
 
 
 
 
 
 
 
 

تجلیتوحيدافعالیدراندیشهورفتارامامحسين

 علی كرجی

فردي  ،عرفاني ،اخالقي ،سياسي ،داراي ابعاد گوناگون فقهي شخصي  امام حسين
آثار متنوع و فراواني متناست    ،كه پ وهش در همه آن ابعاد س و اجتماعي و مانند آنها
بعتد معرفتتي ايشتان در     هتا،  در پي خواهد داش  و در ميتان آن  ها با آن براي همه نسل

 .برخوردار اس اي  بخش توحيد افعالي از اهمي  وي ه
 توحيد افعالي در انديشه امام حسين ۀدربار ت  اجمال ت هرچند به رور  بررسي  

از آن جه  اس  كه اين جه  از شخصي  آن حرر  به منزله پايته و استاس ديگتر    
 ،باورهتا و رفتارهتاي فتردي و اجتمتاعي     ۀي ايشان بوده و مبناي همي وجودها وي گي

 گونته  همانباشد. بنا بر اين  مي ي اخالقي آن امام شهيدها خصل  ها، العمل عمل و عكس
ي از ستوي آن  العملت  عكتس عمل و  ،هي  انديشه ،كه در آينده به آن پرداخته خواهد شد

 .ي ايشان نباشدواال ۀتوان ياف  كه عجين با آن انديش نمي حرر 
ديتن و عامتل بقتاي مكتت       ۀاحياكننتد  آنكه از آنجا كه امام حستين  به بيان ديگر
و رفتارهاي آن حرر  به عنتوان الگتو بتراي همته      ها يقين انديشه ۀبه گون ،اسالم بوده

گيتري و تتداوم راه و رستم     از ايتن رو سرمشتق   .باشند مي ي پس از خود مطرحها نسل
و تحليتل   .باني اعتقادي و رفتاري آن حرر  ميسر نخواهد بتود ايشان جز با شناختن م

بنتابر   .نا تمام خواهد بتود  ،رفتارهاي آن امام همام بدون لحاظ آن حيثي  معرفتي ايشان
توان  ، نمياين جز با فهم توحيد افعالي كه در رفتار آن حرر  جلوه بارزي داشته اس 

جز با مبتني كردن اعمال و رفتار  به عمق شخصي  واالي آن حرر  آگاهي پيدا كرد و
، خود بر توحيد افعالي و محور قرار دادن خداونتد متعتال در همته ابعتاد زنتدگي ختود      

حستيني خواهتد شتد كته     اي  و جامعته  .توان به آن حج  الهي اقتدا و تاسي نمتود  نمي
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باور و رفتارهاي خود را با باور و رفتارهاي توحيدي آن حرر  هتم ستنخ    ،مردمان آن
 .يندنما

افتزون بتر    ،و از سويي با تبيين و كوشتش در راه فرهنتگ نمتودن ايتن انديشته واال     
توان بر عبتد و   ، ميهمانند ديگر معصومين تصري  بر كماال  واالي امام حسين

كه در دعاي ايام رج  در توصيف آن حرترا    گونه همانبنده بودن ايشان تاكيد نمود 
كه زمينه براي دفع هر گونه افترا  و   1« انهم عباد ال فرق بينك و بينهم اال» :آمده اس 

توان جلوي شتبها    مي گردد و به اين وسيله مي تفريط در باره مقام معنوي ايشان فراهم
زيترا   ؛دهند را گرفت   مي كه اتهام ربوبي  معصومين را به شيعه نسب  ها ناصبي مسلك

در عتين آنكته    ،وحيد افعاليدر سطرهاي آينده بيان خواهد شد موحد به ت گونه كه همان
به ميزان معرفتش، خصل  عبوديت  در او   ،از نظر قرب الهي در درجه وااليي قرار دارد
بنابر اين الزمه تصري  بر موحتد   .كند مي شكوفا و روحيه بندگي در جان او رسوخ پيدا

در واقع تاكيد بتر عبتد و بنتده محتد بتودن آن       ،به توحيد افعالي بودن امام حسين
 .  خواهد بودحرر

 در ايتن خصيصته   نكته ديگر آنكه با الگو قرار دادن انديشه و رفتتار امتام حستين   
حيوانتا  و   ،نباتا  ،ي خالف عقل از جمادا ها توان با انواع خرافا  و اثر خواهي مي

مانند آنها كه در ميان برختي متردم روا  دارد بته مقابلته پرداخت  و متردم را بته ختدا         
 .ق دادمحوري در كارها سو

 معنای توحید افعالی

 هتا  ، علت  هتا  ، ستن  ها توحيد افعالى يعنى، در  و شناخ  اينكه جهان، با همۀ نظام
توحيد افعالي به ايتن معناست    اوس . حكيمانه خداوند و ناشى از اراده  ، فعلها ومعلول
بته    استقالل ندارند و همته قتائم   ،در ذا  و وجودشانكه  گونه همانموجودا  عالم كه 

همتۀ عتالم    «قيّتوم »او هستند و او بته تعبيتر قترآن     امر و وابسته به فيد خداوند متعال
كته در   نتيجته خداونتد همچنتان    و در ،در مقام تأثير و علّي  نيز استقالل ندارنتد  2،اس 

                                                      
 .803 مصباح المتهجد، ص شيخ طوسي، .1
 (255ره، آيه)بق  وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماوا ِ وَ ما فِي الْأَرْو سِنَةٌ اللـهُ ال إِلهَ إِالـ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخاذاهُ .2

هي  معبودى نيس  جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذا  خويش اس ، و موجودا  ديگر، قائم بته او  
اى از تتدبير جهتان هستتى، غافتل      گيترد، )و لحظته   گاه خواب سبك و سنگينى او را فرا نمى هستند، هي 

 . ها و آنچه در زمين اس ، از آن اوس  ماند،( آنچه در آسمان نمى
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سببي، حقيق   هر فاعل وبر اين اساس  ذا  شريك ندارد در فاعليّ  نيز شريك ندارد.
و  ها . همۀ حولقيام دارد به اوو و فاعليّ  خود را از او دارد خود و تأثير  خود و وجود

 .ااِلّ بِاهللِ قُوَّةَااِلّ بِهِ،الحَوْلَ وَ ال  قُوَّةَماشاءَ اهللا وَ ال : به او اس  ها قوّه
  دهتد ماننتد آنكته    متي  را بته ختود نستب     هتا  همته نعمت   خداوند در قترآن كتريم   

 :فرمايد مي

 1؛لما بكم من نعمة فمن  هلل
 .ها داريد همه از ناحيه خداس  آنچه از نعم 

 2؛لما شصابك من حسنة فمن  هلل
 3. از ناحيه خداس ، رسد ها به تو مى آنچه از نيكي

پس همه موجودا  از انسان و غير او لحظه به لحظه به افا ه خداونتد نيازمندنتد و   
 .فقر و نيازمندي و وابستگي در نهاد همه آنها تعبيه شده اس 

 هاى توحید افعالى شاخه

 :شود هاى زيادى دارد كه به گونه فشرده به آنها اشاره مى توحيد افعالى شاخه

 توحید خالقیت. 1

 گويد:   همان گونه كه قرآن مى

 4؛ءٍ رَى   لِقم كم ِاقم ِ  للَّه  خ
 .بگو خداوند آفريدگار همه چيز اس 

 استت ، و  بالتتذا  زيتترا اوستت  كتته واجتت  الوجتتود ،دليتتل آن هتتم روشتتن استت 
 ختالق همته موجتودا  نيتز يكتى       همه چيز غير از او ممكن الوجتود است ، بنتابر ايتن    

 .خواهد بود

                                                      
 .53حل، آيهن .1
 .79نساء، آيه .2
؛ جعفتر  200 ،ص2 ؛ سيدمصطفي خميني، تفسير القترآن الكتريم،    341، ص: 10 . نك: تفسير اثناعشري،  3

في شرح  اإللهيةالمعارف  ایةبد؛ سيدمحسن خرازي، 449 ؛ اإللهيا ، ص16 سبحاني، رسائل و مقاال ، ص
 .و... 447، ص27 ؛ تفسير نمونه،  53 ،ص1 ،  اإلمامية عقائد

 .16آيهرعد،  .4
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  توحید ربوبیت .2

چنتان كته قترآن     ؛بخش عالم هستى تنهتا خداست    يعنى مدبر و مدير و مربى و نظام
 گويد: مى

 1؛ءٍ رَى   قم   َغَيرَ  للَّهِ  َبغى رَبًّاله وَ رَبُّ كم ِ
 .يا غير خدا را پروردگار خود بطلبم در حالى كه او پروردگار همه چيز اس آ

 .دليل آن نيز وحد  واج  الوجود و توحيد خالق در عالم هستى اس 

  گذارى و تشریع توحید در قانون .3

 گويد: چنان كه قرآن مى

 2؛لمَن لَم يَبكمم بِما  َنزَلَ  للَّه  فَامللكَ ه م   لكفِرلن
 .كرده اس  حكم نكند كافر اس  به آنچه خدا نازل هر كس كه

گتذارى نخواهتد    زيرا وقتى تنها او مدير و مدبر اس ، مسلماً غير او صالحي  قتانون 
جهان سهمى ندارد تا قتوانينى هماهنتگ بتا نظتام تكتوين       داش ، چون غير او در تدبير

 .و ع كند

  توحید در مالکیت.4

 گويد: چنان كه قرآن مى

 3؛لك   لسَّموالِ ل  َرضِللِلَّهِ م 
 .مخصوص خداس   ها و زمين مالكي  و حاكمي  آسمان

 فرمايد: و نيز مى

 4؛ل َنفِقو  مِم ا جَعَلَكمم م ستَخلَفينَ فيهِ
 .انفاق كنيد از اموالى كه خداوند شما را نماينده خوددر آن قرار داده

                                                      
 .164آيهانعام،  .1
 .44آيه مائده، .2
 .189آيهعمران،  آل .3
 .7آيه حديد، .4
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شياء اوس  طبعاً مالتك  دليل آن هم همان توحيد در خالقي  اس ، وقتى خالق همه ا
همه اشياء نيز ذا  مقدس اوس  بنابر اين هتر ملكيتتى بايتد از مالكيت  او سرچشتمه      

 .گيرد

  توحید حاکمیت .5

 گويد: قرآن مجيد درباره توحيد در حاكمي  مى

 1؛ ن  لبكم  لّا للّه
 .حكم و حكوم  تنها از آن خداس 

  توحید اطاعت .6

در جهان، ذا  پا  خداس ، و مشروعي  اطاعت    «واج  االطاعه»يعنى تمام مقام 
از هر مقام ديگرى بايد ازهمتين جتا سرچشتمه گيترد، يعنتى اطاعت  او اطاعت  ختدا         

مخصوص اوست  مطتاع بتودن     محسوب شود. دليل آن هم روشن اس  وقتى حاكمي 
 و جانشتينان  هم مخصوص اوس ، و از اين رو ما اطاع  انبياء و ائمته معصتومين  

 گويد: شمريم، قرآن مى توى از اطاع  خدا مىآنها را پر 

 2؛مَن ي طِعِ  لرَّنولَ فَقَد  َطاعَ  للَّهَ
  را اطاع  كند خدا را اطاع  كرده اس . هر كس رسول خدا

 .توحید در استعانت7

مراد از آن اين اس  كه عبد در امور خود جز از خداوند منان كمك نخواهتد و تنهتا   
إيتا   . كه در سوره حمد به آن چنين اشاره شده اس  گونه ن. همااز او استعان  بجويد

 3.نعبد لإيا  نستعين

 موحد به توحید افعالی

 ي ذيل باشد:ها بنابر مطال  باال موحد به توحيد افعالي كسي اس  كه داراي وي گي

                                                      
 .57آيهانعام،  .1
 .80آيه نساء، .2
، 27تفستير نمونته،     ؛53، ص1،  عقائةداالماميةةبدایةالمعارفااللهيةةفةششةر  ؛449 االلهيا ، ص. 3

 .448ص
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 ؛تنها خداوند را خالق هستي دانسته و ممكنا  را ملك مطلق خداوند متعال بداند .1
 ؛بخش براي جهان بشناسد داوند را مدبر و نظام. تنها خ2
 ؛. تنها قانون خداوند را شايسته حكوم  بر جهان بداند3
و آثتار در   هتا  شتناخته و همته نعمت     هتا  تنها خداوند را مستقل در افا ه نعمت   .4

 ؛موجودا  را از خداوند بداند
آستتان ربتوبي او    تنهتا ستر بتر    ،. تنها از خداوند استعان  داشته و بر او توكل كرده5
 .بسايد
فاعلي  انسان نسب  به افعتال ختود را در طتول فاعليت       ،موحد به توحيد افعالي .6

برختى از افعتال را هتم بته      كه خداوند متعال در قرآن كتريم  گونه همانداند  مي خداوند
 خودو نسب  داده و هم به ديگران.

 ؛... مَى للَّهَ رَ ...لَمَا رَمَيَُْ إِذْ رَمَيَُْ لَلَكِنَ
 .تير پرتاب نكردى، آن گاه كه تو تير پرتاب كردى، ولى خدا پرتاب نمود

نسب  داده شده و هم به خدا؛ چتون خداونتد    در اين آيه تيراندازى هم به پيامبر
 .قري  فاعل فاعل بعيد اس  و پيامبر

 كند: اين گونه نقل مى در آيا  سوره شعراء، قرآن كريم از زبان حرر  ابراهيم

لَ لَّذِى  .لَإِذَ  مَرِضُْ  فَه وَ يَشْفِين .ه وَ ي طْعِم نِى لَيَسْقِين لَ لَّذِى . لَّذِى خَلَقَنِى فَه وَ يَهْدِين
 ؛ي مِيتمنِى ثممَّ ي بْيِين

كند و كسى كه مرا غذا  اس  كه مرا آفريد و هداي  مى پروردگار جهانيان، آن كسى
دهد و كسى كه مترا   ه بيمار شوم مرا شفامىنمايد و هنگامى ك دهد و سيراب مى مى
 .كند ميراند و سپس زنده مى مى

نسب  دادن سيرى و شفا خداوند، به معناى نفى خاصي  سيرى و شفابخشى از غتذا  
العلل اس  و خداوند اس  كته ختواص ستيرى و     ةعلخداوند  و دارو نيس . بلكه چون

بته خداونتد داده شتده است .      بتىشفابخشى را در غذاها و داروها قرار داده، چنتين نست  
خداوند عل  بعيد اس  و دارو و غذا علت  قريت . عليت  غتذا و دارو در طتول اراده      

ها سل  نمايد. هم چنان كه  تواند اين علي  را از آن خداونداس . از اين رو خداوند مى
را در آتش افكندند، خداوند خاصتي  ستوزندگى را    ابراهيم  در هنگامى كه حرر 

  كامل بود. ش سل  نمود و آن حرر ، در آتش در سالمتىاز آت
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 . موحد به توحيد افعالي خود را در انجتام كارهتايش مختتار و داراي آزادي عمتل    7
   .داند مي ي خودها از اين رو خود را در برابر همه كرده .بيند مي

 توحید افعالی در اندیشه امام حسین

ي خود بته توحيتد افعتالي اشتاره كترده      در بسياري از گفتارهاي نوران امام حسين
دعاهتاي آن حرتر  ايتن مستئله بيشتترين       ،اس  و شايد در ميان سخنان آن حرر 

نمتودي از معتارف    ،جلوه را داشته باشد و دعاهاي آن حرر  بته ويت ه دعتاي عرفته    
بته   باشد و در واقع اين دعا سفرنامه معنتوي امتام حستين    مي توحيدي آن امام همام

باشتد   مي جبرو  و الهو  و ،شرح عرو  آن حرر  به عالم ملكو  مرات  وجود و
افتزون بتر    زيترا دعتاي معصتوم    ،و بيان حقائقي اس  كه در آن عوالم يافتته است   

ي هتا  ي عبادتي و ابراز نيازمندي و فقر به درگاه صمد غني قيوم و طل  نيازمنديها جنبه
معنوي آن معصوم و بته بيتاني    جنبه شرح سفر ،مادي و معنوي و دنيا و آخرتي كه دارد

از ايتتن رو اغلتت  ادعيتته   ،باشتتد متتي از ستتفرنامه معنتتوي آن معصتتوم نيتتز اي  گوشتته
شناستي و   اند يكي از منابع غني هستتي  كه در منابع معتبر روايي نقل شده معصومين
رحم  خداوند هر چيزي را فرا : شود كه كسي بگويد مي مگر ؛شناسي خواهد بود جهان

 :گرفته اس 

 .رئلهم  ني  ن لك برحمتك  لتي لنعُ ك   
 :و يا بگويد

 1؛بانمائك  لتي مل ُ  ركان ك  رئ ... لهم  ني  ن لك
 .كرده اس  اسماي الهي اركان هر چيزي را پر

ولي آن معصوم آن واقعي  را با جان ختود نيافتته باشتد و در آن وادي ستير نكترده      
 گويد: مي يا امام حسين و .باشد

من  لظهور ما ليس لك، حتى يكون هو  لمظهر لك؟، متى غبتُ حتتى    يكون لغير  
تبتاج  لى دلي  يدل عليك؟ ل متى بعدال حتى تكون  آلثار هى  لتي توصت   ليتك؟   

 2عميُ عين   تر   عليها رقيبا! ل خسرال صفقة عبد لم تجع  له من حبك نصيبا.
                                                      

 دعاي كميل. .1

 دعاي عرفه. .2
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آنها نشان دهنده  الهى! آيا براى موجودا  ديگر ظهورى اس  كه براى تو نيس  تا
 تو باشند؟! كى پنهان شدى تا نياز به دليلى داشته باشى كه دالل  بر وجود  كند؟

 است  اى كه آثار تو در عالم هستى ما را به تو رهنمون گردد؟! كور  و كى دور شده
اى كته نصتيبى از    تجار  بنتده  اس چشمى كه تو را مراق  خود نبيند، و زيانكار 

 ح  و عشق تو ندارد!

 توان ياف  آيا مي كه مانند آن در دعاي عرفه و غير آن بسيار اين گفته امام حسين
به درگاه احدي  است    ي آن امامها توان گف  كه اين جمال  تنها بيان نيازمندي مي

ست ؟ آيتا دعتاي    ها ي متا انستان  ها و درجه معرفتي آن جمال  در رديف ديگر خواسته
دارد، دال بر آن نيست  كته دعتاي معصتوم در بيتان      عرفه با آن معارف بلندي كه در بر 

ق هستي و معارف الهي همانند و همسوي با قرآن كريم اس  و آن ادعيه گذشته از يحقا
 باشند؟ مي نمودي از آن جنبه نوراني قرآن هم ،ي ديگرها وي گي

پتيش از   ،عرفته و صتحيفه ستجاديه    ،مانند دعاي كميتل  بنابراين ادعيه معصومين
ي هر معصومي باشد بيانگر شخصي  معنوي آن معصتوم و ديتدگاه   ها خواستهآنكه بيان 

از اين رو هر دعتايي   ،او نسب  به هستي به وي ه مسئله توحيد و نظام احسن عالم اس 
باشد و با توجه به الگو بودن آن حررا  در راه  مي به منزله سفرنامه معرفتي آن معصوم
جز بازشناسي معارف موجتود در آن ادعيته   اي  چاره ،رسيدن به كمال مطلق و لقاي الهي
 در كنار قرآن و سن  نخواهد بود.

درباره توحيد افعالي از حوصله اين نوشتار خار  اس  و  نقل سخنان امام حسين
 :شود مي در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره

كه در دعاي عرفته   گونه همانداند  ها مي تنها خداوند را منشا همه نعم  ،آن حرر 
و ابراز عدم توانتايي در شتمارو و شتكرگزاري از     ها پس شمردن بسياري از آن نعم 

 :كند مي آنها به خداوند عرو

يا مَوْ ىَ  َنَُْ  لَّذى مَنَنَُْ  َنَُْ  لَّذى  َنْعَمَُْ  َنَُْ  لَّذى  َحْسَنَُْ  َنَُْ  لَّذى  َجْمَلَُْ  َنْتَُ  
 لَّذى  َكْمَلَُْ  َنَُْ  لَّذى رَفَقَُْ  َنَُْ  لَّذى لَفَّقَُْ  َنَُْ  لَّتذى  َعْطَيْتَُ     لَّذى  َفْضَلَُْ  َنَُْ

 َنَُْ  لَّذى  َغْنَيَُْ  َنَُْ  لَّذى  َقْنَيَُْ  َنَُْ  لَّذى  لَيَُْ  َنَُْ  لَّذى كَفَيَُْ  َنَُْ  لَّتذى هَتدَيَُْ   
 َنَُْ  لَّذى غَفَراْلَ  َنَُْ  لَّذى  َقَلَُْ  َنَُْ  لَّذى مَكَّنَُْ  َنَُْ  لَّذى عَصَمَُْ  َنَُْ  لَّذى نَتَراْلَ 

 َنَُْ  لَّذى  َعْزَفاْلَ  َنَُْ  لَّذى  َعَنَُْ  َنَُْ  لَّذى عَضَداْلَ  َنْتَُ  لَّتذى  َيَّتداْلَ  َنْتَُ  لَّتذى      
َُ تَبارَكَُْ لَتَعالَيْتَُ فَلَتكَ   نَصَراْلَ  َنَُْ  لَّذى رَفَيَُْ  َنَُْ  لَّذى عافَيَُْ  َنَُْ  لَّذى  َكْرَمْ

 ؛ لْبَمْد  دآئِماو لَلَكَ  لشُّكْرم ل صِباو  َبَد و
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ايتن تتويى  ،اين تويى كته نتعتمت  دادى ،اى موالى من اين تويى كه من  نهادى
 ،اين تويى كته فزونتى بتختتشيدى    ،اين تويى كه نيكى كردى ،كه احسان فرمودى

اين  ،اين تويى كه توفيق دادى ،يى كه روزى دادىاين تو ،اين تويى كه كامل كردى
 ،اين تويى كه ثرو  بخشتيدى  ،نياز كردى اين تويى كه بى ،تويى كته عتطتا كردى

ايتن تتويى كته هتداي       ،اين تتويتى كته كفاي  كردى ،اين تويى كه ماءوى دادى
 ،اين تتويى كته آمرزيتدى    ،اين تويى كه پوشاندى ،اين تويى كه نگهداشتى ،كردى

ايتن تتويى كته     ،اين تويى كه قتدر  و چيرگتى دادى   ،اين تويى كه ناديده گرفتى
اين تويى  ،اين تويى كه پشتيبانى كردى ،اين تويى كه كمك كردى ،عز  بخشيدى

ايتن تتويى    ،اين تويى كه شفا دادى ،اين تويى كه يارى كردى ،يتيتد كتردىأكه تت
زرگتى و بترتترى از تتوستت  و  بت .اين تويى كته اكترام كتردى ،كه عافي  دادى

 .گزارى دائمى و جاويد از آن توس  ستايش هميشه مخصوص توس  و سپاس

 :داند مي آن حرر  در عين لزوم شكر گزاري به درگاه احدي  خود را ناتوان از آن

لَ حِتدَةٍ   لءَدِّ.َ رمتكْرَ مَدَ.   ْءَعْصَارِ لَ   ْءَحْقَابِ لَوْ ع مِّرْتمهَا شَنْ شم لَوْ حَالَلُْ  لَ  جْتَهَداْل 
عَلَيَّ بِهِ رمكْرم َ شَبَتد  جَدِيتد  لَ ثَنَتاءً     مِنْ شَنْع مِكَ مَا  نْتَطَعُْ  ذَلِكَ إِ  بِمَنیكَ  لْم وجَبِ

 ؛طَارِفا عَتِيد 
اگر تصميم بگيرم و در طول قرون و اعصار بر فترو كته چنتين عمترى بكتنم و      

جا آورم نخواهم توانست   ه هاى تو را ب شكر يتكى از نعم  كه بكوشمو  بخواهم
كند و  مي گزاري  را دوباره از نو بر من واج  جز به لطف خود كه آن خود سپاس

 .گردد مي دار موج  ستايشى تازه و ريشه

 و فقرهتا را بته ختود نستب      هتا  همته نقتص   ،آن حرر  در فقره ديگر دعاي عرفه
 :داند مي و مسئول آنها ادهد و خود را مختار در كاره مي

 َنَااْل   َنتتَا لَّذى  َخْطَتااْل   َنتتَا لَّذى      َنتَا يا  ِلهىَ  لْم عْتَرِف  بِذمنموبى فَاغْفِرْها لى  َنتَا  لَّذى
غَفَلُْ   َنتَا  لَّذى نَهَواْل   َنتَا  لَّذِى  عْتَمَداْل   َنتَا  لَّتذى   هَمَمُْ   َنتَا لَّذى جَهِلُْ   َنتَا لَّذى

مَنْ     لَّذى لَعَداْل  لَ َنتَا لَّذى  َخْلَفُْ   َنتَا لَّذى نَكَثُْ   َنتَا  لَّذى  َقْرَراْل   َنتَا اتَعَمَّداْل   َنتَ
تَضمرُّه  ذمنموب  عِبادِهِ له وَ  لَغَنِىُّ عَنْ طاعَتِهِمْ  لَّذِى  عْتَرَفُْ  بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ لَعِنْتدى لَ َبتو ء    

 ؛نْ   تَضمرُّه  ذمنموب  عِبادِهِ له وَ  لَغَنِىُّ عَنْ طاعَتِهِمْبِذمنموبى فَاغْفِرْها لى يا مَ

اين  ،و اما من اى معبودم كسى هستم كه به گناهانم اعتراف دارم پس آنها را بيامرز
ايتن   ،اين منم كه )به بدى( هم  گماشتتم  ،منم كه بد كردم اين منم كه خطا كردم

اين منم  ،اين منم كه فراموو كردم ،يدماين منم كه غفل  ورز ،منم كه نادانى كردم
ايتن   ،بتد( تتعمّد كتردم  اين منم كته )بته كتار ،كه )به غير يا به خود( اعتماد كردم

 ،شتكنى كتردم   اين منم كه پيمتان  ،اين منم كه خلف وعده كردم ،منم كه وعده دادم
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و در  ايتن متنتم كته بته نتعتمت  تتتو بتتر ختتود    ،اين منم كه به بدى اقراركردم
ام پس آنها را بيامرز اى  سوي  بازگشتهه پتيتش ختود اعتتراف دارم و با گناهانم ب

 .نيازى كته زيتانش نرساند گناهان بندگان و از اطاع  ايشان بى

او شتاهد،   بر اين باور اس  كته  داند و عالَم را محرر خدا مي ،امام عارفان حسين
 .باشد مي و ديگر مخلوقا  اه عالم از انسان امور همهحا ر و ناظر بر 

لقال: شنا رجت ٌ عتا ٍ ل  شصتبر عتن  لمعصتية، فعِظْنتى        جاء رج  إلي  لبسين
فتأل ل ذلتك:   تأكت  رفق  هلل    : : إفع  خمسة شرياء ل ذْنب ما ر ُبموعظةٍ فقال

ل لثال :  مطلتب موضتعاو   . ل لثانى:  مخْرج من ل ية  هلل ل ذْنب ما ر ُ. ل ذْنِب ما ر ُ
ل لر بع: إذ  جاء ملك  لموالِ ليقْبض رلحَك فادْفعته عتن   . ر    هلل ل ذْنب ما ر ُي  

ل لخامس: إذ  شدْخلك مالكٌ فى  لنّار فتال تَتدْخ  فتى  لنّتار     . نفسك ل ذْنب ما ر ُ
 1؛ل ذنبْ ما ر ُ

تتوانم.   خواهم گناه نكتنم ولتي نمتي    آمد و گف : مي مردي خدم  امام حسين
فرمود: پنج كتار را بكتن و    صدور گناه از من شود(. امام)تا مانع  اي كن موعظه

روزي ختدا را   .1: )وگرنه دست  از گنتاه بكتش(    آن گاه هر چه خواستي گناه كن
از والي  خدا خار  شو و هر چته خواستتي    .2. نخور و هر چه خواستي گناه كن

آن  .4 جايي پيدا كن كه خدا تو را نبيند و هر چه خواستتي گنتاه كتن.    .3. گناه كن
آيتد اگتر توانتايي دفتع او را داري و      گاه كه ملك المو  براي قبد روح تتو متي  

وقتي متأمور   .5 خواهي گناه كن. تواني از دس  وي نجا  پيدا كني، هر چه مي مي
ختواهي   تواني داخل نشو و هر چه مي جهنم خواس  تو را وارد جهنم كند اگر مي

 .گناه كن

 :ددان مي را از خداوند ها همه عز 

فَأَلْلِيَالء ه  بِعِتزیهِ يَتَعَتزَّف لنَ لَ يَتا مَتنْ لَضَتعَُْ لَته         يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَه  بِالشُّم وخِ لَ  لریفْعَةِ
 .نِيرَ  لْمَذَلَّةِ عَلَي شَعْنَاقِهِمْ فَه مْ مِنْ نَطَوَ تِهِ خَائِفمونَ  لْم لمو  

  ی توحید افعالی در رفتار امام حسینها جلوه

 به خداوند شقع. 1

تمايل پيدا كردن و راغ  بودن به چيزي كه موجت  لتذ  و    :محب  عبار  اس  از
معرف  و ناشتي از ادرا  آن چيتز     ،شناخ   زاييدهاين خصيصه گردد،  راحتي انسان مي

                                                      
 .126 ، ص75 ،  االنواربحار .1
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چون ظاهراً  ربا آهن و آهن مانندرو تمايلي كه در عالم جمادا  وجود دارد  اس . از اين
محب  بته خداونتد متعتال نيتز      شود. درا  نيس ؛ محب  ناميده نميناشي از معرف  و ا

بيشتر باشتد،  و ايمان هر چه معرف  از اين رو  س ،زاييده شناخ  و ايمان نسب  به او
شود چنان كه هر چه كمال و موجبا  لذ  در محبوب بيشتر شتود،   تر مي محب  افزون
 :فرمايد مي كه قرآن كريم گونه همان گردد: تر مي محب  پررنگ

 1؛ل لّذين ء منو  شرد  حب او هلل
 .دارند آنها كه ايمان دارند، خدا را بيشتر دوس  مي

كه همه وجتود آنتان را   اي  محب  مومنان به خداوند متعال محبتي اس  ناب به گونه
داننتد   متي  پر كرده اس  و در عين حال آنان اين محب  را نوعي لطتف خداونتد متعتال   

 كند: مي در دعاي عرفه به خداوند متعال عرو سينكه امام ح گونه همان

 ؛نو    شنُ  لّذى شفلُ  ألغيار عن قلوب شحبائك حتّي لم يبب و 
پا  كردهاي از ايتن رو جتز   ي دوستان  ها تو آن كسي هستي كه ديگران را از دل

 .تو را دوس  ندارند

 كند: مي و نيز در باره كسي كه از ح  الهي بي بهره اس  به خداوند عرو

 ؛خسرال صفقة عبد لم تجع  له من حبك نصيبا
 .اى كه نصيبى از ح  و عشق تو ندارد تجار  بندهاس  كار  زيان

اين عشق و محب  در جان هر كس باشد آماده هرگونه بال و گرفتاري در راه رسيدن 
 .به محبوب خواهد بود

د، را وادار كتترد در روز عاشتتورا از همتته چيتتز بگتتذر  چيتتزي كتته امتتام حستتين 
گردد و هر مصتيب  و انتدوهي را تحمتل كنتد؛ فقتط       2ها( )اسير گرفتاري الكربا  اسير

سفر كربال پيدا   حادثۀعشق به خداي متعال بود. و اين عشق چيزي نبود كه ناگهان و در 
  حادثتۀ شده باشد. بلكه در تمام دوران حيا  آن حرر  ايتن عشتق وجتود داشت  و     

هتايي كته از آن    ين عشتق و اراد  بتود. مناجتا    عاشورا در حقيق  ثمره و محصول ا
                                                      

 .165بقره، آيه .1
 السالم على ولي اهلل وحبيبه، السالم على خليتل اهلل و »اشاره به زيار  اربعين اس  كه در آن آمده اس :  .2

.« نجيبه السالم على صفي اهلل وابن صفيه، السالم على الحسين المظلوم الشهيد، السالم على أسير الكربا 
 (، بيرو الشيعةمؤسسۀ فقه ، 788ص ح المتهجد،مصبا)شيخ طوسي، 
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حرر  در دسترس ما وجود دارد مخصوصاً دعاي عرفه، گوياي اين عشتق و اراد  و  
 نفوذ آن در اعماق وجود آن حرر  اس .
 عشق تو شتد عقتل متن و هتوو متن     

 
 گشتتته همتته خلتتق فرامتتوو متتن    

 اي ستتتر متتتن در طلتتت  روي تتتتو   
 

 1ستتپر كتتوي تتتو   بتتر ستتر نتتي ره   
 ام گنجتتي استت  بتته ويرانتته عشتتق تتتو 

 
 ام غيتتر تتتو كتتس نيستت  بتته كاشتتانه 

 «هتتل متتن مغيتتث »زنتتم ار نالتته   متتي 
 

 2حديثمن چو نيم از ل  توس  اين  
در  كته علتي   گونه همان ،ياران آن حرر  نيز در اين با آن حرر  همسو بودند 

 :خطاب به همراهانشان فرمودو يارانش هنگام گذر از كربال  باره امام حسين

 3؛لمصارع عشّاق رهد ء
 .اينجا قتلگاه شهيدان عاشق اس 

توحيتد     كارزار كتربال در جبهته    صحنۀكساني كه در   همه امام علياين گفتار بنابر
كوبيدنتد، عاشتق    كردند و شمشير ايمان و عرفان بر فرق عصيان و طغيتان متي   پيكار مي

عشتق و عاشتقي بته    سردار سپاه عشتق بتود كته درس     خداوند بودند و امام حسين
آموخ  و آيندگان نيتز درس عاشتقي را در مكتت  آنهتا      پروردگار را به لشكر خود مي

 .گرفتند فرا

 یاد خدا. 2

آن را شود قترآن كتريم    ذكر خدا امري قلبي اس  كه هر خير و بركتي از آن ناشي مي
 داند: آرامش قل  مي  مايۀ

 4.ش  بذكر  هلل تطم نّ  لقلوب
 :دفرماي مي و نيز

 5؛هو  لّذ. شنزل  لس كينة في قلوب  لمؤمنين ليزد دل   يماناو مع  يمانهم

                                                      
 حسيني(  ۀ)نغم. 227 اي، ص . ديوان حكيم الهي قمشه1
 همان. .2

 .295 ، ص41 ،  االنواربحار .3
 .28رعد، آيه .4
 .4فت ، آيه .5
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كند تتا ايمتاني بتر     هاي مؤمنان نازل مي او كسي اس  كه آرامش و وقار را در قل 
 ايمانشان افزون كنند.

چون كوه در مقابل انبوهي از اندوه ايستاد و هي  گونته ترديتد،    كه امام حسين اين
دلتي، تترس و وحشت  را بته ختود راه نتداد، بلكته تترس را ترستانده و           ا طراب، دو

 و يتاد و ا طراب را مرطرب نموده و ترديد را مردّد كرده بتود، منشتأو همتين ذكتر     
توجه باطني و اندروني بود. اين همان سكين  و وقاري اس  كه خداوند بر دل مؤمنتان  

نام خدا بر ل  و يتاد ختدا در دل    پيوسته رو ساالر شهيدان از اين .كند راستين القا مي
  :دارد موقع حمله به دشمن

 1.قو ة إ ّ باهلل  لعلى   لعظيم حول ل   

 كند بر زبان جاري مي 2إنّا هلل لإنّا إليه ر جعتون هنگام احساس خطر مرگ و گويد،  مي
 :برد هاي آن به خدا پناه مي هنگام رسيدن به كربال، از بالها و مصيب 

 3.وذ بك من  لكرب ل لبالءشللّهم  شع

 گيرد: وق  عزيم  جوان دالورو به ميدان نبرد، خدا را شاهد مي

 4شللّهم   رهد علي هؤ ء  لقوم فقد برف إليهم...

 گويد: كند و مي و باالخره دشمنان خود را سرزنش مي

هلل إنّتا  »لقد  نتبوذ عليكم  لشيطان فأنسيكم ذكر  هلل  لعظيم فتب او لكم للمتا تريتدلن   
 5؛«لإنّا إليه ر جعون

شيطان بر شما مسلط شد و ياد خدا را از دل و فكرتتان بترد ننتگ بتر شتما و بتر       
 .اهدافتان باد، ما ملك خدا هستيم و بازگشتمان به سوي اوس 

كتربال و زنتدگي آن حرتر  و      حادثتۀ ديگر كته در جريتان     ۀها و صدها نمون و ده
 شود. يارانش به وفور پيدا مي

                                                      
 .50 ، ص45 ،  االنوار. بحار1
 .379 ، ص44 ،  همان .2
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 فسادستیزی . ظلم و3

ظهتور پيتدا كترد     آثتار توحيتد افعتالي كته در رفتتار اباعبتداهلل الحستين       از ديگر 
زيرا افراد موحد و اهل توحيتد   ،باشد مي ستيزي آن حرر  در ميان جامعه اسالمي ظلم

شتوند؛ چته بتي     متي از آن جايي كه به حق گرايش دارند، از بي عتدالتي و بيتداد بيتزار    
كوشند خويش را از آن برهاننتد   ميشمارند و  ميامر ناحق بر عدالتي را باطل و در حكم

 :فرمايد مي كريمو حتي دامن خويش به اتهام آن نيااليند. قرآن 

قملموبِهِمْ إِذْ قام و  فَقالمو  رَبُّنا رَبُّ  لسَّمال الِ لَ  لْأَرْضِ لَنْ نَدْع وَ  مِنْ د لنِهِ   لَ رَبَطْنا عَلى
 1؛ذ و رَطَطاإِلهاو لَقَدْ قملْنا إِ

هاى آنها را محكم ساختيم در آن هنگام كه قيام كردند و گفتند: پروردگار متا   ما دل
پرستيم كه اگر چنين  ها و زمين اس ، هرگز غير او معبودى را نمى پروردگار آسمان

 ايم. يم سخنى به گزاف گفتهيگو

دارد.  ميبتاز  راه باطل و شطط، راهي اس  كه انسان را از انجام اعمال درس  و حتق 
دور شدن از حق به معناي قرار گرفتن در افكار و رفتاري اس  كه آدمتي را بته ظلتم و    

عتدالتي نيتز    ستازد. بتي   متي پسندانه دور  دارد و از رفتار عقل و عرف و شرع ميستم روا 
چيزي جز رفتاري دور از اينها نيس . بنابراين بينش توحيدي اس  كه آدمي را وادار بته  

 كند. ميو مبارزه با فساد خواهي  عدال طلبي و  حق
در همه اعمتال و   در راستاي بينش توحيدي خودتوحيدمدار،  و بنابراين انسان موحد

بر اين  و امام حسين كوشند تا اصالح امور را سرمشق خويش قرار دهند. مي ها حوزه
كنتد و   مي اساس حرك  تاريخي خود را براي اصالح جامعه اسالمي از انواع فساد آغاز

 كته در وصتي  نامته ختود چنتين بته آن تصتري         گونته  همان .پردازد مي به ستيز هابا آن
 :فرمايد مي

لشني لم شخرج شرر  ل  بطر  ل  مفسد  ل  ظالما لإنما خرجُ لطلب   صتالح فتي   
 2؛شمة جد. صلى  هلل عليه

 كردم. تنها براى اصالح ام  جدم قيام ؛من براى فساد، طغيان و ظلم قيام نكردم

 :فرمايد مي و در يكي از منازل در راه كربال

                                                      
 .14كهف، آيه .1
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ى از شيطان را بتر ختود واجت     مردم! آگاه باشيد اينان اطاع  خدا را تر  و پيرو
غنائم را به خود اختصتاص   ،فساد را ترويج و حدود الهى را تعطيل كرده ،اند نموده
و متن بته رهبترى     ،ندا حالل و حرام و اوامر و نواهى خداوند را تغيير داده ،اند داده

 1.ترم اند شايسته جامعه مسلمانان از اين مفسدين كه دين جدم را تغيير داده

 :فرمايد مي و نيز
 گردد! من بنا دارم يشود و از باطل جلوگيرى نم بينيد كه به حق عمل نمى مگر نمى

 2امر به معروف و نهى از منكر كنم.ت  هرچند با ريختن خونم باشدت 

 نماز. 4

آن حرتر    .بر اساس بينش توحيديش به نماز بسيار عالقته داشت    حسينامام 
و در اين راستتا   3.خواند مي روز هزار ركع  نماز در شبانه ،بنابر روايتي از امام سجاد

خواس  يك ش  از امويان مهل  بگيرد  عصر تاسوعا از برادرو حرر  ابوالفرل
 .تغفار و راز و نياز باخدا داشته باشتد تا در آن يك ش  فقط دعا، نماز، تالو  قرآن، اس

 :و فرمود

 4؛فهو يعلم شنّى كنُ قد  محب   لص الة له لتاللة كتابه لكثرة  لدعاء ل  نتغفار
داند كه من نماز براي او و تتالو  كتتابش و كثتر  دعتا و      مي خود او )خداوند(

 .استغفار را دوس  دارم

  كه با اصحاب خودو كرد به خيمته هايي  ها و اتمام حج  از صحب از اين رو پس 
 5.آن ش  را به نماز و استغفار و دعا و تررع گذراندهمه خود برگش  و 

 6:بودند گونه اصحاب آن حرر  نيز اين

 7.قاعد ل  قائم ناجد ل لهم دلى  كدلى   لنب  ما بين ر كع ل
 شهد شيرين شهاد  را  همانند زنبورعسل، آنها در آن ش  در جوار امام حسين

 .كردند مزمزه و نام خدا را در حال ركوع و سجود و قيام و قعود زمزمه مي

                                                      
 .275 ، صالحسين صحيفة. جواد قيومي، 1
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حدّ     در ظهر عاشورا كه تنور جنگ به شد  گرم و درگيري و نبرد به نهاي  درجه
 نماز افتاد و فرمود:  خود رسيده بود، وقتي صحب  از نماز شد، به فكر اقامه

ت نلوهم شن يكفّتو     ثم قال:  شل ل لقتها ت  نعم هذ  ذكرال  لص الة جعلك  هلل من  لمصلّين
 1؛نصلّى عنّا حتي

كه به ياد او هستند، بله  نماز را به يادمان آوردي خدا تو را از نمازگزاراني قرار دهد
اكنون اول وق  آن اس ، از دشمنان بخواهيد كه دس  از جنگ بشويند تا نمازمان 

 را بخوانيم.

قتين   بن عبداهلل حنفي و زهير بن نگ نشدند، سعيدو چون آنها حا ر به تعطيل كردن ج
در حال نماز را به عهده گرفتنتد و در نهايت ، ايتن دو شتهيد      پاسداري از جان امام
 .سعيد فداي نماز شدند

در آن حرر  به نماز به وي ه در ميدان نبرد ستب  شتده است  كته در      دادن اهمي 
بتته عنتتوان يكتي از نقتا      « لص تالة شقتتمُ    شرهد شنّك قتد»هاي آن حرر   غال  زيار 

 شود. زندگي آن حرر  ذكر مي   برجسته

 اخالص و تحصیل رضایت پروردگار .5

ً به مقدار همت  و   ها معموال اي دارد. انگيزه دهد انگيزه هر كس در كاري كه انجام مي
معرف  افراد بستگي دارد يكي براي رهيدن از جهنم و ديگري براي رسيدن به بهشت ،  

دست  آوردن  ه براي كس  مال، چهارمي بتراي نيتل بته جتاه، پنجمتي بتراي بت        سومي
. امتا عتارف تنهتا بته تحصتيل       موقعي ، ششمي براي تحصيل شهر  و هفتمي بتراي... 

انديشد حتي نجا  از جهنم و وصتول بته بهشت  نيتز در  تمير او       ر اي دوس  مي
 گنجد. عنوان هدف اصيل نمي به

دانتد و لتذا در    ربال را تحصيل ر اي الهتي متي  هدف اصلي سفر به ك امام حسين
 خواهد كه او را موفّق به اين كار بدارد: از خدا مي آغاز سفر كنار قبر جدّ گرامش

شن لك يا ذ  لجاللِ ل إلكر م ببقّ  لقبْر لمنْ فيه إ ّ إخْترالَ لتى متا هتو لتك رضتيً      
 (؛3للرنولك رضي)

بر و به حق كسي كه در ميتان آن  بخش به حق اين ق اي خدايِ با جالل  و كرام ْ
روي من بگذاري كته ر تاي تتو و     خواهم كه راهي در پيش غنوده اس ، از تو مي

 در آن اس . ر اي رسول مرتراي تو

                                                      
 .21 ، ص45 ،  همان .1
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تت در    ها آمده است   كه در بعري از نقل  ت و ر اي  مؤمنين خدا ر اي  رسول
 ذاتي ندارد. راستاي ر اي پروردگار، مطلوب اس  وگرنه ارزو نفسي و مطلوبي 

در ستفر حتج    هاي آخر خالف  معاويته، امتام حستين    كربال، سال  حادثۀاز  پيش
پايتان خطبته    اي در منا خواند و از او اع جاري كشور اظهار ناخشنودي نمود. در خطبه
 فرمود:

شللّهم  إنّك تعْلم شنّه لم يكن ما كان منّا تنافساو فتى نتلطانٍ ل   لتمانتاو متن فضتول      
ليتأْمن  لمظلومتون    لكن لنمر.  لمعالم منْ دينك لنظهر  إلصالح فى بتالد   لب طام ل

 1؛من عباد  لي عم  بفر ئضك لنننك لشحكامك
هتا نته بته منظتور رقابت  در ستلطن  و        ها و اقدام داني كه اين تالو خدايا تو مي

ختواهيم   يابي به ثرو  و نعم  مادي. بلكه مي حكوم  اس  و نه به منظور دس 
هاي دين تتو را آشتكار كنتيم و آنهتا را ارائته دهتيم و اصتالح در         رزواصول و ا

مملك  تو پديد آوريم و مظلومان از بندگان تو امني  پيدا كنند و احكام و قوانين 
 تو مورد عمل قرار گيرد.

از حرك  از  پيشكه آن را  نيز، امام حسين  ۀنام اصالح در امّ  در وصي   ي مسئله
س . ليكن هي  يك از اظهار معتالم ديتن، اصتالح در بتالد، ايجتاد      مدينه نوشته، آمده ا

امني  براي مظلومان، اِحياي احكام الهي و مبارزه با بدع ، چيزي نيس  كه منافتاتي بتا   
 ر اي  خدا داشته باشد يا غير آن باشد بلكه عين تحصيل ر اي اوس .

اهل بيت  را   داند، بلكه خصل  اين را خصل  شخصي خود نمي البته امام حسين
 شمرد: مي چنين بر

 2.رضي  هلل رضانا شه   لبيُ
پس از مالقا  با حرّ و   راف رسيد ت آن حرر  در مسير سفر كربال وقتي به منزل شا

از نماز عصتر. در ستخنراني    پس از نماز ظهر سخنراني كرد و هم پست هم   سربازان او
 دوم فرمود:

 3.رفو   لبقّ ألهله يكن شرضي هلل عنكمشي ها  لنّاس فإنّكم إن تتّقو   هلل لتع
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مردم! اگر تقواي الهي را پيشه خود كنيد و بپذيريد كه حتق در دست  صتاحبانش    
 باشد موج  ر اي خدا خواهد بود. 

 توکل. 6

مستتقل در نظتام   ثر ؤاز آثار پذيرو توحيد افعالى توكل بر خداوند به عنوان يگانه مت 
ايتن نتدارد كته انستان در برابتر       مفهتومى جتز  اس  بنابراين توكل كردن بر خدا هستي 

 و احيانا ها ى مخالفان و پيچيدگيها و سرسختي ها مشكال  و حواد  زندگى و دشمني
يى كه در مسير خود به سوى هدف دارد در جايى كه توانايى بر گشودن آنهتا  ها بس  بن

يستد، بلكه در ندارد او را وكيل خود سازد، و به اوتكيه كند، و از تالو و كوشش باز نا
زيرا از دريچه چشم  آنجا هم كه توانايى بر انجام كارى دارد باز مؤثر اصلى را خدابداند،

 .و نيروها تنها خداوند اس  ها يك موحد سرچشمه تمام قدر 

يعنى به صور  اتكايى زيستتن،   ؛تكيه كردن بر غير اوس  «توكل بر خدا»نقطه مقابل
 گويند: استقالل نداشتن اس ، دانشمندان اخالق مى و وابسته به ديگرى بودن، و ازخود

توكل ثمره مستقيم توحيد افعالى خداس ، زيرا همان طوركه گفته شد: از نظر يك 
اى كته در جهتان    موحد هر حرك  و كوشتش و تتالو و جنتبش، و هتر پديتده     

باآلخره به عل  نخستين اين جهتان يعنتى ذا  خداونتد ارتبتا       گيرد صور  مى
 1داند. او مى را از ها و پيروزي ها نابراين يك موحد همه قدر يابد، ب مى

كته   گونته  همتان چيزي جز امداد الهي نخواهتد بتود    ،مسلم اس  كه نتيجه اين توكل
 :فرمايد مي قرآن كريم

 2؛لمن يتوكّ ْ علي  هلل فهو حسْبه
 .كند هر كس بر خدا توكّل كند خدا كفاي  مهما  و مشكال  او را مي

 3؛ هلل لنعْم  لوكي حسْبنا 
 .گاه اس  كند و او بهترين وكيل و تكيه خدا كفاي  مشكال  ما را مي

داند و همواره اين  گاه خودو مي در طول سفر كربال خدا را تنها تكيه امام حسين
كند. در دومين سخنراني خود در روز عاشورا، پس از آن كه  مطل  توحيدي را اعالم مي

 سعد فرمود:  برد شدند، خطاب به سربازان عمرن   هر دو سپاه آماده
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يكن شمركم عليكم غمم تة   فأجمعو  شمركم لرركائكم ثم    ...إنمعو  قولى ل  تعجلو ...
 1؛ لكتاب لهو يتولّي  لصالبين إنّ للي ي  هلل  لذ. نزل. ثم   قضو  إلي  ل  تنظرلن

دهيتد و بتا   دست  در دست  همفكرانتتان     ...حرف مترا بشتنويد و شتتاب نكنيتد    
گاه تصميم نهايي خود  دوستانتان همداستان شويد تا كارها بر شما اشتباه نشود و آن

من بگيريد و به من مهل  ندهيد كه سرپرس  من خدايي اس  كه قترآن     را درباره
 ان اس .دار و سرپرس  صالح را فرستاده و دوس 

 ر ه داش :ناكثان عهدشكن كرد به خداوند ع   پس از نفريني كه درباره

 2؛شنُ رب نا عليك توكّلنا لإليك شنبنا لإليك  لمصير
 كنيم و صيرور  ما به سوي توس . خدايا! تو پروردگار ما هستي، بر تو توكّل مي

 و در همان روز عاشورا دستش را به سوي آسمان بلند كرد و عر ه داش :

 3؛شللّهم  شنُ ثقتى فى ك ّ كرب
 من تو هستي. گاه ختدايا در هتر مصيبتي تكيه

 در موقع وداع با اهل بي  خود به آنان فرمود:

ل علمو  شنّ  هلل تعالي حاميكم لحافظكم لنينْجيكم متنْ رترّ  ألعتد ء ليجعت  عاقبتة      
 4؛شمركم إلي خير

بدانيد كه خدا حامي و حافظ شماس  و به زودي شتما را از شترّ دشتمنان حفتظ     
 گرداند. كند و عاقب  كار شما را خير مي مي

در واپسين لحظا  عمر شريف خود وقتي كه ستر بتر بتالين شتهاد  گذاشت ، در      
 الحاجا  عر ه داش : مناجا  خود با قا ي

 5؛شللّهم  متعالى  لمكان عظيم  لجبرلال... شنتعين بك ضعيفاو لشتوكّ م عليك كافياو...
مرتبه و داراي قدر  و جبرو ... در حالي كه  عيفم از تتو كمتك    اي خداي بلند

 .  كنم و همين مرا كافي اس ... جويم و بر تو توكّل مي خواهم و استعان  مي مي
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 صبر و تسلیم .7

صبر و تسليم در برابر مشكال  و  ي توحيد افعالي در رفتار امام حسينها از جلوه
شتود قرتاي الهتي     عارف معتقد اس  آنچه در عالم وجود واقع ميزيرا؛باشد مي مصائ 

كه از آن طرف نيز هر  شود چنان او مقدّر نشده باشد واقع نمي اس  و تا چيزي از جان 
 كته آن حرتر  بته ختواهرو زينت       گونته  همانشود:  چه مقدّر شد حتماً واقع مي

 :فرمايد مي

 1؛قمضى فهو كائن  لذ.يا  ختاه ك ّ 
 خواهرم آنچه تقدير خداس  واقع خواهد شد.

و را ي اس  هتم در ظتاهر هتم    تسليم   بدين جه  در مقابل قرا و قدر الهي كامال
در باطن، هم در گفتار هم در كردار. براي او عز  و ذل ، فقر و غنا، راحتي و ستختي،  

اي »سان اس . هر چته ر تا و تستليم در انستان بيشتتر باشتد،        صح  و مرو،... يك
گويد و نستب  بته شترايط     نمي «اي كاو»گفتن او كمتر اس  تا جايي كه هرگز  «كاو
 كند. را ي در پيشگاه الهي نميآمده اعت پيش

 عاشقم بر لطف و بر قهرو بته جتدّ  
 

 بوالعج  من عاشق اين هر دو  تدّ  
البته اين بدان معنا نيس  كه انسان دس  روي دس  بگذارد و هي  حرك  و تالشي  

براي دگرگوني و تغيير و ع موجود نداشته باشتد بلكته تتالو و مبتارزه بتراي تغييتر       
بديل آن به و عي  مطلوب در حدّ خود از قرا و قدر الهي اس  ناهنجاري موجود و ت

شود نبايد موج  حيتر  و   و مرزي جدا از آن ندارد. ليكن بعد از تالو، آنچه واقع مي
 :پريشاني گردد و زبان گاليه و شكاي  انسان را بگشايد

ر لإن إن نزل  لقضاء بما نبب  فنبمد  هلل علي نعمائه لهو  لمسْتتعان علتي شد ء  لشتكْ   
 2؛ل لتقو. نريرته حال  لقضاء دلن  لرجاء فلم يبعد من كان  لبقّ ني ته

گتزاريم و   هاي ختدا ستپاس   اگر حواد  بر طبق مراد ما پيش آمد، در مقابل نعم 
متتا و  ميتتانآمتتدها  رستتان در اداي شتتكر. و اگتتر حتتواد  و پتتيش  اوستت  يتتاري

حاكم بر دل او تقواست   هايمان فاصله شد باز هم آن كس كه نيّتش حق و  خواسته
 از مسير خود خار  نشده و  رر نكرده اس .
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در هتي  يتك از دو طترف شكست  و      كته  فرمايتد  در اين گفتار متي  امام حسين
گشتايد. چتون    كنم طبعاً شاكر اس  و زبان شتكاي  نمتي   پيروزي ظاهري من  رر نمي

بتدان را تي    شود مورد ر اي  تكويني خداس ، گرچه تشتريعاً  داند آنچه واقع مي مي
   نباشد.

 دارد: آخرين لحظا  نيز در مناجا  خود عر ه ميآن حرر  در

 1؛صبر و علي قضائك يا رب ... صبر و علي حكمك...
 .  كنم... پروردگارا بر قرا و حكم تو صبر مي

بيت  و اصتحاب ختود را نيتز توصتيه       نه تنها خود آن حرر  چنين اس  بلكه اهل
هي صبر كنند و تسليم باشتند. در روز عاشتورا خطتاب بته     كند كه در مقابل قراي ال مي
 بي  خود فرمود: زادگان و اهل عمو

 2.عمومتى صبر و يا شه  بيتى صبر و يا بنى
 كه خطاب به اصحاب خودو نيز فرمود: چنان

 3؛صبر و بنى  لكر م...
 چون شما از خاندان كرام  هستيد، بايد صبر كنيد.  

 . دعا9

گتاه   جتاي  ،آن حرتر   يبر اساس بينش توحيتد  حسين دعا در سيره عملي امام
اين مسئله با مطالعه در طول زندگي آن حرر  به خوبي روشتن خواهتد    .دارداي  وي ه
ها و  در زوال اندوه ،جهاد با دشمنانهنگام  ،نمازآن امام بزرگوار در مواقع گوناگون  .شد
نياز به پيشگاه غني مطلق دس   و مانند آنهاها  در رفع خطرا  و بيماري ،جيحوا يقرا

. كترد  متي  و چه بسيار براي ديگران نيز دعتا  .كرد مي و حاجا  خود را طل  ،بلند كرده
ي هتا  باشتد كته در آن دعتاي پتر محتتوا خواستته       متي  دعاي عرفه نمونه بارز اين مسئله

 .كند مي گوناگون دنيايي و آخرتي از خداوند طل 
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