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 بسم امیحرلا نمحرلا هلل 

 الحمد هلل و الصلوة والسالم عیل رسول هللا و عیل آله المعصومی   
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 اللهم صل عیل دمحم و آل دمحم و اهدنا لما اختلف فیه ایل الحق باذنک انک تهدی من تشاء ایل ِصاط مستقیم

 که یم گذرد  عااداری مااعف هس؛  به انن دلیل که در کشورهمسایه ما ــــ افااسستا  ـــ حواد  خوی  گرچه ایایم

و حَّت امروز ــــ به حسب آ  چه که دیده شد ــــ در برخ  از شهرهای افااسستا  پرچم عاای اباعبدهللا را نیم گذرد  

قلب رسور ما امام زما  ما را آزرده خاطر یم کند  از  به هر حال سشانه های خوی  نیس؛  و قطعا پانی   کشیدند. 

ا  کنند  اال  که من دارم با آ  طرف هم ی  محبَّت و ظلم و ستم اگر یم شود   شیعیا  در جاهای دیگر باید جب 

شما صحب؛ یم کنم در دهها کشور  نه اسالیم اس؛ و نه شییع اس؛ ما عااداری اباعبدهللا الحسی   را داریم و 

 مثل لند  به حسب نقل های معتب  در روز گایه صد جلسه عااداری گروه های مختلف دارند  حَّت در 
ی
شهربارگ

 یم گوییم : ما به آنهایی که انن ستم ها و جسارت ها را یم کنند  
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 ......ولو کره دیگرا  ... 

خداوند نور خودش را کامل یم کند و اگر یکجایی مردمش محروم شوند  جای دیگر بهره مند یم شوند منتها به هر 

 شویم به صورت  قایه ناراحَّت دارد  امیدواریم انن ناراحَّت ها برطرف شود با ظهور امام زما    متوسل یم

 صلوات بر دمحمو آل دمحم... 



در چند سایل که به عنوا  تاسوعا  آمدم بحَتی را من نگاه یم کردم یادداش؛ های خودم را دیدم سالهای گذشته 

وع کردم و هر سال بخشر از آ  بحث را پیش بردم  با عنوا  درسهایی از عاشورا  در آ  جلسات شاید هف؛   رسر

هر سال ییک از درسهای حادثه عاشورا را عرض کردم در برنامه امشب نیم خواهم م هش؛ ده ساله ای که یم آمد

درس جدیدی را بیا  کنم  اما قصدم انن اس؛ که یک مطلب کیل را محض  شما عرض کنم  ما مراسیم داریم مثال 

قدر    ایام محرم که یم شود جلساّی داریم مثل همی   جلسه امشب  ماه رماا  یم شود  شب های احیاء و شب

ت زهرا و ایام فاطمیه مراسم داریم   گایه حَّت برای فوت بستگا  خودما  یا شهادت یک شهید   شهادت حض 

مراسم برگاار میکنیم  حاال موضوع را یم برم روی محرم و عاشورا و مراسم عااداری  چند تا هدف اسسا  یم تواند 

هم منافاّی داشته باشد  اوال یک کش بگوید من عااداری البته بدو  انن که انن هدفها با از عااداری داشته باشد 

حسی   اس؛ به  میکنم برای احّبام و تعظیم شعائر یعَت  یم گوید حادثه عاشورا اگر عااداری میکنم به احّبام امام 

یا   به قصد تعظیم واحّبام و تکریم انن کار را انجام میدهم  حاال احّبام شهدای کربال و ارسای انن حادثه اس؛

ند یا خدمَّت یم کند و ....  ک؛ یم کند در جلسه  و یک گوشه ای یم سشیند  زنجب  یم زند یا سینه مب   و یا حَّت رسر

ْم  ما آیه داریم:  ثواب دارد و در قرآ  هم را جع به تعظیم شعائر  البته انن کار ف  نفسه مستحب اس؛ 
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یعَت  تعظیم شعائر برایش مهم اس؛  هدف دویم که اسسا  یم تواند از عااداری داشته باشد  کسب ثواب اس؛. 

د   ه شود  و در قیام؛ از او اما آ  چه برایش مهم اس؛ انن اس؛ ثوای  بب  د و در آخرت برایش ذخب  پاداشر بگب 

المؤمنی   بودم ...به  پرسیدند  بگوید نامه عمل من انن اس؛.  عاادار سید الشهدا یا عاادار فاطمه زهرا یا عاادار امب 

ای  یم کند یا کاری  قصد بخشیده شد  گناها  یا آمرزیده شد    ک؛ یم کند یا سخب  یم آید و عااداری یم کند یا رسر

 میکند.... 

ها را دارند یا برای خودنمایی اس؛ من نیم خواهم اغراض فاسد را بگویم  ممکن اس؛ برخ  دیگر که انن عااداری 

البته در انن جمع ما چنی   افرادی یا تحصیل کسب و کار و یا خدای ناکرده برای انن اس؛ که مردم را گول باند. 



اما هدف  از عااداری یم شود تصور کرد که از انن ها بش باالتر نیستند ومن هم روی انن هدف  تاکیدی ندارم. 

تحصیل ثواب  و آمرزیده شد  گناها  خوب اس؛ اما مطلب از انن ها باالتر اس؛   اس؛  یعَت  تعظیم شعائر 

د....  ک؛ کند در مراسم عااداری تا مساله ای را یادبگب   انن که رسر

د و انن اخالق را در طول سال عمل کند  یعَت  هدفش کسب معرف؛ و کسب فیض اس؛    اخالّف را یاد بگب 

ز مسائل دنن اس؛  شما میدانیدکه چقدر گذشتگا  ما سسب؛ به مسائل کسب داسش اس؛ یادگرفّی  یک مساله ا

ند... دنَت  حساس بودند؟ ند  ثواب و گناه را بیاموزند و در طول سال به کار گب  عزیاا  حالل و حرام خدا را یاد بگب 

سیم و پلشَّت گناه را از ما اگر از نماز بلدیم اگر از روزه بلدیم  اگر از اخالق مطلَت  یم دانیم  اگر از گناها  یم شنا

برک؛ همی   عااداری ها  بههمی   جلسات بوده اس؛ و گرنه مردم از چه رایه معارف و مطالب را یادگرفته اند. 

ک؛ ها و حساسیَّت که مادرا  و پدرا  من و شما ها داشتند. بوده اس؛.   برک؛ همی   رسر

حدود هشتاد سال قبل نامه ای اس؛ که بازاریا  ابرقو  که البته انن من نامه ای هس؛ متعلق به اوائل دهه ش  

ت آی؛ هللا ما بازاری هستیم در  ت آی؛ هللا بروجردی نوشتند  که حض  نامه موجود وجاء اسناد اس؛  به حض 

کند    یک بازاری یک مساله بلد اگر نباشد ممکن اس؛ خیان؛)نیاز به فهم مسائل داریم   شهرستای  به نام ابرقو  

  یک نامه ای را آ  زما  به انن مرجع بارگ یم (ممکن اس؛ مبتال به ربا شودیا کم کاری کند یا نابجا دروغ بگوید! 

یف  نجف  میبدی معروف به آقا شیخ دمحم جواد نویسند که برای ما یک عالم بفرستید   آ  زما  مرحوم آقای رسر

م؛ آقای بروجردی  و آقای بروجردی ایشا  را ماموری؛ یم نجف  که تازه ایشا  از کربال به قم آمده بود  خد

 تناسَت  نداش؛ برای انن دهند   من اال  که فکر میکنم  
چب   عجیَت  اس؛ و آ  انن که آقای نجف 

اما در اساتید سطوح عایل در کربال و حوزه عراق بوده  چو  نه سسبَّت دارد نه ارتبایط دارد ایشا  از شهرستا !! 

و حدود ش سال انن هف؛ و  هش؛ راق مطرح بوده اس؛. به هر حال ایشا  به ابرقو یم آید  سطح عایل حوزه ع

یم خواهم انن را عرض کنم که سال آخر را خودم مرید ایشا  شده بودم تا زمای  که هنوز به قم نرفته بودم. 

ند باید اعتقاداتشا  سال قبل پدرا  ما   شص؛ هفتاد  اجداد ما انن توجه را داشتند که باید معارف دنن را یاد بگب 



درا اصالح کنند   و اعتقادشا  را سّبگ و محکم کنند...اگر اسسا   اعتقاداتش محکم شود ومعارف دنن را یاد بگب 

؛. امروز جامعه ما عظیم و پاداش؛ جزیل را از مراسم اهل بی؛ او برده اسدر زندگیش عمل کند  البته اجر 

انن موارد را گفتم که کش بعدا  عدم معیش؛ درس؛ مردم  ضعف مدنری؛  عدم اشتاال  مشکالت زیادی دارد 

من اال  به عنوا  کارشناش دنَت  به هر حال انن موارد  مورد بحث من نیس؛  فالی  اشاره نکرد!! نگوید که چرا 

که اسسا  باید انجام دهد کسب معارف اس؛ باید در انن محض  شما هستم و دارم بحث یم کنم اولی   کاری  

ک؛ کرد رسورا  روحای  هستند ث و از آیات گف؛  از اخالق کربال  یاز احادباید مردم را آگاه کرد   ...جلسات رسر

که در شهرستا  هستند  صحب؛ کردم  گفتم ما بعد عاطف  گف؛  من امروز صبح در جمع مبلاا  و روحانیو    

  بار صار و هااراو مردم هم یاد گرفتند شاید صدها بار روضه عیل اشورا را برای مردم گفتیم  و احساش عا

به عبارّی   روضه های مختلف را گوش کردند  البته نیم گویم نباید شنید باید شنید باید گریس؛ باید متاثر شد 

دوم  بعد حماش مبارزه با ظلم مبارزه با ستم  امر به معروف و نیه از  عاشورا گفته شده  بعد عاطف  و حماش

منکر  گفته شده بازهم باید گفته شود و الزم هم هس؛ اما الام از انن ها  که البته آ  ها هم الزم اس؛  بعد 

هم گفته اند  گفتیم و عزیاا  دیگر به عنوا  درسهایی از عاشورا  اخالفّ و بعد عبادی عاشوراس؛.همای  که قبال 

یم و در زندگیما  عمل کنیم....  عاشورا حادثه برادرا  و خواهرا  باید هر روزی که میگذرد از درسهای عاشورا بگب 

ای اس؛ که اهتمام به حق هللا یم دهد اهتمام به نماز میدهد  حادثه عاشورا اهتمام و هم؛ گذاشّی  به رعای؛ 

درس گذش؛ و جانفشای  برای دنن ی در مقابل دشمن یم دهد  حق الناس میدهد  حادثه عاشورا درس بارگوار 

یم و عمل کنیم باید انن شبها که اننجا یم آنیم مثل داسشگاه برای ما  میدهد  انن ها را باید از حادثه عاشورا یادبگب 

یم باشد    مطالب را برای طول سال...  مثل حوزه علمیه باشد برای ما که یادبگب 

آری مشکالت متعددی در جامعه هس؛ ویل قبول دارید ید اسسا  روی اعتقاداتش کار کند  برادرا  و خواهرا  با

اگر کارمند ما اگر استاندار ما اگر فرماندار ما اگر....اعتقاداتش درس؛  ییک از علتهایش ضعف اعتقادات اس؛؟

..اما بخشر از مشکالت کجا را داریم آدرس میدهیم  مسلم دیگرا  مقضند.. باشد بسیاری از انن مشکالت نیس؛! 



از هم رفته متعلق به ابن بطوطه از کشور مارب ااز عدم اعتقاد اس؛.  س؛ انن سیاح خییل از جاها را گشته و شب 

از یم  قر  هشتم اس؛.  مرد نورای   عرب هم هس؛ )اهل مراکش( گذشتمیم گوید من از بازار شب  دیدم یک پب 

ایشا  س هم داش؛ د رماازه اش  یم گوید رفتم و کنار او سشستم  زیبایی سشسته و دارد قرآ  یم خواند البته جن

با من صحب؛ کرد و من با او صحب؛ کردم ضمن صحبتها به من  یم گوید رفتم کنار او و او هم قرآسش را بس؛  

)واقعا عجب سلیقه ای اس؛ که چنی   گف؛: من وقَّت مشّبی یم آید  فاصله دو مشّبی  قرآ  یم خوانم. 

مردی بی    شاید آ  موقع که موبایل نبوده افراد وق؛ زیاد خودشا  را به دو مراجعه مشّبی  قرآ  یم خواند!  پب 

و از انن کانال به  ند شاید اگر امروزه بود  موبایل دس؛ یم گرفت....برخ  افراد صحب؛ با دیگر بازاریــها یم گذراندند. 

مرد قرآ  آ  کانال و یا ازانن سای؛ به آ  سای؛  و فال  فیلم و ....  اما به هر حال سلیقه را ببینید که انن پب 

  )بحث رس استفاده از وق؛ اس؛  واقعا انن گوشر ها آمده خواند  را برای وق؛ آزاد خود انتخاب کرده اس؛(

برادرا  و خواهرا  یک هیچ کس نیم تواند ادعا کند انن ها بد اس؛..... برای مواردی که ما اال  استفاده یم کنیم؟

د دو ساع؛ و ....به هر حال نیم گویم به فکر خودما  باشیم   مقدار  چب   بدی فقط گاه انن گوشر را دس؛ یم گب 

....شایعه هس؛  دروغ هس؛  تهم؛ هس؛  ...خدای ناکرده برخ  درآ  هس؛ به هر حال فاای مجازی اس؛. 

های دیگر هس؛  حیف وق؛ نیس؛؟! حیف چشم نیس؛؟!  و  بوده و حاال چب   ل آمده    صبح تا شب بب  به مب  

دیگر وق؛ را به گوشر اختصاص یم دهد برخالف بقیه که بعاا شاید استفاده از گوشر را مقید و محدود به 

بنده درجلسات متعددی که با افراد مختلف داشتم  دق؛ کردم که فقط ما انرای  ها وق؛ خایص یم کنند.... 

ند  ...به هر حال برخ  افر بیشّبین زما   گوشر دستما  بود!!  اد لذّی که ممکن اس؛ بعاا از دید  فال  فیلم بب 

ند....  د یا نیم گویم حرام  از قرآ  خواند  بب  د  چرا از حرام بب  اگر اسسا  یم تواند با قرآ  مانوس باشد و لذت بب 

های بیهوده.... باطل....  ی بود که بیا  کردم  باطل یعَت  چب   ممکن اس؛ حرام هم نباشد( بگذرم حاال یک پرانّب 

مرد به من گف؛: ابن بطوطه!  من در فاصله دو مشّبی  قرآ  یم خوانم بعد  آقای ابن بطوطه یم گویدکه انن پب 

ی را سشان؛ بدهم   مرد  به من ) ابن بطوطه( گف؛: یم خوایه چب   ؟ گف؛  آ  گوشه ماازه را نپب  گاه  تعجب کَت 



مرد   دیدم یک قب  کن  مثال یک روفرشر یا جانماز  یا موک؛ هر چه بوده زدم کنار در گوشه ماازه پب 

ستا  حفر یم کنند نه داخل ماازه مرد به من گف؛: ابن بطوطه! .....اس؛...گفتم خدایا قب  را قب  یم گوید انن پب 

م را هم داخل ماازه کندم که اگر شیطا  خواس؛ مسلط شود  ی زمینه دروغ ک نامحرم آمد و گف؛ نگاه کن یا قب 

تا خواس؛ شیطا  به من بگوید کم زمینه کم فروشر و گرانفروشر پیش آمد  بگویم  پیش آمد  خواستم دروغ 

مرد   فروشر یا گرانفروشر کن  نگاهم به داخل ماازه باشد!  انن کار را کرده تا قیام؛ انن را یم خواهم بگویم انن پب 

بارگوارا  نیم کنم  کیل یم گویم...به خدا قسم و انن مکا  مکای  نیس؛ که  جسارت به شما  باورش شود  من

اسسا  قسم خدای بارگ را براحَّت بخورد و جرات یم خواهد اما انن را یم گویم که به خدا قسم مشکل امروز بارگ 

دروغ هم نیم گوییم ویل باور  ما  ییک از علل مهمش ضعف اعتقاد اس؛  البته یم گوییم و به زبا  هم میگوییم 

دروغ نیم گوییم چو  ز  ما   فرزند ما و ...عمدتا به دروغ نیم گوییم ویل به عبارّی دروغ یم گوییم.... نداریم.... 

به حساب و کتاب ایما  دارند  یعَت  قبول دارند و دروغ هم نیم گویند ....نه ویل عمل قیام؛ باور دارند... 

نند.... نیس؛....علما انن جا که م سند انن مثال را مب   د  ب  یم گویند تصور کنید یک خانیم  در خانه   شوهرش بمب 

تنها هم باشد  جرات نیم کند و از ترس رسیــــع تلفن به اطرافیا  یم زند و یم گوید بیانید که پدرتا  ُمرده و من یم 

و از اما یقی   ندارد کاری نیم تواند بکند اند  با انن که یم داند انن مرده کاری ندارد اما یم ترسد با انن که میدترسم... 

ستا  که رد یم شود  با رسع؛ رد یم شود.... او یم ترسد   ستا  کنار  یا فرد از قب  اما یک مرده شو  شب در قب 

مرده راح؛ یم خوابد  ....به نظر شما چرا انن طوری اس؛؟ هم آ  خانم معتقد اس؛ مرده اذی؛ نیم کند  هم 

کرده   به قول فالسفه  مرده شو  روحش ایما  آورده  عالوه بر   مام وجودش باور مرده شو با ت آ  مرده شو! ویل

اما آ  خانم یا آ  جوا  با انن که میداند مرده اذی؛ نیم کند اما باور ندارد....باور ما هم راجع به ایما  عقیل.. 

ما باید به جایی برسیم که س؛.... مرگ و قیام؛ و ...باور چنی   جوا  و خانیم اس؛ علم هس؛ اما یقی   نی

روحما  باور کند قیام؛ را ...زبانما  باور کند حساب و کتاب را ....اگر اسسا  به انن مرحله برسد   به نویع 

لذا بعد از کسب معرف؛  بایدکار دویم که اسسا  انجام میدهد   معصوم یم شود حَّت فکر گناه را هم نیم کند.... 



و واجبات را به قول امام صادق علیه السالم انجام دهد  اصالح باورها و اعتقادات باشد مورد بعد عمل هس؛  

ی اس؛ که ما یاد داریم و باید بدانیم. شب گذشته اس؛ و بحث ما هم  محرمات الیه را ترک کند  انن سه چب  

سانم ....   شد و بحثم را همی   جا به اتمام مب 
 طوالی 

 روضه..... 

 نوشته اند تا شب هفتم محرم اهل بی؛ عصم؛ و طهارتب هفتم محرم اس؛  انن جوری که تاریــــخ نویسا    ش

د  بی   امام حسی   روبروی دشمن بودند اما تح؛ فشار نبودند   اما امشب  شب هفتم  یک مالقاّی صورت یم گب 

در سپاه عمر سعد  خویل  شود...... عمر بن سعد و امام حسی   علیه السالم و یک صحبتهایی بی   آ  ها رد و بدل 

ل و برای انن که خانمش متوجه هس؛ که بسیار آدم خبیَتی اس؛.  هما  که رس امام حسی   را یم برد داخل مب  

ظاهرا مالقات با خب    ...انن خویل عبیدهللا را از انن مالقات باخب  یم کند  د سشود  رس را داخل تنور یم گذار 

نامه ای به عمر سعد یم نویسد  که من تو را نفرستادم کربال برای گفتگو وصحب؛   او همعبیدهللا نبوده اس؛  

ی و لذا طبق نقل ها از روز من تو را برای جنگ فرستادم  کرد ...  و از همی   اال  باید بر اهل بی؛ سخ؛ بگب 

ری که روی تاریــــخ را کاهفتم  در آ  رسزمی   گرم و پرحرارت آب را بر اهل بی؛ یم بندند و کردند آ  چه کردند... 

 اب ظلم بر اهل بی؛ را بازکردند. سیاه کرد  سالم میدهیم بر امام حسی   و نفریَت  داریم بر کسای  که ب

بقی؛ و ما بّف اللیل السالم علیک یا اباعبدهللا و عیل االرواح الَّت حل؛ بفنائک علیک مَت  سالم هللا ابدا ما

 لنهاروا

 

 

 

 


