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  يشگفتارپ

  
اي از ده گفتار است كه در  آنچه در اين نوشتار آمده، خالصه

ي  شمسي، از شبكه 1385ي نخست عاشوراي سال  دهه
با توجه به . چهارم سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد

استقبال مخاطبان از مباحث پخش شده، به نظر رسيد نگارش 
مطالب گفتارهاي مزبور نيز بتواند براي ي  نشر چكيده و

آموزي از نهضت اباعبداهللا  عالقمندان به شناخت و درس
دانم از  بر خود واجب مي .سودمند واقع شود السالم عليه

متقبل زحماتي  ،عزيزاني كه در آماده سازي اين اثر براي نشر
 .شدند، سپاسگزاري نمايم

قبول درگاه حسيني قرار گرفته  اميد كه اين مختصر مورد 
    .دد واقع شوكنندگان عزيز مفي و براي مطالعه 

                                                          
  هدي طيبم 



 

 



 

 

  
  مقدمه

  
ه چند نكته ضروري به نظر اشاره ب ،ي بحث مهدر مقد

  .رسد مي
  

. امامند مالسال عليه الحسين اهللاعبدحضرت ابا: نخست اينكه
ديگران بايد  و كند كه پيشاپيش حركت مي است يمام شخصيتّا

شيعه يعني كسي  .را طي كنندآن حضرت مسير  ،ايشانپي  در
  .كند مي مشايعت را او رود و ميخويش پي امام  كه در
  

آن حضرت . ندا  سوهاُ السالم عليه امام حسين :دوم ي نكته
ت من، براي شما، ر شخصيد :ةٌسواُ فَلَكُم في: دفرماين مي

سوه يعني كسي كه ديگران اُ 1.الگويي براي تأسي كردن است
؛ بنابراين شيعيان آن شوند وا مانند و بگيرند الگو او از بايد

  .حضرت بايد در زندگي خود از ايشان الگو بگيرند
  

  :الربكَ ارضٍ لُّكُ و عاشورا ومٍي لُّكُ عبارت: سوم ي نكته
به اين معناست كه  كربالست؛ زمينسرو هر  هر روز عاشورا

 و السالم عليهعالوه بر عشق ورزيدن به حضرت اباعبداهللا 
مكتب عاشورا درس  بايد از ،براي آن بزرگوارسوگواري 
  .حسيني زندگي كردخويش،  توان در حد آموخت و

                           
  .63، ص 2علي بن عيسي اربلي، كشف الغمة، ج  ـ1



 

 

معرفت نهضت  ،عرفات ،عاشورايي حج در :چهارم ي نكته
 كه اين دو ؛است السالم عليه مام حسينعشق به ا منا، و عاشورا
  .هر يك بدون ديگري ناقص است و ملزوم يكديگرند الزم و
  

 ،ت اسالمميتما و ن حقيقتمكتب عاشورا مبي :پنجم ي نكته
نبايد بنابراين  ؛است تناسب الهي بين اجزاي آن با توازن و

 يا ، احساسيتاريخي ،انقالبي عديك ب فقط در را عاشورا
 ، يكي از ابعاداخالقي و عرفاني عدب. خالصه كرد عرفاني
به در اين نوشتار، اشاراتي شوراست كه عاي  واقعههاي  آموزه

  .خواهيم داشتآن 
  
، امام حسين عرفان واخالق  ي در عرصه: ي ششم هنكت

ي  در عرصه .را بر عهده دارندو راهبر  نقش راهنما السالم عليه
مصباح  السالم عليهاباعبداهللا حضرت  ،عرفان نظري علم اخالق و

عرفان  تربيت اخالقي و ي در عرصه و چراغ هدايت و هديال
  .باشند مي و كشتي نجات جاةالنّ سفينة ،عملي
   

درس از صدها درس عرفان  هبه د ،به اختصار ،اين اثر در
خواهيم اشاره  ،توان آموخت اخالق كه از مكتب عاشورا مي و

  .كرد



 

 

  
  

  
  موحد زيستن

  
مكتب ي عرفان، از  عرصههايي كه در  درس از يكي
  .د زيستن استدرس موح ،توان آموخت ميعاشورا 

جهان دانه به نگاه موح ،يكي از مقامات بلند عارفان راستين   
 در عالم واقعي مؤثّر تنها تنها فاعل حقيقي و آنان. هستي است

و مظاهر مجاري را قات مخلو و دانند ال ميرا خداي متع
لذا به احدي جز  و آورند حق به شمار ميحضرت ت فاعلي

از احدي  و دكنن مين و اتّكا و اعتماددوزند  نمي خدا چشم اميد
هايي از اين  به جلوه .دهند و پروا به دل راه نميجز خدا ترس 

ميكن اشاره مي توحيدي در نهضت حسيني ي هروحي.  
 رتـحضروزي : دـاينـفرم مي السالم عليهادق ـصام ـام

حضور  خويش جمع اصحاب در السالم عليهالحسين  اباعبداهللا
امبر ـلوات بر پيـص و لـي عزّوجداـد خـاز حم بعد و يافتند

انَّ اهللاَ و اهللاِ ما  يا اَيها النّاس: فرمودند وسلّم آله و عليه اهللا صلّيرم ـاك
بادخَلَقَ الع الّا عرِفوهيل، رَفوهذا عاف دوهبع، دوهبذا عستَغنَوا ا فَا

واهن سةِ مبادن عخداي متعال  ،به خدا سوگند !اي مردمان :ع
راه  شناخت او نيافريد مگر براي اينكه به معرفت و بندگان را

پيش  در را راه بندگي او ،او را شناختندكه  گاه آن و كنند پيدا
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 گي هربا عبادت او از بند ،او شدند ي گاه كه بنده آن گيرند و
  1.شوند نياز  ، بياوست چه غيرآن

ق در منزل شقو ،در سفر كربال السالم عليه اباعبداهللاحضرت 
در صدر بياناتشان خطاب به اصحاب  ،در نزديكي عراق

ارك هو كُلُّ يومٍ يفعلُ ما يشاء و ربنا تَب انَّ االَمرَ ِهللاِ: فرمودند
 چه آنهر . و در دست خداستن خدا همه از آ ،امور :في شَأنٍٍٍ

ق گيرد، آن را عملي ن تعلّت او بدامشي د واراده نماي خداكه 
 دست اندركارهر روز  ي تبارك و تعاليخدا و خواهد كرد

  2.است امور
 به خواهر هيخزيم در منزلهمچنين آن حضرت 
بر اساس سخن كه  عليها اهللا سالمبزرگوارشان حضرت زينب 

 ييا اُختاه كُلَّ ما قُض: فرمودند ،بودندشده  هاتف غيبي نگران
كرده است، واقع  مقدرهر آنچه خداوند  ،خواهرم :فَهو كائنٌ

  3.شود مي
 نخستين سخنراني خويش در السالم عليه اهللاحضرت اباعبد

خطاب به اصحاب  پايان فرمايشاتشان، در ،عاشوراروز در 
 :الكتاب و هو يتَولَّي الصالحينَ الَّذي نَزَّلَ ي اهللاُانَّ ولي: فرمودند

ست كه واهم  و فرستادفرو من خدايي است كه قرآن را  ولي
4.صالحان است ولي  

                           
  ,312، ص 5مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
  ,223، ص 1خوارزمي، مقتل، ج  ـ2
  ,225، ص 1خوارزمي، مقتل، ج  ـ3
  ,253، ص 1خوارزمي، مقتل، ج  ـ4



د زيستنموح  13  

 

عارف . بينند خويش نمي رت كسي را جز خدا وليضآن ح
 مؤثّر احدي را ،، جز خداخود ي انهدپرتو يقين موح در
ر د السالم عليه عليحضرت اميرالمؤمنين كه چنان .ندبي نمي

دارند ه به خدا عرضه ميمناجات شعباني : دال بِي كدالهي بِي
افزون شدن  ،خدايارّي؛ قصي و نَفعي و ضَغَيرِك زِيادتي و نَ

به من كه  سوديام و  كاسته شدن داراييو كه دارم  آنچه
، همه تنها به دست دگرد مي خسارتي كه به من وارد ورسد  مي

  1.دي جز تو نيستتوست و به دست اح
الحسين اباعبداهللا شود ي توحيدي سبب مي هاين روحي 

دشمن و  ترسي از د ونجز به رضايت الهي نينديش السالم عليه
با  د وندهبه دل راه ناو و تهديدات يدات تمه تجهيزات و

برابر دشمن  تا آخرين نفس در ،كاملو شجاعت شهامت 
  .كنند ايستادگي 

  :تعبير زيبايي نقل كرده استبا  سعدي اين مطلب را
ي زرش پاي ريز د چو درموح  

  سرش بر  نهي  هندي  تيغ گر و
  كس نباشد ز ش راسه د وـامي

  بس و است آيين توحيد  چنين
توان  ميعاشورا  ي كه از مكتبهاي درس يكي ازبنابراين 

 تنها خدا ،زندگي ي در عرصه د زيستن وموح آموخت، درس
 جهت تنها در ،نكوهش خلق ستايش و به اعتنا بي را ديدن و

                           
  .96، ص 91مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
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را هيچ  تطميع و تهديد خلق رضايت الهي عمل كردن و
  .استانگاشتن 



 

 

  
  
  

سن ظنّ به خدا و كارهاي خداوندح  
  

اخالق از مكتب  عرفان و ي عرصه كه در يديگر  درس
 سن تعبيرح و سن ظنّدرس ح ،موختتوان آ مي عاشورا

  . ات الهي استمقدر و نسبت به خدا
به خداي  سن ظنّحراستين، هاي عارفان  ويژگي يكي از

گاه ديد از. كارهاي حضرت حق است ات ومقدربه  ومتعال 
همچون  ،موجودات سن الهي است وگاه ح عالم جلوه ،عارف

جمال  سن وهاي ح ي عالمند كه جلوه تاالر آينه هايي در نهآي
تعبير در  لسالما عليهاميرالمؤمنين علي . است آنها نمودار الهي در
حمد خدايي  :لحمدهللاِ المتجلّي لخَلقه بِخَلقهاَ :فرمايند مي زيبايي

  1.دي نموش تجلّخاليق خوي بر ،قالب خلق و را كه در صورت
  ليك بنهاده به پيشاست معشوقه يكي 

  پيش  نههزار آي  صد  نظاره بهر  از
  ودهـبنم  ها هـنآي  آن  از  كـدر هر ي

  شيصورت خو صفاقالت و ث درق بر
 :اهللاِ جهو مثَوا فَلّوما تُينَاَ :فرمايد كريم مي قرآن خداوند در

  .2ستآنجاوجه الهي  ،دبه هر طرف كه رو كني

                           
  .108ي  البالغه، خطبه نهج ـ1
  .115ي  ي بقره، آيه سوره ـ2
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ما رأَيت شَيئاً : دفرماين مي السالم عليهالمؤمنين حضرت امير
الّا اهللاَ قَبلَه أَيتر و هعدب و هعم و فيه نظر يچ چيز به ه :و

 همراه آن پس از آن، آن، را پيش از كه خدانينداختم مگر آن 
  1.مشاهده كردم درون آن و

  : طاهربه تعبير زيباي بابا
  ينـموه ـت اـگرم دريـبن اـبه دري

  مـينوه ـت راـبنگرم صح به صحرا
   دشت و ه و دركو بنگرم ابه هر ج

  مـينوه ـا تـامت رعنـان از قـنش
سن ح ي لوههمه چيز ج عارف درت كه اسبه همين خاطر 

  .ورزد عشق مي به او بيند و و جمال معشوق ازلي را مي
   :سعديبه تعبير زيباي 
  از اوست خرّم م از آنم كه جهانبه جهان خرّ

  اوست كه همه عالم از عاشقم بر همه عالم
به عالم زيبابين  ينگاه ،شود كه عارف ميسبب اين نگرش 

  .كند پيدا
  :حافظ شيرازيباي زيبه تعبير 

  شهرم به عشق ورزيدن ي منم كه شهره
  بد ديدن  به م ا هالودـني  دهـكه دي منم 

في الحقيقه  ،شود مي عالم ايجاد در سوي ديگر هر چه از
 وجواد  ،حكيم و عليم ،و قدير غني خدا نيز فعل الهي است و

از چنين فاعلي جز خير صادر . است و عطوف و رحيم يمكر

                           
  .49، ص 1فيض كاشاني، عين اليقين، ج  ـ1
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في ما  يرُلخَاَلذا . محض جز نكويي نايد رِاز خي. نخواهد شد
قَوشود واقع مي كهاست در آن چيزي خير و مصلحت  :ع.  

ي عبد: فرمايد ميخداي متعال  است كه حديث قدسي در
 را ممنمؤ ي بنده :خَيراً جعلت لَه الّفي شََيء ا ال اَصرِفُه المؤمنَ

پيش  اي براي او هيچ حادثه دهم و هيچ موقعيتي قرار نمي در
 ت براي اوموقعي آورم مگر اينكه خيري در آن حادثه و نمي
  1.ما هكرد مقدر

لذا عارف  و شود او مي سن تعبيرح ، منشأعارف اين باور
  .كند ميتعبير زيبا  نيك و را آيد پيش مي چه هر
   :ي از حافظ شيرازي آمده استتعبير در
دم دركش را كار نيست صاف تو رد وبه د  

  ريخت عين الطاف است كه هر چه ساقي ما
آفرين  يأس و ءتعبير سو بافي و منفي بيني وعارف از بد

  .استمبرّ
است كه  وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيامبر اكرم منسوب به 

 ،بزرگترين گناه كبيره :بِاهللاِ اَكبرُ الكَبائرِ سوء الظَّنِّ :فرمودند
ات مقدر بيني نسبت به خدا ودب ي متعال وبه خدا ظنّ ءسو

در جهان ايجاد  ي متعالخدا چيزي كهبدبيني به  2.استالهي 
، آيد زندگي انسان پديد مي كه در عالم و و وقايعي كند مي

  .بزرگترين گناه كبيره است

                           
  .61، ص 2كليني، كافي، ج  ـ1
  .135، ص 3دي، كنزالعمال، ج متّقي هن ـ2
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 در السالم عليه امام حسين  ،راستاي همين نگاه عارفانه در
در  و آمدند فه ميارانش كه از كوي اح بن عدي ورمطپاسخ به 
 اهللاِ ا واَم: به آنها فرمودند ،مالقات كردند با حضرتبين راه 

به خدا  :م ظَفَرنارجوا اَن يكونَ خيراً ما اَراد اهللاُ بِنا قُتلنا اَالَانّي َ
در رابطه با ما  ي متعالخدا گونه است كه آنچه اميد من اين
اين  ه درخواست؛ ما و مصلحت به خيراست،  اراده فرموده

در خواه  وو كشته شويم به شهادت برسيم و نهضت حركت 
آنچه كه  1.اين مبارزه به پيروزي و موفّقيت دست پيدا كنيم

 بر در را ماو مصلحت  خيراست، اراده فرموده  ي متعالخدا
  .دارد

 ،عاشورا ي واقعه بين درزيبا ي هاين ديد ي ديگر نمونه
ر ساي و عليها اهللا سالمنب كه حضرت زي گردد هنگامي مشاهده مي

اسارت به دربار ابن زياد  بهدر كوفه  را السالم عليهمبيت  اهل
آن  عليها اهللا سالمزينب حضرت كه پس از آن .بردند عليه اهللا لعنة

ابن زياد نشان  مقابل در مندانه راتعزّبزرگوارانه و برخورد 
حضرت به  ،زياد براي تالفيابن  ،شود او تحقير مي دهند و مي

 كَيف رأَيت صنع اهللاِ بِاَخيك: دكن خطاب مي عليها اهللا سالم زينب
، كرد كاري را كه خدا با برادرت حسين !زينب؟ الحسينِ

: فرمودنددر پاسخ او  عليها اهللا سالمزينب حضرت ؟ چگونه ديدي
اين نگاه زيبابين  2.جز زيبايي نديدمچيزي  :ميالًج الّا يتأَر ما

عاشورا با  ي تواند در صحنه كه مي عليها اهللا سالمينب حضرت ز

                           
  .304، ص 7طبري، تاريخ، ج  ـ1
  .42، ص 2خوارزمي، مقتل، ج  ـ2
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 رشنگحاكي از  ،يي ببيندباليا زيبا آن همه مصائب و
  .است السالم عليه منيناميرالمؤ ي اين دخت بزرگوار عارفانه

توان از مكتب  ديگري كه ميهاي  درس از بنابراين يكي
 لهي وات امقدر و وند متعالبه خدا سن ظنّحآموخت، عاشورا 

رخدادهاي  ؛ زيرار نيكو كردن از رخدادهاي زندگي استيتعب
جانب  ازبراي مؤمن  ات الهي نيست ومقدرزندگي چيزي جز 

  .شود واقع نمي، جز خير حضرت حق



 

 

  
  

  
  توكّل

  
عاشورا  اخالق از عرفان و ي عرصه دركه  يديگر  درس

تنها به خدا اعتماد توكّل در زندگي و درس  ،موختتوان آ مي
  .كا كردن استاتّ و

 امور ي همه داند و مي مؤثّر را خداتنها  كسي كه از يك سو
 غير خدا بيند و مي ي متعالدر دست خداتحت اراده و  عالم را

از سوي ديگر به خدا  ورد وآ مي كاره به شمار در عالم هيچ را
و  دگانرا آگاه به نياز بن خدا سن ظن دارد وات الهي حمقدر و

عطوف و  كريم و و وادج و آنهارفع حوائج  بهقادر  و غني
كا خواهد اتّچنين فردي در زندگي تنها به خدا  ،داند رحيم مي

 كه جز خدا چرا و چشم اميد خواهد دوخت؛اكرد و تنها به 
خدا هم جز خير براي  و داند اي نمي در عالم كاره احدي را

 كه پيامبراست حديث آمده  در. كند نمي مقدرش بندگان
ما : ندال كردؤاز جبرئيل س وسلّم آله و عليه اهللا صلّيرگوار اسالم بز

؟ چيست ي عزّوجلخدا ل برتوكّ؟ التَّوكُّلُ علَي اهللاِ عزَّوجلَّ
لعلم بِاَنَّ المخلوقَ ال يضُرُّ و اَ: عرضه داشت عليه اهللا سالمجبرئيل 

منَعال ي عطي وال ي و نفَععمالُ  ال ياست نِالوأسِ عذا  .الخَلقِ يفَا
سوي اهللاِ و لَم يرج و لَم يخَف  ل ِالَحدلَم يعم ذلككانَ العبد كَ

ل توكّ :التَوكُّلُهو سوي اهللاِ و لَم يطمع في اَحد سوي اهللاِ فَهذا 
 رساند و حقيقت است كه مخلوق نه زياني مي پي بردن به اين

تواند مانع  نه مي عطا كند وتواند  ينه چيزي م ؛نه سودي
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كامل از مخلوق به طور كه شخص اين رسيدن چيزي شود و
 ،دگونه ش اي اين وقتي بنده. س پيشه كنديأ و هدقطع اميد كر

 ؛ز به خدا اميد نخواهد بستج ؛جز براي خدا كار نخواهد كرد
جز به خدا طمع نخواهد  و پروا نخواهد داشت جز از خدا

   1.است لتوكّيقت اين حق بست و
به هاي توكّل را  جلوه السالم عليهالحسين  اهللادر نهضت اباعبد

يكي از  در السالم عليه امام حسين. توان ديد زيبايي مي
 :خطاب به كوفيان فرمودند ،روز عاشورا شان درهاي سخنراني
اَنتُم ربِ واَ ابنُ الح وهدونَ شياعاي لشكريان (شما  :تَعتَم
متقابالً . كرديدو اتّكا پيروانش اعتماد  و يزيد به )سعدعمر

هو  الّنّي تَوكَّلت علَي اهللاِ ربي و ربكُم ما من دابه اا: فرمودند
 است كه پروردگار اهللا لم برتوكّاتّكا و ا من ام :آخذٌ بِناصيتها

اي نيست مگر   و جنبنده موجود زندههيچ  شماست و من و
پايان همان  درو . قدرت الهي است اراده و اينكه تحت

نا علَيك اَنت رب: ندي متعال عرضه داشتسخنراني به خدا
معبود محبوب و اي  !اي خداي بزرگ :تَوكَّلنا و الَيك المصيرُ

ما تنها بر  ؛ پسما هستيي  و صاحب و پروراننده تو رب !من
  2.توست سويه ما بصيرورت و شدن  كنيم و ل ميتوكّ تو

به  السالم عليه حسينو اعتماد اباعبداهللا الل ديگر توكّ ي جلوه
كه ي يدر دعارا نداشتن به احدي جز خدا  كااتّ و ي متعالخدا
نماز صبح با  به جا آوردناز  بعددر روز عاشورا ن حضرت آ

                           
  .194، ص 1 5حرّ عاملي، وسائل الشّيعة، ج  ـ1
  .7، ص 2خوارزمي، مقتل، ج  ـ2
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: ندايشان به خدا عرضه داشت. توان ديد ميخواندند،  يارانشان
جائي في كُلِّ شدةٍ و اَنت لي تي في كُلِّ كَربٍ و رم اَنت ثقَللّهاَ

اي محبوب و ! خداي من اي :و عدةٌثقَةٌ  في كُلِّ امرٍ نَزَلَ بي
 ي شديد و دشوار، تو در هر امر ناگوار و واقعه! معبود من

اي كه  حادثه و  و در هر واقعه اعتماد منيميد و اتّكا و ا ي نقطه
براي  من ي و عده  سرمايه ومني د معتم ،دآي پيش ميبراي من 

  1.هستي تآن موقعي مواجه شدن با
و تكيه نكردن به ل اين روح توكّ ديگرزيباي نمود نماد و 

زماني است كه  السالم عليهالحسين  اهللادر نهضت اباعبدغير خدا 
خبر شهادت مسلم بن عقيل  در منزل زباله، ،در بين راه

الً در آنجا اوحضرت آن  .رسد مي حضرت به آن عليه اهللا سالم
برخالف  گذارند؛ ان ميدر ميبا يارانشان  له راصادقانه مسئ
استفاده از  خاطر بهو رهبران كه با ديد دنيانگر  بسياري از

 آنان از را اتواقعي ي از، بسيارشاناننيروي طرفدار
به طور صريح به له را مسئ السالم عليه امام حسين ،شانندپو مي

قَد خَذَلَتنا ... قَد اَتانا خَبرٌ فَظيع  :نددار يارانشان اعالم مي
شيعتُنا؛ فَمن اَحب منكُم االنصراف فَلينصرِف، فَلَيس علَيه منّا 

مامشيعيان ما ... خبري بس تأثّرانگيز به ما رسيده است  :ذ
پس هر يك از شما كه دوست . اند دست از ياري ما برداشته

يعني  2.دارد، برگردد و از جانب ما حقّي بر گردن او نيست
روي ما بينيد كه جز شهادت پيشا ت را ميحال كه وضعي

                           
  .327، ص 7طبري، تاريخ، ج  ـ1
  .223، ص 7طبري، تاريخ، ج  ـ2
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اين . توانيد برگرديد مي ،مايليدكه كدام از شما  هر ،نيست
بسيار  ،كا به يارانداشتن و عدم اتّ تّكااي تنها به خدا  هروحي

   !زيباست
امام حسين . بينيم ميشب عاشورا ي را ي زيباتر جلوه

 ،كنند تجليل مياز وفاي يارانشان از اينكه  بعد السالم عليه
دشمن فقط با  .برگرديدي شما  اذن دادم كه همهمن  :فرمايند مي

توانيد  مي و شما از تاريكي شب استفاده كنيد .من كار دارد
شب را . با خود ببريد بگيريد و هم گان مرادست برخي از بست

  .كربال را ترك كنيد دهيد و محملي قرار
 و تكيه نداشتند ي متعالجز به خدا السالم عليهامام حسين 

د اي محمربقبل از ترك مدينه شان كه  نامه تدر پايان وصيلذا 
 الّما تَوفيقي او  :نوشتند اينگونه ،يادگار گذاشتندبه ه يفبن حن

اُنيب لَيها و كَّلتتَو لَيهموفّ :بِاهللاِ عخدا  يكابه اتّجز ت من قي
سوي او روي ه ب م وا هل كردمن تنها به خدا توكّ. نيست
  1.ما هآورد

توان  بنابراين درس ديگري كه از مكتب عاشورا مي
اد و اتّكال داشتن در زندگي آموخت، درس تنها به خدا اعتم

  .است

                           
  .188، ص 1خوارزمي، مقتل، ج  ـ1



 

 

  
  

  
  آرامش و صبر

  
از مكتب اخالق  عرفان و ي در عرصه درس ديگري كه

 حوادث وطوفان آرامش در دل توان آموخت،  ورا ميعاش
  . مصائب است باليا و دلدر  صبر

تحت  ،امور ي اينكه همه يكي از آثار يقين به توحيد و
 سن ظن وح نيز ست وي متعال ابه دست خدامشيت الهي و 
نيل به مقام اطمينان  از يك سو، ،ات الهيمقدر و اعتماد به خدا
تابي  بودن و بي حوادث و صابرترين  سهمگيندل  و آرامش در

ي سو از و است مصائب به هنگامنشان ندادن  عجزنكردن و 
 ينده وبه حوادث آنسبت تشويش اضطراب و عدم  ،ديگر

اي  كسي كه يقين دارد هيچ واقعه. سترويشامشكالت پ
ت الهي واقع مشياساس وقايع بر  تمام دهد و تصادفي رخ نمي

 و داند اي نمي كاره را در اين عرصه احدي جز خدا و شوند مي
رخدادهايي به وقوع همواره  ت پروردگارمشيكه معتقد است 
 ؛مصلحت مؤمن است و به سود كه خير وگيرد  تعلّق مي

ي هستند ا همز ي شفابخش تلخهامثل داروبراي او حوادث تلخ 
مرگ  وو رنجوري و هالكت بيماري از را بيمار كه شخص 
افسوسي بر  نه اندوه وچنين شخصي راين بناب ؛دهند نجات مي

به نسبت  و تشويشي نه نگراني و نچه رخ داده خواهد خوردآ
 ها تترين موقعي سختدل در  ينده خواهد داشت وآرخدادهاي 

  .از آرامش عميقي برخوردار خواهد بود
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عجِبت للمرء : فرمودند وسلّم آله و عليه اهللا صلّياكرم  پيامبر
 و ان قُرِض كانَ خَيراً لَه الّعزَّوجل قَضاء ا يقضي اهللاُالمسلمِ ال 

قاريضِ كانَ خيراً لَهغارِ بِالمم شارِقَ االَرضِ وم كلن ما ها وب
ي عزّوجل،شگفتم از شخص مسلمان كه خدا در :كانَ خَيراً لَه 
او تمام  كند مگر اينكه به سود نمي مقدربراي او  چيزي را

تمام  به سود او ،با قيچي ريزريز كنند را او اگرو  شود مي
 ،گمارندبغرب عالم  شرق و رواييرمانف به را او اگر و شود مي
  1.شد خواهد تمام او هم به سود باز

 ينده واز آترسي كه نه شود  نگاهي باعث ميبينش و چنين 
. دنسبت به گذشته وجود داشته باشحسرتي نه غصه و اندوه و 

 اهللاِ ءوليااَ نَّا :ه استفرمودكريم ن قرآور كه خداوند در ط همان
 نه خوف و ،دوستان خدا :نونَحزَم يه ال م ويهِلَع وفخَ ال

 2.نسبت به گذشته دارند ياندوه نه حزن و از آينده و ينگراني
: ه و فرموده استاين آرامشي است كه قرآن به آن اشاره كرد

ئتَطم نوا وكرِ اهللاِ، اَلَّذينَ آمهم بِذال بِاَنُّ قُلوبتَ اهللاِ كرِذطمنُّئ 
خدا آرامش  دلشان به ياد ند وآوردكه ايمان  كساني :لوبالقُ
آرامش  ها كه با ياد خداست كه دل! آگاه باشيد ت،ياف
 اين آرامش و مظهر تام السالم عليه امام حسين 3.ديابن مي

  .هستند ها موقعيتو دشوارترين ترين  اطمينان در سهمگين

                           
  .62، ص 2، ج كليني، كافي ـ1
  .62ي  ي يونس، آيه سوره ـ 2
  .28ي  ي رعد، آيه سوره ـ 3
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: نقل كرده است گونه كربال ايني  واقعهيكي از گزارشگران 
اَصحابِه و اَهلُ بيته و  مكسوراً قَطُّ قَد قُتلَ ولده يتو اهللاِ ما راَ

 ش،كه فرزندان به خدا سوگند هيچ شخصي را :جاشاً منه اَربطُ
 ،اشندبشده در هم شكسته  و ش و اصحابش كشتهبيت اهل
  1.نديدم السالم عليهالحسين  اهللاباعبد آرامتر از تر و قدم ثابت

هر چه به  روز عاشورا در: ددنفرمو السالم عليه سجادامام 
تر  مصائب سنگين و شديم تر مي اشورا نزديكظهر عبعداز
  2.دش تر مي تر و آرام پدرم شاداب ي چهره ،شد مي

 .شد نيز ديده مي السالم عليه اهللاعبدااين ويژگي در اصحاب اب
عبد  بن  حمانعبدالرّبا  صبح عاشورارير ب مزاح  شوخي و هرب

 قسم من اهل شوخي و به خدا :گويد ميبعد خودش  و كند مي
كه در پيش  ي، شادماني حقيقتاين موقعي ولي در ؛مزاح نيستم

  3.است آوردهبهجت اين مرا به  ،داريم
يك از اصحاب آن  كه از هيچ، المالس عليه هللااباعبداز نه تنها 
از حاكي حركتي كه عبارت و كوچكترين  حضرت نيز
اي  كوچكترين شكوه و مشاهده نشد ،باشد ناآرامي اضطراب و

  .به زبانشان جاري نشددر جريان عاشورا 
بر از اسب  السالم عليهامام حسين اي كه  در آخرين لحظه

به ، نددكشي لم مياين عا ها را در نفس آخرين ند وادافتزمين 
هاي  خون از تمام نقاط زخمكردند،  تنفّس مي اي كه، وقتي گونه

                           
  .119سيد بن طاووس، لهوف، ص  ـ1
  .297، ص 44مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2
  .1، ص 45مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ3
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براي آن از عالم باال  كرد، در اين هنگام، يشان فوران ميبدن ا
 كبر ليعي اارجِ ةُنَّئطمالم فسا النَّهتُييا اَ: مدآخطاب حضرت 

راضةًي مرضحالي كه  در ؛يا هاي نفسي كه به آرامش رسيد :ةًي
هم از تو پروردگارت و هستي راضي  تو از پروردگارت

  1.سوي او بازگرده ب ،شنود استخ
دهند و  ها از خود ضعف نشان مي در دشواريكساني 
هاي عظيمي را  كنند كه ظرفيت تابي مي شوند و بي مضطرب مي

اند و لذا خود  كه خداوند در درونشان قرار داده است، نشناخته
خداوند نه تنها براي كسي بيش . شمارند ناتوان مي را حقير و

آورد، بلكه فراتر از وسع، يعني  از طاقت او سختي پيش نمي
ي  در حدي كه شخص به سهولت بتواند تحمل كند، بر عهده

ال يكَلِّف اهللاُ نَفساً : فرمايد نهد، چنان كه خود مي كسي بار نمي
هااسع2.نهد سعش تكليف نميخداوند بر كسي بيش از و :الّ و 

ها و  پس ضعف نشان دادن، ناشي از عدم شناخت ظرفيت
  .هاي خويش است توانايي

و اهل بيت و اصحاب بزرگوار آن  السالم عليهامام حسين 
صبر و شكيبايي در دشوارترين موقعي ها  تحضرت، مظهر تام

ي كه در مكّه ايراد ا آن حضرت در سخنراني. باشند مي
نا اُجور ينَصبِرُ علي بالئه و يوفّ: هار داشتندفرمودند، اظ

كنيم و شكيبايي  بر بالي پروردگار صبر مي :الصابِرينَ

                           
  .28و  27هاي  ي فجر، آيه سوره ـ1
  .286ي  ي بقره، آيه سوره ـ2
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صابران را به نحو كمال به ما هاي  ورزيم و خداوند پاداش مي
  1.فرمايد عطا مي

از اين  ي مقدسه حيهفداه در زيارت نا امام زمان ارواحنا
خطاب به جد خويش آن حضرت . اند به عظمت ياد كردهصبر 

يا  :من صبرِك مالئكَةُ السماء قَد عجبت: دارند عرضه مي
ي  آفرين بود كه مالئكه قدر شگفتي صبر تو آن! اباعبداهللا
  2.شدند زده ها هم از آن شگفت آسمان

عاشورا كه از مكتب  هاي بزرگي از درسبنابراين يكي 
ها در  يبايي در دل سختيآرامش و شك سدرتوان آموخت،  مي
  .ان زندگي استيجر

  

                           
  .53سيد بن طاووس، لهوف، ص  ـ1
  .239 ، ص98مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2



 

 

  
  
  

  رضا
  

اخالق  عرفان و ي عرصههايي كه در  يكي ديگر از درس
 درس رضامندي وتوان آموخت،  از مكتب عاشورا مي

  .خرسندي است
جريان  درباهللا عارفان  .رضاست ي مرتبه ،فراتر از صبر

ضا راين . ندو خشنود  راضي ،از مقدرات الهي ،ي خويشزندگ
كه هر چه از معشوق  چرا ؛الهي است و عشق محبت ي ثمره
بخش  و دوست داشتني و لذّتبراي عاشق شيرين  ،رسد مي

 ياران بزرگوار آن حضرت و السالم عليهعشق اباعبداهللا . است
ساز ايجاد روح رضايت در دل  زمينه ي متعال،به خدا
از  يناش يان رضاي. هاي روز عاشوراست واقعه ترين سهمگين

نيز  را رامش عظيم اواست كه آبه خد السالم عليهعشق اباعبداهللا 
  .شده است سبب

  :به تعبير زيباي شاعر
  ستابه حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي 

  به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست
ترين  ترين و سهمگين سخت السالم عليه حضرت اباعبداهللا
 حضرت نكنند؛ چرا كه آ ندانه استقبال ميمصائب را رضايتم

  .زند كه اين مقدرات را رقم مي باشند ميي خدايي  شيفته
  ات اوذّـم لـچش ا ميـدر بالي

  مات اويم، مات اويم، مات او
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در رابطه با اصحاب اباعبداهللا  السالم عليهامام صادق 
اصحاب ايشان  :الحديدمس ال يمسونَ اَلَم : فرمودند السالم عليه
شد  وز عاشورا درد تيغ و تيرهايي كه بر پيكرشان وارد ميدر ر

. آوري نيست البته اين چيز شگفت 1.كردند را احساس نمي
كه را هايي  ي معشوقي است، حادثه وقتي انسان شيفته و خيره

طور كه زنان دربار  انكند؛ هم دهد احساس نمي برايش رخ مي
آنها عبور كرد،  از پيشاروي السالم عليهيوسف صديق  مصر وقتي

ها را به  ي او شدند كه درد بريده شدن دست چنان شيفته
. احساس نكردند ،ي چاقوهايي كه در دستشان بود وسيله

محو و مبهوت و   نيز چنان شيفته السالم عليهاصحاب اباعبداهللا 
الم عليهت زيبا و دوست داشتني حضرت اباعبداهللا شخصيالس 

  . را احساس نكردند ها درد تير و تيغ بودند كه
امام . باالتر از اين بود، السالم عليهرضاي خود اباعبداهللا 

الجمعي  مقام جمع ،به عنوان ولي اعظم خدا السالم عليهحسين 
آن حضرت بر  .باشند ت صحو بعد المحو ميدارند و در موقعي

ها را احساس  خالف اصحاب خويش، درد تيرها و تيغ
بينند،  را از جانب محبوب خويش مي اما چون آنها ،كنند مي

  .برايشان دوست داشتني است
  به تيغم گر كُشد دستش نگيرم 

  ذيرمـد، منّت پـرم زنـگر تي و
  كمان ابروي ما را گو بزن تير 

  كه پيش دست و بازويت بميرم

                           
  .80، ص 45مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
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را هنگام  السالم عليهي ديگر روح رضامند اباعبداهللا  جلوه
. بينيم مي السالم عليهر شهادت فرزند بزرگوارشان علي اصغ

گاه كه تير سه شعبه، سر مطهر اين فرزند بزرگوار حضرت  آن
زد،  را ذبح كرد، در حالي كه خون فواره مي السالم عليهاباعبداهللا 

دست خويش را زير گلوي حضرت علي  السالم عليهامام حسين 
به  ها را به آسمان پاشيدند؛ ند و خونگرفت السالم عليهاصغر 

ه به خدا اگ آن. ها به زمين نيامد اي از آن خون طوري كه قطره
تحمل اين  :بِعينِ اهللاِ اَنَّهبي هونَ علَي ما نَزَلَ : عرضه داشتند
ي سهمگيني آن براي من آسان است؛ چرا كه اين  حادثه با همه

  1.افتد ايثار در برابر ديدگان محبوب و معشوقم اتّفاق مي
اي در  حده عليمستقلّ و ي  ق، سليقهشخص محب و عاش

پسندد و  ندارد، آنچه را كه محبوب مي خويش برابر محبوب
  .دارد پسندد و دوست مي ، او هم ميدارد روا مي

  :به تعبير باباطاهر عريان
  يكـي درد و يكـي درمـان پسنــدد

  ددـران پسنـي هجـل و يكـي وصـيك
  ان و درد و وصل و هجرانمن از درم

  ددـان پسنــانـه را جـچـم آندــپسن
قبل از  مكّهاي كه در  در خطبه السالم عليهامام حسين 

 آنچه: رِضَا اهللاِ رِضانا اَهلَ البيت: حركت خواندند، بيان داشتند

                           
  .103سيد بن طاووس، لهوف، ص  ـ1
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ما اهل بيت  تپسندد، همان مورد رضاي خداي متعال مي
   1.است

از اسب  السالم عليههللا حضرت اباعبداكه  در آخرين لحظات
رو افتادند و جبين بر خاك نهادند و به مناجات با خدا ف

يا اَيتُها : رسد مشغول شدند، از جانب حضرت حق ندا مي
اي روح به  :النَّفس المطمئنَّةُ ارجِعي الي ربك راضيةً مرضيةً

به سوي پروردگار خويش بازگرد در حالي كه ! آرامش رسيده
ي و هم پروردگارت از خشنود راضي وهم تو از پروردگارت 

  2.تو خشنود و راضي است
هاي ديگري كه از مكتب عاشورا  بنابراين يكي از درس

  .ي زندگي است توان آموخت، درس رضا در عرصه مي
  
  
  
  

                           
  .53سيد بن طاووس، لهوف، ص  ـ1
  .28و  27 هاي آيهي فجر،  سوره ـ2



 

 

  
  
  

  عبادت و عبوديت، آزادگي و حرّيت
  

ي عرفان و اخالق  ي كه در عرصههاي يكي ديگر از درس
ت و خت، درس عبادت و عبوديتوان آمو از مكتب عاشورا مي
  .آزادگي و حرّيت است

معرّفي  اينگونه را  الهي انبياي ي هقرآن كريم پيام اصلي هم
خدا را پيشه  بندگي :اُعبدوا اهللاَ و اجتَنبوا الطّاغوت :كرده است

  1.باز زنيد طاغوت سر بندگياز تن دادن به  كنيد و
ت و ديوعب ي براي نيل به مرتبهاست  تالشيعبادت 

 و يآزادگ رمز ،بندگي خداي متعال و تو عبودي ؛بندگي
 زندگيدر انسان را  چه كهآن هر. مخلوق استبندگي  حرّيت از
 ق به آن گرفتاردام تعلّ در انسان و ندخود ك دايشي واله و
بياموزند كه  انسانتا به  مبعوث شدند انبيا ست ووااله  ،گردد

رمز  .آن شود  كه انسان والهندارد  شايستگيهيچ چيز جز اهللا 
كه  ،يبيرون يها اسارت و دروني هاي وابستگيانسان از  رهايي

به  قتعلّ و درونيهاي  همين وابستگي ازناشي هم ها آن
ت حضرت حق نهادن سر به عبودي خدا و يتنها بندگ، دنياست
 الّا لها قولوا ال: فرمودند وسلّم آله و عليه اهللا صلّياكرم  رپيامب. است

قائل  ،جز اهللا نيست الهيبه اين حقيقت بزرگ كه  :حوافلتُ اهللاَُ

                           
  ,36ي  ي نحل، آيه سوره ـ1
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 انسان با سر نهادن به 1.برسيدو رستگاري تا به فالح  ،شويد
. شود يمخلوق رها م بندگياز  ،حضرت حق بندگي راه

د قَو  كيرَغَ بدن عكُال تَ :ندفرمود السالم عليهعلي  اميرالمؤمنين
جلَعاهللاُ ك را آزاد آفريدهو نباش كه خدا ت يديگر ي بنده :اًرّح 

  2.است
است كه  امري ت است ومفهوم عبودي يتعبير عمل ،عبادت 

و روح بندگي  كند ت را در جان انسان تثبيت ميحقيقت عبودي
هاي هعرص و يزندگ يها تحضرت حق را در كالبد تمام فعالي 

و آزاده و  يلمتعا يانسان اواز  دهد و يم يرّحيات انسان تس
ةُ لعبودياَ: ندفرماي مي السالم عليه امام صادق. سازد يخداگونه م

جهرَةٌ كُنهةُوها الرُّبوبي: آننه است كه كُ يت گوهرعبودي 
تّي : در حديث قدسي است كه 3.است تربوبيعني حبدي اَطع

و مطيع، فرمانبر و عبد من باش تا ت! ي من بنده :اَجعلَك مثَلي
  4.سازمخودم از مثَلي را 

را  لهيخالفت ا يبه انسان شايستگ ياين خداگونگ
شود قلب انسان  ياست كه سبب م يهلّالةبخشد و اين خليف يم

شود يفعل اله يو پيكر انسان مجرا ت اهللاجايگاه مشي .
و ساير  ؛عين اهللا ،چشمش ؛يداهللا ،دستش ؛لسان اهللا ،زبانش
 ياز چنين انسان. دگرد ياله علف يمجرا هم پيكرش ياعضا

                           
  .202 ، ص18مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
  .227 ، ص74مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2
  .7، مصباح الشّريعة، ص السالم عليهامام صادق  ـ3
  .361حرّ عاملي، جواهر السنية، ص  ـ4
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حاكم بر عوالم وجود او،  ي زند و اراده يسر م يخداي فعل
  .است رسيدن به اين منزل يبراراهي  ،عبادت .شود يم

ترين  كامل زيباترين و ،عبادت و مناجات ،از منظر ديگر
و راه يافتن به خلوت  يد عشق باختن با معشوق ازلرشكل ن
لذا . است يو لقاء اله لمحفل قرب و فرصت وص انس و

عبادت و به  ،ندحضرت حقّ يان واقععارفان راستين كه محب
 وسلّم آله و عليه اهللا صلّي اكرم پيامبر. ورزند يمناجات حق عشق م

و  اَفضَلُ النّاسِ من عشَقَ العبادةَ، فَعانَقَها و اَحبها بِقَلبِه: ددنفرمو
هدستَفَرَّغَ لَ باشَرَها بِج به است كه  يها كس برترين انسان :هاو

ي  با همه آغوش است؛ با عبادت هم ؛ورزد عشق ميعبادت 
رد و با پيكر خود با دا يمرا دوست عبادت  ،ت دل خودظرفي

   1.كند يخلوت مبا عبادت  عبادت محشور است و
 :دندار يعرضه م وندبه خدا السالم عليهعلي  اميرالمؤمنين

 معاً في جنَّتك؛ لكنخَوفاً من نارِك و ال طَما عبدتُك ! الهي
دتُكبةِ فَعبادلعاَهالً ل دتُكجنه از ترس دوزخت  !پروردگارا :و

بلكه تو را سزاوار  ؛مكردرا عبادت ن تو ،نه به طمع بهشتتو 
پيش در تو را  يبندگ ت وادراه عبلذا ديدم و شدن عبادت 
   2.گرفتم

 اهللاَ عزَّوجلَّ قَوم عبدوا: ندفرماي مي المالس عليه امام صادق
خدا را  گروهي :و هي اَفضَلُ العبادةِ فَهو عبادةُ االَحرارِلَه حباً 
اين عبادت  .كنند يمي بندگ عبادت و ،و محبت سر عشق از

                           
  .83، ص 2كليني، كافي، ج  ـ1
  .186، ص 67مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2
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 يراه آزادگ ،پس عبادت 1.برترين عبادت استو آزادگان 
  .است

   خود دلشادم ي هاز گفتو گويم  يفاش م
  دمهر دو جهان آزااز  م وـعشق ي هدـبن

برادر بزرگوارشان تاسوعا به  در روز السالم عليه امام حسين
نّا في هذَا : اس فرمودندحضرت عبم عاَن تَصرِفَه نِ استَطَعتا
ومِ فَافعه اللَّاليلّي في هذلَّنا نُصيلَةِ ل لَعباَنّي اُح علَمنَّه يفَا 
لوةَ لَهكَثرَةَ الص و تابِهةَ كتَالو غفارِ وستاال و عاءبرادر يا :الد! 

روز (اين روز در  يدرگير ازآنها را  ،اگر در توان توست
نماز  ،مانده باقي شبدر اين يك  تا ؛منصرف كن )تاسوعا

 ي متعالچرا كه خدا .كنيم يامشب را به نماز ط وبگزاريم 
تالوت قرآن و  ي همن دلداد. ورزم عشق مي مازنبه داند من  يم

: است لذا روايت شده 2.ماستغفار دعا كردن وفراوان  دوستدار
 يلَهم دوِ اَصحابه تلك اللَّيلَةِو  )السالم عليه(و بات الحسينُ 

دقاع مٍ وقائ و ساجِد عٍ وينَ راكالنَّحلِ ما ب ويامام حسين :كَد 
 ياي ط به گونه را آن شب ان،شبزرگوار و اصحاب سالمال عليه

 همانند ايشانعبادت و تالوت قرآن و ذكر  يكه صدا كردند
يا در حال  آنان. رسيد يعسل به گوش م يزنبورها يصدا

حال قيام بودند يا در يا در  ود؛ركوع بودند يا در حال سج
  3.حال قعود

                           
  .62، ص 1حرّ عاملي، وسائل الشّيعة، ج  ـ1
  . 391، ص44مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2
  .94سيد بن طاووس، لهوف، ص  ـ3
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در ظهر  انانشو يار السالم عليهاباعبداهللا الحسين حضرت 
در  به نماز ايستادند و ،در برابر رگبار تير دشمنانو عاشورا 

 ند،زمين افتاد راز اسب ب آن حضرتهم كه  اتآخرين لحظ
  .پرداختند وندخدا بامناجات به و  ردندگذاسر به سجده 

كه از مكتب عاشورا  يهاي ديگر از درس يبنابراين يك
شقانه با حضرت مناجات عا درس عبادت و ،وان آموختت مي
از آن  يناش يآزادگو  يتحرّو گار دت پرورو عبودي ،حق
  .است



 

 

  
  

  
  تسليم و تفويض

  
عرفان  اخالق و ي هكه در عرص يهاي ديگر از درس ييك

تفويض  درس تسليم و ،توان آموخت در مكتب عاشورا مي
  .است
 يهادپيامو يكي از  يت و بندگاز آثار مهم عبودي ييك
 معبود و برابردر  بودنتسليم  ،يگدادلد عشق و ي هعمد

 يا خواسته و يخود رأ از و خويشتنوجود  ي هبا هم ،معشوق
خود را در برابر ، عبد از يك سو. ستدر پيشگاه او نداشتن
چرا كه  ؛داند فهم نمي صاحب تشخيص و ،خويش يموال
او به  است و 1داناچيز به همه : ليمع ءيشَ لِّكُبِاو  يموال

از : ليالًقَ الّا لمِعال نَم مما اوتيتُ و مصداق ،مخلوقو عبد عنوان 
اين چگونه  و. است 2 دانايي جز اندكي به شما داده نشده

خود را صاحب نظر بشمارد  ،م مطلقجاهل مطلق در برابر عال
  و اظهار رأي و نظر كند؟ 
ي هنگام ،حقوقدانيا  شناس و جامعه، بزرگترين فيزيكدان

در مقابل  كند و خود را به پزشك تسليم مي ،شود بيمار ميكه 
در  ندارد و ينظر و يخودش رأاز  ،او ي هتشخيص كارشناسان
نشان  يمخالفت ومقاومت از خود او  يبرابر اقدامات درمان

                           
  .29ي  ي بقره، آيه سوره ـ1
  .85ي  ي إسراء، آيه سوره ـ2
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چرا كه او  ؛سپارد او مي يخود را به تيغ جراح يحتّ و دده نمي
   .داند ميخود را ناآگاه  و دانا ص ومتخصآن رشته  دررا 

او را علم  جهل مطلق وخود را  ،عبد در برابر پروردگار
 .طلق استمتسليم و لذا در برابر رب خويش داند  مي نهايت يب

 لعبد كَالميت بينَ يديِ الغَسالِاَ :آمده است كالم عارفاندر 
بين دو دست  يعبد حقيق :يقَلِّبه كَيف يشاء )لاسبينَ يديِ الغ(

است بين دو دست  يا همثل جناز ،يجالل اله جمال و
چرخاند و  جنازه را مي ،خواهد مي به هر سو او كه ،يشو مرده

خدا هم  يعبد حقيق 1.دهد نشان نمي يجنازه از خود مقاومت
ابراز  از خود ينظر تسليم است و اينگونه در دست پروردگار 

او رقم  يمتعال برا ياست كه خدا يچيز يپذيرا كند و نمي
  . زند مي

 خواست واز خود  ،محب در برابر محبوب ،ديگر سوياز 
 را ابراز خود ي هسليقندارد تا خواست و  اي جداگانه ي سليقه

 از خود ،كند كند يا در برابر آنچه محبوب با او مي و اظهار
  . نشان دهد يمخالفت مقاومت و

 ويشخكار ، و محب واقعي پروردگار يبنابراين عبد حقيق
گذار و تفويض وااست، عليم و  حكيم، خبير ي كهيدارا به خ

 صيرٌب اهللاَ نَّا ي اهللاِلَا يمراَ ضوفَاُ: فرمايد كريم ميقرآن . دكن مي
كارم را به خداوند تفويض نمودم، زيرا خداوند بر  :بادالعبِ

  2.احوال بندگانش بصير و بيناست
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 ،كند با او ميو معشوق عبد عاشق در برابر آنچه محبوب 
معبود به او دستور  برابر آنچه مطلق است و در پذيرش

در  وندخدا راچه آن هر. است حضاطاعت مت و تبعي ،دهد مي
شادمانه پذيرا  با آغوش باز و ،آورد پيش مي او براي يزندگ
كند  مي ررّمق او يابر ،ديندر  را كه پروردگارچه آن شود و مي

  .دكن اطاعت مي ي باز هو روحي يبا خرسند
 ياين تسليم و تفويض را در عاشورا به روشن ي هجلو

 وسلّم آله و عليه اهللا صلّياكرم گاه كه پيامبر  آن. توان مشاهده كرد مي
ي اُخرُج الَ: فرمودند السالم عليهبه امام حسين  يا در مكاشفه

ن شاء اهللاُ اَ لَقَد ... العراقِ فَانَّ اهللاَ تَعالي شاء اَن يراك قَتيالً
چرا كه  ؛عراق حركت كن ياز مدينه به سو :يراهنَّ سباياً

در راه را  ق گرفته است كه تومتعال به اين تعلّ يخدات مشي
فرموده اراده خداي متعال  ...ه كند كشته مشاهد شهيد وخود 
باعبداهللا ا 1؛ببيند ريدر راه خود اسهم را  كه خاندان تو است

ر شد مقرّ ي متعالكه از جانب خدارا آنچه  السالم عليه الحسين
با  ،ابالغ شد يشانبه ا وسلّم آله و عليه اهللا صلّياكرم زبان پيامبر  ازو 

شدندتسليم مطلق پذيرا  ي هروحي.  
ي زمان ،عاشورا ي هدر واقعتسليم  ي ازديگر ي هنمون 

 يدر نزديك السالم عليه اكبري علحضرت كه  گردد ميمشاهده 
 .د كه شهادت در پيش استنشو مي خبرداركربال از جانب پدر 

: دـكن در سؤال ميـاز پ السالم عليهاعبداهللا ـفرزند بزرگوار ابن اي
؟ امام حسين ر حق نيستيمبمگر ما  ؟قِّلَسنا علَي الحاَ 
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: يلب: فرمايند مي كنند و تأييد ميسخن ايشان را  السالم عليه
ي اذاً ال نُبال: دندار عرضه ميپس آن حضرت به پدر . آري

وتو ترس هراس، چهكشته شدن  ،در آن صورت :بِالم 
باعث  ،خدا يدر راه رضاكشته شدن  1خواهد داشت؟ ياهميت

 يتقدير اله يپذيرا السالم عليهحضرت علي اكبر . افتخار است
  . است

به نزد امام حسين  يك از اصحاب در روز عاشورا هر
مقداري حضرت رفتن بگيرند، ان ميد اذن بهتا آمدند  السالم عليه

اما هنگامي كه اين پسر بزرگوار و  ؛نگه داشتندل معطّآنها را 
تا براي به ميدان  دآمدن السالم عليهمحبوب حضرت اباعبداهللا 

به اين فرزند كه  يشديد ي هرغم عالق عليرفتن اذن بگيرند، 
 به ايشانو بالفاصله  دندنكردرنگ  ياندك ،ندشتدابزرگوارشان 

ات اين تسليم در آخرين لحظ. ميدان جنگ دادندبه رفتن اذن 
آخرين  السالم عليه باعبداهللا الحسينكه ا گاه آن. كرد يتجلّ نيز

به و  از دست دادند و ديگر تاب استقامت نداشتندنيز رمق را 
  :تعبير شاعر

  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
دالشهدا بر جالل طاقت داشتنه سي  

بر زمين به صورت   ،حضرت از روي اسبهنگام در آن 
 ايمشغول مناجات با خد جبين بر خاك نهادند و افتادند و

، يا رب ائكصبراً علي قَض! الهي :عرضه داشتند و شدند متعال
، ما لي رب سواك و ال سواك، يا غياثَ المستَغيثين الهال 
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 عبودغَيرُمر ر د !من و معبودمحبوب  يا :كآنچه تو برايم مقد
رس فريادي ا يست؛جز تو ن يمعبود ؛صابرم ،فرمودي
، پروردگاري جز تو براي من نيست و معبودي خواهانفرياد

  1.جز تو ندارم
مكتب عاشورا كه از  يهاي درسديگر از  يبنابراين يك

حضرت رس تسليم و تفويض در پيشگاه دتوان آموخت،  مي
در انسان  اينكه است و ياله و مقرّرات اتمقدردر برابر  و حق

از خود ،يت الهبرابر مشي و ه باشدنداشت يخواست ه ونظري 
  .و واگذار نمايد تفويض وندبه خدا خويش را امور  تمامي

                           
  .357مقرّم، مقتل، ص  ـ1



 

 

  
  
  

  علو همت، مناعت طبع، كرامت و عزّت نفس
  

اخالق از مكتب  عرفان و ي هصكه در عر يديگر  درس
 ،مناعت طبع ،تهم ورس علد ،توان آموخت عاشورا مي

  .ت نفس استعزّ وكرامت 
 كه خداوند در وجود او نهادهرا  يعظمتارزش و انسان اگر 

ند بي تر ميم گرانبهاعالَ ي هرا از هم يشگوهر جان خو ،بشناسد
را بفروشد دنيا خويشتن  ي هحاضر نخواهد شد به قيمت هم و
و يا آن را  بايدسترس شيطان قرار دهد كه برُدرا در  آنيا  و

بلكه  ؛يدبياال يقرار دهد و به زشت ها در معرض آلودگي
اين گوهر  يرو ،ماهري تراشجواهرو شناس رهمچون گوه

و  يزيباي ،دهد كه به آن مي يزيباي يها با تراش كند و كار مي
 السالم عليهعلي  اميرالمؤمنين .كند آن را صد چندان ميارزش 

كه خويشتن را  يكس :جلَّ اَمرُهمن عرَف نَفسه  :دماينفر مي
: فرمايند همچنين مي 1.كارش باال خواهد گرفت ،بشناسد

 :فَاَعتَقَها و نَزَّهها عن كُلِّ ما يبعدها لعارِف من عرَف نَفسهاَ
 برده و يخويش پو حقيقت است كه به ارزش  يعارف كس

او را كه چه نآ هراز كرده و  قات رهاها و تعلّ اسارت ا ازرخود 
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و نيز  1.ستا پاك كرده و تنزيه، كند از كمال محروم مي
من لَم يعرِف نَفسه بعد عن سبيلِ النَّجاةِ و خَبطَ في : فرمايند مي

هاالتالج از راه  ،كه خويشتن را نشناسدي كس :الضَّاللِ و
ها به  يها و نادان يگمراهي در واد و افتد دور ميبه نجات 

  2.خواهد رفت هاهر بي
خَطَراً؟  من اَعظَم النّاسِ: پرسيدند السالم عليه سجاداز امام 

 راًطَنيا خَالد يرَم ين لَم: ندفرمود؟ بزرگترين انسان كيست
نَلفس3.داند ي خويش نمي ي دنيا را بها و همپايه كسي كه همه :ه  

هانَت  من: كه فرمودندروايت شده  السالم عليه ياز امام هاد
هنَفس لَيهع ن شَرَّهختهكه ارزش خويش را نشنا يكس :فَال تَأم 

خود را از شّر او در  ،پندارد مي يو خود را موجود حقيراست 
دست به بزرگترين جنايات  يكه به اندك بهاي چرا 4؛دانامان ن

  .خواهد زد
  :به تعبير شاعر
  كه نفروشد وجود من غالم آن

  جود ل وافضسلطان با ادان ب جز
پرست تمن غالم آن مس هم  

  شكست  اردـن اـبه غير كيمي  وك

                           
  .239غررالحكم، ص آمدي،  ـ1
  .233آمدي، غررالحكم، ص  ـ2
  .135، ص 75مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ3
  .300، ص 72مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ4



   45 علّو همت، مناعت طبع، كرامت و عزّت نفس

 

لَيس : خطاب به اصحابشان فرمودند السالم عليه امام سجاد
ي منَ من رض فَال تَبيعوها بِغَيرِها فَانَّه الجنَّةِ الَّبدانكُم ثَمنٌ اِالَ

ضنيا فَقَد ربِالخَاهللاِ بِالد جز  يشما بهاي يها نبدبراي  :سيسِي
 در قبال بهشت جزپس گوهر نفس خود را  ؛بهشت نيست

فقط به دريافت دنيا  ي متعالاز خداكه  يكس زيرا .نفروشيد
كه  يكس 1.قناعت كرده است  يبهاي به چيز بسيار كم ،شد يراض

تن ، تهديدتطميع و با  ،را بشناسد يشخو يارزش گوهر انسان
 خواهد بودوجه حاضر ن به هيچ د وادخواهد ن يخوارذلّت و به 

او كشته شدن به تيغ . دماينور سكوت زدر برابر ظلم و 
دهد و  آنها ترجيح مي مقابلتسليم در  يزبون را برها  طاغوت

  .گزيند ميزبون بر يزندگ تمندانه را برعزّمرگ 
  :به تعبير حافظ

زير چرخ كبود  ت آنم كهغالم هم  
  ق پذيرد آزاد استاز آنچه رنگ تعلّ

 ،خود يتنبرادر نا ،فطرَدر پاسخ به اَ السالم عليه ينامام حس
به خدا سوگند  :من نَفسي اَبداً يةَنالد يو اهللاِ ال اَعط: فرمودند

  2.نخواهم دادي خواربه من تن هرگز 
وم محرم خطاب به اصحاب ددر روز طور  همين و

ةً و الحيوةَ عادس الّانّي ال اَري الموت ا: فرمودندبزرگوارشان 
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مينَ االظّال عرَماً الّممن مرگ در راه خدا را جز سعادت و  :ب
  1.بينم ر ظالمان را جز خواري نميزنده ماندن در كنا

را تهديد  السالم عليهوقتي حرّ بن يزيد رياحي، امام حسين 
لَيس شَأني شَأنَ من يخاف : كرد، حضرت به او فرمودند

وتبيلِ نَ، ما اَالملي سع وتنَ المهوالح حياءا زِّ وقِّيلِ الع ، ...
يم الَعلي من اَن اَحملَ الضَّكبرُ من ذلك و همتي َانَّ نَفسي َالَ

وتنَ الممرگ چه  ؛نيستم كه از مرگ بترسم يمن كس :خَوفاً م
روح . حق ياحيا است در راه رسيدن به عزّت و يچيز كوچك
از ترس تر از آن است كه ت من بلندهم و تر از آنمن بزرگ

  2.دهم يتن به خواركشته شدن 
ال، : ندعاشورا فرمود در روز السالم عليهاباعبداهللا حضرت 

اهللاِ ال اَعطيهِم بِيال اَو الذَّليلِ و عطاءدي افبيدالع رارم فنهرُّ م: 
دست ، ذليلخوار و  يها انسان انندخدا سوگند من همبه ، نه

خواهم از آنها ن بردگانمانند ه و خواهم داد؛بيعت به آنها ن
بن  ياَال انَّ الدع: ندفرمود در جاي ديگر حضرت 3.گريخت

عالدكَزَ ينَّ قَد رم يهاته لَّةِ و الذِّلَّةِ وينَ السينَ اثنَتَينِ با ب
و حجور طابت  و المؤمنونَ هيابي اهللاُ لَنا ذلك و رسولُ ،ةِالذِّلَّ

ع رَت وطَه ةٌ واَبي نُفوس ةٌ ويمح ةَنوفرَ طاعن اَن تُؤثاللِّئامِ  م
من را بر ، )يزيد(فرزند پست  اين پست :علي مصارِعِ الكرامِ

شمشير و كشته شدن از يك سو ؛ قرار داده است يسر دو راه
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دادن  ذلّتتن به  .دادن يوارت و خذلّتن به  ديگر ياز سوو 
و  وسلّم آله و عليه اهللا صلّيپيامبر او  متعال و يخدا .ما دور است از

 يها انديشه و اند كه ما را پرورانده يپاك يها دامن مؤمنان و
با ا ،ناپذير تسليم يها روح روند و ظلم نمي كه زير بار يبلند

آن را بر  و دهيمتن لئيمان  و فرمانبريبه طاعت دارند كه ما 
  1.ترجيح دهيم كرامت ت وكشته شدن در اوج عزّ

در  امعليه اهللا سالمو حضرت زينب  سجادكه امام  يت نفسعزّ
 ،از خود نشان دادند هماعلي اهللا لعنةيزيد  كاخو در  دربار ابن زياد

  . ت نفس استديگر اين عظمت و عزّ يها  هجلو
مكتب  بزرگ ديگري كه از يها درس بنابراين يكي از

، مناعت طبع، تهمودرس علمي توان آموخت، عاشورا 
  .استدر برابر ستمگران نفس ت عزّ وكرامت 

                           
  .7، ص 2خوارزمي، مقتل، ج  ـ1



 

 

  
  
  

  جمال اخالقي
  

 اخالق عرفان و ي هدر عرص ي كهديگر يها از درسيكي 
 ياخالق يها درس زيبايي ،توان آموخت ميمكتب عاشورا از 

  .است
 اصالح و انسان است و يرفتارها يير بناز اخالق منشأ و

 انساني رفتارها يتعال منجر به اصالح و ،اخالق يتعال
بعثت  ماانّ :ندفرمود وسلّم آله و عليه اهللا صلّياكرم  پيامبر. دگرد مي
هاي  من برانگيخته شدم تا كرامت :تَمم مكارِم االَخالقِِالُ

  1.اخالقي را به نهايت برسانم
في رسولِ لَكُم د كانَ لَقَ: دفرماي ميقرآن كريم خداوند در 
بهترين  وسلّم آله و عليه اهللا صلّي در وجود پيامبر :اهللاِ اُسوةٌ حسنَةٌ
يفمعرّ اينگونه و پيامبر را  2.شماست يالگو براي تأس 

 ياخالق يپيامبر تو دارا يا :انَّك لَعلي خُلُقٍ عظيمٍ: دنماي مي
  3.هستي عظيم

تهذيب اخالق شرط غير  تزكيه و، يسلوك عرفان در سير و
الت تحو يترين روش برامؤثّر و بهترين .ول استدقابل ع
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ت شخصي ي هدر جاذبدر انسان اين است كه  يو رفتار يروح
 يمتعال يات و رفتارهاقرار بگيرد كه واجد روحي يفرد
همان عارف  ،يرفتار يالگو ،در مكتب عرفان. است يانسان
ي  در جاذبه ارد وسپ دل مي اواست كه سالك به  يكامل

به را  سالك ه،جذب اين عشق و گيرد و ت او قرار ميشخصي
  . كند ش نائل ميياهبر خور و مشابهت با پير
ديده  اخالق يها زيباترين جلوه ،عاشورا ي هدر عرص

ياران  و السالم عليهاباعبداهللا به و دلدادگي عشق  و شود مي
در زيبا ات لقيسبب پديد آمدن آن خُ مانند آن حضرت، بي

  . دگرد مي ايشان و شيعيان دوستداران
گويد مي ،معروف ي هنويسند، عقّاد مصرياس محمود عب :

مسابقه در  السالم عليه حسين يها در روز عاشورا بين خصلت
طمأنينه و ، شجاعت، اخالص، تسليم، رضا، صبر ؛بود گرفته
 در حسين ياخالق يها ديگر زيبايي غيرت و، آرامش

  .گرفتند مي ياز هم پيش المالس عليه
در  را ياخالق و جمال  از كرامت يزيبايبسيار ي ها جلوه
  .توان ديد ميعاشورا  ي صحنه

در برابر  السالم عليه اباالفضل العباسادب ، ادب ي هدر عرص
اين برادر بزرگوار امام . است چشمگير شانبرادر بزرگوار

با جز  رادر راب حيات، ي هلحظ تا آخرين السالم عليهحسين 
مورد خطاب قرار  ،آقا و موالي من: يوالم و يديسكلمات 
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 كدرِاَ يا اَخا يندابود كه ها  تنها در آخرين نفس و ندنداد
  .ندداد را سر 1برادر، برادر خويش را درياب :كاخا

 ضرت اباعبداهللاح يفداكار گذشت و ،ايثار ي هدر عرص
مام حسين ا. انگيز است رتبسيار حي و يارانشان السالم عليه
اخالص  طبقدر ند، داشت راچه در راه محبوب آن ،السالم عليه

  .ند و تقديم كردندگذاشت
حضرت يك سو  از ،يانديشو خير يخواهخير ي هدر عرص
شروع به  ،ر روز عاشوراد السالم عليه حسيناباعبداهللا ال

 ازآغحمله را د تا دشمن نشو منتظر مي د ونكن نمي ياندازتير
 يخواهدست از خير ات،تا آخرين لحظ ،ي ديگرسو از كند و

در دارند و  نمي دشمن بر نسبت به سپاه  هعظوم نصيحت و و
در شب بود كه  ي حضرت هاي خيرانديشانه ين موعظههماثر 

ملحق  آن حضرتفر از ياران عمر سعد به سپاه ن يس ،عاشورا
 كه يياحبن ر حرّاي چون  نيز چهرهدر روز عاشورا  ند ودش

لشگر به همراه با پسر و غالمش  بود،سردار لشگر عمر سعد 
  .ندستپيو السالم عليه امام حسين

 ،كربال ي هدر عرص يجمال اخالق يها از ديگر جلوه
 و يبرابر السالم عليه حسينال باعبداهللا حضرت. مواسات است

هنگامي كه جون غالم سياه  .ددنرسان خود مواسات را به اوج 
، دقيقاً همان گرفت ي شهادت قرار  در آستانه رتآن حض

حضرت  ،رفتاري را كه با فرزند رشيد و بزرگوار و محبوبشان
  .ندانجام دادنسبت به او داشتند،  السالم عليهعلي اكبر 

                           
  .595، ص 1شريف كاشاني، تذكرة الشّهداء، ج  ـ1
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در  السالم عليهمام حسين ا ،سخاوت كرم و ي هعرص در
 اند، كام رسيده كه تشنه لشگريانش و حرّ دانند حالي كه مي

آب  ي ههرچه ذخيرراه را بر آن حضرت سد كنند،  ندا هآمد
نيز را  هاآن يها اسبي حتّو د نده در اختيار آنها قرار مي ،دندار
 ،آب همان آبي است كه چند روز بعداين  د ونكن مي باسير

ي از آن ا و اصحاب بزرگوارشان از قطره السالم عليهامام حسين 
  .نيز محروم خواهند گرديد

 ي هپذيرفتن توبو بزرگواري، گذشت  عفو و ي هعرصدر 
كه  يحرّ .است شايان توجه السالم عليه از جانب اباعبداهللا حرّ

ب سبم ،يبه تعبير بست و السالم عليهامام حسين آب را بر 
خدمت به ر كه ح  يزمان يحتّ .حضرت بودآن شهادت اصلي 

پايين  را شسر ياز شرمندگ د ورس مي  السالم عليهاباعبداهللا 
 :ارفَع رأسك يا حرّ: دنفرماي به او مي السالم عليهامام  ،اندازد مي
 ؛نيست يروز شرمندگ ،چرا كه امروز 1؛سرت را باال بگير !رّح

  .يتو ديگر به ما پيوست
شب عاشورا در ، و جوانمردي يمردانگ ي هدر عرص
شود  يم السالم عليهاباعبداهللا  يها خيمهك شمر نزدي هنگامي كه

حضرت آن  ،قرار دارد السالم عليه كامالً در تيررس ياران امام و
 و ددهنمورد هدف قرار را شمر  دهند اجازه نميبه يارانشان 

 2.خواهيم داشت فردارا  همردانجوانجنگ ما  !نه: فرمايند مي
بن عروه  يهان ي هبه خان عليه اهللا لعنةابن زياد  يوقتطور كه  همان

                           
  .121ي انصاري، ص  ابي مخنف، مقتل، ترجمه ـ1
  .80، ص 11رك الوسائل، ج محدث نوري، مستد ـ2
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ه بعلي رغم قرار قبلي با هاني،  السالم عليهقيل مسلم بن ع ؛آمد
  1.داو را ترور كن نشد حاضر ،جوانمردي قتضايا

در روز  السالم عليهگاه كه اباعبداهللا  آن ،غيرت ي هدر عرص
و به سمت فرات حمله كردند و خود را به  دتنها ماندنعاشورا 

تو به فكر  !حسين :فرياد زدبه دروغ  يشخصآب رساندند، 
 2!حمله كرده است؟ ها به خيمه كه لشكري در حال ،هستي آب

 ها خود را به خيمه ند وردكآب را رها بالفاصله حضرت 
   .دنرساند
سمت لشكريان عمر بن سعد به  يوقت ،لحظات آخر در
غيرت سبب شد  ،ندردك حمله  السالم عليهاباعبداهللا  يها خيمه
 به شمشير ه،درك  هاستفاد يشاز آخرين رمق خو السالم عليهامام 

اگر  :دبردارن  فرياد و رخاستهخيز ب نيم ند ونزتكيه  يا شكسته
  3!نگي داشته باشيدمردا و مرد باشيدالاقل دين نداريد 

 يجمال اخالق ي هاز هزاران جلومحدود ي هاي اينها جلوه
 اباعبداهللاو دلدادگان عاشقان  يكه برااست كربال  ي هدر عرص

  .خواهد بودخش ب الهام السالم عليه

                           
  .134شهيدي، پس از پنجاه سال، ص  ـ1
  .51، ص 45مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ2
  .51، ص 45مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ3



 

 

  
  
  

  عشق و جانبازي
  

اخالق  عرفان و ي هكه در عرص يهاي از درسديگر يكي 
 و محبت درس عشق و ،توان آموخت مياز مكتب عاشورا 

  .در راه محبوب است يجانباز
صفات  حق با اسماء وحضرت  يجز تجلّ يآفرينش چيز

 بح ،سبب آفرينش و ممكنات نيست ي هدر آيين خويش
 تمامي ي هخمير. ه استكمال خويش بود جمال وبه  وندخدا

. عجين استسرشته و به خدا  و عشق محبتبا  ،مخلوقات 
 د ونسن و جمالدوستدار ح عاشق و فطرتاً ها ناانس ي ههم

نَّ اهللاَ جميلٌ. استانته و بيجمال مطلق  سن وخداوند حهمانا  :ا
 ،باشد ها از خدا بيشتر ذا هرچه شناخت انسانل 1؛خدا زيباست

قرآن خداوند در  .است تر به خدا افزون آنها محبت عشق و
و كساني كه ايمان  :هللاِ اًبح دشَنوا اَمآ ذينَالَّو : دايفرم ميكريم 
  2.شان به خدا شديدتر استمحبتاند،  آورده

شدن  ينفنا و قربادر  كمال هر موجود ،در نظام آفرينش
 يكمال جماد در فان. ستموجود برتر از خويش ا در برابر ،آن

شدن در حيوان و كمال  يكمال گياه در فان، گياه شدن در

                           
  .438، ص 6كليني، كافي، ج  ـ1
  . 165ي   ي بقره، آيه سوره ـ2
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هاي  كمال انسان. است انسان يشدن برا يندر قرباحيوان 
و كمال  خدا يشدن آنها در راه اولياو قرباني ا نفدر  نيز يعاد
 دادن ا شدن در راه خداست و تندفقرباني و در  الهي، ياوليا

  . است عشق ي هثمر ،دنانسان به قرباني ش
و تكامل  يتعال ي هو مدرس مكتب ،يندنكه ه به ايبا توج
و تعالي و تكامل انسان در گرو قرباني شدن  انسان است

حقيقت ي محبت است؛  اوست و تن به قرباني دادن او نتيجه
فعل  صنع وبه به خدا و  محبت ؛نيست محبتجز  يدين چيز

 د باقرامام محم. ندعالمكه همان خاليق و وقايع  ،ياله
 و بالح وه ينُلداَ...  ؟بالح الَّاِ ينُالد لِه: فرمودند السالم عليه
الحب هال وتجز  يآيا دين چيز :ينُددين  ...  ؟است محب

  1.و عشق همان دين است محبتو است  و عشق محبتهمان 
ترين  شديدترين و خالصانه ،ترين عميق ي هعاشورا صحن

 ها در راه محبوب يترين فداكار پاكبازانه ي هها و عرص عشق
  .ترين عاشقان است قربانگاه عظيم كربال،. است

 السالم عليه يحضرت علدر بازگشت از جنگ صفّين، 
كه  در حالي ،كردند كربال عبور ميسرزمين كه از  هنگامي

در پاسخ به سؤال  ،اشك در چشمانشان حلقه زده بود
ههنا مصارِع عشّاقٍ، ال يسبِقُهم من كانَ : فرمودنداصحابشان 

قربانگاه  اينجا قتلگاه و :قَبلَهم و ال يلحقُهم من كانَ بعدهم
آنها از  اند كه پيش از آنها بودهي است كه نه كساني عاشقان

                           
  .238، ص 66مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
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به گرد  ،كه در آينده خواهند آمد ينه كسان و اند هسبقت گرفت
   1.يدآنها خواهند رسي پا

به حضرت  عشق تام ي هجلو  السالم عليه حضرت اباعبداهللا
و قرباني بزرگ عاشورايند و اصحاب  ذبح عظيمو  حق

ي آن حضرت، عاشقان تمام عيار ولي اهللا اعظم و  دلباخته
  .فدائيان پاكباز حجت خدايند

 آمادگي اصحاب براي جانبازي در راه و عشق  ظهور
به اوج خود  در شب عاشورا  لسالما عليهحسين اباعبداهللا ال

 ياران خود ازرا بيعت  السالم عليهامام كه   هنگامي .رسد مي
 يبرا يحتّ گردند وه كردند كه بازتوصي به آنها برداشتند و

هر يك از : دندمورفتوصيه  ،ه كنندموجبازگشت آنها را اينكه 
ا ت برگرديد را بگيريد وم ي  خانواده ياز اعضا يدست يك شما

كه دشمن  چرا توجيهي براي بازگشت از كربال داشته باشيد؛
 السالم عليهامام به  يهايپاسخاصحاب  2؛با من كار دارد فقط
  .ستآنها يفداكار عشق و وجاز ا يحاككه  دادند
الم عليهمو برادرانش  ياس بن علعبعرضه  برخاستند و الس
چرا  :اَرانَا اهللاُ ذلك اَبداً بعدك، ال نَبقيلم نَفعلُ ذلك ل: تندداش
خدا زنده بودن  ؟اينكه بعد از تو زنده بمانيم يبرا ؟گرديمباز

  .ننماياندما را به  پس از تو
فرزندان مسلم بن عقيل به  السالم عليهزماني كه امام حسين 

! سبحان اهللا: تندعرضه داشآنها  دند؛ي بازگشت فرمو توصيه

                           
  .295، ص 41مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1

  .246، ص 1خوارزمي، مقتل، ج  ـ2
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و سرور  آقا و ردم بگوييمبه مما ؟ مردم چه خواهند گفت
پرتاب به سود او  تيريك  خود را رها كرديم وبهترين پيشواي 
در  يشمشيرو  به كار نينداختيماي به سود او  نكرديم و نيزه
 به خدا سوگند. سر او آمد برچه خبر نداريم  راه او نزديم و

راه تو  خاندان خود را در اموال و جان و. چنين نخواهيم كرد
تا  خواهيم كرددر راه تو مبارزه قدر  آن و يم كردخواهفدا 

وجه به ما  به هيچزنده بودن پس از تو را خداوند . شهيد شويم
  .ننماياند

زنده ما برويم تا بعد از تو : عرضه داشت سجهعومسلم بن 
خواهيم  يخدا چه عذر نزد تو حقّ يادا رابطه بادر  ؟بمانيم
 ت داشته باشم ودر دس يا به خدا سوگند تا نيزه ؟داشت
دشمن  يبه سورا شمشيرم  ،در اختيار داشته باشم يشمشير

ها را به سوي دشمنان تو هدف  نيزه كرد،تو روانه خواهم 
شمشير با  باشد،سالح در دستم  كهتا زماني خواهم گرفت و 

به  و زماني كه سالح نداشته باشم، خواهم كردخود مبارزه 
  .خواهم كرد انت حملهنبا سنگ به دشمخدا سوگند 

به خدا ! اباعبداهللايا  : عرض كرد يسعيد بن عبداهللا حنف
دانستم  اگر ميبه خدا سوگند، . م كرديسوگند تو را رها نخواه

 گاه پيكر آن ،شوم دوباره زنده مي ،شوم در راه تو كشته ميكه 
خاكسترم  وشوم  زنده ميو دوباره كشند  ام را به آتش مي زنده
باز هم  ،دوش هفتاد بار تكرار ميتا اين كار  دهند و بر باد مي را

  .داشتم نمي تو بر دست از
 ه خدا سوگند آرزو داشتمب :ه داشتزهير بن قين عرض

 ، باز كشته شومدوباره زنده شوم ،شد در راه تو كشته شوم مي
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كشته بتوانم از اين طريق هزار بار تكرار شود تا اين واقعه تا  و
  1.منمايور شهادت را از تو د شدن و

و به  يبه زبان يكهر  السالم عليه اباعبداهللاياران اينگونه 
   .ابراز نمودندخود را به حضرت و عشق  محبت صورتي

پيرمردي است كه  ،السالم عليه باعبداهللاز ياران ا ييكعابس 
دشمن جرأت نكرد در ميدان  و به ميدان رفتزماني كه 

 وارد رد وبيرون آو نت زره را از ،حاضر شوداو رويارويي با 
 آيا أَ جنَنت؟: به او گفتندنقل شده است . جنگ شدميدان 

اين  :)السالم عليه( جنَّني حب الحسينِ: گفت؟ يا ديوانه شده
و شيفته ديوانه  اينگونه  است كه مرا السالم عليه عشق حسين

  .است كرده
حبةٌ مكنونَةٌ م السالم عليه انَّ للحسينِ :آمده استدر حديث 

پنهان در  يگوهر السالم عليه اباعبداهللاعشق  :اَوليائهفي قُلوبِ 
 اين عشق كه در قالب اشك و 2.است دوستانش يها دل

 ،شود حضرت ظاهر ميبراي آن  يسوگوار وي عزادار
راه عشق پيمودن  يعني پيمودن راه آن بزرگوار يبرا يا انگيزه

و تا آخرين خون  ي هن قطرتا آخري ت حضرت حقعبودي و
  .باشد نفس مي

                           
  .392، ص 44مجلسي، بحاراالنوار، ج  ـ1
  .42، ص 1شريف كاشاني، تذكرة الشّهداء، ج  ـ2



 

 

  
  
  

  ختم سخن
  

ي  كنيم كه وظيفه در پايان مجدداً يادآوري و تأكيد مي
به ابراز عاطفه و اشك ريختن و  السالم عليهي امام حسين  شيعه

در عين ارزشمندي و . شود بر سر و سينه زدن محدود نمي
حضرت، در مصائب آن و ابراز عواطف گرانبها بودن محبت 

بايد در زندگي به امام خويش  السالم عليهي امام حسين  شيعه
ي عمل آن حضرت الگو بگيرد  اقتدا كند و از شخصيت و شيوه

هاي نهضت عاشورا،  و با شناخت هر چه بهتر و بيشتر آموزه
تالش كند در كربالي زمين و عاشوراي زمان خويش، در سر 

  . حد توان، حسيني باشد و رفتار كند
طلبانه و ظلم و  ي عاشورا در كالبد اصالح روح عارفانه
  . زدسا مي السالم عليهامام حسين واقعي  پيرو ،فسادستيز كربال

، السالم عليهاميد كه به ياري خدا و با عنايات اباعبداهللا 
دوستان و دلدادگان آن حضرت، وجود و زندگي خويش را 

  .ي چنين روح و كالبدي قرار دهند عرصه



 

 

  
  
  

  زيارت عاشورا
  

 .اهللاِ رسولِ ابنَ يا علَيك لسالماَ .اهللاِبدعاباَ يا علَيك لسالماَ
 ابنَ يا علَيك لسالماَ] . خيرَته ابنَ و اهللاِ خيرَةَ اي علَيك لسالماَ[
 فَاطمةَ ابنَ يا علَيك لسالماَ .الْوصيينَ سيد ابنَ و الْمؤْمنينَ ميرِاَ

 و ارِهث ابنَ و اهللاِ ارث يا علَيك لسالماَ .الَمينَالْع اءنس سيدةِ
 حلَّت الَّتي رواحِاالَ علَى و علَيك لسالماَ .الْموتُور الْوِتْرَ
 اللَّيلُ بقي و بقيت ما بداًاَ اهللاِ سالم اًجميع منِّي علَيكُم .ائكبِفن
النَّه وا .اراباَ يعاهللاِبد! لَقَد تظُمةُ عالرَّزِي و لَّتج و تظُمع 

 و جلَّت و سالمِاال هلِاَ جميعِ ىعل و اعلَين]  بِكُم[ بِك الْمصيبةُ
تظُمع تُكيبصي مماو فالسلَى اتيعِ عملِاَ جماوال هسات. 
 و الْبيت هلَاَ علَيكُم الْجورِ و الظُّلْمِ ساساَ سستاَ مةًاُ اهللاُ فَلَعنَ
 يالَّت اتبِكُممر عنْ الَتْكُمزاَ و امكُممق عنْ دفَعتْكُم مةًاُ اهللاُ لَعنَ

كُمتَّبيه اهللاُ راف نَ وةًاُ اهللاُ لَعقَتَ ملَتْكُم نَ وينَ اهللاُ لَعدهمالْم ملَه 
]  منْ[ و منْهم لَيكُما و اهللاِ لَىا برِئْت .الكُمقت منْ بِالتَّمكينِ

 لمنْ سلْم ينّا !اهللاِبدعاباَ يا .ائهِمولياَ و اعهِمتْباَ و اعهِمشْياَ
 آلَ اهللاُ لَعنَ و .امةِالْقي يومِ ىلا كُماربح لمنْ حرْب و الَمكُمس
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 ابنَ اهللاُ لَعنَ و اطبةًق ميةَاُ يبن اهللاُ لَعنَ و انَمرْو آلَ و ادزِي
 لَعنَ و] شَمراً[ شمراً اهللاُ لَعنَ و سعد بنَ عمرَ اهللاُ لَعنَ و انَةَمرْج
 يماُ و نْتاَ بِياَبِ .الكلقت تَنَقَّبت و لْجمتاَ و سرَجتاَ مةًاُ اهللاُ
لَقَد ظُمص عابِيم اَفَ ؛بِكاَ يالَّذ اهللاَ لُاَسق كْرَممكام ناَ ويكْرَم 

]ي نْاَ]  بِكقَنرْزي ث طَلَبارِك عم ورٍ امٍمانْصنْ ملِاَ مه تيب 
دمحلَّى ماهللاُ ص هلَيع و هللّاَ .آلمي هلْنعاج كنْدجِيهاً عو 

 ينّا اهللاِبدعاباَ يا .خرَةِاآل و االدنْي في المالس يهلَع بِالْحسينِ
 فَاطمةَ ىلا و ميرِالْمؤْمنينَاَ ىلا و رسوله ىلا و اهللاِ لَىا تَقَرَّباَ
و نِ ىلَاسالْح و اكو لَيبِمكاالت ر وةِبِالْبنْ[ اءمم قَاتَلَك و 

بنَص لَك رْبالْح ر وةِبِالْبنْ اءماَ مساَ ساسالظُّلْمِ س رِ ووالْج 
كُملَيع رَاَ وأُب اهللاِ لَىا و ىلا هولسْن]  رماَ مسساَ ساس كذَل و 

 ىعل و علَيكُم جورِه و ظُلْمه في ىرج و انَهبنْي علَيه ىبن
 ثُم اهللاِ ىلَا تَقَرَّباَ و منْهم لَيكُما و اهللاِ لَىا برِئْتِ .اعكُمشْياَ
اكُمو لَيبِمكُماالت و واالةِم كُميلو ر وةِبِالْبنْ اءداَ معكُمائ و 
 ينّا .اعهِمتْباَ و اعهِمشْياَ منْ اءةِبِالْبر و الْحرْب لَكُم اصبِينَالنّ

لْمنْ سمس لكُمالَم و رْبنْ حمح لكُمبار و يلنْ ومو لاالكُم و 
ودنْ عمعاد لاَفَ .اكُمي اهللاَ لُاَسناَ الَّذيكْرَم كُمرِفَتعبِم رِفَةِ وعم 

 في معكُم ييجعلَن أَنْ ائكُمعداَ منْ اءةَالْبر قَنيرز و ائكُمولياَ
 و االدنْي في صدقٍ قَدم عنْدكُم لي يثَبت نْاَ و خرَةِاآل و االدنْي
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 نْاَ و اهللاِ عنْد لَكُم الْمحمود امالْمق يبلِّغَني نْاَ لُهاَساَ و خرَةِآلا
 اهرٍظ]  مهديٍ[ هدى امٍما مع]  اركُمث[ ارِيث طَلَب يرْزقَني

 عنْده لَكُم الَّذي نِبِالشَّأ و بِحقِّكُم اهللاَ لُاَساَ و منْكُم بِالْحقِّ اطقٍن
 مصيبةً ،بِمصيبته اباًمص ييعط ام فْضَلَاَ بِكُم ابِيبِمص يعطيني أَنْ
 و اواتالسم جميعِ يف و سالمِاال في ارزِيتَه عظَماَ و اعظَمهاَ ام
 تَنَالُه ممنْ اهذ ياممق يف ياجعلْن همللّاَ] . رضينَاالَ[ .رضِاالَ

نْكم اتلَوص ةٌ ومحر رَةٌ وغْفللّاَ .مملْ هعي اجحمي ايحام 
دمحم آلِ و دمحم م ويمم اتمات دمحم آلِ و دمحللّاَ .ممه نَّا 
 اللَّعينُ كْباداالَ آكلَةِ ابنُ و ميةَاُ بنُو]  فيه[ بِه تَبرَّكَت يوم اهذ
 و علَيه اهللاُ صلَّى[ نَبِيك لسانِ و]  لسانك[ ىعل اللَّعينِ ابنُ
هآل  [ينٍ كُلِّ فطوم و فقوم قَفو يهف كنَبِي. ]لَّىاهللاُ ص هلَيع 
و هللّاَ]  .آلمنْ هفْياباَ الْعانَس ع وةَماوِي و زِيدنَ يب ةَعماوِي هِملَيع 

نْكنَةُ ماَ اللَّعدينَاآل ببِد. اهذ و موي تفَرِح زِي آلُ بِهاد آلُ و 
 همللّاَ] . السالم علَيه[ .علَيه اهللاِ صلَوات الْحسينَ بِقَتْلهِم انَمرْو
 ينّا همللّاَ]  .ليماالَ[ .ابالْعذ و منْك اللَّعنَ علَيهِم اعففَض
 ياتحي امِياَ و اهذ يموقف يف و الْيومِ اهذ يف لَيكا تَقَرَّباَ

 نَِبيك آلِ و لنَبِيك االةِبِالْمو و علَيهِم اللَّعنَةِ و منْهم اءةِبِالْبر
]هلَيع و [هِملَيع المالس.  
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 و محمد حقَّ ظَلَم المٍظ ولَاَ الْعنْ همللّاَ گويى مى مرتبه صد پس
 يالَّت ابةَالْعص الْعنِ همللّاَ .لكذ ىعل لَه تَابِعٍ آخرَ و محمد آلِ

]  ايعتت[ ابعتت و ايعتب و ايعتش و الْحسينَ اهدتج]  الَّذينَ[
  .جميعاً الْعنْهم همللّاَ .قَتْله علَى
 علَى و اهللاِبدعاباَ يا علَيك لسالماَ گويى مى مرتبه صد پس
 يتبق ام بداًاَ اهللاِ سالم يمنّ علَيك .نَائكبِف حلَّت يالَّت احِرواالَ
و يقلُ باللَّي و ارالنَّه ال و لَهعرَ اهللاُ جآخ دهنّ الْعزِي يملكُمتار. 
 و[ الْحسينِ بنِ علي ىعل و الْحسينِ علَى لسالماَ] . ارتكلزِي[
   .الْحسينِ صحابِاَ ىعل و]  الْحسينِ والداَ ىعل

 بِه دأاب و يمنّ بِاللَّعنِ المٍظ ولَاَ نْتاَ خُص همللّاَ گويى مى پس
 امساًخ يزِيد الْعنْ همللّاَ .ابِعالرّ و الثَالثّ و انيالثّ]  الْعنِ[ ثُم والًاَ
نْ والْع ديبنَ اهللاِعزِي باد نَ ورْج ابانَةَم رَ ومنَ عب دعس راً ومش 
فْي بِياَ آلَ وانَس زِي آلَ واد رْو آلَ وانَم مِ ىلاوي يةِالْقام.   

 حمد الْحمد لَك همللّاَ گويى مى و روى مى سجده به پس
 .رزِيتي عظيمِ ىعل هللاِِ لْحمداَ .ابِهِممص علَى لَك اكرِينَالشّ
 صدقٍ قَدم لي ثَبت و الْورود يوم الْحسينِ اعةَشَف ارزقْني همللّاَ

كنْدع عنِ ميسالْح حاَ ونِ ابِصيسينَ الْحذَلُوا الَّذب مهجهونَ مد 
  .المالس يهعلَ الْحسينِ
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 .اى فرزند رسول خدسالم بر تو ا .عبداهللاسالم بر تو اى ابا
 .اوصيا رورسالم بر تو اى فرزند اميرالمؤمنين و اى فرزند س

 .زنان اهل عالم رورس ازهر ي سالم بر تو اى فرزند فاطمه
كه (سالم بر تو اى كسى كه از خون پاك تو و پدر بزرگوارت 

كشد و از ظلم و ستم وارد بر تو  دا انتقام مىخ) بناحق ريختند
سالم بر تو و بر ارواح پاكى كه در حرم  .كند دادخواهى مى

شب و روزتا من هستم و تا ابد و . دندشتو مدفون  ارت بمطه 
ت و از من درود و تحي ر جميع شماب ،در جهان برقرار است

بزرگ و ) در عالم(همانا تعزيتت  !اى اباعبداهللا .،سالم خدا باد
و  مصيبتت در جهان بر ما شيعيان و تمام اهل اسالم سخت

در  ،ل آن مصيبت بزرگعظيم و ناگوار و دشوار بود و تحم
پس  .سخت و دشوار بود ها ناسمآبر جميع اهل  اه آسمان
خدا كه اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بيت رسول  را امتى

تى را كه شما را از مقام و امو خدا لعنت كند  ،بنياد كردند
كه خدا را اى  خود منع كردند و رتبه) خالفت( ي مرتبه

خدا لعنت كند  ،از شما گرفتند ،مخصوص به شما گردانيده بود
آن مردمى را كه و لعنت كند  خدا ،تندكشتى را كه شما را امو 

تمكين و اطاعت  ،راى قتال با شماب ،ظلم و جور از اُمراى
من به سوى خدا و به سوى شما از آن  .خدا لعنت كند ،كردند
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 .جويم بيزارى مى ها آن و دوستانو پيروان  ان شيعيظالمان و 
در  ،صلح استدر من تا قيامت با هركه با شما  !عبداهللاى ابا

در جنگ و  ،تو با هركه با شما در جنگ اسلم و صلحم س
 مروان حكم را خاندانزياد بن ابى سفيان و  خاندان .جهادم
پسر و خدا لعنت كند  ابنى اميه رو تمامي لعنت كند  اخد

شمر و لعنت كند  اخد اعمر سعد رو لعنت كند  ادخ امرجانه ر
ها را براى جنگ با  گروهى را كه اسبو خدا لعنت كند  را

 ند،ا شداي جنگ با تو مهيحضرتت زين و لگام كردند و بر
ظلم و  ي به واسطه .پدر و مادرم فداى تو باد .خدا لعنت كند

از  ،پس .شدسخت دشوار مصيبت من ستمى كه بر شما رفت 
را بلند و گرامى داشت و مرا هم به و ى كه مقام تيخدا

روزى  كنم كه درخواست مى ،دوستى تو عزّت بخشيد ي واسطه
، داز اهل بيت محم ياري شده و پيروزمن گرداند تا با امام 

حضرت حسين ي  به واسطه امر !اپروردگار .خواه تو باشم نخو
 .مند گردانوجيه و آبرو دنيا و آخرتدر خود نزد  السالم عليه
محبت و دوستى تو و بيزارى از  ي بواسطهمن  !عبداهللاااى اب

و جنگ را بر تو تحميل  دتو را به شهادت رساندنكسانى كه 
بر  ظلم و بيداد ي اساس و پايهكردند و بيزاري از كساني كه 

 نزد و به درگاه رسولش و ابه درگاه خد ،بنا نهادندرا شما 
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ب قرّتتو  نزد و حضرت حسن و نين و حضرت فاطمهاميرالمؤم
گذاري كردند و بر آن پايه  كساني كه آن را پايه و از جويم مى

، نزد خدا و بنا ساختند و بر شما و شيعيانتان ستم كردند
از آن مردم  زد شمانبه درگاه خدا و  .جويم رسولش بيزاري مي

و  ابه سبب دوستى شمجويم و  ستمكار ظالم بيزارى مى
و به سبب بيزارى جستن از دشمنان شما  امدوستى دوستان ش

و  و بيزارى از مردمى كه با شما به جنگ و مخالفت برخاستند
سپس نزد  ،اول به درگاه خدا ،ها بيزاري از شيعيان و پيروان آن

 ،صلح استدر من با هر كس كه با شما  .جويم شما تقرّب مى
در در و با هر كس كه با شما به جنگ است لم و صلحم سدر 

 ادشمنان شم او بدوستم  او با دوستان شمجنگ و مخالفتم 
ا معرفت شما و شناخت بمرا كه  خدايي از  ،پس .دشمنم

دوستان شما گرامي داشت، و بيزاري از دشمنان شما را روزي 
 آخرت با شما ا و در دني امركه  كنم من كرد، درخواست مي

 امر ،امش اقرار دهد و در دو عالم به مقام صدق و صفاى ب
كه در نزد خداوند محمودى مقام به مرا كه اينثابت بدارد و 

برساند و مرا نصيب كند كه در ركاب امام  ،است اشم خاص
شما  خواه خون ) امام مهدي( حق گوياي و آشكار هدايت و 
از  ،انزد خد او به شأن و مقام تقرّب شم احقّ شمه ب باشم و
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 نو حزن و اندوه مغم  در قبالكنم كه  درخواست مىخدا 
ر ه كه به را بهترين ثوابى ،امصيبت بزرگ شم ي بواسطه
در كه  يمصيبت ؛عطا فرمايدبه من  ،كند اى عطا مى زده مصيبت

چقدر بزرگ بود و ها و زمين  آسمانعالم اسالم بلكه در تمام 
 !پروردگارا .بر عزادارانش تا چه حد سخت و ناگوار گذشت

ز آنان قرار ده كه رحمت و مغفرتت مرا در اين مقام كه هستم ا
آل ين محمد و يبه آ اپروردگارا مر .هاست شامل حال آن

 .ين بميرانيآن آ ابمرا  ،ماطهارش زنده بدار و گاه رحلت
پسر جگرخوار و روزى است كه بنى اميه اين روز  اپروردگار

در زبان تو و زبان كه  ،ملعون)  ي معاويه ( لعين پسر )زيد ي ( و
كن و منزل كه رسول تو صلّى اللّه عليه و آله در هر مسرسول 

 !اپروردگار .جويند به آن تبرّك مي لعنت شد، ،تو توقّف داشت
ر ب وو پسرش يزيد  معاويه و لعنت فرست بر ابى سفيان 

 روزى است و اين روز بادلعن ابدى از جانب تو آنان  ي همه
حسين  ضرتقتل ح ي بواسطه مروان خاندانو  زياد خاندانكه 

 لعن و !اپروردگار. شادان بودند ،كه درودهاي خدا بر او باد
 در اين !اپروردگار .گردان برابر چندين ار آنان دردناكعذاب 
 بيزارى اب يم،زندگان دوران تمام در و مكان اين در و روز
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او  اطهار آل و پيغمبر دوستى اب ظالمان و برآن لعن و جستن
  . جويم ب ميتقرّنزد تو  ،عليهم اجمعين اللّه صلوات

در  ظالمى كه بر اول !روردگاراپ) گويى  پس صد مرتبه مى( 
آخرين بر  و ستم كرد و پاكش ظلم خاندانو  دمحم حقّ

لعنت  ،ظالمى كه از آن ظالم نخستين در ظلم تبعيت كرد
ه عليه حضرت حسين ب هبر جماعتى ك !پروردگارا .فرست

بيعت نمودند و پيروي  و همراهي كردند وجنگ برخاستند 
  .   لعنت فرستكردند، 

 و بر اهللاعبداى ابا وسالم بر ت)  گويى مىپس صد مرتبه ( 
همواره و تا ابد، . رآمدنددرواح پاكى كه در جوار و حريم تو ا

 ،باقى است شب و روزمادامى كه تا زماني كه من باشم و 
عهد و خدا اين زيارت مرا آخرين  م خدا از من بر تو بادسال

 و الحسين بن على بر و سالم بر حسين .دبا حضرتت قرار نده
  .نحسي اباصح رب و نحسي دانبر فرزن

و  شخص ظالم ليناولعن مرا به  !اپروردگار)گويى  پس مى ( 
 .ظالم اختصاص ده مين و چهارمينگاه  دومين و سو آن

و لعنت  آن ظالمان ، پنجمينلعنت فرست بر يزيد !پروردگارا
و عمر بن سعد و  عبيداهللا پسر زياد و پسر مرجانهفرست بر 
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تا مروان  خاندانزياد و  خاندانسفيان و  ياب خاندانشمر و 
  . روز قيامت

بر غم و اندوهي كه به  !پروردگارا)  گوپس به سجده برو و ب( 
مختص تو  شاكرانحمد و سپاس من در مصيبت ايشان رسيد، 

روزي  !پروردگارا. منبر اندوه و غم بزرگ سپاس تو را . باد
نصيبم گردان و حسين را امام شفاعت  ،شوم كه بر تو وارد مي

 جانشان را در راه حسين و اصحابش كه با حضرت حسين مرا
.فدا كردند، نزد خود به صدق و صفا ثابت قدم بدار
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