
       دين چيست؟ 

       دين دار كيست؟

مجموعه اي از حكمت ها و نيايش هاي امام حسين   (ع)



معبودي نيست جز تو، پاك و منّزهي تو، همانا من از نيايشگرانم            .

ــه        ــس ب [... ] خداوندا ! تو نزديك ترين كسي هستي كه بخوانندش و شتابنده ترين ك

اجابتي . تو آني كه كريمانه تر از هــر كــس   [از گناهــان] درگــذرد، و بخشــنده ترين 

كسي هستي كه بخشد و شنواترين كسي كه خواهندش      .  اي بخشــاينده در دنيــا و

آخرت و اي مهربان در هر دو جهان    .

[... ] اي منتهاي آرمان خواستارانِ مشــتاق و نهــايت آرزوي اميــدواران؛ اي آن كـه      

دانش او بــر هــر چيــز احــاطه دارد و مهــر و عطــوفتش همه ي عــذرخواهان را در      

برگرفته است .

[... ] خداوندا ! در اين شب از هر خيري كه ميان بندگانت تقسيم مي كني بــراي مـا      

نصيبي عطا فرما و از هر نوري كه بدان خلق را راهنمايي كني و رحمــتي كــه         [بــر

جهانيان ] بگستراني و بركتي كه فرو فرستي و عافيتي كــه بــر بنــدگان پوشــاني و       

ــان .  (زبــده ي ــان ترين مهربان ــرار ده،  ] اي مهرب رزق كه گستراني   [براي ما بهره اي ق

مفاتيح الجنان، ترجمه كريم زماني   )

[از نيايش هاي اوست    :] خداوندا !  هر كس در پىِ پناهى است و تو پناه منى، و هــر      �

ــد درود     د و آل محمكس در پىِ دل آرامى است و تو دل آرام منى    . خداوندا ! بر محم

فرست، و نيايشم را بشنو و دعايم اجابت نما، و بازگشــت گاه و اقامت گــاه مــرا نــزد          

)493، ص 1(حكمت نامه ي امام حسين   (ع)، جخود قرار ده. 
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[امام حسين(ع)، از پيامبر خدا (ص) روايت نمود  :] كسي كه دينش را از راه تفكــر     �
در نعمت هاي خدا، و تدبر در كتــاب او و فهــم ســنت مــن بــه دســت آرد، كوه هــا       
ــاله رو       ــرد و دنب ــراد فراگي بجنبند و او از جا نجنبد   .  و كسي كه دينش را از دهان اف
ــن زوال اســت          . ــرض بزرگ تري آنان شود، افراد او را به هر سو ببرند و دينش در مع

)44(گزيده اي از سخنان امام حسين  (ع)، محمد حكيمي، ص   

ــه     � [در نامه به مردم بصره:] شما را به كتاب خدا و سنت پيامبرش فرا مي خوانم، ك

ــي(ع) ازهمانا سنت ميرانده شده و بدعت زنده گشته      .   (سخنان حسين بن عل

)72مدينه تا كربال، انتشارات بوستان كتاب قم، چاپ يازدهم، ص      

[پس از ورود به كربال در خطبه اي فرمود    :] همانا دنيا دگرگون شــده و زشــتي آن    �

آشكار گرديده و نيكي آن پشت كرده و از آن باقي نمانده جز اندكي، همانند اندك             

ــاهي پرســنگالخ        . [آبي] كه ته ظرفي باقي بماند، و زندگي اي پر از خواري در چراگ

ــاز داشــته نمي شــود؟        [در ايــن آيا نمي بينيد كه به حق عمل نمي شود و از باطل ب

ــين هنگام ] شايسته است كه مؤمن به ديدار پروردگار رغبت كند      .  (سخنان حس

)195بن علي(ع) از مدينه تا كربال، ص    

مردم بندگان دنيايند، و دين، بازيچه اي بــر ســرِ زبــان آن هاســت؛ تــا زمــاني كــه      �

ــداران     زندگي شان بچرخد، حول دين مي گردند، اما چون به بالها آزموده شوند دين

)195(سخنان حسين بن علي  (ع) از مدينه تا كربال، ص  اندكند.  

[در پاسخ نامه ي ابن زياد كه، در اطاعت فرمان يزيد، او را به انتخاب مرگ يا بيعت             �
مخير كرده بود، فرمود :] رستگار نباد مردمي كــه خشــنودي مخلــوق را بــه بهــاي    

(سخنان حسين بن علي  (ع) از مدينه تــا كــربال،كسب غضب خالق خريدند   . 
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روزي گذر امام حسين(ع) بر عبداهللا پسر عمرو عاص افتــاد، پــس عبــداهللا گفــت     :�

«هر كه دوست دارد محبوب ترين مردم زمين نزد اهل آسمان را ببيند، پس به اين            

عبور كننده بنگرد، اگر چه من از شب هاي صفين تا كنون با او هم سخن نشده ام         .»

ابوسعيد ُخدري [اين سخن را شــنيد و] او را نــزد امــام حســين(ع) آورد.  امــام(ع)

پرسيد:  «آيا تو مي دانستي كه من محبوب ترين مردم زمين نزد آسمانيانم و با ايــن          

حال با من و پدرم در صفين به جنگ برخاستي؟ و به خدا ســوگند كــه پــدر مــن      

بهتر از من بود  .»

عبداهللا پوزش خواست و گفت    : «پيامبر (ص)  به من فرمود:  از پدرت اطاعت كن .»

ــدر و  امام(ع) پاسخ داد :  «آيا فرموده ي خداي متعال را نشنيده بودي كه   : ”و اگر  [پ
مادرت] تو را وادارند تا درباره ي چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به مــن شــرك            

]؟! و آيــا گفته ي رســول خــدا را 15ورزى، از آنان فرمان مــبر   “ [ســوره ي لقمــان، 
نشنيده بودي كه  : ”همانا اطاعت از غير خدا فقط در كارهاي نيــك اســت     “؟!  و نيــز
اين گفته ي او را كه : ”از هيچ مخلوقي در چيزي كه نافرماني آفريدگار است، نبايــد         

)171، ص2(حكمت نامه ي امام حسين   (ع)، جاطاعت كرد  “؟!» 

ــرت     � شخصي به امام حسين (ع) در نامه اي نوشت :  «آقاي من، مرا از خير دنيا و آخ

ــه آگاه فرما.» امام(ع) در پاسخ او نوشت  : «به نام خداوند بخشنده ي مهربان    . حقّا ك

ــوري   هر كس خشنودى خدا را،  [هر چند] با خشم مردم مى طلبد، خــدا او را از ام

كه در دست مردم است كفايت مى كند و هر كس خشنودى مردم را با خشم خــدا        

ــالم.»  ــد   .  والس ــذار مى كن ــردم واگ ــه م (حكمت نامه ي امام   مى جويد، خدا او را ب

)131، ص2حسين (ع)، مؤسسه علمي و فرهنگي دارالحديث، ج      

ــو را دشــمن   � آن كس كه دوستت دارد، تو را   [از بدي] باز مي دارد و آن كس كه ت

)127، ص2(حكمت نامه ي امام حسين  (ع)، جدارد،   [به آن] برانگيزاند  . 
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[... ] اي آن كه سپاسش اندك گويم و مرا نوميد نگرداَند و خطــايم بــزرگ اســت و       

رسوايم نكند؛ و مرا به گاهِ انجام گناه بيند و پرده         [آبرويم  ] ندرد .

[... ] اي آن كه با من به احســان و نيكــي رفتــار كنــد و مــن بــا بــدي و سركشــي    

ــه راه     ــش از آنك ــرد پي ــدايت ك ــه ايمــان ه ــرا ب ــه م ــم]؛ اي آن ك ــخش ده [پاس

سپاسگزاريش شناسم؛ اي آن كه به دوراِن ناخوشي ام خواندمش و درمانم بخشيد،                    

ــودم ســيرابم نمــود، و           و برهنه بودم بپوشاندم، و گرسنه بودم سيرم كرد، و تشنه ب

ــم بخشــيد، و        خوار بودم عزيزم كرد، و نادان بودم شناختم داد، و تنها بودم جمعيت

آواره بودم به وطنم بازگردانيد، و بينوا بــودم تــوانگرم سـاخت، و يــاري مي جســتم       

ــا       [ســپاس او  ــا همه ي اين ه ياري ام داد، و توانگر بودم و آن را از من نستاند؛ ولي ب

د.نگزاردم] و او باز هم بر من نيكي و احسان آور      

[... ] سرورا تويي كه منت نهــادي؛ تــويي كــه نعمــت دادي؛     [...] تــويي كـه كامــل  

گرداندي؛ [. ..] تويي كه پناه دادي؛ تويي كه كفايت كردي؛ تــويي كــه ره نمــودي؛    

تويي كه نگه داشــتي؛ تــويي كــه پوشــاندي؛ تــويي كــه آمرزيــدي؛ تــويي كــه   [از

لغزش ها ] درگذشتي؛   [...] تويي كه ياوري نمودي؛ تويي كه توانايي دادي؛ تويي كه       

پيروزي بخشيدي؛ تويي كه شفا دادي؛ تويي كه عــافيت دادي؛ تــويي كــه گرامــي       

داشتي؛ تويي مبارك و برتر   .

ــا مــن از ســتمگرانم    .  معبــودي [... ] معبودي نيست جز تو، پاك و منزّهي تو، همان

نيست جز تو، پاك و منزّهي تو، همانا من از آمرزش خواهانم         .  معبودي نيســت جــز 

تو، پاك و منزّهي تو، همانا من از يكتاپرستانم     .  معبــودي نيســت جــز تــو، پــاك و 

ــا       منزّهي تو، همان من از بيمناكانم      . معبودي نيست جز تو، پاك و منّزهي تو، همان

من از هراسندگانم.  معبــودي نيســت جــز تــو، پــاك و منزّهــي تــو، همانــا مــن از 

اميدوارانم  .  معبودي نيست جز تو، پاك و منزّهي تــو، همانــا مــن از مشــتاقانم   .[...] 

معبودي نيست جــز تــو، پــاك و منزّهــي تــو، همانــا مــن از درخواســت كنندگانم       .
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بيگانه اي كه بر من روي در هم كشد؟ يا آنان كه ناتوانيم خواهنــد؟ حــال آنكــه تــو         

پروردگار و صاحب اختيارم هستي     . به سوي تو شــكايت آرم از بي كســي و دوري از    

وطن  .

[... ] اي آن كــه بــا بردبــاري اش از گناهــان بــزرگ در گــذرد؛  [...]  اي آن كــه بــه 

بخشندگي اش، دهش فراوان دهد؛ اي برگ و نواي من به گاهِ افتادنم به سختي ها؛                       

و اي همدم من در تنهايي ام    .

[... ] تويي پناه من آنگاه كه راه هاي وســيع بــا همه ي وســعت خــود مــرا خســته و   

ــر مــن تنــگ نمايــد؛ و اگــر مهــر و       درمانده كنند، و زمين با همه ي پهناوري اش ب

ــده از لغزشــم؛ و           رحمت تو نباشد، هر آينه به ورطه ي نابودي افتم؛ و تويي درگذرن

اگر عيبم نپوشاني از رسوايان خواهم بود   .

ــراي          ــاروان ب [... ] اي دارنده ي احساني كه هرگز گسسته نشود؛ اي فرودآورنده ي ك

رهايي يوسف در هامون بي آب و علف و برآورنده ي او از چاه و رساننده ي او به اوج                     

ــمانش از         جاه از پسِ غالمي؛ اي بازگرداننده ي او به يعقوب از پسِ نابينا شدن چش

اندوه  [و گريه بر او   ]، كه او اندوه دل نهان مي داشت؛ اي گرداننده ي آسيب از ايوب          

[... ]؛ اي آن كه دعاي زكريا شنود و يحيــي را بــدو بخشــود و او را بي كــس و ابــتر          

ننهاد؛ اي آن كـه يــونس را از شــكم مــاهي بــرون آورد؛ اي آن كـه دريــا را بــراي        

بني اسرائيل شكافت و آنان را رهانيد و فرعون و سپاهيانش را غرق كرد            .

ــه در             ــتد؛ اي آن ك اي آن كه بادها را از پيش، نويد دهنده به رحمت خويش، فرس

كيفر بندگان نافرمــان خــود نشــتابد؛ اي آن كــه جــادوگرانِ [فرعــوني] را پــس از 

ــه     خيره سري و ستيزه گريِ طوالني   [از گمراهي ] نجات بخشيد، و آنان در حــالي ك

به نعمت خداوند كامروا بودند و رزق او را روزي خوار، جز او را مي پرستيدند و بــا او        

ــار    ــتادگانش را انك ــد و فرس ــازي مي گزيدن ــراي او شــريك و انب مي ســتيزيدند و ب

مي كردند .
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ــت :� [بخش هايي از خطبه ي امام حسين  (ع)  در مِنا:] خداوند  [در قرآن] فرموده اس

«مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى دارند، و                     

]. خداوند از امر به معروف و نهي        71از كارهاى ناپسند باز مى دارند        »  [سوره ي توبه،  

از منكر به عنوان امري واجب از جانب خويش آغاز كرد، زيرا مي دانســت كــه اگــر         

اين [فريضه] ادا شــود و بــر پــا گــردد، همه ي فرايــض، از آســان و دشــوار، بــر پــا    

ــاز         مي شوند؛ چرا كه امر به معروف و نهي از منكر دعوت به اسالم است، به همراه ب

گرداندن حقوق ستمديدگان و مخالفت با ستمگر و تقســيم    [عــادالنه] ثروت هــاي 

عمومي و غنايم و گرفتن زكات از جاي خود و صرف آن در موارد بسزاي خود         .

[... ] كوران و گنگان و بيماران زمينگير در شهرها به حال خود رهــا شــده اند و بــه        

آن ها ترحمي نمي شـود  .  [بـا ايــن حــال، ] شـما بــه كـاري كـه شايسـته تان اســت       

برنمي خيزيد و ديگران را نيز در اين راه مدد نمي رسانيد و با مسامحه و سازش بــا        

ستمكاران خود را آسوده مي داريد.  اين همه، از جمله چيزهايي است كه خدا شــما    

را بدان فرمان داده،  [يعني] نهي  [از بــدي ] و بازداشــتن يكــديگر  [از زشــتي ها ]، و

شما از آن غافليد  .

[... ] پس، ناتوانان را به دست ايشان تسليم كرديد كه يا همچون برده مقهور باشند              

و يا همچون مستضــعفي بــراي اداره امــور زنــدگي،   [در دســت ايشــان] اســير.  در

ــه اشــرار و       كشورداري به انديشه خود هر چه مي خواهند مي كننــد و در اقتــداي ب

گستاخي نســبت بـه خـداي جبـار، بــا پيــروي هـواي نفــس، كـار را بــه رسـوايي         

ــرمي دارد و           مي كشانند . بر منبر هر شهر از شهرهاي ايشان خطيبي است كه بانگ ب

آنچه مي خواهد مي گويد     .  كشور در برابر ايشان بي معارض است و دست هاي ايشان              

در آن گشاده . مردم بردگان آنانند و دست    [ستمي] كه به ايشــان ضــربه زنــد را از 

ــلطه گر و         ــان س خود نرانند . آناني كه برخي زورگو و ستيزه جويند، و برخي بر ناتوان

تندخويند، اطاعت شــوندگاني كــه   [خــداي] آغــازگر [خلقــت] و بازگرداننــده  [بــه
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(تحف العقول، باب سخنان امام حسين   (ع))قيامت ] را نمي شناسند  . 

ــه      [در نامه به مردم كوفه :] � ــه ب به جانم سوگند امام و پيشوا نيست مگر آن كس ك

قرآن عمل كند و عدل را به پا دارد و حق را اجــرا كنــد و خــود را وقــف راه خــدا        

)51(سخنان حسين بن علي (ع) از مدينه تا كربال، ص  سازد.  

ــتمگر   � اي مردم! همانا رسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود      : هر كه فرمانراوايي س

را ببيند كه حرام هاي خدا را حالل مي شمرد، پيمان خــدا را مي شــكند، بــا ســنت   

رسول خدا مخالفت مي كند و در ميان بندگان خدا بر اساس گنــاه و تجــاوز رفتــار     

مي كند، و نه با كردار خود بر او بشورد و نه با گفتار خود، آنگاه بر خداست كه                              [در

روز جزا  ] او را به همان جايگاهي در آورد كه آن ستمگر را در مي آورد    .

ــد      . بدانيد، اينان به پيروي شيطان چســبيده اند و اطــاعت رحمــان را تــرك گفته ان

هي ها را آشكار ساخته، حدود          [خداوندي ] را تعطيل كرده، ثروت ها را به خويش         تبا 

ــاخته اند       .   ــرام س ــدا را ح (سخنان اختصاص داده و حرام خدا را حالل و حالل خ

)161حسين بن علي (ع) از مدينه تا كربال، ص  

[در پاسخ به عبيداهللا بن حرّ كه در پاسخ به دعوت او گفت    : «من از مرگ ســخت�
گريزانم.  ولي اسب خود را به شما مي دهم، اسبي كه تا به حــال بــا آن دشــمني را        
تعقيب نكرده ام جز اينكه به او رسيده ام و هيچ دشمني با داشــتن ايــن اســب مــرا      
ــون تعقيب ننموده است مگر اينكه از چنگ او نجات يافته ام     »، امام(ع) فرمود:] اكن

ــت     .  ــو نيس ــو و ت ــب ت (سخنان كه خود را از ما دريغ داشتي، ما را حاجتي به اس

)176حسين بن علي (ع) از مدينه تا كربال، ص  

[از امام حسين (ع) در مورد شــجاعت پرســيدند، فرمــود:]  قــدم پيــش نهــادن در �

ــرادران       .  ــاع از ب (حكمت نامه ي امــام  سختي، شكيبايي ورزيدن در مصيبت و دف

)43، ص 2حسين (ع)، ج 
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ــتايش از آن                پديدآورنده ي ستايش، و ستايش از آن توست اي نهايت ستايش، و س

توست اي خريدار ستايش   ...  و ستايش از آن توست اي پاســخ دهنده ي دعاهــا، اي      

ــده ي          ــكي ها و اي برون آورن ــنايي از تاريـ ــده ي روش ــت، اي برون آورن ــزرگ برك بـ

ــنايي    .  ــرجمه ي   فروماندگان در تاريكي به سوي روشـ (زبده ي مفاتيح الجنان، ت

كريم زماني )

[از نيايش هاي اوست    :] خداوندا !  شوق آخرت را روزيم فرما تا از بى رغبتي ام به دنيا       �

به صدق آن   [شوق] در دلم پى برم  .  خداوندا !  بصيرت در كار آخرت را روزيــم فرمـا 

ــزان شــوم، اى          تا از سرِ شوق، در پى خوبي ها بر آيم و از ســرِ بيــم، از بــدي ها گري

)507، ص 1 (حكمت نامه ي امام حسين  (ع)، جپروردگار من .

ــه        � ــدانچه ب [از دعاي عرفه   ]:  [خداوندا !] ناداني و گستاخيم بر تو مانع نشد كه مرا ب

ــد توفيــق           درگاهت نزديك كند راهنمايي كني و بر آنچه مرا به آستانت نزديك كن

دهي .  اگر خوانمت پاسخم دهي، و اگر خواهمت عطايم كنــي، و اگـر فرمــانت بــرم     

پاداشم دهي، و اگر سپاســت گــويم فزونيــم بخشــي   .  و ايــن همــه زان روســت كـه   

[خواهي ]  نعمت ها و احسانت را بر من كامل كني      .

ــود،       [... ] خداوندا ! مرا بدان مقام از خشيت رسان كه گويي تو را بينم و به پرواي خ

ــته باشــم    ــت نداش نيك بختم فرما  . [... ] برايم مباركي و فرخندگي مقرر دار تا دوس

شتاب را در هر چه تو پــس انــدازي و تــأخير نجــويم در هــر چــه تــو پيــش آري  .

ــردارم        خداوندا ! بي نيازي را در جانم نشان و يقين را در دلم گمار و اخالص را در ك

بنه و روشني را به ديده ام ده و بينش را در دينم گذار و به اعضاي تنم برخــوردارم          

كن.

[... ] خداوندا ! اندوهم زداي و زشتيم پوشان و خطايم بخشاي و شيطانم بران          .

ــا      [... ] معبودا مرا به كدامين كس واگذاري؟ به خويشــاوندي كــه از مــن گســَلد، ي
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مرگ پلي است كــه ايــن گــروه را بــه بهشتشــان و آن گــروه را بــه دوزخشــان در   

ــويم     .  ــه دروغ مي گ ــنيده ام و ن ــه دروغ ش (سخنان حسين بــنمي آورد . آري، ن

)275علي(ع) از مدينه تا كربال، ص  

[در صبح عاشورا چنين دعا فرمود :]  خداوندا ! در هر انــدوهي تكيه گـاه منـي، و در     �

هر سختي اميد مني، در هر حــادثه ي نــاگواري كــه بــر مــن آيــد پشــت و پنــاه و      

ــ       ــد، و دوس ت ذخيره ي مني.  چه بسا غمي كه در آن دل ناتوان و چاره ناياب مي ش

وامي گذاشت و دشمن زبان به شماتت مي گشود، و من آن را نزد تو آوردم و شِكوه                      

به درگاه تو كردم، تا از جز تو گسسته و تنها بــه تــو روي آورده باشــم، و تـو آن را         

رفع كردي و   [در كارم] گشايش دادي  . پــس تــو ولــي هــر نعمــت و منتهــاي هــر 

)231(سخنان حسين بن علي   (ع) از مدينه تا كربال، ص  خواسته اي  . 

ــه   � [از نيايش هاي اوست    :] خداوندا !  من خود را به تــو مى ســپارم، و روى خــود را ب

ــرت       سوى تو مى دارم، و كارم را به تو وامى گذارم، و رستگارى از هر بدى دنيا و آخ

را تنها از تو مى طلبم   . خداوندا  ! به راستي كه تو مــرا از هــر كــس ديگــرى، بســنده  

هستى، و هيچ كس مرا از تو كفايت نتواند كرد؛ پس مرا در آنچه از آن مى ترسم و                   

بيم دارم، از ديگرى كفايت فرما، و در كارها برايم گشــايش و روزنه ي خــروج قــرار         

ــر         ده.  به راستي كه تو مي دانى و من نمى دانم، و تو مى توانى و من نمى توانم، و تو ب

(فرهنگ جامع ســخنان هر چيز توانايى  . به رحمتت اى مهربان ترين مهربانان    . 

)854امام حسين (ع)، ص 

[از دعاي عشرات  :] خداوندا!  ستايش از آن توست، ستايشي هميشگي به جــاوداني    �

تو [... ] و ستايش از آن توســت، ستايشــي كــه جــز خشــنودي تــو پاداشــي بــراي     

ــتايش از          ــايي ات، و س گوينده اش ندارد . ستايش از آن توست بر بردباري پس از دان

آن توست بر گذشت پس از توانــايي ات، و ســتايش از آن توســت اي برانگيزنــده   ي    

ستايش، و ســتايش از آن توســت اي وارث ســتايش، و ســتايش از آن توســت اي     
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آنجا كه حق تو را ملزم مي سازد، بر آنچه نمي پســندي شــكيبا بــاش، و آنجــا كــه    �

(فرهنگهواي نفس تو را فرا مي خواند، از آنچه دوست مي داري خود را نگه دار                      .  

ــارات ــوم   (ع)، انتش ــاقر العل جامع سخنان امام حسين  (ع)، پژوهشكده ب

)837اميركبير، ص

(فرهنگ جامع سخنان امام     راستي، عزت    [و توانمندي  ] است و دروغ، ناتواني      . �

)815حسين (ع)، ص

ــا دو � ــامه نوشــت كــه: «ب [به روايت امام صادق  (ع)]: شخصى به امام حســين (ع) ن

كلمه ي مختصر، مرا پندى بده   .»  امام(ع)  به او نوشت  : «كســى كــه از راه نافرمــانى 

خدا در پي چيزى باشد، آنچه كه اميدش را دارد زودتر از دســت مى دهــد و آنچــه       

ــين  (ع)، جكه ترسش را دارد زودتر سر مى رسد   .»  ،2(حكمت نامه ي امام حس

)229ص

[در ضمن خطبه اي فرمود  :] بدانيد، نيازهاي مردم به شما، از نعمت هــاى خــدا بــر        �

شماست؛ از نعمت هــاى الهــى تنگ دلــي   [و بى حوصــلگى ] نشــان ندهيــد، كــه بــه 

)814(فرهنگ جامع سخنان امام حسين   (ع)، ص كيفرهاي او تبديل شوند  .  

شخصي نزد امام حسين (ع) گفت:  «اگر نيكي به نا اهل برسد، تباه مي شود      .»  امــام�

ــه      حسين(ع) فرمود: «چنين نيست، بلكه نيكوكاري همچون باراني تند است كــه ب

)147، ص  2(حكمت نامه ي امام حسين   (ع)، جنيك و بد مي رسد  .» 

[در ضمن خطبه اي فرمود  :] از كساني مباش كه بر گناهان بندگان خــدا بيمنــاك     �

است و از عقوبت گناه خود آسوده خاطر، كــه خــداى ســبحان دربــاره ي بهشــتش      

فريب نمى خورد و به آنچه نزد اوست جز به اطــاعت او و خواســت         [و توفيــق وي  ]

)844(فرهنگ جامع سخنان امام حسين    (ع)، ص نتوان رسيد  .  
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روزي، سائلي طلــب حــاجت مي نمــود .  امــام حســين(ع) فرمــود: «مي دانيــد چــه�

ــتاده ي  ــن فرس مي گويد؟ » گفتند : «نه، اي فرزند رسول خدا.» فرمود: «مي گويد: م

شما [به سوي آخرت] هستم، اگر چيزي به من داديــد آن را مي گيــرم و بــه آنجــا      

 (فرهنگ جامع  مي رسانم، وگرنه به آنجا مي رسم در حالي كه دستم خالي است              .»

)826سخنان امام حسين  (ع)، ص 

ــرام     � سخاوت  [مايه ي ] دوستي و بخل    [مايه ي] دشمني است، و بهشت بر بخيل ح

)163، ص2(حكمت نامه ي امام حسين  (ع)، جاست . 

آن كــس كـه بخشــش تــو را بپــذيرد، تــو را در جـوانمردي كمــك كــرده اســت    .�

)826(فرهنگ جامع سخنان امام حسين  (ع)، ص

(فرهنگ جامعشكرگزاري تو بر نعمت پيشين، نعمت تازه را ســـبب مي شـــود     . �

)834سخنان امام حسين  (ع)، ص 

امام حسين (ع)  ديد مردي به غذا دعوت شد، اما بــه دعوت كننــده ي خــود گفــت   :�
ــذري   «مرا عفو كن، [نمي خورم].»  امام(ع) فرمود: «برخيز، كه در پذيرش دعوت ع
ــدان بركــت ــا دعــايت] ب نيست .  اگر روزه [واجب] نداري بخور، و اگر روزه داري     [ب

)141، ص2(حكمت نامه ي امام حسين     (ع)، ج  ده.» 

ــت      .� ــادي داده اس نزد امام حسين(ع) نام مردي از بني اميه را بردند كه صدقه ي زي

ــد، و از آنچــه       ــي كن امام(ع) فرمود : «مثَل او مانند كسي است كه از حاجيان راهزن

ربوده صدقه دهد  . بي گمان صدقه ي پاكيزه، صــدقه ي كســي اســت كــه در راه بــه         

ــار          دست آوردن آنچه صدقه مي دهد، بر پيشاني او عــرق نشســته و چهــره ي او غب

)403، ص1(حكمت نامه ي امام حسين  (ع)، جگرفته باشد   .» 

مردي به امام حسين (ع) گفت:  «خانه اي ساخته ام كه دوست دارم به آن درآيــي و     �

ــود     : «خــانه ي  خدا را بخواني.» امام(ع) به آن درآمد و بدان نگريست و ســپس فرم
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)245علي(ع) از مدينه تا كربال، ص  

ــد،  � [خطاب به سپاهيان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود   :] شما ناپاك ترين درختي

كــه [ميــوه ي آن ] بــراي باغبــانش لقمه اي گلــوگير و بــراي غاصــب آن شــيرين و    

)245(سخنان حسين بن علي  (ع) از مدينه تا كربال، ص گواراست . 

[امام حسين(ع) از پدر بزرگــوارش معنــاي فرومــايگي را پرســيد، اميرمؤمنــان  (ع)�

فرمود :] جرأت ورزي در برابر دوست و بي خيالي و بي عملي در برابر دشــمن اســت        .

)163، ص 2(حكمت نامه ي امام حسين  (ع)، ج

ــت را  � [خطاب به سپاهيان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود   :]  هيهــات كــه مــا ذل

بپذيريم !  خداوند، آن را براى ما نمى پذيرد، و نيز پيامبرش و مؤمنــان، و دامن هــاي     

ــى          ــر مرگ پاك و مطهر، و جان هاي غيرتمند و خوددار كه اطاعت از فرومايگان را ب

ــربال،عزتمندانه مقدم نمى دارند  .   ــا ك (سخنان حسين بن علي  (ع) از مدينه ت

)248ص

[در نامه اي كه پس از ورود به كربال خطاب به محمد حنفيه و افرادي از بني هاشم        �

نوشت:]  بسم اللّه الرحمن الرحيم     .  از حسين بن علي به محمد بن علي و افراد بني              

هاشم كه نزد اويند؛ گويي دنيا هرگز نبوده است و گويي آخرت همواره بوده است                         .

)199(سخنان حسين بن علي (ع) از مدينه تا كربال، ص    والسالم . 

[خطاب به يارانش هنگام شروع جنگ فرمود       :]  صبر و شكيبايي، اي بزرگ زادگان   !�

همانا مرگ جز پلي نيست كه شما را از سختي و رنج به بهشت پهناور و نعمتهــاي         

جاودان آن مي رساند  . كدام يك از شماست كه دوست نداشته باشــد از زنــداني بــه     

ــت قصري منتقل شود؟ و آن  [=مرگ] براي دشمنان شما همانند   [وضع ] كسي اس

كه از قصري به زندان و       [محل] عذاب شكنجه برده شود     . پدرم از رسول خدا صلّي     

اللّه عليه و آله بر من نقل نمود كه  :  همانا دنيا زندان مؤمن و بهشت كــافر اســت، و      
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هم اوست مددكار در اداي شكر، و اگر قضا بر خالف انتظار فرود آيد، آن كــس كــه            

(سخنان حسين بــن نيتش حق و در نهادش پرواي خداست ستم نكرده است        .  

)115علي(ع) از مدينه تا كربال، ص  

[در پاسخ به زهير بن قين كه گفت      :  «اي پسر رسول خدا، به خدا كه من آينده را       �

ــت از  سخت تر از حال مي بينم     . هم اينك جنگ با اينان     [=سپاهيان حّر  ] آسان تر اس

جنگ با كساني كه پس از اين گرد خواهند آمد؛ به جــانم ســوگند كــه ســپاهياني   

ــازگر [بسيار ] خواهند آمد كه با آنان برابري نتوانيم كرد      »، امام(ع) فرمود:] مــن آغ

(شهادت نامه ي امام حسين      (ع)، مؤسسه علمي فرهنگي      جنگ نخواهم بود      . 

)392دارالحديث، ص 

[خطاب به سپاهيان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود   :] آيــا مـن كســي از شـما را  �

كشته ام كه خونش را مي خواهيد؟ آيا مالي از شــما را تبــاه كــرده ام؟ آيــا كســي را      

(سخنان حسين بن علــي (ع) از مــدينه تــازخمي كرده ام تا قصاص جوييد؟     

)242كربال، ص 

[خطاب به سپاهيان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود   :] شما سخن مرا نمي شنويد،   �

ــر گشــته و           چرا كه هدايا و پاداش هايي به حرام گرفته ايد و شكم هايتان از حــرام پ

خدا بر دل هاي شما مهر زده است      . واي بر شما  ! آيا ساكت نمي شويد؟ آيا گوش فرا    

)245 (سخنان حسين بن علي(ع) از مدينه تا كربال، ص  نمي دهيد؟ 

[خطاب به سپاهيان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود   :] همه با هم دشمنِ دوستان    �

ــه           ــدون آنك خود و بر عليه آنان يكدست شديد تا دشمنان خود را خرسند كنيد؟ ب

آنان عدلي را در ميان شما آشكار كرده يا آرزويي از شما بــرآورده باشــند، بــه جــز     

[مال]  حرام دنيا و زندگي بي مقداري كه در دنيا خواهانش هستيد، و بــدون اينكــه        

ــيم؟      (سخنان حســين بــن از ما گناهي سر زده يا انديشه ي ناصوابي داشته باش
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خود را ويران و خانه ي غيرِ خود را آباد كردي              . آن كه در زمين بود، تو را فريفت و           

،2 (حكمت نامه ي امام حسين     (ع)، ج  آن كه در آسمان بود، از تو متنفر شد         .»

)189ص

ــاقي  � ــاقي مگــذار، كــه برايــت ب مالت اگر براي تو نباشد، تو مال اويي   .  پس آن را ب

ــورد      . ــو را بخ ــه ت ــش از آنك ــور، پي ــد و آن را بخ  (حكمت نامه ي امــام  نمي مان

)23، ص 2حسين (ع)، ج 

ــروري مي يابــد و هــر كــه بخــل بــورزد، بــه پســتي    � اي مردم! هر كس ببخشد، س

مي گرايد . بخشنده ترينِ مردم كسي است كه به فــردي ببخشــد كـه اميــدي بــه او     

)37، ص2 (حكمت نامه ي امام حسين     (ع)، ج  ندارد .

ــد، اجــري         � هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرابخواند و او اجــابت كن

)33، ص1(حكمت نامه ي امام حسين    (ع)، ج  مانند آزاد كردن بنده دارد   .  

ــر آن    � ــپرهيز از ســتم كــردن ب [به فرزند خود علي بن حسين (ع) فرمود:] پسرم، ب

ــد       . ــلّ نمي ياب  (تحف العقول،  كس كه در برابر تو ياري كننده اي جز خداي عزّ و ج

باب سخنان امام حسين   (ع))

[در پاسخ به امان نامه ي كارگزار يزيد در مكه    :] همانا بهــترين امان هــا امــان خــدا �

ــاني            ــانب او ام است و كسي كه در دنيا خوف خدا نداشته باشد در روز قيامت از ج

نخواهد داشت .  پس، از خداوند خوفي در دنيا را خواســتاريم كـه امـان او را در روز         

(سخنان حسين بن علي    (ع) از مدينه تا كــربال،   قيامت براي ما موجب شود   . 

)111ص

ــه     � ــدا ن گونه ك همه ي امور در دست خداست و او هر روز در كاري است     .  اگر قضا ب

دوست داريم و مي پسنديم نازل شود، خدا را بر نعمت هــايش ســپاس مي گــوييم و          
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