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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی ما از محرّم و صفر بهره

ای وِ از ثرگردین؛ ووی فىر وٌین؛ ثجٌین تَضِ ضَد. ثِ خَدهبىهبُ هحرّم طی ضذ. هبُ صفر ّن دارد طی هی

گیرین، چیست؟ لجل از هبُ هحرّم چِ وسی ثَدین؟ ٍ در هىتت هحرّم ٍ صفر چِ تحَّلی در هب ایي دٍ هبُ هی

ی ایٌْب اتّفبق افتبد؟ ٍلبیغ را ًمل وردى، هصبئت را یبدآٍری وردى، اضه هبتن ثر دیذگبى جبری وردى، ّوِ

ی ایٌْب هىتجی است وِ ثبیذ ػسیساى گفتِ ضذ، ّوِ طَروِ ثبرّب خذهتثسیبر زیجب ٍ ارزضوٌذ است؛ اهّب ّوبى

-ثٌت، فبطوِولثَم، امّاز هب اًسبى هتؼبلی ٍ حسیٌی ثسبزد. زىِ هب ثبیذ الگَی خَد را زیٌت وجری

چمذر هثل  لرار دّذ. در ایي هحرّم ٍ صفر ػلیْيّاهللسالمالحسیي  ، ّوسراى اثبػجذاهلل، امّ الجٌَیيالحسیي

-ثيلرار دٌّذ؛ لبسن اوجرلرار دٌّذ؛ ػلی داى هب ثبیذ الگَی خَدضبى را اثبػجذاهللآًْب ضذین؟ هر

ی هحرّم ٍ صفر ٍالؼبً لرار دٌّذ. در هذرسِ لرار دٌّذ؛ اصحبة ٍ یبراى ثسرگَار اثبػجذاهلل الحسي

ًذٍُ وٌین ٍ اضه چمذر تغییر وردین؟ ثِ خَدهبى ثرگردین. هحرّم ٍ صفر ًیبهذ وِ فمط همذاری اثراز حُسى ٍ ا

ثب آى ٍضغ  اهلل ی زیٌجی پیذا وردین؟ ػسیساى! آلی حسیٌی پیذا وردین؟ چمذر رٍحیِّثریسین. چمذر رٍحیِّ

ّبی سٌگیٌی وِ در ورثال ثر آًْب ٍارد ضذُ است؛ ٍ ثب ایي فطبر ٍ هطمّت ػجیجی وِ در اسیرًذ؛ ثب آى داؽ

-ثر سر ستوگراى پرخبش هی ایستٌذ! چگًَِاًِ هیسفر اسبرت رٍی دٍضطبى است؛ ثجیٌیذ چمذر ػسّتوٌذ

 وٌٌذ! 
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ی ، سر در الن خَدهبى فرٍ ثرین ٍ از ّوِثیتًىٌذ ثِ اسن ػرفبى ٍ هؼٌَیت ٍ ٍالیت ٍ هحجّت اّل

خَاّذ ضبگرد این؛ ػبضَرا یه هىتت است ٍ هیتفبٍت ثوبًین. ثبرّب ٍ ثبرّب گفتِخجر ٍ ثیّب ثیٍالؼیّت

ی زیٌجی دارین؟ چمذر در ثراثر اًحراف ٍ فسبد ٍ ظلن ٍ ی حسیٌی دارین؟ چمذر رٍحیِیِثپرٍراًذ. چمذر رٍح

افتین؟ ایي ًگراًی خیسین؟ راُ هی خرٍضین؟ ثرهیآضَثین؟ هیثیٌین، ثرهیستوی وِ در هحیط خَدهبى هی

 ثبضذ وِ هب گرایی یه گریسگبُ ثبضذ، یه هخفیگبُثرای هي ثِ صَرت جذّی ٍجَد دارد وِ ػرفبى ٍ هؼٌَیت

ّبیوبى  ّب، خَدهبى را پطت آى پٌْبى وٌین. ثبیذ ثذاًین وِ هسئَلین. هسئَلیتثرای فرار از ایفبی هسئَلیت

هبى است، ایي هسئَلیت ثر دٍش تریي هحیط وِ هحیط خبًَادُّن خیلی رٍضي ٍ ضفّبف است. از وَچه

َ ّستٌذ؛ ضوب در داًطگبّی وِ ّستیذ، هبست؛ تب هحیط تحصیلوبى ٍ ... اوثر ػسیساى هب، دٍستبى داًطج

ّبی غیراسالهی، هذیریت فبسذ ّب، رفتبرّب، اًحرافّب، فسبدچمذر حسّبسیذ؟ چمذر در ثراثر آلَدگی

 ایذ؟  در الن خَدتبى فرٍثردُ وِ سرتبى راآضَثیذ؟ یب ایي ثرهی

ّستٌذ. گرٍُ دیگر ػور ل ثیتطبىٍ یبراى ٍ اّ ثیٌین. یه گرٍُ اثبػجذاهللی ػبضَرا، سِ گرٍُ هی در ٍالؼِ

 فرار وردًذ. رٍزی وِ اثبػجذاهلل اًذ وِ ثِ اسن هؼٌَیت ٍ ػجبدتسؼذ ٍ لطىریبًص است. گرٍُ سَم وسبًی

ٍ ثؼذ از آى ثِ  ؛ثرًٍذهُسدَلَفِ حروت وردًذ؛ آًْب حروت وردًذ وِ ثِ هٌِب ٍ ػَرَفبت ٍ هَطؼَر ٍ  ثِ سوت ورثال

گبّی اًتخبة طَاف وٌٌذ ٍ ثیي صفب ٍ هَرٍُِ سَؼی وٌٌذ. ػجبدت ٍ هؼٌَیت را هخفیهىِّ ثبزگردًذ ٍ دٍر وؼجِ 

ًیبیٌذ ٍ خطر ًىٌٌذ. ًىٌذ هؼٌَیت ٍ ػرفبى ثرای هب گریسگبُ  وردًذ تب خَدضبى را هخفی وٌٌذ؛ وِ ثِ ورثال

فرٍ وردُ ثبضین  ّبی هؼٌَی ٍ ػرفبًی دارین، سرهبى را در الن خَدهبىهٌذیوِ ػاللِضَد! ًىٌذ ثِ اسن ایي

ی خَدهبى، حسّبسیتی ّب ٍ حبالت ضخصی خَدهبى ثبضین ٍ ًسجت ثِ هحیط ٍ جبهؼٍِ هطغَل رور گفتي

 ًذاضتِ ثبضین. 

-ثِ ٍجَد هب رًگ اثبػجذاهلل ّب ثبیذ هب را هتحَّل وٌذ. ثبیذهحرّم ٍ صفر ثبیذ در هب تغییر ایجبد وٌذ. ایي اضه

ًفس ٍ ضجبػت را در هب ایجبد وٌذ. در ایي چٌذ جلسِ وِ را ثسًذ. ثبیذ ػسّت  وجریٍ زیٌت الحسیي
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سخٌراًی وردًذ؛ زیٌت  ولثَم خَاًذم؛ دیذیذ چگًَِ ثب ضْبهت ٍ دلیری، امّ ّبی وَفِ را ثرایتبىخطجِ

سخٌراًی وردًذ. در  سخٌراًی وردًذ؛ اهبم سجّبد الحسیيثٌتیسخٌراًی وردًذ؛ فبطوِ 'وجری

 ی هجلس یسیذ. ثجیٌین چمذر رًگ اهبم حسیيفِ، آى ضْبهت ٍ ػسّت ٍ پرخبضگری؛ ایي ّن صحٌِوَ

وٌین. خیلی ّب فرار هیگرفتین؟ ًىٌذ سرهبى را پبییي اًذاختین؛ ثِ اسن دیبًت ٍ هؼٌَیت، از ایفبی هسئَلیت

ًطیٌی وٌذ. ًِ ٍ چلِّتر است وِ اًسبى هطغَل رور گفتي ثبضذ ٍ خلَت داضتِ ثبضذ ٍ دػب ثخَاًذ راحت

زًذ؛ ًِ ثب ضَد؛ ًِ وسی ثِ اًسبى ضرثِ هیگَیذ؛ ًِ وسی ثب اًسبى دضوي هیوسی ثِ اًسبى ثذ ٍ ثیراُ هی

است؟ ایي را ثِ ػٌَاى یه اهر جذّی ػرض  ی اثبػجذاهللوٌٌذ. اهّب آیب ایي راُ ضیؼِاًسبى ثرخَرد تٌذی هی

 وٌن. هی

ر سلَن سبیر هىبتت است. ایي تؼجیر را ضبیذ سِ، چْبر سبل پیص سلَن در هىتت ػرفبًی تطیّغ، غی

وٌٌذ. اهّب سُوبع ّب ّن ثبیذ ثبضذ؛ ػرض وردم درٍیطبى در خبًمبُ سوبع هیدیام؛ احتوبالً در ّویي سی وردُ

وٌذ؛ ی ػبرف هىتت ػَلََی ٍ حسیٌی در هیذاى ورثالست؛ در هیذاى ًجرد رلص ػبضمبًِ ثب ضوطیر هیضیؼِ

یٌىِ در وٌُج خبًمبُ رلص درٍیطی وٌذ. خیلی حسّبس ٍ ظریف است؛ هرز ثیي حك ٍ ثبطل ثسیبر دلیك ٍ ًِ ا

 ظریف است. 

وتبة سرّ حك را وِ ایي ّوِ تأویذ، خَاّص ٍ اِصرار وردم ػسیساى ثب دلّت ثخَاًیذ، فمط خَاًذًص هٌظَر 

ظریف ٍ دلیمی است. یىی از  ّبیّبی هسیر سلَن است، ًىتًِجَد. در فصل سَم وتبة وِ لغسضگبُ

 َی ٍ حسیٌیوٌن. ػرفبى ضیؼی، ػرفبى ػلّب، ّویي است وِ اآلى دارم راجغ ثِ آى ثحث هی لغسضگبُ

  َاَسُد هللاِ »ی ضجبػت است؛ وِ لُطتُ الؼبرِفیي است؛ اهیرالوؤهٌیٌی است وِ ضیر ثیطِ اهیرالوؤهٌیي است.

التیي ٍ اهثبل ایي جَّت، ػرفبى ٌّذ، ػرفبى چیي، ػرفبى اهریىبیاست. ػرفبى ػلَی، غیر ػرفبى تَ 1«الْغاِلِب 
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تفبٍتی ٍ ی اّل سٌّت است. ػرفبى ػلَی، ػرفبى دیگری است. ثیّبست؛ حتّی غیر از ػرفبى صَفیِػرفبى

ّیچ  الحسیيٍ اثبػجذاهلل ػولی ٍ سر در الن خَد فرٍ ثردى ثب هىتت ػرفبًی اهیرالوؤهٌیيسىَت ٍ ثی

خَرد. در ًْج الجالغِ خذا وِ گَل ًوی ذارد. خَدهبى را گَل ًسًین. ثِ تؼجیر اهیرالوؤهٌیيسبزگبری ً

َدُع هللُا َعنْ »ّست وِ حضرت فرهَدًذ:  خذاًٍذ در هَرد ثْطت خَد، از  2«ِاالّ ِبطاَعِتهِ   َمْرضاتُهُ   َجنَِّتِه َو ال تُنالُ   ال ُُيْ

-ضَد ثِ رضبیت الْی رسیذ. خذا وِ گَل ًویى خذا، ًویوسی گَل ًخَاّذ خَرد؛ ٍ جس ثب طبػت از فرهب

َدُعونَ »خَرد؛ خَدهبى را گَل ًسًین. ثِ تؼجیر لرآى  يَن آَٓمنُوا َو ما َُيْ ِ خذا وِ گَل  3«ِاالّ َاهُْفَسهُمْ   ُُياِدُعوَن هللَا َو اَّلَّ

ًین. ّر وس در ّر هحیط زًین. اهیذٍارین خَدهبى را گَل ًسخَرد؛ فمط گبّی اٍلبت خَدهبى را گَل هیًوی

ّب ورثالست. در  ی ػرصِی ػصرّب ػبضَراست ٍ ّوِ؛ ّوِ«ٍض کَرباَلءٍم عاشوراء َو ُُکُّ َار  ُُکُّ یَو  »وِ ّست ثذاًذ 

ّستیذ، آى ػرصِ ورثالی ضوبست. در ّر ػصر وِ ّستیذ، آى ػصر ػبضَرای ضوبست. ضوب ّن  ّر ػرصِ

 ی هب ایي تَفیك را ثذّذ. صلَاتی ختن ثفرهبییذ.وِحسیٌی رفتبر وٌیذ. اهیذٍارین خذا ثِ ّ

ـهُمَّ  ـٰ ّ ٍد َو آٓلِ   عَلٰ   َصلِّ   الل دٍ   ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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