ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

بهرهی ما از محرّم و صفر
هبُ هحرّم طی ضذ .هبُ صفر ّن دارد طی هیضَد .ثِ خَدهبى ثرگردین؛ ووی فىر وٌین؛ ثجٌین تَضِای وِ از
ایي دٍ هبُ هی گیرین ،چیست؟ لجل از هبُ هحرّم چِ وسی ثَدین؟ ٍ در هىتت هحرّم ٍ صفر چِ تحَّلی در هب
اتّفبق افتبد؟ ٍلبیغ را ًمل وردى ،هصبئت را یبدآٍری وردى ،اضه هبتن ثر دیذگبى جبری وردىّ ،وِی ایٌْب
ثسیبر زیجب ٍ ارزضوٌذ است؛ اهّب ّوبىطَروِ ثبرّب خذهت ػسیساى گفتِ ضذّ ،وِی ایٌْب هىتجی است وِ ثبیذ
از هب اًسبى هتؼبلی ٍ حسیٌی ثسبزد .زىِ هب ثبیذ الگَی خَد را زیٌت وجری
الحسیي

 ،امّ الجٌَیي

ّ ،وسراى اثبػجذاهللالحسیي سالماهللػلیْيّ لرار دّذ .در ایي هحرّم ٍ صفر چمذر هثل

آًْب ضذین؟ هرداى هب ثبیذ الگَی خَدضبى را اثبػجذاهلل
الحسي

 ،امّولثَم

،

فبطوِثٌت-

لرار دٌّذ؛ اصحبة ٍ یبراى ثسرگَار اثبػجذاهلل

لرار دٌّذ؛ ػلیاوجر

لرار دٌّذ؛ لبسنثي-

لرار دٌّذ .در هذرسِی هحرّم ٍ صفر ٍالؼبً

چمذر تغییر وردین؟ ثِ خَدهبى ثرگردین .هحرّم ٍ صفر ًیبهذ وِ فمط همذاری اثراز حُسى ٍ اًذٍُ وٌین ٍ اضه
ثریسین .چمذر رٍحیِّی حسیٌی پیذا وردین؟ چمذر رٍحیِّی زیٌجی پیذا وردین؟ ػسیساى! آلاهلل ثب آى ٍضغ
اسیرًذ؛ ثب آى داؽّبی سٌگیٌی وِ در ورثال ثر آًْب ٍارد ضذُ است؛ ٍ ثب ایي فطبر ٍ هطمّت ػجیجی وِ در
سفر اسبرت رٍی دٍضطبى است؛ ثجیٌیذ چمذر ػسّتوٌذاًِ هیایستٌذ! چگًَِ ثر سر ستوگراى پرخبش هی-
وٌٌذ!
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ًىٌذ ثِ اسن ػرفبى ٍ هؼٌَیت ٍ ٍالیت ٍ هحجّت اّلثیت

 ،سر در الن خَدهبى فرٍ ثرین ٍ از ّوِی

ٍالؼیّتّب ثیخجر ٍ ثیتفبٍت ثوبًین .ثبرّب ٍ ثبرّب گفتِاین؛ ػبضَرا یه هىتت است ٍ هیخَاّذ ضبگرد
ثپرٍراًذ .چمذر رٍحیِی حسیٌی دارین؟ چمذر رٍحیِی زیٌجی دارین؟ چمذر در ثراثر اًحراف ٍ فسبد ٍ ظلن ٍ
ستوی وِ در هحیط خَدهبى هیثیٌین ،ثرهیآضَثین؟ هیخرٍضین؟ ثرهیخیسین؟ راُ هیافتین؟ ایي ًگراًی
ثرای هي ثِ صَرت جذّی ٍجَد دارد وِ ػرفبى ٍ هؼٌَیتگرایی یه گریسگبُ ثبضذ ،یه هخفیگبُ ثبضذ وِ هب
ثرای فرار از ایفبی هسئَلیتّب ،خَدهبى را پطت آى پٌْبى وٌین .ثبیذ ثذاًین وِ هسئَلین .هسئَلیتّبیوبى
ّن خیلی رٍضي ٍ ضفّبف است .از وَچهتریي هحیط وِ هحیط خبًَادُهبى است ،ایي هسئَلیت ثر دٍش
هبست؛ تب هحیط تحصیلوبى ٍ  ...اوثر ػسیساى هب ،دٍستبى داًطجَ ّستٌذ؛ ضوب در داًطگبّی وِ ّستیذ،
چمذر حسّبسیذ؟ چمذر در ثراثر آلَدگیّب ،فسبدّب ،اًحرافّب ،رفتبرّبی غیراسالهی ،هذیریت فبسذ
ثرهیآضَثیذ؟ یب ایيوِ سرتبى را در الن خَدتبى فرٍثردُایذ؟
در ٍالؼِی ػبضَرا ،سِ گرٍُ هیثیٌین .یه گرٍُ اثبػجذاهلل

ٍ یبراى ٍ اّل ثیتطبى ّستٌذ .گرٍُ دیگر ػور

سؼذ ٍ لطىریبًص است .گرٍُ سَم وسبًیاًذ وِ ثِ اسن هؼٌَیت ٍ ػجبدت فرار وردًذ .رٍزی وِ اثبػجذاهلل
ثِ سوت ورثال حروت وردًذ؛ آًْب حروت وردًذ وِ ثِ هٌِب ٍ ػَرَفبت ٍ هَطؼَر ٍ هُسدَلَفِ ثرًٍذ؛ ٍ ثؼذ از آى ثِ
هىِّ ثبزگردًذ ٍ دٍر وؼجِ طَاف وٌٌذ ٍ ثیي صفب ٍ هَرٍُِ سَؼی وٌٌذ .ػجبدت ٍ هؼٌَیت را هخفیگبّی اًتخبة
وردًذ تب خَدضبى را هخفی وٌٌذ؛ وِ ثِ ورثال ًیبیٌذ ٍ خطر ًىٌٌذً .ىٌذ هؼٌَیت ٍ ػرفبى ثرای هب گریسگبُ
ضَد! ًىٌذ ثِ اسن ایيوِ ػاللِهٌذیّبی هؼٌَی ٍ ػرفبًی دارین ،سرهبى را در الن خَدهبى فرٍ وردُ ثبضین
ٍ هطغَل رور گفتيّب ٍ حبالت ضخصی خَدهبى ثبضین ٍ ًسجت ثِ هحیط ٍ جبهؼِی خَدهبى ،حسّبسیتی
ًذاضتِ ثبضین.
هحرّم ٍ صفر ثبیذ در هب تغییر ایجبد وٌذ .ایي اضهّب ثبیذ هب را هتحَّل وٌذ .ثبیذ ثِ ٍجَد هب رًگ اثبػجذاهلل-
الحسیي

ٍ زیٌتوجری

را ثسًذ .ثبیذ ػسّت ًفس ٍ ضجبػت را در هب ایجبد وٌذ .در ایي چٌذ جلسِ وِ
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خطجِّبی وَفِ را ثرایتبى خَاًذم؛ دیذیذ چگًَِ ثب ضْبهت ٍ دلیری ،امّولثَم
وجری'

سخٌراًی وردًذ؛ اهبم سجّبد

سخٌراًی وردًذ؛ فبطوِیثٌتالحسیي

سخٌراًی وردًذ؛ زیٌت
سخٌراًی وردًذ .در

وَفِ ،آى ضْبهت ٍ ػسّت ٍ پرخبضگری؛ ایي ّن صحٌِی هجلس یسیذ .ثجیٌین چمذر رًگ اهبم حسیي
گرفتین؟ ًىٌذ سرهبى را پبییي اًذاختین؛ ثِ اسن دیبًت ٍ هؼٌَیت ،از ایفبی هسئَلیتّب فرار هیوٌین .خیلی
راحتتر است وِ اًسبى هطغَل رور گفتي ثبضذ ٍ خلَت داضتِ ثبضذ ٍ دػب ثخَاًذ ٍ چلًِّطیٌی وٌذًِ .
وسی ثِ اًسبى ثذ ٍ ثیراُ هیگَیذ؛ ًِ وسی ثب اًسبى دضوي هیضَد؛ ًِ وسی ثِ اًسبى ضرثِ هیزًذ؛ ًِ ثب
اًسبى ثرخَرد تٌذی هیوٌٌذ .اهّب آیب ایي راُ ضیؼِی اثبػجذاهلل

است؟ ایي را ثِ ػٌَاى یه اهر جذّی ػرض

هیوٌن.
سلَن در هىتت ػرفبًی تطیّغ ،غیر سلَن سبیر هىبتت است .ایي تؼجیر را ضبیذ سِ ،چْبر سبل پیص
وردُام؛ احتوبالً در ّویي سیدیّب ّن ثبیذ ثبضذ؛ ػرض وردم درٍیطبى در خبًمبُ سوبع هیوٌٌذ .اهّب سُوبع
ضیؼِی ػبرف هىتت ػَلََی ٍ حسیٌی در هیذاى ورثالست؛ در هیذاى ًجرد رلص ػبضمبًِ ثب ضوطیر هیوٌذ؛
ًِ ایٌىِ در وٌُج خبًمبُ رلص درٍیطی وٌذ .خیلی حسّبس ٍ ظریف است؛ هرز ثیي حك ٍ ثبطل ثسیبر دلیك ٍ
ظریف است.
وتبة سرّ حك را وِ ایي ّوِ تأویذ ،خَاّص ٍ اِصرار وردم ػسیساى ثب دلّت ثخَاًیذ ،فمط خَاًذًص هٌظَر
ًجَد .در فصل سَم وتبة وِ لغسضگبُّبی هسیر سلَن استً ،ىتِّبی ظریف ٍ دلیمی است .یىی از
لغسضگبُّبّ ،ویي است وِ اآلى دارم راجغ ثِ آى ثحث هیوٌن .ػرفبى ضیؼی ،ػرفبى ػلَی ٍ حسیٌی
است .اهیرالوؤهٌیي

وِ لُطتُ الؼبرِفیي است؛ اهیرالوؤهٌیٌی است وِ ضیر ثیطِی ضجبػت است؛ « َا َسدُ ِ
هللا

الْغا ِل ِب» 1است .ػرفبى ػلَی ،غیر ػرفبى تَجَّت ،ػرفبى ٌّذ ،ػرفبى چیي ،ػرفبى اهریىبیالتیي ٍ اهثبل ایي
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ػرفبىّبست؛ حتّی غیر از ػرفبى صَفیِی اّل سٌّت است .ػرفبى ػلَی ،ػرفبى دیگری است .ثیتفبٍتی ٍ
سىَت ٍ ثیػولی ٍ سر در الن خَد فرٍ ثردى ثب هىتت ػرفبًی اهیرالوؤهٌیي ٍ اثبػجذاهللالحسیي
سبزگبری ًذارد .خَدهبى را گَل ًسًین .ثِ تؼجیر اهیرالوؤهٌیي

ّیچ

خذا وِ گَل ًویخَرد .در ًْج الجالغِ

هللا َع ْن َجنَّ ِت ِه َو ال ت ُ
ُنال َم ْرضاتُ ُه ِاالّ بِطا َع ِت ِه» 2خذاًٍذ در هَرد ثْطت خَد ،از
ّست وِ حضرت فرهَدًذ« :ال ُ ُْيدَ ُع ُ
وسی گَل ًخَاّذ خَرد؛ ٍ جس ثب طبػت از فرهبى خذاً ،ویضَد ثِ رضبیت الْی رسیذ .خذا وِ گَل ًوی-
ُون ِاالّ َاهْ ُف َسهُ ْم» 3خذا وِ گَل
ُون َ
هللا َو َّ ِاَّل َين آ ٓ َمنُوا َو ما َ ُْيدَ ع َ
خَرد؛ خَدهبى را گَل ًسًین .ثِ تؼجیر لرآى « ُُيا ِدع َ
ًویخَرد؛ فمط گبّی اٍلبت خَدهبى را گَل هیزًین .اهیذٍارین خَدهبى را گَل ًسًینّ .ر وس در ّر هحیط

ُک یَو ٍم عاشوراء َو ُ ُّ
وِ ّست ثذاًذ « ُ ُّ
ُک َار ٍض کَربَالء»؛ ّوِی ػصرّب ػبضَراست ٍ ّوِی ػرصِّب ورثالست .در
ّر ػرصِ ّستیذ ،آى ػرصِ ورثالی ضوبست .در ّر ػصر وِ ّستیذ ،آى ػصر ػبضَرای ضوبست .ضوب ّن
حسیٌی رفتبر وٌیذ .اهیذٍارین خذا ثِ ّوِی هب ایي تَفیك را ثذّذ .صلَاتی ختن ثفرهبییذ.

الل ّ ٰــهُ َّم َص ِ ّل عَ ٰل ُم َح َّم ٍد َو آ ٓ ِل ُم َح َّم ٍد
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