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چکيده

حفظ و ســالمت امام زين العابدين7 به  عنوان حجت خدا پس از سومين امام، مشيت 

الهي بود تا زمين لحظه اي بدون حجت خدا نباشد و در سايه او جايگاه امامت تداوم يابد. 

امام سجاد7 تنها بازمانده مرد از خاندان امام حسين7 بود که به خواست خداوند در 

کربال و در شب و روز عاشورا بيمار شد و هرچند طبق نقلي در آن حال دست به شمشير 

برد و مجروح گرديد، ليکن از ســرزمين کربال زنده بازگشــت. اقدامات امام حسين7 و 

حضرت زينب3، در طول اراده الهي، براي حراســت از امام زين العابدين7 مؤثر بود؛ 

اقداماتي که به ترتيب در مدينه، کربال و کوفه اتفاق افتاد و چهارمين امام را از چند خطر 

قطعي نجات بخشــيد. اين مقاله ضمن توجه به مبارزه امام سجاد7 در روز عاشورا، به 

بررسي و تحليل عوامل چهارگانه حفظ امام مي پردازد.

واژگان کليدي: امام حسين7، امام سجاد7، حضرت زينب3، کربال، مدينه، کوفه.

مقدمه

امام علي بن حســين بن علي بن ابي طالب:، مشــهور به امام سجاد و زين العابدين7، 

محمدباقر پوراميني

مبارزه امام سجاد7 در عاشورا 

و بررسي عوامل حفظ امام در کربال
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چهارمين امام شيعيان است که بنا به قول مشهور، در سال 38 قمري به دنيا آمد )مفيد، 1413ق، 

ج2، ص137( و پس از شهادت امام حسين7 در عاشوراي سال 61 قمري، جايگاه الهي امامت 

را عهده دار شــد. روايات صريح متعددي، امام ســجاد7 را جانشين و وصي امام حسين7 

مي دانــد )کليني، 1407ق، ج1، ص188و189(. در احاديث منقول از پيامبر9 درباره اســامي 

امامان شيعه نيز نام امام سجاد7 ذکر شده است )طبرسي، 1376ش، ج2، ص181و182(.

حفظ و سالمت امام زين العابدين7 به  عنوان حجت خدا پس از سومين امام، مشيت الهي 

بود تا زمين لحظه اي بدون حجت خدا نباشد و در سايه او جايگاه امامت تداوم يابد. روايات 

بســياري بر ضرورت وجود حجت الهي در عالم گواهي مي دهد و پيشــوايان معصوم تأکيد 

دارند که زمين از امام خالي نمي ماند: »إِنَّ اأْلَْرَض اَل َتْخُلو إاِلَّ َو فِيَها إَِماٌم« )کليني، 1407ق، ج1، 

ص178( و حجت الهي در زمين هست تا حالل و حرام شناخته شود و مردم به سمت خداوند 

ُف اْلَحاَلَل َو اْلَحَراَم َو َيْدُعو النَّاَس إَِلى  ُة ُيَعرِّ ِه فِيَها اْلُحجَّ راهنمايي شــوند: »َما َزاَلِت اأْلَْرُض إاِلَّ َو لِلَّ

َسبِيِل اللَّه « )کليني، 1362، ج1، ص178( و اگر امامي نباشد، حق از باطل شناخته نمي شود »إِنَّ 

َه َلْم َيَدِع اأْلَْرَض بَِغْيِر َعالٍِم َو َلْو اَل َذلَِك َلْم ُيْعَرِف اْلَحقُّ ِمَن اْلَباطِلِ « )همانجا(. اللَّ

در جريان نهضت خونين کربال، امام ســجاد7 به خواســت خدا در شب و روز عاشورا 

بيمار شد و همسو با آن مي توان از اقدامات امام حسين7 و حضرت زينب3 در طول اراده 

الهي ياد کرد که در حراست و حفظ سالمت امام سجاد7 کوشيدند و ايشان را از خطرهاي 

بزرگ و نقشــه هاي شوم دشمن پاسداري کردند. در اين نوشتار به چهار عامل مهم در حفظ 

امام سجاد7 از خطرهاي جاري در حماسه کربال اشاره مي شود که به ترتيب زماني در مدينه، 

کربال و کوفه اتفاق افتاد و امام را از سه خطر قطعي نجات بخشيد.

همراهي امام از مدينه 

زماني که امام حســين7 از بيعت با يزيد خودداري کرد، در شب بيست و هشتم رجب 

سال شصت قمري مدينه را به  قصد مکه ترک گفت )ابومخنف ازدي، 1419ق، ص85(. در اين 

ســفر، بيشتر خويشاوندان امام حسين7، از جمله فرزندان، برادران، خواهران و برادرزادگان 
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و بسياري ديگر از خاندان و نيز جمعي از ياران حضرت، ايشان را همراهي کردند و در روز 

سوم شعبان وارد مکه شدند و تا روز هشتم ذي الحجه در آن شهر ماندند و سپس راهي عراق 

شدند )صدوق، 1376ش، ص151و152(.

امام زين العابدين7 نيز در اين سفر پدر را همراهي مي کرد. يکي از علل همراهي ايشان 

و خاندان امام، پيشــگيري از دســتگيري آنان و ممانعت از خطرهايي بود که احتمال داشت 

بر جان آنان وارد شــود و حتي قيام امام حســين7 را به مخاطره اندازد. ســيد ابن طاووس 

)متوفاي664ق( بر اين احتمال، تصريح دارد و مي نويسد:

و مما يمکن أن يکون ســببا لحمل الحسين7 لحرمه معه و عياله أنه7 لو تركهن 

بالحجاز أو غيرها من البالد كان يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله قد أنفذ ليأخذهن 

إليه و صنع بهن من االستيصال و ســيئ األعمال ما يمنع الحسين7 من الجهاد و 

الشــهادة و يمتنع7 بأخذ يزيد بن معاوية لهن عن مقامات الســعادة )ابن طاووس، 

1348ش، ص84(.

از مواردي که ممکن اســت ســبب همراهي زنان اهل بيت: با امام حسين7 

تلقي شــود، اين است که اگر امام حسين7 زنان و فرزندان خود را در مدينه يا 

جايي غير از آن مي گذاشت، احتمال مي رفت که يزيد بن معاويه آنان را دستگير 

کند و ســپس عواقب شــوم و رفتارهاي زننده اي پيش بيايد که امام حسين7 را 

از جهاد و شهادت بازدارد.

همراهي امام سجاد7 و ساير خاندان، اقدامي پيشگيرانه براي حفظ سالمت خاندان بود 

و توطئه يزيد و کارگزاران زشت سيرت او را در دستگيري اهل بيت و آزار ايشان براي تهديد 

امام حسين7، خنثا کرد.

بيماري امام در شب و روز عاشورا

امام حسين7 همراه خاندان خود در روز دوم محرم سال 61 قمري وارد کربال شد )مفيد، 

1413ق، ج2، ص83(. متون تاريخي از بيماري امام سجاد7 تنها در شب و روز عاشورا خبر 
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داده اند. اين بيماري سخت، مشيت الهي براي زنده ماندن امام بود.

به گزارش شيخ مفيد، امام سجاد7 از عصر تاسوعا بيمار بوده است. او روايت مي کند:

َفَجَمَع اْلُحَسْيُن7 َأْصَحاَبُه ِعنَْد ُقْرِب اْلَمَساِء. َقاَل َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َزْيُن اْلَعابِِديَن7 

َفَدَنْوُت ِمنُْه أِلَْسَمَع َما َيُقوُل َلُهْم َو َأَنا إِْذ َذاَك َمِريٌض )همان، 1413، ج2، ص91(. 

امــام حســين7 نزديك غــروب ]تاســوعا[ ياران خويــش را جمع كــرد. امام 

زين العابدين7 مي فرمايد: »من با آنکه بيمار بودم، نزديك رفتم تا سخنان پدرم 

را با ايشان، بشنوم«.

همچنين امام ســجاد7 در گزارش خود از شب عاشــورا به بيماري خود اشاره کرده و 

فرموده است:

ُضنِي  تِي َزْينَُب عندي ُتَمرِّ إِنِّي َجالٌِس فِي تِْلَك اْلَعِشــيَِّة الَّتِي ُقتَِل َأبِــي َصبِيَحتَِها َو َعمَّ

)طبري، 1387ق، ج5، ص420؛ ابن کثير، 1407ق، ج8، ص177؛ يعقوبي، بي تا، ج2، 

ص243؛ مفيد، 1413ق، ج2، ص93(. 

من در آن شبی كه فردای آن پدرم كشته شد، نشسته بودم و عمه ام زينب نيز نزد 

من بود و از من پرستاری مي کرد.

ُحَميد بن مسلم ازدي، از گزارشگران واقعه کربال، که در روز عاشورا از سپاهيان عمر بن 

سعد بود، مدعي است که پس از شهادت امام حسين7 به  اتفاق شمر و عده اي از همراهان 

او به خيمه امام ســجاد7 رسيديم و ديديم آن حضرت از شدت بيماري بر بستر خود افتاده 

است و تاب حركت ندارد. عده اي كه با شمر بودند، پيشنهاد قتل او را دادند. ولي من گفتم: 

ُه لَِما بِِه َفَلْم َأَزْل َحتَّى َرَدْدُتُهْم َعنُْه )مفيد،  َما ُهَو َصبِيٌّ َو إِنَّ ْبَياُن إِنَّ ِه َأ ُيْقَتُل الصِّ ُسْبَحاَن اللَّ

1413ق، ج2، ص112و113(.

عجيب است. مگر چنين مقرر شده كه کودکان هم كشته شوند! او کودک است 

و اين بيماري و ناتواني به حال او كافي است.

البته حميد بن مسلم به  غلط بر »صبي« بودن و خردسالي امام تأکيد  کرده است که در پاسخ 
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مي توان به اين نکته مورخ نامي، محمد بن سعد )متوفاي 230ق.( اشاره کرد که مي گويد:

أن علي بن حســين كان مع أبيه و هو ابن ثالث أو أربع و عشــرين سنة. و ليس قول 

من قال إنه كان صغيرا و لم يکن أنبت بشــي ء. و لکنه كان يومئذ مريضا فلم يقاتل. 

و كيــف يکون يومئذ لم ينبت و قد ولــد له أبو جعفر محمد بن علي؟ )ابن ســعد، 

1410ق، ج5، ص171(. 

علي بن حســين8 درحالي که 23 يا 24 ســاله بود، پدر را همراهي کرد و اين 

گفته که او صغير بوده و موی بر صورتش نروييده بود، پذيرفته نيست. البته او در 

کربال بيمار بود و به دليل بيماري پيکار نکرد. چگونه ممکن است کسي خردسال 

باشد، درحالي که فرزندي به نام ابوجعفر محمد بن علي براي او به دنيا آمده بود. 

دستور امام حسين7 به بازگرداندن امام از کارزار عاشورا 

عصر عاشــورا همه ياران امام حســين7 در کربال به شــهادت رســيدند و از فرزندان 

کســي جز علي بن حسين8 باقي نمانده بود که ايشــان نيز در آن هنگام بيمار بود و قهراً 

نمي توانســت بجنگد. آن گونه که قاضي نعمان مغربي )متوفاي 363ق.( بيان مي دارد: »وكان 

علي بن الحسين7 يومئذ علياًل دنفًا، فلم يستطع القتال« )قاضي نعمان، 1409ق، ج3، ص250(؛ 

»علي  بن حسين8 در آن روز )عاشورا( بيماري شديدي داشت و نمي توانست پيکار کند«. 

هرچند امام حســين7 پس از شهادت يارانش تنها مانده بود، اما بر زنده ماندن علي بن 

حســين8 اصرار داشت و حتي او را از معرکه جنگ نيز عقب راند. براي بررسي اين مدعا 

نخســت بايد به اهتمام امام سجاد7 به حضور در پيکار اشاره کرد. در برخي منابع از پيکار 

امام سجاد7 ياد شده است. امام درحالي که از بيماري رنج مي برد، شمشير به دست گرفت و 

به ميدان تاخت و مجروح شد و در نهايت به دستور امام حسين7 بازگردانده شد.

فضيل بن زبير، از محدثان و از اصحاب امام پنجم و ششــم که گويا زيدي است )خويي، 

بي تا، ج9، ص262( در کتاب تســمية من قتل مع الحســين7 من ولده واخوته و اهل بيته 

وشيعته به جنگيدن و مجروح شدن امام سجاد7 اشاره کرده و نوشته است:



فصلنامه فرهنگ زيارت
80

كان علي بن الحســين علياًل و ارتث يومئذ و قد حضــر بعض القتال... )فضيل بن 

زبير، 1405ق، ص24(. 

علي بن الحسين8 بيمار بود و در کربال مجروح شد، هنگامي  که در برهه اي از 

حوادث کربال حضور يافت و پيکار کرد.

»مرتث« مجروحي است که در ميدان رزم جنگيده و پيکر مجروحش را زنده از معرکه کنار 

کشيده باشند )ابن منظور، 1414ق، ج2، ص151(.

يحيي بن حسن شجري از عالمان زيدي )متوفاي 499ق.( شبيه اين گزارش را نقل کرده 

و نوشته است:

ــاَلُم َعلِياًل َواْرُتثَّ َيْوَمئٍِذ َوَقْد َحَضَر َبْعَض اْلِقَتاِل،  َوَكاَن َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن، َعَلْيِه السَّ

ُه َعنُْه، َوُأِخَذ َمَع النَِّساِء ُهَو )شجري، 1422ق، ج1، ص225(.  َفَدَفَع اللَّ

علي بن حســين7 بيمار بود و در کربال مجروح شــد. هنگامي  که در مقطعي از 

حوادث کربال پيکار کرد، خداوند او را محافظت نمود و او همراه زنان به اسارت 

برده شد.

روايت ذيل به  نوعي با گزارش فضيل بن زبير و شجري همسوست. بر اساس اين روايت، 

امام ســجاد7 در حال بيماري تالش کرد شمشير به دست گيرد و به سمت ميدان عزيمت 

کند. ولي امام حسين7 به خواهر دستور داد تا او را از معرکه عقب ببرد. تفاوت نقل ذيل در 

عدم اشاره به جراحت ايشان است. نکته مهم در اين روايت، تالش امام حسين7 براي حفظ 

فرزند است تا زمين از حجت خدا خالي نماند:

ثم التفت الحسين عن يمينه فلم ير أحدا من الرجال و التفت عن يساره فلم ير أحدا 

فخرج علي بن الحســين زين العابدين7 و كان مريضا ال يقدر أن يقل ســيفه و أم 

ِه.  َتاْه َذِرينِي ُأَقاتِْل َبْيَن َيَدِي اْبِن َرُسوِل اللَّ كلثوم تنادي خلفه يا بني ارجع! فقال: َيا َعمَّ

ٍد9  َفَقاَل اْلُحَســْيُن7: َيا ُأمَّ ُكْلُثوٍم ُخِذيِه لَِئالَّ َتْبَقى اأْلَْرُض َخالَِيًة ِمْن َنْسِل آِل ُمَحمَّ

)مجلسي، 1403ق، ج 45، ص46(. 
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آن گاه امام حســين7 به ســمت راست و چپ خود نگريســت و کسي را براي 

يــاري نيافت. حضرت علی بن الحســين، زين العابدين7 كه مريض بود، خارج 

شد. ايشان قادر نبود كه شمشير بكشد. ام کلثوم به دنبال آن حضرت فرياد مي زد: 

»فرزندم برگرد«. ولي ايشان فرمود: »ای عمه، بگذار تا در پيشگاه پسر پيغمبر خدا 

پيکار کنم«. امام حســين7 بــه ام کلثوم فرمود: »او را بگير تا زمين از نســل آل 

محّمد9 خالی نماند«.

در اين نقل، اهتمام امام حســين7 به زنده ماندن امام ســجاد7 کاماًل آشــکار است و 

نشان دهنده جديت حضرت در حيات ايشان پس از خود است. 

دفاع حضرت زينب3 از امام در مجلس ابن زياد 

بيماري امام سجاد7 بعد از واقعه کربال تا کوفه ادامه داشت. ابن طيفور به بيماري ايشان 

هنگام ورود به کوفه اشاره  کرده، روايتي از امام صادق7 نقل مي کند که بر اساس آن حضرت 

فرمود:

لما ادخل بالنســوة من كربالء الى الکوفة كان علي بن الحسين7 ضئيال قد نهکته 

العلة )ابن طيفور، بي تا، ص23(. 

هنگامــي  که زنان را از کربال به کوفه وارد کردند، علي بن حســين7 نحيف و 

الغر شده و از بيماري، رنجور بود. 

همچنين از فردي به نام حذام يا حذيم اسدي چنين گزارش مي کند:

قدمت الکوفة سنة احدى وستين وهي السنة التي قتل فيها الحسين7 فرأيت نساء 

اهل الکوفة يومئذ يلتدمن مهتکات الجيوب ورأيت علي بن الحسين7 وهو يقول 

بصــوت ضئيل وقد نحل مــن المرض يا أهل الکوفة إنکم تبکــون علينا فمن قتلنا 

غيركم )همانجا(. 

در ســال 61، همان سال شهادت حسين7، وارد کوفه شدم. در آن هنگام، زنان 

کوفه را ديدم که بر ســر و صورت خود مي زنند و گريبان مي درند. در آن حال 
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علي بن حسين7 را که جسمش از بيماری نحيف شده بود، ديدم که با صدايی 

ضعيف مي فرمود: »ای کوفيان، شــما بر ما مي ِگرييد؟! پس چه کسی جز شما ما 

را ُکشت؟!«

شيخ مفيد نيز گزارش مزبور را از فردي به نام »َحْذَلِم ْبِن َستِيٍر« نقل کرده و افزوده غمباري 

را نيز از کيفيت اسارت امام سجاد7 بيان داشته است:

ُة َو فِي ُعنُِقِه  َفَسِمْعُت َعلِيَّ ْبَن اْلُحَسْيِن7 َو ُهَو َيُقوُل بَِصْوٍت َضئِيٍل َو َقْد َنَهَکْتُه اْلِعلَّ

اْلَجاِمَعُة َو َيُدُه َمْغُلوَلٌة إَِلى ُعنُِقِه َأاَل إِنَّ َهُؤاَلِء النِّْسَوَة َيْبکِيَن َفَمْن َقَتَلنَا )مفيد، 1403ق، 

ص321(. 

از علّي بن الحســين7- درحالي که بيماری او را الغــر کرده و بند و زنجير در 

گردن مباركش بود و دست هاي آن حضرت به گردن مباركش بسته بود- شنيدم 

كــه با آوايی بس ضعيف می فرمــود: »هان، اين زنان بر مــا مي گريند؟! پس چه 

كسی ]جز مردان ايشان[ افراد ما را به قتل رسانده است؟«.

زمانــي که کاروان اســرا را به مجلس ابن زيادـ  لعنه اهلل ـ بردنــد، او تصميم گرفت امام 

سجاد7 را بکشد. ولي نقش حماسي حضرت زينب3 در حراست از امام سجاد7 و حفظ 

جان آن حضرت، مانع از اين کار شد.

محمد بن جريــر طبري )متوفاي310ق.( از قول مجالد بن ســعيد نقل مي کند که وقتي 

عبيداهلل بن زياد در علي بن حسين8 نگريست، دستور داد: »او را ببريد و گردنش را بزنيد« 

)طبري، 1387ق، ج5، ص458(. 

طبري از حميد بن مسلم چنين گزارش مي کند: 

پيش ابن زياد ايســتاده بودم كه علي بن حســين را از پيش وي گذرانيدند و به او 

گفت: »نامت چيست؟« فرمود: »علي بن حسين«. گفت: »مگر خدا علي بن حسين 

را نكشــت؟« گويد: و او خاموش ماند. ابن زياد گفت: »چرا ســخن نمي كني؟« 

فرمــود: »قد كان لي أخ يقال له أيضًا علي، فقتله الناس«؛ »برادري داشــتم كه او را 
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نيز علي مي گفتند و مردم او را كشتند«. گفت: »خدا او را كشت«. گويد: علي7 

 
َّ

خاموش ماند و ابن زياد بدو گفت: »چرا ســخن نمي كنــي؟« گفت: }اهلُل َيَتَوف

ْنُفَس ِحنَي َمْوتِها{ )زمر: 42(، »خدا جان كســان را هنگام مردنشــان مي گيرد« و 
َ
األ

ِن اهللِ{؛ )آل عمران: 145(، »هيچ کس جز به اذن 
ْ
 بِإِذ

َّ
ْن َتُموَت إاِل

َ
}َو ما اكَن نِلَْفٍس أ

خدا نخواهد مرد«.

حميد بن مســلم در ادامــه از عصبانيت ابن زياد و دســتور او به کشــتن امام ياد 

مي کنــد. ليکــن در اين هنگام زينــب3، عمه امام ســجاد7 در او آويخت و 

فرمود: »يا بن زياد، حســبك منا، أما رويت من دمائنا! و هل أبقيت منا أحدا!«؛ »اى 

ابن زياد، از ما دست بدار. مگر از خون هاي ما سيراب نشده اي؟ مگر كسي از ما 

به  جاي نهاده اي؟« )طبري، 1387ق، ج 5، ص458(.

ابن اعثم کوفي )متوفاي 314ق.( و ابن طاووس، مدعي اند زماني که ابن زياد امام سجاد7 

را به کشتن تهديد کرد و حضرت زينب3 خود را روي حضرت انداخت، در آن  وقت امام 

سجاد7 از عمه خود درخواست کرد لحظه اي درنگ کند تا با ابن زياد کلمه اي بگويد. آن گاه 

بــه حاکم فاجر کوفه رو کرد و فرمود: »أبالقتل تهددني؟ أما علمــت أن القتل لنا عادة، و كرامتنا 

الشــهادة« )ابن اعثم، 1411ق، ج 5، ص123؛ ابن طــاووس، 1348ش، ص162(؛ »مرا با مرگ 

مي ترساني؟ مگر ندانسته اي كه كشته شدن عادت ماست و شهادت مايه سربلندي ما«. 

به گزارش طبري، حضرت زينب3 امام را برگرفت و گفت: »اســألك بالله إن كنت مؤمنا 

إن قتلته لما قتلتني معه«؛ »تو را به خدا اگر ايمان داري، اگر او را مي كشي مرا نيز با وي بكش«. 

ابن زياد لختي در او نگريست، آن گاه گفت: 

ْت َأنِّي قتلته إنى قتلتها معه دعوا الغالم )طبري،  عجبا للرحم! و الله انى أَلَُظنَُّهــا َودَّ

1387ق، ج 5، ص458؛ همچنين ر.ک: مفيد، 1413ق، ج 2، ص116(.

شگفتا از خويشاوندي. به خدا مي دانم كه دوست دارد اگر آن جوان را مي كشم، 

او را نيز با وي بكشم. آن جوان را واگذاريد. 
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گزارش هاي مزبور، تصوير زيبايي از حماســه و از خود گذشتگي حضرت زينب3 را 

در دفاع از امام ســجاد7 نمايان مي سازد؛ تالشي که سبب شد ابن زياد تهديد خود را براي 

کشتن امام، عملي نسازد.

نتيجه گيري

امام سجاد7 تنها بازمانده مرد از خاندان حسين7 بود که به مشيت الهي در کربال و در 

شب و روز عاشورا بيمار شد و هرچند ايشان در قامت يک مجاهد در روز عاشورا ظهور کرد 

و مجروح گرديد، از ســرزمين کربال زنده بازگشت تا پرچم دار هدايت امت باشد. همچنين 

مي توان به نقش مؤثر امام حسين7 و حضرت زينب3 نيز اشاره کرد که در طول اراده الهي 

در حفظ سالمت امام زين العابدين7 تالش کردند و امام را از چند خطر قطعي نجات دادند.
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