
مرا 
ببخشید!

بروید کنار! 
زین العابدین 

می آید

 روزی پاسخ 
این همه ظلم را 

خواهی داد.

اگر کمکی از من ساخته است، 

حاضرم. خوی ما بر این 

نیست که به افتاده لگد بزنیم و از 

دشمن بعد از آن که ضعیف 
شد، انتقام بگیریم.

همه مردم یک طرف، سجاد 

یک طرف... من بیشترین 

ظلم را به او و علویان کردم.حاال 
او با من چه خواهد کرد؟!

دستگیر  کنیدفورًا حشام را

به دستور حاکم هرکسی که 

ی دیده، 
از این مرد بد

ش را 
می تواند امروز ظلم

تالفی کند. 

سالم 
علیکم
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حشام گفت: با آمدن 
من خواهد آمد؟ حاکم جدید چه برسر 

 دو چیز نشانه اش شده بود؛ اول سجده! یاد نعمت های خدا که می افتاد، 
سجده می کرد. دونفر را که آشتی می داد، سجده می کرد. به همین خاطر به 
او می گفتند: »سجاد« دومین نشانه اش اشک بود. آب که می دید، گریه 

می کرد. پسرِ عمو عباس را که می دید، گریه می کرد. از خاک کربال ُمهر و تسبیح 
درست کرده بود. آن ها را که می دید، گریه می کرد. می گفت: »روزی را 
می بینم که باالی قبر پدرم، حسین، حرمی ساخته اند و مدتی نمی گذرد 
داستانی کوتاه از زندگی امام سجاد )ع(که از همه جا به زیارت او می روند، وقتی که دولت بنی مروان از بین برود.«

گذ شت  بزرگ



آیا مادر بزرگوار امام سجاد)ع( ایرانی بودند؟

حاال نوبت پامنبری هاسـت تا سؤاالتشـان را از سـخنران منبر هشـت بپرسـند. یکی از بچه ها سـؤالی که شـاید 
شـما هـم آن را زیـاد شـنیده باشـید، مطرح می کنـد. درباره مـادر بزرگوار امام سـجاد)ع( کـه بعضی می گوینـد ایرانی 
بـوده اسـت. حاج آقـا مزینانـی پاسـخ می دهنـد: »در این بـاره مـدرك معتبر و سـند دقیقـي وجود نـدارد و تمـام آنچه نقل شـده، با 
نقل هـاي دیگـري تکذیـب شـده اسـت. امـا یکـي از معروف ترین نقل ها این اسـت که مـادر بزرگـوار امام سـجاد)ع(، زنـي از خاندان 
بـزرگان بـوده کـه بـه »شـاه زنان« هم معروف بوده اسـت و مشـهورترین روایت این اسـت که دختـر یزدگرد، یکي از سـاطین ایران 
بـوده اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه امام چهـارم در دوران کودکـي و همان روزها یا ماه هـاي اول تولـد، از نعمت مادر محروم شـده و مادر 
بزرگـوارش بـه رحمـت خدا رفته اسـت و این امام عزیز توسـط دایه بزرگ شـده اسـت. بـرای همین بحث حضور جناب شـهربانو در 
واقعـه کربـا و اسـارت و فـرار ایشـان به صـورت کامـل منتفي مي شـود. اما همان طورکـه عرض شـد، بزرگاني مثل شـیخ صدوق)ره(، 

مرحـوم کلینـي، یعقوبـي و شـیخ مفیـد)ره(، مادر این امـام بزرگـوار را ایراني و به عنـوان دختر یزدگرد ثبـت نموده اند.«

چرا امام سجاد)ع( زیاد عبادت می کردند؟

حاج آقـا مزینانـی هـم »منبر هشـت« دربـاره امام سـجاد)ع( را بـا القاب ایشـان شـروع می کنند و 
از پامنبری هـا می پرسـند: »کسـی می دانـد ماجـرای عبادت هـای زیـاد امام سـجاد)ع( چیسـت؟ یعنی 

ایشـان بیشـتر از سـایر امامـان و معصومیـن)ع( عبـادت می کردند؟« بعد هـم این گونه جـواب می دهند که: 
»اگـر منظـور از ایـن عبادت هـا، انجام واجبات باشـد که تمام ائمه در این امر یکسـان هسـتند. اما اگر شـامل 
عبادت هـاي مسـتحب هـم باشـد، امـام چهـارم را بایـد با همیـن ویژگی عبـادت، متمایز از سـایرین دانسـت 
کـه البتـه ایـن امـر دلیلـی هـم دارد. بعـد از واقعـه عاشـورا، حکومـت وقت یعنـي مروان کـه پـس از یزید بر 
تخـت حکومـت نشسـته بـود، اجـازه نمـي داد مردم بـا امـام سـجاد)ع( ارتباط داشـته باشـند و از وجـود آن 
حضـرت کسـب معرفـت کننـد. ازطرفي تکلیـف امام معصـوم هم هدایـت مردم و معرفـت و آگاهـي دادن به 
آن هاسـت. پـس امـام سـجاد)ع( بهترین راه بـراي اینکه بتواند حـرف دین را به مردم برسـاند انتخـاب کردند، 
و آن هـم »دعـا« بـود؛ یعنـي ایـن امـام بزرگـوار در دعـا و مناجات هاي خـود، تمام این مسـائل دینـی را بیان 
مي کردنـد و کسـاني که در اطـراف ایشـان بودنـد، بـا گـوش دادن بـه مناجات هـاي حضـرت، از وجود ایشـان 
اسـتفاده مي کردنـد. سـخنران منبر هشـت در اینجـا به کتاب ارزشـمند »صحیفه سـجادیه« اشـاره می کنند 
و می گوینـد: »همچنیـن فرمایشـات امـام سـجاد)ع( که به صـورت محـدود و در قالب بعضی دعاها یا سـؤال ها 
مطـرح و در نتیجـه به صـورت بایدهـا و نبایدهـاي تربیتـي و اجتماعـي بین مردم منتشـر مي شـد، حاصل آن 

تحت عنـوان »صحیفـه سـجادیه« و یـا »رسـاله حقوق« جمع بندي شـده و به دسـت ما رسـیده اسـت«
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 نوبتی هم كه باشد، نوبت معرفی كتاب ارزشمند »صحيفه سجادیه« است. این را حاج آقا مزینانی می گوید و ادامه می دهد: »در معرفي كتاب شریف صحيفه سجادیه باید عرض كنم این 
كتاب ارزشمند، مجموعه اي از دعاها و مناجات ها با خداي متعال است كه مي تواند در تقویت ارتباط معنوي انسان با خدا نقش زیادی داشته باشد.  این كتاب درمجموع داراي ۵4 مناجات و 
دعا از امام سجاد)ع( است كه بعد از قرآن كریم و نهج البالغه در بين شيعيان از جایگاه باال و مهمی برخوردار است. محتوای دعاهاي این كتاب شریف هم بسياری از معارف دینی و اعتقادي 

شيعه است. موضوعاتی مثل خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و مباحث عالم غيب، فرشتگان، رسالت انبيا، جایگاه پيامبر و اهل بيت)ع(، امامت، فضایل و رذایل اخالقی، مسائل 
اجتماعی و اقتصادی، نعمت های مختلف خداوند متعال، آداب دعا و نماز، و عبادت و... قابل ذكر است كه معروف ترین دعای صحيفه، دعای مکارم االخالق است.«

نعیمـه  موحـد| »خدایا، سـه چیز مـرا باز می دارد از این که خواسـته  خـود را با تو در میـان گذارم، و یك چیز مـرا بر آن 
وا می دارد.فرمانـی کـه داده ای و مـن در عمل به آن ُکندی کـرده ام، کاری که مرا از  آن بازداشـته ای و من به انجام دادِن 
آن شـتاب ورزیـده ام، نعمتـی که به من ارزانی داشـته ای و مـن در سـپاس آن کوتاهی نموده ام، سه چیزی هسـتند 
کـه مـرا باز می دارند، اما بخشـش و نیكی بسـیار تـو به کسـی که  روی به درگاهـت آورد و با خوش بینی به سـوی 

تـو آید، مـرا به گفتِن خواسـته ام برمی انگیـزد. اینـك ای معبود مـن! این منم کـه بـر درگاه عّزِت تو همچون 
بنـده ای فرمانبـردار و خـوار ایسـتاده ام و همچون بینوایی، شرمسـارانه دسـِت خواهـش دراز کـرده ام...« 

کسـی که این طـور بـا این کلمـات زیبـا و آهنگین بـا خدای خـودش درددل می کند، کسـی اسـت که 
به خاطـر عبادت های زیـادش به او لقـب »زین العابدیـن« داده انـد؛ یعنی زینـت عبادت کنندگان، 

یعنـی کسـی که بـر همـه عبادت کننـدگان سـرور و برتر اسـت و کسـی که با اینكـه مقام 
امامـت دارد، این طـور از خدایـش بـرای گناهـان طلـب بخشـش می کند. سـومین 

عید از اعیاد شـعبانیه، عید والدت امام سـجاد)ع( اسـت. پـس بازهم »منبر 
هشـت« را به پـا کردیـم تا پـای صحبت هـای حاج آقـا مزینانی، 

این بـار از امـام بسـیار سـجده کننده، سـجاد)ع( 
بشنویم. و  بگوییم 

 سومین عید از اعیاد شعبانیه
 والدت امام سجاد)ع( است

 مردی 
شبیه باران

گنجینه علوم، تمام و کمال در اختیار امام سجاد)ع(

 البتـه این طـوری نبـوده که امام سـجاد)ع( همیشـه مشـغول عبـادت یا 
دعا باشـند، شـخصیت علمی امام چهارم هم بسـیار برجسـته بوده اسـت. 
سـخنران منبر هشـت در این باره می گوید: »یکي از معتقدات شـیعه این 
اسـت کـه همـه معصومین از یـك رتبه علمـي و دانایي برخـوردار بوده اند 
و در این خصـوص مثـل هـم هسـتند. علت این اعتقـاد هم این اسـت که 
امـام بایـد در هرزمـان و تحـت هر شـرایطي، با یقیـن و اطمینـان، به هر 
سـؤالي که مطرح شـود و در هر زمینه اي که باشـد، پاسـخ بدهد. یکي از 
نکاتـي کـه نبایـد از آن غافل شـد، لحظـات آخر عمـر هر امام بوده اسـت 
کـه اسـرار الهـي را بـه امـام بعـد از خـودش منتقل مي کـرده اسـت. این 
امـر بـراي امـام سـجاد)ع( در شـب عاشـورا و بـا حضـور امام حسـین)ع( 
درکنـار فرزنـد بزرگـوارش، اتفاق افتـاده اسـت«. در اینجا سـخنران منبر 
هشـت گریزی هم به روزهای بعد از حادثه عاشـورا می زنند و از شـرایطی 
می گوینـد کـه امـام سـجاد)ع( عهده دار مقـام امامـت شـدند: »باتوجه به 
شـرایط خاص روز عاشـورا و شـهادت امام حسـین)ع( و جمعي از فرزندان 
و بـرادران و اصحـاب آن حضـرت و ازطرفـي آغـاز اسـارت اهـل بیـت)ع(، 
روشـن اسـت کـه مي تـوان با یقیـن اعام کـرد شـرایط آغـاز امامت هیچ 
امامـي به انـدازه شـرایط امامت امام چهارم)ع(، همراه با سـختي و مشـّقت 
و مشـکات نبـود. به عـاوه اینکـه در چنین شـرایط خاصـي، آن حضرت 
حـال مسـاعدي هـم نداشـتند و به حـدی در بیمـاري و تب بود کـه توان 
بلنـد شـدن و ایسـتادن هم نداشـتند. البتـه اعتقاد مـا این اسـت که این 
معجـزه الهـي بود تـا به دلیل بیمـاري، حضـرت در جنگ حضور نداشـته 

باشـد و همیـن امـر سـبب زنده مانـدن آن حضرت شـود. امـا درکنار 
تمـام آنچه اشـاره شـد بـار سـنگین مسـئولیت زنان و کـودکان 

حاضـر در کربـا هم بـه دوش حضرت بود که خـداي متعال با 
وجـود حضرت زینـب)س(، این امر را براي امـام چهارم)ع( 

قابل تحمـل کـرده بـود. پـس این امامـت درحالـي آغاز 
شـد کـه اصحـاب نه شمشـیر بـه  دسـت داشـتند و نه 

پشـتوانه مالي، عاوه بر آن داغدار شـهادت پـدر و برادر و 
بستگانشـان هم بودند«

امام چهارم نه تنها 
اماكن سخنراني 
نداشتند، بلکه هر 

رفت وآمدي به 
منزل امام هم محدود 

و تحت کنترل بود

 امام سجاد)ع( 
بهترین راه براي 

اینکه بتواند حرف دین 
را به مردم برساند 

انتخاب کردند، و آن 
هم »دعا« بود؛ یعني 

این امام بزرگوار در 
دعا و مناجات هاي 

خود، تمام این 
مسائل دینی را بیان 
مي کردند و کساني که در 

اطراف ایشان بودند، 
با گوش دادن به 

مناجات هاي حضرت، 
از وجود ایشان استفاده 

مي کردند

صحیفه سجادیه  مجموعه اي از دعاها و مناجات ها با 
خداي متعال است که مي تواند در تقویت ارتباط 

معنوي انسان با خدا نقش زیادی داشته باشد

1

2

3



دعا و راز و نیاز را از محضر امام سجاد)ع( بیاموزیم

بازهـم یکـی دیگر از منبرهای هشـت به پایان رسـید و حاج آقا مزینانی 
این طـور سـخنرانی درباره شـخصیت امام سـجاد)ع( را به پایـان بردند: 
»انسـان همیشـه محتاج مناجات و دعاسـت و تحقیقات غربي  ها نشان 
مي دهـد کسـاني که داراي اعتقـادات معنوي هسـتند و پایبند به انجام 
مناسـك دینـي و عبادت شـده اند، از آرامـش روحي و رواني بیشـتري 
برخـوردار بـوده و طـول عمـر بیشـتري هم دارنـد. ضمناً ایـن افراد به 
نسـبت سـایرین، غالبـاً در کارهـاي نیـك و خداپسـندانه پیش قدم 
بـوده و بخشـي از درآمـد خـود را در حّد توان، بـه امور خیریه 
اختصـاص مي دهنـد. آنچه دربـاره عبـادات و ویژگی های 
شـخصیتی امـام سـجاد)ع( گفتیـم، فقـط گوشـه هایي 
از بـرکات وجـودي امـام چهـارم بـود. امیـدوارم خـداي 
مهربـان توفیـق شـناخت و عمـل بـه دسـتورات ایـن 

بزرگـوار را بـه همـه ما عنایـت بفرماید.«

چرا از امام سجاد)ع( حدیث های کمی داریم؟

سـؤال بعـدی، دغدغـه این روزهـای همه هشتی  هاسـت. یکـی از بچه هـا از حاج آقا مزینانی می پرسـد که چـرا از بعضی 
از امامـان مثـل حضـرت سـجاد)ع( روایـت و حدیـث کمتـری بیـن مـردم رواج دارد؟ حاج آقا پاسـخ می دهـد: »فضاي 
حاکـم بـر جامعـه در دوره هـر امامـي، به نسـبت امـام دیگر و با توجه به شـخصي که حاکـم وقت بوده، کامـًا متفاوت 
و منحصربه فـرد بـوده اسـت. تبعاتـي کـه از واقعه عاشـورا در جامعـه باقي مانـده بود و تـرس مروان)لعنـه اهلل علیه( که 
به عنـوان خلیفه بر تخت حکومت نشسـته بـود، از یارگیري امام سـجاد)ع( و جمع آوري طرفـداران و نهایتاً فراهم کردن 
سـپاه که منجر به تکرار قیام با شمشـیر و جنگ شـود، باعث شـد که مروان دسـتور بدهد تا امام چهارم نه تنها امکان 
سـخنراني نداشـته باشـد، بلکـه هر رفت وآمدي بـه منزل امام هـم محدود و تحت کنترل باشـد و با فاجعـه و غارتي که 
در عاشـورا اتفـاق افتـاده بـود، خیلـي از مـردم هـم جرئت برقـراري ارتباط با امـام را پیـدا نمی کردند. با توجـه به این 
امـر، مشـخص مي شـود که امـکان بیان حدیث بـراي امام چهـارم به حداقل ممکن مي رسـد و امري طبیعي اسـت 

کـه حدیـث کمتري از امام چهارم داشـته باشـیم، اما درعوض دعاهایي که از امام سـجاد)ع( نقل شـده، 
به نسـبت سـایر امامان، از فراواني بیشـتري برخوردار اسـت.« سـخنران منبر هشـت در ادامه از 
ویژگی هـای شـخصیتی امـام سـجاد)ع( به جـز آنچـه در روزهای حادثـه کربا روایت شـده 

می گوینـد و سـخنرانی را این طـور ادامـه می دهنـد: »معروف تریـن ویژگـي 
حضـرت، همیـن ذوب شـدن در عبـادت اسـت؛ به حّدي کـه 

طبق نقل هاي تاریخي، تنها کسـاني که بعد از رسـول خدا)ص(، 
ماننـد او خـدا را عبـادت کـرده و نماز را به پا مي داشـتند، وجود 

نازنیـن حضـرت علـي)ع( و امـام سـجاد)ع( بـوده اسـت. 
همان طورکـه در نمـاز، تیـر از پـاي امیرالمؤمنیـن)ع( بیـرون 

کشـیده شـد و حضـرت متوجه نشـد، اتفاقـات متعددي نقل شـده کـه در زمان 
نمـاز خواندن هـاي امـام سـجاد)ع( به وقوع پیوسـته و آن حضـرت به خاطر 
غرق شـدن در نماز و عبادت، اصاً متوجه نشـده بودند. مثاً در منابع متعدد 

نقـل شـده: روزی در خانـه ای بودیـم کـه امام سـجاد)ع (هـم در آنجا حضور داشـت و 
درحـال عبـادت کـردن بـود و به سـجده رفتـه بود، ناگهـان خانه دچار آتش سـوزي شـد، دوبار 

به آن حضرت گفتند: »یابن رسـول اهلل! النار! ای پسـر رسـول خدا! آتش «، ولی امام)ع( سـر 
از سـجده برنداشـت تا آن که آتش خاموش شـد. بعد از نماز از ایشـان پرسـیدند چه چیزی 

سـبب شـد کـه از آتـش غافل شـوید؟ آن حضـرت در جواب فرمودنـد: تـرس از آتش آخرت مـرا از آتش 
دنیا غافل سـاخت.

امـام باقـر)ع( دربـاره عبـادت پـدر خود می فرماینـد: »پدرم به حـدی عبادت کـرده بود که دیگـران به آن 
حـد عبـادت نمی کننـد و از شـب زنـده داری رنگش زرد و از گریه چشـمانش سـرخ  و از  زیادي سـجده ، پیشـانی اش 
برجسـته  و از ایسـتادن زیـاد بـرای نمـاز، پاهایـش ورم کرده بـود.« حاج آقا مزینانـی ادامه می دهند:  عـاوه بر ویژگی 
عبـادت ، در مرتبـه علمـي حضـرت هم همانطور که قبا عرض کردم، ایشـان شـاخص بـوده اند به نحوي کـه اگر امام 
علـی)ع( می فرمایـد: از مـن بپرسـید هـر چه می خواهید که به خدا قسـم تمام وقایـع را تا روز قیامـت می دانم، حضرت 
سـجاد )ع( هـم مـی فرمایـد: » اگـر نمی ترسـیدم کـه مـردم در حق ما غلـو کننـد، وقایع را تـا روز قیامـت می گفتم.«   
البتـه اینهـا فقـط نمونـه هایي از ویژگي هاي این امام بزرگوار اسـت. نقل شـده در محضر امام صـادق)ع( از خوبی های 
حضـرت علـی)ع( صحبـت و گفته شـد هیچ کس قـدرت انجام عمـل امیرالمؤمنین را نـدارد و امام فرمودند شـباهت 
هیـچ کـس به امیرالمؤمنین، بیشـتر از جّدم امام سـجاد علیه السـام نبوده اسـت چرا که ایشـان صد خانـواده را اداره 

می کـرد و در بعضـي شـب ها هـزار رکعت نمـاز می خواند.
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هریک از ائمه، معجزاتی دارند كه شاید به گوش ما رسيده باشد و شاید هم هيچ چيزی راجع به آن ندانيم. امام سجاد)ع( هم معجزات و 
كرامات مخصوص خود را داشت. ابراهيم ادهم، یکی از بزرگان صوفيه، یکی از این كرامات را بيان می كند. او در سفری كه داشت، كودكی 
را در بيابان دید و از مشاهده اش تعجب كرد: با خود گفتم: سبحان اهلل! یک كودک چطور در این بيابان دارد تنها می رود؟ برای فهميدن 
موضوع نزدیک او رفتم و به او سالم كردم. پاسخم را داد. از او پرسيدم: » كجا می روی؟« فرمود: »به خانه پروردگارم.« گفتم: »عزیزم تو كه 
كودک هستی و حج بر تو واجب نيست.« فرمود: »ای شيخ! كوچک تر از من هم مرده اند.«

بانویی که مسلمان شد

شـهربانو دختر یزدگرد، مـادر بزرگوار 
امـام سـجاد)ع( بـود. وقتـی او را بـه 
بـه  مدینـه  در  و  درآوردنـد  اسـارت 
نـزد عمـر می بردنـد، همه زنـان برای 
تماشـای او از خانه هـا بیـرون آمدنـد، 

امـا وقتـی ُعَمـر می خواسـت 
او را ببیند، شـهربانو گفت: 
»روی اجـدادم سـیاه باد، 
اگـر تـو قصـد اهانـت بـه 
باشـی.«   داشـته  را  مـن 

معنـی  کـه  هرچنـد  ُعَمـر 
حرف های شـهربانو را نفهمید، 

اما از این گفته خشـمگین شـد 
و دسـتور داد تـا شـهربانو را در بـازار 
برسـانند.  فـروش  بـه  برده فروش هـا 
حضرت علـی)ع( با ایـن کار مخالفت 
کـرد: »فروختـن دختران پادشـاهان 
حتـی اگـر کافر هم باشـند، شایسـته 
نیسـت. به جـای فروختـن بـه او بگـو 
کـه بـه انتخاب خـود همسـری یکی 
از مسـلمانان را بپذیـرد. بعـد آن دو را 
بـه عقـد و ازدواج همدیگـر دربیـاور 
و مهریـه او را از حسـاب بیت المـال 
منظـور کن.«  شـهربانو به میان جمع 
نگاه کرد و امام حسـین)ع( را برگزید. 
او پیـش از این، امام حسـین)ع( را در 
خـواب دیـده بـود. در خـواب، پیامبر 
اکـرم)ص( بـه خانـه آن هـا رفـت و 
حسـین)ع(  امـام  بـرای  را  شـهربانو 
خواسـتگاری کرد. شـهربانو در خواب 
توسـط حضـرت زهـرا)س( مسـلمان 
سـپاه  توسـط  کـه  فهمیـد  و  شـد 
آمـد.  درخواهـد  اسـارت  بـه  اسـام 
فاطمـه)س(  حضـرت  همان طورکـه 
داد.  رخ  اتفـاق  ایـن  بـود،  فرمـوده 
شـهربانو بـا امـام حسـین)ع( ازدواج 
کـرد و حضرت زین العابدیـن)ع( را به 

دنیـا آورد.

عبادت های خالصانه 

عبـادت  بسـیار  سـجاد)ع(  امـام 
ایشـان  بـه  تـا حدی کـه  می کردنـد، 
امـام  می گفتنـد.  »زین العابدیـن« 
محمـد باقـر)ع( عبادت های ایشـان را 
چنیـن توصیـف کـرده: »هـرگاه پدرم 
مبـارك  رنـگ  می ایسـتاد،  نمـاز  بـه 
می شـد  دگرگـون  ایشـان  سـیمای 
و در پیشـگاه خداونـد حـال ایشـان 
چـون بنـدگان ذلیـل بـود و اعضـای 
می لرزیـد.«  خـدا  خـوف  از  بدنـش 
یکـی از فصل هـای کتاب هـم فقط به 
گوشـه ای از عبادات حضرت سجاد)ع( 
نمـاز،  هنـگام  »در  دارد:  اختصـاص 
هنگام خواندن سـوره حمـد، وقتی به 
مالـك یوم الدیـن می رسـیدند، آنقـدر 
منقلب می شـدند که به نظر می رسـید 
نزدیك اسـت جان مطهرشان از حصار 
تـن بـه پـرواز درآیـد.«  خوانـدن نماز 
شـب هـم فریضـه ای بـود کـه ایشـان 
تـرك نمی کرد: »شـب ها را بـا عبادت 
بـه روز می رسـانیدند و روزهـا را نیـز 
روزه می گرفتنـد. شـب ها آنقـدر نمـاز 
می خواندنـد کـه در پایان قـادر نبودند 
ایسـتاده حرکـت نماینـد و بـه ناچـار 
ماننـد کـودکان که قـادر بـه راه رفتن 
نیسـتند، حرکـت می نمودند تـا خود 

را بـه محـل اسـتراحت برسـانند.«

پرهیز از دروغگویی

امـام سـجاد)ع(، امـام باقر)ع( را از دوسـتی با پنج گروه برحذر می داشـت: »با آدم فاسـق دوسـت مشـو، زیرا تـو را به خاطر 
یـك لقمـه، یـا حتـی کمتـر از یك لقمه می فروشـد. بـا آدم بخیل هم دوسـتی مکـن؛ زیراکه تـو را در وقتی کـه به مالش 
احتیـاج پیـدا می کنـی، محـروم می کند.« گروه سـوم کـه باید از آن هـا پرهیز کرد، افراد دروغگو هسـتند: »بـا دروغگو نیز 
دوسـتی منمـا؛ زیراکـه دروغگو مثل سـراب اسـت، دور را برایـت نزدیك و نزدیـك را برایت دور می کند.« افـراد احمق هم 

جزو افرادی هسـتند که شایسـتگی دوسـتی را ندارند: »می خواهند به تو نفع برسـانند، اما به خاطر نادانی 
و حماقتشـان بـه تـو ضـرر می زنند.«  و گروه پنجم؛ کسـانی که صلـه رحم نمی کنند: »با کسـی که پیوند 
بـا خویشـاوندانش را بریـده و صلـه رحـم نمی کند، دوسـتی نکن، زیرا دیـدم که خداوند سـه بار در کتاب 
خود قرآن، او را لعنت شـده دانسـته اسـت.«  امام سـجاد)ع( در شب وفاتشـان وضو گرفتند، نماز خواندند 
و درحالی کـه ایـن جمـات را بر زبان داشـتند، از دنیا رفتند: »اللهم الرحمنـی فانك کریم.«  پیکر مطهر 

زین العابدین)ع( در قبرسـتان بقیع دفن شـد. بیانات ایشـان در صحیفه سـجادیه ذکر شـده و در کتاب »زندگانی 
امـام سـجاد علیه السـام« هـم بخش هایـی از آن ها وجـود دارد: »ای مردم! نسـبت به دنیـا زهد بورزیـد و به آخرت 

توجـه و عاقـه نشـان دهیـد. آن کـس که مشـتاق و آرزومند بهشـت اسـت، شـهوت های دنیـا را فرامـوش می کند. 
کسـی که از آتـش جهنم می هراسـد، بـه هیچ وجه اعمال حـرام را انجـام نمی دهد.«

کرامات و معجزات

هریـك از ائمـه، معجزاتـی دارنـد که 
شـاید بـه گـوش مـا رسـیده باشـد و 
شـاید هـم هیچ چیـزی راجـع به آن 
ندانیـم. امام سـجاد)ع( هـم معجزات 
و کرامـات مخصـوص خود را داشـت. 
ابراهیم ادهـم، یکی از بزرگان صوفیه، 
یکـی از ایـن کرامات را بیـان می کند. 
او در سـفری که داشت، کودکی را در 
بیابـان دیـد و از مشـاهده اش تعجـب 
کـرد: با خـود گفتم: سـبحان اهلل! یك 
کـودك چطور در این بیابان دارد تنها 
می رود؟ برای فهمیـدن موضوع نزدیك 
او رفتـم و بـه او سـام کردم. پاسـخم را 
داد. از او پرسـیدم: » کجـا مـی روی؟« 
فرمـود: »بـه خانـه پـروردگارم.« گفتـم: 
»عزیـزم تـو کـه کـودك هسـتی و حج 
»ای  فرمـود:  نیسـت.«  واجـب  تـو  بـر 
شـیخ! کوچك تـر از مـن هـم مرده اند.« 
ابراهیـم ادهـم، سـؤال های دیگـری هم 
دارد: عـرض کـردم: چـه توشـه ای بـرای 
مـن  »توشـه  فرمـود:  برداشـته ای؟  راه 
پرهیزکاری، وسیله سفر دو پایم و هدفم 
و مقصـودم مـوالی مـن اسـت.« عـرض 
کـردم: »همراهـت غذایـی نمی بینـم.« 
فرمود: »ای مرد! آیا پسـندیده اسـت 
کـه تو را کسـی به خانه خـود دعوت 
کنـد و تـو با خـودت غـذا و خوردنی 
ببـری؟« عـرض کـردم: »نـه.« 
کس کـه  »آن  فرمـود: 
کـرده،  دعـوت  مـرا 
بـه مـن غـذا و آب 
این  هـم می دهـد.« 
علی ابـن  کـودك، 

حسـین)ع( بـود.

مهربانی با مردم

مهربانی امام سـجاد)ع( را حدی نبود؛ 
او یکـی از خدمتـکاران خاطی خود را 
که پاسـخ ایشـان را نمی داد، بخشید: 
یـك روز بـا اینکه حضـرت، خدمتکار 
خـود را بـرای انجـام کاری دو مرتبـه 
صـدا زد، امـا خدمتکار پاسـخ نداد. 
وقتـی بـرای بار سـوم حضـرت او را 
صـدا زدنـد، خدمتـکار آمـد. حضرت 
بـه او فرمـود: »آیـا نشـنیدی کـه تـو 
را صـدا مـی زدم؟« خدمتـکار عـرض 
کرد: »چرا شـنیدم.« حضـرت فرمود: 
»پـس چرا جواب نمـی دادی؟« عرض 
کـرد: »زیـرا مهربانـی شـما به حـدی 
اسـت که مطمئن بـودم آزاری به من 
نخواهیـد رسـاند.« حضـرت فرمـود: 
خداونـد را سـپاس؛ زیراکـه خدمتکار 
مـن خـود را از دسـت مـن در امـان 
می بینـد.  ویژگی های اخاقی ایشـان 
زبانـزد بـود. از یکـی از خدمتـکاران 
ویژگی هـا  ایـن  دربـاره  ایشـان 
پرسـیدند، گفـت: »تـا بـه یـاد دارم، 
هـرروز کـه می خواسـتم برای ایشـان 
غـذا آماده کنم، روزه بودند و هرشـبی 
که می خواسـتم بسـتر خواب ایشـان 
را آمـاده کنم، برای عبادت خدا شـب 

بودند.« زنـده دار 

اماِم صبر و بردباری

حضـرت زین العابدیـن)ع( مـکارم اخاقـی بسـیاری داشـت. فـرو بـردن خشـم یکـی از همیـن مـکارم بـود، تا 
حدی کـه وقتـی کسـی به ایشـان اهانـت می کرد، ایشـان در نهایـت صبر و مهربانـی با او سـخن می گفت. یك 
روز مـردی بـه امـام سـجاد)ع( اهانـت کـرد، امـا امـام چیزی نگفـت، درعوض بـا گروهـی از یاران به سـوی 
منـزل آن فـرد حرکـت کـرد. حضرت درطول مسـیر این آیه قـرآن را تاوت می فرمـود: والکاظمین الغیظ 
و العافیـن عـن النـاس و اهلل یحـب المحسـنین. باالخـره امـام و یارانـش به خانه مـرد رسـیدند:  وقتی که 
نـگاه حضـرت بـه او افتـاد فرمـود: ای بـرادرم! تـو نزد مـن که آمـدی حرف هایـی زدی، اگـر بدی هایی که 
گفتـی در مـن وجـود دارد، از خـدا می خواهـم کـه مـرا مـورد عفـو خویش قـرار دهـد و اگـر آن بدی ها در 
مـن وجـود نـدارد، از خـدا می خواهم که تـو را بیامـرزد.«  این رفتار، معمـوالً باعث شـرمندگی اهانت کننده 
می شـد:  مـرد مبهـوت و شرمسـار، میان دو دیده مبارك امام سـجاد)ع( را بوسـید و گفـت: آنچه که گفتم در 

شـخصیت الهی و برجسـته شـما وجود نـدارد و خـودم به داشـتن آن بدی ها سـزاوارترم.

هم به دنیا آمدنش داستانی خاص داشت و هم شهادتش. بین والدت 
و شهادت هم زندگی پرفضیلتی را سپری کرد. امام سجاد)ع( به خاطر 

عبادت های فراوانش به »زین العابدین« معروف شد. او معجزات و 
کراماتی داشت و بیاناتش در »صحیفه سجادیه« گردآوری شده است. 

کتاب »زندگانی امام سجاد علیه السالم« به زندگی این امام بزرگوار 
می پردازد.

خوانش کتاب زندگانی امام سجاد علیه السالم

آقـــای 
عبادت های 
زیبــــا
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 زندگانی امام سجاد علیه السالم
 بازنویسی روان منتهی االمال
 به کوشش: منصور کریمیان

 تهران: اشرفی، 1379/ 56 ص
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صحیفه سجادیه چه جور کتابی است؟

 نوبتـی هـم کـه باشـد، نوبت معرفـی کتـاب ارزشـمند »صحیفه 
ادامـه  و  می گویـد  مزینانـی  حاج آقـا  را  ایـن  اسـت.  سـجادیه« 
می دهـد: »در معرفـي کتاب شـریف صحیفه سـجادیه باید عرض 
کنـم ایـن کتاب ارزشـمند، مجموعـه اي از دعاهـا و مناجات ها 
بـا خـداي متعـال اسـت کـه مي توانـد در تقویـت ارتباط 
معنـوي انسـان بـا خـدا نقش زیـادی داشـته باشـد.  
ایـن کتـاب درمجمـوع داراي ۵۴ مناجـات و دعـا 
از امـام سـجاد)ع( اسـت کـه بعـد از قـرآن کریـم 
و نهج الباغـه در بیـن شـیعیان از جایـگاه بـاال و 
مهمـی برخوردار اسـت. محتـوای دعاهـاي این 
کتـاب شـریف هـم بسـیاری از معـارف دینـی 
و اعتقـادي شـیعه اسـت. موضوعاتـی مثـل 
خداشناسـی، جهان شناسی، انسان شناسی 
و مباحث عالم غیب، فرشـتگان، رسالت 
انبیـا، جایـگاه پیامبر و اهـل بیت)ع(، 
امامـت، فضایـل و رذایـل اخاقـی، 
اقتصـادی،  و  اجتماعـی  مسـائل 
خداونـد  مختلـف  نعمت هـای 
متعـال، آداب دعـا و نمـاز، و 
اسـت  قابل ذکـر  و...  عبـادت 
دعـای  معروف تریـن  کـه 
مـکارم  دعـای  صحیفـه، 

االخـاق اسـت.«
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بنا نیست امروز افسرده باشیم  |  پس از چندشب 
باز پژمرده باشیم  |  مگر می شود نور را دیده 

باشیم،|  ولی دل به خورشید نسپرده باشیم؟  |  بنا 
بود ما را سر پا ببینند  |  اگر بارها هم زمین خورده 

 باشیم |  سه شب در دل کوچه هامان نشستیم|
که سهمی از این سفره ها برده باشیم  |  محال 

است ما را از آقا بگیرند  |  محال است حتی اگر 
مرده باشیم  |  اسیرم به گیسوی باالنشینی  |  فدای 

گرفتاری این چنینی  |  تو شهر غریبی، مسافر نداری|  
شب پنجم ماه، زائر نداری  |  در این چندشب بال ها 

کربالیند  |  بمیرم برایت، مهاجر نداری  |  نبینم 
برای تو شعری نگفتند  |  مبادا بگویند شاعر نداری|

تو چهارم مسیر به سمت خدایی  |  تو چهارم مسیری 
که عابر نداری  |  در این روزها که تو تنهاترینی  | 

در این روزها که تو زائر نداری|
مرا زائر بی قرار تو کردند  |  دلم را چراغ مزار تو 

کردند  |  بنا شد اگر سائلی نان بگیرد  |  چه خوب 
است که از کریمان بگیرد  |  بنا شد اگر شاه نوکر 
بگیرد  |  چه بهتر که از نسل سلمان بگیرد  |  علی 

خواست تا که برای حسینش  |  زنی در بلندای 
ایمان بگیرد  |  تمام زمین و زمان را که می گشت  

|  بنا شد عروسی از ایران بگیرد  |  اسیری شهبانوی 
ما می ارزد  |  که این خاک بوی حسین جان 

بگیرد  |  تو آقاترینی و سجاد مایی  |  تو شاهی و 
فرزند داماد مایی  |  خدا باز تصویر موال کشیده  |  

برای حسینش، علی آفریده  |  تو از بس که غرق 
حضور خدایی  |  برای عبادت تو را برگزیده  |  

 هرآنکس که دیده تو را صبح یا شب|
سر سفره های مناجات دیده  |  ترحم کن ای 

آسمان محبت  |  به این قطره های چکیده چکیده  |  
چه می خواهم از تو که داده نباشی  |  به اندازه کافی 
 از تو رسیده  |  همین که گدای تو هستیم کافی ست|  

ابوحمزه های تو هستیم کافی ست  |  بخوان تا 
ابوحمزه ایمان بگیرد  |  بخوان آدمی بوی انسان 

بگیرد  |  بخوان: ابکی، ابکی، لنفسی، لقبری...  |  دل 
مرده ما کمی جان بگیرد  |  )...و یا غافرالّذنب و یا 

قابل التوب  |  الهی تصدق علّی بعفوک  |  انا ال انسی 
ایادیک عندی  |  الهی تصدق علّی بعفوک  |  الهی و 

 ربی علیک رجائی  |  الهی تصدق علّی بعفوک...(|
لباس مناجت را باید هرکس  |  شب پنجم ماه 

شعبان بگیرد  |  تو هستی دلیل مسلمانی ما  |  نجات 
پر و بال زندانی ما   

نی
خوا

ی 
ود

مول

ـــذر می  کبوترانن
حي

ف ر
وس

ی  حدیث سلسله از یادمان نخواهد رفت
 والیتت به خدا شرطی از مسلمانيست

 هزار مرتبه شکر خدا كه نور تو
 چراغ زندگی مردمان ایرانيست

 كتاب رأفت و مهرت پر از حکایت ها
 نظير قصه آن پيرمرد سلمانيست

 ز یاد مردم سایه نشين ایوانت
نرفته خاطره های نمازبارانت

وقتی دعا کار 
شمشیر می کند

کتاب صحیفه سجادیه را باز می کنم و 

چشمم به دعای اولش می افتد که درباره 

حمد و سپاسگزاری از خداست. می دانید 

که امروز پنجم شعبان و مصادف است با 

تولد حرضت سجاد)ع(، چهارمین پیشوای 

شیعیان جهان و خالق کتاب ارزشمند 

صحیفه سجادیه. شام دوست نوجوان 

از ابتدای تولد ضمیمه کودک و نوجوان 

»هشت« در ستون »قرار ساعت هشت« 

حتامً هرروز ترجمه و تعبیر بخش هایی 

از این کتاب بسیار زیبا را دیده اید و 

خواند ه اید. من و دوستانم، در ایامی که 

این منت ها را برای شام آماده می کردیم، 

آنقدر تحت تأثیر منت ها و آموزه های آن 

بودیم که ناخودآگاه در بسیاری از مسائل 

روزمره به آن رجوع می کنیم و آرامش 

می گیریم و اگر قرار باشد خالصه ای از 

صحیفه سجادیه را در یک یا چند سطر 

بیان کنیم، باید بگوییم: صحیفه سجادیه 

به ما می آموزد چگونه با دعا می شود 

به مقام بلندی مثل مقام شهدا رسید و 

چگونه دعا کار شمشیر زدن در راه خدا را 

انجام می دهد. امام سجاد)ع( در همین 

دعا، ابتدا رشوع می کند به شکرگزاری 

خدا و در انتها جالب است بدانید که این 

امام و نویسنده بزرگ از خداوند تشکر 

می کند که به خاطر همین شکرگزاری ها به 

او جایگاه شهیدان راه حق را می بخشد 

و شاید یک طوری می خواهد به ما 

بگوید: شکرکردن خدا اجر و پاداشش 

به اندازه کسانی است که در راه خدا 

کشته شده اند. خوب چه کسی است 

که دوست نداشته باشد تنها با خواندن 

روزی یک دعا به این مقام عالی برسد؟ 

منتظر چه هستید؟ صحیفه را باز کنید 

و بخوانید و البته تا زمانی که عربی  تان 

خوب نشده، می توانید منت فارسی اش را 

بخوانید؛ چون دعا زبان دل است...

یادداشـــت
  اسامعیل فیروزی

گفت وگو با نوجوانی که تعزیه خوان است

تعزیه خواندم و عاشورایی شدم

فعاليت های كانون در شما چه تأثيری داشته است؟

احسـاس مي كنـم عضویـت در كانـون پـرورش فکـري و بـودن در محيطـي كـه به دنبـال كشـف 
اسـتعدادها و هدایـت بچه هـا به سـمت كتابخوانـي و فعاليت هـاي هنري و ادبي ا سـت، توانسـته تأثير 
زیـادي روي مـن بگـذارد. من در محيـط كتابخانه دركنار دوسـتانم یاد گرفتم كه احساسـات خودم 
را بشناسـم و آن ها را در قالب نوشـتن و یا كار هنري نشـان دهم. ضمن اینکه شـركت در فعاليت هاي 

گروهـي هـم بـه اینکه در اجتمـاع موفق تر باشـي، كمـک مي كند.

بـه زمينه هـاي هنـر و ادبيات اشـاره كردي. تابه حال بـه چه موفقيت هایـي در این زمينه ها 
رسيده اي؟

در جشـنواره بين المللی  نمایشـنامه خوانی رضوی در بخش صداپيشـگی رتبه آوردم. 
امـا اگـر از رتبـه آوردن و برنده شـدن بگذریـم، كانون پـرورش فکـری آن چه كه من 

آرزویـش را داشـته ام بـه مـن داده. عضویـت مـن در كانـون بـه مـن كمـک كـرد  تـا 
هرچيـزی را كـه بـه آن عالقـه داشـته ام و دارم، به دسـت آورم و اصالً حسـرت چيزهای 

نداشـته را نمی خـورم. صـدای خوب، اخـالق خوب، دوسـتان خوب، و خيلـی چيزهای دیگر. 
در موسـيقی خداونـد بـه مـن اسـتعدادی داده كـه فعال شـدن آن را مدیون حضـورم در كانون 

. هستم

نظرت راجع به نوجوانی چيست؟ چه رنگ وبویي دارد؟

نوجوانـی مثـل طناب بـازی می مانـد؛ هـم هيجـان دارد و لذت بخش اسـت و هم ترس 
دارد. ولـي مـن بيشـتر از بخـش هيجان انگيـزش لـذت مي بـرم. مـزه نوجوانـي هم 
مثـل انـار ملـس و شـيرین اسـت. رنـگ نوجوانی هـم قرمز اسـت و گاهی سـبز و 

زرد! گاهی 

چه چيزی در نوجوانی برایت زیباست؟

وقتـی مربيـان كانـون تأیيـدم می كنند، به خصـوص اگر مربی ام آقای عسـگری باشـد كه 
سـختگير اسـت، باتشویق هایشـان خيلـی ذوق می كنم و لذت بخش اسـت.

برای كسب موفقيت ها و پيشرفت هایت بيشتر به چه چيزی نياز داری؟

فکـر مي كنـم دوره محـک زدن و اینکه خودم را بشناسـم و بدانم در چه كاري اسـتعداد و به چه كاري 
عالقـه دارم را گذرانيـده ام. در حال حاضـر در زمينه موسـيقی باید در كالس های حرفه ای تر شـركت 

كنـم. نيـاز به آموزش بيشـتر دارم تـا كارم جدی تر و اصولی تر شـود.

اسم یک هنرمند یا نویسنده ای را كه خيلی دوست داری بگو و به ما معرفی اش كن.

از بيـن نویسـنده ها، كارهـای داوود اميریـان را بيشـتر می خوانم و بيشـتر دوسـت دارم و شـعرهای قيصر 
امين پـور، شـعرهایی هسـتند كه زمزمـه می كنم.

چقدر مطالعه می كنی؟ روزنامه هم می خوانی؟

مجله هـای هنـری و سـرگرمی را زیاد مطالعه می كنم. تقریبـاً هفته ای یک تا دو سـاعت. آخرین 
كتابـی هم كه خوانـده ام، كتاب »گـردان قاطرچی ها« بود نوشـته »داوود اميریان«.

تعزیه خوانی را از چه زمانی و چگونه شروع كردی؟

پدربزرگـم تعزیه خـوان بـود و از همـان یک سـالگی مـن بـا تعزیه خوانـی آشـنا شـدم. 
پدربزرگـم مـرا در تعزیه هایـش در نقـش حضرت علی اصغر شـركت می داد. پنج سـاله بودم 
كـه تعزیه هـای مربـوط بـه حضـرت رقيـه)س( را اجـرا می كـردم و بعدهـا كه نوجوان شـدم، 

نقـش حضـرت قاسـم)ع( و االن نقـش حضـرت علی اكبـر را اجـرا می كنم...
ارادت بـه ائمه معصومين عشـق من اسـت. اجـرای تعزیه خوانی عالقه ام را به این خاندان پاک بيشـتر 
می كنـد. امام حسـين)ع(، امام سـجاد)ع( و واقعه عاشـورا... اجرا كـردن این حوادث در تعزیه مرا شـيفته 

آزادگـي و جوانمردي این عزیزان كرده اسـت.

درباره اجراهایت خاطره ای برایمان تعریف كن

سـالی كـه در جشـنواره نمایشـنامه خوانی رضـوی شـركت كـردم، شـب ها در هتـل دوبيتـی 
می خوانـدم و ميهمانـان هتـل می آمدند دنبالم كه در اتاق هایشـان برایشـان بخوانـم. من هم 
كـه یک جورهایـي حوصله نداشـتم، همين جوری ازبر یک چيـزی می خوانـدم و زیاد وقت 
نمی گذاشـتم و گاهـي حتـي بـد می خوانـدم تـا دسـت از سـرم بردارنـد. اما در مراسـم 
اختتاميـه به عنـوان بهتریـن صداپيشـه انتخاب شـدم. همـه اعتـراض می كردند كـه این 
صـدای خـودش نبـوده و از صدای ضبط شـده اسـتفاده كرده اسـت. آنجا مجبور شـدم برای 
اینکـه نشـان بدهـم صدای واقعـی خودم چگونه اسـت، روی سـن بروم و در حضـور همه یک 

آواز جانانـه بخوانم)خـودش هـم از یـادآوري خاطره اش خنـده اش مي گيرد(

درباره تعزیه خوانی برایمان توضيح بده

تعزیه خوانـی یـک هنـر اصيل و قدیمی و بکر و تأثيرگذار اسـت كه باید احيا شـود تا هنرمنـدان نوجوان 
و جـوان بتواننـد در این هنر خودشـان را نشـان بدهند. تعزیه خوانـي تلفيقي از چند هنر اسـت و مي تواند 

راهـي باشـد براي آشـنا كـردن كودكان و نوجوانان با رشـادت ها و شـجاعت هاي ائمه و بـزرگان دین.

»فرامرز ایزی« هفت سال است که عضو اکنون پرورش فکري شماره2 سبزوار است و تا یک سال پیش، تقریباً 
هرروز به کتابخانه می آمد، ولی حاال کمی مشغله هایش زیادتر شده، اما بازهم هفته ای یک بار را حتماً سری به کتابخانه 

اکنون می زند.

سه شنبه
12 اردیبهشت
 1396 

پنجم شعبان  1438
دوم می 2017

شماره 
366

»فرامرز ایزی« هفت سال است كه عضو كانون پرورش فکري شماره2 سبزوار است و تا یک سال پيش، تقریباً هرروز به كتابخانه می آمد، ولی حاال كمی مشغله هایش زیادتر شده، اما 
بازهم هفته ای یک بار را حتماً سری به كتابخانه كانون می زند.


