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تقدیم به :
امام المتقین و سرور شهیدان امام حسین علیه السالم

السالم علیک 
یا ابا عبداهلل الحسین  

          و علی اال رواح التی حلت به فنائک

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

                      این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست

در سوم شعبان فطرس ملک سالمتی بالهای خود را بدست 
آورد.سالک نیز می تواند این روز را پناه خود قرار داده و با آن 
نجات پیدا کند و دو بال روح و عقل خود را بدست آورده تا 

بتواند با اهل معنی در آسمانها ی قرب و رضوان پرواز کند.
»المراقبات«
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آخرین خطبه امام حسین علیه السالم در کربال

ای بندگان خدا! تقوای خدا پیشه سازید و از دنیا حذر کنید،اگر 
جاویدان  دنیا  در  کسی  و  ماند  می  باقی  کسی  برای  دنیا 
رضاو  به  اولی  بقاءو  به  مردم  سزاوارترین  الهی  بود،انبیای 
تعالی  بودند،ولی خدای  قضاءالهی  به  تر  راضی  ،و  خشنودی 
دنیا را برای بالءوآزمایش آفریده است و اهل آن را برای فنا 
نعمتهای  کهنه می شودو  و جدید  نو  چیز  ،هر  فرموده  خلق 
آن از بین می رود و سرور آن به تلخی مبدل می گردد،دنیا 
منزل ماندن نیست بلکه محل توشه برگرفتن است،پس توشه 
پیشه  را  خدا  تقوای  و  تقواست  ها  توشه  بهترین  برگیریدکه 

سازید تا رستگار شوید.

قصه کربال
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           اِنَّ الُحسین ِمصباُح الُهدی وَسفینُه النِّجاه )1(

  همانا حسین چراغ هدایت وکشتی نجات است. رسول خدا)ص(

مقدمه
محّمدبن  حضرت  انبیاء  ازخاتم  ثقلین  شریف  حدیث  براساس 
انسان  برای  وسعادت  وسلم،کمال  وآله  علیه  اهلل  عبداهلل صلی 
وجامعه بشری حاصل نمی شودمگراینکه ازدوگوهرجاویدان قرآن 

وعترت پیروی ومتابعت شود.
اگرقیام حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم برپانمی شد چه بساکه 
ازاسالم وقرآن وعترت به جزنام ونشانی باقی نمی ماندوبرهمین 

اساس است که پیامبر)ص(فرمود:ُحَسیُن ِمّني َواَنَاِمن ُحَسین)2(
اگرچه شناخت اهداف،فلسفه وجریان حرکت قیام حسینی ضرورتی 
انکارناپذیراست لیکن تخلق به اخالق حسینی وتأدب به آداب 
حسینی نیزاز اهمیت خاصی برخوردار می باشدوشیعیان وشیفتگان 
اخالقی  رهنمودهای  وبکاربستن  بایدباشناخت  آن حضرت می 
وانسان سازسروروساالرشهیدان حضرت امام حسین علیه السالم 
درجهت خودسازی وآمادگی برای سربازی دررکاب منتقم خون 
خدا )ثاراهلل( حضرت مهدی )عج( ومجاهدت برای استقرارعدالت 

وریشه کنی ظلم درجهان آماده باشند.
خداوند متعال راشکرگذاریم که در ایام میالد پر خیر و برکت حضرتش 
توفیق گزینش چهل گوهرورهنموداخالقی ازامام حسین علیه السالم 
وچاپ آن رادراین مجموعه عنایت فرمود با این امیدکه این گوهرهای 
اخالقی درابعادگوناگون زندگی فردی واجتماعی اقشارمختلف جامعه 

بخصوص شیعیان آن حضرت بیش از پیش بکارگرفته شود.

                               وما توفیقی االباهلل علیه توکلت والیه انیب
                              هیئت انصار المهدی )عج( شمال شرق تهران

  

)2()1( حسین بن علی )علیه السالم( امام ارزشها – مرضیه محمدزاده ص14و24
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بخش اّول:ارزشهای اخالقی

حدیث اول: زندگی توأم با اخالق
قال االمام الحسین علیه السالم:

یاایُّهاالنّاُس ناِفُسوافِی الَمکاِرِم،َوسارُعوافی الَمغانِم. 
کشف الغمه ج2ص29

ترجمه: ای مردم!باارزشهای واالی اخالقی زندگی کنید،وبرای بدست 
آوردن سرمایه های سعادت شتاب کنید.

حدیث دوم: پنج نعمت بزرگ
قال االمام الحسین علیه السالم:

َخمٌس َمن لَم تُکن فیه لَم یَُکن فیِه کثیُرُمستمتٍِع:
اَلَعقُل،َوالّدیُن،َواالَدُب،َوالَحیاćǥ،َوُحسُن الُخلق.  

حیاǥاالمام الحسین )ع( ج1ص181 

ترجمه:پنج نعمت بزرگ درهرکس نباشداززندگی فراوان بهره مند 
نمی شود:عقل،دین،ادب،حیا واخالق خوش.

حدیث سوم: برخی ارزشهای اخالقی 
قال االمام الحسین علیه السالم:

،ĄǦĆǣَوالِجواُرَقرا،ĄǦĆȹُراَما َعجٌز،َوالسِّ ،َوالکذُب  ِعزٌّ دُق  اَلصِّ
الَحَسُن  َوالُخلُق   ،ĄǦĆǣتَجِر َصداǦĆȩٌ،والَعَمُل   ćǦĆȹَوالَمُعو

خاٌءِغنًی، َفقٌر،َوالسَّ َزیٌن،َوالُشحُّ  مُت  ِعباَدĄǥ،َوالصَّ
. تاریخ یعقوبی ج2ص246 َوالّرِفُق لُبٌّ
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ترجمه:راستگویی عزت است ودروغگویی عجزوناتوانی،رازامانت است 
وهمسایگی خویشاوندی،یاری وکمک صداقت وپاکدلی است وکاروعمل 
تجربه،اخالق نیک عبادت است وسکوت زینت وآرایش،وطمع وآزمندی 

فقروگدایی است وبخشش بی نیازی،ومداراکردن نشانه عقل است.

حدیث چهارم: خیردنیا وآخرت
قال االمام الحسین علیه السالم:

َفرٍج  َوِعفاَف  الُخلِق  وُحسَن   ĈǦǲȾƋȲȱا ِصدُق  اهللُ  َرَزَقُه  َمن 
 .ǥنیاواالِخَر ُه اهلل تَعالی بَِخیَرِی الدُّ َوبَطٍن َخصَّ

فرهنگ سخنان امام حسین)ع( ص810

وپاک  وپاکدامنی  ونیکخویی  راستگویی  ترجمه:خداوندبه هرکس 
خوری روزی کند،خیردنیاوآخرت را ویژه اوساخته است.

حدیث پنجم: ارزشهای پسندیده
قال االمام الحسین علیه السالم:

اَلِعلُم لِقاُح الَمعِرǦĆȥِ،َوُطوُل التَّجاُرِب ِزیاَدĄǥ فِی الَعقِل، 
ćǦ االَبداِن،َوَمن اََحبََّک  Ćǵَرُف اَلتَّقوی،َوالُقنُوُع را َوالشَّ

نَهاَک،َوَمن اَبَغَضَک اَغراَک. اعالم الدین ص298

عامل  تجربه  است،وتداوم  وآگاهی  شناخت  ریشه  ترجمه:علم 
فراوانی عقل است، ،وشرافت وبزرگواری درتقوای الهی است،وقناعت 
عامل آسایش تن آدمی است،کسی که تورادوست دارد اززشتی ها 

تورابازمی دارد،وکسی که دشمن تواست،تورامغرورمی سازد.
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حدیث ششم: پاداش نیکی ها
قال االمام الحسین علیه السالم:

اَجراً،َفلَوَرأَیتُُم  ٌب  َحمداً،َوُمَعقِّ ُمکِسُب  الَمعرُوَف  اَنَّ  َواعلَُموا 
الَمعرُوَف َرُجالً َرأَیتُُموُه َحَسناً َجمیالً یَُسرُّ النّاِظریَن. 

کشف الغمه ج2ص29

الهی  دارد،وپاداش  بهمراه  ستایش  ها  نیکی  ترجمه:بدانید،همانا 
رافراهم خواهدکرد،اگرنیکی ها رابه شکل انسانی می دیدید،

آنقدرزیباروی بودکه بینندگان راخوشحال می ساخت. 
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بخش دّوم:نحوه رفتار بامردم

حدیث هفتم: انسان باادب
قال االمام الحسین علیه السالم:

لَُه الَفضَل  ااِّلَرایَت  بَیتَِک،َفالتَلقی اََحداً  ُهَو أَن تَخُرَج ِمن 
َعلَیَک. دیوان امام الحسین)ع( ص99

ترجمه:ادب آن است که وقتی ازمنزل خود بیرون رفتی،هرکس راکه 
مشاهده کردی اورا ازخود بهتربدانی.

حدیث هشتم: سالم کردن
قال االمام الحسین علیه السالم:

الُم َقبَل الَکالِم عافاَک اهلل.  کشف الغمه ج1ص579 1- اَلسَّ

ترجمه:سالم پیش ازکالم است،خداوندتوراسالمت عطافرماید.

الم.   2- اَلبَخیُل َمن بَِخَل بالسَّ
فرهنگ سخنان امام حسین)ع( ص354

ترجمه:بخیل کسی است که درسالم کردن بخل ورزد.

ăǦĆȺ،تِسٌع َوِستُّوَن لِلُمبتَدی،َوواِحَدǥٌ لِلّراّد.   ĆȆ Ćǵ الِم َسبُعوَن 3- لِلسَّ
تحف العقول ص177

ترجمه:برای سالم هفتادپاداش است،شصت ونه پاداش برای سالم 
دهنده،ویک پاداش برای پاسخ دهنده است.
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حدیث نهم: مداراکردن بامردم
قال الحسین علیه السالم:

َمن اَحَجَم َعِن الَّرأِی َوَعیِیَت بِِه الِحیُل کاَن الِّرفُق ِمفتاَحُه.  
اعالم الدین ص298

شود،کلیدش  تدبیربراوبسته  وراه  ازکارفرومانده  که  ترجمه:هرکس 
مداراکردن بامردم است.

حدیث دهم: پوزش طلبی ازمردم
قال االمام الحسین علیه السالم:

اِیّاَک َوماتَعتَِذُرِمنُه،َفإنَّ الُمؤِمَن الُیسُی َوالیَعتَِذُر،َوالُمناِفُق ُکلُّ 
یَوٍم ُیسُی َوالیَعتَِذُر. تحف العقول ص177

ترجمه:بپرهیزید ازتکرارخطا وپوزش طلبی،زیرامؤمن)بامردم( نه بد 
کند  می  بد  منافق،هرروز)بامردم(  طلبد،اّما  می  پوزش  ونه  کند  می 

وهمواره پوزش می طلبد.

حدیث یازدهم: پذیرش عذرخواهی مردم
قال االمام الحسین علیه السالم:

لَوَشتََمنی َرُجٌل فی هذه االُُذِن َواَومی إِلَی الیُمنی،َوأعتََذَرلی فی 
االُخری،لََقبِلُت ذلَک ِمنُه،وذلَِک اَنَّ اَمیَرالُمؤِمنیَن َعلِیَّ بَن ابی 
ثَنی اَنَُّه َسِمَع َجّدی رُسول اهلل صلی  طالِب علیه السالم َحدَّ
اهلل علیه وآله وسلم یَقوُل:)الیردالحوض من لم یقبل العذرمن 

محّق اومبطل(.  احقاق الحق ج11ص431

وازطرفی  بکوبد  من  صورت  طرف  بریک  ترجمه:اگرشخصی 
دیگرعذرخواهی کند،عذرخواهی اورا می پذیرم،واین بدان جهت است 
که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم برای من نقل کردکه 
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جّدم رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم شنید که فرمود:))برحوض 
شخص  آن  رانپذیرد،حال  عذرخواهی  که  شودکسی  کوثرواردنمی 

برحق باشد یاباطل((.

 حدیث دوازدهم: پرهیزازعیب جویی
قال االمام الحسین علیه السالم:

َمن لَم یَُکن اِلََحٍد عائباً لَم یَعَدم َمَع ُکلِّ عائٍِب عاِذراً. 
نزǦȽ الناظروتنبیه الخاطرص80

ترجمه:کسی که درمردم عیب جویی نکند،ازعذرخواهی نیزبی نیازاست.
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بخش سّوم:نیکوکاری بامؤمنین

حدیث سیزدهم: برطرف کردن مشکل مؤمنین
قال االمام الحسین علیه السالم:

رسول  یَُقوُل:قال  السالم  علیه  اَمیَرالُمؤِمنیَن  أبی  َسِمعُت 
اَخیِه   ĈǦ ĆǱحا فی  َسعی  وسلم:َمن  وآل  علیه  اهلل  صلی  اهلل 
نَهاُرُه،قائماً  ąǦĆȺ،صائِماً  Ćȅ آالِف   ĆǦĆȞȆĈǩ َفَکَآنَّماَعبََداهللَ  الُمؤِمن 

لَیلَُه. بحاراالنوارج74ص315

ازرسول  که  شنیدم  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  ازپدرم  ترجمه:من 
خداصلی اهلل علیه وآله وسلم نقل می کردکه فرمود:کسی که برای 
برطرف کردن نیازبرادرمسلمان خودتالش کند گویاخدارا نُه هزارسال 
عبادت کرده است که روزها راروزه داروشب هارابه شب زنده داری 

گذرانده است.

حدیث چهاردهم: برطرف کردن اندوه دل مؤمن
قال االمام الحسین علیه السالم:

نیا.  َج اهللُ َعنُه َکرَب الدُّ َمن نَفََّس ُکرĆǦĆǣ ُمؤِمٍن َفرَّ
کشف الغمة ج2ص29

اندوه  رابرطرف سازد،خداوند  اندوه دل مؤمنی  ترجمه:هرکس که 
ومشکالت دنیا وآخرت اورابرطرف خواهدساخت.
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حدیث پانزدهم: نیکی کردن به برادران مؤمن
قال االمام الحسین علیه السالم:

َل ِلَخیِه َخیراً َوَجَدُه اِذا َقِدَم َعلَیِه َغداً،ومن اَراَداهللَ  َمن تَعجَّ
َوقِت  فی  بِها  کاَفأُه  اَخیِه  الی  نیعِه  بَالصَّ َوتَعالی  تَباَرَک 

نیا ماُهَوأَکثَُرِمنُه.  حاَجتِِه،َوَصَرَف َعنُه ِمن باَلِء الدُّ
کشف الغمه ج2ص29

ترجمه:هرکس درنیکی کردن به برادران خود شتاب کند،فردا نتیجه 
آن راخواهد دید وکسی که برای خدابه برادرخود کمک کند،خد اورابه 
هنگام نیازمندی پاداش می دهدوبیش ازآنچه به دیگران کمک کرده 

بالها راازاودورمی سازد.

حدیث شانزدهم: نعمت الهی
اعلَموا اَنَّ َحوائَج النّاِس اِلَیُکم ِمن نَِعِم اهللِ َعلَیُکم، 

َفالتَِملُّواالنَِّعَم َفتَُحوَرنَِقماً. کشف الغمه ج2ص29

ترجمه:بدانید همانا حاجت ها ونیازهای مردم به سوی شما،نعمت 
که  ندهید  هاراازدست  نعمت  شما،پس  برای  پروردگارند  های 

دچارعذاب الهی می شوید.

حدیث هفدهم: اطعام مؤمن
قال االمام الحسین علیه السالم:

ِمَن  اُفقاً  اُعتَِق  أَن  ِمن  إِلَیَّ  أََحبُّ  ُمسلِماً  اَخاً  أُطِعَم  لَئِن 
الناِس قیل وکم الفق؟ قال:َعشَرćǥ آالٍف.

 احقاق الحق ج11ص628
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آن  ارزش  من  درنزد  کنم  اطعام  را  برادرمسلمان  ترجمه:اگریک 
)ع(  راپرکنند.ازامام  اُفق  یک  که  است  انسانهایی  کردن  بیشترازآزاد 
ده  گنجایش  میزان  فرمود:به  چقدراست؟  افق  ند:مساحت  پرسید 

هزارمتر.

حدیث هجدهم: حفظ آبرو
قال االمام الحسین علیه السالم:

ĈǦ لَم ُیکِرم َوجَهُه َعن ُسؤالَِک َفاَکِرم َوجَهَک  ĆǱصاِحُب الحا
ِه.  حسین کیست؟ص53 َعن َرِدّ

ترجمه:صاحب حاجت )متقاضی( آبروی خودراریخته وازتو سؤال
 )تقاضا( کرده است،توبابرآوردن حاجت اوآبروی خودرا حفظ کن.
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 بخش چهارم:خصلت های پسندیده

حدیث نوزدهم: توکل
قال االمام الحسین علیه السالم:

فاستَوَطنا.  َل  التََّوکُّ یَجُوالِن،َفلَِقیا  َخَرجاً  َوالِغنی  الِعزَّ اِنَّ   -1
مستدرک الوسائل ج11ص218

ترجمه:هماناعزت وبی نیازی بیرون رفتندوبه جنبش درآمدند،دراین میان 
وقتی به توکل رسیدندپس همانجاوطن گزیدندوقرارگرفتند.

یَتََمنَّ  لم  لَُه  تَعالی  اِختِیاِراهللِ  ُحسِن  َعلی  اِتََّکَل  َمن   -2
َوَجلَّ لَّه. احقاق الحق ج11ص591 َغیَرمااِختاَرُه اهللُ َعزَّ

خداراترجیح  نیکوی  کند،وانتخاب  خداتوکل  به  که  ترجمه:کسی 
دهد،زیربارمنت انتخاب دیگران قرارنخواهدگرفت.

حدیث بیستم: صبر
قال االمام الحسین علیه السالم:

،َواصبِرَعّماُتِحبُّ  الَحقُّ ُیلِزُمَک  فی  ماتَکَرُه  اِصبِرَعلی   -1
فی یَدُعوَک اِلَیِه الَهوی. نزǦȽ الناظروتنبیه الخاطر ص85

ترجمه:راهی که تورابه حق می رسانددربرابرسختیها ونامالیمات آن 
داری  دوست  ازآنچه  کشاند  می  هواپرستی  تورابه  صبرکن،ودرآنچه 

شکیبائی کن.
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اِلَیِه  َواِنّا  هلِل  ))اِنّا  َذَکَرها  اِذا  َفقاَل  ُمصیبٌَه  اصابَتُه  َمن   -2
َداهلل لَُه ِمن اَجِرهاِمثَل ماکاَن لَُه یَوَم أَصابَتُه.  راِجعُون(( َجدَّ

معجم الکبیرج3ص131

به  که  هرگاه  رسدپس  او  به  یامشکلی  مصیبت  ترجمه:هرکسی 
گردیم((  خدابازمی  ومابسوی  ))ماازخدائیم  بگوید  افتد  می  یادآن 
خداوندپاداش اوراهرمقدارکه تکرارکندبه میزان پاداش همانند روزی 

که مصیبت دیده بود،عطامی فرماید.

3- یابُنَیَّ اِصبِرَعلَی الَحقِّ َوإِن کان ُمّراً. 
اصول کافی ج2ص91

ترجمه:ای فرزندم!حق هرچندتلخ باشدبرآن صبرکن.

حدیث بیست ویکم: انصاف وپذیرش حّق
قال االمام الحسین علیه السالم:

ایمانَُه  َفَقداَوثََق   Ćǥالُممارا ،َوتََرَک  الَحقَّ َوَقبَِل  اَنَصَف  َمن 
ĆǦĆǤǶ دینِه،َوصاَن َعقلَُه.  بحاراالنوارج2ص135 ćȍ واَحَسَن

وفخرفروشی  راپذیرفته  دارد،وحق  انصاف  که  ترجمه:کسی 
دین  اودرمباحث  وسخن  است  اومحکم  ایمان  پس  کرده  راترک 

نیکواست،وعقلش راازخطاولغزش مصون داشته است.

حدیث بیست ودوم: نیکی ونیکوکاری
قال االمام الحسین علیه السالم:

تحف  والفاِجَر.   البِرَّ الَمَطِرُتصیُب  وابِِل  ِمثَل  نیَعُه  الصَّ تَُکوُن 
العقول ص175
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می  رافرا  وبد  خوب  که  است  فراوان  باران  همانند  ترجمه:نیکی 
گیرد.

حدیث بیست وسوم: شکرگذاری
قال االمام الحسین علیه السالم:

الناظروتنبیه   ǦȽنز  .ăǦĆȦĈȹǓ  ăǦ ĆȶȞĈȹ یَقتَضی   ąǦĆȦĈȱǠȅ  ąǦ ĆȶȞĈȺĈȱ ُشکُرَک 
الخاطرص80

ترجمه:سپاس تودرنعمت های گذشته،نعمت های آینده رابه همراه 
می آورد.

حدیث بیست وچهارم: صله رحم
)ارتباط باخویشاوندان(

قال االمام الحسین علیه السالم:
ُه اَن ُینَسَأ فی أََجلِِه َوُیزاُد فی ِرزِقِه َفلیَِصل َرَحِمُه.  َمن َسرَّ

عیون اخبارالرضا)ع(ج2ص48

تأخیرافتد  اوبه  اجل  که  باشد  داشته  دوست  که  ترجمه:هرکسی 
وروزیش زیاد شود پس براوباد صله رحم وپیوندباخویشاوندان.

حدیث بیست وپنجم: توانائی وقدرت
قال االمام الحسین علیه السالم:

الناظروتنبیه   ǦȽنز بَِشأنِِه.   أَعلَُم  ĆǦ،اَلَمرُء  ĆȚĈȦĆƩا ُتذِهُب   ćǥاَلُقدَر
الخاطرص84

راازبین می  واحتیاط کاری  داری  ترجمه:توانایی وقدرت،خویشتن 
برد،وهرانسانی شأن وقدرخودراازدیگران بهترمی داند.
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حدیث بیست وششم: صدقه دادن
قال االمام الحسین علیه السالم:

َدćǦĆȩ الَطیِّبه الّذی َعِرَق فیها َجبینُُه َواغبَرَّ فیهاَوجُهُه.   اِنَّما الصَّ
دعائم االسالم ج2ص329

ترجمه:هماناصدقة پاک صدقه ای است که انسان ازعرق پیشانی 
ورنج کار،پولی بدست آوردوآن رادرراه خداهدیه بدهد.

حدیث بیست وهفتم: پذیرش هدیه وبزرگواری
قال االمام الحسین علیه السالم:

َمن َقبَِل َعطاَءَک،َفَقد اَعانََک َعلی الَکَرِم.
 بحاراالنوارج71ص357

ترجمه:هرکس بخشش تورابپذیرد به بزرگواری توکمک کرده 
است.
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بخش پنجم:خصلت های ناپسند

حدیث بیست وهشتم: کبروتکبر
قال االمام الحسین علیه السالم:

ُکلُّ الِکبِرهلِلِ وَحَدهُ واَلیَُکوُن فی َغیِرهِ.   بحاراالنوارج44ص198
ترجمه:کبروبزرگواری ازآن خدای یکتا است وبرای غیراوشایسته نیست.

حدیث بیست ونهم: غیبت کردن
قال االمام الحسین علیه السالم:

ُکفَّ َعِن الَغیبَه َفاِنَّها إداُم ِکالِب النّار. 
تحف العقول ص175

ترجمه: زبان ازغیبت بازدارکه غیبت،لقمة سگهای دوزخ است.

حدیث سی ام: ظلم وستم
قال االمام الحسین علیه السالم:

اِیّاَک َوُظلَم َِمن الیَِجُد َعلیَک ناِصراً ااِل اهللِ َجلَّ َوَعزَّ. 
حسین کیست؟ص52

ترجمه:ازستم کردن برکسی که دربرابرتوجزخداوند عّزوجّل یاوری 
ندارد دوری کن.

حدیث سی ویکم: بُخل
قال االمام الحسین علیه السالم:

الِم. بحاراالنوارج93ص294 اَبَخُل النّاِس َمن بَِخَل بالسَّ
ترجمه:بخیل ترین مردم کسی است که درسالم کردن بخل ورزد.
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حدیث سی ودوم: دنیاپرستی
قال االمام الحسین علیه السالم(:)امام )ع(پس ازدیدن خانه بسیاروسیع 

واشرافی شخصی درمدینه فرمود:(
فی  َمن  َک  داَرَغیِرَک،َغرَّ رَت  داَرَک،َوَعمَّ أخَربَت   -1

ماءِ. تنبیه الخواطرج1ص270 الَرِض،َوَمَقتََک َمن فِی السَّ

را)دنیا( دیگران  کردی،وخانة  خویش)آخرت(راویران  ترجمه:خانه 
آسمان  داشت،امااهل  خواهند  توراگرامی  زمین  آبادساختی،اهل 

دشمنت خواهندبود.

2- َرَفَع الّطیَن َوَوَضَع الّدیَّن. مستدرک الوسائل ج3ص467

ترجمه:)امام)ع( بامالحظه خانه باشکوهی درمدینه فرمود:(صاحب 
این خانه ِگل ها رابرهم انباشت ولی دین راپست کرد.

حدیث سی وسوم: آلودگی وناپاکی وخیانت
قال االمام الحسین علیه السالم:

َوَدَغٍل.  َوَغٍلّ  ُقلوبُُهم ِمن ُکلِّ َغٍشّ  اِنَّ شیَعتَنا َمن َسلَِمت 
بحاراالنوارج86ص156

ترجمه:هماناشیعة ماکسی است که قلبش ازهرگونه آلودگی وناپاکی 
وخیانت پاک باشد.

حدیث سی وچهارم: هواهای نفسانی
قال االمام الحسین علیه السالم:

الćǦĆȱ ومیعاُدهااَلنّارُ.   إِتَّقُوا هِذِه االَهواَءالَّتی ِجماُعها اَلضَّ
احقاق الحق ج11ص591

ترجمه:ازهواهای نفسانی بپرهیزید که حاصل آن گمراهی وسرانجام 
آن آتش جهنم است.
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حدیث سی وپنجم: گناه ومعصیت
قال االمام الحسین علیه السالم:))درجواب مردی گناه کارکه جهت 

ترک گناه خواستارموعظه شد((
ĆǦ اَشیاء َفاَذنِب ماِشئَت! ĆȆȶ Ćǹ اِفَعل

ُل ذلَِک-التَأُکل ِرَز َق اهلل ِواذنِب ماَشئَت! َفاَوَّ
َوالثّانی-اُخُرج ِمن ِوالیَه اهلل َواذنِب ماِشئَت!

والثالُث-اُطلُب َموِضعااًلیَراَک اهللُ َواذنِب ماِشئَت!
َعن  َفادَفعُه  ُروَحَک  لِیَقبَِض  الَموِت  َوالّرابُع-اِذاجاَءَملِک 

نَفِسَک َواذنِب ماَشئَت!
َوالخامس-اِذااَدَخلََک مالُِک ِفی النّاِرَفالتَدُخل ِفی 

النّاِرَواذنِب ماشئَت! حسین کیست؟ص54

ترجمه:پنج چیزراانجام بده آنگاه هرچه خواستی گناه کن!
اول اینکه روزی خدارانخوروهرچه خواستی گناه کن!

دوم اینکه ازوالیت وملک خدابیرون رووهرچه خواستی گناه کن!
سوم اینکه )موقع گناه کردن(مکانی راطلب کن که خداتورا 

نبیندوهرچه خواستی گناه کن!
روح  قبض  برای  الموت  ملک  آمدن  موقع  اینکه  چهارم 

تو،اوراازخوددورکن وهرچه خواستی گناه کن!
افکندداخل  می  تورادرآتش  دوزخ  مالک  هنگامیکه  اینکه  پنجم 

نشووهرچه خواستی گناه کن!



24

 بخش ششم:عبادت وخودسازی

حدیث سی وششم: عبادت واطاعت وپاداش آن
قال االمام الحسین علیه السالم:

َقوماً  التُّجاِر،َواِنَّ   ćǥِعباَد َفتِلَک   ăǦĆǤȡَر َعبَدُوااهللَ  َقوماً  اِنَّ   -1
َعبَدُواهللَ َرăǦĆǤȽ َفتِلَک ِعباَدćǥ الَعبیِد، َوانَّ َقوماً َعبَُدواهللَ ُشکراً 

 .ǥِالَحراِر،َوِهَی أَفَضُل الِعباَد ćǥَفتِلَک ِعباَد
تحف العقول ص175

ترجمه:همانا گروهی ازمردم خدارابه شوق بهشت پرستش می کنند 
خداراازروی  ازمردم  دیگری  تجاراست،هماناگروه  پرستش  این  که 
ترس می پرستند که این پرستش بردگان است، وهمانادسته دیگری 
عبادت  این  کنندکه  می  عبادت  شکروسپاس  خداراازروی  ازمردم 

آزادگان است واین نوع پرستش واالترین نوع عبادت است.

2- َمن َعبََداهللَ َحقَّ ِعباَدتِِه آتاُه اهللُ َفوَق اَمانّیِه َوِکفایَتِِه. 
بحاراالنوارج71ص184

ترجمه:کسی که خداراپرستش کندآنگونه که سزاواراست، 
خداوندبزرگ بیشترازآنکه آرزوداردوبیشترازآنچه که نیازداردبه 

اوخواهدداد.

3- مااََخَذاهللُ طاĆǦĆȩ اََحٍد ااِلَّوَضَع َعنُه طاَعتَُه،َوالاََخَذ ُقدَرتَُه 
ااِّلَوَضَع َعنُه ُکلَفتَُه. تحف العقول ص175

اومی  ازمقداراطاعت  رانمی گیردجزآنکه  ترجمه:خداوندتوان کسی 
کاهد،وازقدرت کسی نمی کاهدجزآنکه مخارج اوراسبک می کند.
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حدیث سی وهفتم: جهادبانفس
قال االمام الحسین علیه السالم:

ُجِل نَفَسُه َعن َمعاِصَی اهللِ َوُهَوِمن اَعَظِم الِجهاِد.   ِجهاُد الرَّ
تحت العقول ص173

ترجمه:مبارزۀ انسان بانفس خویش درترک گناهان ازبزرگترین نوع 
جهاداست.

حدیث سی وهشتم: ترس ازخدا
قال االمام الحسین علیه السالم:

یَصَفرَّ  باِراَن  الجَّ الَملِِک  یََدِی اهللِ  بَیَن  َوَقَف  لَِمن  َحٌق   -1
لَونُُه وتَرتَِعَدَمفاِصلُُه. جامع االخبارص259

جهانیان  پروردگارمالک  درپیشگاه  که  برکسی  ترجمه:سزاواراست 
وقدرتمند بی همانند می ایستد،رنگ چهره اش زردومفاصل اندامش 

به لرزه درآید.

2- اَلبُکاُء ِمن َخشیَه اهللِ نَجاĄǥ ِمَن النّارِ. جامع االخبار ص259
ترجمه:گریه ازترس خداوسیلة نجات ازآتش است.

3- بُکاُء الُعیُوِن َوَخشیٌَه الُقلوِب َرǦٌĆƥ ِمَن اهلل.  
جامع االخبار ص259

ترجمه:گریه چشمهاوترس دلها،ازنشانه های رحمت پروردگاراست.

نیا.    الدُّ فِی  اهللَ  خاَف  ااِلَّمن   ĈǦĆȵالِقیا یَوَم  الیَأَمن   -4
بحاراالنوارج44ص192

ترجمه:درروزقیامت درامان نیست جزکسی که دردنیاازخدابترسد.
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حدیث سی ونهم: خشنودی خدا
قال االمام الحسین علیه السالم:

َمن َطلََب ِرضَی اهللِ بَِسَخِط النّاِس َکفاُه اهللُ اُُموَرالنّاِس،َوَمن 
َطلََب ِرضَی النّاِس بَِسَخِط اهللِ َوَکلَُه اهللُ اِلَی النّاس.  امالی 

شیخ صدوق ص167

ازاوبرنجند  مردم  خداباشدکه  خشنودی  درپی  ترجمه:هرکسی 
خداونداورادرامورمردم کفایت خواهدکردوهرکسی برای جلب رضایت 
مردم بکوشدکه بغضب الهی بیانجامدخداونداورابه مردم وامی گذارد.

حدیث چهلم: روح تسلیم دربرابرخدا
ازحضرت  که  شخصی  السالم:))درجواب  علیه  الحسین  االمام  قال 

پرسیدچگونه صبح کردی؟((
یَطلُبُنی،  َفوقی،َوالنّاُراَمامی،َوالَموُت  َربٌّ  َولَِی  اَصبَحُت 
، بَِعَملی،الاَِجُدمااُِحبُّ بی،َوأَنَاُمرتَِهٌن  ُمحِدٌق  َوالِحساُب 

بَنی،َواِن  َعذَّ شاَء  بِیَِدَغیری،َفاِن  مااَکَرُه،َواالُمُوُر  َوالاَدَفُع 
شاَءَعفی َعنّی،فأیُّ َفقیٍرافَقُرِمنّی؟!

 امانی شیخ صدوق ص487

ترجمه:صبح کردم درحالیکه پروردگارراباالی سرم وآتشی درپیش 
می  تماشایم  خیره  خیره  طلبیدوحساب  مرامی  داشتم،مرگ  روی 
کردومن به یقین می دانستم آنچه رادوست می دارم نمی یابم،وآنچه 
اموردردست  بکنم،وزمام  توانم  ازخوددورنمی  ندارم  رادوست 
عفوم  کند،واگراوخواست  می  عذابم  است،اگراوخواست  دیگری 

خواهدکرد،بنابراین چه نیازمندی ازمن نیازمندتراست.
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فهرست منابع

الف: منابع گزینش احادیث شامل:

السالم- محّمددشتی-چاپ  امام حسین علیه  1- فرهنگ سخنان 
1تا17- های  شماره  احادیث  مشهورشامل  انتشارات  اول1380 

19تا29-31تا34-36تا40
2- حسین کیست؟-فضل اهلل کمپانی-چاپ پنجم 1373-انتشارات 

فروغی شامل احادیث شماره های35-30-18

ب: مآخذمندرج درمنابع فوق به ترتیب شامل:

1- احقاق الحق - قاضی نوراهلل شهیدشوشتری
2- اصول کافی - مرحوم کلینی

3- اعالم الدین - حسن بن محمددیلمی
4- امالی -  شیخ صدوق

5- بحاراالنوار- محمد باقر مجلسی
6- تاریخ یعقوبی - احمدبن واضح

7- تحف العقول - حسن بن شعبة حّرانی
8- تنبیه الخواطرونزǦȽ النواظر - ورام بن ابی فراس

9- جامع االخبارواالثار- محمدبن محمدسبزواری
10- حیاǥ االمام الحسین علیه السالم – باقرشریف قریشی

11- دعائم االسالم - نعمان بن محمدتمیمی
12- دیوان امام حسین علیه السالم - محّمدبن عبدالرحمن

13- عیون اخبارالرضاعلیه السالم - شیخ صدوق
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14- کشف اǦȶȢȱ - علی بن عیسای اربلی
15- مستدرک الوسائل - میرزاحسین نوری طبرسی

16- معجم الکبیر- سلیمان بن احمدطبرائی


