
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 عبودیت و بندگی

  :ایجاد انگیزه

ها در انسانو عبودیت مراتبی دارد  .درس عبودیت و بندگی ذات حق است ،ترین درسهاي عاشورااز با عظمت
رحوم م .همه در یک مرتبه نبودندهم حتی انبیاء علیهم السالم اهللا  .کنندمراتب مختلفی از این مقام سیر می

دارد. بیان مراتب عبودیت انبیاء  ودر تفسیر قرآن  مطلب لطیف و زیباییافتخار جهان اسالم  ،صدرالمتالهین
ولی مقام خاتم االنبیاء در  است، قرآن کریم از هفت پیامبر به عبودیت و بندگی یاد کرده :گویدمیایشان 
وصیف وجه ممتاز بسیار مهمی را در ت ،دبینیاي باال بود که وقتی شما آیات قرآن را میبه اندازه ،بندگی

 کند. ذکرمیبندگی پیامبر 

  :متن و محتوا

فراوانی به بندگی  اناز پیامبر یقرآن کریم در آیات مختلف ،ي مهم این است که به بیان این مرد بزرگنکته
می سلیمان  ورددر ممثال  .کندجا نام آنها را در کنار توصیف بندگی آنها ذکر می ولی در همه ،یاد کرده
. نیز در است توصیف شده خوب بندهسلیمان  یعنی». و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب«فرماید: 

 و کنداز بندگی نوح یاد می ».ذریۀ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا«داستان حضرت نوح آمده است: 
 ،»عبدنا ایوب ذکرا و«، »ذکر عبدنا داوودا و«فرماید: می و زکریا و ایوب در داستان داوود .بردنام او را هم می

مسیح ان یکون الیستنکف  لن«فرماید: یا در مورد حضرت عیسی مسیح می». ذکر رحمت ربک عبده زکریا«
 ،تثلیث؛ برخالف اعتقاد باطلی که مسیحیت به عنوان کندافتخار میندگی خدا ببه مسیح یعنی  »عبدا هللا

اند را مطالعه مسیحیت به اسالم گرایش پیدا کردهگر احوال بسیاري از کسانی که از ا معتقد هستند.بدان 
بیابند. یعنی چطور  تثلیثعماي کنید، مهمترین دلیل اینست که در مسیحیت نتوانستند پاسخی براي م

 سه تا (پدر، پسر و روح القدس) باشد.   ،شود که خدا در عین حالی که یکی استمی

نماید. این فیلسوف بزرگ کند، ولی نام آنها را ذکر میپس قرآن از شش پیامبر بزرگ الهی به بندگی یاد می
وقتی از مقام عبودیت خاتم کنید که قرآن کریم گوید: شما در تمام قرآن بگردید، ولی یک جا پیدا نمیمی

سبحان « یا» فی ریب مما نزلنا علی عبدناان کنتم «آورده باشد. مثال اسم پیامبر را  ،کندمیصحبت االنبیاء 
 ،چرا قرآن کریمفرماید: ایشان می». تبارك الذي نزل الفرقان علی عبده«فرماید: یا می. »سري بعبدهأالذي 

آورد، ولی در مورد عبودیت کند نامشان را میتوصیف میشش پیامبر بزرگ الهی را وقتی مقام عبودیت 
 آورد.ه میان نمیپیامبر خاتم، نامی از ایشان ب



و رسول اهللا آن چنان در عبودیت الهی محو شده بود که از خودش نامی نداشت گوید: آنگاه در جواب می
 .دشقابل عبودیت پروردگار برده نمیتی نام او در مح

عبودیت ما و عبودیت اولیاء خدا مراتب دارد. سید الشهدا و شهیدان کربال هر کدام به درجاتی رسیدند. اما 
 .از خودش نام نداردحتی رسد که انسان پس گاهی بندگی به جایی میخیلی متفاوت است.  ،درجات

 داستان

خانه آورد. از به و  اي خریداري کردبنده ،آن عارف بزرگ ،دهماابراهیم  :گویندمیکه ست اشیرینی  داستان
چه غذایی  :گفت .ظهر شد ،مدتی گذشت .شما بگوییداو پرسید اسمت چیست؟ گفت: هر نامی که 

کاري به او بدهد گفت: چه خواست  ،بعد از ظهر شد .گفت هر غذایی که شما به ما بدهید ؟خوريمی
اي چه جامه. خواست لباسی برایش بیاورد گفت: هر کاري که شما بگویید :گفتدهی؟ کارهایی انجام می

 .اي شما تنم کنیدهر جامه :گفت ؟پوشیمی

بنده گفت:  .تو :گوییپرسم میمی ههرچکه مگر تو از خودت اختیار نداري  :گفت ودهم ناراحت شد اابراهیم 
لباسی  بنده ،مگر آن نامی که موال بپسندد د،چون بنده نامی ندار ؛بنده نبودمکه داشتم  ياختیار اگر از خود

 د،بده اومگر آن غذایی که موال به  د،خوربنده غذایی نمی ،کند شمگر آن لباسی که موال بر تن د،پوشنمی
  .مگر آن کاري که موال فرماید د،کنکاري نمی بنده

اي خدا شد دیگر هر جامه اگر انسانی بنده .آموختیمبردگان دنیا میدیت ذات حق را از این ما عبواي کاش 
که به برکت نام  کندمیسیاه به تن  نه فقط ده روز محرم .حتی اگر در اروپا زندگی کند ؛کندرا به تن نمی

 (همه محرم و صفر) لباس سیاه به تن دارد.سیدالشهدا علیه السالم 

آن پوشم. میاي که تو فرمان بدهی جامه .کنماي به تن نمیخدایا من هر جامه .خداییم گوییم ما بندهمی
مهم نیست دنیا چه پوشم و میلباسی که موالي من بپسندد  .کنممن هر لباسی به تن نمی :گویدخانم می

پسندد مهم پسندند، آنچه موالیم میچه میشغل و اداره و مدرسه و دانشگاه  مهم نیست سرکار و .پسنددمی
 است.

گیرید. پس خورد و از او فاصله مینیستید با کسی راه بروید که ظاهرش به شما نمی دنیا حاضر درشما 
بتواند دست ما را  ،یمان سیدالشهدا بتواند با ما راه برودموالاي داشته باشیم که فرداي قیامت بیایید چهره

  .بگیرد



باش اي به گونه ،اينوشته )سفینۀ النجاة(اسمت را در کشتی حسین  ،دختر خانمی که از شب اول ماه محرم
اگر انسان به درجه بندگی و عبودیت  .دست شما را بگیردو که زینب سالم اهللا علیها بتواند با شما راه برود 

غذاي حالل سخت تهیه کردن گوید نمی .خوردهر غذایی را نمی .پوشد که خدا بپسنددمی ايرسید جامه
کند که موال نامی براي خودش انتخاب می .کندبه هر قیمتی باشد غذاي حالل را تهیه می . بلکهاست

 .بپسندد

این جمله را همه از  ه است.بودصلی اهللا علیه و آله خاتم االنبیاء  در عبودیت باالترین مرحلهبنابراین 
خدایا از این افتخار  ؛ن اکون لک عبداأزا الهی کفی بی ع«: فرمودمیکه اید شنیدهعلیه السالم امیرمؤمنان 

  ».تو باشم بل تصور نیست که من بنده و بردهباالتر براي من قا

اي آورده است و مرحوم شهید آیت اهللا مطهري نیز با انگیزه» کافی شریف«مرحوم کلینی رضوان اهللا علیه در 
آقا شما با این  :به این مرد بزرگ گفتندذکر کرده است. » داستان راستان«خالصانه و خدا پسندانه در کتاب 

 چه اشکالی دارد؟  ،ن استمن ای امروز وظیفه :فرمود !خوب نیست داستان بنویسید ،عظمت علمی

آمده است. این دو  حبه و نوف بکائی هاينام بهالسالم دو تا مهمان  یهن علیآقا امیرالمؤمنبراي می فرماید: 
آقا امیرمؤمنان علیه که دل شب دیدیم  .شب در صحن داراالماره کوفه مشغول عبادت بودیمکنند که نقل می
  ند.از اتاق بیرون آمدوقت نماز شب  السالم

شب  :اید؟ به قول آن عارف بزرگاي بردهاز نماز شب بهرهآیا تا به حال اهل نماز شب هستید؟ آیا جوانان (
امام صادق علیه  .ارتباط قطع بشود رنگذاو بگو  »یا اهللا«نماز شب نخوان یک  ،شویدکه از خواب بیدار می

در اعضا و  .شب کم بخواب بزن و روز کم حرف ،خواب شب را کم کن :السالم به عبداهللا بن جندب فرمود
به خواب  !جوانان عزیز .زبان استو دیگري یکی چشم  :ترین عضو دو عضو استکم سپاس ،جوارح انسان

کجا را زیاد خواب . ولی آدم با ساعت بخوابید ، هفتشش ،گویم چهار ساعت بخوابیدنمی خوب است. ،اندازه
بدن را به چهار اگر  کند.، همانطور عادت میکه بدن را عادت بدهید طوريهر .اینها تمرین است ؟گیردمی

 خوابد.ساعت می 15ساعت عادت بدهید،  15خوابد و اگر به عادت دهید، چهار ساعت می ساعت استراحت
شهید را عالم بزرگ دیگر است و یکی از علماء بزرگمان شهید اول  .شهید ثانی ،رضوان خدا بر شهید بزرگوار

ایشان یک زیستند. میهفتصد سال پیش  و تقریبااز فقهاي بزرگ شیعه بودند گویند. این دو بزرگوار مینی ثا
اي خدا «. صبح که بیدار شد خیلی غصه خورد و اشعاري بدین مضمون سرود: نداخواب ماز نماز شب شب 

 ».امدیشب از نماز شب خواب ماندهه است که چه مصیبت بزرگی به من رسید



براي نماز که هیچ، آیا نماز شب  ».مصیبت«م یخاطر خواب ماندن از نماز شب بگویه شده که ب به حال اتآیا 
آقا خبر گوید: دانیم؟ مثال میچه چیزهایی را در زندگی مصیبت می؟ »مصیبت بزرگ«صبح شده بگوییم 

  )از دستم رفتو همسایه به من نگفت و نداري حراج شده بود 

ها از پله حضرتوقتی گویند: آمدند. آن دو راوي می صحن داراالماره بهامیرالمؤمنین براي نماز شب خالصه 
به کمک و دستش را به دیوار گرفته بود  .توانست راه برودریخت که نمین چنان اشک می، آآمدمیپایین 

 :کردست را تالوت میانماز شب  يي آل عمران که مقدمهآیات پایانی سورهآمد و ها پایین میار از پلهدیو
باب الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا و ولی األیل و النهار الیات اللفی خلق السماوات و االرض و اختالف ال ان«

سبحانک فقنا عذاب النار ربنا  علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال
 :فرمودند ورسیدند ما  تا کنارخواندند آیات را میحضرت ». الیمان ان آمنوا بربکماننا سمعنا منادیا ینادي ل
 ،اي اشک از خوف خداقطره. سپس حضرت فرمود: بیداریم، آقا چه خوابی یم:گفتخواب هستید یا بیدار؟ 

  .کنددریاهایی از آتش را خاموش می

عالم را بدهکار  همهو خوانیم گاهی ما یک نماز می !ببینیدعبودیت را  .بوداین قصه براي این یک جمله  همه
ما دیشب  .افتندسماوات و ارضین در مقابل ما به رکوع و سجود نمی گوییم چرا همهمی .دانیمخودمان می

ما و کافر هستند  و نامسلمان مهه .ت رفتیمأهی ،جماعت خواندیم ،نماز صبح خواندیم ،نماز شب خواندیم
 را ببینید!بندگی امیرمؤمنان سالم اهللا علیه اما  .باالترین بنده هستیم

اي هم با خداي خود زمزمه جمله ،روددیدیم آقا امیرالمؤمنین همینطور که راه می: گوینداین دو مهمان می
حمت داري غفلت تو به من نگاه ر در آن لحظه ،دانستکاش علی می !خداي مناي  :داردعرضه می .کندمی

  )غفلت داشت؟ علی لحظه(آیا حضرت یا از علی روي گردانی؟ 

بهترین شرح بر زیارت .  »السالم علیک یا اباعبداهللا«اینست: د یگویاي که میعاشورا اولین جملهزیارت در 
ایشان  باشد که تا به امروز نوشته شده است.میاست مرحوم عالمه تهرانی رضوان اهللا علیه از عاشورا 

آیا امام حسین فرزندي به نام  .»السالم علیک یا ابا عبداهللا«د نگویدانید چرا به امام حسین میمی :گویدمی
پدر  .نه ابا عبداهللا یعنی پدر عبودیت :گویدمیایشان گویند ابا عبداهللا؟ عبداهللا داشته که به حضرت می

باالترین مظهر عبودیت را در اعالترین کربال تو در  .تو پدر بندگی و بندگان خدایی !اي حسین .بندگان خدا
  که: شود گفتدیگر از این باالتر نمی .درجات نشان دادي

 این علمدار رشید، این اکبرم                        بارالها این سرم این پیکرم

 ابپا خون در خض این عروس دست و                  این سکینه، این رقیه، این رباب           



 این من و این ناله هاي زینبم                     این من و این ذکر یارب یاربم                     

 :دگویمیسوزد و ریزد و میاشک میدر مشهد  شهایسخنرانییکی از در را که امینی رضوان اهللا علیه  عالمه
 .داد که نداد؟ امام حسین آن چه داشت در راه خدا دادچه باید می .حسین بن علی آن چه داشت به خدا داد

 اي حسین یکه تاز راه عشق    پس خطاب آمد زحق کی شاه عشق 

 پرده برکش من به تو عاشقترم               گر تو بر من عاشقی اي محترم                      

 مشتري بر جنس بازار توام               غم مخور که من خریدار توام                      

 مرحبا صد مرحبا خودهم بیا             هر چه بودت داده اي در راه ما                            

 خود بیا و اصغرت را هم بیار                          لیک خود تنها در بزم یار                      

 برگ گلی خاصه در منقار او               بود در بزم یاران بلبلیخوش                       

 زودتر بشتاب سوي داورت            خود تو بلبل ، گل؛ علی اصغرت                           

 
چه داشت حسین آن« :است یتعبیر خیلی زیبا و لطیف .خود را هم داد طفل شش ماهه ،دیگر چیزي نداشت

خدا همه چیز را به امام  .همه چیز هم دست خداست ».دهدا آن چه دارد به حسین میبه خدا داد و خد
امام  که شما زیر خیمه وننکا گذرد.می کربال ار و سیصد و هفتاد سال از حادثهببینید هز ده است.حسین دا

 و ...پاکستان و  عراق وامریکا  و اروپا ،زمان با شما چند صد میلیون در سراسر عالمهم ،ایدحسین نشسته
 ». یا حسین«گویند ند و میاهنشست

 .کندخریداري می گونهببین خدا چ ،در راه خدا تقدیم کن ريچه داشما آن .این باالترین مقام عبودیت است
 .دهدش را میپادا خدا بدون کم و کاست همه .گذارد چیزي از بین برودنمی ،خردچقدر گران می

بودند. افراد متعددي خادم افتخاري  ند.رسول خدا خادمی داشت .انسانی استبندگی رمز موفقیت زندگی هر 
در جوار که کنیم افتخار می .خواهیم خادم افتخاري شما باشیمیا رسول اهللا ما می :گفتندمیکه اي بودند عده

در  اوهفت سال از خدمت افتخاري . ۀ بن کعبعیست به نام ربشخصی ه .پذیرفتندحضرت میو شما باشیم 
و هفت سال است داري به ما ت !ربیعه يا :فرمودو یک روز پیغمبر صدایش کرد  .محضر رسول اهللا گذشت

چیزي از ما  :حضرت فرمودولی او خالصا آمده بود  ؟حاجتی نداري . آیاچیزي از ما بخواه، کنیخدمت می
یک شب به مهلت بدهید تا فردا  .شوداینطوري که نمی ،گفت آقا اگر بنا باشد چیزي از شما بخواهم .بخواه

 عرض کنم.بعد و فکر کنم 



از خداوند چه کنید حالی پیدا میو  شوداشکتان جاري می پدرها و مادران! در روضه که !ي جوانان(ا
یعنی بیشترین » اکثر دعاء علی علیه السالم«که امیر مؤمنان علیه السالم خواهید؟ حدیثی در حاالت می

 ،ما خانواده، نسل ما». اعینازواجنا و ذریاتنا قرة ربنا هب لنا من «قرآنی بود که:  دعاي حضرت، این دعاي
فرزند زیبایی داشته که منظورم این نیست  :فرمودندبعد خود حضرت می .ور چشم ما باشندن ،فرزندان ما

 ).که در صراط حق باشد داشته باشم فرزندي ، بلکهباشم

خالصه فردا حضرت فرمودند: فکرت را کردي؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: حاجتت را بگو. گفت: از شما 
حضرت از این حسن انتخاب  .فرداي قیامت در بهشت همنشین شما باشمخواهم که از خداوند بخواهید می

 ه وقا کسی یادم ندادآ :گفتچه کسی این را به تو یاد داد. » من علمک یا ربیعه؟« :فرمودندو آمد  انخوشش
بهترین  ،اگر یک درخواست داشته باشم .شودتمام می ،دیدم اگر حوائج دنیایی بخواهم .خودم فکر کردم

من حاجتت را برآورده  :حضرت فرمود.فرداي قیامت در بهشت همنشین شما باشمکه درخواست این است 
نم حاجتت را برآورده واا کمک کنی که بتسجده زیاد من ربه شرط این که تو با . ولی شرطی دارد ،کنممی

 .کنم

مؤذن صبح ؟ است که آرزو نداشته باشد همنشین سیدالشهدا علیه السالم باشد ي قیامت چه کسیفردا
موذن ظهر عاشورا  .امروز باید علی اکبر اذان بگوید :بود؟ فرمود چه کسیعاشوراي امام حسین علیه السالم 

و قمر بنی به علی اکبر اذان را حضرت ظهر که شد  .اریخ این استوتعین عبارت مقاتل و ؟ بودچه کسی 
فرمود امروز خودم باید اذان  .خود امام حسین بود ،موذن ظهر عاشورا. بلکه واگذار نکردهاشم و اصحاب 

 ».فأذن حسین بنفسه«بگویم 

 اعزام کردندي غیر اسالمی را براي مأموریتی به کشوره حعبداهللا بن روایکی از اصحابشان به نام  ،پیامبر خدا
روي که فأکثروا السجود؛ تو فردا به سرزمینی می قلیل إنک قادم غدا بلدا السجود فیه«و به او سفارش کردند: 

گاهی شخص در ». بندگانی که سر به سجده حق بگذارند، کم هستند و تو باید از همه بیشتر سجده کنی
اي فه دارد. اما گاهی در جایی غیر مذهبی است و وظیفهمشهد و قم و نجف و شهر مذهبی است، یک وظی

دعا  ،و براي پدر و مادري که ما را با مکتب امام حسین علیه السالم آشنا کردندباید افتخار کنیم  دیگر دارد.
 کنیم.

خالصه هرچه بخواهیم در بندگی است. رضوان خدا به روح عارف بزرگ، مرحوم آیت اهللا نخودکی اصفهانی 
ما شناخته  در جامعهکرامت  فقط با چند فانه ایشانسمتا .هاي فراوانی از این مرد شنیده باشیدقصهکه شاید 

محدث بوده و عالم  ،حکیم ،تکلمم ،فقیهاو  .در حالی که مقاماتش خیلی باالتر از این حرفهاستاست. شده 
و  آمدکه کراماتی داشته است و اگر مثال کسی از تهران به مشهد می هایش این بودهیکی از ویژگیاست. 



شود. یک گفت: تو بخور و اآلن مریضت خوب میداد و میمشهد مریضی دارم، یک حبه قند می گفت درمی
ورده آهر سه حاجتم برکه بدهید  يدستور ،تا حاجت دارم آقا من سهبار جوانی به ایشان عرض کرده بود: 

ایشان  .خدا را زیارت کنم خانه ومسو پیدا کنم  یک شغل مناسب مدو ،خواهد ازدواج کنمدلم می؛یکی شود
گویید چه ذکري باید شما در ذهنتان می ن همهاآل(عمل کن  آنبه  ،دهممی تو دستوري به :فرموده بود

. آن شخص مدتی نمازت را اول وقت بخوان :این مرد بزرگ فرموده بود؟) ورده شودآبر این حوائجتا بگوییم 
  .بعد از مدتی به هر سه حاجت خودم رسیدمو من به دستور شیخ عمل کردم گفت: 

اي گاهی مسئلهدر کتابها آمده است که شرح حال بوعلی سینا در  .خواهید با عبودیت استدنیا می !عزیزان
مشکالت تا گرفت از خدا یاري میو خواند آمد در مسجد جامع دو رکعت نماز میمی .شدمیبرایش مشکل 

بحث بسیار پیچیده (که در بحث اتحاد عاقل و معقول و اسفارش در کتاب مالصدرا  .اش برطرف بشودعلمی
به و مدم به قم آ. هر چه کردم متوجه نشدمو این مسئله بر من مشکل شد  نوشته: در حاشیهاست) فلسفی 
  .شدم تا خداوند این مسئله و مشکل علمی را براي من حل کندمتوسل معصومه سالم اهللا علیها  فاطمه

عبودیت و اوج کربال مظهر  .بندگی ،خواهیدتوفیق می ،بندگی ،خواهیدآخرت می ،بندگی ،خواهیددنیا می
 بود 

 جانان شد و محبوب به جانان آمد  جان         سر و جان در ره جانان چو بداد از دل و جان«

  »منان آمد ایزد خون بهایش بجز                           چون خون خدا و پسر خون خدا

 گریز و روضه : 

کنم، اشـک بـه مـن امـان ها مـیاین روایت از امام سجاد(ع) نقل شده که هر وقت نگاه به خواهرهـا و عمـه
هاي ایـن زد: خیمـهآید؛ فرسـتاده عمـر سـعد فریـاد مـیعاشورا، یادم میدهد؛ چون صحنه بعد از ظهر نمی

داند چه کردند. بیداد کردند. چه بر زینب کبري گذشت؟! چـه بـر اهـل ستمگرها را به آتش بکشید. خدا می
 کردند.هاي اباعبداهللا از این خیمه به آن خیمه فرار میاهللا گذشت؟! بچهبیت رسول

عالم سکینه(س) نقل شده است که فرمود: نگاه کردم، دیدم یکی از لشکریان دشمن با  این تعبیر از بی بی دو
ها به هم دیگر پناه بردند و او هم دست بردار نبود. مـن ترسـیدم از ایـن کـه نیزه به کودکان حمله کرد. این

ان با نیزه به متوجه من شود. دیدم توجهش به من جلب شد. پا به فرار گذاشتم. به من رسید. از پشت سر چن
: بحاراالنوار، 1( 1ام زینب است.من زد که دیگر چیزي نفهمیدم. وقتی به خودم آمدم، دیدم سرم در دامن عمه
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اي آرام و ها گشت و اطفـال را پیـدا و جمـع کـرد و زیـر خیمـه نـیم سـوختهبی بی زینب کبري، در بیابان
خدا (ص) دسـت بزننـد. او آنهـا را ها بیایند و به نوامیس رسولشان کرد. بی بی زینب نگذاشت نا محرمآماده

اي را مشاهده کردند که خودشان را از باالي شـتر روي سوار کرد. همین که به گودي قتلگاه رسیدند. صحنه
گـودي قتلگـاه  در ها را در آغوش گرفتند و با آنها گفت و گو کردند. بـی بـی زینـبزمین انداختند و کشته

ش به بدنی افتاد. همه چیز را میدانست، ولی برایش قابل باور نبود. دست زیر بدن بـرد و عرضـه گشت. نگاه
؛ اسیران 126؛ بالغ عاشورا، ص 160هاي عاشورا، صپیام داشت: خدایا این قربانی را از آل رسول قبول کن. (
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