
 

 سؤال:

 چرا در حادثه عاشوراء با آن همه جنایاتی که مرتکب شدند؛ ولی امام سجاد علیه السالم را نکشتند؟

 پاسخ:

توان نام برد که در اینجاا باه میعوامل متعددي براي انصراف يزيد از به شهادت امام سجاد عليه السالم 

 شود:ها اشاره میبرخی از آن

 :گرفتن بیعت

از مهمترين عوامل، احتمال اين بود که بتواند از امام سجاد بيعت بگيرد وبه اين وسايله هاب بتواناد  يکي

افکار عمومي را به اين سمت سوق دهد که امام سجاد عليه السالم با او مشکل ندارد و با او بيعت کارده اسات و 

ار عماومي را تاا حاد زياادي از آن وا عاه از سوي ديگر بتواند تا حجب زيادي از فضاحت فاجعه کربال بکاهد و افک

؛ اماا بعاد از وا عاه ت برسااندمنحرف کند و در صورتي موفق به گرفتن بيعت از امام نشد، آنگاه امام را به شهاد

عاشوراء افکار عمومی چنان به ضد حکومت شد که نتیجه کار برعکس شد؛ یعنی به جای این که از شکست امام 

کارد درت و پیروزی کنند، آخر کار به جایی رسید که هر کسی دیگری را متهب میحسین علیه السالم احساس  

 زد.اطالعی میو خود را به بی

 تطهیر دامن خود از خون امام حسین علیه السالم:

توان براي انصراف يزيد از به شهادت رساندن امام تصور کرد اين است که يزيد بعد دومين دليلي که مي

شهادت امام حسين عليه السالم انعکاس نامطلوبي در جامعه داشته اسات، ساعي کارد کاه از اينکه متوجه شد 

ننگ اين گناه را از گردن خود باز کند و از خود سلب مسئوليت کرده و اين ماجرا و اين  تل را به گردن عبياد   

 .اندازدبن سعد بي بن زياد و عمر



 

کان ايان خدعاه و ضاريب اطميناان آوري آن را در شهادت چهره ديگري مثل امام سجاد عليه السالم ام

کرد، خصوصا اينکاه اماام علياه الساالم باه حساب يااهر بيماار باوده و هاي  ن ا  جامعه تاحد زيادي کب مي

کمتر کساي باود کاه بپا يرد  راحتي پاک نميشد وه مست يمي در نبرد با سپاه يزيد نداشتند و اين ننگي بود که ب

شهادت امام سجاد عليه السالم به ياهر بيمار، بدون هماهنگي با يزيد بوده است، بنابراين هب گناه کشته شادن 

افتاد و هب ادعاي او درمورد ن ا  نداشاتن در ماورد شاهادت اماام حساين علياه امام سجاد به گردن يزيد مي

 .رفتالسالم هب زيرسوال مي

 ر زنده ماندن حضرت:اراده خداوند ب

سومين عامل احتمالي براي عدم شهادت امام زين العابدين عليه السالم اين بود که اراده الهاي باه ايان 

هماانطور کاه اراده خادا در ماورد اماام  ؛ي امامت به دست ايشان با ي بماندبود که امام سجاد زنده باشند و ردا

مح ق علیه السالم به وجود و حضور امام سجاد  ،که غرض خل تبه اين معنا  ؛گونه نبود حسين عليه السالم اين

اي ديگار ميشد و جايگزيني براي آن نبود؛ در جايي که شهادت امام سجاد اين غرض را مختل کند، خدا به گوناه

اينکه حميد بن مسلب و شمر تا خيمه امام سجاد عليه السالم هب رسيدند و ابتداء شمر تصاميب  کما ؛عمل ميکند

کما اينکه در پيامبران و انبياء الهي هب باه ايان صاورت باوده اسات  ؛ف شدهادت ايشان گرفت و بعد منصربه ش

السالم، در اين حال غارض الهاي باا عادم وجاود  بمانند حضرت ابراهيب، موسي و عيسي علي نبينا و آله و عليه

ه تمام دستگاه يلب و حکومت در پيامبر مح ق نميشد و مشيت خدا به حفظ جان اين پيامبران  رار گرفت اگر چ

 د.بودنپي کشتن و سوزاندن و نابود کردن اين پيامبران 

 موفق و مؤید باشید

 گروه پاسخ به شبهات
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