دین چیست؟
دیندار کیست؟
مجموعهای از حکمتها و نیایشهای امام حسینسین

] دمام(حدین)ع((،در(پیامبم(خدد)ص((خودات(نمو ن(صد((ص)( از (خد(در(خدا(ع)ا م
خ(نعمت(های(خدد(،و(عدبم( خ(صت اب(دو(و(فه م(س زت(م ن(ب )( س ت(آخ (،صوا(ه ا
بجزبزد(و(دو(در(جا(نجزبد(.و(صد((ص)( از (خد(در( هان(دف مد (فمد ی م (و( نب او)(خو
آنان(شو (،دفمد (دو(خد(ب)(هم(سو(ببمند(و( از ( خ(مع مض(بزخگ(عما ن(رودل(دس ت.

سگزیاهای از سخنان ا ام سسنسخن .ایا حسین(44 ) .

 ] خ(نام)(ب)(مم م(بصما ن(شما(خد(ب)(صتاب(خدد(و(سزت(پیامبمش(فمد(م((خودنم(،ص )

همانا(سزت(میمدندا(شدا(و(بدعت(رندا( شت)(.سسخنان سسن بن عل نسخن از
اینه تا کربل .انتشارات بوستان کتاب قم .چاپ یازدهم(72 ) .

] پس(در(وخو (ب)(صمبل( خ(خطب)(دی(فممو ن(همانا( نیا( م ون(ش دا(و(رش ت((آن
آشااخ( م ادا(و(نیا((آن(پشت(صم ا(و(در(آن(باق((نماندا(جز(دندص((،همانزد(دندک
]آب(ن(ص)(ع)(ظمف((باق((بماند(،و(رند ((دی(پم(در(خودخی( خ(چمد اه((پمس ز لب.
آاا(نم((بیزید(ص)(ب)(حق(عمل(نم((شو (و(در(باطل(ب ار( دش ت)(نم((ش و ؟(] خ(دا ن

هز امن(شاادت)(دست(ص)(مؤمن(ب)( اددخ(پموخ اخ(خ بت(صزد(.سسخنان س سن

بن علنسخن از اینه تا کربل(195 ) .

 مم م(بزد ان( نیاازد(،و( ان(،باراچ)(دی(ب م(س مِ(رب ان(آن(هاس ت؛(ع ا(رم ان((ص )
رند ((شان(بچمخد(،حول( ان(م(( م ند(،دما(چون(ب)(بلها(آرمو ا(شوند( از ددخدن

دندصزد(.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(195 ) .
 ] خ(پاسخ(نام)(ی(دبن(راا (ص) (،خ(دطاعت(فممان(ازاد(،دو(خد(ب)(دنتخاب(ممگ(اا(بیعت
مخیم(صم ا(بو (،فممو ن(خست اخ(نبا (مم م((ص )(خش زو ی(مخت وم(خد(ب )(به ای

صدب( ضب(خاوق(خمادند(.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه ت ا ک ربل.

) (201

1

 خوری( ذخ(دمام(حدین)ع((بم(عبددا(پدم(عممو(عاص(دفت ا (،پ س(عب ددا( ) ت
»هم(ص)( وست( دخ (محبوب(عمان(مم م(رمین(نز (دهل(آسمان(خد(ببیزد(،پس(ب)(دان
عبوخ(صززدا(بز م (،د م(چ)(من(در(شب(های(ص)ین(عا(صزون(با(دو(هم(سخن(نشدا(دم.م
دبوسعید(خدخی(]دان(سخن(خد(ش زید(ون(دو(خد(ن ز (دم ام(حد ین)ع((آوخ (.دم ام)ع(
پمسید (»آاا(عو(م(( دندت((ص)(من(محبوب(عمان(مم م(رمین(نز (آسمانیانم(و(با(دا ن
حال(با(من(و(پدخم( خ(ص)ین(ب)(جزگ(بمخاست(؟(و(ب)(خدد(س و زد(ص )(پ دخ(م ن
بهتم(در(من(بو .م
عبددا(پورش(خودست(و( )ت (»پیامبم)ص((ب)(من(فممو (در(پدخ (دطاعت(صن.م
دمام)ع((پاسخ( د (»آاا(فممو ا(ی(خددی(متعال(خد(نشزیدا(بو ی(ص) (»و(د م(]پ دخ(و
ما خ ن(عو(خد(ود دخند(عا( خباخا(ی(چیزى(ص)(عو(خد(بددن( دنشى(نیدت(ب)(م ن(ش مک
وخرى(،در(آنان(فممان(م بما(]س وخا(ی(وام ان15(،ن؟!(و(آا ا( )ت)(ی(خس ول(خ دد(خد
نشزیدا(بو ی(ص) (»همانا(دطاعت(در( یم(خدد(فاط( خ(صاخهای(نی (دس تا؟!(و(نی ز
دان( )ت)(ی(دو(خد(ص) (»در(هیچ(مختوق(( خ(چیزی(ص)(نافممان((آفماد اخ(دست(،نباا د

دطاعت(صم ا؟!م(س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (171 ) .2

 شخص((ب)(دمام(حدین)ع(( خ(نام)(دی(نوشت (»آقای(من(،ممد(در(خیم( نیا(و(آخ م
آ اا(فمما.م(دمام)ع(( خ(پاسخ(دو(نوشت (»ب)(نام(خددوند(بخشزدا(ی(مهمبان(.حاخا(ص )
هم(صس(خشزو ى(خدد(خد](،هم(چزدن(با(خشم(مم م(مى(طتبد(،خ دد(دو(خد(در(دم وخی
ص)( خ( ست(مم م(دست(ص)اات(مى(صزد(و(هم(صس(خشزو ى(مم م(خد(با(خشم(خ دد

مى(جواد(،خدد(دو(خد(ب )(م م م(ود ذدخ(مى(صز د(.ودود لم.م(س حیتنا هی ا ام
سسنسخن .ؤسسه علین و فرهن(ن داراماایح .ج (131 ) .2

 آن(صس(ص)( وستت( دخ (،عو(خد(]در(بدین(بار(م(( دخ (و(آن(صس(ص)(ع و(خد( ش من

دخ ](،ب)(آنن(بمدن یزدند(.س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (127 ) .2
2

] بخ (هاا((در(خطب)(ی(دمام(حدین)ع(( خ(مِزا ن(خددوند(] خ(قمآنن(فممو ا(دس ت
»مم دن(و(رنان(با(دامان (،وستان(اادا مند(،ص)(ب)(صاخهاى(پدزدادا(ود(مى( دخند(،و
در(صاخهاى(ناپدزد(بار(مى( دخندم(]سوخا(ی(عوب)71،ن(.خددوند(در(دمم(ب)(معموف(و(نه(
در(مزام(ب)(عزودن(دممی(ودجب(در(جانب(خوا (آ ار(صم (،رامد(م(( دند ت(ص )(د م
دان(]فماض)ن(د د(ش و (و(ب م(پ ا( م (،هم)(ی(فمدا ض(،در(آس ان(و( ش ودخ(،ب م(پ ا
م((شوند؛(چمد(ص)(دمم(ب)(معموف(و(نه((در(مزام( عو (ب)(دسلم(دست(،ب)(هممدا(ب ار
م دندن(حاوم(ستمداد ان(و(مخاو)ت(با(ستم م(و(عاد یم(]ع ا لن)ن(امو (ه ای
عموم((و( زاام(و( مفتن(رصا (در(جای(خو (و(صمف(آن( خ(مودخ (بدزدی(خو .
]...ن(صوخدن(و( ز ان(و(بیماخدن(رمیز یم( خ(شهمها(ب)(حال(خو (خه ا(ش دا(دند(و(ب )
آن(ها(عمحم((نم((ش و ](.ب ا(دا ن(ح ال،ن(ش ما(ب )(ص اخی(ص )(شااد ت)(عان(دس ت
بمنم((خیزاد(و( ا مدن(خد(نیز( خ(دان(خدا(مد (نم((خسانید(و(با(مدامح)(و(سارش(ب ا
ستمااخدن(خو (خد(آسو ا(م(( دخاد(.دان(هم)(،در(جمت)(چیزهاا((دست(ص)(خدد(ش ما
خد(بددن(فممان( د ا](،اعز(ن(نه((]در(ب دین(و(بار دش تن(اا دا م(]در(رش ت((هان(،و
شما(در(آن( افتید.
]...ن(پس(،ناعودنان(خد(ب)( ست(داشان(عدتیم(صم اد(ص)(اا(همچون(بم ا(ماهوخ(باشزد
و(اا(همچون(مدتض ع)((ب مدی(د دخا(دم وخ(رن د ( ](،خ( س ت(داش انن(دس یم (.خ
صشوخ دخی(ب)(دنداش)(خو (هم(چ)(م((خودهزد(م((صزز د(و( خ(دقت ددی(ب )(دش مدخ(و
دتاخ((ند بت(ب )(خ ددی(جبّ اخ(،ب ا(پی موی(ه ودی(ن) س(،ص اخ(خد(ب )(خس ودا(
م((صشانزد(.بم(مزبم(هم(شهم(در(شهمهای(داشان(خطیب((دست(ص)(بانگ(ب مم(( دخ (و
آنچ)(م((خودهد(م(( واد(.صشوخ( خ(بمدبم(داشان(ب((معاخض(دست(و( ست(های(داشان
خ(آن( شا ا(.مم م(بم ان(آنانزد(و( ست(]ستم(ن(ص)(ب)(داش ان( مب)(رن د(خد(در
خو (نمدنزد(.آنان((ص)(بمخ((روخ و(و(ستیزا(جوازد(،و(بمخ((بم(ناعودن ان(س تط)( م(و
عزدخوازد(،دطاعت(ش وند ان((ص )(]خ ددین(آ ار م(]ختا تن(و(بار م دنز دا(]ب )
3

قیامتن(خد(نم((شزاسزد(.ستافامعقول .باب سخنان ا ام سسنسخنن
 ] خ(نام)(ب)(مم م(صوف) ن(ب)(جانم(سو زد(دمام(و(پیشود(نیدت(م م(آن(صس(ص )(ب )
قمآن(عمل(صزد(و(عدل(خد(ب)(پا( دخ (و(حق(خد(دج مد(صز د(و(خ و (خد(وق ف(خدا(خ دد

سار (.سسخنان سسنبنعلنسخن از اینه تا کربل(51 ) .
 دی(مم م!(همانا(خسول(خدد(صت((دا(عتی)(و(آو)(فممو (هم(ص)(فممانمدودا((س تم م
خد(ببیزد(ص)(حمدم(های(خدد(خد(حلل(م((شمم (،پیمان(خ دد(خد(م((ش ازد(،ب ا(س زت
خسول(خدد(مخاو)ت(م((صزد(و( خ(میان(بزد ان(خدد(بم(دساس( ز اا(و(عج اور(خفت اخ
م((صزد(،و(ن)(با(صم دخ(خو (بم(دو(بشوخ (و(ن)(با( )تاخ(خو (،آن اا(بم(خددست(ص)(] خ
خور(جزدن(دو(خد(ب)(همان(جاا اه(( خ(آوخ (ص)(آن(ستم م(خد( خ(م((آوخ .
بددنید(،دازان(ب)(پیموی(شیطان(چد بیدا(دند(و(دط اعت(خحم ان(خد(ع مک( )ت)(دن د.
عبا ه((ها(خد(آشااخ(ساخت)(،حدو (]خددوندین(خد(ععطیل(صم ا(،امو (ها(خد(ب)(خوا

دختصاص( د ا(و(حمدم(خدد(خد(حلل(و(حلل(خ دد(خد(ح مدم(س اخت)(دند(.سسخنان
سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(161 ) .

 ] خ(پاسخ(ب)(عبیددا(بن(حمخ(ص)( خ(پاسخ(ب)( عو (دو( )ت (»من(در(ممگ(س خت
مازدنم(.وو((دسب(خو (خد(ب)(شما(م(( هم(،دسب((ص)(عا(ب)(ح ال(ب ا(آن( ش مز((خد
ععایب(نام ا(دم(جز(دازا)(ب)(دو(خسیدا(دم(و(هیچ( شمز((با( دش تن(دا ن(دس ب(م مد
ععایب(نزمو ا(دست(م م(دازا)(در(چزگ(دو(نجا (اافت)(دمم(،دمام)ع((فممو ن(دصز ون

ص)(خو (خد(در(ما( خاغ( دشت((،ما(خد(حاجت((ب)(دس ب(ع و(و(ع و(نید ت(.سسخنان
سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(176 ) .

] در(دمام(حدین)ع(( خ(موخ (ش جاعت(پمس یدند(،فمم و ن(ق دم(پی

(نه ا ن( خ

سخت((،شایباا((وخرادن( خ(مصیبت(و( ف اع(در(ب مد خدن(.س حیتنا هی ا ام
سسنسخن .ج (43 ) .2

4

 آنجا(ص)(حق(عو(خد(متزم(م((سار (،بم(آنچ)(نم((پد زدی(ش ایبا(ب اش(،و(آنج ا(ص )

هودی(ن)س(عو(خد(فمد(م((خودند(،در(آنچ)( وست(م(( دخی(خو (خد(ن )( دخ(.سفرهنگ

جا ع سخنان ا ام سسنسخن .پژوهشحاه ب اقر امعل وم سخن .انتش ارات

ا سرکبسر(837 ) .

 خدست((،عز (]و(عودنمزدین(دست(و( خوی(،ناعودن( (.سفرهنگ جا ع سخنان ا ام
سسنسخن(815 ) .

] ب)(خودات(دمام(صا م)ع(ن (شخصى(ب)(دمام(حد ین)ع((ن ام)(نوش ت(ص ) (»ب ا( و
صتم)(ی(مختصم(،ممد(پزدى(بدا.م(دمام)ع((ب)(دو(نوشت (»صد ى(ص )(در(خدا(نافمم انى
خدد( خ(پ((چیزى(باشد(،آنچ)(ص)(دمیدش(خد( دخ (رو عم(در( س ت(مى( ه د(و(آنچ )

ص)(عمس (خد( دخ (رو عم(سم(مى(خسد.م(س حیتنا هی ا ام س سنسخن .ج .2

) (229

 ] خ( من(خطب)(دی(فممو ن(بددنید(،نیارهای(مم م(ب)(شما(،در(نعمت(ه اى(خ دد(ب م
شماست؛(در(نعمت(ه اى(دوه ى(عزگ( و ((]و(بى(حوص ت ىن(نش ان(ندهی د(،ص )(ب )

صی)مهای(دو(عبدال(شوند(.سفرهنگ جا ع سخنان ا ام سسنسخن(814 ) .
 شخص((نز (دمام(حدین)ع(( )ت (»د م(نیا((ب)(نا(دهل(بمسد(،عباا(م((شو .م(دم ام
حدین)ع((فممو (»چزین(نیدت(،بتا)(نیاوصاخی(همچون(باخدن((عزد(دست(ص )(ب )

نی (و(بد(م((خسد.م(س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (147 ) .2
 ] خ( من(خطب)(دی(فممو ن(در(صدان((مباش(ص)(بم( زاهان(بزد ان(خ دد(بیمز اک
دست(و(در(عاوبت( زاا(خو (آسو ا(خاطم(،ص )(خ ددى(س بحان( خب اخا(ی(بهش ت
فماب(نمى(خوخ (و(ب)(آنچ)(نز (دوست(جز(ب)(دط اعت(دو(و(خودس ت(]و(عوفی ق(وین

نتودن(خسید(.سفرهنگ جا ع سخنان ا ام سسنسخن(844 ) .
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 خوری(،سائت((طت ب(ح اجت(م((نم و (.دم ام(حد ین)ع((فمم و (»م(( دنی د(چ )
م(( واد؟م( )تزد (»ن)(،دی(فمرند(خسول(خدد.م(فممو (»م(( واد (م ن(فمس تا ا(ی
شما(]ب)(سوی(آخم ن(هدتم(،د م(چیزی(ب)(من( د ا د(آن(خد(م(( ی مم(و(ب )(آنج ا

م((خسانم(،و من)(ب)(آنجا(م((خسم( خ(حاو((ص)( ستم(خاو((دست.م سفرهنگ جا ع

سخنان ا ام سسنسخن(826 ) .

 سخاو (]ماا)(ین( وست((و(بخل(]ماا)(ین( شمز((دست(،و(بهشت(بم(بخیل(ح مدم

دست(.س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (163 ) .2
 آن(ص س(ص )(بخش

(ع و(خد(بپ ذام (،ع و(خد( خ(ج ودنمم ی(صم

(ص م ا(دس ت.

سفرهنگ جا ع سخنان ا ام سسنسخن(826 ) .
 شام زدخی(عو(بم(نعمت(پیشین(،نعمت(عارا(خد(س بب(م((ش و (.سفرهنگ جا ع
سخنان ا ام سسنسخن(834 ) .

 دمام(حدین)ع(( اد(مم ی(ب)( ذد( عو (شد(،دما(ب )( عو (صزز دا(ی(خ و ( ) ت
»ممد(ع)و(صن](،نم((خوخمن.م(دمام)ع((فممو (»بمخیز(،ص)( خ(پذامش( عو (ع ذخی
نیدت(.د م(خورا(]ودجبن(نددخی(بخوخ(،و(د م(خورا( دخی(]ب ا( ع ااتن(ب ددن(بمص ت

ا.م(س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (141 ) .2

 نز (دمام(حدین)ع((نام(مم ی(در(بز((دمی)(خد(بم ند(ص)(صدق)(ی(را ا ی( د ا(دس ت.
دمام)ع((فممو (»مثتل(دو(مانزد(صد((دست(ص)(در(حاجیان(خدهزن ((صز د(،و(در(آنچ )
خبو ا(صدق)( هد(.ب(( مان(صدق)(ی(پاصیزا(،ص دق)(ی(صد ((دس ت(ص )( خ(خدا(ب )
ست(آوخ ن(آنچ)(صدق)(م(( هد(،بم(پیشان((دو(ع مم(نشد ت)(و(چه ما(ی(دو( ب اخ

مفت)(باشد.م(س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (403 ) .1
 مم ی(ب)(دمام(حدین)ع(( )ت (»خان)(دی(ساخت)(دم(ص)( وست( دخم(ب)(آن( خآا ((و
خدد(خد(بخودن(.م(دمام)ع((ب)(آن( خآمد(و(بددن(ن مادت(و(س پس(فمم و (»خ ان)(ی
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خو (خد(وامدن(و(خان)(ی( یمِ(خو (خد(آبا (صم ی(.آن(ص)( خ(رمین(بو (،عو(خد(فما)ت(و

آن(ص)( خ(آسمان(بو (،در(عو(متز)م(شد.م س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج .2

) (189

 ماوت(د م(بمدی(عو(نباشد(،عو(مال(دوا((.پس(آن(خد(ب اق((م ذدخ(،ص )(بمدا ت(ب اق(
نم((مان د(و(آن(خد(بخ وخ(،پی

سسنسخن .ج (23 ) .2

(در(آنا )(ع و(خد(بخ وخخ  .س حیتنا هی ا ام

 دی(مم م!(هم(صس(ببخشد(،سخ موخی(م((ااب د(و(ه م(ص )(بخ ل(ب وخر (،ب )(پد ت(
م(( مداد(.بخشزدا(عمانِ(مم م(صد((دست(ص)(ب)(ف م ی(ببخش د(ص )(دمی دی(ب )(دو

نددخ  .س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (37 ) .2
 هم(صس(دندان((خد(در( ممده((ب)(معمفت(حق(،فمدبخودند(و(دو(دج ابت(صز د(،دج می

مانزد(آرد (صم ن(بزدا( دخ (.س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (33 ) .1
] ب)(فمرند(خو (عت((بن(حدین)ع((فممو ن(پدمم(،ب پمهیز(در(س تم(ص م ن(ب م(آن

صس(ص)( خ(بمدبم(عو(ااخی(صززدا(دی(جز(خددی(عزخ(و(ج لخ(نم((ااب د .ستافامعقول.

باب سخنان ا ام سسنسخنن

 ] خ(پاسخ(ب)(دمان(نام)(ی(صاخ زدخ(ازاد( خ(ما) ن(همانا(به تمان(دمان(ه ا(دم ان(خ دد
دست(و(صد((ص)( خ( نیا(خوف(خدد(نددشت)(باشد( خ(خور(قیامت(در(ج انب(دو(دم ان(
نخودهد( دشت(.پس(،در(خددوند(خوف(( خ( نیا(خد(خودس تاخام(ص )(دم ان(دو(خد( خ(خور

قیامت(بمدی(ما(موجب(شو (.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه تا ک ربل.

) (111

 هم)(ی(دموخ( خ( ست(خددست(و(دو(هم(خور( خ(صاخی(دست(.د م(قضا(ب دد(ن( ون)(ص )
وست( دخام(و(م((پدزدام(نارل(شو (،خدد(خد(بم(نعمت(ه اا (س پاس(م(( وایم(و
7

هم(دوست(مد صاخ( خ(د دی(شام(،و(د م(قضا(بم(خلف(دنتظاخ(فمو (آاد(،آن(ص س(ص )

نیت (حق(و( خ(نها ش(پمودی(خددست(ستم(نام ا(دست(.سسخنان سسن ب ن

علنسخن از اینه تا کربل(115 ) .

 ] خ(پاسخ(ب)(رهیم(بن(قین(ص)( )ت (»دی(پدم(خسول(خدد(،ب)(خدد(ص)(من(آازدا(خد
سخت(عم(در(حال(م((بیزم(.هم(داز (جزگ(با(دازان(]یسپاهیان(حمخن(آسان(عم(دس ت(در
جزگ(با(صدان((ص)(پس(در(دان( م (خودهزد(آمد؛(ب)(ج انم(س و زد(ص )(س پاهیان(
]بدیاخن(خودهزد(آمد(ص)(با(آنان(بمدبمی(نتودنیم(صم م(،دمام)ع((فممو ن(م ن(آ ار م

جزگ(نخودهم(بو  (.سشهادتنا هی ا ام سسنسخن .ؤسسه علین فرهن(ن

داراماایح(392 ) .

] خطاب(ب)(سپاهیان(عمم(سعد( خ(صبح(عاشوخد(فممو ن(آا ا(م ن(صد ((در(ش ما(خد
صشت)(دم(ص)(خون (خد(م((خودهید؟(آاا(ماو((در(ش ما(خد(عب اا(ص م ا(دم؟(آا ا(صد ((خد

رخم((صم ا(دم(عا(قصاص(جواید؟(سسخنان سسن بن عل نسخن از

کربل(242 ) .

اینه ت ا

] خطاب(ب)(سپاهیان(عمم(سعد( خ(صبح(عاشوخد(فممو ن(شما(سخن(ممد(نم((شزواد،
چمد(ص)(هدداا(و(پا دش(هاا((ب)(حمدم( مفت)(داد(و(شام(هااتان(در(ح مدم(پ م( ش ت)(و
خدد(بم( ل(های(شما(مهم(ر ا(دست(.ودی(بم(شما!(آاا(ساصت(نم((شواد؟(آاا( وش(فمد

نم(( هید؟ سسخنان سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(245 ) .
] خطاب(ب)(سپاهیان(عمم(سعد( خ(صبح(عاشوخد(فممو ن(هم)(با(هم( شمنِ( وستان
خو (و(بم(عتی)(آنان(اادست(شداد(عا( شمزان(خو (خد(خمسزد(صزید؟(ب دون(آنا )
آنان(عدو((خد( خ(میان(شما(آشااخ(صم ا(اا(آخروا((در(شما(ب مآوخ ا(باش زد(،ب )(ج ز
]مالن(حمدم( نیا(و(رند ((ب((ماددخی(ص)( خ( نیا(خودهان (هدتید(،و(ب دون(دازا )

در(ما( زاه((سم(ر ا(اا(دنداش)(ی(ناصودب(( دشت)(باش یم؟(سسخنان س سن ب ن
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علنسخن از اینه تا کربل(245 ) .
] خطاب(ب)(سپاهیان(عمم(سعد( خ(صبح(عاشوخد(فممو ن(شما(ناپاک(عمان( خختی د،
ص )(]می وا(ی(آنن(ب مدی(با ب ان (وام)(دی( ت و یم(و(ب مدی( اص ب(آن(ش یمان(و

ودخدست(.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(245 ) .
] دمام(حدین)ع((در(پدخ(بزخ ودخش(معز ای(فموم اا ((خد(پمس ید(،دمیممؤمز ان)ع(
فممو ن(جمأ (وخری( خ(بمدبم( وست(و(ب((خیاو((و(ب((عمت(( خ(بمدبم( ش من(دس ت.

س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (163 ) .2
] خطاب(ب)(سپاهیان(عمم(سعد( خ(صبح(عاشوخد(فممو ن((هیه ا (ص )(م ا( و ت(خد
بپذامام!(خددوند(،آن(خد(بمدى(ما(نمى(پذام (،و(نیز(پیامبمش(و(مؤمز ان(،و( دمن(ه ای
پاک(و(مطهم(،و(جان(های( یمعمزد(و(خو دخ(ص)(دطاعت(در(فموماا ان(خد(ب م(مم ى

عزعمزددن)(مادّم(نمى( دخند(.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه ت ا ک ربل.

) (248

 ] خ(نام)(دی(ص)(پس(در(وخو (ب)(صمبل(خطاب(ب)(محمد(حز)ی)(و(دفمد ی(در(بز((هاشم
نوشت ن(بدم(دوتخ)(دومحمن(دومحیم(.در(حدین(بن(عت((ب)(محمد(بن(عت((و(دفمد (بز(
هاشم(ص)(نز (دوازد؛( وا(( نیا(هم ز(نبو ا(دست(و( وا((آخم (همودخا(بو ا(دست.

ودودلم(.سسخنان سسنبنعلنسخن از اینه تا کربل(199 ) .
] خطاب(ب)(ااخدن (هز ام(شموع(جزگ(فممو ن((صبم(و(شایباا((،دی(بزخگ(رد ان!
همانا(ممگ(جز(پت((نیدت(ص)(شما(خد(در(سخت((و(خنج(ب)(بهشت(پهزاوخ(و(نعمته ای
جاو دن(آن(م((خساند(.صددم(ا (در(شماست(ص)( وست(نددشت)(باش د(در(رن ددن((ب )
قصمی(مزتال(شو ؟(و(آن(]یممگن(بمدی( شمزان(شما(همانزد(]و ین(صد((دس ت
ص)(در(قصمی(ب)(رنددن(و(]محلن(عذدب(شازج)(بم ا(شو (.پدخم(در(خسول(خدد(صتخ(
دوتخ)(عتی)(و(آو)(بم(من(نال(نمو (ص) (همانا( نیا(رنددن(مؤمن(و(بهشت(ص افم(دس ت(،و
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ممگ(پت((دست(ص )(دا ن( موا(خد(ب )(بهشتش ان(و(آن( موا(خد(ب )( ورخش ان( خ

م((آوخ (.آخی(،ن )( خوی(ش زیدا(دم(و(ن )( خوی(م(( وام(.سسخنان سسن ب ن

علنسخن از اینه تا کربل(275 ) .

 ] خ(صبح(عاشوخد(چزین( عا(فممو ن(خددوندد!( خ(هم(دن دوه((عای)( اا(مز ((،و( خ
هم(سخت((دمید(مز( (،خ(هم(ح ا ا)(ی(ن ا ودخی(ص )(ب م(م ن(آا د(پش ت(و(پز اا(و
خیما(ی(مز((.چ)(بدا( م((ص)( خ(آن( ل(ناعودن(و(چاخا(ناااب(م((ش د(،و( وس ت
ودم(( ذدشت(و( شمن(ربان(ب)(شماعت(م(( شو (،و(من(آن(خد(نز (عو(آوخ م(و(شِاوا
ب)( خ اا(عو(صم م(،عا(در(جز(عو( ددت)(و(عزها(ب )(ع و(خوی(آوخ ا(باش م(،و(ع و(آن(خد
خفی(صم ی(و(] خ(صاخمن( شاا ( د ی(.پ س(ع و(وو (ّ(ه م(نعم ت(و(مزته ای(ه م

خودست)(دی(.سسخنان سسن بن علنسخن از اینه تا کربل(231 ) .
] در(نیاا (های(دوست ن(خددوندد!(من(خو (خد(ب)(ع و(مى(س پاخم(،و(خوى(خ و (خد(ب )
سوى(عو(مى( دخم(،و(صاخم(خد(ب)(عو(ودمى( ذدخم(،و(خست اخى(در(هم(بدى( نیا(و(آخ م
خد(عزها(در(عو(مى(طتبم(.خددوندد!(ب)(خدست((ص)(عو(م مد(در(ه م(ص س( ا مى(،بد زدا
هدتى(،و(هیچ(صس(ممد(در(عو(ص)اات(نتودند(صم ؛(پس(ممد( خ(آنچ)(در(آن(مى(عمسم(و
بیم( دخم(،در( ا مى(ص)اات(فمما(،و( خ(صاخها(بمدام( ش اا (و(خورن)(ی(خ موج(ق مدخ
ا(.ب)(خدست((ص)(عو(م(( دنى(و(من(نمى( دنم(،و(عو(مى(عودنى(و(من(نمى(عودنم(،و(عو(ب م

هم(چیز(عودنااى(.ب)(خحمتت(دى(مهمبان(عمان(مهمبانان(.سفرهنگ جا ع س خنان

ا ام سسنسخن(854 ) .

] در( عای(عشمد ن(خددوندد!(ستاا (در(آن(عوست(،ستااش((همیش ((ب)(ج او دن(
عو(]...ن(و(ستاا (در(آن(عوس ت(،ستااش ((ص )(ج ز(خش زو ی(ع و(پا دش ((ب مدی
وازدا(دش(نددخ (.ستاا (در(آن(عوست(بم(بم باخی(پس(در( دن اا((د (،و(س تاا (در
آن(عوست(بم( ذشت(پس(در(عودن اا((د (،و(س تاا (در(آن(عوس ت(دی(بمدن یزن دا((ی
ستاا (،و(س تاا (در(آن(عوس ت(دی(ودخث(س تاا (،و(س تاا (در(آن(عوس ت(دی
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پدادآوخندا(ی(ستاا (،و(ستاا (در(آن(عوست(دی(نهاات(ستاا (،و(س تاا (در(آن
عوست(دی(خماددخ(ستاا ((...و(ستاا (در(آن(عوست(دی(پاس خ( هزدا(ی( عاه ا(،دی
ب زخگْ(بمص ت(،دی(بمون(آوخن دا(ی(خوش زاا((در(عاخا ا((ها(و(دی(بمون(آوخن دا(ی

فموماند ان( خ(عاخاا((ب)(سوی(خوش زاا((.سزباهی فاتسحامجنان .ت رجیهی

کریم ز اننن

] در(نیاا (های(دوست ن(خددوندد!(شوم(آخم (خد(خورام(فمما(عا(در(بى(خ بت((دم(ب)( نیا
ب)(صدم(آن(]شومن( خ( وم(پى(بمم(.خددوندد!(بصیم ( خ(صاخ(آخم (خد(خورا م(فمم ا
عا(در(سمِ(شوم (،خ(پى(خوب((ها(بم(آام(و(در(س مِ(بی م(،در(ب دی(ها( ما زدن(ش وم(،دى

پموخ اخ(من .س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (507 ) .1
] در( عای(عمف)ن (]خددوندد!ن(نا دن((و( دتاخیم(بم(عو(مانی(نشد(ص)(ممد(ب ددنچ)(ب )
خ اهت(نز ا (صزد(خدهزماا((صز((و(بم(آنچ)(ممد(ب)(آستانت(نز ا (صز د(عوفی ق
ه((.د م(خودنمت(پاسخم( ه((،و(د م(خودهمت(عطاام(صز ((،و(د م(فمم انت(ب مم
پا دشم( ه((،و(د م(سپاس ت( وام(فزونی م(بخش ((.و(دا ن(هم )(ردن(خوس ت(ص )
]خوده(ن(نعمت(ها(و(دحدانت(خد(بم(من(صامل(صز(.
]...ن(خددوندد!(ممد(بددن(ماام(در(خشیت(خسان(ص)( وا((عو(خد(بیزم(و(ب)(پمودی(خ و ،
نی (بختم(فمما...](.ن(بمدام(مباخص((و(فمخزد ((مامخ( دخ(عا( وس ت(نددش ت)(باش م
شتاب(خد( خ(هم(چ)(عو(پ س(دن ددری(و(ع أخیم(نج وام( خ(ه م(چ )(ع و(پی

(آخی.

خددوندد!(ب((نیاری(خد( خ(جانم(نشان(و(ااین(خد( خ( وم( ماخ(و(دخلص(خد( خ(ص م دخم
بز)(و(خوشز((خد(ب)( ادا(دم( ا(و(بیز (خد( خ( ازم( ذدخ(و(ب)(دعضای(عزم(بمخ وخ دخم
صن.
]...ن(خددوندد!(دندوهم(رو دی(و(رشتیم(پوشان(و(خطاام(بخشای(و(شیطانم(بمدن.
]...ن(معبو د(ممد(ب)(صددمین(صس(ود ذدخی؟(ب)(خواش اوندی(ص )(در(م ن( د تتد(،ا ا
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بی ان)(دی(ص)(بم(من(خوی( خ(هم(صشد؟(اا(آنان(ص)(ناعودنیم(خودهز د؟(ح ال(آنا )(ع و
پموخ اخ(و(صاحب(دختیاخم(هدت((.ب)(سوی(عو(ش ااات(آخم(در(ب((صد ((و( وخی(در
وطن.
]...ن(دی(آن(ص )(ب ا(بم ب اخی(دش(در( زاه ان(ب زخگ( خ( ذخ ؛(]...ن(دی(آن(ص )(ب )
بخشزد ((دش (،ه (فمدودن( هد؛(دی(بمگ(و(نودی(من(ب)( ااِ(دفتا نم(ب)(سخت((ها؛
و(دی(همدم(من( خ(عزهاا((دم.
]...ن(عوا((پزاا(من(آن اا(ص)(خدا(های(وس یی(ب ا(هم)(ی(وس عت(خ و (م مد(خد ت)(و
خماندا(صززد(،و(رمین(با(هم)(ی(پهزاوخی(دش(ب م(م ن(عز گ(نماا د؛(و(د م(مه م(و
خحمت(عو(نباشد(،هم(آاز)(ب)(وخط)(ی(نابو ی(دفتم؛(و(عوا(( خ ذخن دا(در(وغزش م؛(و
د م(عیبم(نپوشان((در(خسوداان(خودهم(بو .
]...ن(دی( دخندا(ی(دحدان((ص)(هم ز( ددت)(نشو ؛(دی(فمو آوخندا(ی(ص اخودن(ب مدی
خهاا((اوسف( خ(هامون(ب((آب(و(عتف(و(بمآوخندا(ی(دو(در(چاا(و(خسانزدا(ی(دو(ب)(دوج
جاا(در(پسِ( لم(؛(دی(بار م دنزدا(ی(دو(ب)(اعاوب(در(پسِ(نابیزا(شدن(چش مان (در
دندوا(]و( ما)(بم(دون(،ص)(دو(دندوا( ل(نهان(م(( دشت؛(دی( م دنزدا(ی(آسیب(در(داوب
]...ن؛(دی(آن(ص)( عای(رصماا(شزو (و(احی ((خد(ب دو(بخش و (و(دو(خد(ب((ص س(و(دب تم
نزها ؛(دی(آن(ص )(ا ونس(خد(در(ش ام(م اه((ب مون(آوخ ؛(دی(آن(ص )( خا ا(خد(ب مدی
بز((دسمدئیل(شاافت(و(آنان(خد(خهانید(و(فمعون(و(سپاهیان (خد( مم(صم .
دی(آن(ص)(با ها(خد(در(پی (،نواد( هزدا(ب)(خحمت(خوا (،فمس تد؛(دی(آن(ص )( خ
صی)م(بزد ان(نافمم ان(خ و (نش تابد؛(دی(آن(ص )(ج ا و مدنِ(]فمع ون(ن(خد(پ س(در
خیما(سمی(و(ستیزا( میِ(طولن((]در( ممده(ن(نجا (بخشید(،و(آنان( خ(ح او((ص )
ب)(نعمت(خددوند(صاممود(بو ند(و(خرم(دو(خد(خوری(خودخ(،جز(دو(خد(م((پمستیدند(و(ب ا(دو
م((س تیزادند(و(ب مدی(دو(ش ما (و(دنب اری(م(( زادن د(و(فمس تا ان (خد(دنا اخ
م((صم ند.
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]...ن(دی(آن(ص)(سپاس (دندک( وام(و(ممد(نومید(ن م دنتد(و(خط اام(ب زخگ(دس ت(و
خسودام(نازد؛(و(ممد(ب)( ااِ(دنجام( زاا(بیزد(و(پم ا(]آبموامن(ندخ .
]...ن(دی(آن(ص)(با(من(ب)(دحد ان(و(نیا ((خفت اخ(صز د(و(م ن(ب ا(ب دی(و(سمصش (
]پاس خ ( ه من؛(دی(آن(ص )(م مد(ب )(دام ان(ه ددات(ص م (پی

(در(آنا )(خدا

سپاس زدخا (شزاسم؛(دی(آن(ص)(ب)( وخدنِ(ناخوش((دم(خودندم (و( خمانم(بخشید،
و(بمهز)(بو م(بپوشاندم(،و( مسز)(بو م(سیمم(صم (،و(عشز)(ب و م(س یمدبم(نم و (،و
خودخ(بو م(عزازم(صم (،و(نا دن(بو م(شزاختم( د (،و(عزها(بو م(جمعیت م(بخش ید(،و
آودخا(بو م(ب)(وطزم(بار م دنید(،و(بیزود(ب و م(ع ودن مم(س اخت(،و(ا اخی(م((جد تم
ااخی(دم( د (،و(عودن م(بو م(و(آن(خد(در(من(ندتاند؛(وو((ب ا(هم)(ی(دان(ه ا(]س پاس(دو
ن زدخ من(و(دو(بار(هم(بم(من(نیا((و(دحدان(آوخ. 
]...ن(سخموخد(عوا((ص)(مزت(نه ا ی؛(ع وا((ص )(نعم ت( د ی؛(]...ن(ع وا((ص )(صام ل
م دندی؛(]...ن(عوا((ص)(پزاا( د ی؛(عوا((ص)(ص)اات(صم ی؛(ع وا((ص )(خا(نم و ی؛
عوا((ص)(ن )( دش ت(؛(ع وا((ص )(پوش اندی؛(ع وا((ص )(آممرا دی؛(ع وا((ص )(]در
وغزش(هان( خ ذشت(؛(]...ن(عوا((ص)(ااوخی(نمو ی؛(عوا((ص)(عودناا(( د ی؛(عوا((ص)
پیموری(بخشیدی؛(عوا((ص)(ش)ا( د ی؛(عوا((ص)(ع افیت( د ی؛(ع وا((ص )( مدم (
دشت(؛(عوا((مباخک(و(بمعم.
]...ن(معبو ی(نیدت(جز(عو(،پاک(و(مززخه((عو(،همان ا(م ن(در(س تم مدنم(.معب و ی
نیدت(جز(عو(،پاک(و(مززخه((عو(،همانا(من(در(آممرش(خودهانم(.معبو ی(نید ت(ج ز
عو(،پاک(و(مززخه((عو(،همانا(من(در(ااتاپمستانم(.معب و ی(نید ت(ج ز(ع و(،پ اک(و
مززخه((عو(،همان(من(در(بیمزاصانم(.معبو ی(نیدت(جز(عو(،پاک(و(مززخه((عو(،همان ا
من(در(همدسزد انم(.معب و ی(نید ت(ج ز(ع و(،پ اک(و(مززخه ((ع و(،همان ا(م ن(در
دمیدودخدنم(.معبو ی(نیدت(جز(عو(،پاک(و(مززخه((ع و(،همان ا(م ن(در(مش تاقانم...].ن
معبو ی(نیدت(ج ز(ع و(،پ اک(و(مززخه ((ع و(،همان ا(م ن(در( خخودس ت(صززد انم.
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معبو ی(نیدت(جز(عو(،پاک(و(مززخه((عو(،همانا(من(در(نیااش مدنم.
]...ن(خددوندد!(عو(نز ا (عمان(صد((هدت((ص)(بخودنزدش(و(شتابزدا(عمان(ص س(ب )
دجابت((.عو(آن((ص)(صمامان)(عم(در(ه م(ص س(]در( زاه انن( خ ذخ (،و(بخش زدا(عمان
صد((هدت((ص)(بخشد(و(شزودعمان(صد((ص)(خودهزدش(.دی(بخش اازدا( خ( نی ا(و
آخم (و(دی(مهمبان( خ(هم( و(جهان.
]...ن(دی(مزتهای(آخمان(خودستاخدنِ(مش تام(و(نه اات(آخروی(دمی دودخدن؛(دی(آن(ص )
دن (دو(ب م(ه م(چی ز(دح اط)( دخ (و(مه م(و(عط وفت (هم)(ی(ع ذخخودهان(خد( خ
بم مفت)(دست.
]...ن(خددوندد!( خ(دان(شب(در(هم(خیمی(ص)(میان(بزد انت(عادیم(م((صز((ب مدی(م ا
نصیب((عطا(فمما(و(در(هم(نوخی(ص)(بددن(ختق(خد(خدهزماا((صز((و(خحم ت((ص )(]ب م
جهانیانن(ب دتمدن((و(بمصت((ص)(فمو(فمست((و(عافیت((ص )(ب م(بز د ان(پوش ان((و
خرم(ص)( دتمدن((]بمدی(ما(بهما(دی(ق مدخ( ا،ن(دی(مهمب ان(عمان(مهمبان ان)(.رب دا(ی
م)اعیح(دوجزان(،عمجم)(صمام(رمان((
] در(نیاا (های(دوست ن(خددوندد!(هم(صس( خ(پىِ(پزاهى(دست(و(عو(پزاا(مزى(،و(ه م
صس( خ(پىِ( ل(آخدمى(دست(و(عو( ل(آخدم(مزى(.خددوندد!(بم(محمّد(و(آل(محمّ د( خو
فمست(،و(نیااشم(خد(بشزو(و( عاام(دجابت(نما(،و(بار ش ت( اا(و(دقامت( اا(م مد(ن ز

خو (قمدخ( ا(.س حیتنا هی ا ام سسنسخن .ج (493 ) .1
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