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غیر قابل فروش



وَجّلَ ُقلوَبنا، وأنَطَق ِبِه ألِسَنَتنا« ذيَن أوَدَعُه الّلُه َعّزَ
َّ
ِة، وأعلاُم الَحّقِ ال

َ
سال راَمِة، وَمعِدُن الّرِ

َ
»إّنا أهُل َبيِت الك

اݥݥماݥݥمݥݥ حسينݥݥ میݥݥ فرݥݥماݥݥيندݥݥ:ݥݥ ماݥݥ،ݥݥ اݥݥهلݥݥ خاݥݥنهݥݥ كرݥݥاݥݥمتݥݥ وݥݥ معدݥݥنݥݥ رݥݥساݥݥلتݥݥ وݥݥ نشاݥݥنهݥݥ هاݥݥىݥݥ حّقىݥݥ هستيمݥݥ كهݥݥ خدݥݥاݥݥوݥݥندݥݥ آݥݥنݥݥ رݥݥاݥݥ دݥݥرݥݥ دݥݥلݥݥ ماݥݥ بهݥݥ وݥݥدݥݥيعهݥݥ نهاݥݥدݥݥهݥݥ وݥݥ زݥݥباݥݥنݥݥ ماݥݥ رݥݥاݥݥ بهݥݥ آݥݥنݥݥ گوݥݥياݥݥ ساݥݥختهݥݥ اݥݥستݥݥ.ݥݥ

الگو و سرمشق

2

به معنای الگو و سرمشق فکر می کنی. و به اینکه اگر ما انسان ها عالقه مند به سعادت و رسیدن به کمال هستیم، باید که الگو و 
سرمشق زندگی مان را کسانی قرار بدهیم که بهترین باشند. برترین و مطمئن ترین. و چه کسانی بهتر از آنان که خداوند آن ها 

را برایمان الگو و سرمشق قرار داده است؟ و برای زندگی چه الگو و سرمشقی بهتر از حسین ؟



َة« َجـّنَ
ْ
ْعطاُه الّله َتعالى ال

َ
»َمْن َدَمَعْت َعْيناُه فينا َدْمَعًة ِبَقْطَرٍة ا

اݥݥݥݥݥݥماݥݥݥݥݥݥمݥݥݥݥݥݥ حسينݥݥݥݥݥݥ میݥݥݥݥݥݥ فرݥݥݥݥݥݥماݥݥݥݥݥݥيندݥݥݥݥݥݥ:ݥݥݥݥݥݥ كسىݥݥݥݥݥݥ كهݥݥݥݥݥݥ چشماݥݥݥݥݥݥنشݥݥݥݥݥݥ قطرݥݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥىݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥشكݥݥݥݥݥݥ برݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥىݥݥݥݥݥݥ ماݥݥݥݥݥݥ برݥݥݥݥݥݥيزݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥ خــدݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥوݥݥݥݥݥݥندݥݥݥݥݥݥ بهشتݥݥݥݥݥݥ رݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥ بـهݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥوݥݥݥݥݥݥ عطاݥݥݥݥݥݥ خوݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥهـدݥݥݥݥݥݥ كـرݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥ.ݥݥݥݥݥݥ

نردباِن اشک

3

حاال که حسین  هرچه داشته در راه خدا نثار کرده، خدا نیز می خواهد جبران کند و هرچه دارد را ارزانی »او« کند. برای 
همین است که خدا محبان و دوستداران حسین  را به دیدی ویژه نگاه می کند و برای همین است که مزِد اشِک بر مصائِب 

حسین  را بهشتش قرار داده است. بهشت در ازای اشک، پاسخ خون حسین  است برای خدا.



ِه و ِكفاَيِتِه« »َمن َعَبَد الّله َحّقَ ِعباَدِتِه آتاُه الّله َفوَق أماِنّيِ
امام حسين  می فرمايند:هر كه خدا را، آن گونه كه سزاوار اوست، بندگى كند، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند.

چراغ آرزوها

4

فرد قدرتمند و درستکاری را تصور می کنی که هرآنچه می گوید را انجام می دهی. این فرد وقتی به فرامینش عمل کنی قطعا 
و یقینا چون درستکار است بیش از آنکه فکرش را بکنی به »تو« عطا می کند. در مقابل خداوند همینگونه ای. وقتی عبد و بنده 

شوی آنقدر به »تو« عطا می کند که بیش از آرزوها و کفایتت باشد. بیش از آنکه فکرش را بکنی.



َك«
َ
يَك ، وَيغِفُر ل

َ
»َيتوُب الّله َعل

امام حسين ]در پاسخ به توبه ُحّر[: خداوند بر تو می بخشد و می آمرزدت.

تولدی دیگر

5

اگر دوست داری دوباره متولد شوی توبه کن. تولد دوباره امری محال نیست که ممکن است. و خدا این تولد دوباره را توبه 
نامیده است و این توبه را دری قرار داده است برای بخشش و پاک کردن اعمال تو. خداوند اعمال بدت را پاک می کند با تخته 

پاکنی که تخته را مثل روز اولش می کند. گویی هرگز گناهی انجام نشده است. پاِک پاک!



 ِمَن الّناِر«
ً
ِقياَمِة َثْوبا

ْ
 ُيْشِهُرُه َكساُه الّله َيْوَم ال

ً
ِبَس َثْوبا

َ
»َمْن ل

اݥݥݥماݥݥݥمݥݥݥ حسينݥݥݥ)عݥݥݥ(ݥݥݥ میݥݥݥ فرݥݥݥماݥݥݥيندݥݥݥ:كسىݥݥݥ كهݥݥݥ لباݥݥݥسىݥݥݥ بپوݥݥݥشدݥݥݥ كهݥݥݥ اݥݥݥوݥݥݥ رݥݥݥاݥݥݥ مشهوݥݥݥرݥݥݥ)وݥݥݥ اݥݥݥنگشتݥݥݥ نماݥݥݥ(ݥݥݥ كندݥݥݥ،ݥݥݥ خدݥݥݥاݥݥݥوݥݥݥندݥݥݥ رݥݥݥوݥݥݥزݥݥݥ قياݥݥݥمتݥݥݥ لباݥݥݥسىݥݥݥ آݥݥݥتشينݥݥݥ برݥݥݥ اݥݥݥوݥݥݥ میݥݥݥ پوݥݥݥشاݥݥݥندݥݥݥ.ݥݥݥ

لباس آتشین

6

کسی که ادعای دوستی خاندان رسالت را دارد باید تک تک جزئیات زندگی اش رنگ و بوی آن ها را داشته باشد. لباس یکی از 
آن جزئیات است. مؤمن گمنامی را همیشه همراه دارد و سعی می کند که خودش را انگشت نما نکند. حسین  ما را اینگونه 

می پسندد که به گونه ای زندگی کنیم که در قیامت خداوند لباسی از آتش به تنمان نکند.



ِة الأعمار« ِة الأجساِم في ُمّدَ »باِدروا ِبِصّحَ
امام حسين  می فرمايند: در مّدت عمر، در حفظ سلامت تن بكوشيد.

امانت

7

خداوند تن و جانت را پیش »تو« به امانت گذاشته و بر عهده ات است که از این امانت محافظت کنی. سالمت تن ارتباطی مستقیم 
با آرامش و بندگی ات دارد. بر همین اساس در سبک زندگی حسینی حفظ سالمت تن واجب است. تن باید سالم باشد تا بتواند 

در راه خدا گام بردارد. تن باید سالم باشد تا انسان بتواند بخوبی به عبادات و تالش و کار بپردازد.



َرُه« »لاَيِحّلُ ِلَعيٍن ُمؤِمَنٍة َتَرى الّله ُيعصى َفَتطِرَف َحتّى َتَغّيِ
امام حسين : بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى می شود و چشم خود را فرو بندد، مگر آنكه آن وضع را تغيير دهد.

دغدغه

8

فرض می کنی که همه در یک کشتی هستید، در میانه اقیانوس، و اینکه اگر یکی از مسافران بخواهد کشتی را سوراخ کند به او 
اجازه می دهی یا نه؟! و بعد به این فکر می کنی که این جهان نیز مانند کشتی است و ما انسان ها مسافرانش. نمی توانیم نسبت 

به گناهان بی تفاوت باشیم، چرا که گناه همه جامعه را هالک می کند نه یک فرد خاص را.



ى الّناِس«
َ
ُه الّله إل

َ
َب ِرَضى الّناِس ِبَسَخِط الّله َوَكل

َ
»َمن َطل

امام حسين  می فرمايند: هركه با خشم خدا، خواهان خشنودى مردم باشد، خداوند او را به مردم وا می گذارد.

برای خاطر...

9

اگر کسی تو را به خاطر نماز خواندت سرزنش کند باعث می شود که از نماز خواندن دست بکشی؟ یا به دستور خدا عمل می کنی 
و به نظر مردم اهمیت نمی دهی؟ اگر کسی از عفت و پاکی ات خوشش نیاید خالف نظر خدا عمل می کنی و عفت و پاکی  ات را 

از بین ببری؟ مالک یک چیز است. نظر خدا. نظر مردم؟ نظر مردم هیچ مهم نیست.



»ِمن َدلاِئِل َعلاماِت الَقبوِل : الُجلوُس إلى أهِل الُعقوِل«
امام حسين  می فرمايند: از نشانه هاى خوش نامی و نيك بختى، همنشينى با خردمندان است.

باراِن خرد

10

وقتی با افراد خردمند ارتباط داری میان مردم جایگاه ویژه و خاصی داری نسبت به دیگران. و این همنشینی روی رفتارت تاثیر 
می گذارد و باعث نیک بختی ات می شود. وقتی مدام پای حرف و عمل انسان های خردمند نشسته باشی خواه ناخواه از حرف ها 

و عمل های ایشان تاثیر می گیری و این تاثیر خودش را در زندگی  ات نشان خواهد داد.



َك«
َ
ُه َقبَل أن َيأُكل

ْ
يَك ، وُكل

َ
يِه فإّنُه لا ُيبقي عل

َ
ُه،فلا ُتبِق عل

َ
َك ُكنَت ل

َ
ْن ل

ُ
م َيك

َ
َك إن ل

ُ
»مال

امام حسين  می فرمايند: دارايى تو اگر از آن تو نباشد، تو از آِن او خواهی بود. پس به آن رحم نكن؛ زيرا كه او به تو رحم نمى كند وپيش از آنكه او تو را بخورد تو آن را بخور!

شاید وقتی دیگر

11

پول های بی استفاده خیلی راحت وقت و انرژی »تو« را به خود اختصاص می دهند بدون آنکه نفعی داشته باشند. از این پول های 
بی استفاده می توانی در جهت افزایش ثروت ملی استفاده کنی. در جهت رفاه عمومی و... حتی اگر به این فکر نمی کنی که مالت 

را برای چنین کارهایی خرج کنی الاقل برای خودت و خانواده ات از آن مال استفاده کن! مال را بی استفاده رها نکن! لطفا!



يَك الِوزَر«
َ
َمّنَ فيما لا َيعنيَك فإنّي أخاُف عل

َّ
»لا َتَتَكل

امام حسين  می فرمايند: هرگز سخن بيهوده مگوى؛ زيرا بيم گناه براى تو دارم.

بی خود و بی جهت

12

کشاورزی را فرض می کنی که فقط می کارد و هرگز چیزی درو نمی کند و گاهی نیز جز علف هرز چیزی در زمینش نمی روید! 
مدت ها وقت می گذارد برای بذرپاشی و آماده سازی زمین و آبیاری و... و نهایتا هیچ چیز نمی روید جز علف بیهوده! سخن 

بیهوده دقیقا مانند کاِر آن کشاورز است! فائده که ندارد هیچ! گاه گناه نیز دارد!



»ِدراَسُة الِعلِم ِلقاُح الَمعِرفِة«
امام حسين  می فرمايند: تحصيل دانش، سبب بارورى شناخت است.

برای شناخت بهتر

13

اطالعات و علم و تحصیِل دانش، تاثیر مستقیم بر سبک زندگی »تو« دارند. مثال حاال که دانشت نسبت به زمان کودکی ات بیشتر 
شده دلیل کار بزرگترها در منع »تو« از خوردن زیادی تنقاّلت را می فهمی. و این یک قانون ساده است که هرچه انسان دانِش 

صحیحش بیشتر باشد رویکردش نسبت به مسائل تغییر می کند. و سبک زندگی اش نیز.



»إّن أوَصَل الناِس َمن َوَصَل َمن َقَطَعُه«
امام حسين  می فرمايند: قوى ترين َكس در صله رحم كسى است كه با خويشاوند بريده از خود پيوند برقرار كند.

قوی ترین ها

14

آن دسته از فامیل که ارتباطشان با »تو« خوب است که مسئله عادی است و روابط ادامه دارد. مشکلت آنجاست که برخی از 
اقوام که از نظر دین انجام صله رحم با آن ها واجب است و ترکش حرام، دوست ندارند با »تو« رابطه داشته باشند. قوی کسی 

است که در اینجا، در جایی که رابطه ها خوب نیست فرمان خدا را عمل کند و صله رحم را انجام.



ِجواُر َقراَبٌة«
ْ
»ال

امام حسين  می فرمايند: همسايگى خويشاوندى است.

خویشاوندی جدید

15

با فامیل چگونه رفتار می کنی؟ نیکی می کنی چه مسلمان باشند چه نباشند، چه به »تو« خدمت کرده باشند چه نکرده باشند، 
مهربان باشند یا نباشد و... دقیقا همانند همان رفتار را باید با همسایه داشته باشی. چرا که در سبک زندگی حسینی  همسایگی 

خویشاوندی است.



ماء« َتَك َمْن فِى الّسَ
َ

َك َمْن فِى الَاْرِض، َوَمّق ْرَت داَر َغْيِرَك، َغّرَ ْخَربَْت داَرَك، َوَعّمَ
َ
»ا

امام حسين  - پس از بازديد از خانه ای مجلل به صاحب آن خانه - می فرمايند: خانه خود را خراب كردى و خانه ديگران را آباد نمودى، كسى كه روى زمين است تو را مغرور كرده وآنكه درآسمان است 

خانه آرامش

16

قرار است خانه بشود مایه آرامشت تا بهتر و بیشتر بتوانی بندگی خدا را بکنی. نه اینکه خانه و ساخت و ساز و مصالح و نقشه اش 
و... بشود دلیل برای آسایش نداشتنت در خانه ی ابدی ات. »قبر«. در سبک زندگی حسینی باید به شیوه ای زندگی کنی که 

خانه این دنیایت و تجمالتی بودنش باعث عدم آرامش در خانه ابدی ات نشود.



وَجّلَ َفُيعطينا، َفِإذا أراَد ما َنكَرُه فيما ُيِحّبُ َرضينا«  الّله ََعّزَ
ُ

ل
َ
»إّنا أهُل َبيٍت َنسأ

امام حسين  می فرمايند:»ما خاندانى هستيم كه ازخداوند عزوجل  می خواهيم و او به ما عطا می كند، پس هرگاه براى ما، آن بخواهد كه خوش نمى داريم ولى او دوست می دارد، ما نيز خشنود خواهيم بود.

هرآنچه »او« خواهد

17

اگر به ولّی و مربی ات، خداوند متعال اعتماد و اطمینان داشته باشی. اگر مطمئن باشی که او هرچه برایت می خواهد به صالح و 
خیر توست. اگر چیزی را برایت در نظر گرفت حتی اگر ته دلت خوشحال نبودی خشنود و خوشحال باش. این عطایی از جانب 

خدا بوده است و هرچه از جانبش برسد قطعا نیکوست. به خدا اعتماد کن.



يَس الّله ِبناٍس«
َ
ْحصاها َول

َ
 لايغاِدُر َصغيَرًة َولاَكبيَرًة ِالّا ا

ً
ّنَ ِلّلِه َتعالى ِكـتابا

َ
ْم أ

َ
»َواْعـل

امام حسين  می فرمايند: »بدان كه خـداوند داراى كتـابى است كه هيـچ ريز و درشتى را فرو نمى گذارد، و همه آنها را می نويسد، و خداوند فراموش نمى كند كارهاى تو را.«

این جهان مجهز به دوربین مدار بسته است
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اگر بدانی چشم مدار بسته ای همیشه ناظر توست چه می کنی؟ اگر بدانی خدا اعمال و کارهایت را می بیند و ثبت می کند چه 
خواهی کرد؟ هرگاه به او نیاز داشته ای به نزدش رفته ای و او به یاری ات شتافته و حال مشغول نافرمانی اش هستی و غافل از 

آنکه چشم مدار بسته ای تو را می بیند.



» لاِم َسبعوَن َحَسَنًة ، ِتسٌع و ِسّتوَن ِللُمبَتِدى ِء وواِحَدٌة ِللّراّدِ »ِلّسَ
امام حسين  می فرمايند: »سلام را هفتاد حسنه )و پاداش نيك( باشد: شصت و ُنه حسنه از آِن سلام دهنده و يك حسنه از آِن پاسخ گوينده آن است«

مسابقه ی طالیی
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سراغ هر کس می روی همین اتفاق می افتد. تا »سالم« می کنی، شصت و نه سکه به سکه های درون کیسه ات اضافه می شود. 
سهمت از سکه های طال بیشتر می شود. عجب مسابقه ای است! این مسابقه خیال نیست. چیزی است که هر روز، با طلوع خورشید 

برای همه ی ما شروع می شود و تا پایان روز ادامه پیدا می کند. هرچه »سالم« بیشتر سکه بیشتر!



ّيانوَن« صوا ِبالَبلاِء َقّلَ الّدَ ت َمعاِيُشُهم ، َفِإذا ُمّحِ عٌق َعلى ألِسَنِتِهم َيحوطوَنُه ما َدّرَ
َ
نيا ، َوالّديُن ل »إّنَ الّناَس َعبيُد الّدُ

امام حسين  می فرمايند: مردم، بنده دنيايند و به ظاهر، دم از دين می زنند و تا زمانى كه زندگى شان تأمين شود، از آن دفاع می كنند، اما چون در بوته آزمايش قرار گيرند، دينداراْن اندك اند.

نوبت آنها، نوبت ما
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نوبت دیگران که می ر سد ناراحت هستی و اهل افسوس خوردن، خودت مشکلی نداری و شروع می کنی به دیدن عیوب دیگران! 
اما همینکه کمی مشکالت آمدند و در شرایطی جدید قرار گرفتی و وقت عمل کردن رسید. سست می شوی و سختت می شود که 

به فرامین الهی عمل کنی. وقت حرف زدن، حرف ساده است اما عمل... .


