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پایان سال، فرصتی مناسب 
برای محاسبه نفس

ــا فرصــت مغتنمــی  ــروز م جلســه ام
بــه  یادآوری هایــی  بــرای  اســت 
مناســبت پایــان ســال و ورود به ســال 
جدیــد بــا مــاه محــّرم. مــاه ذی الحجه 
آخریــن مــاه ســال قمــری محســوب 
روزهــای  مــا  اکنــون  و  می شــود 
پایانــی ایــن مــاه را ســپری می کنیــم. 
از طــرف دیگــر شــروع ســال قمــری 
ــای  ــت. اولی ــّرم اس ــاه مح ــا م ــم ب ه
ــان  ــن پای خــدا می پســندند کــه در ای
ــن  ــان مؤم ــال، انس ــاز س و در آن آغ
مراقبت هــای ویــژه ای بــه عنــوان 
ــد. ــته باش ــال داش ــاز س ــان و آغ پای

امــا در محــور پایــان کــه همیــن 
روزهایــی اســت کــه در آن قــرار 
از  یکــی  محاســبه  گرفته ایــم، 

ــی اســت کــه انســان  ــن کارهای بهتری
ــال  ــدای متع ــف خ ــه لط ــد ب می توان
انجــام دهــد. شایســته اســت مســیری 
را کــه طــی کــرده، فــراز و نشــیب ها، 
نیــز  و  ناکامی هــا،  و  موفقیت هــا 
جریــان کلــی زندگــی را بررســی 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  کنیــم. 
ببینیــد  می فرمایــد:  نهج الباغــه  در 
کــه روزهــا در یــک مــاه چقــدر 
ــک  ــا در ی ــذرد، و ماه ه ــریع می گ س
ســال چقــدر ســریع می گــذرد، و 
ــم  ــا داری ــون م ــر. اکن ــال ها در عم س
راجع بــه ســال صحبــت می کنیــم 
ــرای عمــر طبیعــی  ــک ســال ب ــه ی ک
زیــاد  خیلــی  کنونــی  متعــارف 
اســت. امــا در زمــان حضــرت نــوح 
ــود  ــته ب ــا نوش ــی از قبره روی بعض
و  شــده  جوا ن مــرگ  ایشــان  کــه 
ــرده! ــر ک ــال عم ــد س ــط چهارص فق

جمع بنــدی  و  تحلیــل  و  بازبینــی 
عمــر در پایــان هــر ســال، کار بســیار 
الهــی  عنایــت  مــورد  و  شایســته 
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پیشــنهاد  اســت.  خــدا  اولیــای  و 
ــن  ــًا چنی ــان حتم ــه انس ــود ک می ش
مقطعــی را بــرای خــودش داشــته 
ــه صــورت  باشــد. برخــی خــود را ب
ــبه  ــه محاس ــده ای ماهان ــی و ع هفتگ
محاســبه  آنهــا  بــرای  می کننــد. 
مثــًا  اســت.  آســانی  کار  ســاالنه 
بررســی می کننــد کــه در تمــام ســال 
گذشــته چقــدر از نمازهــا را بــه 
جماعــت خوانــده، چــه مقــدار موفــق 
بــه ســحر  شــده و ... همچنیــن مؤمــن 
برنامه هــای عبــادی و ســلوکی اش 
ــک  ــر ی ــا اگ ــد ت ــت می کن را یادداش
ــد،  ــش آم ــش پی ــی برای ــع خطای موق
ــبه  ــه محاس ــی ک ــد. کس ــرف کن برط
روزانــه و هفتگــی و ماهانــه دارد، 
خیلــی  برایــش  ســاالنه  محاســبه 
بــرای  می توانــد  و  اســت  آســان 
قدم هــای بعــدی در ســال آینــده 
امــا  بگیــرد.  بهتــری  تصمیمــات 
محاســباتی  نظــام  ایــن  کــه  مــا 
جمع بنــدی   نداریــم،  را  دقیــق 
می شــود. ســخت  برایمــان 

برداشــتی  می خواهــم  همینجــا  از 
کنــم و آن جملــه ای اســت کــه از 
)علیه الســام( نقــل شــده  امــام کاظــم 
ــا َمــن لَــم  ــَس مِنّ کــه فرمودنــد: »لَی
یُحاســُب نَفَســه فِــی ُکلِّ یَــومٍ، 
ــَل حســنًا اســتَزداَد اهلل، و  ــإن َعِم َف
ــه و  ــیِّئًا اســتغفُِر اهلل مِن ــل َس إن َعِم
ــاب إلیــه؛]۱[ از مــا نیســت کســی  تَ
کــه هــر روز حســاب خــود را نکنــد، 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــر کار نیک ــس اگ پ
از خــدا زیــادی آن را بخواهــد، و 
اگــر در آن کار بــدی کــرده، از خــدا 
ــه ســوی  ــب نمــوده و ب ــرزش طل آم
ــر  ــدیدی ب ــد ش ــد«. تأکی ــه کن او توب
ــه داشــتند. بعضــی از  محاســبه روزان
جوانــان عزیزمــان کــه مخصوصــًا 
ــده  در بیــن شــهدا داشــتیم و مــن دی
روزانــه  محاســبه  جــدول  بــودم، 
ــر روز  ــهم ه ــگاه و س ــتند. جای داش
ــود.  ــوم ب ــان معل ــه عمرش در مجموع
حتــی یــک روز هــم بــرای آنهــا 
ــت و قیمــت داشــت. حضــرت  اهمی
فرمودنــد مؤمــن طــی محاســبه روزانه 
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ــد، خــدای  ــر حســنه ای دی خــود، اگ
ــه  ــد و چنانچ ــکر می کن ــال را ش متع
ــد  ــتغفار می کن ــت، اس ــیئه ای داش س
ــروز  ــزه از ام ــانه و پاکی ــا قدرشناس ت
عبــور کنــد و بتوانــد بــرای روزهــای 
ــرد. ــای خــوب بگی ــدی، تصمیم ه بع

کــه  می شــویم  متوجــه  اینجــا  از 
مهــم  چقــدر  روزانــه  محاســبه 
ــوم  ــنبه را ی ــم پنجش ــت. می توانی اس
ــرا  ــم؛ زی ــرار دهی ــود ق ــاب خ الحس
ــی  ــرت ول ــر حض ــه محض ــال ب اعم
تقدیــم  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  عصــر 
ــًا ســر  می شــود. اگــر مقطعــی را مث
هــر مــاه، بــرای خــود موعد محاســبه 
قــرار دهیــم، محاســبه ســال، شــیرین 
و آســان و روان می شــود؛ هــم بــرای 
ــرای عبرت هــا، هــم  درس هــا، هــم ب
جهــت  جمع بندی هایــش  بــرای 
ــرای  ــه ب ــی ک ــِش رو و اتفاقات ــق پی اف
ســال های آینــده در پیــش اســت.

ــم،  ــه ای نداری ــن برنام ــه چنی ــا ک م
می شــود.  ســخت  برایمــان  کار 
ــداهلل  ــدد اباعب ــه م ــد ب ــم بگیری تصمی
در  امســال  محــّرم  اول  از  )علیه الســام( 

بــرای  را  زمانــی  خــود  زندگــی 
محاســبه قــرار دهیــد کــه باعــث 
می شــود. بــزرگ  توفیقــات 

بــرای آخــر ســال، مرحــوم ســید 
ــی در  ــاس قم ــیخ عب ــال و ش در اقب
ــازی را  ــح، نم ــریف مفاتی ــاب ش کت
نقــل کرده انــد کــه در روز آخــر 
ــی  ــده و خیل ــاه ذی الحجــه وارد ش م
هــم ســنگین نیســت. بعــدش دعایــی 
ــای  ــه ی خطاه ــه در آن از هم دارد ک
می کنــد.  اســتغفار  گذشــته  ســال 
فوق العــاده ای  خیلــی  فرصــت 
وارد  روایــت  همــان  در  اســت. 
ــد و  ــه می زن ــیطان نال ــه ش ــده ک ش
روی  ســال  یــک  مــن  می گویــد: 
ــاه  ــی اآلن پن ــردم، ول ــن آدم کار ک ای
بــرد بــه خــدا و از خزانــه لطــف 
الهــی و مغفــرت الهــی بهــره گرفــت 
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ــاد داد. ــر ب ــرا ب ــل م ــام حاص و تم

بعــد هــم تصمیمــات خوبــی بگیرید، 
و  اشــتباهات  جبــران  بــرای  هــم 
خطاهــا و هــم بــرای تکمیــل و ادامــه 
و تقویــت مســیرهای خوبــی کــه رفته  
و کارهــای خوبــی کــه انجــام داده اید.

اول  روز  کــه  محــّرم  اول  روز 
ســال جدیــد اســت نیــز دعــای 
بســیار  و  خوش مضمــون  خیلــی 
نشــوید. غافــل  آن  از  دارد.  زیبــا 

ان شــاءاهلل همــه ی بــرادران و خواهران 
ایــن مراقبــه را داشــته باشــند. بســیار 
خــوب اســت کــه انســان در شــروع 
ــارطه  ــودش مش ــا خ ــد ب ــال جدی س
ــای  ــه معن ــارطه ب ــد. مش ــته باش داش
ــه مســیر  ــگاه کان ب ــزی و ن برنامه ری
ــان  ــاس هم ــر اس ــت. ب ــش رو اس پی
قرارهایــی بگــذارد و تصمیم هایــی 
بگیــرد. اینهــا را فهرســت کنــد و 
آینــده اش  ســال  برنامه هــای  در 

قــرار دهــد. در کارهــای علمــی و 
ــای  ــی و فعالیت ه ــلوکی و اجتماع س
انقابــی، ایــن مــوارد را لحــاظ کنــد. 
حتــی یــک فهرســت بــرای کارهــای 
خانوادگی اش درســت کند و مســیری 
بگیــرد. نظــر  در  خــودش  بــرای 

 
شروع سال عاشقان با محّرم 

است

ــروع  ــان ش ــا رمض ــان ب ــال عارف س
ــاز  ــقان آغ ــرای عاش ــا ب ــود؛ ام می ش
ســال، محــّرم اســت؛ بــا عــرض 
ارادت بــه ســاالر شــهیدان بــا آن 
ــینی  ــین حس ــاده دلنش ــس فوق الع ح
و حضــور در خیمــه حســین )علیه الســام(. 
و  فوق العــاده  حقیقتــًا  فرصــت 
شــروع،  ایــن  اســت.  کم نظیــری 
شــروع جالبــی اســت. می گوینــد 
آغــاز خــوب، پایــان خــوب را نویــد 
بایــد  کار  ایــن  بــرای  می دهــد. 
ســراغ حضــرت علی بــن موســی 
ــد. آن حضــرت  الرضــا )علیه الســام( بروی
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ــبیب  ــّرم، ابن ش ــاه مح در روز اول م
فرمــود:  و  داد  قــرار  مخاطــب  را 
چــه  امــروز  می دانــی  ابن شــبیب 
روزی اســت؟ امــروز روز اول محــّرم 
ــزو  ــم ج ــت ه ــن روای ــت ... ای اس
ــی اســت کــه  روایت هــای بســیار ناب
خیلــی رمز و راز دارد و در آن مطالب 
بســیار عالــی نقــل شــده اســت.

در همــان روایــت نورانــی، امــام 
وارد  بافاصلــه  )علیه الســام(  رضــا 
روضه هایــی  و  می شــود  روضــه 
ــده  ــی تکان دهن ــه خیل ــد ک می خوان
و  می کنــد  اوج شــروع  در  اســت. 
ــاه  ــن م ــه در ای ــد ک ــح می ده توضی
بــر اولیــای خــدا چــه گذشــت. در آن 
روایــت نورانــی بشــارتی وجــود دارد 
ــد  ــن می توان ــه مؤم ــر اینک ــی ب مبن
ــدوه،  ــم و ان ــزن و غ ــذر ح از رهگ
ــاالر  ــید و س ــدا و س ــای خ ــا اولی ب
ادامــه  شــهیدان همــراه شــود. در 
بــرای چنیــن شــخصی پاداش هــا 
می شــود. بیــان  بشــارت هایی  و 

ســپس حضــرت فرمودنــد: وقتــی 
ــدر  ــی پ ــد، کس ــاز می ش ــّرم آغ مح
مــا را شــادمان نمی دیــد و حالــت 
غــم و انــدوه در چهــره ایشــان نمایان 
ــن  ــد در ضم ــود.]۲[ حضــرت دارن ب
ســفارش می کننــد کــه شــما هــم 
همیــن روش را در پیــش بگیریــد.

 
چند پیشنهاد ویژه برای محّرم

۱. خواندن مناجات عرفه
بــاب  از  اینکــه  ویــژه  پیشــنهاد 
را  خودتــان  )علیه الســام(  الحســین 
اهلل  معرفــت  ســاحت  بــه  ببریــد 
تبــارک و تعالــی. بهتریــن راهــش 
ــاالر  ــید و س ــه س ــم مناجــات عرف ه
شــهیدان )علیه الســام( اســت. اهــل دقــت 
ــد  ــی می افت ــه چــه اتفاقات ــد ک می دانن
معرفتــی  حــس  انســان  وقتــی 
و  بگیــرد  خــودش  بــه  این گونــه 
نورانــی  کلمــات  بــا  را  خــودش 
ــه محضــر  ــه ب ــریفه عرف مناجــات ش
ــرد. ــداهلل )علیه الســام( بب روح مطهــر اباعب
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قله هــای  جــزو  عرفــه  مناجــات 
مناجــات اهــل بیــت )علیهم الســام( اســت، 
خیلــی رفعــت دارد و خیلــی باشــکوه 
را  راه هــا  اســت،  پیش برنــده  و 
ــّرم  ــه اول مح ــازد. ده ــوار می س هم
هــر روز مقــداری از مناجــات عرفــه 
را بخوانیــد، خواهیــد دیــد کــه شــب 
و روز عاشــورا، شــب و روز متفاوتــی 
خواهــد بــود. بخش هایــی از ایــن 
مناجــات شــریفه، مخصوصــًا اوایلــش 
کــه حضــرت دارد شــهادت می دهــد 
و  اعضــا  می کنــد  بعــد شــروع  و 
ــد،  ــک می گوی ــش را یک به ی جوارح
دارد. روضــه  بــرای  الهاماتــی 

در  عرفــه  روز  کــه  ســال  یــک 
ایــن  داشــتم  و  بــودم  شــلمچه 
دعــا را می خوانــدم، دیــدم کامــًا 
اســت. حضــرت  قتلــگاه  روضــه 
ــدان و پیشــانی  ــت از دن ــی صحب وقت
و چشــم و انگشــت و فــرق ســر 
دیگــری  عالــم   بــه  دارد  می کنــد، 
از فضــای  اشــاره می کنــد و  نیــز 

ــد  ــد. بع ــر می ده ــم خب ــری ه دیگ
بــا  انــس  از  فوق العــاده ای  ابعــاد 
ــی  ــای اله ــال از رض ــروردگار متع پ
ــرت  ــا حض ــات ب ــو و مناج و گفتگ
ــزی  ــان چی ــه هم ــاید ک ــق می گش ح
ــهدا  ــده سیدالش ــل ش ــه نق ــت ک اس
از  لحظــه  آخریــن  در  )علیه الســام( 

زندگــی فرمودنــد کــه: »اللَُّهــمَّ أَنـْـَت 
ــُروِت  ــُم الَْجبَ ــَكاِن َعِظی ـِـي الَْم ُمتََعال
...؛]۳[ ای خــدای بلندمقــام بــا جــال 
ــای  ــم فض ــا ه ــروت ...«. آنج و جب
مناجاتــی و گفتگــو بــا حضــرت 
اســت. تعالــی  و  تبــارک  حــق 

ــه  ــا ک ــتان م ــرای دوس ــرم ب ــه نظ ب
ــه هســتند  بحمــداهلل اصحــاب صحیف
و بــا مناجات هــا و ادعیــه انــس و 
ــنهاد  ــک پیش ــن ی ــد، ای ــاط دارن ارتب
ــن فرصــت  ــی خــوب اســت. ای خیل
ــه در  ــم ک ــم کنی ــرای خــود فراه را ب
پرتــوی یــاد سیدالشــهدا )علیه الســام(، 
بــا  کنیــم،  آشــتی  خداونــد  بــا 
حضــرت حــق گفتگــو داشــته و 
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و  معرفتــی  ارتقــای جنبــه  دنبــال 
حــق  حضــرت  از  پوزش خواهــی 
ــت، در  ــم هس ــال ه ــیم. اول س باش
ــارک  ــال و تب ــد متع ــگاه خداون پیش
بــا  را  مســیر طی شــده  تعالــی،  و 
ــد. ــام حســین )علیه الســام( تســویه کنی ام

ــی  ــورا خیل ــه در عاش ــات عرف مناج
می چســبد. تجربــه کنیــد و ببینیــد 
ــت. روزی  ــی اس ــه خاص ــه تجرب ک
یــک یــا دو صفحــه تقریبــًا ایــن 
فضــا را پوشــش می دهــد و حــاالت 
ــًا  ــام کام ــما را در آن روز و آن ای ش
پوشــش معرفتــی و عرفانــی می دهــد 
ــا  ــت. اینج ــاده اس ــی فوق الع و خیل
کــه  هســت  زیــادی  حرف هــای 
نیســت. بیانــش  فرصــت  اآلن 

 

۲. گرفتن چله زیارت عاشورا
پیشــنهاد دوم عبــارت اســت از اینکــه 
روز اول محــّرم برنامه ریــزی کنیــد 
یــک چلــه زیــارت عاشــورا تــا 
اربعیــن، بــا همــان آداب و صــد لعــن 
و صــد ســام انجــام دهیــد. چنانچــه 
پیشــنهاد  نشــد،  ممکــن  برایتــان 
ــه  ــورای غیرمعروف ــارت عاش ــا زی م
اســت. در مفاتیــح الجنــان، بافاصلــه 
ــه،  ــارت عاشــورای معروف ــد از زی بع
زیــارت عاشــورای غیرمعروفــه اســت 
کــه مضامیــن و تعابیــرش، همــان 
ــاوت. ــداری تف ــا مق ــه ب ــت، البت اس

ــرة« کار  ــأة م ــن »م ــا گفت ــی ب برخ
البتــه  کرده انــد،  راحــت  را  خــود 
وارد  هــم شــده و از بعضــی از اهــل 
خــود  منتهــا  دیده ایــم؛  معرفــت 
اولیــای خــدا پیش بینــی کرده انــد 
اگــر فرصــت نداریــد آن متــن زیارتی 
را بــا آن خصوصیــات بخوانیــد، ایــن 
یکــی را بخوانیــد کــه ســندش خــوب 
اســت و تقریبــًا هم افــق هســتند.
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ــورا در  ــارت عاش ــدن زی ــر خوان اگ
گرفــت،  قــرار  شــما  کار  دســتور 
و  کنیــد  تأمــل  و  درنــگ  آن  در 
باشــید.  داشــته  حسین شناســی 
آرمــان و اهــداف حســینی کــه در آن 
مطــرح شــده، وظایــف شــیعه نســبت 
ــاط  ــقه و ارتب ــدا، معاش ــی خ ــه ول ب
ــهدا  ــرت سیدالش ــا حض ــقانه ب عاش
ــر  ــور پیامب ــه حض ــن ب ــام(، رفت )علیه الس

ــاط  ــراری ارتب ــین، برق ــاب الحس از ب
در  کــه  دعــا  و  متعــال  خــدای 
نهفتــه  زیارت نامــه  ایــن  متــن 
اســت. فوق العــاده  خیلــی  شــده، 

متــن  زیــارت  عاشــورا خیلــی پــر رمز 
پیمــان  و راز اســت. هم عهــدی و 
بســتن و تجدیــد پیمان و درخواســت 
زیســت حســینی و زیســت محمــد و 
آل محمــد )علیهم الســام( در آن آمــده کــه 
ــور  ــه ط ــت. ب ــاده اس ــی فوق الع خیل
خاصــه منشــور زیســت شــیعی 
فوق العــاده  قالــب  در  کــه  اســت 
پیش برنــده  و  ســازنده  و  جــذاب 

آمــده اســت. خیلــی جای شــکر دارد. 
ــق  ــعله عش ــور، ش ــن منش ــرور ای م
حســینی را کــه مخصوصــًا در محــّرم 
نگــه  زنــده  برافروختــه می شــود، 
ــت  ــه مانیفس ــه منزل ــذا ب ــی دارد. ل م
بــرای زیســت شــیعی اســت کــه 
بدانیــم. قــدر  خیلــی  را  آن  بایــد 

ــتان  ــه دوس ــت ک ــوب اس ــیار خ بس
مطالعــه  کنــارش  در  عاقه منــد، 
از  بعضــی  و  باشــند  داشــته  هــم 
ــارت  ــن زی ــر ای ــه ب ــرح هایی را ک ش
نوشــته شــده، بخواننــد. بــه هــر 
ترتیــب در طــول ســال بــا ایــن 
متــن زیارتــی ارتبــاط خــود را حفــظ 
کنیــد. از اســاتید بهره منــد شــوید 
ــش  ــف و نکته های ــرار و لطای ــا اس ت
کننــد. بازگــو  شــما  بــرای  را 

ــه ای  ــن خیلــی فوق العــاده و پرنکت مت
اســتخراج  را  نکته هایــش  اســت. 
ــد و در  ــل کنی ــاره اش تأم ــد، درب کنی
طــول ســال از آن توشــه بگیریــد. 
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مــا هــر روز  از دوســتان  بعضــی 
زیــارت عاشــورا غیرمعروفــه را بعــد 
ــی  ــد. برخ ــح می خواندن ــاز صب از نم
ــال  ــصت س ــه ش ــتند ک ــق داش توفی
ــرک  ــم ت ــک روز ه ــه ی ــدون آنک ب
ــد. ــارت عاشــورا را بخوانن شــود، زی

از همیــن دهــه اول محــّرم چلــه 
کاری  بــر  انســان  اگــر  بگیریــد. 
ــد،  ــته باش ــت داش ــل روز مداوم چه
امیــد اســت کــه بعــد از آن هــم 
ــه  ــد و ادام ــش کن ــاز حفظ ــد ب بتوان
دهــد. در ایــن صــورت حــاوت 
و شــیرینی و شــهدش بــه کامتــان 
ــث  ــس باع ــود و آن ان ــه می ش ریخت
می شــود در روزهــای دیگــر زندگــی 
نیــز ایــن کار را ادامــه دهیــد. ایــن را 
هــم جــزو برنامه هایتــان قــرار دهیــد 
کــه برایتــان فوق العــاده مفیــد اســت.

 

۳. شرکت در جلسات حسینی
فضــای  در  اینکــه  بعــدی  نکتــه 
عمومــی مــاه محــّرم، مخصــوص 
بگیریــد  تصمیــم  آن،  اول  دهــه 
بــه لطــف خــدای متعــال حتمــًا 
امــام حســین  در مجلــس عــزای 
باشــید.  شــرکت کننده  )علیه الســام( 

ــت  ــا هس ــد کرون ــا می گوین بعضی ه
و ... اشــتباه نشــود، چــه کرونــا باشــد 
ــرای  ــی ب ــچ وجه ــد، هی ــه نباش و چ
ــداهلل  ــزای اباعب ــس ع ــه از مجل اینک
)علیه الســام( کــم گذاشــته شــود، نیســت. 

منتهــا جلســات گاهــی بــزرگ و 
گاهــی کوچــک اســت. امســال ســال 
اســت؛  حســینی  مجالــس  تکثیــر 
خانگــی و محفلــی و جمــع دوســتان 
ــًا  ــًا و حتم ــز حتم ــا نی ... در هیئت ه
شــرکت کنیــد و حداقــل یــک جلســه 
ــرض  ــود ف ــر خ ــه در روز را ب روض
کنیــد. اگــر بیشــتر شــد کــه چــه بهتر.
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بعضی هــا صبــح خــود را بــا زیــارت 
خــود  می کننــد.  شــروع  عاشــورا 
زیــارت عاشــورا مقتــل اســت، شــعله 
بــه  را  انســان  وجــود  و  می دهــد 
هــم  بعضی هــا  می کشــاند.  آتــش 
در ایــن روزهــا بــرای میــان روزشــان 
نیــز برنامــه دارنــد. در جمــع دوســتان 
شــرکت کنیــد کــه موضوعیــت دارد؛ 
باشــد.  کوچکــی  جمــع  هرچنــد 
را  جلســه  و  بنشــینید  هــم  کنــار 
برگــزار کنیــد. نمی شــود توضیــح 
ــتان ها  ــد. داس ــی می افت ــه اتفاق داد چ
ــک  ــک مل ــه رش ــد ک ــه بمان دارد ک
)علیه الســام(. حســین  مجلــس  اســت 

 
۴. حزن و اشک فراوان داشته 

باشیم
مجالــس  در  اینکــه  بعــدی  نکتــه 
حســینی بــه معنــای دقیــق کلمــه 
عــزادار باشــیم. اشــک و گریــه بــرای 
ــر  ــای اکب ــام( کیمی ــهدا )علیه الس سیدالش
اســت و ایــن اشــک چــه می کنــد بــا 
ــت،  ــارت، نورانی ــن! طه ــود مؤم وج

قداســت، پاکســازی، انهــدام گناهــان، 
تعلقــات  و  عــوارض  شستشــوی 
ــر  ــر اث ــه ب ــه و هم ــات، هم و ابتائ
ــود  ــه خ ــود ک ــل می ش ــک حاص اش
ــی  ــق روح ــوالت عمی ــاز تح زمینه س
در انســان می شــود و ابــواب تــازه ای 
انســان  بــرای  بــا خــدا  انــس  از 
ــی  ــات عرفان ــی آورد. فتوح ــم م فراه
ــینی  ــس حس ــه در مجال ــوی ک و معن
جایــی  کمتــر  در  می آیــد،  پیــش 
ــر  ــود. اگ ــم می ش ــان فراه ــرای انس ب
می  خواهیــد جایگاهــی در پیشــگاه 
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  عصــر  امــام 
ــما را  ــرت ش ــید و حض ــته باش داش
دســت  بگیــرد،  تحویــل  و  ببینــد 
ــاص روی  ــور خ ــه ط ــش را ب عنایت
ســر شــما قــرار دهــد، راه نزدیکــش 
حســین  امــام  مجلــس  طریــق  از 
را  شــما  روضــه،  اســت.  )علیه الســام( 

بــه امــام متصــل می ســازد و بــه 
همــراه  ایشــان  بــا  ترتیــب  ایــن 
محــّرم،  اول  روز  می شــوید. 
دوم،  روز  اســت؟  کجــا  حضــرت 
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ــور  ــارم، همین ط ــوم، روز چه روز س
ــام(  ــهدا )علیه الس ــا سیدالش ــه روز ب روزب
حضــرت. شــهادت  تــا  هســتید 

همــراه  و  حســینی  ســلوک  ایــن 
شــدن بــا کاروان حســینی در مجلــس 
ــدای  ــود. از خ ــم می ش ــه فراه روض
ــه  ــد ک ــراوان بخواهی ــال اشــک ف متع
شــخصیت انســان را بهــاری می کنــد 
ــد.  ــو می ده ــردگی ها را شستش و افس
وقتــی انســان از مجلــس روضــه 
ــو و  ــه ن ــل اینک ــد، مث ــرون می آی بی
ــی  ــه تصرفات ــا هم ــده. اینه ــازه ش ت
)علیه الســام(  سیدالشــهدا  کــه  اســت 
در باطــن شــما خواهنــد داشــت. 
ــد. ــدر بدانی ــی ق ــد خیل ــن را بای ای

 

۵. مراجعه به آثار حسینی
ــات  ــرای مطالع ــّرم ب ــای مح از فض
حســینی اســتفاده کنیــم. چنــد کتــاب 
ــد  ــرای خــود شناســایی کنی خــوب ب
و آنهــا را بخوانیــد. خوشــبختانه آثــار 
خــوب و درجه یــک هســت کــه 
ــه  ــد و مطالع ــه کنی ــد مراجع می توانی
بفرماییــد. در ایــن ایام حسین شناســی 
ــان داشــته باشــید. را در دســتور کارت

امســال شــرایط پیچیده تــر شــده، 
ولــی برخــی جاهــا هنــوز منابــر 
ــده  ــا گوین ــما ب ــت. ش ــینی هس حس
از  و  می گیریــد  خاصــی  انــس 
ــی  ــوید. برخ ــل می ش ــق او متص طری
مجالــس، غنــی و خــوب و پرمطلــب 
ــتر  ــا بیش ــت. بعضی ه ــوا اس و پرمحت
هســتند  شــنیدن  بــه  عاقه منــد 
ــم  ــت ه ــن فرص ــدن. از ای ــا خوان ت
می توانیــد اســتفاده کنیــد و یــک 
سلســله مباحــث  را گــوش کنیــد. 
کار  یــک  حتمــًا  اینکــه  خاصــه 
ــزاداری  ــام ع ــان ای ــا پای ــی ت معرفت
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تــا  باشــد  برنامه هایتــان  جــزو 
ــان و  ــه آرم ــان نســبت ب ســطح فهمت
اهــداف و ســلوک و معــارف حســینی 
)علیه الســام( ارتقــا پیــدا کنــد. اگــر غفلــت 

ــی رود. ــت م ــت از دس ــد، فرص کنی
 

۶. میزبان باشید
جــزو اقامه کننــدگان عــزای اباعبــداهلل 
ــما  ــر کســی از ش ــید. ه )علیه الســام( باش

ــردن،  ــر از شــرکت ک ــد غی ســعی کن
ــه ای تعریــف  ــودش برنام ــرای خ ب
ــرد. مخصوصــًا  ــت بگی ــه هیئ ــد ک کن
تکثیــر  هیئت هــا  کــه  امســال 
ــزار  ــت برگ ــان هیئ شــده اند. در منزلت
ــد و  ــع کنی ــایه ها را جم ــد، همس کنی
ــد و  ــا کنی ــر پ ــی ب ــری هیئت ــد نف چن
ــزا  ــدگان ع ــزو اقامه کنن ــان ج خودت
باشــید. دم در بایســتید کفــش جفــت 
کنیــد، بــا مراعــات پروتکل هــای 
... و  کنیــد  پذیرایــی  بهداشــتی، 

بانــی مجالــس حســینی حالشــان 
فــرق  خیلــی  شــرکت کننده ها  بــا 
می کنــد. شــرکت کــردن و شــور 
خــوب  خیلــی  جلســه  بــه  دادن 
ــی  ــان بان ــه خودت ــا اینک ــت؛ ام اس
ــم دیگــری دارد. مداحــی  باشــید، عال
کنیــد، مرثیه ســرایی  کنیــد، مقتــل 
ــه  ــد ک ــاوت  کنی ــرآن ت ــد، ق بخوانی
ــس  ــا در مجال ــن کاره یکــی از بهتری
کــه  کاری  هــر  اســت،  حســینی 
می توانیــد انجــام دهیــد تــا شــما 
عــزا  اقامه کننــدگان  جــزو  هــم 
ــی، و  ــد، تنهای ــر می توانی ــید. اگ باش
چنانچــه نمی توانیــد، چنــد نفــری بــا 
هــم، مجلــس برقــرار کنیــد. یــادآوری 
کنــم کــه حــس میزبانــی در مجالــس 
حســینی، حس کامــًا متفاوتی اســت.

۷. تعریف نسبت خود با ولی فقیه
عصــر مــا عصــر تجلــی حســینی 
ســاحت  بــه  اتصالــش  و  اســت 
قــدس حســینی خیلــی قــوی اســت. 
ــی  ــه خیل ــان قطع ــه از زم ــن قطع ای
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ــداهلل  ــود اباعب ــه خ ــت ک ــی اس خاص
)علیه الســام( مبــادی اش را در مناجــات 

ــوری  ــد. جمه ــح می ده ــه توضی عرف
اســامی هدیــه اباعبــداهلل )علیه الســام( 
اســت. نظــام بــا امــام حســین شــکل 
گرفتــه، بــا امــام حســین شــروع 
ــدا  ــه پی ــین ادام ــام حس ــا ام ــده، ب ش
ــام حســین )علیه الســام( از  ــا ام کــرده و ب
ــداهلل  ــا اباعب ــرده و ب ــور ک ــا عب فتنه ه
بمانــد.  می توانــد  هــم  )علیه الســام( 

اســت. همیــن  هــم  دوامــش  راه 

یکــی از بهتریــن کارهــا در ایــن 
مــاه عبــارت اســت از اینکــه نســبت 
و  اســامی  نهضــت  بــا  را  خــود 
فقیــه  ولــی  و  اســامی  انقــاب 
تعریــف کنیــد. ببینیــد چــه کاری 
می کنــد، چــه بــاری بــر دوشــش 
ــد. ــاز می کن ــی را ب ــه راه ــت، چ اس

در شــکل گیری، حفاظــت، صیانــت و 
ترویــج عــزاداری، کجــای ایــن معادله 
ــتور  ــزو دس ــن ج ــد. ای ــور داری حض

مؤمنــان در ایــام محّرم اســت. دســتور 
ویــژه ایــن اســت کــه نسبت شناســی 
کنیــد. تــازه  عهــد  و  کنیــد 

قــدر ایــن ایــام و ایــن زمانــه را 
ــام  ــن را ام ــت. ای ــی دانس ــد خیل بای
اگــر  می گویــد.  )علیه الســام(  حســین 
می خواهیــد غدیــر را بشناســید، از 
ــید. ــام( بشناس ــداهلل )علیه الس ــگاه اباعب ن

۸. شهادت خواهی در مجالس 
حسینی

تمــام دفــاع هشت ســاله و ایــن مســیر 
ــرم،  ــان ح ــان مدافع ــده و جری طی ش
ــرد.  ــکل می گی ــگاه ش ــل و قتل از مقت
ــرگ  ــی، م ــارک و تعال ــد تب از خداون
حســینی و شــهادت را بخواهیــد و 
ــه  ــس حماس ــی ح ــد. وقت ــا کنی تمن
ــرد،  ــکل می گی ــاد ش ــینی و جه حس
می گیــرد؛  شــکل  شــهادت خواهی 
مجلــس  یــک  می شــود  وگرنــه 
حاشــیه ای  ارتبــاط  کــه  منفعــل 
بــا جریــان آرمــان حســینی دارد.
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ــد،  ــره بخوری ــینی گ ــان حس ــا آرم ب
جلــوی  شــهادت  خودبه خــود 
ــنهاد  ــم پیش ــد. این ه ــمتان می آی چش
ــام  ــن ای ــه در ای ــت ک ــا اس ــر م دیگ
و در همیــن روضه هــا و توســل ها 
و ظهــر عاشــورا، از امــام حســین 
ــه  ــه ب ــهادت را ک ــرات ش ــام( ب )علیه الس

رســیده،  ولی اهلل االعظــم  امضــای 
مــدد  شــهدا  باطــن  از  بگیریــد. 
ــدا روزی  ــه خ ــاءاهلل ک ــد. ان ش بگیری
کنــد و امســال هــم کــه مــدد روح پــر 
ــوح شــهید ســلیمانی در جلســات  فت
ــت. ــده اس ــی پیش برن ــینی، خیل حس

۹. شروع محّرم با زیارت آل 
یاسین

ویــژه  ادب  اینکــه  پایانــی  نکتــه 
اقتضــا می کنــد شــب اول محــّرم 
ــدا  ــل پی ــین توس ــارت آل یاس ــا زی ب
ــم  ــی اهلل اعظ ــرت ول ــه حض ــد ب کنی
حضــرت  از  و  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

بخواهیــد  یــاری  و  بگیریــد  اذن 
بــرای ورود بــه ســاحت حســینی 

ســفره دار،  و  عــزا  صاحــب  کــه 
ــه  ــا ک ــت. آنج ــرت اس ــود حض خ
ــارف  ــه مع ــًا ب ــوید، عم ــل ش متص
ــان  ــوید. آرم ــل می ش ــدوی متص مه
حســینی، همــان آرمــان مهــدوی 
ــرای  ــان ب ــر حســین زم اســت و تعبی
ــریف(،  ــدی )عّجل اهلل تعالی فرجه الش ــرت مه حض
ــت. ــی اس ــاده و خاص ــر فوق الع تعبی

قــدر ایــن حــس و حــال و روحیــات 
را بدانیــد. از زندگــی و جوانی تــان 
ــار یافتــن بــه ایــن درجــات،  بــرای ب
اوج گرفتن هــا  پروازهــا،  معــارف، 
کمــک  بــزرگ،  تصمیم هــای  و 
بگیریــد. انســان بــا امــام حســین 
تصمیمــات  می توانــد  )علیه الســام( 

را  قاســم  حــاج  بگیــرد.  بــزرگ 
ــه  ــان را ب ــاختند. خودت ــور س این ط
ولــی اهلل االعظــم بســپارید تــا تربیــت 
پدیده هــای  این طــور  شــوید. 
می آیــد  دســت  بــه  درخشــانی 
کــه از اهــل معرفــت دل می بــرد.
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تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  از 
حــق  بــه  کــه  می خواهیــم 
ولی اهلل االعظــم و حقیقت آن حضرت، 
ــد. ــاری کن ــت ی ــن ضیاف ــا را در ای م
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