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 بود. شناخت مع1

بندگیحقیقی،هموا هبامعرد تایناس ؛معردتیتمی، سب بهجاللو
گردد؛جمالح،رهبهدل اهیادتهوموجبرر شادمید برابربا آتعالیمی

حرر  اد بیشتر چیهآ تبادآ اتمال ا اام معرد ، بدون جسما یدیرا هاآ
س   خواهدبود بنابراین،معرد ،الدمهبندگیواقعیا

ا سانبراآاینکهبهبندگی استین ایرشجود،بجهشجناخ معبجودخجویش
محتایاس وبایدبدا درجههرلحظجه یادمنجدپرو دگجا اسج واوسج رجه

ُیَها یا»هاس :سرچشمههمه عم 
َ
ْنُّتُم  الَّناُس  أ

َ
 اْلَغِّنُى  ُهَو  َوالَلُه  الَلِه  ِإَلى اْلُفَقراُء  أ

شایسجتۀو یجادبجیرهخداس تنهاخداییدوبه یادمندشمامردم!اآ1؛اْلَحميّد
 « اس ستایش

د سرش  د واق ، حقیقتیدنرآاس ره ا سانبهشناخ خدا،  یاد
ادرینشهرموجودآ هفتهاس  سخنانو دتا هاآحکیما هامامحسین

بهمعبودد تمامیمراحرقیامتاشو ا یهگواه وشنیبراهمی شناخ و یاد
د مسیررمالاس  

  ىَحياِلى َوَفْقيِرى َوَفياَقتِ   ِإَلِهى َتيَرى
 

َناَجيياِتى اْلَخِفَيييَة َتْسييَمع  َوَأّْنييَت    2 ّم 
 

می» مرا دا  حال تو من! خداآ پریشا یاآ و دقر اد و وابینی اگاهی م
3«شنوآ  ادو یادو اواآپنها م امی

بیشتراس ، یادش یهبهمبجدأادجرینشرهشناختشبهخداد حقیق ،ان
د دتاآتردهدقرو یادمندآخجودبجهمعبجود اتراس  امامحسینادهون

                                                            
 51 دالر،ایه9
 911ص،دیوان امیر المؤمنین حسینمیبدآ،2
 ،مناجاتامامتلیمفاتیح الجنان شیختباسقمی،3
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يون    َفَكْييَ    ِغَنياَي   ِالهى َأَّنا اْلَفِقير  ِفيي» ماید:چنینبیانمی   َفِقييرًا ِفيي  اَل َأك 
د چگو جهپجس،دقیرمهمتوا گرآحالد رجهچجنجا جممجنیا!خجدا 1؛َفْقِري

« باشم دقیرامحالتهیدستی
باسرش ادمیباشد،سبب شودیممعردتیرهبرخاستهاددلوامیخته

خدا احسرندوخویش اد محضراوحاضرِوجودهمیشهتد یجبها سان
 َدِليل   ِإَلى َتْحَتاَج  َحَتى ِغْبَت  َّمَتى»درماید:د دتاآتردهمی امامحسینببیند
ُل  اآره یادمنددلیلیباشیتا]خدایا! چهوق اد ظرزایببوده2؛ ... َعَلْيَك  َيّد 

«بهسوآتو اهنماباشد 
اآددلرجججهتمّنجججارجججنمتجججو ارجججی دتجججه

 

 

اآ هفتججهرججهپیججدارججنمتججو ارججیبججوده


اآرججهشججوملالججبحضججو زایججب بججوده
 


تججو ااآرججههویججدارججنمپنهججان بججوده



بججاصججدهها جلججوهبججرونامججدآرججهمججن
 


3بجججاصجججدهها دیجججدهتماشجججارجججنمتجججو ا



 . عشق به معبود2

ترباشد،تش،ومعرد ،الدموملهومیکدیگر دوهرچهقلمرومعرد گسترده
تاش،خداس ومیهانتالقهبهمحبوب یهبیشترخواهدبود امامحسین

همینتشِ،خالصا هاس رهاو ا هدح،تعالیابرومندساختهاس  بههمین
                                                            

  953،ص5،یإقبال األعماللاووس، سیدبن9
 150 همان،ص2
 9زهل،بسطامیدیوان فروغی  میرداتباسدروزیبسنامی،3
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اود خواس ابرومی بهواسنه ا ادتمنداناستا شچنینادخدا رنند:سبب،
َسْيِن َعَليهِ » َم اْجَعْلِني ِعْنَّدَك َوِجيهًا ِباْلح  خدایا!به1؛الَسَلِم ِفي الُّدّْنَيا َواْلِْخَرة الَله 

حسین واسنه ج باد او بر سالم ره ابرومندج خودت  هد اخرت و د یا د  مرا
 اد هگذ تش،بهخداس رهاهربیِ امام یههمینتش، اداشتند«ساد 

براوگذش ،دیبادیدود برابرسؤالرینهدینبربرآ تودا ههمها چه ا
«بهجهدیبایی،چیهآ دیدم 2؛َجِميَلً  َّما َرَأْيت  ِإاَل »دیاددرمود:ابن

 . عبادت و نیایش 3

می امعبودبهتش،دمینهخداو د،شناخ   یهرنددراهم تش، ساددمینهو
،تبادتقالبد  ادو یادومعبودباوتبادتصادقا هح،اس  خلوتستایش

برتعظیمسرخلوتگاه،ایند رهحسینجلوهبندگیاس ؛چنانترینتالی
 مایدومیتسبیح امعبودالهی،درشتگانبااواهمواو دمیدرودقدساستان

ه   َجَل  الَلهَ  ِإَن  الَنا    َأُيَها»دا د: ادخلق  ا یهد گروپرسشح،می  َّما ِذْكر 
، ِإاَل  اْلِعَباَد  َخَلَق  وه  وه   َفِإَذا ِلَيْعِرف  وه   َعَرف   َّمْن  ِعَباَدةِ  َعْن  ِبِعَباَدِتهِ  اْسَتْغَنْوا َو  َعَبّد 
 ااوچونو کردخل،خودششناخ براآجه اموجوداتخداو د، 3؛ِسَواه  

 یادآبیاوزیرتبادتاداو،تبادتباورنندتبادت ااوبایدشناختند،
«جویند 

جریانداش ؛امادتاومناجات،بسانابحیاتد د دگیاباتبدالله
اویان،د شبو ودتاشو ابادگوشدهاس رهبهبیاندرادهاییادانبسنده

شود:می
                                                            

  775،ص9،یمصباح المتهّجد و سالح المتعّبد لوسی،شیخ 9
  551،ص51،یبحار األنوارمالسی،محمدباقر 2
 30،صالخاطر نزهةالناظر و تنبیهحلوا ی،حسین 3
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امامبهبراد شابوالفضر9 د تصرتاسوتا،  هددشمنبروو  درمود:
َصِلى »گاهدرمود:امشب امهل بخواهتابهتبادتپرو دگا مبپردادم ان َلَعَلَنا ّن 

ِحُب الَصََل  ةَ ِلَرِبنا الَلْيلَ  ْنت  أ  َو َيْعَلم  ِإّّنى ك  وه  َوه  امیداس رهامشب ا1؛ةَ َوَّنّْدع 
دا درهمن ماد ادوس  مادگها ده،باخداآخویش یایشرنیم؛چوناومی

«دا م 
گاهدیبجاترینصجحنه یجایشوجلوهگاهحسین د شبتاشو ا،خیمه2

يْم َدِوي  » و،گفتهشده:اداینتبادتبود  ه  ِتْلَك الَلْيَلَة َوَله  َسْين  َوَأْصَحاب  َوَباَت اْلح 
تب او،شبتابجهصجبحما نجدیا انامام،به2؛َوَساِجّد  َراِكع    َّما َبْيَن   الَنْحِل   َكَّدِوِي 

د بججو تسججرد دمهمججهبود ججدود حججال رججوعوسججاودوقیججاموقعججود
 «رد د بسرمیبه

د شبتاشو ا،ادخیمۀخودبیرونشدمتابه» قرشده: اددینب3
خیمهبراد محسینبرومواو ادلاویی مایم وقتی هدیکخیمهاو سیدم،

اآ،دیدمبراد مد اویمناجاتو یایشاس  باخودگفتم:د چنینلحظه
3«سهاوا  یس مهاحماوبشوم؛برگشتم 

تججراداینهججا،هججاآبنججدگیاسجج ؛امججاُپردروغهاییادجلوه مو ججهاینهججا، 0
رجهبجر وآهاییاس رهامامد واپسینلحظاتد دگیخود،د حالی یایش

ْسَتِغيثِيَن، َّماِلى َرب   ... يا َرَب اَل ِاَلَه ِسَواَک »خاکادتادهبودبیانررد: َيا ِغَياَث اْلم 
َک،  ر  وَد َغي     اآرجههجیچمعبجودآ4؛َيا ِغَياَث َّمْن الِغَياَث َليهْ …ِسَواَک و الَّمْعب 

ح،جهتو یس !اآدریاد ِسدریادخواهان!هیچصاحباختیجا ومعبجودآبه
«پناهان!جهتو دا م،اآداد ِسبی

                                                            
  999،ص55،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،9
 955،ص5،یمنتهی اآلمال شیختباسقمی،2
  950،صمعالی السبطین مهدآحا رآ،3
 917،صمقتل الحسین تبدالرداقمقّرم،0
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 . خشنودی4

الهجیاختیجا وادعجالادخشجنودآومندآهاآبندگی، ضای هاددیگرجلو
هاآخجداشودرها سانباو  ماید:را اس  اینخشنودآ،دما یحاصرمی

 و،امجامد دتجاآتردجه،ا ادهالهجی ا اداینباشدمبتنیبرتدلوحکم می
َك  ِفيَنا َعّْدل  »دا د:جلوهتدال بیان موده،خود اد برابرانتسلیممی 1؛َقَّضاؤ 

«قضاآتود حّ،ما،تدلاس  
برایناساس،حرر د جه ا اامامرالهیوجلجب ضجاآپرو دگجا ،

،اهربی ویا انایشانبودهوتاسرلوحهتمامحاالتوحرراتامامحسین
ولرجهامجامد رنجا قبجر سجاخرینلحظه یهبهاینتهدودادا ما د د؛چنجان

َم »گف :خدا ِحُب  إّّني الّله  وَف  أ  نَكَر  َوأّنِكر   الَمعر  َك  َوإّّني الم   الَجَلِل  َذا يا أسَئل 
َو  ّما أّمري ِّمن اخَترَت  إاّل  فيهِ  َوَّمن الَقبرِ  هذاَ  ِبَحَق  َواْلكراِم  وِلَك  ِرَضًى  َلَك  ه   َوِلَرس 

ؤِّمنيَن  ِرَضًى  خدایا!منخوبی ادوس دا موادبجدآبیجها مواد2؛ِرَضًى  َوِللم 
رهد انا میجده،خواهماآصاحبشکوهوتظم ،بهحّ،اینقبروانتومی

ا چهمو د ضاآتجوو ضجاآ سجول و ضجاآمؤمنجاناسج ،بجرایممقجر 
« مایی 

مندآ،اندمانبه مایشگذاشتهشدرهامامخود اد میاناوی ضای 
3؛... الهى ِرَضًى ِبِرضاِئَک َتسليمًا أِلّمِرَک »لشکردشمنمشاهدهرردودریاددد:

 «خدایا!به ضاآتوخشنودم،تسلیمدرمانتوهستم   
یکججید دویکججید مججانپسججندد



یکیوصجرویکجیهاجرانپسجندد


پسجججندما چجججه اجا جججانپسجججنددمنادد مانود دووصرهاران


                                                            
 ،دتاآامامحسین101ص، مفاتیح الجنان شیختباسقمی،9
  100،ص55ی، إحقاق الحق وإزهاق الباطل قاضی و اللهشوشترآ،2
 109 همان،ص3
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 . صبر5

هاییاس رها ساند  اههاوسختیهاآتبودی ،صبرد برابر  جادجلوه
 سا د، وحیهآشود ا جچجهحجماسهرربال ابهاویما دگا خدامتحمرمی

ویا انایشانبود امجامادهمانازجادحرر مقاوم وصبرامامحسین
هتحق،اهدافخداآمتعال،للبیدرهد  ای ابههمراهیخویش، جیجروهجای

ْم  كاَن  َفَمْن  الّنا    َاُيَها»استوا ومقاومباشند امامدرمود:  َحّدِ  َعلى َيْصِبر   ِّمْنك 
ْم  ااَلِسَنهِ  َوَطْعِن  الَسْيِ   مجردم!هرردامادشماآا1؛َعّنا َفْلَيْنَصِرْف  َوِاالّ  َّمَعنا َفْلَيق 

ها ادا د،همراهمابما د؛وگر ه یههشمشیرودخموضرب آرهتحّمرتیه
«بادگردد 

َوِفيَنيا َبََلِئيهِ  َعَليى َّنْصيِبر  »امامهنگامخرویادمکجهدجرمججود: يوَر  َوي   أ ج 
رنجیمواو یجهپجاداشصجابران ابجهمجایالهیصبرمجآمجابربال2؛الَصاِبِرين

 داد جدیسجرممقاومج شجعا خویش،آ جههاد  جیجهیجا انامام« دهدیم
بجه سیدنو حمانآ ضارسبآبرا!قحنانیبنآا»:گف یتمرمبنخالد
 یهبنسعد3« رنیدصبرتّهتوماد یمج ججهچنجینحنظله آبجرا»خوا جد:

4«رنم یمصبرها یههوشمشیرهابر،بهش به سیدن
صبروشکیباییها، دمانوخواهر شودیگردنامامبههمآهاادسفا ش

تجوصجیجه د  آابود  درمود: داش ، خود خا واده به حجضجرت !خواهرم»رجه
رلثومام دالمه!  باب!  اخودصو ت کنید،چاکگریبانمن،مرگادپس!

                                                            
 501،صینابیع المودة قندودآ،9
 55،صمثیر األحزان ما، ابن2
 73صهای عاشورا، پیام، جوادمحدتی3
 505،ص5،یطالب آل ابی مناقبشهراشوب، ابن0
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 ودد امام1« یاو ید دبانبر یس ،شایستهشماادرهسخنیو خراشید
با زموسخ  ودهاآبراآرهخواهدمیا انادحرماهرباوداعد تاشو ا

رهبردمینادتادهبود،صبرانحضرت،د حالیآهااددمهمه باشندامادهاینده
2«.َصْبرًا َعلي َقّضاِئَك يا َرِب، ال ِالَه ِسواَك... »بود:یالهجآبجرقجضجا

 . عزتمندی6

3«َجِميعا.  اْلِعَزَة ِلَلِه   َفِإَن »:هاآقرا ی،همهتهتاداِنخداو داس د اموده
  اْلِعَزُة َوِلَرُسوِلِه   َوِلَلِه »خداس :تهتادبرگردتهمؤمنان،و سولتهتبنابراین،

 4«.َوِلْلُمْؤِمِّنين

یک ها اهادی دستیابآ تهتبهی بندگوالات ، اس خداو دی ا سان 
 َأْن  ِعّزاً  ِبي َكَفى ِإَلِهي» ماید:میدا دوبدانادتخا تهتمی ایخداباو ،بندگ

وَن  وَن  َأْن  َفْخراً  ِبي َوَكَفى َعْبّداً  َلَك  َأك  بندهرهبسمراتهتاینخدایا!5؛َرّباً  ِلي َتك 
« یهستمنآخداتورهبسمراادتخا اینوهستمتو

رهاگجربخجواهیماآگو هاس ؛به«تهت»،یکیاددضایرامامحسین
ترینمنلبد با همهماس  «تهیه»حضرتلقبیمناسببرگهینیم،براآان

،تأریدایشانبرایناصرقرا یاس رهتجهت،تّهتاددیدگاهامامحسین
ََ َّنْفَسيه    َيا َّميْن »اداِنخداو داس : ه    َخي ِو َوالِرْفَعيِة َوَأْوِلَيياؤ    ِبِعيِزهِ   ِبالُسيم 

                                                            
 915،ص9،یتسلیة الُمجالس وزینة الَمجالس محمدموسوآ،9
.939،صمقتل الحسین تبدالرداقمقّرم،2
  599،ایه  ساء3
 3 منادقین،ایه0
  95،ص95،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،5
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رجهاآگو جهاآ؛بهود ابهجایگاهبلنداختصجاصدادهاآرسیرهخ1  ؛َيْعَتُزون
«رنند دوستا  باتمّسکبهتهتتو،رسبتهتمی

د مقابرستمظالمتسلیم شودوگراییامام،سببشدرهحضرتتهت
درهنگتهتمندآوادادآ ا هادینه مایدومرگد  اهخدا اسعادت،ود دگی

ذل   نگبدا د:  ا ِإاَل   الَّظاِلِميَن   ِإاَل َسَعاَدًة َواْلَحَياَة َّمَع   اْلَمْوَت   اَل َأَرى  ِإِّني»با 
د مالسخصوصیولید،ادبیع بایهیدسربادهنگامیرهامام2«َبَرّمًا.

 سال مررهرا ونما میت بّو یباهرما!ریاماآ»خناببهولیددرمود:3دد،
اشکا اواس محترمه فسقاتروالخمرشا بمردآرهدیهی   میهستالهی

 خواهدع یباوباهرگه،منمثرتییشخصگردد،میداو ودس،مرتکب
4 «ررد

 ِّمَنيا َهيهياَت »شعا ،حسینامامادرینحماسیوتهتسخناناددیگر
 اپجاک»:درمجودیهیجدخواسجتنبیع برابجرد امجامرجهگجاهاناسج ؛«الِذَلة

بسیا ماادذل ،اماداده؛قرا مخیرذل ،وشمشیرچیه،دوبینمراداده، اپاک
5« دو اس 

 گرایی تکلیف .7

اس ؛برخی،شدها ا همتفاوتیآهادیدگاهامامحسین هض تل د با ه
دا ندوبعضیدیگرباو دا  درهتجدمبیعج روده اتل قیاممیمردمدتوت

                                                            
 959،ص5،ی اإلقباللاووس، سیدبن9
  599،ص55،ی بحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  991،ص همان3
  99،صفی قتلی الطفوف اللهوفلاووس، سیدبن0
 91،ص9،یعلی أهل اللجاج اإلحتجاج شیخلبرسی،5
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باشجد همچنجین،برخجیبجایهیجد،سجبب هضج تاشجو امیامامحسین
باشد؛امجاحقیقج ادمنکر،تل اصلیقیاممیو هیمعروفمعتقد درهامربه

یکدیگر جد؛مکمجراینهجا یس ؛بلکهتنادیتوامر،هیچاینبینرهاس این
وبسجترادمنکجر،و هجیمعجروفوامربجهبیعج رودجه،تجدممجردمدتوتدیرا

باشد میقیاماصلیتل رهالهیهستندتکلیفا اامهاآدمینه
اوامرا ااما گیههبهانسوآبهحرر وتمربهتوجهمعناآبهتکلیف،

رندویمدرقمختلفشرایطد تکلیف،البتهاوس ؛ ضای رسبوخداو د
چونمسلمان مجخجالفاس وگاهی یها سانخواستهمناب،گاهیاوقات

خجواسج لجبج،بجایجد جیجهاوتجمجلکجردتعّهدررده،خداآخویشبرابرد 
د واق ،یول،بخو دشکس بهظاهرهماگرچه،صو تایند  بجاشجدالهی
قجرانتجعجبجیجربجه اس  کردهیروتاهوظیفهخودا اامد چوناس ؛پیرود

رریم، شجیجعجهامجامجان یابدیمدس 1«اْلُحْسَّنَيْين  ِإْحَّدى»بجه شجرایجطد ،
ادییجکجتجاشجو ا،حجادتجهرجرد جدویمجتجمجرتجکجلیجفلجبج،مجخجتجلف

مکهادخواس یمیوقتحسینامجام وظجیجفجهبجودبجهتجمجرآهاججلوه
 صیح  ااوتباس،ابجنجملهاد،اصحابیبعض،رودهحرر رندآسوبه
ا جکجهبجا:دجرمجوداوبهامامیول یس ؛صالح،تراقسوآبه دتنرهرردیم
 وادتودا میم یگوییمچنینیخیرخواهآ  اخودتصمیممناما،

2 امگجردجتجه
همگی یا انرهاس اندهنده جشانایجنجهجا و برامام ا ااماآایشان،

رهبود؛چنانرنندهی اضبرایشان،باشدهرچه تیاهبود دوشدهمهّیاتکلیف
توادهرگهسوگند!خدابه:د شبتاشو ایا انامامخناببهحضرتگفتند

                                                            
  97ایه، توبه9
 975،ص5،یتاریخ طبری لبرآ،2



   81  های بندگی خدا در کربال جلوه

شجویجم،همرشتهواگررجنجیجمیمجتجوآدجدا اجا مانوشد خواهیمجدا
ِتْلنا َّنْحن   َفِاذا»ایم؛دادها اامتجکجلیفخویش ا 1 «َعَلينا ّما وَقَّضْينا َوَفْينا ق 

 تکلیفگفتنی مبناآ اساس بر تکلیفگراییاس ، ا ساِن  تیاه، تاب  گرا
 ا اامتکلیف،اتا مهمی یه یس ؛بلکهاود صددا اامتکلیفالهیاس 

اداتا منلوبد بردا د؛مثالً چراره فس؛احساسپیرودآدا میاس ان،
 تیاهاس ،خود،ا اامتکلیف آ،بهمعناهجمیشهپیرودآوادسوآدیگر،

ترادسالحاهنیناسج وسالحمظلومّی ،بر دهی یس  گاهی ظامآپیرود
سلنهجو  اسس آهاخجونشجهجداد مجبجا دهحج،بجرضجّدبجالجر،پجایجه

شو د این،مفهومی،شکس خو ده، ابودمیرندوججبّـا انپجساد سواییم
یخواهتجاشجو ا،چجونبجرپجایهح،خونبرشمشیراس   جهجضج آپیرود

حجّا الهی،جانخود ادداررد د،خداو دآیجا آوتکلیفبودوشهدابرا
2 یهبهحررتشاناتا دراواندادود واق ،ا انپیرودشد دوامویان ابودگشتند 

مجمیحسینامامدیا تد  شجهجادت رشتهیخوا یم: تو ره دهجم
شجودوبایپیروا  د دهمجآها؛بلکهبهامیدحیاتتو،دلآ مردی،ولآشد

یدهمرهتوان و خداییمیشو د گواهیدروغ و تو، هاویا  هدای م
رهادیهستیشود توانچهرهپایندهالهیرجههرگهخاموش شدهوخاموش م

 خواه بجیجن انی سوگند! خدا به یا  د      ا تو ره آ خوا و ررد، حمای 
3خو ده یس   یس ومغلوبوشکس 

تشج،بجهشجدد دهدلشرهان میردهرگه



مججادوامجریججدۀتججالم،بججراسجج تبجج 



                                                            
 197،ص5،یهأعیان الشیع محسنتاملی،9
 950،صهای عاشورا پیام جوادمحدتی،2
 959،ص95،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3
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دیگرتکلیف اتا  پسادشهادتامام مدا آ،حفظاسالماس یکیاد
يا َعِلَى »ترضررد:وقتیابراهیمبنللحهخناببهامامساادحسین

َسْيِن َّمْن َغَلَب  پیرود؟ْبَن اْلح  مبا ده  این ]د  رسی چه حسین! بن تلی اآ ؛
َم   الَصََلِة، َفَأِذْن   َوْقت    ، َوَدَخَل  َغَلَب   َّمْن   َتْعَلَم   َأْن   ِإَذا َأَرْدَت »درمود:،امام«شد؟   ث 

 مادخواهیبدا یچهرسیپیرودشدهاس ،هنگامیرهوق اگرمی 1؛ َأِقْم 
اینپاسخ،بهاودهما درههدفیهیدامام«درا سید،اذانواقامهبگو  با

َحَمّد  »بود؛ولیهمچنانلنینمحواسالمو ام سولخدا اَل إلَه ِإاَل الَله  َوّم 
ول  الَلهِ  و سال هامیبرمأذ ه«َرس  پیچدومسلما انهموا هبهیگا گیخدا

 2هند دگواهیمیمحمد

 خدمت به بندگان خدا. 8

،ایجنامجر خدم بهبنجدگانخداو جداسج ،هاآتبودی یکیادترصه
 عمج د شجما  یادمندآمردم د ،امامحسیناآاهمی دا درهگو هبه

وا َأَن إ»الهیخوا دهاسج : ْم   الَناِ    َحَواِئَج   ْعَلم  ْم   الَلهِ   ِّنَعِم   ِّمْن   ِإَلْيك  َفََل َتَمُلوا   َعَلْيك 
م هجاآالهجیاد عم ،هاآمردم یادمندآرهبدا ید3؛الِنَعَم َفَتَتَحَوَل ِإَلى َغْيِرك 

،مبادابا  اا جدنمجردم یادمنجد:یعنی؛ سادیدپژمردهها ا عم ،پس اس 
اد« شجو دگجردانمیهاادشما وآ عم ،د اینصو ترفران عم رنید 

رسجی اترینا سانمحبوب،اسالمبندگانخدا اتیالخدادا سته،سوآدیگر
  َفَأَحب    الَلهِ   ِعَيال    اْلَخْلق  »درمود:پیامبرد باشتیالخداخدمتگها رهدا دمی

                                                            
  177صاألمالی، شیخلوسی،9
 119،صها انگیزه ها و ؛ ریشهعاشورا، ژادوسعیدداودآ مهدآ ستم2
 597،ص71،یبحار األنوارمالسی،محمدباقر 3
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يْؤِّمن    َبْييِت   َأْهيِل   َعَليى  َأْدَخيَل   َّميْن   الَلهِ   َعَلى  اْلَخْلِق  وراً   ّم  ير   لجهوتا،مجردم1؛س 
رسیاسج ،ترینمخلوقات هدخدامحبوب،پس هستندخوا انخداو دجیره

«د  مای اخوشحالمؤمنیرهسودشبهتا لهخدابرسدوخا واده
د حاللوافخا ۀرندرهد خدم امامصادقتغلب قرمیبنابان

ماددًا،لوافمد دو دو خدابودم رسیمراصدارردومنجواباو ا دادم
درمود جد:مگجرتجو اصجدامراصدارردوپاسخاو ا جدادم امجامصجادق

،:شجیعهاسج ؟گفجتم:ا آدرمود د!خدا سولاآپسر،ا آ:د د؟گفتم می
شیعهاس وادمجند خواسجتیدا د درمود جد:چجراد خواسج او ااجابج 

فهسجتم درمود جد:!مشجغوللجواخدا سولاآپسر:رنی؟ترضرردم می
2لواف ا هارنوبهسوآاوبرو 

سجعیحضرت  مودمیبهدقیرانرمکامامحسین،برایناساس
 یجهحفجظ ا،ابجروآاو مایجدرردتالوهبرا کهحاج رسی ابراو دهمیمی
ابروآ خدم امامامدتاد خواستیرند حضرتدرمود:، مردآادا صا رند

ات ابیاو رجهخواسجتهبنویسو اآ اد  امهیش گهدا وحاج خوخود ا
بهخواس خدابراو دهسادم انمرد وش :دردآپا صجددینجا ادمجنللجب

 امجه ا خواهد بهاوبفرمابهمنمهل دهد چوناماموبااصرا ان امی دا د
وبجهاو شج ،بیجروناو داآ ارجههجها دینجا داخوا د،وا دمنهلشدوریسه

پا صجددینجا دیگجر،د جدگی باپا صددینا ان،بدهیخود ابپردادوبا درمود:
3 خود ابچرخان

                                                            
 11،ص79 همان،ی9
 575،ص9،یالكافی رلینی،2
 957،صتحف العقولشعبهحرا ی، ابن3
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بججهمالقججاتبیمججا آبججدهکا بججه ججام ودآامججامحسججین،همچنججین
گفج :اآرجردومکجر میدید د  اود بستربیمجا آاهودا آمیبنةاسام

ا دوه!حضرتاداوپرسید:چها دوهیدا آ؟اسامهگف :واآاددس زمو
بدهکا موزموزصهشص هها د همقرض،تماموجودم ادراگردتهاسج  

گفج :هرنم اسجامهاآتو اپرداخ مجیامامدرمود: ا اح  باش!منبدهی
حضججرتدرمججود:مججنتمججام بمیججرم،هججایمترسججمقبججرادپرداخجج بججدهیمی

رهوتدهدادهبود،قبجرادپردادم امامهمچنانادمرگتومیپیش  اهایبدهی
1 هاآوآ اپرداخ تمامقرض،همرگاسام

سجججحردیجججدمد خججج ا زجججوا ی


رشججیدهسججربججهبججامخسججتهجججا ی


بججهگججوشا زججوان،اهسججتهگفججتم


بهججا تخججوشرججهدکججردیگرا ججی
 

                                                            
  719،ص99،یةترجمه جامع أحادیث الشیعبروجردآ،حسین 9


