آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﮐﻤﯿﻠـﯽ :ﮐﺴـﺐ ﻓﺘﻮﺣـﺎت
ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ع
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ :ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﻌﻨﻮی از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻋﺰﯾﺰش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و راه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
راه ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺗﻬﺬﯾـﺐ آﻧﻼﯾـﻦ )ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ روح
درﻣﺎﻧﯽ(؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ
ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ،اﺳـﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓـﺎن ﺣـﻮزه،
ﺷﺎﻣﮕـﺎه ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ  ۵ﻣﻬﺮﻣـﺎه در ﺟﻠﺴـﻪ
ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻘـﺪس ﻗـﻢ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﮑـﺮر
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺮر در ﻣﮑﺮر ﺑﻪ
ﺗﻘﻮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮑﺮر اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﺗﻘﻮا
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اوﺻﯿﮑﻢ ﺑﺘﻘﻮی اﻟﻠﻪ…«؛ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮑﺮر اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﻘﻮای ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﮑﺮر
در ﻣﮑﺮر اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﻘﻮا آن را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن و ﮔﻔﺖ ﺗﻘﻮای ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در
راه ﺧﺪا.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دل ﻣﺎ،
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ،اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﮐﻼ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎ را ﺑﻪ
راه ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﻮا اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ و ﻣﺰﻣﺖ دﻧﯿﺎ

اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﺤﻖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد در اداﻣﻪ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻧﻤﻮدن ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت در
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ و
رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﯾﺎد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﺮت ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻧﻤﻮدن
درﺑﺎره ﻣﺰﻣﺖ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﯽ و دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﻓﺰود :در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ آن را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت در ﺧﻄﺒﻪ
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ دو ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪ اول ﺣﻀﺮت ﻣﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺛﻤﺮه ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻧﻤﻮدن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﻤﺮه ﯾﺎد ﻣﺮگ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﺮگ را در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ
در او ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آﺛﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﯾﺎد ﻣﺮگ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻘﺎت
ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ در او ﮐﻢ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی در او ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺰ ﺿﺮورﯾﺎت ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﻧﻤﻮدن در او ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد و او را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﮑﻨﺪ.
ﯾﺎد داﺋﻤﯽ ﺧﺪا و ﻗﻄﻊ از ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ داﺋﻢ در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا و در ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ
ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺨﻮردﯾﻢ و راﺿﯽ ﺑﻪ رﺿﺎی
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ

را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﺧﻮاﻫﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﯾﻢ .ﻟﺬا در
ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ آن را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ﺷﺪن ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮت ﮐﻨﯿﺪ
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ
و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺮﺿﯽ رﺿﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ آن را ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﮐﻤﯿﻠـﯽ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧـﺪن
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »
اﻟﺮﺣﯿﻞ اﻟﺮﺣﯿﻞ« ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﺮدم ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪا و آﺧﺮت ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ آن ﻧﻤﺎز ﻣﻮﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﺻﻼه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و در ﻧﻤﺎز دل ﺑﻪ وﺻﺎل اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺎﻟﺘﯽ از
ﺣﻀﻮر را در ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز در اوج ﻧﺒﺮد روز ﻋﺎﺷﻮرا
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺰد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در روز
ﻋﺎﺷﻮرا و در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻤﺎز در ﻧﺰد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در روز ﻋﺎﺷﻮرا و در آن ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪا ﺗﻮ را از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
واﻗﻌﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﻮدی.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﭙﺲ در آن ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺟﺎن ﺣﻀﺮت ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت
ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺪر دﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭘﺎی آن ﺧﻮن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪر دﯾﻦ و اﺳﻼم را ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎی آن
ﺧﻮن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ دﯾﻦ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه دﯾﻦ و اﺳﻼم ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ و
از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ دﯾﻦ در اﺛﺮ ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ و اﻧﻘﻼب
ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(  /راه ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﺮ و
ﺳﻠﻮک
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺧﻄﺎب ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن
راه اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ :ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﻌﻨﻮی از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻋﺰﯾﺰش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و راه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
راه ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی
و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ دل او
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ ﻓﯿﻮﺿﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﺑﺎزوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﻣﻘـﺎم آﻗـﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ)ع( ﻧـﺰد اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ)ع( اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :آﻗـﺎ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﭼﻬﺎر ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎزوی دﺳﺖ راﺳﺖ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﺎزوی
راﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ آﻗﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﺑﺎزوی راﺳﺖ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻮدﻧﺪ و در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﻣﺎم ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﺟﺎزه ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس)ع( در روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس)ع( وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮد را درو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻟﺸﮑﺮ را درو ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درک
واﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ رﺷﺎدت و ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻗﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( را دﯾﺪﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺷﺠﺎﻋﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ دو
دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﮏ را ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺘﺒﺮک ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی
ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ دﻟﻬﺎی ﺳﺎﻟﮑﯿﻦ رواﻧﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻮاری و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ارﺳﺎﻟﯽ :ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺬی

