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 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 و طاعـات  قبـولی  آرزوي ضـمن  مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسـالم والمسـلمین دکتـر جـواد خسـروي     
 و فـردي  سـلوك  در تـاثیري  چه السالم علیه حسین امام اینکه با رابطه در :حضار فرمودند هاي عزاداري و عبادات

 بکنـد  توجـه  آن بـه  بایـد  انسان که نکاتی از یکی. دارد وجود مفصلی مباحث کرد ایجاد ربش اجتماعی سلوك هم
 .بگیرد قرار مدنظر باید این و است االسالم علیه حسین امام بودن الگو

 بحثـی  همـین  مثل است مهمتر عالم حوادث خود از عالم حوادث به نگاه که دارد وجود مهمی بسیار موضوع یک
 .دارد بیشتري اهمیت امنیت خود از امنیت احساس میگویند که میکنیم امنیت احساس و تامنی حوزه در ما که

 در حـوادث  آن ببینـد  بزرگ خودش دید با را عالم کوچک حوادث انسان اگر که دارد اهمیت آنقدر نگرش این
 داشته بزرگی ددی انسان اگر اما میدهد دست از را خود آرامش حادثه ترین کوچک با و میگذارد تاثیر شخص این

 .میشود بیشتر انسان آرامش  مقدار همان به هستند، کوچک آن حوادث که دنیا به باشد

 قلبی طمانینه و اطمینان تسلیم بحث اما بودند شهادت حال در الشهدا سید حضرت که عاشورا عصر آمده مقاتل در
 .است عجیب موضوع این که بود شده حفظ حضرت در

 ریخـت،  هـم  بـه  عـالم  همـه  عاشورا روز عصر که است آورده الحجه کتاب در را عتبرم روایت یک کلینی مرحوم
 بکشند؟ را پیغمبرت نوه افراد این تا کنی نگاه میخواهی آیا خدایا که کردند اعتراض مالئک

 هـم  الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل  حجـت  حضـرت  و اند نشسته اهلبیت همه داد نشان خدا و کنار رفت ها پرده
 .میگیرم انتقام ایشان بواسطه من گفت خدا بعد رنددا حضور

 بـه  را زمـان  و زمـین  و مالئک که اي حادثه و دارند قلب آرامش انقدر چگونه حسین امام که اینجاست نکته حال
 .است گذار تاثیر بسیار وقایع به افراد نگاه نوع که است علت این به ندارد، تاثیر ایشان در ریخته هم

 شـهادت  بـه  عراق در را مصطفی آقا فرزندشان وقتی داشتند، آرامشی همچین یک هم علیه اهللا رحمه امام حضرت
 .نشد دیده ریختگی هم به و تغییر ایشان در رسیدند

 دارد؟ انسان رفتار در تاثیري چه آرامش

 در کـه  برگـی  یـک  از شما دنیاي و حکومت فرمودند حضرت که ایم شنیده زیاد السالم علیه علی امیرالمؤمنین از
 .است تر ارزش بی من براي بوده ملخ دهان

 چـه  نگاه نوع این بریزد هم به را انسان نباید عالم حوادث که باشد داشته خودش زندگی در را نگاه این انسان اگر
 .گرفت خواهد را ها آسیب از بسیاري جلوي اجتماعی، مباحث در چه و عبادت جهت به انسان فردي سلوك در



 هاي عرصه در جاه حب و ریاست حب درگیر هنوز اما است شده انقالب که است سال چهل اینکه با ما کشور در
 .میکنند تخریب به شروع نباشند او موافق اي عده اما بیاید دارد خوبی پتانسیل که کسی اگر و هستیم مدیریتی

 در ، ریخـت  هـم  بـه  را المعـ  همـه  که اي حادثه آن طی حضرت که بگیریم الگو السالم علیه حسین امام از ما اگر
 و دنیـا  بـه  حـب  ایـن  و شـد  خواهد حل ما مشکالت از بسیاري تو، رضاي به ام راضی الهی فرمودند قتلگاه گودي
 .میرود بین از ها ریاست

 را اي نکته یا و میکنند انتقادي انسان فرزند یا همسر وقتی که خانواده حوزه در بگیریم،حتی الگو را رفتار این باید
 .نشود عصبانی و نریزد هم به انسان میشوند متذکر

 انسان براي الگو بهترین میتواند السالم علیه حسین امام و میشود متفاوت انسان زندگی نوع نکته این کارگیري به با
 .باشد

 حـق  بـه  و فرماینـد  عنایـت  مـا  به را مسائل همه به توحیدي نگاه این السالم علیه حسین امام حق به خداوند انشاءاهللا
 .نماید رفع بشریت از را بیماري این اباعبداهللا


