هاٍ هحزم

هحزهی دیگز اس راٍ هی رسذ ّ تِار اضک دیگزی تز ػاضماى ّالیت ،کَ در آى غثار اس جاى ُای خستَ خْیص سدایٌذ ّ ّجْدضاى را
تَ ػطز حسیٌی هؼطز کٌٌذ.

هحزهی کَ تا ًام حسیي پیًْذ خْردٍ ّ تا آهذًص فکزُا ّ دل ُا هتْجَ رّسی هی ضْد کَ تشرگ تزیي رّسُای هصیثت است.
اضک ُا در غن تزتزیي اًساى ُای ػالن جاری هی ضًْذّ .لتی کَ فزضتگاى آسواًی تز حسیي گزیاًٌذ ّ پزیاى ّ پزًذگاى در سهیي ّ
ُْا تز اّ ًْحَ گزًذ؛ آیا ًثایذ اًساى ُا تا ایي آفزیذگاى ُن ًْایی کٌٌذ ّ تا یادآّری آى چَ تز خاًذاى ّالیت گذضت ،گزیَ ّ ًْحَ ای
ُویطگی داضتَ تاضٌذ؟!
آسواى تز اّ گزیستَ است ،چطن آسواى چِل رّس در ػشای حسیي گزیاى تْد ،آیا سشاست چطن سهیٌیاى تز هصیثت اّ گزیاى ًطْد؟!
در حالی کَ لزى ُا پیص اس ّالدتص ،اًثیای الِی چْى آدم ّ ًْح ّ اتزاُین هصیثت ُای اّ را هی ضًٌْذ ّ تز هظلْهیتص اضک
هی ریشًذ.

در حالی کَ جذش رسْل خذا(ظ) اػضا ّ جْارح اّ را کَ ُواى هحل فزّد آهذى ضوطیزُاست ،هی تْسذ ّ در غزتت فزسًذش گزیَ
هی کٌذ.
در حالی کَ پذرش اهیزهؤهٌاى (ع) در کٌار ضطّ فزات هی ایستذ ّ هصائة فزسًذش را تز اتي ػثاص تاسگْ هی کٌذ ّ چٌاى تز اّ هی
گزیذ کَ هحاسٌص تز هی ضْد ّ اضک تز سیٌَ هثارکص هی ریشد .آى گاٍ کَ هادرش سُزا(ص) لثل اس ّالدتص تز اّ هحشّى ّ غوگیي
هی ضْد ّ تزای هیٍْ دلص اضک هی ریشد.

در حالی کَ تزادرش حسي(ع) در حالی کَ در اثز سنّ در تستز ضِادت لزار گزفتَ ،اّ را تغل هی کٌذ ّ تا خثز دادى اس هصائة رّس
ػاضْرا تز اّ گزیَ هی کٌذ.
در حالی کَ اهام سجاد(ع) ػوزی را تا یاد کزتال هی گذراًذ ّ ُیچ آتی را جش تا اضک ریشاى تز هصائة پذر گزاهی اش ًوی ًْضذ.
در حالی کَ اهام صادق ّ اهام کاظن(ع) در ایام هحزم غزق در هاتن ّ گزیَ هی ضًْذ ّ لثخٌذ اس لثاًطاى هحْ هی گزدد ّ خْدضاى
رّضَ خْاى جذ غزیثطاى هی ضًْذ.

در حالی کَ اهام رضا(ع) غوٌاهَ خْیص را در ػشای جذ تشرگْارضاى هی سزایذ ّ یادآّری رّس ػاضْرا را هایَ هجزّح گطتي پلک ُا
ّ ریشاى ضذى سیل اضک ُای خْد هی ضوارد.
ّ آى گاٍ کَ اهام سهاى(ػج) خْد را ًْحَ خْاى ُویطگی ّ گزیَ کٌٌذٍ ُز ضة ّ رّس هصیثت ُای جذ تشرگْارضاى هی داًذ ّ گزیَ
کزدى تز اّ را تا آى جا کَ تَ جای اضک ،خْى اس دیذٍ تثاردّ ،ظیفَ خْد هی داًذ.
اس آى ّالؼَ لزى ُا هی گذرد؛ اها ضؼلَ ػطك حسیٌی ُن چٌاى در دل ُا فزّساى است؛ چزا کَ تَ فزهْدٍ پیاهثز(ظ) «اس ضِادت
حسیي(ع) حزارتی در للة ُای هؤهٌاى است کَ ُزگش تَ سزدی ًوی گزایذ».

آری! ایي ػطك ّ ضْر حسیٌی کَ ُزسالَ تا آهذى هحزم تَ اّج خْد هی رسذّ ،دیؼَ ای است اس سْی خذاًّذ در دل ُای هؤهٌاى.
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