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 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

 سالم و علیک یا ابا عبداهلل  لا

با    اهلل   ةمعصی ی قبل به این رسیدیم حبنا ال یجتمع مع  لسه جدر یعنی عشق به اهل بیت محبّت اهل بیت 

گوید کسی عاشق حسین باشد اما معصیت خدا را داشته باشد کسی  معصیت خدا قابل جمع نیست. دروغ می 

تواند عاشق اهل بیت باشد که معصیت خدا نداشته باشد. معصیت خدا  تواند عاشق حسین باشد، کسی می می 

ها این فکر را ترویج  الحسین و متاسفانه بعضی   ةمعصی یجتمع مع  و عشق به اهل بیت قابل جمع نیست  حبنا ال

شود که تمامی گناهان بخشید بشود و  کنند که اگر یک اشکی برای امام حسین ریخته شد این سبب میمی 

شود. نه عزیزم بهشتی شدن با نماز خواندن است با روزه گرفتن است، با امر به معروف است،  انسان بهشتی می 

و بله ثواب دارد مجالس اباعبداهلل الحسین و ثوابش کم هم نیست    از منکر است، با پیاده کردن دین استبا نهی  

که آمر به منکر باشیم،  که ظالم باشیم، نه این که تارک روزه باشیم، نه این که تارک نماز باشیم، نه اینامّا نه این 

د امام حسین)ع( در روز عاشورا نمازش شکسته بود،  شود. ببینیها نمی که ناهی از معروف باشیم، ایننه این

توانست دو رکعت نماز را در خیمه به جا آورد امّا آمد در  ها رفت. خب میچون مسافر بود چندین بار به خیمه 

خواهد به  و برای آن نماز شهید داد، دو نفر شهید شدند. این چه درسی می  عام و نماز خوف را اجرا کرد  الءم

  این بحبوحه در او   جنگ  ین بحبوحه در اویا حداقل این را نمی فهمیم که نماز خیلی مهم است.  آ  ما بگوید؟

امام حسین بایستاد و نماز بخواند  که اطراف قطعه قطعه اصحاب حسین یاران حسین و آن وضعیت اهل بیت  

خواستی که  مگر امام حسین)ع( از دشمنی که هیچ وقت درخواست نداشت، در  این چه درسی به ما می دهد 

ی عاشورا  فرمود برادرم، چون واقعه  )ع( در آن خدایی ناکرده احساس حقارت یا ذلّت باشد. به ابوالفضل العباس 

امام حسین)ع( این درخواست  ها یک شب وقت بگیر برای چه  قرار بود روز تاسوعا صورت بگیرد. برادرم برو از آن 

ت دارم، نماز خواندن را دوست دارم، یعنی ای مردم  گوید چون من قرآن خواندن را دوس ؟ خودش می را کرد

های، ماه مبارک  گوید. ما اهل بیت را داشته باشیم مگر در ماه گوید و نماز را می فاصله نگیرید، قرآن را می 

کنیم؟  می و بر زبان چه جاری    گذاریم؟ یعنی چه؟ یعنی کتاب اهلل رمضان در لیالی قدر قرآن را باالسر نمی

  نِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بالحسین بالحسین ، به علی به علی. یعنی ا  گوییم یامی 

چه که در قرآن هست باید انجام بدهیم. اهل بیت و کتاب. قرآن و اهل بیت دو تا با هم. نماز، روزه هر آن 

گیرند و اهل  که فقط قرآن را می رساند اگر کسانی انسان را به بهشت میفرماید: این دو تا با هم  پیامبر)ص( می 

یا اهل بیت را بگیرند و قرآن را ترک کنند به جایی نمی  امام  نرس بیت را ترک کنند  و این نماز خواندن  د 

تر  تا قرآن بیش تر بخواند حسین)ع( و درخواست وقت از دشمن که یک شب به ایشان وقت بدهد تا نماز بیش 

      با نماز و قرآن چگونه است؟ ی من و شما تالوت کند، رابطه 

     سالم علیکم والرحمه اهلل   ال و 


