
مجموعه ای از حکمت ها و نیایش های 

امام حسین(ع)



[امام حسین(ع)، از پی��امبر خ��دا(ص) روای��ت نم��ود:] کس��ی ک�ه دین�ش را از راه تفک��ر در
نعمت های خدا، و تدبر در کتاب او و فهم سنت من به دست آرد، کوه ها بجنبن��د و او از ج��ا
نجنبد. و کسی که دینش را از دهان افراد فراگیرد و دنباله رو آنان شود، اف��راد او را ب��ه ه��ر س��و

(گزیده ای از سخنان ام��ام حس��ین(ع)، محم��دببرند و دینش در معرض بزرگ ترین زوال است. 
)۴۴حکیمی، ص

[در نامه به مردم بصره:] شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می خوانم، که همانا سنت
(سخنان حس��ین ب��ن عل��ی(ع) از م��دینه ت��ا ک��ربل، انتش��اراتمیرانده شده و بدعت زنده گشته. 

)۷۲بوستان کتاب قم، چاپ یازدهم، ص

[پس از ورود به کربل در خطبه ای فرم��ود:] همان��ا دنی��ا دگرگ��ون ش��ده و زش��تی آن آش��کار
گردیده و نیکی آن پشت کرده و از آن باقی نمانده جز اندکی، همانند اندک [آبی] که ته ظرفی
باقی بماند، و زندگی ای پر از خواری در چراگاهی پرسنگلخ. آیا نمی بینید که به ح��ق عم��ل
نمی شود و از باطل باز داشته نمی شود؟ [در این هنگام] شایسته اس��ت ک��ه م��ؤمن ب��ه دی��دار

)۱۹۵(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صپروردگار رغبت کند. 

مردم بندگان دنیایند، و دین، بازیچه ای بر س��ر  زب��ان آن هاس��ت؛ ت��ا زم��انی ک��ه زندگی ش��ان
(س��خنان بچرخد، حول دین می گردند، اما چون به بله��ا آزم��وده ش��وند دین��داران اندکن��د.

)۱۹۵حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

در پاسخ نامه ی ابن زیاد که، در اطاعت فرمان یزید، او را به انتخاب مرگ ی��ا بیع��ت مخی��ر]
کرده بود، فرمود:] رستگار نباد مردمی که خشنودی مخلوق را به بهای کسب غض��ب خ��الق

)۲۰۱(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صخریدند. 
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روزی گذر امام حسین(ع) بر عبدالله پسر عمرو عاص افتاد، پس عبدالله گف��ت: «ه��ر ک��ه
دوست دارد محبوب ترین مردم زمین نزد اهل آسمان را ببیند، پس به این عبور کنن��ده بنگ��رد،

اگر چه من از شب های صفین تا کنون با او هم سخن نشده ام.»

دری [این سخن را شنید و] او را نزد امام حسین(ع) آورد. امام(ع) پرسید: «آیا تو ابوسعید خد
می دانستی که من محبوب ترین مردم زمین نزد آسمانیانم و ب��ا ای��ن ح��ال ب��ا م��ن و پ��درم در

صفین به جنگ برخاستی؟ و به خدا سوگند که پدر من بهتر از من بود.»

عبدالله پوزش خواست و گفت: «پیامبر(ص) به من فرمود: از پدرت اطاعت کن.»

امام(ع) پاسخ داد: «آیا فرموده ی خدای متعال را نشنیده بودی که: ”و اگر [پدر و مادرت] ت��و
را وادارند تا درباره ی چیزی که تو را بدان دانشی نیست به م��ن ش��رک ورزی، از آن��ان فرم��ان

]؟! و آیا گفته ی رسول خدا را نشنیده بودی ک��ه: ”همان��ا اط��اعت از۱۵مبر“ [سوره ی لقمان، 
غیر خدا فقط در کارهای نیک است“؟! و نیز این گفته ی او را که: ”از هیچ مخلوقی در چیزی

، ص۲(حکمت نامه ی امام حس��ین(ع)، جکه نافرمانی آفریدگار است، نباید اطاعت کرد“؟!» 
۱۷۱(

گ��اه شخصی به امام حسین(ع) در نامه ای نوشت: «آقای م��ن، م��را از خی��ر دنی��ا و آخ��رت آ
ا ک�ه ه��ر ک�س فرما.» امام(ع) در پاسخ او نوشت: «به نام خداوند بخش��نده ی مهرب��ان. حقا�
خشنودی خدا را، [هر چند] با خشم مردم می طلبد، خدا او را از اموری که در دس��ت م��ردم
است کفایت می کند و هر کس خشنودی مردم را با خشم خدا می جوید، خدا او را ب��ه م��ردم

(حکمت ن��امه ی ام��ام حس��ین(ع)، مؤسس��ه علم��ی و فرهنگ��یواگ��ذار می کن��د. والس��لم.» 
)۱۳۱، ص۲دارالحدیث، ج

[ب��ه آن] ،آن کس که دوستت دارد، تو را [از بدی] باز می دارد و آن کس که تو را دش��من دارد
)۱۲۷، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، جبرانگیزاند. 
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نا:] خداوند [در قرآن] فرموده است: «م��ردان و [بخش هایی از خطبه ی امام حسین(ع) در م 
زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می دارند، و از کارهای ناپسند باز

]. خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان امری واجب۷۱می دارند» [سوره ی توبه،
از جانب خویش آغاز کرد، زیرا می دانست که اگر این [فریضه] ادا شود و بر پا گردد، همه ی
فرایض، از آسان و دشوار، بر پا می شوند؛ چرا که امر به معروف و نه��ی از منک��ر دع��وت ب��ه
اسلم است، به هم��راه ب��از گردان��دن حق��وق س��تمدیدگان و مخ��الفت ب�ا س�تمگر و تقس��یم
[عادلنه] ثروت های عمومی و غنایم و گرفت��ن زک��ات از ج��ای خ��ود و ص��رف آن در م��وارد

بسزای خود.

[...] کوران و گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رها شده اند و به آن ها ترحم��ی
نمی شود. [با این حال،] شما به کاری که شایسته تان است برنمی خیزی�د و دیگ��ران را نی��ز در
این راه مدد نمی رسانید و با مسامحه و سازش ب��ا س��تمکاران خ�ود را آس��وده می داری�د. ای�ن
همه، از جمله چیزهایی است که خدا ش��ما را ب��دان فرم��ان داده، [یعن��ی] نه��ی [از ب��دی] و

بازداشتن یکدیگر [از زشتی ها]، و شما از آن غافلید.

[...] پس، ناتوانان را به دست ایشان تسلیم کردید ک�ه ی�ا همچ��ون ب�رده مقه�ور باش�ند و ی�ا
همچون مستضعفی برای اداره امور زندگی، [در دست ایشان] اسیر. در کشورداری به اندیشه
ار، ب��ا خود هر چه می خواهند می کنند و در اقتدای به اشرار و گستاخی نسبت به خ��دای جبا��
پیروی هوای نفس، کار را به رسوایی می کشانند. بر منبر هر شهر از شهرهای ایشان خطی��بی
است که بانگ برمی دارد و آنچه می خواهد می گوید. کشور در برابر ایشان بی معارض اس��ت
و دست های ایشان در آن گشاده. مردم بردگان آنانند و دست [ستمی] که به ایشان ضربه زن��د
را از خود نرانند. آنانی ک��ه برخ��ی زورگ��و و س��تیزه جویند، و برخ��ی ب��ر ناتوان��ان س��لطه گر و
تندخویند، اطاعت شوندگانی ک��ه [خ��دای] آغ��ازگر [خلق��ت] و بازگردانن��ده [ب��ه قی��امت] را

(تحف العقول، باب سخنان امام حسین(ع))نمی شناسند. 
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 [:در نامه به مردم کوفه]به جانم سوگند امام و پیشوا نیست مگر آن کس که به قرآن عمل کند
(سخنان حسین بن علی(ع)و عدل را به پا دارد و حق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازد. 

)۵۱از مدینه تا کربل، ص

ای مردم! همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که فرمانراوایی ستمگر را ببیند که
حرام های خدا را حلل می شمرد، پیمان خدا را می شکند، ب��ا س��نت رس��ول خ��دا مخ��الفت
می کند و در میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز رفتار می کند، و نه با ک��ردار خ��ود ب��ر او
بشورد و نه با گفتار خود، آنگاه بر خداست که [در روز جزا] او را به همان جایگ��اهی در آورد

که آن ستمگر را در می آورد.

هی ه��ا رابدانید، اینان به پیروی شیطان چس��بیده اند و اط��اعت رحم��ان را ت��رک گفته ان��د. تبا
آشکار ساخته، حدود [خداوندی] را تعطیل کرده، ثروت ها را ب��ه خ��ویش اختص��اص داده و

(سخنان حس��ین ب��ن عل��ی(ع) از م��دینه ت��احرام خدا را حلل و حلل خدا را حرام ساخته اند. 
)۱۶۱کربل، ص

.در پاسخ به عبیدالله بن حرا که در پاسخ به دعوت او گفت: «من از مرگ س��خت گریزان��م]
ولی اسب خود را به شما می دهم، اسبی که تا به حال با آن دش��منی را تعقی��ب نک��رده ام ج��ز
اینکه به او رسیده ام و هیچ دشمنی با داشتن این اسب مرا تعقیب ننموده است مگ��ر اینک��ه از
چنگ او نجات یافته ام»، امام(ع) فرمود:] اکنون که خود را از ما دریغ داشتی، ما را ح��اجتی

)۱۷۶(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صبه اسب تو و تو نیست. 

،[از امام حسین(ع) در م��ورد ش��جاعت پرس��یدند، فرم��ود:] ق��دم پی��ش نه��ادن در س��ختی
، ص۲(حکمت ن��امه ی ام��ام حس��ین(ع)، جشکیبایی ورزیدن در مصیبت و دفاع از ب��رادران. 

۴۳(

آنجا که حق تو را ملزم می سازد، بر آنچه نمی پسندی شکیبا باش، و آنجا که هوای نف��س ت��و
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(فرهن��گ ج��امع س��خنان ام��امرا فرا می خوان��د، از آنچ��ه دوس��ت می داری خ��ود را نگ��ه دار. 
)۸۳۷حسین(ع)، پژوهشکده باقر العلوم (ع)، انتشارات امیرکبیر، ص

 .فرهنگ جامع س��خنان ام��ام حس��ین(ع)،راستی، عزت [و توانمندی] است و دروغ، ناتوانی)
)۸۱۵ص

[به روایت امام صادق(ع)]: شخصی به ام��ام حس��ین(ع) ن��امه نوش��ت ک��ه: «ب��ا دو کلمه ی
مختصر، مرا پندی بده.» امام(ع) به او نوشت: «کسی که از راه نافرمانی خدا در پ��ی چی��زی
باشد، آنچه که امیدش را دارد زودتر از دست می دهد و آنچه ک��ه ترس��ش را دارد زودت��ر س��ر

)۲۲۹، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، جمی رسد.» 

[در ضمن خطبه ای فرمود:] بدانید، نیازهای مردم به شما، از نعمت های خدا بر شماس��ت؛
از نعمت های الهی تنگ دلی [و بی حوصلگی] نشان ندهید، که به کیفرهای او تبدیل ش��وند.

)۸۱۴(فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

شخصی نزد امام حسین(ع) گف��ت: «اگ��ر نیک��ی ب�ه ن��ا اه��ل برس��د، تب��اه می ش��ود.» ام��ام
حسین(ع) فرمود: «چنین نیست، بلکه نیکوکاری همچون بارانی تند است که به نی��ک و ب��د

)۱۴۷، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، جمی رسد.» 

[در ضمن خطبه ای فرمود:] از کسانی مباش که بر گناهان بندگان خ��دا بیمن��اک اس��ت و از
عقوبت گناه خود آسوده خاطر، که خدای سبحان درباره ی بهش��تش فری��ب نمی خ��ورد و ب��ه

(فرهنگ جامع سخنانآنچه نزد اوست جز به اطاعت او و خواست [و توفیق وی] نتوان رسید. 
)۸۴۴امام حسین(ع)، ص
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«روزی، سائلی طلب حاجت می نمود. امام حسین(ع) فرم��ود: «می دانی��د چ��ه می گوی��د؟
گفتند: «نه، ای فرزند رسول خدا.» فرمود: «می گوید: من فرستاده ی شما [به سوی آخ��رت]
هستم، اگر چیزی به من دادید آن را می گیرم و به آنجا می رسانم، وگرنه ب��ه آنج��ا می رس��م در

)۸۲۶(فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص حالی که دستم خالی است.»

.سخاوت [مایه ی] دوستی و بخل [مایه ی] دشمنی است، و بهشت ب��ر بخی��ل ح��رام اس��ت
)۱۶۳، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، ج

 .فرهنگ جامع سخنانآن کس که بخشش تو را بپذیرد، تو را در جوانمردی کمک کرده است)
)۸۲۶امام حسین(ع)، ص

 .فرهن��گ ج��امع س��خنان ام��امشکرگزاری تو بر نعمت پیشین، نعمت تازه را سبب می ش��ود)
)۸۳۴حسین(ع)، ص

امام حسین(ع) دید مردی به غذا دعوت شد، اما به دعوت کننده ی خ��ود گف��ت: «م��را عف��و
کن، [نمی خورم].» امام(ع) فرمود: «برخیز، که در پذیرش دعوت عذری نیس��ت. اگ��ر روزه

(حکمت ن��امه ی ام��ام[واجب] نداری بخور، و اگر روزه داری [با دع��ایت] ب��دان برک�ت ده.» 
)۱۴۱، ص۲حسین(ع)، ج

(ع)نزد امام حسین(ع) نام مردی از بنی امیه را بردند ک��ه ص��دقه ی زی��ادی داده اس��ت. ام��ام
ل او مانند کسی است که از حاجیان راهزنی کند، و از آنچه رب��وده ص��دقه ده��د. فرمود: «مثل
بی گمان صدقه ی پاکیزه، صدقه ی کسی است که در راه به دست آوردن آنچه صدقه می دهد،

(حکمت ن��امه ی ام��ام حس��ین(ع)، جبر پیشانی او عرق نشسته و چهره ی او غبار گرفته باشد.» 
)۴۰۳، ص۱

مردی به امام حسین(ع) گفت: «خانه ای ساخته ام ک��ه دوس��ت دارم ب��ه آن درآی��ی و خ��دا را
بخوانی.» امام(ع) به آن درآمد و بدان نگریست و س��پس فرم��ود: «خ��انه ی خ��ود را وی��ران و
خانه ی غیر  خود را آباد کردی. آن که در زمین بود، تو را فریفت و آن که در آسمان بود، از ت��و
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)۱۸۹، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، ج متنفر شد.»

مالت اگر برای تو نباشد، تو مال اویی. پس آن را باقی مگذار، که برایت باقی نمی مان��د و آن
د. )۲۳، ص۲(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، ج را بخور، پیش از آنکه تو را بخورل

.ای مردم! هر کس ببخشد، س��روری می یاب��د و ه��ر ک��ه بخ��ل ب��ورزد، ب��ه پس��تی می گرای��د
(حکمت نامه ی ام��ام بخشنده ترین  مردم کسی است که به فردی ببخشد که امیدی به او ندارد.

)۳۷، ص۲حسین(ع)، ج

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرابخواند و او اجابت کند، اج��ری مانن��د آزاد
)۳۳، ص۱(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، جکردن بنده دارد. 

[به فرزند خود علی بن حسین(ع) فرمود:] پسرم، بپرهیز از ستم کردن بر آن کس که در برابر
(تحف العقول، باب سخنان امام حسین(ع)) تو یاری کننده ای جز خدای عزا و جلا نمی یابد.

[در پاسخ به امان نامه ی کارگزار یزید در مکه:] همانا بهترین امان ها امان خدا است و کس�ی
که در دنیا خوف خدا نداشته باشد در روز قیامت از جانب او امانی نخواهد داشت. پ��س، از
خداوند خوفی در دنیا را خواستاریم ک��ه ام��ان او را در روز قی��امت ب��رای م��ا م��وجب ش��ود.

)۱۱۱(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

همه ی امور در دست خداست و او هر روز در کاری است. اگر قضا ب��دا ن گونه ک��ه دوس��ت
داریم و می پسندیم نازل شود، خدا را بر نعمت هایش سپاس می گوییم و هم اوس��ت م��ددکار
در ادای شکر، و اگر قضا بر خلف انتظار فرود آی��د، آن ک��س ک��ه نیت��ش ح��ق و در نه��ادش

)۱۱۵(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صپروای خداست ستم نکرده است. 

در پاسخ به زهیر بن قین که گفت: «ای پسر رسول خدا، به خدا که من آینده را س��خت تر از]
] آسان تر است از جن��گ ب��ا کس��انی ک��ه حال می بینم. هم اینک جنگ با اینان [=سپاهیان حرا
پس از این گرد خواهند آمد؛ به جانم سوگند که سپاهیانی [بسیار] خواهند آم��د ک��ه ب��ا آن��ان
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(ش��هادت نامه ی ام��امبرابری نتوانیم کرد»، امام(ع) فرمود:] من آغازگر جن��گ نخ��واهم ب��ود. 
)۳۹۲حسین(ع)، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ص

[خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود:] آیا من کسی از ش��ما را کش��ته ام ک��ه
خونش را می خواهید؟ آیا مالی از شما را تباه کرده ام؟ آیا کسی را زخمی ک��رده ام ت��ا قص��اص

)۲۴۲(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صجویید؟ 

[خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود:] شما سخن مرا نمی شنوید، چرا ک��ه
هدایا و پاداش هایی به حرام گرفته اید و شکم هایتان از حرام پر گشته و خدا ب��ر دل ه��ای ش�ما

(سخنان حسین بن مهر زده است. وای بر شما! آیا ساکت نمی شوید؟ آیا گوش فرا نمی دهید؟
)۲۴۵علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

[خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود:] همه با هم دشمن  دوستان خود و بر
علیه آنان یکدست شدید تا دشمنان خود را خرسند کنید؟ بدون آنکه آنان ع��دلی را در می��ان
شما آشکار کرده ی��ا آرزوی��ی از ش��ما ب��رآورده باش��ند، ب��ه ج��ز [م��ال] ح��رام دنی��ا و زن��دگی
بی مقداری که در دنیا خواهانش هستید، و ب��دون اینک��ه از م��ا گن��اهی س��ر زده ی�ا اندیش��ه ی

)۲۴۵(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صناصوابی داشته باشیم؟ 

[خطاب به سپاهیان عمر س��عد در ص�بح عاش��ورا فرم��ود:] ش�ما ناپ��اک ترین درختی��د، ک�ه
(س��خنان[میوه ی آن] برای باغبانش لقمه ای گلوگیر و برای غاص��ب آن ش��یرین و گواراس��ت. 

)۲۴۵حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

[:امام حسین(ع) از پدر بزرگ��وارش معن��ای فروم��ایگی را پرس��ید، امیرمؤمن��ان(ع) فرم��ود]
 (حکمت ن��امه یجرأت ورزی در برابر دوست و بی خیالی و بی عملی در برابر دش��من اس��ت.

)۱۶۳، ص ۲امام حسین(ع)، ج

![خطاب به سپاهیان عمر سعد در صبح عاشورا فرمود:]  هیه��ات ک��ه م��ا ذل��ت را بپ��ذیریم
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خداوند، آن را برای ما نمی پذیرد، و نی��ز پی��امبرش و مؤمن��ان، و دامن ه��ای پ��اک و مطه��ر، و
م نمی دارن��د. جان های غیرتمند و خوددار که اطاعت از فرومایگان را بر مرگی عزتمندانه مقدا

)۲۴۸(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

[:در نامه ای که پس از ورود به کربل خطاب به محمد حنفیه و افرادی از بنی هاشم نوش��ت]
ه الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به محمد بن علی و اف��راد بن��ی هاش��م ک��ه ن��زد بسم اللا

(س��خناناویند؛ گویی دنیا هرگز نبوده است و گویی آخرت هم��واره ب��وده اس��ت. والس��لم. 
)۱۹۹حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

[خطاب به یارانش هنگام شروع جنگ فرمود:]  ص��بر و ش��کیبایی، ای بزرگ زادگ��ان! همان��ا
مرگ جز پلی نیست که شما را از سختی و رن��ج ب��ه بهش��ت پهن��اور و نعمته��ای ج��اودان آن
می رساند. کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد از زندانی به قصری منتقل ش��ود؟ و
آن [=مرگ] برای دشمنان شما همانند [وضع] کسی است که از قصری ب��ه زن��دان و [مح��ل]
ه علیه و آله بر من نقل نمود که: همان��ا ی اللا عذاب شکنجه برده شود. پدرم از رسول خدا صلا
دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است، و مرگ پلی است که این گروه را به بهشتشان و آن گروه

(س��خنان حس��ین ب��نرا به دوزخشان در می آورد. آری، نه دروغ شنیده ام و نه دروغ می گویم. 
)۲۷۵علی(ع) از مدینه تا کربل، ص

[در صبح عاشورا چنین دعا فرمود:] خداوندا! در هر اندوهی تکیه گاه منی، و در هر س��ختی
امید منی، در هر حادثه ی ناگواری که بر من آید پشت و پناه و ذخیره ی منی. چه بسا غمی که

ت وامی گذاش��ت و دش��من زب��ان ب��ه ش��ماتتدر آن دل ناتوان و چاره نایاب می شد، و دوس��
کوه به درگاه تو کردم، تا از جز تو گسسته و تنها ب��ه ت��و می گشود، و من آن را نزد تو آوردم و ش 
روی آورده باشم، و تو آن را رفع کردی و [در کارم] گشایش دادی. پس تو ولیا ه��ر نعم��ت و

)۲۳۱(سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربل، صمنتهای هر خواسته ای. 

[از نیایش های اوست:] خداوندا! من خود را به تو می س��پارم، و روی خ��ود را ب��ه س��وی ت��و
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می دارم، و کارم را به تو وامی گ��ذارم، و رس��تگاری از ه��ر ب��دی دنی��ا و آخ��رت را تنه��ا از ت��و
می طلبم. خداوندا! به راستی که تو مرا از هر کس دیگری، بسنده هستی، و هیچ ک��س م��را از
تو کفایت نتواند کرد؛ پس مرا در آنچه از آن می ترسم و بیم دارم، از دیگری کف��ایت فرم��ا، و
در کارها برایم گشایش و روزنه ی خروج قرار ده. به راستی که تو می دانی و من نمی دانم، و تو
می توانی و من نمی توانم، و تو بر هر چی�ز توان�ایی. ب�ه رحمت�ت ای مهرب��ان ترین مهربان��ان.

)۸۵۴(فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، ص

[...] [از دعای عشرات:] خداوندا! ستایش از آن توست، ستایشی همیشگی به جاودانی ت��و
و ستایش از آن توست، ستایشی که جز خشنودی تو پاداشی برای گوینده اش ندارد. س��تایش
از آن توس��ت ب��ر بردب��اری پ��س از دان��ایی ات، و س��تایش از آن توس��ت ب��ر گذش��ت پ��س از
توانایی ات، و ستایش از آن توست ای برانگیزنده   ی ستایش، و ستایش از آن توست ای وارث
ستایش، و ستایش از آن توست ای پدیدآورنده ی ستایش، و ستایش از آن توس��ت ای نه��ایت
س��تایش، و س��تایش از آن توس��ت ای خری��دار س��تایش ... و س��تایش از آن توس��ت ای
پاس��خ دهنده ی دعاه��ا، ای ب���زرگ  برک��ت، ای برون آورن��ده ی روش��نایی از تاری���کی ها و ای

یمبرون آورنده ی فروماندگان در تاریکی به سوی روشنایی.  (زبده ی مفاتیح الجنان، ترجمه ی کر
زمانی)

[از نیایش های اوست:] خداوندا! شوق آخرت را روزیم فرم��ا ت��ا از بی رغب��تی ام ب��ه دنی��ا ب��ه

صدق آن [شوق] در دلم پی برم. خداوندا! بصیرت در کار آخ��رت را روزی��م فرم��ا ت��ا از س��ر 
شوق، در پی خوبی ه��ا ب��ر آی�م و از س�ر  بی��م، از ب��دی ها گری��زان ش�وم، ای پروردگ��ار م�ن.

)۵۰۷، ص۱(حکمت نامه ی امام حسین(ع)، ج

[از دعای عرفه]: [خداوندا!] نادانی و گستاخیم بر تو مانع نشد که مرا ب��دانچه ب��ه درگ��اهت
نزدیک کند راهنمایی کنی و بر آنچه مرا به آستانت نزدیک کن�د توفی�ق ده�ی. اگ��ر خ�وانمت
پاسخم دهی، و اگر خواهمت عطایم کنی، و اگر فرمانت برم پاداشم ده��ی، و اگ��ر سپاس��ت
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گویم فزونیم بخشی. و این همه زان روست که [خواهی] نعمت ها و احسانت را بر من کام��ل
کنی.

[...] خداوندا! مرا بدان مقام از خشیت رسان که گویی تو را بینم و به پروای خود، نیک بختم
فرما. [...] برایم مبارکی و فرخندگی مقرر دار تا دوست نداشته باشم شتاب را در هر چ��ه ت��و
پس اندازی و تأخیر نجویم در هر چه تو پیش آری. خداوندا! بی نی��ازی را در ج��انم نش��ان و
یقین را در دلم گمار و اخلص را در کردارم بنه و روشنی را به دی��ده ام ده و بین��ش را در دین��م

گذار و به اعضای تنم برخوردارم کن.

دای و زشتیم پوشان و خطایم بخشای و شیطانم بران. [...] خداوندا! اندوهم زد

د، یا بیگ��انه ای ک��ه [...] معبودا مرا به کدامین کس واگذاری؟ به خویشاوندی که از من گسلل
بر من روی در هم کشد؟ یا آنان که ن��اتوانیم خواهن��د؟ ح��ال آنک��ه ت��و پروردگ��ار و ص��احب

اختیارم هستی. به سوی تو شکایت آرم از بی کسی و دوری از وطن.

[...] ای آن که با بردباری اش از گناهان بزرگ در گ��ذرد؛ [...] ای آن ک��ه ب��ه بخش��ندگی اش،
دهش فراوان دهد؛ ای برگ و ن��وای م�ن ب�ه گ��اه  افت��ادنم ب�ه س��ختی ها؛ و ای هم�دم م�ن در

تنهایی ام.

[...] تویی پناه من آنگاه که راه های وسیع با همه ی وسعت خود مرا خسته و درمانده کنن��د، و
زمین با همه ی پهناوری اش بر من تنگ نماید؛ و اگر مهر و رحم��ت ت��و نباش��د، ه��ر آین��ه ب��ه
ورطه ی نابودی افتم؛ و تویی درگذرنده از لغزشم؛ و اگر عیبم نپوشانی از رسوایان خواهم بود.

[...] ای دارنده ی احسانی که هرگز گسس��ته نش��ود؛ ای فرودآورن��ده ی ک��اروان ب��رای ره��ایی

یوسف در هامون بی آب و علف و برآورنده ی او از چاه و رس��اننده ی او ب��ه اوج ج��اه از پ��س 
غلمی؛ ای بازگرداننده ی او به یعقوب از پس  نابینا شدن چشمانش از اندوه [و گری��ه ب��ر او]،
که او اندوه دل نهان می داشت؛ ای گرداننده ی آسیب از ایوب [...]؛ ای آن ک��ه دع��ای زکری��ا
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شنود و یحیی را بدو بخشود و او را بی کس و ابتر ننهاد؛ ای آن ک��ه ی��ونس را از ش��کم م��اهی
برون آورد؛ ای آن که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و آنان را رهانید و فرعون و س��پاهیانش

را غرق کرد.

ای آن که بادها را از پیش، نوید دهنده به رحمت خویش، فرستد؛ ای آن که در کیفر بن��دگان
نافرمان خود نشتابد؛ ای آن که جادوگران  [فرعونی] را پس از خیره سری و ستیزه گری  طولنی
[از گمراهی] نجات بخشید، و آنان در حالی که به نعمت خداوند کامروا بودن��د و رزق او را
روزی خوار، جز او را می پرستیدند و با او می ستیزیدند و برای او شریک و انبازی می گزیدن��د

و فرستادگانش را انکار می کردند.

[...] ای آن که سپاسش اندک گویم و مرا نومید نگردانل��د و خط��ایم ب��زرگ اس��ت و رس��وایم
نکند؛ و مرا به گاه  انجام گناه بیند و پرده [آبرویم] ندرد.

[...] ای آن که با من به احسان و نیکی رفتار کند و من با بدی و سرکش��ی [پاس��خش ده��م]؛

ای آن که مرا به ایمان هدایت کرد پیش از آنکه راه سپاسگزاریش شناسم؛ ای آن که ب��ه دوران 
ناخوشی ام خواندمش و درمانم بخشید، و برهنه بودم بپوشاندم، و گرسنه بودم س��یرم ک��رد، و
تشنه بودم سیرابم نمود، و خوار بودم عزی��زم ک��رد، و ن��ادان ب��ودم ش��ناختم داد، و تنه��ا ب��ودم
جمعیتم بخشید، و آواره بودم به وطن��م بازگردانی��د، و بین��وا ب��ودم ت��وانگرم س��اخت، و ی��اری
می جستم یاری ام داد، و توانگر بودم و آن را از من نستاند؛ ول�ی ب�ا همه ی این ه��ا [س��پاس او

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

رورا تویی که منت نهادی؛ تویی که نعمت دادی؛ [...] ت��ویی ک��ه کام��ل گردان��دی؛ [...] سل
[...] تویی که پناه دادی؛ تویی که کفایت کردی؛ تویی که ره نمودی؛ تویی که نگ��ه داش��تی؛
تویی که پوشاندی؛ تویی که آمرزیدی؛ تویی که [از لغزش ه��ا] درگذش��تی؛ [...] ت��ویی ک��ه
یاوری نمودی؛ تویی که توانایی دادی؛ تویی که پی��روزی بخش��یدی؛ ت��ویی ک��ه ش��فا دادی؛
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تویی که عافیت دادی؛ تویی که گرامی داشتی؛ تویی مبارک و برتر.

هی تو، همانا من از ستمگرانم. معب��ودی نیس��ت ج��ز [...] معبودی نیست جز تو، پاک و منزا
هی تو، هی تو، همانا من از آمرزش خواهانم. معبودی نیست جز تو، پاک و منزا تو، پاک و منزا
هی تو، هم��ان م��ن از بیمناک��انم. همانا من از یکتاپرستانم. معبودی نیست جز تو، پاک و منزا
هی تو، همانا من از هراسندگانم. معبودی نیس��ت ج��ز ت��و، معبودی نیست جز تو، پاک و منزا
هی تو، همانا من هی تو، همانا من از امیدوارانم. معبودی نیست جز تو، پاک و منزا پاک و منزا
هی تو، همانا من از درخواست کنندگانم. از مشتاقانم.[...] معبودی نیست جز تو، پاک و منزا

هی تو، همانا من از نیایشگرانم. معبودی نیست جز تو، پاک و منزا

[...] خداوندا! تو نزدیک ترین کسی هستی که بخوانندش و شتابنده ترین کس به اج��ابتی. ت��و
آنی که کریمانه تر از هر کس [از گناهان] درگذرد، و بخشنده ترین کسی هستی ک��ه بخش��د و
شنواترین کسی که خواهندش. ای بخشاینده در دنیا و آخرت و ای مهربان در هر دو جهان.

[...] ای منتهای آرمان خواستاران  مشتاق و نهایت آرزوی امیدواران؛ ای آن ک��ه دان��ش او ب��ر
هر چیز احاطه دارد و مهر و عطوفتش همه ی عذرخواهان را در برگرفته است.

[...] خداوندا! در این شب از هر خیری که میان بندگانت تقسیم می کنی برای ما نصیبی عطا
فرما و از هر نوری که بدان خلق را راهنمایی کنی و رحمتی ک��ه [ب��ر جهانی��ان] بگس��ترانی و
برکتی که فرو فرستی و عافیتی که بر بندگان پوشانی و رزق که گسترانی [برای ما بهره ای ق��رار

یم زمانی)ده،] ای مهربان ترین مهربانان.  (زبده ی مفاتیح الجنان، ترجمه کر

[از نیایش های اوست:] خداوندا! هر کس در پی  پناهی است و تو پناه من��ی، و ه��ر ک��س در
د درود فرست، و نیایشم را د و آل محما پی  دل آرامی است و تو دل آرام منی. خداوندا! بر محما

(حکمت نامه ی ام��امبشنو و دعایم اجابت نما، و بازگشت گاه و اقامت گاه مرا نزد خود قرار ده. 
)۴۹۳، ص۱حسین(ع)، ج
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