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 هدایت

 ایجاد انگیزه

ي کوتاهی بود که در ساعاتی محدود و در سرزمین و مکانی معین اتفاق افتاد، اما نه به عاشورا حادثه
ها پیچید، آن زمان محدود شد و نه به آن سرزمین. تمام تاریخ بشر را پر کرد و نام حسین در تمام سرزمین

حسین. قبل از به دنیا آمدن اباعبداهللا نام و یاد او میان انبیاي الهی مطرح است، وقتی حتی قبل از تولد امام 

ربنا... فاجعل أفئدة من الناس تهوي «ي امام حسین را دست پیغمبر خدا دادند، حضرت فرمود: قنداقه

وي این هاي مردم را به سهاي مردم با این حسین من مهربان شود، قلب؛ خدایا کاري کن قلب»إَلیهم
حسین جذب کن. همان دعایی که حضرت ابراهیم براي هاجر و اسماعیل نمود، وقتی زن و فرزندش را در 

فاجعل إفئدة «سرزمین لم یزرع حجاز بر زمین گذاشت، نگفت خدایا، به آنها آب و غذا و مسکن ده، فرمود: 

؛ 89، ص12: بحاراالنوار،ج2( ها جذب کن.هاي مردم را به سوي این؛ خدایا قلب»من الناس تهوي إلیهم

شود. اش هم حل میها جذب شد بقیه). اگر قلب363، ص 10؛ تفسیر نمونه، ج 291، ص 1فقه القرآن، ج
یاد  ند؛ هفت بار بین صفا و مروه باکرود کارهاي هاجر را تکرار مییاي که به مکه منگاه کنید هر حاجی

کند. حتماً می رجمهایی را که سمبل شیطان است آید. چند بار سنگرود و میهاجربه دنبال آب می حرکت

ها تا قیامت ). خدا خواسته این158: بقره، 1» (إنَّ الصفا وَ المروة من شعائر اهللا«باید قربانی کند، چون 

و این اعمال را انجام نداد حج او درست نیست؛ بماند. صفا و مروه از شعائر الهی است، اگر کسی به حج رفت 
قربانی نکرد حجش درست نیست. چگونه باید کار هاجر در تاریخ بماند، رجم ابراهیم بماند. امام  ورجم 

گاه بود. اگر هاجر هفت مرتبه این اش خیمهحسین هم روز عاشورا صفا و مروه داشته، صفایش قتلگاه و مروه
ها ها و جنازهمرتبه رفت. اگر هاجر به دنبال آب رفت، حسین به دنبال کشته هامسیر را رفت، حسین ده

ها و کسانی که روي زمین افتاده بودند رفت. حسین هم رجم داشت، رجم او رفت. حسین به دنبال مجروح
 زیبا بیانکرد شاعر خیلی ها و صدها شیطان بود، آن هم با شمشیر. امام حسین وقتی رجم میدر برابر ده

دید. ولی ي دشمن را یک نفر میزد، همهگویم: وقتی حسین به قلب دشمن میي شعر را می، ترجمهکرده 

؛ هر عضو امام حسین را یک »�ُکل عضوٍ من حسین جُندُه«خواستند به حسین حمله کنند: ها وقتی میآن
م داشت و هم قربانی، دیدند؛ ولذا هیچ کس جرأت نکرد تن به تن با حسین بجنگد. حسین هم رجلشکر می

آمدند براي هایی که خودشان میهاي متعدد: شش ماهه، سیزده ساله، یازده ساله، قربانیآن هم قربانی
کردند. نوجوان یازده ساله لباس پدر را پوشیده، شمشیر او را بسته، لحظاتی نگذشت قربانی شدن التماس می

گوید: آقا جان! به من هم اجازه بدهید به میدان هللا میپدرش روي زمین ریخته، آمده مقابل اباعبدا نکه خو



: بحاراالنوار، 2» (شابٌ قُتِلَ إبُوهُ فی المعرکۀ «برم. لباس رزم برایش بلند است، شمشیر برایش بلند است. 

.)؛ نوجوانی که پدرش تازه شهید شده بود، حضرت فرمود: شاید مادرت راضی نباشد. مادرش در 27، ص45ج 
اهللا، مادرم مرا فرستاده، مادرم ، شاید بخواهد تو را به عنوان یادگار نگه دارد. عرض کرد: یابن رسولکربال بود

 ام. به میدان آمد نامش را نگفت. نگفت پدرم کیست، گفت:این لباس را بر تنم کرده، با رضایت مادرم آمده

 سرور فؤاد البشیر النذیر  أمیري حسین و نعم األمیر

 فهل تعلمون له من نظیر  لداهعلی و فاطمۀ وا

شناسید، شناسد؛ بداند آقایم حسین است، موالیم حسین است. اگر حسین را نمیهر که مرا نمی

نظیري براي چنین  توانید: آیا شما می1» (فهل تعلمون له من نظیر«علی پدرش است و فاطمه مادرش. 
ال به بلنداي تمام تاریخ بشر است و مانده است. ها را دارد، کربآدمی در عالم پیدا کنید؟ کربال این صحنه

ها قبل از شهادت حسین به ي انبیاست. امیرالمؤمنین وقتی سالاست سفارش همه سفارش همه ائمه

؛ دو رکعت نماز در این سرزمین »فصلی بها الغداه ثمَّ رفع إلیه من تربتها فشمها« سرزمین کربال رسید،

؛ االمالی 255، ص44: بحاراالنوار، ج2( »وَ اهاً لک أیتها التٌّربَۀُ«فرمود: خواند، خاك آن جا را بوسید و 
هاي بی ) خوشا به حال تو اي خاك، تو خاك کمی نیستی، انسان140؛ وقعه صفین، ص 136للصدوق، ص 

اي که در عرض چند ساعت ي کوتاه، حادثهرسند. این شخصیت با این حادثهنظیري روي تو به شهادت می
هاي هایی فراوانی دارد. مقام معظم رهبري فرمود: ما باید درسشد، اما این حادثه در بطن خودش درسواقع 

عاشورا را یک به یک استخراج کنیم و در اختیار نسل امروز بگذاریم. مصیبت و روضه جاي خود باید باشد، 
 را است. هاي عاشوهاي عاشورا و نکتهاما آنچه که باید از عاشورا به روز شود پیام

 متن و محتوا :

 اولین درس: هدایت

زنیم؟ از گیریم درس هدایت و ارشاد است. این حرف را از کجا میدرسی که ما از عاشورا می اولین
ي کوتاه اما پر مفهوم هدف قیامت را گفت، نوشت: اي که امام حسین به مردم بصره نوشت، در این نامهنامه

؛ سنت پیغمبر از بین رفته است، دیگر کسی به سنت »إن السنۀ قد أمیتتاال و «مردم بصره و سران بصره، 

ه بعد از ایشان امامت با امیرالمؤمنین و بعد با کهاي پیغمبر این بود کرد. یکی از سنتپیغمبر عمل نمی
فرزندانش است، این سنت زیر پا گذاشته شده. سلطنت شد سنت و روش، خالفت تبدیل به سلطنت شد. 

خلیفه فرزندش را به عنوان جانشین بگذارد، اما خلیفه این کار را کرد و خالفت موروثی شد، نسل  قرار نبود
حاکم از بنی امیه و بعد بنی عباس سلطنت کردند. باالترین سنت پیغمبر که زیر پا گذاشته  14اندر نسل 



ی با احکام دین بازي شد همین بود که امامت تبدیل به خالفت شد و خالفت تبدیل به سلطنت شد. به سادگ

وَ اِنَّ «مردم بصره، سنت مرده است،  -گذاشتندهاي رسول خدا را زیرپا میکردند، به سادگی روشمی

؛ بدعت در دین گذاشته شده. مشکل این است، جوابش چیست؟ جوابش را امام حسین »حیَیتالبِدعَۀَ قَد اُ

؛ اگر حرف من حسین را گوش دهید، »یعُوا أَمريفَإِن تَسمَعُوا قَولی وَ تُطِ«گوید، یک کلمه است: می

کنم. پس یک درس عاشورا .) من شما را هدایت می338، ص44: بحاراالنوار، ج1» (أَهدِکُم سَبِیلَ الرَّشاد«
ي پیغمبر مشهور ي امام حسین به مردم بصره آمده است. بین شما این جملههدایت است. و دلیلش در نامه

)؛ 51، فرهنگ عاشورا،ص 52، ص4: مدینه المعاجز االئمه، ج2( »مِصبَاحُ الهُدي إنَّ الحُسَینَ«است: 

حسین چراغ هدایت است. پس هدایت مهم ترین درس عاشوراست. امام حسین خیلی تالش داشت تا روز 
ي زهیر رفت، با اي هدایت شوند، در مسیر خود به خیمه عبیداهللا حُرّ جُوفی رفت، به خیمهعاشورا عده

کرد نصیحت کند، روز عاشورا خیلی نصیحت دید سعی میهللا بن مطیع صحبت کرد، هر کسی را میعبدا
 کرد، خیلی موعظه کرد تا شاید اثر کند، یک نفر هم یک نفر است که به آنها محلق شود.

 داستان

کرد، چند نفر از گوید: در جنگ صفین امیرالمؤمنین جنگ را شروع نمیابی الحدید می ابنمورد اول: 

زنند، شایعاتی هست. آقا هایی میوفه رفتند خدمت آن حضرت گفتند: آقا، پشت سر شما حرفکلشکریان 
کند، و میترسد که جنگ را شروع نگویند یا امیرالمؤمنین از مرگ میگویند؟ گفتند: آقا، میفرمود: چه می

کرد، یا امیرالمؤمنین! ما زن و بیند و االّ جنگ را شروع مییا سپاه معاویه را مخالف دین و اسالم نمی
کنید؟ آقا فرمود: هر دو مطلب غلط است، اما ترس از ایم چرا نبرد را شروع نمیهایمان گذاشتیم، آمدهبچه

ام، من از مرگ از همان اول رسید حاال که پیر شدهتاش میمرگ، اگر قرار بود علی از مرگ بترسد در جوانی
ي پسر ابی طالب به مرگ بیش از بچه به شیر مادر است، اول فرمود: به خدا قسم، عالقه ترسیدم، مینمی

دانم که تردید داشته باشم آیا با آنها بجنگم ترسم دوم: این سپاه را هم سپاه مسلمان نمیاینکه از مرگ نمی

؛ شاید یک نفر از »عَسی أن یَهتَدي منهم احد«کنیم؟ فرمود: جنگ را شروع نمی آقا پس چرایا نه. گفتند: 

 ها هدایت شد، این

ي نبأ را جنگید، سورهخواند و با امیرالمؤمنین هم میدر جنگ صفین کسی قرآن می مورد دوم: 

رالمؤمنین شخصا به میدان آمد و به ). آقا امی1-2: نباء، 1». (عمَّ یتساءَلون* عن النبإِ العظیم«: خواندمی

؛ »أَ تعرف النبأ العظیم الذي هم فیه مختلفون«خوانم. فرمود:خوانی؟ آقا قرآن میاو فرمود: جوان چه می
دانی؟ گفت: نه آقا، معاویه تفسیر قرآن را ممنوع کرده و گفته فقط بخوانید، هر چقدر که تفسیرش را هم می

تفسیر براي او ضرري نداشت. ابن درك و بیقرآن خوندن بی فهم و بی – خواهید، فقط قرآن بخوانید.می



گوید به او گفتم بگذار قرآن را تفسیر کنیم. گفت: نه فقط بخوانند، اگر مردم هم تفسیر خواستند عباس می
پیش خود ما بیایند از شماها بپرسند. چون اگر از ابن عباس تفسیرش را بپرسند او تفسیر را درست انجام 

عم یتساءلون عن «دانی معناي مکتب امیرالمؤمنین است. حضرت فرمود: جوان می ددهد چون شاگریم

أنا «دانم. فرمود: کنند، گفت: نه آقا نمیمی سؤالچیست؟ فرداي قیامت از خبر بزرگ از شما » النبإ العظیم

گوید فردا از آن خدا می ؛ به خدا قسم مصداق این آیه من هستم. آن خبر عظیمی که»و اهللا النبأ العظیم

جنگی و حاال تو داري با مصداق این آیه می -معانی دیگري هم دارد -شود یک معنایش والیت استمی سؤال
ت است. آمد به لشکر امیرالمؤمنین(ع) خوانی! جوان قدري به فکر فرو رفت گفت: آقا درسآیه را هم می

اباعبداهللا بلند » هل من ناصر«عصر عاشورا وقتی صداي گویند، این ارزش است. محلق شد. این را هدایت می

 شد؛ کیست مرا یاري کند؟ هدفش باز هم هدایت بود. 

اند دو جوان در سپاه ابن زیاد یکی به نام سعد و دیگري به نام ابوالحتوف، بعضی نقل کرده مورد سوم:

ان امام کشته شده بودند و آخرین نگاهی به هم کردند گفتند حاال برویم به امام حسین بپیوندیم، همه یار
نفر خود امام حسین مانده بود، این دو جوان آمدند به امام پیوستند و شهید شدند. باالخره اثر دارد هدایت 

کشت ها را نمیگوید: پدرم امام حسین روز عاشورا بعضیهدف اصلی است. در روایت داریم امام سجاد می
کنید و از کنار ها بر خورد میشد چرا این طور با این سؤالشد. رد می جنگید از کنار آنهاهمین طور که می

ها افرادي است که اهل هدایت ها محبّ ما وجود دارد. در نسل اینشوید، فرمود: در نسل اینها رد میبعضی

. جنگ، )2: بقره،1».(ذلک الکتاب ال ریب فیه هدي للمتقین«گوید: است: هدف اصلی همین است لذا می
ب جراحی اسالم است، اگر کار از کار گذشت آن وقت نوبت جنگ است. چقدر امام حسین خطبه خواند؟! ط

 چقدر صحبت کرد؟! چقدر نوشت؟!  چقدر این طرف و آن طرف سفیر فرستاد حتی با عمر سعد صحبت کرد.

، دو بار امام با عمر سعد مذاکره داشته است یکی ششم محرم که یک طرف عمرسعد مرد چهارم:

باس و علی اکبر؛ مقابل هم نشستند، اباعبداهللا الحسین، اباالفضل العپسرش حفص و غالمش و طرف دیگر 

پسر سعد از خدا بترس و در قتل » یا عمر اِتَّق اهللا و ال تشارك فی دمی«اباعبداهللا به عمر سعد فرمود: 

من اگر در قتل شما و در این اهللا، کنی؟ عرض کرد: یابن رسولمن شرکت نکن، چرا در قتل من شرکت می
گیرند. فرمود: من ام را از من میبینی؟ گفت: خانهاي میبینم. فرمود: چه ضربهجریان شرکت نکنم ضربه می

گیرند. فرمود: من به تو باغی من می شود و باغم را ازام تعطیل میدهم. گفت: تجارت و کاسبیبه تو خانه می
ام امنیت شان را از دست هایش را کاشته. گفت: آقا زن و بچهدرختودش م که پدرم علی با دستان خدهمی
ها نیست، حکم دهم. گفت: آقا اصالً این حرفدهم، من به آنها مأمن میدهند. فرمود: من به تو امنیت میمی

من رسد. اباعبداهللا فرمود: ي به من نمیشرکت نکنم ر فرمانداري ري به اسم من خورده اگر در این جریان



دانست اینها چه کسانی هستند. شناخت، می، عمر سعد امام حسین را میرا که قبول داريکه صادقم این 

جایز ها حرام است، زار اینآ دانم؛ به خدا قسم می»واهللا انی اعلم حرمت أذي اهل البیت«خودش گفت:
ي خیلی زیبایی دارد، هآقا امام حسین جمل رسی.نیست، فرمود: اگر در قتل من شرکت کردي به ري نمی

قا آ؛ »اهللا عظنی بحرفینیابن رسول«اي نوشت، گفت:فرماید: شخصی به امام حسین نامهامام صادق(ع) می

دو کلمه مرا نصیحت کن. نصیحت باید کوتاه باشد که زود اثر کند. البته اسم این فرد در تاریخ نیست، معلوم 

ل أمراً بمعصیۀ اهللا کان أفوَت لما یرجو و أسرع من حاو«: حضرت برایش نوشتنیست چه کسی است. 

). هر 392، ص70؛ بحاراالنوار، ج153، ص 16، وسائل الشیعه، ج373، ص2: الکافی، ج1» (لمجیءِ ما یحذر

از  -2شود. امیدش ناامید می -1رسد، کس تالش کند از راه گناه به هدفی برسد در آخر به آن هدف نمی
ي گناه بن بست است. عمر ي گناه عبور کند کوچهآید. هر کسی از کوچهمی ترسد زودتر به سرشهرچه می

ي گناه به ري برسد، نرسید. روز ششم محرم امام حسین با او مذاکره کرد. هر چه سعد خواست از کوچه

ذبحک اهللا علی فراشک عاجال و «فره رفت. وقتی حضرت بلند شد برود فرمود: طاي برایش گفت به گونه

و روز محشر تو را  ؛ ان شاءاهللا به زودي خداوند در رختخوابت جانت را بگیرد»لک یوم حشركال غفر 

بینم یک روزي سرش باالي نیزه رود ولی میرفت امام به اصحابش فرمود: او دارد مینیامرزد. بعد وقتی می
بعد بساط عمر میرد. همین هم شد، چند سال ذلت می باکنند و هاي کوفه سنگ بارانش میاست و بچه

ي ابن زیاد و هجري ابراهیم بن مالک اشتر نشست روي سینه 66سعد برچیده شد. عصر عاشوراي سال 
سال بعد، و صبح یازدهم هم سرش باالي نیزه وارد کوفه 5سرش را از بدنش جدا کرد؛ یعنی عصر عاشوراي 

ه کرد کفشش را برداشت و به طرف شد. وقتی در مجلس مختار سر ابن زیاد باالي نی بود، مختار به او نگا
این سر خبیث پرتاب کرد. آنها بعد از این حادثه چند سال توانستند دوام بیاورند؟ چند سال توانستند 

گزید، داخل دهانش حکومت کنند؟ یک مار کوچکی دور گردن ابن زیاد پیچیده بود دائم لب و دندانش را می
هایی است که به لب و دندان اباعبداهللا زد، ظلم : این مزد چوبآمد. کسی آنجا بود، گفتشد و بیرون میمی

من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخر إلی االخرة. دهد. پیامبر فرمود: در همین دنیا خودش را نشان می

ثالث من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخر  :1(وَ البغی علی الناس.در روایات داریم یک سري از گناهان: 

؛ مستدرك، 312، ص16ة عقوق الوالدین و البغی علی الناس و کفر اإلحسان (وسائل الشیعه، جإلی االخر
ظلم است این که انسان مظلومی را اذیت کند. فرمود خداوند زود  ).275،ص 72؛ بحاراالنوار،ج360، ص12ج

 م کربال درسهاي مهدهد. این عاقبت عمر سعد و این عاقبت ابن زیاد. پس یکی از درسبه ظالم نشان می
هدایت درس ارشاد است. اولین حرف رسول گرامی اسالم حضرت محمد(ص) و اهل بیت همین  و هدایت
 است؛ جامعه 

 هاي هدایتنشانه



تواند در مسیر هاي هدایت چیست؟ چگونه انسان می: نشانهمی شود در این جا یک سؤال مطرح 
 هدایت :از براي هدایت قرار گیرد؟ چهار عالمت و نشانه 

 ایمان به خدا -1

). خدا 54: حج، 2( إنَّ اهللا لهاد الَّذین آمنوا.ي هدایت ایمان به خداست؛ فرماید: اولین نشانهقرآن می

 اش را با او خوب کند.کند کسی را که ابتدا رابطههدایت می

 انابه و توبه -2

: إنَّ اهللا یضل من یشاءُ و یهدي إلیه من 3(إلَیه من أناب فرماید: اگر کسی؛ قرآن کریم می

 کند.خدا او را هدایت می» یهدي«اش توبه و بازگشت باشد ) در زندگی27أناب.(رعد،

خواهید به تهران بروید، اما اشتباهی جاده را به طرف اگر شما مقصدتان تهران است، می مثالبراي 
خالف مسیر حرکت کند هرچه با سرعت بیشتر برود، فرماید: اگر کسی در کاشان بروید، امیرالمؤمنین می

شوي؛ چون . شما هر چه سرعت ماشین را زیاد کنی، از تهران بیشتر دور میشوددور می از مقصد بیشتر
 روید.مقصد را اشتباه می

حال آدم عاقل کسی است که اولین تابلویی را که دید و متوجه شد راه اشتباه است برگردد. اما اگر 
رود، ممکن است در رویم ببینیم آخرش چه خبر است، این اشتباه است چون مسیر را اشتباه میبگوید ب

سرازیري قرار گیرد و دیگر نتواند خودش را کنترل کند. انابه معنایش این است؛ یعنی هر کجا دیدي داري 
 روي توجیه نکن برگرد.اشتباه می

گوید: پدرم آمد و مرا نصیحت کرد، . پسرش میحرّ صبح عاشورا احساس کرد راه را اشتباه رفته است

ي کراماتش، ؛ پسرم این دنیا همه»یا بنی کرامات الدنیا زاولۀٌ و الناس من الدنیا راحلۀ«گفت: پسرم؛ 

ي کربال گذشت افراد روند.[یک مدتی که از قضیهي مردم از دنیا میشود، همهي زرق و برقش تمام میهمه
شش سال نشد که اغلب قاتالن امام حسین  -فقط یک مقدار دیر و زود داشت. پنج هر دو لشکر از بین رفتند

 و اهل بیت از بین رفتند. اکثر کسانی که در کربال بودند از بین رفتند].

فرمود: پسرم، دنیا زوال پذیر است کراماتش، زرق و برقش تمام شدنی است. بیا پیش امام حسین 

پسر فاطمه کربال آمده، شاید اهل سعادت باشیم. خودش و » السعادةنلحق بالحسین النا نفوز ب«برویم: 

 پسرش خدمت اباعبداهللا آمدند.



اهللا تعالی علیه یک شب چهارشنبه به حر توسل ببین به کجا رسید که مرحوم مال علی کَنی رضوان
گوید: می ]کنندپیدا کرد،  [بین مردم آن منطقه مشهور و معروف است که شب چهارشنبه به حر توسل می

ي حر و او را پیش امام حسین واسطه قرار دادم، گفتم: شما واسطه شو یک شب چهارشنبه رفتم کنار مقبره
وضعم خوب بشود، بتوانم به مردم کمک و خدمت کنم. شب در عالم رویا حر را دیدم، باالي سرم آمد و 

 قایم حسین فرمود: به تو بگویم که آقاي تهران خواهی شد. آفرمود: بلندشو، 

بردند، وضع بسیار خوب مالعلی کنی زمان ناصرالدین شاه، شخصیتی براي خودش بود. از او حساب می
گوید: با توسل به امام حسین و واسطه کردن حر به کرد. میاي داشت به مستمندان و فقرا کمک میو عالی

 این جا رسیدم.

 د چه مقامی به حر داد! انابه و بازگشت او باعث شد خداوند این مقام و عظمت را به او بدهد.خداون

ي عاشورا پشیمان شد، امام شخصی را دنبال عبیداهللا بن حر جعفی فرستاد، او نیامد. بعد از قضیه
عبیداهللا، پسر هایی را کشتند! رو به خودش کرد و گفت: اي متوجه شد چه جنایتی آفریده است، چه انسانی

ها بازگشت اي تأسف بخور. دیگر براي بازگشت دیر شده بود. بعضی وقتفاطمه را یاري نکردي، تا زنده
 سنگین و مشکل است. پس دومین عالمت خدایت انابه و توبه است.

 سعی و تالش -3

سان تا تالش ان) این یعنی تالش. 69: عنکبوت،1»(وَ الذین جاهدوا فینا لنهدینهم«فرماید: قرآن می

تیر است. هر اندازه تیر انداز عمل مثل تیرانداز بیي بیرسد. در روایات داریم: دعا کنندهنمی نکند به جایی

شما تالش کن، شما قدم ». الذین جاهدوا فینا « تواند بکند. فرمود:تیر نباشد کاري نمیماهر باشد وقتی 
اش. تمرین کن. شما تصمیم بگیر هر روز هر چند سوادت جلوبیا. شما تصمیم بگیر، همیشه با وضو ب وبردار

کم است، قل هواهللا را از روي قرآن بخوان. هر صبح یک آیه از قرآن بخوان. اینها در زندگی انسان نورانیت 
آیید چهار تا قل کند. سه تا قل هواهللا بخوانید، در شب ذکري بگویید، صبح که از خانه بیرون میایجاد می

انس با دعا داشته باشید. اشکال ما این است که  تا قل هواهللا و معوذتین بخوانید. انس با قرآن،هواهللا، سه 
ایم. چه خوب است انسان تمرین دائم الوضو بودن کند آن ها را نچشیدهي اینها کم است، مزهانس ما با این

ر زمانی که دستتان به قرآن گوید: سعی کنید دائم با وضو باشید. هکند، میعالم بزرگ اخالق نصیحت می
توانید توانید حضور پیدا کنید. میتوانید شرکت کنید. مسجدي بود میخورد وضو دارید، نماز جماعت بود می

؛ بهترین عمل »أفضل العمل أدومه«تان باشد. پیامبرفرمود: دعا کنید، قرآن تالوت کنید. تمرین در زندگی

.) اگر 110، ح232الفصاحه، ص، نهج63، ص1: مجموعه ورام، ج1(وَ ان قَلآن است که کم و مستمر باشد؛ 



الوضو بودن، روي انسان چهل روز روي یک صفت مثبت تمرین کند؛ روي نماز اول وقت صبح، روي دائم
رود سیر صعودي سن است و سیر نزولی اصالح و تربیت. لذا شود. هر چه سن باال میتر میرود سختمی

). هر که در راه ما قدم بر دارد، او را هدایت 69: عنکبوت، 2؛(»ا فینا لنهدینهمو الذین جاهدو«فرمود: 

 است. ،تالش، کنیم. پس سومین راه هدایت می

 توسل به اهل بیت -4

و أنتم نور «خوانیم: چهارم توسل به اهل بیت است. خودشان فرمودند، در زیارت جامعه کبیره می

، 99، بحاراالنوار، ج99، ص6: التهذیب، ج615، ص2یحضره الفقیه، ج : من ال3؛(»األخیار و هداة الألبرار

؛ کجاست انتشار »این ناشر رایۀ الهدي«گوییم: .) شما منشأ هدایتید. در رابطه با امام زمان می131ص
گیرد. پس توسل و ارتباط با اهل بیت هم یک راه هدایت است. دهنده و کسی که پرچم هدایت را دست می

اید: به هدایت آن کسانی اقتدا کنید که آنها هدایت یافته هستند. این نیز یک راه کسب هدایت، فرمقرآن می
 که توسل و ارتباط با اهل بیت(ع) و حضور در مجلس اهل بیت است.

اي که به مردم بصره نوشت امام حسین در نامه ،هاي مهم عاشورا درس هدایت استپس یکی از درس
 ام، و آنها را نصیحت و موعظه کرد.ت آمدهخودش فرمود: من براي هدای

 گریز و روضه : 

گوید هر کجا هستی امکان بازگشت هست. گوید اسالم بن بست ندارد. داستان حر میداستان حر می
 .سیر صعودي براي انسان در همه جا ممکن است. در اسالم بن بست و نهایتی که در آن یأس باشد نیست

 !خدا؟ رسول حرم از کند دفاع که هست رسی فریاد آیا: زد فریاد ع الشهدا سید وقتی عاشورا روز

 .گشت جاري چشمانش از اشک و مضطرب قلبش افتاد، او اندام بر لرزه شنید را امام استغاثه وقتی حرّ

 از شرم از خالی رویی با پس.شد حرّ دگرگونی باعث و بود سازچاره زهرا حضرت به نسبت او محبّت
 .شد رهسپار نور سپاه به و رها ظلمت سپاه

 سپر حضرت آن سپاه نزدیکی در شتافت، ع حسین امام سوي به توبه براي یزید بن حرّ اینکه از پس
 .خواهممی امان و امنیامده جنگ براي من اینکه عالمت به کرد واژگون را خود

 .بود ایستاده حرم خیام بیرون در چون بود، اباعبداهللا شد، مواجه او با که کسی اوّل

 :نمود عرض و کرد سالم آنگاه



 من آقا،! بودم گرفته شما بر را راه که هستم مجرمی و گناهکار همان من روسیاهم، گنهکارم، من آقا
 پاك خون با جز امآورده وجود به خود براي که سیاهی لکّه کنم، جبران را خود گناه خواهممی و تابعم
 نه؟ یا است پذیرفته من توبه آیا کنم، توبه شما اجازه با که امآمده. شودنمی

 :فرمود ع حسین امام

 بسته تائب انسان یک روي به الهی رحمت باب مگر نباشد؟ پذیرفته چرا. است پذیرفته تو توبه البته
 .ابداً! شود؟می

 :گفت و شد خوشحال شد واقع قبول مورد اشتوبه اینکه از حرّ

 .بریزم شما راه در را خونم و کنم شما فداي را خود بروم، بدهید اجازه پس الحمداهللا،

 :فرمود ع حسین امام

 خواست اجازه امام از حرّ ولی. کنیم پذیرایی تو از تا بنشین کمی! شو هستی،پیاده مهمان تو! حرّ اي
 .نیامد پائین کردند، اصرار آقا چه هر و نیاید، پائین که

 .گشت نائل شهادت به تا نمود جنگ آنقدر و رفت رزم میدان به جهاد براي آنگاه

 بنی الْحُرُّحُرُّ  نِعْمَ وَ« : فرمودمی که حالی در رسانید بزرگوار آن بالین بر فوراً  را خود حسین امام پس
 »ریاحٍ

 که راستی به. است کرده انتخاب برایش خوبی اسم عجب مادرش است، خوبی حرّ  چه ریاحی، حرّ این
 .بودي مرد آزاد تو

 


