت خاطره حماسه جاودانکرد و نمیحکومت اموی را به مردم گوشزد می هایطرق مختلف همواره ظلم و جنایت

  .ها فراموش شودطرهکربالئیان از خا

ای عاطفی داشت و افکار السالم بود که ریشههای پر سوز امام علیههای سوزان و گریهیکی از این سیاست ها، اشک

  .ساختعمومی را متوجه می

شد. وقتی علت چشمانش سرازیر می افتاد، اشک ازخواست آب بیاشامد، تا چشمش به آب میالسالم هر گاه میعلیه امام

  :فرمودپرسیدند، میین کار را میا

بیابان آزاد گذاشتند، ولی به  گریه نکنم در حالی که دشمنان دین خدا، آب را برای حیوانات وحشی و درندگان چگونه»

مظلومانه و با لب تشنه به شهادت رساندند. هر گاه به یاد لحظه شهادت  روی فرزندان رسول خدا بستند و پدرم را

آقای من! آیا غم و اندوه شما » :روزی خادم آن حضرت عرض کرد« فشارد.افتم، گریه گلویم را مییفاطمه م فرزندان

  «!تمامی ندارد؟

دانست او می کهوای بر تو! یعقوب پیامبر یکی از دوازده پسرش را از دست داد با این» :السالم فرمودحضرت علیه

نابینا شد و از شدت اندوه، کمرش خم گشت و  ه چشمانشگریست ک« یوسف»زنده است، به قدری در فراق فرزندش 

 خود کشته شدن پدر و برادر و عمو و هفده نفر از بستگانم را دیدم و پیکرهای موهای سرش سفید شد ولی من به چشم

ممکن است غم و اندوه من پایان  غرق به خونشان را که در اطرافم نقش زمین شده بودند مشاهده کردم. پس چگونه

  . [1] «.یابد

  یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست

  تا دیدگانش از غم یوسف سفید شد

  من چون کنم که آن چه مرا بود سرپرست

  یک روز جمله از نظرم ناپدید شد

  سقا ندیده کس به جهان تشنه جان دهد

  عباس تشنه در لب دریا شهید شد

  تقاضای آب کرداکبر ز باب خویش 

  افسوس و آه از پدرش ناامید شد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .114، ص 96مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 214شیخ صدوق، الخصال، ص  [1]

 .1741منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ چاپ دوم 

 هیبت و عظمت

در حال طواف، چون به حجراالسود  .هشام بن عبدالملک به هنگام خالفت پدرش عبدالملک مروان، سالی به حج رفت

ت موفق نشد. در مسجد الحرام منبری برای بمالد ولی از کثرت جمعی رسید، خواست تا به قصد تبرک بر آن حجر دست

م السالالعابدین علیههنگام امام زین کردند. وی بر منبر قرار گرفت و اهل شام بر دور او احاطه کردند. در این او نصب
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 اش از آثار سجده پینه بسته بود، نمودار شد و شروع بهتر و در پیشانیپاکیزه در حالی که ردایی دربرداشت و از همه

حضرت، از حجر دور شدند و آن  طواف کردن نمود. چون به حجراالسود رسید، مردم به مالحظه هیبت و جاللت آن

مالحظه این امر در غیظ و غضب شد. مردی از اهل شام از هشام  حضرت به قصد تبرک بر حجر دست مالید. هشام از

 آن حضرت را نشناسند، ؟ هشام، برای اینکه اهل شامگذارندکیست که مردم این گونه به او احترام می پرسید: این شخص

شناسم. آن مرد شناسد، من او را خوب میاگر هشام او را نمی :شناسم. فرزدق شاعر در آنجا حاضر بود. گفتگفت: نمی

 رزدقدستور داد ف السالم. هشام خشمگین شد والعابدین علیهای گفت: امام زینفرزدق ضمن قصیده شامی گفت: کیست؟

  . [1] .را در عسفان حبس نمودند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .127، ص 9شهر آشوب، ج مناقب ابن [1]

عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ  منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره

  . 1741اول بهار 

 هدایتگران پس از غروب خورشید

  :یکی از اصحاب به نام کنگر ابوخالد کابلی حکایت کند

کردم چه کسانی  فیض امام سّجاد زین العابدین علیه الّسالم شرفیاب شدم و از آن حضرت سؤال روزی در محضر پر

  پس از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله واجب االطاعه هستند؟

فرمایشاتشان الزم االجراء می باشد که  فرمود: ای کنگر! کسانی نسبت به امور دین و مردم اولی االمر بوده؛ و حضرت

  .معّرفی شده باشند از طرف خداوند به عنوان امام و خلیفه

آله، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب و سپس حسن و آن گاه حسین  ول خدا صلّی اللّه علیه وو اّولین آن ها پس از رس

گوید: پرسیدم که روایتی از  الّسالم؛ و بعد از ایشان والیت و رهبری جامعه به من محّول گردیده است. کنگر علیهم

اه زمین خالی از حّجت نمی ماند، آیا حّجت شده است که فرمود: هیچ گ حضرت امیر علی بن ابی طالب علیه الّسالم وارد

تمام علوم و فنون است؛ و  از شما کیست؟ حضرت فرمود: پسرم، که نامش در تورات باقر می باشد، او شکافنده خدا بعد

  .نام او در آسمان ها، صادق می باشد بعد از او فرزندش، جعفر حّجت خدا خواهد بود که

ست. ا همه شما صادق و راستگو هستید، چطور فقط او عنوان صادق را به خود گرفته که گفتم: یا ابن رسول اللّه! با این

علیهماالّسالم نقل نمود، که پیغمبر خدا فرموده  حضرت در جواب فرمود: همانا پدرم امام حسین از پدرش امیرالمؤمنین

ت؛ و جعفر اس نجمین فرزندش نیز به ناممحّمد تولّد یافت او را صادق لقب دهید. چون که پ است: هرگاه فرزندم جعفر بن

خداوند او به عنوان جعفر کذّاب و مفتری علی اللّه می  با تمام جرأت و جسارت ادّعای امامت خواهد نمود و در پیشگاه

  .خود حسادت می ورزد و چیزی را که اهلیت ندارد ادّعا می کند باشد، زیرا به برادر

بینم که جعفر کذّاب، هم دست  بسیار گریست و آن گاه اظهار داشت: به روشنی میامام سّجاد علیه الّسالم  بعد از آن

حّجت خدا می گردد. گفتم: ای سرور! این که می  -دوازدهمین  - طاغوت زمانش شده و از روی طمع و حسادت، منکر

رمود: آری، سوگند به ف حّجت خدا غیبت می نماید، آیا حقیقت دارد؟ و آیا امکان پذیر است؟ حضرت گویند دوازدهمین

تمام جریانات و وقایعی که بر ما و بعد از ما و در زمان غیبت  خداوند، که این مطلب در کتابی نزد ما موجود است؛ و

  . [1] .آن ها در آن کتاب موجود می باشد رخ می دهد، همه

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .144، ح 129، ص 9، احتجاج مرحوم طبرسی: ج 9، ح 714اکمال الدّین شیخ صدوق: ص  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 هر که دعوت شود دوستش دارند

  :رسی در کتاب احتجاج خود آورده استمرحوم طب

مردم سخت در  نیامدن باران، شهر مّکه را بی آبی و خشک سالی فرا گرفته بود، آن چنان که در یکی از سال ها بر اثر

  .مضیقه و تنگنای بی آبی قرار گرفته بودند

از به و... جهت نیایش و نی فارسی شخصیت ها همانند: مالک بن دنیار، ثابت بنانی، ایوب سجستانی، حبیب لذا بعضی از

الهی را طواف کردند؛ ولیکن هر چه دعا و استغاثه کردند، نتیجه ای  درگاه خداوند متعال وارد مسجدالحرام شده و کعبه

  .باران نیامد حاصل نشد و
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پس از طواف و زیارت کعبه الهی، خطاب به جمعیت  در همین بین، جوانی خوش سیما، غمگین و محزون وارد شد و

جوان!  در جمع شماها کسی نیست که مورد محبّت خدای مهربان باشد؟ جمعیت گفتند: ای کرد و فرمود: ای جماعت! آیا

  .می باشد وظیفه ما دعا و درخواست کردن است و استجابت دعا بر عهده خداوند رحمان

دعایش مستجاب می گردید؛ و سپس به آن ها اشاره  محبوب پروردگار می بود، جوان فرمود: چنانچه یک نفر از شما

َسیدی » :روید، و آن گاه خودش نزدیک آمد و سر به سجده الهی نهاد و چنین اظهار داشت نمود که از نزدیک کعبه کنار

بّت و دوستی که نسبت به من داری، این قسم می دهم به آن مح ؛ ای موال و سرورم! تو را«بُِحبِّک لی إالّ َسَقیتَُهُم اْلغَیثَ 

مّکه و بر آن جمعیت  باران سیراب فرما. ناگهان ابری پدیدار شد و همانند دهانه مشگ، باران بر اهل مردم را از آب

کجا دانستی که خدایت تو را دوست دارد؟ فرمود: چنانچه خداوند  فرو ریخت. ثابت بنانی گوید: به او گفتم: ای جوان! از

پذیرفته است؛ دوستم  نمی داشت، به زیارت خانه اش دعوتم نمی کرد؛ پس چون مرا به زیارت خود مرا دوست کریم،

  :آن، جوان اشعاری را به این مضمون سرود می دارد، و به همین جهت وقتی دعا کردم مستجاب شد. پس از

شقی و  را از دیگران بی نیاز نداند، بشناسد و عارف به او باشد؛ ولی در عین حال خود هر که پروردگار متعال را

تواند برایش سودمند باشد؟ با این که می داند  بیچاره است. بنده خدا به غیر از تقوا و پرهیزکاری چه چیز دیگری می

س از گوید: پ خوشبختی ها تنها برای افراد باتقوا و پرهیزکار خواهد بود. ثابت بنانی تمامی عّزت ها و سعادتمندی ها و

 یعنی امام سّجاد، -بن الحسین بن علی بن ابی طالب  ز اهالی مّکه سؤال کردم که این جوان کیست؟ گفتند: او علیآن ا

  . [1] .الّسالم می باشد علیهم -زین العابدین 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .146، ح 194، ص 9، احتجاج طبرسی: ج 4، ح 914، ص 6مستدرک الوسائل: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 هیزم و آرد برای سفر نهایی

  :لّسالم حکایت نمایدیکی از اصحاب امام علی بن الحسین، حضرت سّجاد علیه ا

در یکی از شب های سرد و بارانی حضرت را دیدم، که مقداری هیزم و مقداری آرد بر پشت خود حمل نموده است و 

  .به سمتی در حرکت می باشد

  جلو آمدم و گفتم: یا ابن رسول اللّه! این ها که همراه داری چیست؟ و کجا می روی؟

  .در آن نیاز ُمْبَرم به زاد و توشه خواهم داشت حضرت فرمود: سفری در پیش دارم، که

  عرضه داشتم: اجازه بفرما تا پیش خدمت من، شما را یاری و کمک نماید؟

همراه شما بیاورم؟ امام علیه الّسالم  چون حضرت قبول ننمود، گفتم: پس اجازه دهید تا من خودم هیزم را حمل کنم و و

تنها خودم باید آن ها را به مقصد رسانده و به دست مستحّقین برسانم؛  و در جواب فرمود: این وظیفه خود من است

  .برایم سودی نخواهد داشت وگرنه

  .و بعد از آن فرمود: تو را به خدای سبحان قسم می دهم، که بازگردی و مرا به حال خود رها کن

از این جریان، امام سّجاد علیه  وزیهمین جهت، من برگشتم و حضرت به راه خویش ادامه داد. پس از گذشت چند ر به

 اللّه! فرموده بودید که سفری در پیش دارید، لیکن آثار و عالئم مسافرت را در الّسالم را دیدم و سؤال کردم: یاابن رسول

تو فکر کرده ای، بلکه منظورم سفر  شما نمی بینم؟! حضرت فرمود: بلی، سفری را در پیش دارم؛ ولی نه آنچه را که

برای آن مهیا می کردم. و سپس افزود: هرکس خود را در مسیر سفر آخرت  بود، که باید خود را -قبر و قیامت  -مرگ 

  . [1] .یاری برساند از حرام و کارهای خالف دوری می کند و همیشه سعی می نماید تا به دیگران کمک و ببیند،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .2، ح 971علل الّشرایع مرحوم شیخ صدوق: ص  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 هم راز و هم ساز تهیدستان

  :الم فرموده استامام محّمد باقر علیه السّ 

غسل دهم، عدّه ای از  سّجاد زین العابدین علیه الّسالم به شهادت رسید و خواستم پیکر مطّهر او را هنگامی که پدرم امام

چون بدن مقدّس حضرت برهنه و آماده غسل دادن شد،  .اصحاب و اهل منزل را کنار جنازه آن حضرت احضار کردم

ر س اد علیه الّسالم نگاه کردند، که در اثر سجده های طوالنی، پوست پیشانی وسجّ  حاضران به مواضع سجده حضرت
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شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و  زانو، کف پا و کف دستهایش سخت شده و پینه بسته بود، چون که او در هر

  .سجده های بسیار طوالنی انجام می داد

افکندند، اثراتی همانند جای طناب مشاهده  اد علیه الّسالم نظرهنگامی که به پشت و سر شانه های پدرم امام سجّ  و

  کردند؛ و چون علّت آن را پرسیدند؟

در پاسخ ایشان گفتم: قسم به خداوند! کسی غیر از من سبب آن را نمی داند و چنانچه پدرم زنده می بود، هرگز رازش 

  .را فاش نمی کردم

اهل منزل می خوابیدند، پدرم وضو  وقت مقداری که از شب سپری می گشت و گاه امام باقر علیه الّسالم افزود: هر آن

آنچه آذوقه در منزل موجود بود، جمع می نمود و در خورجینی می  می گرفت و دو رکعت نماز می خواند؛ و سپس

کرد و  حرکت می روی شانه اش می انداخت و از منزل بیرون می رفت و به سمت محلّه های فقیرنشین ریخت و آن را

کسی هم او را نمی شناخت، فقط می دانستند کسی آمده و  آن محموله ها را بین بیچارگان و تهیدستان تقسیم می کرد. و

سهمیه شان را  کرده است و هر شب منتظر او بودند و درب منازل خود را باز می گذاشتند تا بین آن ها چیزی تقسیم

شانه و پشت پدرم می باشد، اثرات همان حمل آذوقه  جلوی منزلشان بگذارد. و این برآمدگی ها و کبودی هائی که بر سر

اصحاب  [ . و همچنین حضرت صادق آل محّمد علیهم الّسالم در جمع بعضی از1می باشد. ] برای تهیدستان و بیچارگان

  :خود چنین فرمود

روزی در منزل خود نشسته بود، که ناگهان متوّجه شد که کسی درب  علی بن الحسین علیهماالّسالمامام سّجاد، حضرت 

  کوبد. پس حضرت به کنیز خود فرمود: برو ببین کیست؟ منزل را می

  و چون کنیز پشت درب آمد، سؤال نمود: کیست که درب منزل را می زند؟

آورد، امام زین العابدین  یز برگشت و چون خبر را برای حضرتداده شد: ما جمعی از شیعیان شما هستیم. کن جواب

شتاب آمد و درب منزل را گشود؛ ولی همین که چشمش به آن افراد  علیه الّسالم سریع از جای خود حرکت نمود و با

در چهره  مانزیرا وقار و هیبت ای افسردگی بازگشت و فرمود: این ها دروغ گفتند که ما از شیعیان شما هستیم؛ افتاد، با

پرستش در جسم آنان آشکار نیست! همچنین اثرات سجده در پیشگاه خداوند،  ایشان دیده نمی شود! و نیز آثار عبادت و

با یک چنین عالمت هایی شناخته می  پیشانی آن ها مشّخص نبود! و سپس امام سّجاد علیه الّسالم افزود: شیعیان ما بر

چهره شان بر اثر کثرت سجده و عبادت در پیشگاه باری تعالی از نورانیت  شانی وشوند، که بدن آنان رنجور بوده، پی

  . [9] .برخوردار می باشد خاّصی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .6، ح 149، ص 7مستدرک الوسائل: ج  [1]

  .91، ح 94، صفات الّشیعه صدوق: ص 6، ح 964، ص 9مستدرک الوسائل: ج  [2]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 همنشینی با زیردستان

  .خوردندبحانه میچند نفر جذامی )مبتالیان به بیماری جذام( در محلی نشسته بودند و ص

آن حضرت را دیدند، صدا زدند:  کرد، آنان وقتی کهالسالم سوار بر االغش بود و از آنجا عبور میسجاد علیه امام

 .بفرمائید با ما صبحانه بخورید

  .پذیرفتمالسالم فرمود: اگر روزه نبودم، دعوت شما را میامام سجاد علیه

گوارا فراهم کردند و سپس آن  اش رفت، روز دیگر دستور داد غذای لذیذ وخانه السالم بهکه امام سجاد علیه هنگامی

  . [1] .کنار آنها نشست و با هم غذا خوردند ها را به صبحانه دعوت کرد، و خود درجذامی

  العابدینام شد کوی زینکعبه

  العابدینام شد روی زینقبله

  روح بخش و جان فزا و دل رباست

  العابدیننمنطق دلجوی زی

  همچو جدش خاتم پیغمبران

  العابدینبود خلق و خوی زین

  قبله عشاق در محراب عشق

  العابدینشد خم ابروی زین

  هستیم بادا فدایش زانکه هست

  العابدینی دل سوی زیندیده

  بود مانند حسین ابن علی
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  . [9] العابدینقدرت بازوی زین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .977/  1های اصول کافی داستان [1]

  .117های سوزان شعله [2]

محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و  زاده؛العابدین؛ علی میرخلفهایی از اخالق و رفتار امام سجاد زینداستان :منبع

 .1747سلم چاپ اول تابستان 

 همنشینان ناشایسته

  .ایاک و مصاحبة الکذاب، فانه بمنزلة السراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب

  .و ایاک و مصاحبة الفاسق فانه بائعک بأکلة أو أقل من ذلک

  .وج ما تکون الیهو ایاک و مصاحبة البخیل فانه یخذلک فی ماله أح

  .و ایاک و مصاحبة األحمق، فانه یرید أن ینفعک فیضرک

  . [1].و ایاک و مصاحبة القاطع لرحمه، فانی، وجدته ملعونا فی کتاب الله

  .مبادا با دروغگو همنشین شوی که او چون سراب است، دور را به تو نزدیک کند و نزدیک را به تو دور نماید -1

  .و بدکار همنشین شوی که تو را به یک لقمه و یا کمتر بفروشد مبادا با فاسق -2

  .گذاردمبادا همنشین بخیل شوی که او در نهایت نیازت بدو، تو را وا -3

  .زندمبادا با احمق رفیق شوی که چون خواهد سودت رساند، زیانت می -4

  .ر قرآن ملعون یافتمبرد، مصاحبت کنی که من او را دمبادا با آنکه از خویشان خود می -5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .974تحف العقول ، ص  [1]

 .1749اول زمستان منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ انتشارات حلم چاپ 

 هزار رکعت نماز

روزی هزار رکعت آن حضرت در هر شبانه اند برآنند کهالسالم را نوشتهتمام مورخانی که شرح حال امام سجاد علیه

[ و به دلیل 9خواند. ]درخت خرما داشت در کنار هر کدام دو رکعت نماز می [ ، و آن حضرت پانصد1خواند ]نماز می

 های زانوی شتر بههایی چون پینهپینه اشاند که در مواضع سجدهگفته« ذوالثفنات»ه است که او را فراوانش بود نماز

 داد تا موقعی که از دنیا رفت همراه بدنای قرار میچید و در کیسهرا می وجود آمده بود و هر سال قسمتی از آنها

  . [7] .مقدسش دفن کردند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

، 71/  1تذکرة الحفاظ:  ،94، االتحاف بحب االشراف: ص 176، نوراالبصار: ص 716/  6تهذیب التهذیب:  [1]

الصراط السوی:  121/  76، تاریخ دمشق: 111الدول: ص  اخبار، 144، فصول المهمه: ص 919/  1شذرات الذهب: 

یعقوبی:  ، تاریخ722/  4، دائرة المعارف بستانی: 111/  1، العبر فی خبر من غبر: 171 ، اقامة الحجة: ص147ص 

  .112/  4، البدایة و النهایة: 131 / 9، تاریخ اسالم ذهبی الکواکب الدریه: 197/  6، المنتظم: 92/  7

  .947، خصال: ص 61/  96بحاراالنوار:  [2]

  .944خصال ص  [3]

(؛ باقر شریف قرشی مترجم محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم 

 هدایای جنیان

  لی کهرفت در منزالسالم از مدینه به مکه میگویند: وقتی که امام سجاد علیهمی

اید؟ این جا محل جمعی از زده چرا اینجا خیمه»گویند غالمانشان خیمه در طرفی زده بودند. آن حضرت فرمود:  غسفان

http://www.ziaossalehin.ir/


  www.ziaossalehin.ir                                                                         بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                    

ناگهان از طرفی صدایی آمد و گوینده آن « از ما اذیتی به ایشان برسد. جنیان است که از دوستان و شیعیان هستند مبادا

خوشحالی است، پس خواهشمندیم  ای فرزند رسول خدا از بودن شما در این مکان برای ما کمال سرور و»بود که:  ناپیدا

در همان حال دو طبق « ی ما را قبول نمائید و از آن میل بفرمائید.هدیه بگذارید خیمه را در جای خود باشد و دیگر آنکه

اصحابی که همراه آن حضرت  السالم وضر شد و امام سجاد علیههای تر و تازه حاانار و انگور و دیگر میوه پر از

  . [1] .بودند همه از آن میوه ها خوردند و لذت بردند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .حدیقة الشیعه [1]

 1746منبع: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام سجاد؛ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شاکر؛ چاپ اول 

.  

 هدیه بهشتی

  .حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: دعا بالی نازل شده و نازل نشده را برطرف می کند

اصحاب حضرت خیمه زدند،  ه می رفتند در بین راه در محلی همراهیان وسجاد علیه السالم از مکه به مدین امام

گروهی از جن ها می باشد که از شیعیان و دوستان ما می باشند  حضرت فرمود: چرا این جا خیمه زدید؟ اینجا جایگاه

 جای ما بسیار وسیع الله ما ماللی به آنها برسد. ناگهان به زبان فصیح عربی صدایی آمد که یابن رسول مبادا از بودن

و استدعا داریم خیمه سر جای خود باشد و محبت کنید هدیه ما  است و از بودن شما در اینجا بسیار مسرور و خوشحالیم

م های تازه دیگر حاضر شد و اما فرمایید و از آن میل بفرمایید و بالفاصله طبقی پر از انار و انگور و میوه را نیز قبول

 .از آن میوه ها خوردند و بسیار خوشحال و شادمان شدند د فرمود: میل کنید و همگیبه اصحاب و یاران خو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور

 هدیه گروهی از اجنه برای امام سجاد

  .حضرت سجاد علیه السالم فرموده است: دعا بالی نازل شده و نازل نشده را برطرف می کند

اصحاب حضرت خیمه زدند،  سجاد علیه السالم از مکه به مدینه می رفتند در بین راه در محلی همراهیان و امام

گروهی از جن ها می باشد که از شیعیان و دوستان ما می باشند  مود: چرا این جا خیمه زدید؟ اینجا جایگاهحضرت فر

الله جای ما بسیار وسیع  ما ماللی به آنها برسد. ناگهان به زبان فصیح عربی صدایی آمد که یابن رسول مبادا از بودن

استدعا داریم خیمه سر جای خود باشد و محبت کنید هدیه ما  و است و از بودن شما در اینجا بسیار مسرور و خوشحالیم

م های تازه دیگر حاضر شد و اما فرمایید و از آن میل بفرمایید و بالفاصله طبقی پر از انار و انگور و میوه را نیز قبول

 .شدنداز آن میوه ها خوردند و بسیار خوشحال و شادمان  به اصحاب و یاران خود فرمود: میل کنید و همگی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 هنگام انقراض دولت بنی مروان

خوبتر از نگهداری شکم و خودداری  د علیه السالم فرموده است: هیچ کاری نزد خدا پس از معرفت به اوحضرت سجا

رضا علیه السالم که ابوعلی طبرسی آن را نقل کرده، به سند خود از  از لذات نامشروع نیست. و در صحیفه ی حضرت

گویا می بینم که قصرها  :ه السالم فرموداز پدرانش علیهم السالم روایت می کند که: حضرت سجاد علی حضرت رضا

می بینم که بازارها اطراف قبر او بر پا شده؛ و روزگار سپری  باالی قبر حسین علیه السالم برافراشته شده؛ و گویا

  .اطراف به زیارت او روند. و این هنگام انقراض دولت بنی مروان است نشود تا از

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 
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 هشدار از ستم

بیند که بر حقوق دیگری انسانی روا نمی هیچدهند. دین بر های دینی از خطر و پی آمدهای ستم هماره هشدار میآموزه

حقیقت  دهد که گناه دو عقوبت به دنبال دارد. نخست این کهستم و گناه هشدار می ستم روا دارد. قرآن در مورد پی آمد

هم نیأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطو سازد، ان الذینور میستم و گناه آتش است که در جان گناهکار شعله

ستم نمودن و هر  هشدار آیه این است که« خورند.خورند، در دلشان آتش مییتیم را به ستم می آنان که مال[ »1نارا. ]

خطر توجه ندارد. اگر توجه داشت هیچ گاه خویشتن را  گناه دیگر آتش خوردن و عذاب فراهم آوردن است. گناهکار به

گناه را شامل  نها به ستم به یتیم نیست، بلکه هر نوع ستم و هر نوعساخت. هشدار آیه تنمی وردر درون آتش شعله

  .است

پیشه و گناهکار نباید خویش را از دهد. ستمگناهان هشدار می آمد دیگر گناه دنیایی است که قرآن نسبت به برخیپی

در حق وی روا خواهند  ان نیزحتی در دنیا در امان بداند. زیرا ستمی که بر دیگران روا داشته، دیگر آمد ستم خویشپی

بر مال یتیم دو پی آمد است، احداهما عقوبة اآلخرة النار، و اما  دهد که در ستمالسالم هشدار میداشت. امام صادق علیه

عقوبت آخرتی آن آتش و [ »9علیهم. ] الدنیا فقوله عزوجل و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا عقوبة

شند با دهد آنان که بر یتیمان دیگران ستم روا دارند، در این بیم و هراسهشدار می نیایی آن این است که آیهاما عقوبت د

  .«که بر یتیمان آنان ستم روا خواهند داشت

السالم لما جعفر علیهابی حمزه ثمالی عندهد، عن ابیالسالم از این خطر این گونه هشدار میعلیه اینک سیدالساجدین

[ 7صدره ثم قال... ایاک و ظلم و من ال یجد علیک ناصرا اال الله. ] السالم الوفاة ضمتنی الیلی بن الحسین علیهحضر ع

عرشی برخی اساتید  در تحلیل این رهنمود«. داشتن ستم بر کسی که یاوری جز خدا ندارد در هراس باش از روا»

خواند، خدای سبحان خداست؛ خدا را خالصانه به یاری می فرمودند که ویژگی این مظلوم آن است که چون تنها امیدش

البته هر ستم بر هر  .سازدکار را از ستم خود پشیمان میشتابد و ستمنموده، به یاری وی می دعای این فرد را اجابت

ه به هایی در پیش نظرش باشد کشود، و به ظاهر دادرس مظلومی این خطر را در پی دارد لیکن اگر کسی مظلوم واقع

 کسی که تمام وسایل خالصانه از خدا استمداد نخواهد نمود. چه بسا در پاسخ وی تأخیر باشد. لیکن این و آن پناه ببرد،

دهد و داد وی را از برد، خدای مهربان به وی پناه میپناه می بیند و تنها به قادر متعال و منتقماثر میظاهری را بی

  .ان و منتقم، بر هر کاری تواناستستاند که خداوند دادستمی ستمکار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .11نساء،  [1]

  .141، ص 19وسائل، ج  [2]

  .774، ص 11همان، ج  [3]

  . 1749مام سجاد الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ فاطیما؛ چاپ دوم منبع: ا

 هنگام نماز

شد و همانند برگ درخت خرما مرتعش لرزید و رنگ مبارکش زرد میالسالم به هنگام نماز بدنش میامام سجاد علیه

  . [1] .شدمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .السالمبه نقل از امام صادق علیه 22، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 

 همسران امام چهارم

  .اند[ بوده1« ]ولدام»باشند که اکثر آنها السالم دارای همسران متعددی میامام چهارم حضرت زین العابدین علیه

السالم حضرت امام حسن علیه عبدالله( دخترالسالم علیا مخدره حضرت فاطمه )اماز همسران حضرت سجاد علیه یکی

[ . همسر دیگر امام 9السالم بوده است. ]مکرمه، امام محمد باقر علیه واج حضرت با آن بانویی ازدباشند که ثمرهمی

 دینار و بنابر نقلی سی هزار آن را به ششصد« عبید ثقفیابیمختار ابن»که جناب « حوراء»کنیزی است به نام  چهارم

شهید بزرگوار خاندان  -الم الله علیه س -« زید بن علی»حضرت  خریده بود و به حضرت هدیه داد که ایشان مادر
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 مختار»کند که می نقل« المنذرابن»در کتاب مقاتل الطالبین از « ابوالفرج اصفهانی[ . »7است. ] عصمت و طهارت

پشت کن پس او پشت کرد، بعد به او گفت: رویت را به این  :کنیزی را به سی هزار خرید، پس به او گفت« عبیدابیابن

شناسم. میبرای او ن السالمتر از علی بن الحسین علیهکرد. سپس مختار گفت: هیچ کس را شایسته او چنینسمت کن، پس 

[ . از اسامی سایر همسران 9السالم است. ]علیه« بن علی زید»و لذا آن کنیز را برای حضرت فرستاد و او همان مادر 

  .اندبوده« ام ولد»اغلب  ود نیست و چنانکه ذکر شد آنهاالسالم اطالع چندانی در اسناد تاریخی موجعلیه حضرت سجاد

السالم مطالبی ذکر شده است گرچه به نام در متون تاریخی و روایی در ارتباط با همسری چند خانم با امام سجاد علیه

  .آنها تصریح نشده است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

شود و دیگر حالت مملوکیت فرزند می شود که به ازدواج مردی در آمده و از او صاحببه کنیزی گفته می« ولدام» [1]

  .شود او را فروختکامل ندارد و نمی

  .)به نقل از عدد( 7نقل از مناقب( و ح )به  1، ح 122، ص96بحاراالنوار، ج  [2]

  .)به نقل از فرحة الغری( 94، ح 149و  147، ص 96بحاراالنوار، ج  [3]

  .)به نقل از مقاتل الطالبین( 47، ذیل ح 914، ص 96بحاراالنوار، ج  [4]

  . 1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ چاپ اول 

 بنی شیبانهمسری از آل ذی الجدین از 

  .)به نقل از کتاب الزهد( 4، ح 96بحاراالنوار، ج 

را در بعضی از  السالم خانمیعلی بن الحسین علیه»کند که فرمود: السالم نقل میباقر علیه جناب زراره از حضرت

ازدواج  او را برای خود خواستگاری نمود و با او مشاهده نمود و نسبت به کماالت او متعجب شد، پس« مکه»مشاهد 

وضعیت  داشت که از این ازدواج غمگین شد. آن شخص در ارتباط با« انصار»دوستی از  کرد و نزد او بود. حضرت

است. پس نزد حضرت علی بن « بنی شیبان الجدین ازآل ذی»این خانم پرسش نمود و به او اطالع دادند که او از 

داشتید  ای شما گرداند، پیوسته از این ازدواجی که با این خانمخداوند من را فد» :السالم آمد و عرض کردالحسین علیه

د. گوینوصلت کرده است. مردم هم چنین می ای است و من گفتم علی بن الحسین با خانمی ناشناختهدر نفس من مسأله

  .«است« شیبانیه»اینکه او را شناختم و دانستم از قوم  پرسیدم تادائما هم از نسبت او می

دانستم. خداوند بینم، میمی هر آینه تو را دارای نظری بهتر از آنچه»السالم فرمودند: الحسین علیه بنحضرت علی 

های اعتباری و اجتماعی را به آن اتمام را برطرف نمود و نقص را آورد و با آن پستی و فرومایگی« اسالم»متعال 

مسلمانان نیست. هر آینه  تبدیل کرد. پس سرزنشی بر« کرامت»را به « هانکوهش»و « هاسرزنش»اسالم  فرمود. و با

نام داشته و آیا برای حضرت فرزندی آورده است یا نه، چیزی  [ . اما این خانم چه1«. ]سرزنش، سرزنش جاهلیت است

فامیلی و شهرت  آید که مالک ازدواج و گزینش همسر، شرافتاست. از این حدیث به دست می در تاریخ ذکر نشده

  .الم مالک فضیلت است نه چیز دیگرنیست. اس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  . 1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ چاپ اول 

 همسری کنیز امام حسن علیه السالم

با کنیزی که برای امام حسن  السالم فرمودند: حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهماحضرت صادق علیه

ای از آن حضرت به رسید و در طی نامه« عبدالملک بن مروان»اطالع  السالم بود، ازدواج کردند. این خبر بهعلیه

موجب اذعان او به  جویی کرد. حضرت نیز جواب دندان شکنی برای او نوشتند کهبا یک کنیز عیب خاطر ازدواج

  . [1] .شرافت حضرت گردید

 است السالم بودهشود حضرت همسری را که قبال کنیز حضرت امام حسن علیهاستفاده می به هر حال از این سند نیز

  .برای خود انتخاب کرده بودند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از کتاب الزهد( 71، ح 174)به نقل از کافی( و ص  49، ح 112، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  . 1741چاپ اول منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات؛ 
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 همسایه

الحالین جمیعا، ال تتبع له عورة، و ال تبحث له  و أما حق الجار فحفظه غائبا، و کرامته شاهدا، و نصرته و معونته فی»

و ل منه من غیر ارادة منک و ال تکلف، کنت لما علمت حصنا حصینا، و سترا ستیرا، عن سوءة لتعرفها، فان عرفتها

یعلم، ال تسلمه عنه شدیدة، و ال تحسده عند  تتصل الیه ال نطوائه علیه. ال تستمع علیه من حیث البحثت األلسنة عنه لم 

مة، و الشتی ال تدخر حلمک عنه اذا جهل علیک، و ال تخرج أن تکون سلما له، ترد عنه نعمة، تقیل عثرته، تغفر زلته، و

  «...ال قوة اال بالله تبطل فیه کید حامل النصیحة، و تعاشره معاشرة کریمة، و ال حول و

در نبودنش حفظ کنی و در حضورش محترم شماری و در هر  اما حق همسایه عبارت از این است که حرمت او را»

عیب او  کنی و اگر هم ناخود آگاه ازکنی و برای پی بردن به عیبها و لغزشهایش جستجو ن حال به او کمک و یاری

بخواهند دل تو را بشکافند و به البالی دلت دست  هامطلع شدی، چون دژ محکم و پرده ضخیمی باشی که اگر با سر نیزه

مبر، از لغزش  آگاهانه او گوش مده و در سختی او را وا مگذار و اگر چیزی دارد بر او حسد یابند، نتوانند. به سخنان نا

کرد، حوصله به خرج بده، و بردبار باش، مبادا بد  پوشی کن و اگر ندانسته به تو بدیگذر و از خالف او چشم او در

 درباره او بدگویی کند جلوگیری کن و اگر کسی خواست مکری درباره او بورزد با رفتاری کنی. اگر کسی خواست

هیچ نیرو و توانی جز به خدا  .ی معاشرت کندلسوزی آن را نقش بر آب کن و با بزرگداشت او و بزرگواری با و

  «.نیست

السالم برای همسایه اهمیت زیادی قائل شده و رعایت حق او را سفارش فرموده است، امام امیرالمؤمنین امام علیه

  :گویدالسالم میعلیه

  «.بالجار حتی ظننا أنه سیورثه -صلی الله علیه و آله  -و أوصانا رسول الله »

تصور کردیم، ممکن است همسایه  درباره همسایه، به ما سفارش کرد، که -صلی الله علیه و آله  -سول خدا قدر ر آن»

السالم در سفارش و عنایت به امور و شؤون همسایه رسیده هدی علیهم اخبار زیادی از ائمه« از همسایه ارث ببرد!.(

جامعه اسالمی است که  ان مسلمانها و ساختن چناناز این همه سفارشها ایجاد همبستگی اجتماعی در می است و هدف

دلی در میان افراد آن جامعه نماند، امام زین العابدین  محبت و دوستی بر آن سایه افکند و هیچ گونه اختالف و بد

  :همسایه را به شرح زیر بیان فرموده است السالم، حقوقعلیه

ز اموال و آبروی او پاسداری کند و از وصول هر ناروایی به اش را حفظ کند؛ اهمسایه در پشت سر، حرمت همسایه -1

  .او جلوگیری نماید

  .در حضور، احترام او را حفظ کند -2

  .در حضور و غیاب به او کمک و یاری نماید -3

  .از هیچ عیب و لغزش او نباید جستجو کند -4

  .ش نکندهر بدی که از او مشاهده کرد، بپوشاند و آن را در میان مردم پخ -5

در وقت گرفتاری و پیشامد ناگواری او را تنها نگذارد بلکه در کنار او بایستد و در پیشامدی که شده است او را  -6

  .یاری دهد

  .اگر خداوند به او نعمتی داده است بر او رشک نبرد -7

  .از لغزشها و خطاهایش چشم پوشی کند -8

  .، حوصله به خرج دهد و مقابله به مثل نکنداگر خطایی از روی نا آگاهی از وی سر زد -9

  .کسی را که به او دشنام دهد و یا بدگویی کند منع کند -10

  .کند تا در بین ایشان دشمنی و عداوت ایجاد کند، باور نکنداگر کسی از او حرف بدی نقل می -11

  .با او با بزرگواری معاشرت نماید -12

و از هم نپاشیدن اجتماع و گسترش  لسالم اعالم فرمود، حقوقی که باعث وحدت مسلمینابود حقوقی را که امام علیه این

  .گرددمحبت و دوستی میان آنان می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9لیلی از زندگانی امام سجاد )جلد منبع: تح

 .1779رضا علیه السالم 

 هنگامی گرفتاری و بیمار شدن

او بلیه، از دعاهای امام )ع( هنگامی که  السالم اذا مرض او نزل به کربعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

 .آوردآن حضرت رو می د یا اندوه و گرفتاری بهشبیمار می

 محتوای دعا

است. در نتیجه همواره انسان در معرض بیماری، گرفتاری و مشکالت  جهان مادی، دنیای اصطکاک و برخورد
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هر چه پیش آید خیر است،  دارد. اما اینکه انسان با این مشکالت چگونه برخورد کند مهم است. برای مومن مختلف قرار

بیند. و به مدد ایمان به خدا و عقیده توحیدی، از خداوند می را مومن خودش را همواره زیر چتر رحمانیت و رحیمیتزی

جوید. این نیایش یاری می گیرد. و در مصاف با مشکالت، از خداوند متعال با دعا ورشد و کمال بهره می آنها در جهت

دعا بهترین عبادت است و عبادت خداوند به معنای عام، هدف  راسازد، زیخود راه کمال معنوی او را هموارتر می

مواقع گرفتاری و  باشد. لذا در ادعیه اسالمی به طور کلی و در صحیفه سجادیه برایانسان می هستی و آفرینش

  .دعاهایی بیان شده است مشکالت، در جهت تقویت انسان، و یافتن راه حل مناسب،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگامی اندوهگین شدن

ا، از دعاهای امام )ع( هنگامی که الخطای السالم اذا حزنه امر و اهمتهعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

 .کردمی چیزی او را اندوهگین و خطاها نگرانش

  محتوای دعا

امنیت و آرامش و سکون درونی، یکی از اهدافی است که همه در  حفظ تعادل روحی و روانی انسان و به بیان دیگر

یک نارسایی اخالقی  در انسان است. وقتی کننده تعادل و امنیت و آرامشکنند. و دعا تامینتالش می جهت رسیدن به آن

آورد، آدمی تعادل خویش را اجتماعی به انسان روی می و یا مشکل مادی و اقتصادی و معیشتی و یا یک مشکل فردی و

حاالت دعا  سازد. در ایندهد. و این بحرانها درون او را متالطم مییا ضعیف از دست می برای مدتی به طور شدید

عالیترین حاالت انسان حالت نیایش و پرستش و  برای رسیدن به تعادل روحی و روانی است. گرچه بهترین وسیله

مختلف  باشد، اما از اثرات جانبی و موثر دعا نیز در بهبودی نارسائیهایمعبود می اظهار خضوع و خشوع نسبت به

خداوند به انسانها ارزانی داشته است. در  که نباید غافل بود، که دعا یکی از بزرگترین و ارزشمندترین نعمتهایی است

ند عرضه ک خواهد به پیشگاه خداونداز خداشناسی را متناسب با نوع درخواستهایی که می این دعا امام )ع( ابتدا مباحثی

رد فرماید: اللهم یا کافی الفمی« وافی»و « کافی» دهد. لذا با اشاره به دو صفت از صفات خداوند یعنیبه ما آموزش می

)بندگان خود( از امر  کننده آنکه تنها و ناتوان است، و ای نگهدارندهالمخوف، خدایا، ای کفایت الضعیف، و واقی االمر

  ترسناک،

. تا است کند که خداوند وافی و کافی است، و یار و مددکار انسان نیازمندگوشزد می امام )ع( ابتدا این باور را به انسان

قرار گیرد و با یقین به استجابت دعا به مناجات  با قوت قلب خود، را به مشیت الهی بسپارد و زیر چتر امنیت خداوند

نیایش و  اعتقادی و پیدا کردن معرفت نسبت به خداوند جل جالله، رمز لذت بردن از دعا و بپردازد. تقویت مبانی

  .پرستش اوست

  :فرمایدآموزد که چه درخواستهایی را از خداوند داشته باشیم و در این باره میه ما میسپس در فراز دیگری از دعا ب

  ای فراموشکار مگردان،ال تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی، مرا نسبت به یاد کردن خود در آنچه عطایم کرده -1

  ای غافل مساز،و ال غافال الحسانک فیما ابلیتنی، و به احسانت در آنچه به من بخشیده -2

  و ال آیسا من اجابتک لی و ان ابطات عنی، و در برآورده ساختن حاجتم اگر چه به کندی پیش رود نومیدم مفرما، -3

  و اجعل ثنائی علیک، و مرا در هر حال به ستایش و نیایش خودت بگمار، -4

  رس از خدا را روش من بگردان(،و اشعر قلبی تقواک، و شعار دلم را پرهیزکاری از خود بنما )تقوا و ت -5

بندگی( به کار گیر، آنگاه راه طی  پذیری )اطاعت وو استعمل بدنی فیما تقبله منی، و بدنم را در آنچه از من می -6

  :فرمایدمخصوص چنین بیان می کردن مدارج عرفانی را توسط قلب با دعاهای

  الی ساز،فرغ قلبی لمحبتک، دل مرا برای محبت و دوستی خویش خ -1

  و اشغله بذکرک، و )قلب مرا( به یاد خودت مشغولش گردان، -2

  و انعشه بخوفک و بالوجل منک، و )قلب مرا( به ترس و بیم از خودت بلندمرتبه فرما، -3

  .و قوه بالرغبه الیک، و )قلبم را( به رغبت به سویت توانا، فرما -4

  یت متوجه کن،و امله الی طاعتک، و )قلب مرا( به فرمانبر -5

  و اجر به فی احب السبل الیک، و )قلبم را( به بهترین راههای به سوی خود روانه فرما، -6

و ذلله بالرغبه فیما عندک ایام حیاتی کلها، و )قلب مرا( در تمام روزهای زندگیم به خواستن آنچه نزد توست رام  -7

  .نما

  :فرمایدآنگاه در بخشی از فراز آخر دعا می

  منن علی بشوق الیک، و به شوق و دلباختگی به خود بر من منت گزار،و ا

الله از جمله مباحث عمیق  ذکر، رغبت و رام شدن قلب در برابر فرامین الهی و طی مراحل و مدارج سیر الی محبت،

ای شریف به ما السالم در فرازهایی از این دعالعابدین علیهزین عرفانی است که امام عارفان، و قرآن مجسم، امام
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  .آموزدمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگام سختی و کارهای دشوار

  :استعنوان دعاء چنین 

السالم، عند الشده و الجهد و تعسر االمور، از دعاهای امام )ع( است به هنگام سختی و رنج و و کان من دعائه علیه

  .کارهای دشوار

  محتوای دعا

کنند، از جمله در زمینه فقر در این دعا امام )ع( ضمن اشاره به قدرت خداوند درخواستهایی را از خداوند طلب می

  :فرمایندمی

  .ال قوه لی علی الفقر، فال تخطر علی رزقی، )خدایا( طاقت فقر را ندارم، پس روزیم را به خطر نینداز

« شوق»در دنیا و « زهد» برای آخرت،« عمل»بر محمد و آلش درود فرستاده و از خداوند درخواست رغبت در  آنگاه

  :داوند امور زیر را بخواهیمآموزد که از خمی برای انجام عمل نیک کرده و سپس در ادامه به ما

وهب لی نورا امشی به فی الناس، و نوری )علم و دانشی( به من ببخش که با آن در بین مردم راه بروم )زندگی  -1

  .کنم(

  .و اهتدی به فی الظلمات، و )به آن نور( در تاریکیها )گمراهیها( هدایت یابم -2

شبهات )در هم شدن حق و باطل(  یله آن شناخت( از شک و دودلی وو استضیئی به من الشک و الشبهات، و )به وس -3

تنها مادی است و مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی است، « رزق» شود کهروشنی یابم. معموال اینگونه تصور می

از آنها اشاره  ایشود. که امام سجاد )ع( در ضمن دعا به پارهرزق شامل چیزهای دیگری هم می در حالی که

  فرمایند از جمله: )خدایا روزیم کن(می

  .الرغبه فی العمل، رغبت در عمل -1

  .خوف غم الوعید، ترس و اندوه از عذاب قیامت -2

  .شوق ثواب الموعود، شوق به پاداش آخرت -3

  .الحق عند تقصیری، اعتراف به حق )راضی بودن به فرمانت( -4

  .ز حسدالسالمه الصدر من الحسد، سالمتی سینه ا -5

  .التحفظ من الخطایا، حفظ شدن از لغزشها و گناهان -6

شوند. عبادت مند میهمه از آنها بهره هایی که برشمردیم، رزق الهی همواره بر انسانها جاری است، وتوجه به نمونه با

رزق است.  جماعت رزق است. سالمت بودن قلب از بیماریهایی چون حسد، خدا و توفیق بر نماز اول وقت و نماز

  .از راه حالل باشد رزق است مند شدن از امکانات مادی، خانه، وسیله نقلیه، ثروتهای گوناگون نیز اگربهره گرچه

ممن یدعوک مخلصا فی الرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء،  فرماید: و اجعلنیآنگاه در فراز آخر دعا می

از روی اخالص هنگام  خوانند مانند کسانی کهم خوشی از روی اخالص میکسانی قرار ده که تو را هنگا و مرا از

  .کننداضطرار و بیچارگی، در دعا از تو درخواست می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیامنبع

 هنگام تندرستی و سپاس آن از خداوند

شکرها، از دعاهای امام )ع( است هنگامی که  السالم اذا سال الله العافیه وعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

  .نمودخداوند درخواست می تندرستی و سپاس بر آن را از

  محتوای دعا

 و آوردبزرگ خداوند است. که انسان کمتر به آن توجه دارد و شکر آن را بجا نمی فیت و سالمتی یکی از نعمتهایعا

برد. در این دعا امام سجاد )ع( نعمت عافیت پی می شود و آنگاه قدری بهداند تا اینکه به بیماری دچار میقدر آن را نمی

اللهم  کند:می یتش )ع(، اینگونه به پیشگاه مقدس الهی درخواست عافیتبپیامبر )ص( و اهل بعد از فرستادن درود بر

، بعافیتک، و اکرمنی بعافیتک، و اغننی بعافیتک صل علی محمد و اله، و البسنی عافیتک، و جللنی عافیتک، و حصنی

فی  ن عافیتکیعافیتک، و افرشنی عافیتک، و اصلح لی عافیتک، و ال تفرق بینی و ب و تصدق علی بعافیتک، وهب لی

من به لطف خودت لباس عافیت بپوشان، و  الدنیا و االخره. بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و بر )تن و جان(
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گردان، و مرا در سنگر و پناه عافیت و رستگاری خود محفوظ گردان، و به  عافیتت را بر تمام شئون وجودم شامل

ه فقیر درگاهت عافیت را صدق نیاز گردان، و به منرستگاری مرا گرامی بدار، و به عافیتت مرا مستغنی و بی عافیت و

به آن عافیت، امور مرا اصالح کن، و میان من و عافیت هرگز در  و موهبت فرما، و عافیت را بر من گسترده گردان و

  .جدایی مینداز دنیا و آخرت

تاثیر آن را در زندگی انسان در دنیا و آخرت به طور  و« عافیت»هارم )ع( مساله شود امام چچنانکه مالحظه می

فراز از دعا  کند. در اینو بدین وسیله اهمیت و جایگاه این نعمت بزرگ را به ما گوشزد می .فرمایدمبسوطی تشریح می

  :امام )ع( عافیت را به امور زیر تفسیر و توجیه کرده است

  لباس محافظ -1

  بخشناهگاه امن و آرامشپ -2

  موجب کرامت -3

  نیازکننده از غیربی -4

  صدقه و موهبت الهی -5

  موجب اصالح -6

آن در مسیر کمال خود استفاده کنند، در  مند شوند و ازبه درستی بهره« عافیت»اگر انسانها از این نعمت بزرگ یعنی  و

  .خواهند شد دنیا و آخرت رستگار و سعادتمند

و  فرماید.کند تشریح میرا که از خداوند درخواست می امام )ع( در فراز دیگر دعا صفات و ویژگیهای آن عافیتی آنگاه

باشد. یعنی در  دار و هدفدارآموزد. زیرا عافیتی موجب سعادت است که جهتعافیت را به ما می گیری درخواستجهت

گیرد. و صرف وجود سالمتی )بدنی و جسمی(  اده قرارمسیر رضای الهی و رشد و تعالی معنوی انسان مورد استف

 های مادی و معنوی و جسمی وانسان کافی نیست، بلکه سالمتی باید در تمام زمینه گرچه نعمت است، اما برای کمال

  :فرمایدرا چنین معرفی می «عافیت»روحی باشد تا انسان را به سوی کمال رهنمون کند. امام )ع( خصوصیات 

  :یه، به من عافیتی عطا کن کهعافنی عاف

  .نیازکننده باشد )همه جانبه باشد هم ظاهری و هم باطنی(کافیه، بی -1

  .شافیه، بهبوددهنده باشد -2

  .نامیه، افزون شونده و رشد دهنده باشد -3

  .تولد فی بدنی العافیه پیوسته در جسم )و جان( من سالمت و آسایش بیفزاید -4

االخره، )موجب( سالمتی دنیوی و اخروی باشد )زیرا عافیت دنیا به تنهایی معیار سعادت و خوشبختی عافیه الدنیا و  -5

  .نیست(

ما منت گذارد. در این باره  آموزد که از خداوند بخواهیم به دادن نعمتهایش بردر بخش دیگر دعا به ما می آنگاه

  :(متهابه این نع) فرماید: و امنن علی، خدایا بر من منت گذارمی

  بالصحه، به سالمتی -1

  و االمن، و امنیت و آرامش -2

  .و السالمه فی دینی و بدنی، و سالمتی در دین و بدنم -3

  .و البصیره فی قلبی، و قدرت شناخت و بصیرت قلبی -4

  .و النفاذ فی اموری، و پیشرفت در کارهایم -5

  .تو( و الخشیه لک، و ترس )توام با معرفت( از تو )برای -6

  .و الخوف منک، و بیم و خوف از )مجازات( تو -7

  .و القوه علی ما امرتنی به من طاعتک، و توانایی بر اطاعت و فرمانبرداری از تو -8

  .ایو االجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک، و دوری از معصیت و نافرمانیت که مرا از آن نهی کرده -9

  .و منت گذار به انجام حج و عمره و امنن علی بالحج و العمره، -10

درخواستهایی که امام )ع( به  شود،و زیاره قبر رسولک، و زیارت مرقد پاک رسولت )ص(. چنانکه مالحظه می -11

است، و عمل به آنها و تالش در زمینه کسب آنها، دنیا و آخرت ما را  آموزد همواره موجب سعادت دنیا و آخرتما می

اند، دستورات زندگی است. و آنها آموخته قیقت دعاهایی که پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( به ماکند. در حمی تامین

 دهد، برای سالمتی روحی و روانی و حفظ سالمتی و عافیت دنیا و آخرتمی همچون طبیب که به بیمار خود دوا

معرفت یافتن نسبت به آنها حقیقتا عالوه بر  ها واند. و دقت در این دعاهایی را در قالب دعا در اختیار ما قرار دادهنسخه

  .باشددنیا و آخرت می نیایش خدا، هدایتگر انسان در

فرماید: و اشرح لمراشد دینک قلبی، و دلم را برای فراز دیگر دعا می امام )ع( در جهت استفاده هدفدار از عافیت، در

فرما(. سپس در فراز  ر فهم اصول حقایق دین عطامقاصد دینت بگشا )مرا شرح صدر و بصیرت کاملی د اهداف و

جسمی و روحی و دنیوی و « عافیت»توانند به نوعی می دیگر دعا خود و فرزندان و ذریه خویش را از امور زیر که

  :دهدبیاندازند، در پناه خداوند قرار می اخروی انسان را به خطر

چشم  -3 مار و غیره( نکشنده )مثل زنبور( و همه جانوران جانوران زهردار کشنده )مثل از شر -9از شر شیطان  -1
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و از شر هر که برای پیامبر )ص( و  -6 مترف )فرورفته در ناز و نعمت( -2از شر سلطان و حاکم ستمگر  -9زخم 

  .آشکار ساخته خاندانش جنگی )دشمنی( برپا کرده و

آموزد اینگونه به خداوند پناه برد. و به ما میا پناه میدر مجموع از تمامی طبیعی و شیطان و همراهان و پیروانش به خد

  .ببریم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 م پناه بردن از گرفتاریها به خداهنگا

  :عنوان دعا چنین است

السالم متفزعا الی الله عز و جل، از دعاهای امام )ع( هنگام پناه بردن )از گرفتاریها( به خدای و کان من دعائه علیه

  .عزیز و بزرگ است

  محتوای دعا

و یا از عبارت اول دعا. در حالیکه  اند،اج کردهاز این توضیح داده شد که عناوین دعاها را یا از متن دعا استخر پیش

های قرآن، مثال اند. مانند اسامی سورهآن است که در عنوان دعا آورده موضوعاتی که در دعا مطرح شده است بیش از

اسرائیل و جریانات آنها و درباره بنی بقره که دومین سوره قرآن است به این نام نامگذاری شده زیرا در این سوره سوره

 آمده است. و این سوره به نام بقره یعنی گاو ماده نامگذاری شده، در حالیکه به ویژه داستان قربانی کردن یک گاو

  .دارد باشد وجودموضوعات متنوع فراوانی در این سوره که بلندترین سوره قرآن نیز می

بانقطاعی الیک، و اقبلت بکلی علیک، خدایا من خود را  فرمایند: اللهم انی اخلصتاین دعا را امام )ع( اینگونه آغاز می

از تمام  کردم که از همه خلق منقطع و بریده شده و تنها به درگاه حضرتت روی آوردم، و خالص )برای اطاعتت(

)و با تمام وجود به تو کلی روی گردانیدم  خالئق که همه )در وجود و بقای خود( محتاج یاری و بخشش تو هستند به

  .روی آوردم(

آموزش توحید افعالی  اوج قله عرفان است. و امام سجاد )ع( که الگو و اسوه عرفان حقیقی است، با «انقطاع الی الله»

خواسته و حاجت انسان را برآورده کند. زیرا غیر از ذات مقدس  آموزد که غیر خدا هیچ کس نیست که بتواندبه ما می

  .نیاز مطلق و غنی استموجودات محتاج و فقیر هستند و تنها خداست که بی الهی همه

بغیرک فذلوا، و راموا الثروه من سواک  من اناس طلبوا العز -یا الهی -فرماید: فکم قد رایت)ع( در این باره می امام

د، شدن طلبیدند و خوار و ذلیلکه عزت و بزرگی را از غیر تو  -ای خدای من -دیدم فافتقروا، پس چه بسیار از مردم را

فرماید: و حاولوا االرتفاع فاتضعوا، و قصد بلندی می چیز و فقیر شدند. و در ادامهو از غیر تو دارائی خواستند و بی

  .کردند و پست گردیدند

سمانها و ببرد نه به من، وسایل آ پیامبر )ص( روایت شده که خداوند عزوجل فرمود: هر مخلوقی که به مخلوق پناه از

مرا بخواند اجابتش ننمایم، و اگر از من بخواهد به او ندهم. و هر مخلوقی  شود، پس اگرزمین نزد او )برای او( قطع می

دهم، پس اگر از من بخواهد به او می کنند،به من پناه برد و نه به خلق من، آسمانها و زمین، روزی او را ضمانت می که

  .آمرزماگر آمرزش طلب کند او را می نمایم، وو اگر مرا بخواند اجابتش می

 از صفات خداوند مانند: احد و صمد به توصیف ذات مقدس الهی پرداخته و ایسپس در فراز آخر دعا با ذکر پاره

  .کنددرسهایی از توحید را بیان می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگامی تنگی روزی

  :عنوان دعا چنین است

  .شدالسالم اذا قتر علیه الرزق، از دعاهای امام )ع( هنگامی که روزی بر آن حضرت تنگ میو کان من دعائه علیه

  وای دعامحت

بشنود. پیش از این نیز توضیح داده  نماید و دوست دارد تضرع و زاریش را)ع( فرموده: خداوند بنده را گرفتار می علی

کم و یا زیاد، سالمتی و یا بیماری، ثروت و فقر، هر دو نعمت است. زیرا  شد که، برای مومن آسایش و گرفتاری، رزق

سالمتی و ثروت، در راه خدا تالش  ه معصومین )ع( است. هنگام آسایش و رفاه وتربیتافته مکتب پیامبر )ص( و ائم او

آورد، در کند و شکر عملی به جا میحاکمیت دین خدا صرف می کند و امکانات خود را در جهت رضای الهی ومی

 شکیبایی پیش وشود. و در هنگام مشکالت و گرفتاری یا بیماری و فقر، صبر آخرت سعادتمند می نتیجه در دنیا و
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کند، محور قوانین و فرامین خداوند حرکت می گیرد و ضمن تالش در جهت رفع نارسائیها و مشکالت، همواره برمی

  .دست میابد در نتیجه به سعادت دنیا و آخرت

بور حل عکه مسیل وسیع مکه را برایم طال کند )مسیل م از پیامبر )ص( روایت شده که فرمود: پروردگارم به من نمایاند

گرسنه باشم  خواهم روزی سیر باشم و روزی گرسنه، زیرا چونخواهم. بلکه میپروردگارا نمی :آب سیل است(، گفتم

  .آورمباشم سپاس تو را به جا می نمایم، و چون سیربه سوی تو تضرع و زاری نموده و تو را یاد می

  :نمایدامام سجاد )ع( دعای بیست و نهم را اینگونه آغاز می

ارزاقک من عند المرزوقین، و طمعنا  انک ابتلینا فی ارزاقنا بسوء الظن، و فی آجالنا بطول االمل حتی التمسنا اللهم

را در روزیهایمان به بدگمانی و در مدت عمرمان به آرزوی دراز آزمایش  بامالنا فی اعمار المعمرین، خدایا تو ما

عمرهای آنان که عمر دراز  ران طلب کردیم، و به سبب آرزوهایمان درخواتا اینکه روزیهای تو را از روزی نمودی،

کردیم که همچون آنها عمر نمائیم و این باعث شد که در دنیا فقط در  نمودند طمع نمودیم )یعنی به آرزوهای دراز طمع

  .(گردآوردن آن کوشش نمائیم طلب روزی و

 -9سوءظن به خدا  -1شمرد که عبارتند از: از راه حق را برمیامام )ع( در این فراز از دعا دو عامل انحراف انسان 

  درازی آرزوها

از جانب خداست، در نتیجه گرفتار  به خدا به این معنا است که انسان امید و باور نداشته باشد که رزق و روزی سوءظن

  .وق و محتاج و فقیر هستندشده و رو به کسانی بیاورد که خودشان مخل بیماری یاس و ناامیدی از رحمت خدای رحمان

حقیقت بازداشته و همواره انسان  درازی آرزو یا طول امل، انسان را از پرداختن به یک زندگی مبتنی بر واقعیت و و

 ای از انسانها،کشاند. و عمر طوالنی پارهواقعیت به این طرف و آن طرف می را بر بالهای خیال در آسمان اوهام و عدم

اندوزی و گردآوردن لذا شروع به مال .کند که او نیز عمری طوالنی خواهد داشتاین باور خیالی را در او تقویت می

 رساند و دردر حالیکه انسان باید یقین داشته باشد خداوند روزی او را می .کندامکانات مالی از هر طریق ممکن می

زندگی کند که در هر لحظه اگر  آماده مرگ باشد، یعنی طوریسایه تالش و کوشش آن را کسب کند و اینکه همیشه 

کسی بر گردنش نباشد، دستورات خدا را انجام داده باشد، خودش و  مرگ به سراغ او آمد، از هر جهت آماده باشد. حق

اه امام را رسیدگی کنند. آنگ اعمالش را محاسبه و حسابرسی کرده باشد، پیش از آنکه مامورین الهی حساب او اموال و

و « یقین صادق»سوءظن و طول آرزوها، از خداوند بخواهیم که به ما  آموزد که جهت گرفتار نشدن به)ع( به ما می

  .بدهد« خالص اطمینان»

  .هب لنا یقینا صادقا، ما را یقین و باور صادق عطا کن -1

  .و الهمنا ثقه خالصه، و اطمینان خالص و پاک در دل ما بیفکن -2

دهد که رزق و روزی انسان از می از سوره ذاریات به ما اطمینان 97و  99ز آخر دعا با آوردن آیات در فرا و

فی السماء رزقکم و ما توعدون، فو رب السماء و االرض انه لحق مثل ما  فرماید: وخداست. زیرا قرآن در این باره می

  .تنطقون انکم

و کیفر( در آسمان است، پس به پروردگار آسمان  هشت، دوزخ، پاداششوید )بو روزی شما و آنچه به آن وعده داده می

 گوئید )یعنی چنانکه شک ندارید که سخنو درست است مانند آنکه شما سخن می و زمین سوگند که هرآینه آن حق

  .(گوئید باید شک نداشته باشید در اینکه روزی شما در آسمان استمی

  .به اراده و خواست خداست، و از او باید درخواست رزق و روزی نمودفرماید رزق و روزی شما در حقیقت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 می مشاهده شخصی بر گناههنگا

  :عنوان دعا چنین است

شد یا مبتلی بفضیحه بذنب، از دعاهای امام )ع( است هنگامی که گرفتار می السالم اذا ابتلی او رایو کان من دعائه علیه

  .دیدگرفتار شده به گناهی را می شخص

  محتوای دعا

را سپاس بر  علمک، و معافاتک بعد خبرک، خدایا تو شود: اللهم لک الحمد علی سترک بعدمی دعا اینگونه آغاز

گرفتاریها( پس از آگاهیت. سپس به لطف خداوند در  پوشاندنت )گناهان را( پس از علمت، و بر عافیت بخشیدنت )از

  .آموزد که بر این نعمت بزرگ خداوند را شکرگزار باشیمفرموده و به ما می پوشاندن گناهان اشاره

  :آموزد که درخواستهایی را از خداوند داشته باشیم، که عبارتند ازدیگر دعا به ما می امام )ع( در فراز

عیبهای ما که مستور کردی و نواقصی  فاجعل ما سترت من العوره، و اخفیت من الدخیله، و اعظا لنا، خدایا آنچه از -1

  .که مخفی نمودی آن را واعظ ما قرار بده

  .عی و کوشش برای توبه را نزدیک گردانو قرب الوقت فیه، و زمان س -2
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خودمان وامگذار تا به امور دنیوی  و ال تسمنا الغفله عنک، و ما را از یاد خود به دست غفلت مسپار )ما را به -3

  .(شویم پرداخته و از یاد تو و شوق دیدار تو غافل

آموزد که از خداوند بخواهیم ما را مطیع و ما می و در فراز آخر دعا بر محمد )ص( و عترت پاکش درود فرستاده و به

  .خداوند فرموده( قرار دهد فرمانبردار آنان )چنانکه

چنانکه امر فرمودی ما را در برابر آنان، شنوندگان )سخنانشان( و  و اجعلنا لهم سامعین و مطیعین کما امرت، و

  .)دستوراتشان( گردان فرمانبردار

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگامی شنیدن و مشاهده رعد و برق

  :عنوان دعا چنین است

و البرق و سمع صوت الرعد. از دعاهای امام )ع( است هنگامی که به  السالم اذا نظر الی السحابو کان من دعائه علیه

  .شنیدکرد، و غرش رعد را میآسمان نگاه می ابر و برق

  محتوای دعا

کند. توجه به آنها دعوت می های عظمت خداوند هستند و قرآن مجید همواره انسانها را به دقت وطبیعی، نشانه هایپدیده

 کند. امام )ع( در این دعا توجه به دو پدیده الهی را به ماسفارش می در آسمانها و زمین راو تفکر و اندیشه کردن 

توجهی انسانها هستند. و گاهی )بر اثر بی آموزد. دو پدیده که معموال نوید رشد و نمو و خرمی و آبادانی برایمی

من  هم ان هذین آیتان من آیاتک، و هذین عونانفرماید: اللدارد. در این باره می انسانها( خرابی و نابودی به دنبال

های تو و دو رعد دو نشانه از نشانه اعوانک، یبتدران طاعتک برحمه نافعه او نقمه ضاره، بار خدایا این برق و

 شتابند. آنگاه در رابطه بابه رساندن رحمت سوددهنده یا عذاب زیانبار می خدمتگزار تو هستند که در فرمانبری از تو

  :نماید که عبارتند ازان و تاثیرات آن درخواستهایی را از خداوند میبار

  .فال تمطرنا بهما مطر السوء، به سبب آن دو )رعد و برق( باران زیانبار بر ما مباران -1

  .و ال تلبسنا بهما لباس البالء، و رخت بال و گرفتاری بر ما مپوشان )ما را به تنگی در زندگی گرفتار مکن( -2

  .و انزل علینا نفع هذه السحائب و برکتها، و سود این ابرها و برکت آنها را بر ما فرو فرست -3

  .و ال ترسل علی معایشنا عاهه، و به آنچه زندگانی ما به آنها وابسته است آفتی مفرست -4

فرستادن( خود زایل الهم اذهب محل بالدنا بسقیاک، خدایا خشکی )زمینهای( شهرهای ما را به آب دادن )باران  -5

  .گردان

  :فرمایدای از تاثیرات روحی و روانی باران و تامین رزق و روزی اشاره کرده میسپس به پاره

  .و اخرج وحر صدورنا برزقک، و اندیشه بد دلهایمان را با روزی دادن خود بیرون نما -1

  .سرگرم مکن و ال تشغلنا عنک بغیرک، و ما را از غیر خودت به دیگری مشغول و -2

رد داانسان را به خود مشغول می نبودن اسباب رزق و روزی انسان و تشویش و نگرانی جهت تامین مایحتاج، فکر مهیا

 .از خداوند بخواهیم تشویش و نگرانی تامین معیشت را از ما دور گرداند آموزد تاالسالم به ما میو امام چهارم علیه

  نمودمی به جا آوردن شکر و سپاس نعمتهای خدا اقرارهنگامی که به عجز و ناتوانی از 

بالتقصیر عن تادیه الشکر، از دعاهای امام )ع( است  السالم اذا اعترفعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

  .نمودناتوانی از به جا آوردن شکر و سپاس )نعمتهای( خدا اقرار می هنگامی که به عجز و

  محتوای دعا

ان احدا ال یبلغ من شکرک غایه اال حصل  فرماید: اللهم)ع( در ابتدا درباره ناتوانی انسان از به جا آوردن شکر می امام

خدای بزرگ هیچ کس قادر نیست شکر و سپاست را به حد کمال به جا آورد چرا  علیه من احسانک ما یلزمه شکرا، ای

  .آید و شکری دیگر بر او الزم بر هر شکری که کند آن شکر هم نعمت و احسان توست که

طاعتک، )پس ای خدای بزرگ(  فرماید: فاشکر عبادک عاجز عن شکرک، و اعبدهم مقصر عنسپس می

عابدترین بندگانت در اطاعت و بندگی تو ناتوان است. آنگاه با  شکرگزارترین بندگانت و از ادای حق شکر تو عاجز و

بخشش و غفران  و مغفرت الهی را ندارد و اگر خداوند کسی را مشمول هیچ کس خود استحقاق بخشش اشاره به اینکه

  :فرمایددهد از فضل و لطف اوست میخود قرار می

لک، فبطولک، و من رضیت عنه فبفض الحد ان تغفر له باستحقاقه، و ال ان ترضی عنه باستیجابه، فمن غفرت له ال یجب

یامرزی، و )واجب نیست( نه به سبب سزاواریش از او راضی و ب بر تو واجب نیست که شخصی را به سبب شایستگیش

  .توست هر که را بیامرزی، از انعام و بخشش توست و از هر که راضی شوی از احسان خشنود گردی، پس

  :فرمایدو سپس به لطف و بخشش خداوند اشاره کرده می

سبیلک العفو، و  و عادتک االحسان، وثوابهم قبل ان یفیضوا فی طاعتک، و ذلک ان سنتک االفضال،  و اعددت
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اطاعت از تو درآیند، و این برای آن است که طریقه تو انعام، و  ای پیش از آنکه به فرمانبری وپاداششان را آماده نموده

  .نیکی، و راه تو عفو و گذشت است روش تو احسان و

  :فرمایدو در فراز آخر دعا می

و  -ای خدای من -بزرگوارتر از تو ممن هلک علیک؟ ال! من؟ کیست کریم و منک، و من اشقی -یا الهی -اکرم فمن

رضای تو تباه گردد؟ نه! کیست؟ زیرا تو بزرگوارتر هستی از اینکه جز  تر باشد از کسی که برخالفکیست که بدبخت

  .و نیکی وصف شوی به احسان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگام یاد مرگ

ذکر الموت، از دعاهای امام )ع( هنگامی که  السالم اذا نعی الیه میت اوعنوان دعا چنین است: و کان من دعائه علیه

  .نمودیا یاد مرگ می رسید وکسی به ایشان می خبر مرگ

  محتوای دعا

 زندگی انسان است، و دیر یا زود انسان باید از پل مرگ بگذرد و به حیات دیگر مرگ یکی از حقایق انکارناپذیر در

یکی از گیرد. در حالی که یاد مرگ می برسد. اما متاسفانه این حقیقت مسلم و حتمی، همواره مورد فراموشی قرار

یاد مرگ کردن و همواره به فکر این حقیقت بودن از ارزشهای متعالی به  محورهای تربیتی است و در بینش اسالمی

دارد. لذا در قرآن مجید و  ای در شخصیت انسانآید. یاد مرگ و قیامت و حیات پس از مرگ نقش سازندهمی حساب

 فرماید، وسجاد )ع( در این دعا به این حقیقت انکارناپذیر اشاره می امام .روایات، مطالب فراوانی در این باره آمده است

  .آموزدشیوه برخورد با آن و بهره بردن از این واقعیت را به ما می

باره درخواستهایی را از پیشگاه  )ع( در ابتدای دعا پس از درود فرستادن بر رسول خدا )ص( و آل او )ع( در این امام

  :دراز است حور آن دوری از آرزوهاینماید که مخداوند می

  دارد(و اکفنا طول االمل، و ما را از آرزوهای دراز بازدار )زیرا انسان را از یاد مرگ بازمی -1

  .و قصره عنا بصدق العمل،... و با کردار راست و درست آرزوهای )دراز( را از ما دور کن -2

  .مت بدارو سلمنا من غروره، و ما را از فریب آرزو سال -3

  .و آمنا من شروره، و ما را از بدیهای آن )آرزو( ایمن گردان -4

  و انصب الموت بین ایدینا نصبا، و مرگ را در مقابل ما برپا دار )آنی مرگ را از یاد ما مبر( -5

فل از آن و ال تجعل ذکرنا له غبا، و یاد مرگ را برای ما چنان قرار مده که یک روز به یاد آن، و یک عمر غا -6

  .باشیم

  :فرمایدآموزد از خداوند درخواست کنیم که با عمل صالح مشتاق بازگشت به سوی خدا باشیم و میآنگاه به ما می

شایسته عملی برای ما قرار ده که با آن،  و اجعل لنا من صالح االعمال عمال نستبطی معه المصیر الیک، و از اعمال -1

  .(در انجام آن عمل بکوشیم ) .یمبازگشت به سوی تو را دیر شمار

الموت مانسنا الذی نانس به، و به زود رسیدن )رحمت( تو حریص  و نحرص له علی وشک اللحاق بک حتی یکون -2

  .برای ما جای انس و آرامش باشد به طوری که با آن انس بگیریم باشیم تا مرگ

دوستی باشد که به سوی آن شوق  ها، و )مرگ( جای الفت ومالفنا الذی نشتاق الیه، و حامتنا التی نحب الدنو من و -3

  .فرزند( باشد که نزدیک شدن به او را دوست بداریم داشته باشیم و خویشاوند نزدیکی )مانند زن و

  :آموزد که این درخواستها را از خداوند داشته باشیمآنگاه در مورد برخورد مرگ با ما، به ما می

حاضر نمودی و به ما واقع ساختی ما را به آن  نزلته بنا فاسعدنا به زائرا، پس هرگاه آن را بر مافاذا اوردته علینا و ا -1

  .دیدارکننده )آمدنش از روی مهربانی( باشد نیکبخت گردان در حالیکه زیارت و

  .و انسنا به قادما، و ما را به آن انس ده، در حالیکه از راه رسد -2

  .را به مهمانی آن )مرگ(، بدبخت مکن و ال تشقنا بضیافته، و ما -3

  .و ال تخزنا بزیارته، و از دیدارش ما را خوار و رسوا مفرما -4

  .و اجعله بابا من ابواب مغفرتک، و آن را )مرگ را( دری از درهای آمرزش خود قرار ده -5

  .و مفتاحا من مفاتیح رحمتک، و )مرگ را( کلیدی از کلیدهای رحمت خویش گردان -6

  :آموزد از خداوند درخواست کنیم که اینگونه این جهان را وداع کرده و به سوی خدا بشتابیمپس به ما میس

  .امتنا مهتدین غیر ضالین، ما را با نور هدایت خود بمیران نه با ظلمت گمراهی -1

  .قاتتطائعین غیر مستکرهین، با حال طاعت و اشتیاق به حضرتت بمیران نه به حال کراهت از مال -2

  .تائبین غیر عاصین و ال مصرین، توبه کامل )کرده( از گناهان )بمیران( نه به حال معصیت و اصرار بر گناه -3

  :دهندامام )ع( در این دعا در رابطه با مرگ سه محور را مورد اشاره قرار می
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راز، که انسان را از عمل صحیح د شود انسان مرگ را فراموش کند. مانند داشتن آرزوهایعواملی که موجب می :اول

  .کندغرور می دارد و او را گرفتاربینانه بازمیو واقع

شود. و اینکه انسان چگونه باشد تا بتواند شامل همه انسانها می دوم: دیدار انسان با مرگ، و پذیرش این حقیقت مسلم، که

  .پذیرای این حقیقت شود و مشتاق دیدار الهی گردد به خوبی

  .سوم: برخورد مرگ با انسان، اینکه مرگ چگونه به سراغ انسان بیاید، و او را چگونه زیارت کند

اینکه انسان با چه شخصیت و  در نهایت وضعیت انسان از نظر عمل و اموری که در طول زندگی کسب کرده است، و

  .بنده خدا وضعیتی هنگام مرگ باشد. عاصی و متمرد یا عبد و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگام ختم قرآن

  :عنوان دعا چنین است

  .ز دعاهای امام )ع( هنگام ختم قرآن استالسالم عند ختم القرآن، او کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

ختم قرآن، به طرق مختلف وارد شده  شروع تالوت قرآن، دعای آغاز قرآن، و برای پایان یافتن آن تا انتها، دعای برای

د و شود در مورد عظمت و بزرگی و برکت وجود قرآن مجیقرآن خوانده می است. امام )ع( در این دعا که هنگام ختم

علی ختم کتابک الذی انزلته  فرماید: اللهم انک اعنتنیآموزد و در آغاز دعا میدیگر درسهایی را به ما می موضوعات

  .کردی، همان کتابی که آن را نور و روشنایی فرستادی نورا، خدایا تو مرا بر ختم کردن کتاب خود یاری

  :فرماید که عبارتند ازای را معرفی میره کرده و پارهو در فرازهایی از دعا به نامها و صفات قرآن مجید اشا

  .نور: انزلته نورا، آن را نور و روشنایی فرستادی -1

  .(مهیمن: جعلته مهیمنا، و آن را گواه قرار دادی )بر کتابهای پیامبران گذشته -2

ای که به وسیله آن حالل و انیدهگرد فرقان: فرقانا فرقت به بین حاللک و حرامک، آن را جداکننده )حق از باطل( -3

  .ایحرام خود را از هم جدا کرده

  .ایای که، با آن راههای احکامت را هویدا ساختهقرآن: قرانا اعربت به عن شرائع احکامک، قرآن و خوانده شده -4

  .ایرح دادهای که آن را برای بندگانت تفصیل و شکتاب: و کتابا فصلته لعبادک تفصیال، و کتاب و نوشته -5

وحی: و وحیا انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنزیال، و وحیی که آن را بر پیامبرت محمد )ص(  -6

  .فروفرستادی

و  که فهمیدن آن را از روی تصدیق شفاء: و شفاء لمن انصت بفهم التصدیق الی استماعه، و شفا و بهبودی برای کسی -7

  .خاموش گشته است و برای شنیدن آنباور نمودن خواسته 

  .گردداش از حق و درستی برنمیمیزان: و میزان قسط ال یحیف عن الحق لسانه، و ترازوی عدلی که زبانه -8

هدی: و نور هدی ال یطفا عن الشاهدین برهانه، و نور هدایتی که چراغ حجت و برهانش بر اهل یقین تا قیامت  -9

  .خاموش نشود

  :فرمایدتالوت قرآن را اینگونه بیان می آنگاه اهداف

( منداللهم فاذا افدتنا المعونه علی تالوته، پروردگارا وقتی که به یاری و اعانت خود ما را به تالوتش بهرمند )بهره

  کردی،

ردند )و آن و حفظ عهد و پیمانش هم ک فاجعلنا ممن یرعاه حق رعایته، پس ما را از آنان قرار ده که رعایت عمل به -1

  هدایت و سعادت کامل یافتند(

و یدین لک باعتقاد التسلیم لمحکم ایاته، و با دین و اعتقاد کامل تسلیم آیات محکم آن )آیاتی که معنی آن آشکار  -2

  .است(

 املتوضیح متشابهاتست با تواضع ک و یفزع الی االقرار بمتشابهه، و موضحات بیناته، و به متشابهات و بیناتش که -3

 مند( شدن از تعالیمآموزد که در جهت بهرمند )بهرهمختلف دعا به ما می اقرار و اعتراف کردند. سپس در فرازهای

  :حیاتبخش قرآن این درخواستها را از خداوند طلب کنیم

  .و اجعلنا ممن یعترف بانه من عندک. ما را از کسانی قرار بده که اعتراف دارند قرآن از جانب شما است -1

  .و اجعلنا ممن یعتصم بحبله، و ما را از کسانی قرار بده که به رشته محکم آن قرآن چنگ زدند -2

و یاوی من المتشابهات الی حرز معقله، و )از کسانی قرار بده که( در فهم متشابهات آیاتش به پناهگاه محکم و  -3

  .محکمات ماوی گرفتند

  .پر و بال با عواطفش به سکونت )و اطمینان خاطر( رسیدند و یسکن فی ظل جناحه، و از آنانکه در سایه -4

  .و یهتدی بضوء صباحه، و از آنان که به نور صبحگاهش هدایت یافتند -5
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  .کنندو یقتدی بتبلج اسفاره، و از آنانکه به درخشیدن روشنایی آن اقتداء می -6

  .برند(وسیله قرآن به حقایق و علوم پی می افروزند )بهو یستصبح بمصباحه، و از آنان که از چراغ آن می -7

  .طلبندو ال یلتمس الهدی فی غیره، و از آنان که هدایت و رستگاری را در غیر آن نمی -8

و اجعل القرآن وسیله لنا الی اشرف منازل الکرامه، و قرآن را برای ما وسیله رسیدن به گرامیترین منزلهای ارجمند  -9

  .قرار ده

گزند به سوی جایگاه سالمت و بی عرج فیه الی محل السالمه، و )قرآن را( برای ما نردبانی قرار ده کهو سلما ن -10

  .)بهشت( بر آن باال رویم

  .و سببا نجزی به النجاه فی عرصه القیامه، و )قرآن را( سبب پاداش ما در عرصه قیامت قرار ده -11

ای که به آن بر نعمت فراوان سرای اقامت و ماندن )قرآن را( وسیلهو ذریعه نقدم بها علی نعیم دار المقامه، و  -12

  .)بهشت( درآئیم

  .و احطط بالقرآن عنا ثقل االوزار، و به وسیله قرآن بار سنگین گناهان را از ما بیانداز -13

  .و هب لنا حسن شمائل االبرار، )و به وسیله قرآن( اخالق نیکوی نیکوکاران را به ما ببخش -14

و ادم بالقرآن صالح ظاهرنا، و به وسیله قرآن خیر و نیکی و آراستگی برون و ظاهر ما را ثابت و پابرجا  -15

  .بگردان

  .های شیطان محفوظ بدارو احجب به خطرات الوساوس عن صحه ضمائرنا، و ما را از خطرهای وسوسه -16

ها و وابستگی چرکها و آلودگیهای قلبهای ما و عالقه و اغسل به درن قلوبنا و عالق اوزارنا، )و به وسیله قرآن( -17

  .گناهان را بشوی

  .و اجمع به منتشر امورنا، و کارهای پراکنده شده ما را فراهم آور -18

شدنمان ما را )روز قیامت( هنگام زنده و اکسنا به حلل االمان یوم الفزع االکبر فی نشورنا، و در روز ترس بزرگ -19

  .بپوشان ان )از آتش دوزخ(های امبه جامه

  .و اجبر بالقرآن خلتنا من عدم االمالق، و به واسطه قرآن حوائج و نیازمندیهای ما را برآور، تا فقر به ما رو نکند -20

وسعت و آسایش و نعمت فراوان و  و سق الینا به رغد العیش و خصب سعه االرزاق، و )به وسیله قرآن( زندگانی با -21

  .سوی ما روان ساز روزی وسیع به

  .و جنبنا به الضرائب المذمومه و مدانی االخالق، و )به وسیله قرآن( ما را از اخالق نکوهیده و پست دور نما -22

آورد و اعصمنا من هوه الکفر و دواعی النفاق، و ما را از دره گود کفر و چیزهایی که نفاق و دورویی را پیش می -23

  .نگاهدار

مرگ، اندوه جان کندن و سخت ناله  رآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق، و به وسیله قرآن هنگامو هون بالق -24

  ...کندن را بر ما آسان فرما های وقت جانکردن و پی در پی بودن ناله

قرار  ان منزلهمنازلنا، و قبرها را پس از مفارقت و جدایی از دنیا برای ما بهتری و اجعل القبور بعد فراق الدنیا خیر -25

  .ده، و تنگی لحدمان را به وسیله رحمت و مهربانیت گشاده گردان

ما را به طریقه و روش رسول خدا  آموزد از خداوند بخواهیم کهفرستد و به ما میبر محمد )ص( و آل او درود می آنگاه

ان او قرار دهد و در گروه او گرد راه آشکار او حرکت دهد و از فرمانبر )ص( زنده بدارد و بر دین او بمیراند و در

توفنا علی ملته و خذ بنا  به حوض او وارد سازد و از جام آن حوض سیراب گرداند. و احینا علی سنته، و آورده و

  .و احشرنا فی زمرته، و اوردنا حوضه، و اسقنا بکاسه منهاجه، و اسلک بنا سبیله، و اجعلنا من اهل طاعته،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 هنگام نگاه کردن به هالل ماه نو

  :عنوان دعاء چنین است

  .کردلی الهالل، از دعاهای امام )ع( است هنگامی که به هالل ماه نو نگاه میالسالم، اذا نظر او کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

)ع( در این باره نقل شده که  هالل ماه به ویژه هالل ماه مبارک رمضان سفارش شده و دعاهایی از معصومین دیدن

شد. امام )ع( در ابتدای دعا خطاب باهالل ماه در هر ماهی می بعضی ویژه هالل ماه رمضان و بعضی در مورد دیدن

فرماید: ایها الخلق المطیع، می آفریده خدا و مطیع و فرمانبردار فرمان خدا، و یکی از مخلوقات او به ماه به عنوان

ای آفریده شده فرمانبردار، ای همیشه در حرکت پرشتاب، ای آمد و شد کننده  الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر،

فرماید: و القمر قدرناه درباره ماه می 74زل و جاهایی که )برای آن( قرار داده شده. قرآن مجید در سوره یس آیه منا در

 گردش ماه را در منزلهایی قرار دادیم تا اینکه مانند شاخه خرمای خشک شده کج منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و

  .گشته به منزل اول بازگردد
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 که نورانیت ماه به اراده خداوند است، و اوست که به وسیله ماه تاریکیها را فرمایداین نکته جلب می آنگاه توجه ما را به

آیه من آیات ملکه، و عالمه من  فرماید: آمنت بمن نور بک الظلم، و اوضح بک البهم، و جعلککند و میروشن می

یکیها را روشن کرد، و به سبب تو مشکالت امور را که به وسیله تو تار عالمات سلطانه، ایمان آوردم به کسی )خدائی(

های قدرت و توانائیش )بر همه نشانه ای ازهای استیال و غلبه و پادشاهی خود و نشانهساخت، و تو را از نشانه آشکار

  :در آغاز ماه جدید این درخواستها را از پیشگاه مقدس الهی داشته باشیم آموزد کهچیز( قرار داد. سپس به ما می

  .خشنودی: و اجعلنا من ارضی من طلع علیه، و ما را از خوشنودترین کسی که هالل بر او طلوع نموده قرار ده -1

  .ترین کسی که به سوی او نگاه کرده استپاکیزگی: و ازکی من نظر الیه، و نیز از پاکیزه -2

  .کندترین کسی که تو را در آن ماه پرستش میپرستش خدا: و اسعد من تعبد لک فیه، و از نیکبخت -3

  .توبه: و وفقنا فیه للتوبه، و به ما در این ماه توفیق توبه عطا کن -4

  .دوری از گناه: و اعصمنا فیه من الحوبه، و ما را از گناه در آن حفظ فرما -5

  .فیه شکر نعمتک، و سپاسگزاری از نعمت خود را در دل ما اندازشکر کردن: و اوزعنا  -6

  .عافیت و سالمتی روحی و جسمی: و البسنا فیه جنن العافیه، و در آن ما را با پوششهای عافیت بپوشان -7

 ر آن،کردن طاعت و فرمانبری از تو د اطاعت از خدا: و اتمم علینا باستکمال طاعتک فیه المنه، و به وسیله کامل -8

  .نعمت )خود( را بر ما کامل فرما

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 نهنگام فرارسیدن ماه مبارک رمضا

  :عنوان دعا چنین است

  .رسیدالسالم اذا دخل شهر رمضان، از دعاهای امام )ع( هنگامی که ماه مبارک رمضان فرامیو کان من دعائه علیه

  محتوای دعا

هدانا لحمده، و جعلنا من اهله لنکون  فرماید: الحمد لله الذی)ع( در ابتدای این دعا در حمد و ثنای الهی چنین می امام

ذلک جزاء المحسنین، سپاس خدایی که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی  نه من الشاکرین، و لیجزینا علیالحسا

در فراز دیگر دعا ماه مبارک  و از اهل سپاس قرار داد تا برای احسان و نیکیش از سپاسگزاران باشیم. سپس نمود،

  :نمایدرمضان را اینگونه معرفی می

  سوزاند.(ن )رمضان نامیده شده برای آنکه یرمض الذنوب، گناهان را میشهر رمضان، ماه رمضا -1

  شهر الصیام، ماه روزه -2

شهر االسالم، ماه اسالم )یا به دلیل فرمانبرداری خدا در این ماه، یا به واسطه اینکه روزه آن از ویژگیهای اسالم  -3

  است(

  .شهر الطهور، ماه پاکیزگی -4

  تصفیه و پاک کردن )از گناهان( یا ماه اخالصشهر التمحیص، ماه  -5

  شهر القیام، ماه قیام و ایستادن )برای عبادت و اطاعت خدا( -6

  :فرمایددار واقعی بودن را اینگونه بیان میآنگاه در فراز دیگر دعا معیارهای روزه

داشتن اندام از گناهان )و به کار باز علی صیامه بکف الجوارح عن معاصیک، ما را بر روزه داشتن آن به وسیله اعنا

  .گرداند( یاری فرمامی بردن آنها در آنچه تو را خشنود

بابصارنا الی لهو، و حتی ال نبسط ایدینا الی محظور، و ال نحطو باقدامنا  حتی ال نضغی باسماعنا الی لغو، و ال نسرع

مثلث، تا با گوشهایمان سخن بیهوده گوش  اال بما محجور، و حتی ال تعی بطوننا اال ما احللت، و ال تنطق السنتنا الی

نع و م نشتابیم، و دستهایمان را به حرام دراز ننماییم، و با قدمهایمان به سوی آنچه ندهیم، و با چشمهایمان به سوی بازی

 به آنچه تونیاورد، و زبانهایمان گویا نشود جز  ای گردحرام گشته نرویم، و شکمهایمان جز از چیزهایی که حالل کرده

  .ایخبر داده و بیان فرموده

حددت، و فروضها التی فرضت، و  فرماید: وقفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودها التیدر مورد نماز می سپس

را در آن )ماه مبارک رمضان( بر اوقات نمازهای پنجگانه با حدود و  وظائفها التی وظفت، و اوقاتها التی وقت، و ما

  .ای آگاه فرماگردانیده ای و شروط و اوقاتش که شرط و تعیینای و واجباتش که واجب کردهمقرر نموده کهاحکامش 

  :آموزد که در این ماه مبارک از خداوند داشته باشیم عبارتند ازو درخواستهای دیگری که امام )ع( به ما می

  نیکی و بخشش به خویشاوندان -1

  صله رحم -2

  به همسایگان احسان و نیکی -3

  پاک کردن اموال از مظالم و ظلم و ستم -4
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  زکات دادن -5

  اندپیوند با کسانی که از ما بریده -6

  رعایت عدل و انصاف -7

  توبه و بازگشت به سوی خدا -8

باید در  رمضان نبوده، بلکه در همه ماهها از آنجا که طاعات و عبادات و فرمانبرداری از خدا تنها مختص ماه مبارک و

تالش نمود، لذا امام )ع( به منظور استمرار عبادات و طاعات ماه مبارک  جهت خودسازی و اصالح خود و جامعه

کذلک ما عمرتنا، خدایا ما را در باقی  فرماید: اللهم و اجعلنا فی سائر الشهور و االیامدر ماههای دیگر سال می رمضان

  .ینگونه )یعنی مانند حالی که در ماه مبارک رمضان داریم( قرار دها ماهها و روزها تا زمانی که زنده داری،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .منبع: دانستنیهای صحیفه سجادیه؛ مصطفی اسرار؛ محیا

 نگی عالم تکوین در حال نمازهماه

شدند مگر اینکه حضرت علی خارج نمی «مکه»هر ساله مردم پس از انجام مراسم حج از »گوید: می« سعید بن مسیب»

شود. پس در یک سال حضرت خارج شد و من نیز با ایشان خارج شدم.  از شهر خارج -السالمعلیه-ابن الحسین 

تسبیح حضرت حق  از منازل بین راه فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد. در سجده آن نماز، امام حضرت در بعضی

تسبیح نمودند. من از مشاهده این منظره وحشتناک  های موجود، با حضرت شروع بهگفت و تمامی درختان و سنگمی

این » :، فرمود«یابن رسول الله بلی»عرض کردم: « ای سعید آیا ترسیدی؟»فرمود:  شدم. حضرت سرش را بلند نمود و

  . [1] «.تسبیح اعظم است

روزی حضرت را در حال سجده در کنار اثاثیه سفر یافتم، پس قسم به » :گویدمی« سعید بن مسیب»و در تعبیر دیگری 

کرار به مانند کالم او را ت ها و جهاز شتر را کهدر دست اوست، هر آینه دیدم درخت را و سنگ« سعید»جان  کسی که

نیز این  السالم[ . باید توجه داشت قرآن برای حضرت داود علیه9« ]گردانیدند.برمی کردند و همان کالم او را به اومی

  .شدندپرندگان با او همنوا می گفت کوها وحالت را ذکر فرموده است که چون تسبیح حضرت حق می

  . [7] «و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین»

  . [9] «و لقد آتینا داود منا فضال یا جبال اوبی معه و الطیر»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 77، ص 96بحاراالنوار، ج  [1]

  .)به نقل از مناقب( 77، ح 77، ص 96بحاراالنوار، ج  [2]

  .: االنبیاء91، از سوره 74بخشی از آیه  [3]

  .: سباء79، از سوره 11بخشی از آیه  [4]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 

 ی

 یوسف بن اسماعیل النبهانی

  :ه( گوید 1962 - 1721« )جامع کرامات األولیاء»صاحب کتاب 

لک . حمله عبدالم-الله عنه و عنهم أجمعین  رضی -ساداتنا آل البیت و أعاظم أئمتهم الکبار العابدین، أحد أفراد زین علی»

: فقال به من یحفظه فدخل علیه االمام الزهری لوداعه فبکی و قال: وددت انی مکانک بن مروان مقیدا من المدینة و وکل

ثم اخرج رجلیه من القید و یدیه من الغل ثم قال:  ،أتظن أن ذلک یکربنی؟ لو شئت لم کان و انه لیذکرنی عذاب الله تعالی

 وجدوه فسألت المدینة فما مضت اربع لبال اال و قد قدم الموکلون به المدینة یطلبونه فما ال زلت معهم علی هذا یومین

 هری: فقدمتطلع الفجر فلم نجده و وجدنا حدیده قال الز بعضهم فقال: أنا نراه مبتوعا، انه لنازل و نحن حوله نرصده اذ

ندی، فقلت: أقم ع فسألنی عنه فاخرته فقال: قد جائنی یوم فقده األعوان فقال لی: ما أنا و أنت؟ بعد ذلک علی عبدالملک

العابدین یکی از اعاظم نویسد: علی بن حسین زیننبهانی می». [1] «فقال: ال أحب ثم خرج فوالله لقد امتأل قلبی منه خیفة

شام احضارش کرد و کسانی  آنهاست عبدالملک مروان او را به غل و زنجیر کشیده از مدینه بهبزرگان ائمه  بیت واهل

از حضرت سجاد خداحافظی نماید. چون امام سجاد  را مأمور حفاظت او ساخت. زهری در آن حال وارد شد تا
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امام سجاد  .ماندیسالم میدید، گریه سر داده و گفت: ای کاش من به جای تو بودم و تو  السالم را در آن وضععلیه

شود وانگهی این اگر بخواهم وضعیت عوض می کنی من از این وضع ناراحت هستم؟السالم فرمود: آیا گمان میعلیه

 اندازد. سپس پاها و دستهایش را از غل و زنجیر بیرون آورد و فرمود: من دومی غل و زنجیر مرا به یاد عذاب الهی

به مدینه آمدند، و در مدینه هر چه گشتند او  و چهار شب نگذشته بود که مأموران به دنبال او منزل بیشتر با اینها نیستم

آمد ما می دیدیم و هر کجا پائیناز بعضی مأموران پرسیدم گفت: او را فرمانبردار می :گویدرا پیدا نکردند. زهری می

فجر طلوع کرد دیگر او را ندیدیم و تنها  هکردیم تا آن شب، وقتی کاطرافش بودیم و به شدت از او مراقبت می

  .زنجیرهایش به جا مانده بود

السالم را پرسید جریان را به او علیه گفت: بعد از این جریان به دیدن عبدالملک رفتم و او از من علی بن الحسین زهری

 :با من چه کار داری؟ گفتم مأموران او را گم کردند، او پیش من آمد. و گفت: گفتم: عبدالملک گفت: همان روزی که

  .«گرفت پیش ما باش! فرمود: دوست ندارم، سپس خارج شد. به خدا قسم قلبم را وحشت فرا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 :پی نوشت ها

  .این جریان در حلیة األولیاء، با کمی تفاوت نقل شده است - 711، ص 9جامع کرامات األولیاء، ج  [1]

 .1777بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسالم چاپ اول پائیز منبع: امامان اهل

 یادی از سخنان حضرت خضر

حکایت کند:  -العابدین علیه الّسالم است  سّجاد، زینکه یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام  -ابو حمزه ثمالی 

طیبه بیرون رفتیم، و چون به یکی از باغات در حوالی شهر مدینه رسیدیم،  روزی به همراه آن حضرت از مدینه

دیوار آن داده بودم و در فکر  به من خطاب نمود و فرمود: مدّت ها پیش، مثل همین روز کنار این باغ تکیه بر حضرت

  .را دیدم در مقابل من ایستاده است و به صورتم نگاه می نماید ندوه قرار داشتم، که ناگاه مردی سفید پوشو ا

  پس از گذشت لحظاتی، مرا مورد خطاب قرار داد و اظهار نمود: چرا غمگین و اندوهناک هستی؟

  آیا برای دنیا این چنین در فکر و اندیشه فرو رفته ای؟

آن بهره می برند. گفتم: خیر، غم  ه دنیا برای عموم مخلوقات است، و افراد نیک و پست همه ازچنین است، بدان ک اگر

اظهار نمود: آیا برای آخرت غمگینی؟ آخرت وعده گاه حتمی برای همگان است  و اندیشه من درباره دنیا نیست. آن مرد

  .حکم فرمای آن روز، خداوند یکتا می باشد و

ندوه ا درباره آخرت نیست. گفت: پس برای چه این گونه غمگین هستی؟ گفتم: ناراحتی و وه منگفتم: خیر، اندیشه و اند

و فرمود: آیا تا به حال کسی را دیده ای که  من به جهت عبداللّه بن زبیر می باشد. سپس آن مرد سفیدپوش تبّسمی نمود

  نماید و آن گاه ناامید گردد؟ اعتماد و توّکل بر خداوند رحیم

  خیر. فرمود: آیا تاکنون کسی را دیده ای که از خداوند چیزی را بخواهد و به آن دست نیابد؟گفتم: 

پیروزمند و خوشبخت نباشد؟ گفتم: خیر. و  خیر. سپس افزود: و آیا کسی را دیده ای که از خدا بترسد و در زندگی :گفتم

 آن جا رفت؛ و از نظرم غایب گشت. ابوحمزه آن مرد سفیدپوش حرکت کرد و از بعد از بیان چنین سخنان حکمت آمیز،

  . [1] .خضر نبی علیه الّسالم بود سخن خویش فرمود: آن مرد حضرت ثمالی گوید: امام سّجاد علیه الّسالم در پایان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .، به نقل از خرائج و جرائح مرحوم راوندی192، ص 96بحاراالنوار: ج  [1]

 .منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین؛ عبداللّه صالحی

 الطویلیحیی بن ام

کرد و هنگامی که در طریقی آشکار می را الطویل همیشه جوانمردیالسالم فرمود، یحیی بن امحضرت باقر علیه

جوید و دامن لباسش بلند بود. حجاج بن یوسف ثقفی او را و کندر می گذاشترفت روی سرش خلوق )بوی خوش( میمی

  . [1] بریده و شهیدش ساختند السالم( را لعن کند! و دستور داد دست و پای او راگفت ابوتراب )علی علیه خواست و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .797منتخب التواریخ ص [1]

 .1746منبع: حضرت سجاد؛ فضل الله کمپانی؛ مفید چاپ اول 
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 طویلیحیی بن ام

[ یحیی از ایمان زیادی 1السالم شمرده است. ]علیه طویل مطعمی، شیخ او را از اصحاب امام زین العابدینامیحیی بن 

  :فرمود السالم درباره اودر عظمت مقام او بس که امام ابوعبدالله الصادق علیه برخوردار بود و همین قدر

طویل و جبیر بن مطعم، ابوخالد کابلی، یحیی بن ام :السالم همه مرتد شدند جز سه تنپس از شهادت امام حسین علیه»

حجاج  [ . حجاج بن یوسف طاغوت جنایتکار او را طلبید، وی را نزد9« ]و زیاد شدند. سپس مردم به ایشان پیوستند

 و خودداری کرد به جالدانش دستور داد تا دستها السالم ناسزا گوید، یحییبردند، دستور داد تا به امیرالمؤمنین علیه

عقیده و  [ و یحیی در حالی که از7قتل برسانند، جالدان دستور حجاج را اجرا کردند، ] پاهای او را ببرند و او را به

  .کرد، شربت شهادت را نوشیددینش دفاع می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .رجال طوسی [1]

  .رجال کشی [2]

  .رجال کشی [3]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 9منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

 .1779رضا علیه السالم چاپ 

 یاری به شخص تشنه و عقب مانده از قافله

می دهد: با فرزندت آن چنان رفتار  ضرت علی بن الحسین علیه السالم در ضمن توضیح حقوق فرزند، به پدر دستورح

جمال اجتماعی او شود، او را چنان بار بیاور که بتواند در شئون مختلف  کن که اثر نیکوی تربیت تو مایه ی زیبایی و

مالک دینار در سفر حج از قافله  یی و جمال تو باشد. هنگامی کهخود با عزت و آبرومندی زندگی کند و مایه زیبا دنیای

 بود ناگهان جوانی را از دور دید. وقتی به او رسید شرم داشت که تقاضای آب عقب مانده بود بسیار تشنه و درمانده شده

ه طرف آسمان برد و جوان دست خود را ب بکند و بگوید من تشنه ام اما جلو آمد و به آن جوان سالم و احترام کرد. آن

را به مالک دینار داد، مالک از آن آب نوشید و ظرف را به جوان برگرداند و  ظرفی پر از آب سرد به دست او آمد و آن

از این ماجرا گذشت. باز مالک در راه  قدمی برداشت دیگر آن جوان را ندید و خودش را میان قافله اش دید. چند روز تا

 رفت همه ی مردم از آن برمی داشتند اما به مالک اجازه ندادند آب بردارد ه سر چاه آبیمکه به یک وادی رسید و ب

خداوند مناجات نمود. در این هنگام دیدم آب از  ناگهان باز همان جوان پیدا شد و به سر چاه آمد و رو به آسمان کرد و با

مردمی که  من ظرفی که داشتم پر از آب کردم آن جوان با اشاره به من گفت: برو آب بردار. چاه جوشید و باال آمد. آن

را ندیدم وقتی به مکه رسیدم آن جوان را داخل  آن جا بودند نمی دیدند، وقتی ظرف را پر از آب کردم دیگر آن جوان

وقتی مرا  مردم واجبات و تفسیر قرآن از محکم و متشابه و امر و نهی را تعلیم می دهد حرم دیدم که نشسته است و به

گفت: وای بر تو چگونه او را نمی شناسی،  ید چیزی نگفت اما تبسمی نمود. من از یکی پرسیدم این جوان کیست؟د

  .شناسند، او امام سجاد علیه السالم است سنگریزه های مکه همه او را می

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 . 1747منبع: معجزات امام سجاد؛ حبیب الله اکبرپور؛ نشر الف؛ چاپ دوم تابستان 

 یحیی بن سعید

[ با امام 1باالترین فقها و علما بوده است، ] اما یحیی بن سعید بن قیس انصاری مدنی که از جمله بزرگان تابعین و از

 من از علی بن حسین»فضیلت آن حضرت آشنا بود و کلمات ارزشمند ذیل از اوست:  م مصاحبت کرده و بهعلیه السال

[ . براستی که امام علیه 9« ]است که دیده ام. علیه السالم مطالبی را شنیده و استفاده کرده ام و او باالترین فرد هاشمی

  .فرد هاشمی بود فضیلت فراوانش باالترین السالم با ایمان، تقوا و علم و

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .999/  4تهذیب التهذیب:  [1]

تاریخ کبیر بخش دوم از جلد  797بخش اول: ص  ، تهذیب اللغات و االسماء776/ ص  9/ ق  7تهذیب الکمال م  [2]

  .174از جلد سوم: ص  1والتعدیل ق /  ، الجرح1/  919، طبقات ابن سعد: 966سوم: ص 
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(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 یزید بن معاویه

پیروان آن حضرت نبود بلکه دشمنان و مخالفان  السالم، منحصر به شیعیان واعتراف به فضیلت امام زین العابدین علیه

السالم بوده علیهم بیتترین دشمنان اهلدارند، این یزید بن معاویه است که از سرسخت او نیز به عظمت او اعتراف

این در موقعی اتفاق افتاد که مردم شام اصرار کردند  اف دارد واست، به صفات و ویژگیهای برجسته آن حضرت اعتر

او »ابراز داشت:  السالم سخنرانی کند، آن طاغوت ستمگر ترس و هراس خود را با این عبارتعلیه تا اجازه دهد، امام

م آل ابوسفیان را رسوا اند و اگر باالی منبر برود، من و تماآراسته ای است که از شیر خوارگی به علم و کمالاز خانواده

السالم پرده برداشته و اعتراف علیه یزید، با این جمالت پرده از میزان علمی و تواناییهای خطابی امام« کرد. خواهد

تواند موقعیت او را در جهت مخالفت با استدالل قوی برخوردار است که می دارد که او به قدری از توانایی بیان و

  .کندحکومت او دگرگون  مصالح

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779م؛ رضا علیه السال

 یعقوبی

عبادتش بیشتر از همه بود، او را زین العابدین و  امام زین العابدین باالتر از همه مردم و»گوید: احمد بن ابیعقوب می

العابدین از  [ . به راستی که امام زین1« ]ای که در صورتش نمودار بود.خاطر آثار سجده گفتند بهنیز ذوالثفنات می

  .پروردگار را بیشتر داشت تر بوده و از همه کس عبادت و طاعتهمه مردم باالتر و واال مقام

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .96/  7ریخ یعقوبی: تا [1]

(؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت 1منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد )جلد 

  . 1779رضا علیه السالم؛ 

 یاوری ستمگر

 کار ندارم. با حاکم در خصوص من السالم عرض کرد: یابن رسول الله! من شغل ویکی از نزدیکان امام سجاد علیه

بکند. حضرت فرمود: من این کار را نخواهم کرد. چون از حضرت این  صحبت کنید، شاید مرا داخل دیوان سلطان

چهارم آمدم و عرض کردم:  شنیدم، منزل خود آمدم. فردای آن روز، زود از خواب بیدار شدم، به حضور امام جمله را

طان بشوم مبادا ظلم و جور نمایم و خدای ناکرده مال دیوان سل ترسید من داخلفدایت شوم، من فکر کردم که شما می

تعدی نکنم و با عدالت  خورم بر اینکه ظلم وشوم و قسم میعنوان رشوه بگیرم و بخورم، من متعهد می مردم را به

  :بلند کرد و فرمود السالم سر به سوی آسمانرفتار نمایم. امام سجاد علیه

عمل سلطان جائر شوی و جزء کارمندان سالطین ظلم و جور باشی  اینکه داخل به تر است بر تو ازبه آسمان رفتن آسان

  . [1] .عدالت کار کنی و به کسی ظلم و جور و تعدی ننمایی و در آنجا با

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .149، ص 1تحفة الواعظین، ج  [1]

منبع: پنجاه و هفت درس زندگی از سیره عملی حضرت امام سجاد؛ گردآوری و انتخاب حمیدرضا کفاش؛ عابد؛ چاپ 

  . 1741اول بهار 
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 طویلیحیی بن ام

های باشد، از شخصیتمی -السالمعلیه- سجاد که فرزند دایه حضرت« الطویلیحیی ابن ام»شهید بزرگوار، جناب 

معارف  ها وو استفاده از تربیت -السالمعلیه-زین العابدین  عاطفی و نزدیک با امام ای است که به برکت ارتباطبرجسته

با حاکمیت فرهنگ طاغوت برخوردار  حضرت، از صالبت و استقامت کم نظیری در دفاع از حق و حقیقت و مبارزه

  .استگردیده 

دارد  یاد کرده است، وجود-السالمعلیه-که از حواریون و اصحاب خاص حضرت سجاد  این بزرگوار در تمام نصوصی

  .اندو بزرگان علماء اهل رجال نیز از او به نیکی تمام یاد کرده

انمردی خود را اظهار او جو« الطویلام یحیی ابن»کند که فرمود: اما نقل می -السالمعلیه-از حضرت امام باقر  «کشی»

 جوید و دامنگذاشت و کندر )سقز( میرفت، بوی خوشی )خلوق( را بر سر میمی کرد و هر گاه در طریق پیاده راه

-)حضرت امیرالمؤمنین علی « اباتراب» او را دستگیر نمود و به او گفت باید« حجاج»کرد. پیراهن خود را بلند می

 [ . باید توجه داشت این1« ]دست و پای او را قطع کنند و سپس او را کشت. کرد تا( را لعنت کنی و امر -السالمعلیه

خبیث اموی، به صورت علنی و  با این شیعه آزاد مرد، از آن رو بود که در اوج حاکمیت نظام« حجاج»برخورد 

« خط»کرد یا اعالم میخاست و بسیار رسا و گوآن به مخالفت برمی حکومت و اساس باطلهای پلید اینصریح با آموزه

-از امام صادق « مفید»شیخ  .دوتاست و ما به شما و معتقدات و عملکرد شما کافریم و شما را قبول نداریم ما و شما

 -صلی الله علیه و آله و سلم  -وارد مسجد پیامبر « الطویلبن ام یحیی»کند که حضرت فرمودند: نقل می -السالمعلیه

  . [9] «.شما کافر شدیم و بین ما و شما بغضاء و عداوت ظاهر شد ما به»گفت: می شد ومی

ه )یکی را در کناس« طویلیحیی بن ام»گوید: می کند که اونقل می« سلیمان بن عبیدالله»نیز از « کلینی»و جناب شیخ 

خدا! ما از آنچه  ر اولیاءای معش»کردم که ایستاده بود و با رساترین صدای خود، ندا داد که:  های( کوفه مشاهدهاز محله

و آنچه از غیر « آل مروان»لعنت خدا بر او باد و ما از  دشنام دهد پس« علی»شنوید بیزار هستیم. هر کس به شما می

دشنام دهد پس با آنها  هر کس اولیاء خدا را»سپس صدایش را پائین آورده و ادامه داد: «. هستیم پرستند، بیزارخدا می

تردید دارد از او کمک نخواهید و باب مراوده با او را باز نکنید  نکنید. و هر کس در راه و روش ما ننشینید و مجالست

بیندازد بدانید که به او  برادران شما که کارش به جایی برسد که مجبور شود به خاطر نیاز به شما رو و هر کس از

هایش آنان را ایم که سراپردهمگران آتشی آماده کردهما برای ست» :و سپس این آیه را تالوت کرد که« اید.خیانت کرده

شوند. وه! چه بد کند، یاری میمی ها را بریانگیرد و اگر فریادرسی جویند، به آبی چون مس گداخته که چهرهمی دربر

  . [9] .« [7شرابی و چه زشت جایگاهی است. ]

بود و سرانجام به مقام  -السالمعلیه- ضرت سجادآری، این عملکرد سرافرازانه و شجاعانه این حواری بزرگوار ح

  .کارگزار پلید خونخوار نظام اموی )حجاج بن یوسف( نائل آمد عظمای شهادت در راه خدا به دست یک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

  :پی نوشت ها

  .72، ص 91معجم رجال الحدیث، ج  [1]

  .ر. ک: پیشین [2]

  .: الکهف14، از سوره 94بخشی از آیه  [3]

  .774اصول کافی، ج، ص  [4]

 .1741منبع: اسوه کامل؛ محمد محسن دعایی؛ اطالعات چاپ اول 
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