مسابقه راه زندگی
سبک زندگی حسینی

رهنمودهای دین اسالم در کوچکترین امور نیز راه انسان مؤمن را مشخص نموده و خداوند با فرستادن پیامبر
و جانشینان او هم در حدیث و گفتارشان به شکل صریح و هم در سیره و کردارشان به شکل عملی ،الگو و
نمونهای برای زندگی عرضه داشته است .این الگوی رفتاری و نگرشی ،همان سبک زندگی هر انسانی است که
میتواند در پرتو دستورات و سفارشات دینی برای او زندگی شاد و هدفمندی را رقم بزند.
امام حسین به عنوان پاسدار ارزش های الهی و حافظ سنت پیامبر ،برای پیشبرد اهداف واالی اسالم از
هیچ کوششی فروگذار نمیکرد و از مهمترین اقدامات آن حضرت در مدت عمر با برکت خویش ،تجدید
حیات اسالم و احیای ارزش های فراموش شده آن میباشد .به همین جهت این جمله در میان اندیشمندان
اسالمی به زبان ها افتاده است که« :الِاسْال ُم مُحَمَّدی الْحُدُوثِ َو حُسِینی ا ْلبَقاءِ» اسالم را حضرت محمّد به
جهان بشریت عرضه نمود و حسین بن علی با تمام وجود از آن پاسداری و حمایت کرد.
پس کسی که به آیین اسالم و مکتب اهل بیت دل داده و جان سپرده در هر نفس ،هر قدم ،هر کالم و هر
حرکت باید بر پایه آموزههای اسالمی زندگی کند و زندگی روزمره دنیایی را به عرصه تحقق زندگی آسمانی
با الگوی حسینی تبدیل کند.

باوراهی دینی

بنده دنیا

 .1امام حسین فرمودند :النّاسُ عَبیدُالدُّنْیا ،وَ الدّینُ لَعِبٌ عَلى ألْسِنَتِهِمْ ،یَحُوطُونَهُ ما دا َرتْ بِهِ مَعائِشَهُمْ ،فَإذا مُحِصُّوا بِالْبَالء
قَلَّ الدَّیّانُونَ.

مردم ،بنده دنيايند و دين ،لَقلَقه زبان آنان است! از آن هوادارى مىكنند تا لوازم زندگىشان فراوان
گردد ،و چون در آزمونِ بال قرار گيرند ،دينداران ،اندك مىشوند».
فرجام بُخل در طاعت خدا

 .2امام حسین از قول رسول خدا  فرمودند :ما مِن عَبدٍ وال أمَةٍ یَقتُرُ بِنَفَقَةٍ یُنفِقُها فیما یُرضِي اللّهَ ،إلّا أنفَقَ أضعافَها
في سَخَطِ اللّهِ.

مرد يا زنى نيست كه در هزينه كردنى كه مورد رضايت خداست ،تنگ بگيرد ،جز آن كه چندين برابرِ
آن را در ناخشنودى خدا ،هزينه مىكند.
راضى بودن به قسمت

 .3امام حسین فرمودند :سَمِعتُ جَدّي رَسولَ اللّهِ  یَقولُ ... :وَارضَ بِقَسمِ اللّهِ تَكُن أغنَى النّاسِ.

شنيدم كه جدّم پيامبر خدا  مىفرمايد ...« :به قسمتِ خدا ،راضى باش تا بىنيازترينِ مردم شوى».
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بیم از خدا

 .4ما أعظَمَ خَو َفكَ مِن رَ ِّبكَ! فَقالَ :ال یَأمَنُ یَومَ القِیامَةِ إلّا مَن خافَ اللّهَ فِي الدُّنیا.

به امام حسين  گفته شد :چهقدر تَرسَت از خدا ،بسيار است؟!
فرمود« :كسى روز قيامت ،ايمن نيست ،جز كسى كه در دنيا از خدا ترسيده باشد».
 .5امام حسین فرمودند :البُكاءُ مِن خَشیَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ.

گريستن از بيم خدا ،مايه رهايى از آتش [دوزخ] است.
 .6امام حسین فرمودند :بُكاءُ العُیونِ وخَشیَةُ القُلوبِ ،مِن رَحمَةِ ال ّلهِ.

گريستن چشمها و بيمناكى دلها ،از رحمت خداست.
 .7امام حسین فرمودند :ما دَخَلتُ عَلى أبي قَطُّ إلّا وَجَدتُهُ باكِیا وقالَ :إنَّ النَّبِيَّ  بَكى حینَ وَصَلَ في قِراءَتِهِ« :فَكَیْفَ
إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُالءِ شَهِیداً»

بر پدرم وارد نشدم ،مگر آن كه او را [در خلوتْ] گريان يافتم .پيامبر  چون در قرائتش به اين آيه رسيد
كه« :پس چگونه [اى] هنگامى كه از هر امتى ،گواهى مىآوريم و تو راى بر آنها گواه مىآوريم؟» ،گريست.
توكّل بر خدا

 .8امام حسین فرمودند :إنَّ العِزَّ وَالغِنى خَرَجا یَجوالنِ فَلَقِیَا التَّوَ ُّكلَ فَاستَوطَنا.

عزّت و بىنيازى ،بيرون مىآيند و قرار ندارند تا آن گاه كه توكّل را ببينند و قرار گيرند.
پارساترينِ مردم

 .9امام حسین فرمودند :سَمِعتُ جَدّي رَسولَ اللّهِ  یَقولُ لي :اعمَل بِفَرا ِئضِ اللّهِ تَكُن أتقَى النّاسِ ،وَارضَ بِقَسمِ اللّ ِه
تَكُن أغنَى النّاسِ ،وكُفَّ عَن مَحارِمِ اللّهِ تَكُن أورَعَ النّاسِ ....

شنيدم كه جدّم پيامبر خدا  به من فرمود« :به واجبات الهى عمل كن ،تا پرهيزگارترينِ مردم شوى .به قسمت
خدا راضى شو ،تا بىنيازترينِ مردم شوى .از حرامهاى الهى باز ايست ،تا پارساترينِ مردم شوى .»...
بهاى بهشت

 .10امام حسین فرمودند :سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اهلل علیه و آله یَقولُ :التَّوحیدُ ثَمَنُ الجَنَّةِ ،وَالحَم ُد للّهِ وَفاءُ شُكرِ كُلِّ
نِعمَةٍ ،وخَشیَةُ اللّهِ مِفتاحُ كُلِّ حِكمَةٍ ،وَاإلِخالصُ مِالكُ كُلِّ طاعَةٍ.

شنيدم كه پيامبر خدا  مىفرمايد« :توحيد ،بهاى بهشت است و" الحمد للّه" ،شكر كامل هر نعمت .بيم از
خدا ،كليدِ هر حكمت و اخالص ،ستون هر عبادت است».

خلق و خوی ایمانی

خوشخويى

 .11امام حسینفرمودند :الخُ ُلقُ الحَسَنُ عِبادَةٌ.

خوى خوش ،عبادت است.
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 .12امام حسین فرمودند :أیُّهَا النّاسُ! نافِسوا فِي المَكارِمِ ،وسارِعوا فِي المَغانِمِ.

اى مردم! در شايستگىها [ى اخالقى] ،با هم رقابت كنيد و براى بُردن غنيمتها ،شتاب ورزيد.
امانتدارى

س بِاألَما َنةِ ،وال یَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن یَأثُرَ عَن مُؤمِنٍ أو قالَ :عَن أخیهِ
 .13امام حسین به نقل از رَسولُ خدا  فرمودند :المَجالِ ُ
المُؤمِنِ قَبیحا.

«مجالس ،امانت اند و براى مؤمن ،روا نيست كه حرف مؤمنى را به جاى ديگر ببرد» يا فرمود[ « :روا
نيست] حرف برادر مؤمنش را به جاى ديگر ببرد».
گذشت

 .14امام حسین فرمودند :إنَّ أعفَى النّاسِ مَن عَفا عَن قُدرَةٍ.

با گذشتترينِ مردم ،كسى است كه از سرِ قدرت در گذرد.
بخشش

 .15امام حسین فرمودند :أیُّهَا النّاسُ! مَن جادَ سادَ ،ومَن بَخِلَ رَذُلَ ،وإنَّ أجوَدَ النّاسِ مَن أعطى مَن ال یَرجوهُ.

اى مردم! هر كس ببخشد ،سَرورى مىيابد و هر كه بخل بورزد ،به پستى مىگرايد .بخشندهترينِ مردم،
كسى است كه به فردى ببخشد كه اميدى به او ندارد.
 .16امام حسین فرمودند :أنَّ سائِلًا كانَ یَس َألُ یَوما فَقالَ  :أتَدرونَ ما یَقولُ؟ قالوا :ال ،یَابنَ رَسو ِل اللّهِ!
قالَ  : یَقولُ :أنَا رَسولُكُم ،إن أعطَیتُموني شَیئا أخَذتُهُ وحَمَلتُهُ إلى هُناكَ ،وإلّا أرِدُ إلَیهِ وكَفّي صِفرٌ

روزى مستمندى ،درخواست كمك مىكرد .امام حسين  فرمود« :آيا مىدانيد كه او چه مىگويد؟».
گفتند :نه ،اى فرزند پيامبر خدا! فرمود« :مىگويد :من ،فرستاده شما هستم .اگر چيزى به من بدهيد،
آن را مىگيرم و [برايتان] به آن جا (قيامت) مىبرم؛ وگرنه با دستانى تهى به آن ،وارد مىشوم».
 .17امام سین فرمودند :سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ  یَقولُ :ابدَأ بِمَن تَعولُ :ا َّمكَ و أباكَ واختَكَ و أخاكَ ،ثُمَّ أدناكَ فَأَدناكَ.

شنيدم كه پيامبر خدا  مىفرمايد[ « :انفاق را] از خانوادهات آغاز كن :مادر ،پدر ،خواهر و برادرت.
سپس[ ،هر كه] نزديكتر و نزديكتر [است]».
كسب حالل

ضلُها طَلَبُ الرِّزقِ الحَاللِ.
 .18امام حسین فرمودند :العِبادَةُ سَبعونَ بابا ،أف َ

ى روزى حالل بودن است.
از پيامبر خدا: عبادت ،هفتاد باب (بخش) دارد كه برترينِ آنها ،در پ ِ
مالت را بخور ،پیش از آن كه تو را بخورد!

 .19امام حسین فرمودند :مالُكَ إن لَم یَكُن لَكَ كُنتَ لَهُ ،فَال تُبقِ عَلَیهِ فَإِنَّهُ ال یَبقى عَلَیكَ ،وكُلهُ قَبلَ أن یَأكُ َلكَ.

مالت اگر براى تو نباشد ،تو براى اويى .پس آن را باقى مگذار ،كه برايت باقى نمىماند ،و آن را
بخور ،پيش از آن كه تو را بخورَد!
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شكرگزارى

 .20امام حسین فرمودند :شُكرُكَ لِنِعمَةٍ سالِفَةٍ ،یَقتَضي نِعمَةً آنِفَةً.

شكرگزارىِ تو بر نعمت پيشين ،زمينهساز نعمتِ آينده است.
حلم

 .21امام حسین از قول رسول خدا فرمودند :وَالَّذي نَفسي بِیَدِهِ ،ما جُمِعَ شَيءٌ إلى شَيءٍ أفضَلُ مِن حِلمٍ إلى عِلمٍ.

«سوگند به آن كه جانم در دست اوست ،هيچ چيز با هيچ چيز گِرد نيامد كه برتر از گِرد آمدن بردبارى
با دانش باشد».
بىنیازى

 .22امام حسین فرمودند :لَمّا سَأَلَهُ أمیرُ المُؤمِنینَ  :مَا الغِنى؟ :قِ َّلةُ أمانِیِّكَ ،وَالرِّضا بِما یَكفیكَ.

هنگامى كه اميرمؤمنان از او پرسيد :بىنيازى يعنى چه؟ :كمىِ آرزوهايت و رضايت به آنچه تو را بس باشد.
 .23امام حسین در دعاي عرفه فرمودند :اللّهُمَّ اجعَل غِنايَ في نَفسي ،وَالیَقینَ في قَلبي ،وَاإلِخالصَ في عَمَلي ،وَالنّورَ في
صرِيَ الوارِثَینِ مِنّي ،وَانصُرني عَلى مَن ظَلَمَني ،و أرِني
بَصَري ،وَالبَصیرَةَ في دیني ،ومَتِّعني بِجَوارِحي ،وَاجعَل سَمعي و َب َ
فیهِ مَآرِبي وثَأري ،و أقِرَّ بِذلِكَ عَیني.

خداوندا !بىنيازى مرا در درونم و يقين را در قلبم و اخالص را در عملم و نور را در ديدهام و بصيرت
را در دينم جاى ده و مرا از اعضايم بهرهمند كن و شنوايى و بينايىام را وارثِ من قرار ده و مرا در
برابر ستمكار بر من ،يارى ده و خواسته و انتقام مرا در او به من بنماى و چشمم را بدان ،روشن دار.
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 .24امام حسین از قول رسول خدا فرمودند :قِلَّةُ طَلَبِ الحَوا ِئجِ مِنَ النّاسِ فِي الدُّنیا هُوَ الغِنَى الحاضِرُ ،وكَثرَةُ طَ َل ِ
الحَوا ِئجِ إلَى النّاسِ مَذَلَّةُ الحَیاةِ ،وَاستِخفافُ الوَقارِ ،و ُهوَ الفَقرُ الحاضِرُ.

كمتر دست نياز بُردن به سوى مردم در دنيا ،بىنيازىِ نقد است و نيازخواهىِ فراوان از مردم ،مايه
خوارى در زندگى و كاهش وقار و در واقع ،فقرِ نقد است.
خوددارى از عیبجويى از مردم

 .25امام حسین فرمودند :مَن لَم یَكُن لِأَحَدٍ عائِبا ،لَم یَعدَم مَعَ كُلِّ عائِبٍ عاذِرا.
هر كس عيب كسى را نگويد ،با هر عيبى كه داشته باشد ،عذرآورندهاى مىيابد(پردهپوشى نيز خواهد داشت).
برآوردن حاجتها

 .26امام حسین فرمودند :اعلَموا أنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَیكُم مِن نِعَمِ اللّهِ عَلَیكُم ،فَال تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَحورَ نِقَما.

بدانيد كه نيازهاى مردم به شما از نعمتهاى خدا بر شماست .از آنها ملول نشويد كه گرفتار مىشويد.
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ضیَت أو لَم تُقضَ ،إلَا
 .27امام حسین از قول رسول خدا  فرمودند :ما مِن عَبدٍ یَدَعُ المَشيَ في حاجَةِ أخیهِ المُسلِمِ قُ ِ
ابتُلِيَ ِبعَونِهِ مَن یَأثَمُ عَلَیهِ وال یُؤجَرُ فیهِ.

«هيچ بندهاى نيست كه رفتن به دنبال حاجت برادر مسلمانش را وا نهد ،خواه آن حاجت برآورده شود
يا نشود ،مگر آن كه گرفتارِ كمك به كسى مىشود كه [آن كمك] برايش گناه دارد و پاداشى نمىبَرَد».
شاد كردن برادران

 .28امام حسین از قول رسول خدا  فرمودند :إنَّ مِن موجِباتِ المَغفِرَةِ إدخالَكَ السُّرورَ عَلى أخیكَ المُسلِمِ.

از موجبات آمرزش ،شادمان كردن برادر مسلمانت است.
 .29امام حسین از قول علي فرمودند :كانَ النَّبِيُّ  لَیَسُرُّ الرَّجُلَ مِن أصحابِهِ إذا رَآهُ مَغموما بِالمُداعَبَةِ ،وكانَ  یَقولُ:
إنَّ اللّهَ یُب ِغضُ ال ُمعَبِّسَ في وَجهِ إخوانِهِ.

پيامبر هر گاه يكى از يارانش را اندوهگين مىديد ،با شوخى شادش مىكرد و مىفرمود« :خداوند،
از كسى كه با برادرانش تُرشرو باشد ،نفرت دارد».
رعايت حقّ همسر

 .30دَخَلَ قَومٌ عَلَى الحُسَینِ بنِ عَلِيٍّ  فَقالوا :یَابنَ رَسولِ اللّهِ ،نَرى في مَنزِلِكَ أشیاءَ نَكرَهُها! وإذا في مَنزِلِهِ بُسُطٌ ونَمارِقُ.
فَقالَ  : إنّا نَتَزَوَّجُ النِّساءَ فَنُعطیهِنَّ مُهورَهُنَّ فَیَشتَرینَ ما شِئنَ ،لَیسَ لَنا مِنهُ شَيءٌ.

گروهى بر حسين بن على  در آمدند و گفتند :اى فرزند پيامبر خدا! در منزلت چيزهايى مىبينيم كه آنها
را خوش نداريم .در منزل ايشان ،فرش و بالشهايى بود.
فرمود« :ما با زنان ،ازدواج مىكنيم و مِهرشان را مىدهيم و هر چه بخواهند[ ،با آن] مىخرند و هيچ
چيزِ آن ،از ما نيست.
آداب همنشینى و معاشرت

 .31امام حسین فرمودند :سَمِعتُ جَدّي رَسولَ اللّهِ  یَقولُ لي :اعمَل بِفَرا ِئضِ اللّهِ تَكُن أتقَى النّاسِ ،وَارضَ بِقَسمِ اللّ ِه
تَكُن أغنَى النّاسِ ،وكُفَّ عَن مَحارِمِ اللّهِ تَكُن أورَعَ النّاسِ ،و أحسِن مُجاوَرَةَ مَن جاوَرَكَ تَكُن مُؤمِنا ،و أحسِن مُصاحَبَةَ
مَن صاحَبَكَ تَكُن مُسلِما.

جدّم پيامبر خدا  به من فرمود« :به واجبات خدا عمل كن ،پرهيزگارترينِ مردم مىشوى .به قسمت
خدا راضى باش ،توانگرترينِ مردم مىشوى .در برابر حرامهاى الهى خويشتندارى كن ،پارساترينِ
مردم مىشوى .با همسايهات ،خوب همسايهدارى كن ،مؤمن خواهى بود .با همراهانت (ياران و
دوستانت) نيكو رفتار كن ،مسلمان خواهى بود».
 .32امام حسین فرمودند :قالَ رَسولُ اللّهِ  :رَأسُ العَقلِ بَعدَ اإلِیما ِن بِاللّهِ عز و جل التَّحَبُّبُ إلَى النّاسِ.

پيامبر خدا  فرمود« :اساس عقل ،پس از ايمان به خداى عز و جل ،دوستى با مردم است».
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 .33امام حسین فرمودند :مِن دَالئِلِ عَالماتِ القَبولِ ،الجُلوسُ إلى أهلِ العُقول

از عوامل مقبوليّت [در بين مردم] ،نشستن با خردمندان است.
سالم كردن و آداب آن

 .34رَجُلٌ ابتدِاءً :كَیفَ أنتَ عافاكَ ال ّلهُ؟ فَقا َل لَهُ :السَّالمُ قَبلَ الكَالمِ عافاكَ اللّهُ .ثُمَّ قالَ  :ال تَأذَنوا لِأَحدٍ حَتّى یُسَلِّمَ.

مردى در آغاز سخن ،به امام حسين  گفت :چگونهاى خدا ،آسايشت بخشد؟
امام به او فرمود« :سالم ،قبل از كالم است خدا ،آسايشت بخشد!».
سپس فرمود« :به كسى اجازه [ى سخن گفتن] ندهيد تا آن كه سالم دهد».
 .35امام حسین فرمودند :لِلسَّالمِ سَبعونَ حَسَنَةً؛ تِسعٌ وسِتّونَ لِلمُبتَدِئِ وواحِدَةٌ لِلرّادِّ.

سالم ،هفتاد ثواب دارد كه شصت و نُه ثواب آن ،از آنِ آغاز كننده و يكى براى پاسخ دهنده است.
 .36امام حسین در معناي بردباري فرمودند :كَظمُ الغَیظِ ،ومَلكُ النَّفسِ.

فرو خوردن خشم و فائق آمدن بر نفس.
 .37امام حسین فرمودند :البَخیلُ مَن بَخِلَ بِالسَّالمِ.

بخيل ،كسى است كه در سالم كردن ،بخل ورزد.
آداب خوردن و آشامیدن

 .38امام حسین فرمودند :كانَ النَّبِيُّ  إذا أكَلَ طَعاما یَقولُ :اللّهُمَّ بارِك لَنا فیهِ ،وَارزُقنا خَیرا مِنهُ .وإذا أكَلَ لَبَنا أو شَرِبَهُ
یَقولُ :اللّهُمَّ بارِك لَنا فیهِ ،وَارزُقنا مِنهُ

پيامبر  هر گاه غذايى مىخورد ،مىگفت« :خداوندا! آن را بر ما مبارك گردان و بهتر از آن هم روزى
ما كن» ،و چون شير مىخورد يا مىنوشيد مىگفت« :خداوندا! اين را بر ما مبارك كن و [باز هم] از
اين ،روزىمان كن».
ض ثَالثا.
خلَّلنا ألّا نَشرَبَ الماءَ حَتّى نَتَمَض َم َ
 .39امام حسین فرمودند :كانَ أمیرُ المُؤمِنینَ  قَد أمَرَنا إذا تَ َ

امير مؤمنان به ما فرمان داد كه چون [دندانهايمان را] خالل كرديم ،تا سه بار آب در دهان
نگرداندهايم ،آب ننوشيم.
عذرخواهی

 .40امام حسین فرمودند :إیّاكَ و ما تَعتَذِرُ مِنهُ؛ فَإِنَّ المُؤمِنَ ال یُسيءُ و ال یَعتَذِرُ ،وَ المُنافِقُ كُلَّ یَو ٍم یُسيءُ و یَعتَذِرُ.

از آنچه موجب عذرخواهى مىشود ،بپرهيز كه مؤمن ،نه بد مىكند و نه عذر مىخواهد و منافق ،هر
روز بد مىكند و عذر مىآورد.

منبع :دانشنامه امام حسن جلد  13و  ،14نشر دارالحدیث
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