
 

 

  دهمدوازمجلس 

 سیره عبادی امام سجاد

 *ایزدهیسیدسجاد االسالم والمسلمین  حجت

 درآمد

ادجهاتمختلفیحجا هبر سیدوایاآمختلفد دگیا مهمعصومین
اهمی اس ؛تاا اارهبدونپرداختنبهاین کات،ابعادمختلفد جدگیپجر

برر ایشانباهامهدراوا یادشبهاتمواجهخواهدشد 
پججژوهشد سججیرهاجتمججاتی،سیاسججیواخالقججیامامججانیدیگججرادلردجج

شیوهد دگیماس  شدنمندمناسببراآ وشییالگومعصوم
اس رهپرداختنبجهشجیوههاییهاواسوهیکیادشخصی امامسااد

د جدگیسیاسجی،د بجا هشجبهاتمتعجددآ؛دیراهاس د دگیایشانادبایسته
ایشاندقطبجهتبجادتشدهاس  برخیاتتقاددا  د:اجتماتیحضرتایااد

توجهبیبهانالالعوجامعهوحکوم دمانخودبی یپرداختهوادوضعمی
رهایشانضجمنبر سجیوضج تصجرخجودبجهبر سجید حالی1؛بودهاس 

                                                            

 درهنگوا دیشهاسالمی استادیا پژوهشگاه*
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بااینتفجاوترجه؛پرداختهاس حکوم و د مشکرمسا رجهاناسالممی
یادتهاس  مید قالبدتاوتبادت مودبراآجامعهاینامر

یابد:سامانمیمحو هاآدیراینبحثد 

 جهان اسالم در عصر امام سجاد یتوضع. 1

اد اشجیدو ان تجبووحشج مصجادفبجاامامدینالعابدینحیات
مردمبهاینشدهاس ؛به حوآرهامیهواق واقعهرربالوحکوم ظالما هبنی

باو  سیدهبود درههرگو هقیامتلیهیهیدمحکومبهشکس اسج  ادلردجی
وشکس مردممکهد قیجامتلیجهیهیجد،«داجعهحّره»کس مردممدینهد ش

موجبتغییر ویکردمسلحا هتلیجهحجارمظجالمشجد مسجعودآد تشجریح
د دمجا یدشجوا امامج  ابجرگوید:حضرتسجااداوضاعدماناماممی

ا د دهاهم گمصو تمخفیوباتقیهشدیدبهتربی ا سانتهدهگردتندوبه
 2سال 21سال129 رنندتابتوا ندمسیراصلیاسالموتشی  اد  اهخودحفظ

اینحارم3ادامام حضرتباخالد تبدالملکبنمروانمصادفشدهبود 
بجهدوسجتدا اناهجربیج دضاییترسناکبراآرشتا وقترادلری،ظالم

وجوداو دهبودوباگما دنحارمانججابر،ا گیجهههرگو جهدادخجواهیو جداآ
خواهی اد دلمردممظلوماندمانخفهرردهبود دو ا یبسیا سخ تدال 
بهایجنسجادگیاد،ویا ا شبهوجودامدهبودشهادتامامحسینیرهد پ

                                                            
  91،ص9،یمروج الذهبمسعودآ،9.
جا»درمود:گویدامامسااد اوآمی:555ص،51،ینواربحار األمالسی،محمدباقر 2 می

ججا ُجججاًلُیِحُبنی  ی ججِةِتْشججُرونی ِدینی اْلمی وی َکججةی ادبیسجج  فججراددوسججتانمججابیشججتر،مدینججهد مکججهو؛ِبمی
 «وجود داش 

  955،صسیره پیشوایان مهدآپیشوایی،3
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اسماتیر،حارموق مدینههاآهشامبنگیرآشد سخ ذهنمردمپاک می
مجرگپجد شادچنانبودرهولیجدبعجد شتدا ودوسبرخا داناهربی 

اد وش اچا بجهلذاد ایجنشجرایطامجامسجااد1؛ اچا بهبررنا آاوشد
دیگرآبراآتبیین،توسعهوترویجدرهنگدینید تقابرباحارمانججا ربهجره

 برد می

 بهترین شیوه مبارزه ؛دعا. 2

دقطبهجنبهدجردآسفا هأد اسالم،تبادتدا اآابعادمختلفیاس رهمت
رهتبادتد یک گاهتمی،د حالی؛اس شدهانهمچون مادو ودهاشا ه

هاآاجتمجاتی،وموشکادا هتالوهبربعددردآ،دا اآابعجاددجراواند ترصجه
سرشا ادمعا فبلندالهیاسج امامان سیرهاس درهنگی،سیاسیو   

مناججاتبجاحضجرت بو خجو دجاآد دگیایشانبهچشممیهمهرهد 
 یجاد،خجدم بجهمجردمبجاهجدف ضجاآدتاآا سان یادمندبجهد گجاهانبی

پرو دگا ،همهادسلوکمعنوآایشاند برابرقاد متعالحکای دا د 
هاآرامرو قنهاتصالمثابها سانبهصومیندتاو یایشبراآا مهمع

تالم اسوتبهتالمالهوت،حلقهوصلیبهسوآمحبجوباسج رجهد هجر
د دانتا یجک ابجهبرد د امامراظمدما یبراآاینا تباطتاشقا هبهرهمی

میجرذاتجیدهندهدادوایجن شجان وشنایید یاآبیرونبراآتبادتترجیحمی
وتبادتبه قنه هاییتبادتیعنیبندگیوتبودی اس  دتاو یایشایشان

 یهبهترین وشبراآمعردیمعجا فاسجالمیوبراآامامساادومعنوی 
  اس مبا دهبالازوتدمانبوده

                                                            
  557،ص9ی،رشادإلا  شیخمفید،9



918    9315محرم  ۀتوش ره 

 

ایشانباد کتمی،وباشناختیرهادمقتضیاتتصرخودداش ،بجهایجن
رردنآادشاگرآدس،وظلجمحارمجانو وشجن تیاه سیدرهبهترینشیوهبرا

تملکردظالما هحکوم ،استفادهادسجالحواشکا رردندیدگانتمومیمردم
دتابهجاآمبا دهمسلحا هاسج  حضجرتد قالجبدتجاو یجایش،مفجاهیم

با ههاآحضرتد ررد د ادجمله وشنگرآا دشمندآ ابراآمردمبادگومی
دتاآچهروهشتمصجحیفه،هاآ امشروعانحکوم وبدت بودنزاصبا ه

با ودجمعهاسجتفادهمصادفا اارهاددرص  ودتیدقربان؛ساادیهاس 
رهمخصوصخلفاآتجوو]حکوم [مقامایندرماید:پرو دگا ا!ومیرندمی

رجهایشجان ابجهاناسج وجایگجاهامنجاآتجود د ججهبلنجدآبرگهیدگانتو
ودسج توسج ،ا دوتقدیرانبجهاختصاصدادآ،زاصبانان ابهزا تبرده

رهگو ههربهمحتوم ،تدبیرادوشود میمغلوبتودرمانوتوس تقدیراین
رجهرجا آهجربهتوو یس تااودیا اآ ارسبخواهی،رهجاهروبخواهی

 تجوخلفجاآوبرگهیدگان،پس  یستیمتهمخودادرینشد ودا اترآرنیا اده
احکامج  گر جدرجهمجیارنجون بشدرفادحقشانوشد دمقهو ومغلوب
او دهججاآبجهتجو وشبجهتجودرایضوادتادهسوکیبهرتاب وشدهدگرگون

1اس  ما دهکمتروپیامبرتهاآ سنّوشودمی 
صجراح حکومج وقج  احضرتد ججاآدیگجراددتاهجاآخجودبجه

خواهدتجادسجتا ش ابجراآبرقجرا آخوا دوادخداو دمیمیحکوم ظالم
 ابجاتابتوا دسن مترورجهپیجامبراسجالمرندتدلوا صافد جامعهباد

محضجرد صیحیفه سیجادیه03ایشجاند دتجاآ رنجدحارمی دینیاحیجا
دا د:پرو دگا ترضهمی

                                                            
  993،ص53،دتاآصحیفه سجادیه 9
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َم َفأَ   ْكَر َّما َأّْنَعْمَت ِبِه َعَلْيِه، َو َأْوِزْعَنا ِّمْثَله  ِفيِه، َو آِتيهِ الَله  ِّميْن   ْوِزْ  ِلَوِلِيَك ش 
ْلطاّنًا َّنِصيرًا، َو اْفَتْح َله  َفْتحًا َيِسيرا ّْنَك س  با الها!ولّیخود ابهسپاسا چجه:َلّد 

ورنح،ملهم هبربرالهامرنوما ا یهبهشکر عم وجود،براوا عامررد
دهندهبهاوببخشود هاآرامیابی اسهرواسانبهاد هدخویشقد تییا آ

، َو َراِعِه ِبَعْيِنَك، َو    ویشبادرجن؛ َّده  ، َو َقِو َعّض  ْد َأْزَره  َعِز، َو اْشّد  ْكِنَك اأْلَ َو َأِعْنه  ِبر 
ْره  ِبَمََلِئَكِتَك  ْغَليباْحِمِه ِبِحْفِّظَك َو اّْنص  ْنِّدَك اأْلَ ْده  ِبج  تجریناو ابجهقجوآ:، َو اّْمّد 

 ظرلنفوبادویش اتوانبخشوبهرنگرمگاهخودمدددهواو اپش تکیه
مال کهخودوسیلهوتنای خودمراقب وبهحفظخویشحمای رنواو ابه

وَدَك َو َشَرا؛یا آده ّد  وِلَك، َو َأْحيِ ِبِه َّما َأَّماَته  َو َأِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ح  َنَن َرس  ِئَعَك َو س 
وَن ِّمْن َّمَعاِلِم ِديِنَك، َو اْجل  ِبِه َصَّداَء اْلَجْوِر َعْن َطِريَقِتَك، َو َأِبْن ِبِه الَّضَراَء  الَّظاِلم 

َغاةَ  َقْصِّدَك ِعَوجًا َو َأِليْن  ِّمْن َسِبيِلَك، َو َأِزْل ِبِه الَناِكِبيَن َعْن ِصَراِطَك، َو اّْمَحْق ِبِه ب 
ْ  َيَّده  َعَلى َأْعَّداِئَك  ْوِلَياِئَك، َو اْبس  به یرومندترینسپاه مجدد سجانو:َجاِّنَبه  أِلَ

هاآ سول  ابهوسیلهاوبرپجادا وا چجهادوحدودوشرایع وسن رتاب
وادبررج رجنوسجیلهاود جدهبجه،ا جد ا جدهیتال ما ین  ارهاهرتااودمج

هخجودددرمجاو جاهموا آ اادججاکوجودشد گا ستمادلریق خجودپجا
ادسر اهبردا و،ا دبرلرفرنوبهوسیلهاوا ان ارها حرافاد اه گهیده

حیات یشهرندرمجاودلجش اد ادترصه،قصدایاادرایدا  دا ان اره
1 رناتگشوده ابردشمنح،دوستا   رمودستش

امیهد دو انامام حضرت تبووحش اددستگاهحکوم ظالمبنی
رجهحتجیحضجرتبجراآتجذرراشجتباهاسج اآبجودهبهگو هالعابدیندین

د  وایتیمنقولاسج رجه ودآ اچا ادتقیهبود د ،اتتقادآبرخیگمراهان

                                                            
  993،ص57همان،دتاآ9
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مردمجی د:شجنیدمشغولتبادتبود جدرجهحضرتد مساد سولخدا
ایشانادسجخنایجنگجروهگمجراهبجه ا دخداو دتالم ابهبندگا ششبیهررده

امد جدوبهخودلردید د برخاستهو هدقبرمنهر سولخدا دهراسادتاد
بجا »پرداختنجد:گو جهبجهمناججاتوباصداآ ساباپرو دگا خویشایجن

اد؛رههیب جاللتوپدیدا  یسج د حالی؛قد تتواشکا گشته!خدایا
چجههاآمادآا دادهگیر جدوبجدانگیرآاین وتو ا شناختهوتو اباا داده

با خدایا!هما امنادرسا یرهتو ابجه تو اشبیهساد د،گو ه یستیتوان
چیهآهما ندتجو یسج وتجو ا!بیها م،خداو دا،ما ندمادیاتشبیهساد د

1« ا د    نمودهکد 
د می دتا این د  دق  ا شادرهیابیمبا و موتظه براآ حضرت چگو ه

 ا دهدرمودومواتظخود اد قالبدتابیانمیهمابو بهتقیهبود

 در سیره عبادی امام انگیزه عبادت و معرفت .3

همتجاوخجوفیکا سانرامرا تباطباخال،بیبراآباالتریند جهتردان
ا سانمنو بهاگرقلب؛دیرااس ادمحضرپرو دگا د تمامیلحظاتد دگی

لذاد هرحالیخود اد شود؛د صو تشظاهرمیان یهاتا شود، و ایمان
بینجدوقلجبودبجا شمحضر بوبیشحاضروخداو د ا اظربهرردا شمی

د د امجامسجاادشولحظهزادر میهمیشهد ذرراوس وادیادشیک
حلقهگمشجدهوصجالخجویشبجهسجوآاشچنینبود تمامیلحظاتد دگی

دیدوادهردرصتیبراآ سیدنبجهاند یجغ داشج  معبود اد تبادتاومی
ترسادتقابیاشوقبه عماتبهشتیا اجامباورو رو ا هایشانتبادت ااد

                                                            
  519،ص9،یرشاداإلشیخمفید، 9
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دا ستند ایشانادا گیههخودبراآداد د؛بلکهخداو د اشایستهبندگیمیمی 
درمایند:مندوس  دا مرهتبجادتم اتبادتوپرستشخداآمتعالچنینمی

هاآانا اامدهجمرجهخودوبراآ سیدنبهتوابشخصیبها گیههوازراض
تملجش اا اجام،نشجوداشتجأمیاگجرخواسجتهرجهما ندبندهلمعکا باشجم

 شناسباشموظیفه،دوس  دا مرهما ندبندهبد یهرندیوگر ه هام؛دهدیم
رنجد ادحضجرتهیچرجا آ مجی،اگرترسادمواخذهوریفر داشتهباشدره

:ایجن؟درمجودرنیجدیاآخجدا اتبجادتمجپسشمابهچجها گیجهه:سؤالشد
مستح،تبادتوسهاوا پرستش ااوشودرهمیهاوالنافدراوانباتث عم 
1 بدا م

 در عبادت سیره امام سجاد. 4

برسی جبحادظ2خوا ند؛ ااقاوسرو تبادترنندگانمیساادامام
سراید:می

 ل األأْهيي ّد  يِ َسيي الّلييهِ  آِل  ة  َيييقِ هييذا بَ 
 

ييييلُ ك   الّلييييهِ  بييييادِ ِع  ن  ْيييييزَ  ِض ْر   م  ه 
 

اللجهوبجه گاهجروالسج ما جدهالاوباقی




سجججیددمینیجججاندینججج تمجججامبنجججدگانخجججدا


 هِ ِثيوارِ  تى البياقي َو الَف  ِن يْ َس الح   ِل ْج ّنَ 
 ج

 3 ِم َلييفييي الُّظ  ّجادِ الَسيي ّدِ عاِبييالْ  ّدِ يِ الَسييَو 
 

درد دجوا مردباقیما دهووا ثامامحسین
هججاآشججبتججا یکیسججاادد تابججدوسججرو وو



                                                            
  593ص17،ینواربحار األمحمدباقرمالسی، 9
  7،ص51 همان،ی2
  971ص، نوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنینأمشارق  حادظبرسی،3
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  عبادی امام نماز در سیرهـ 
حضجرتهرگجاهانا جدرجهاو دهشجدنایشجانبجراآ مجادد حاالتاماده

تجرضشد؛  گشد دمی؛شدخواس ا اده مادرندوبراآوضومهیامیمی
درمجود:رند؟مییررد درهیابن سولالله!چراد موق وضوحالشماتغییرم

د  وای دیگر1رنم؟یبراآ سیدنبهخدم چهرسیخود امهیام،دا یدیم
د اوقات ماد،  گمبا رشمتغیرواتجررهحضرتسااداس  قرشده

شجد سجببایجنحالج  ااداوجویجااوهویدامجیکلپشولردهد بدنمبا 
ّمِ :اسج شد د،درمود د:خداو دد قراندرموده یجادا بجه2؛ْرَت َفاْسَتِقْم َكما أ 

ترسمرهان مجادآرجهمی«چنانرهبهانامرشدآ  مادوسایرتبادات اان
د وصجفامامبجاقر3او م،مواد، ضاآپرو دگا تالم باشد جامیهمنب

بجه مجادبجرحسجینبجنمجوقعیرجهتلجیدرماید: مادپد به گوا شانمی
 د تااددشا شدوچونبهسادهمیمیخاس ،  گصو تاودگرگونمی

4داش  شد،سربر میساده،سروجا شد ترق می
د اوصاف مادگها ان، وایتجی اادججدبه گجوا العابدینحضرتدین

 ودآایشجان مجادگها د جدود ججاآخجوددرماینجد: قجرمجیخودتلی
بعدادانمتوججهبللوعررد؛گاهرهادتاتاان]ومشغولتبادتشد د[ شستند

گروهیقبرادماگذشتندرههموا هخدا ا!مردمشدودرمود:بهخداو دسوگند
د حالی[ررد دخدا اپرستشمی،ررد د ا هاد حالقیاموسادهسادهمی

گذاشتند،گویاصداآاتشد گجوشهاودا وهاآخود ابردمینمیچهره]ره
                                                            

  533،ص5،یاعالم الوریلبرسی،سنحبندضر 9
  559،ایههود 2
  537،صشرح مصباح الشریعه شهیدتا ی،3
  555،ص1،یكافیال رلینی،0

http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php?id_srh_t=11
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ما نجدد ختجان،امجدرجه جامخجدابجهمیجانمجیشجد،هنگجامیمیا ها واخته
1لردید د می

تاا اابودنوا دشدهاس ؛ وایاتدراوا یبراهمی بوآخوشومعنر
گوید:تبدالَلهبنحا ثمی2 ا درهان ااداخالقپیامبراندا سته

هبجراآهجرگجا شیشهمشکید  مادخا هخودداش تلّیبنالحسین
3مالیجد داش وبهخجودمجیشد،ا دریادانبرمیاداآ مادبها ااداخرمی

ها ابجرتجنترینلباسد هنگام مادخشنایشانبنابهدرمایشامامصادق
خصوصدریضه مادچنانبجودرجهشدتتالقهحضرتبهتبادتبه4 دررمی

رندرجهانحضجرت وای میتمروبنشمرادجابرجعفیادامامباقر
هنگجام[خوا دوی ودهها  رع  مادمد هرشبا هحسینبندرمود:تلی

باداو اهما ندخوشهگندمبهاینسجووان]شدرهی مادچنانادخودبیخودم
قجد  مجادگویجد:پجد مد شجبانمیحسینبنتبداللهبنتلی5برد یسوم

گجاهتوا س بجه وآپجاآخجودبایسجتد؛انیرادخستگی مخوا درهدیگیم
درمایجد:پا صجدمجید  وای دیگرامامبجاقر6 د  یلرف ختخوابمهب

7خوا د ید خ خرماداش رهرنا هرردامدو رع  مادم
اماایشانهمهاینها اد برابرحضرتبرتبادتتالقهوادرآداشتهاس ؛

دا ستند  ودآدرد دبه گوا شانامام اچیهمیوا شانتلیتبادتجدبه گ
                                                            

  905،ص5،ینوار(بحار األ 41ایمان و کفر )ترجمه جلد تهیهاللهتنا دآقوچا ی،9.
  950،ص55،یكافیال رلینی، 2
  909،ص59 همان،ی3
  59،ص57،ینواربحار األ محمدباقرمالسی، .0
  559،ص9،یرشاداإل شیخمفید،5
  500،ص51،ینواربحار األمحمدباقرمالسی، 6
  30،ص51 همان،ی3
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اشچهرهمشاهدهررد د:پد شاددرطتبادترامالًبراووا دشد د؛باقر
هایشو مچشمرردنهاصو تشد دشدهوادگریهتغییررردهوادبیدا آشب

قیامبراآ مادو موپیشا یشادرثرتساودپینهبستهوپاهایشاداترررده
منهنگامیرردهاس  حضرتامامباقر د اینحالدرمود: رهپد م ا

پد مد اینحال گریهرردمشدموتأتر،ادمشاهدهوضعی اوممشاهدهرردم
من!بعضیکپسادمدتیمتوجهمنشدوگف :اآپسر؛د دکردرو دتهبود

ها ابهمنرتاب ا د ا وشتهیتبادتتلمنبدهرهد ا هاهاناو اق اب
پساداینرتاب ابا ا احتیرنا ؛پد مدادمواومقدا آادا ها اقرا  ررد

ردامشخصتوا ا  الالببنابییتبادتتل،یدا دیگذاش ودرمود:
1؟ا اامدهد

  روزه در سیره عبادی امامـ 

دا آایشاند لولامساکو ودههاآخاصامامساادیکیادویژگی
به تبادت به ایشان وادر تالقه بود  ادد دگیشان گرسنگی حال د  خصوص

 د  ادرنیهحضرتخصوصیاتوسیرههمیشگیتبادآایشانبهشما می
خالصهبگویمیاگف :هاآد دگیچگو هیادتی؟امام اد لولسال:پرسید د
 یاو دم:گف مختصر ؛ ه:گفتندلوال ی؟ پیوسته وده]هرگه ودبرایشزذا

 گستردم]داش   ختخواب برایش شب هرگه تبادتشب[و به پیوسته ها
بود صادق2 ]مشغول به گوا مدرماید:میامام دین،جد العابدینامام

به؛بردیسرمههابهقیامب ودها ودهداش وشب رردیخیلیدیادتبادتم

                                                            
  537،ص5،یاعالم الوریلبرسی،حسنبن دضر9
  17،ص51ی،األنواربحار  محمدباقرمالسی، 2
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1د شاآرهباتثبیما آحضرتشگو ه
درمایدرهجدبه گوا شانامامدا آایشانمید بیان ودهامامصادق

خداو دسااد موجبتوبهد پیشگاه  مضان ا شعبانوماه دوماه  وده
2 دا ستندمتعالمی

اآبادرا سیدنماهمبجا ک مضجانادانبجااوصجافرریمجهامامسااد
مجاه سجیدنوماهادادآاداتشجهنم،ماهمغفرتو حم ،توبهماههمچون

خواستندرهایشجان اد ایجنمجاهوادخداو دمتعالمیررد دبهبهش یادمی
ایشاند اینمجاهبجهدتجاومناججاتو3مبا کبهتبادتولات مود،بدا د 

م  َفَأَّما ال»درمود د:ومیررد دمیرثرتاستغفا سفا ش ّْدَفع  ِبيِه َعيْنك  ُّدَعاء  َفي 
ْم  يوَبك  ّن  دتجابالهجا اادشجمادو واسجتغفا 4؛اْلَبََلء  َو َأَّما ااِلْسِتْغَفار  َفَيْمَحى ذ 

«رند گناهانشما امحومی
ا درهوقتیاینماهدراحضرتد ماهمبا ک مضاناو دهانحاالتبا هد 

َكياَن »گشود د:بیحواستغفا لببهسخن میایشانجهبهدتاوتس، سیدمی
َسْيِن   ْبن    َعِلي  َو   ، َلْم َييَتَكَلْم ِإاَل ِباليُّدَعاِء َو الَتْسيِبيح ِإَذا َكاَن َشْهر  َرَّمَّضاَن  اْلح 

َم ِإْن ِشْئَت َأْن  ووقتجی5؛َعْليتَتْفَعَل، َف   ااِلْسِتْغَفاِر َو الَتْكِبيِر، َفِإَذا َأْفَطَر، َقاَلّن الَله 
هجرررد درهبجا خجدیا!گو هدتامیتعالیاینبهپیشگاهبا آ،ررد دادنا می

«د ح،بندهخود وادا  ،دا یا چهبهصالحمی
                                                            

 15همان،ص 9
ِلیْبُن:»51،ص7،یكافیالرلینی،2. تی انی ْیِنری ُقجوُلاْلُحسی یی وی انی ضی می وی ی انی ْعبی شی ْینی ابی ِصُرمی یی

ْومُ الَلِه صی ٌةِمنی بی ْو ْیِنتی اِبعی تی ْیِنُمتی ْهری  «شی
  509 همان،ص3
 550همان،ص 0
  555ص همان،5
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دا انهمینبسرهپیامبرتظیمالشاناسالمسفا شد دضیل العام وده
بندهوامردشگناهانگذشجته امعادلباادادرردنوتوابانرردهبسیا آبران

باتمسکبرسیرهجدبه گوا شانهنگامیحضرتدینالعابدین1ا د دا سته
ررد جدودرمودتاگوسجفندآ اذبجحمجیمی، سیددا آدرامیره ودهاآ وده

هجاپسشامگاهانبه وآدیجگ؛پختندوان امیررد دمیاتضایش اتقنی 
اآدرمجود:راسجهگجاهمجیوانداشتنبوآان ابیابجدودهتاد حال شدخممی

تجابراآخا وادهدالنزذابکشید؛بیاو ید،براآخا وادهدالناداینزذابکشید
او د دوشامانامجامیمییگاه ا یوخرماپسان؛ سیدهمگیانبهپایانمی

2همانبود 

  حج در سیره عبادی امامـ 

رهبسیا برانسفا ششدهاس  امامسااداس تباداتییکیادحج
ا د ایشاند با هبسیا براینامرتأریدوسعیدراوانبراآبهجااو دنانداشته

هایتانسجالمووتمرهبهجاآاو یدتابدندرمایند:حجاهمی برپاییحجمی
اس قد دیادبودهاهمی سفرحجان3د شوتانوسی وایما تانشایسته ودآ

درمایند:اآگروهرسا یرجهرهحضرتبهرسا یرهتودی،تشرف داشتند،می
اید،حاجیان اچونادسفربادگرد جدبجاازجوشو وآبجادوچهجره کردهحج

د ایجن4خنداناستقبالرنیجد،دستشجان ابفشجا یدوایشجان ابجه گدا یجد 
شجدتتالقجهامجامدیجن5وسهیمخواهیجدشجد کا انشریصو تد پاداش

                                                            
  579،ص9،یمن ال یحضره الفقیهکتاب شیخصدوق، 9
  579همان،ص 2
 57،صثواب االعمال شیخصدوق،3
  19،ص9،یمن ال یحضره الفقیهکتاب ،شیخصدوق 0
  955،ص3،یكافیالرلینی، 5
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رندره قرمیبهسفرمعنوآحجچنانبودرهد ا هادامامباقرالعابدین
تادیا هبهاوک دتهویسفربراوبهحج22مادهشترآداش رهامامسااد

1  هدهبود
هرگاهمهیاآسفرقد براآایشاندا اآاهمی بودرهتشرفبهسفرحجان

گها د جدوبعجدادسجاختندودو رعج  مجادمیشد،وضومیحجیاتمرهمی
عوذتینوتوحیجدبجهبا گجاه بجوبیمناججاتهاآحشر،الرحمن،مُقرا  سو ه

2 داشتندررد دوخیرد یاواخرت اادمحضرپرو دگا مسأل میمی
او ده حج ایام د  حضرت معنوآ حاالت محرما دد  هنگام باره شدن

وقتی وادباالآ اقهبهدمینادتاد دندادهوش دت«لبیک»قرا  تلبیهو داآ
ادترسا کهپرو دگا تالمد جواب ادایشانجویاشد د،درمود د: تل  ا

3 «اللبیکوالسعدیک»لبیکمبگوید:
بههمراهخجودها اسعیحضرتبرانبودرههنگامسفرحجبهترینتوشه

سجاادمچوناما:رند وای میتبدالَلهبنسنانادامامصادق دا دبر
هاما ندباداموشکروا دهاآ جرم د ،ادبهترینتوشهیتمرهمبهسفروحج

4 داش یمحمصومحلیبرم
رنجد:هاآایشاند  مادادپد ش قجرمیبیحمههد با هگریهامحمدبن

خوا جدی اد رنا خا هرعبهدیدمره مادمحسینالضرتتلیبنشبیح
تابهحدآرهگاهیبرپاآ استشوگاهیبجرپجاآچجپ؛وقیامان الولداد

:گف ییما ندشخصگریانمیسپسشنیدمباصدا؛دادیتکیهم
                                                            

  151،ص9 همان،ی9
  109،ص1همان،ی2.
 997،ص15،ینواربحار األمحمدباقرمالسی، 3
  135،ص51،یكافیالرلینی، 0
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ایامراتذابرنیبااینکهدوستیتو اد دلدا م؟هراینهبه!اآاقاآمن
اگرچنینرنیمیانمنومردمیجم رنیومرابامردمیگرد!تهت سوگند

1ام خالرتوباا اندشمنیو دیدههاو آرهدیردما یب
بجنید ایجنهنگجامتلج شجدمهلاوسیما یگوید:د شجبیوا دحاجر

:گفجتم وآمدتی مادخوا دوپسادانبهسجاده دج  شدوا دحسین
گوشدهمتاوآ،مردصالحیادخا دان بوتبهساده دتهوالدماس کاین

َك »گفج :یحضرتم پساداینگوشدرادادم گویدید سادهچهم َبْييّد   ع 
َك  ِبِفَناِئَك  َك  ِبِفَناِئَك  ِّمْسِكين  َك  ِبِفَناِئَك  َفِقير  ك ِبِفَناِئَك  َساِئل  بجهروچکج بنده ؛ َيْسَأل 

امجده،سجوی بجهتجودقیجرامجده،تجود گاهبهاستا  بیچا هامده،تاخا هد 
لاوسگوید:مناینابن«اس   هادهاستا  بهسرد گاه رنندهد خواس 

2خداو داو ا د ررد ،جمالت اد هرگردتا آرهخوا دم
د سفرحج وایجاتوتظم حضرتسیدالساجدیند وصفهیب 

او د،تمجامدیجدگانبهججامجیهنگامیرهایشانحج براآ مو هدراوا یدا یم
مردممکهمحوتماشاآشخصی به گوباتظم ایشانشدهبود  قراسج 
رههشامبهتبدالملک ودآد مسادالحجرامد حجاللجوافبجودورثجرت

رنجدومجردملجوافمیامامسااد،وآشد  اگاهدیدجمعی ما  لواف
رنند وآد پاسخهمراهانخویشرهادهوی امامساادبراآوآ اهبادمی

ایجنججوانریسج ؟،دا م مجی:ررد د،خود ابه ادا یددوپرسجیدالمیؤس
پجسد همجانلحظجهبجراآ؛د ا اابجودشاترمعروفاهربی ،درددق

نبه گوا اشعا آبسیا پرمعناومفهومید وصفایشانسرود:معردیا
                                                            

  159،ص5 همان،ی9
  539،صاعالم الوریلبرسی،حسنبندضر2.
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 َهييَذا اَلييِذي َتْعييِرف  اْلَبْطَحيياء  َوْطَأَتييه   
 

ييه  َو اْلِحييُل َو اْلَحييَرم  َو اْلَبْيييت  َيْعِرف 
 

شناسجند،خا جههاآمکهجاآپاآاو امیاینمردرسیاس رهسنگریهه
 شناسند حرماو امیهاآحاادادحرونبارعبهوبیا

ِلِهييم    َهييَذا اْبيين  َخْيييِر ِعَبيياِد الَلييِه ك 
 

 َهييَذا الَتِقيييُ الَنِقيييُ الَطيياِهر  اْلَعَلييم  
 

ایندرد دبهترینهمهبندگانخدااس ،اینهمانمردپرهیهرا وپاریههو
اس  ]خداو دد دمین[پاریاس ره شا ه

ه  ِعْرَفييياَن  ْمِسيييك   َراَحِتيييهِ  َيَكييياد  ي 
 

ْكيين  اْلَحِطيييِم ِإَذا َّمييا َجيياَء َيْسييَتِلم    ر 
 

اس ک هدی،ایدهنگامیرهبراآدس مالیدنوبوسیدنحاراالسودمی
خجالراشجناییبجاانهبج]رهمیانحاراالسودود برعبهاسج [ رنحنیم

دس ،ان ا گهدا د 
َهيييا يييَرْيش  َقييياَل َقاِئل   ِإَذا َرَأْتيييه  ق 

 

   ِإَلييى َّمَكيياِرِم َهييَذا َيْنَتِهييي اْلَكييَرم
 

هجاوآگوینجدهایشجانگویجد:بجهججوا مرد،هرگاهقریشاو ادیجدا رننجد
  1هاآاینمردررموجوا مردآپایانپذیرد آبه گوا 

                                                            
  559،ص9،یرشاداإل شیخمفید،9


