بسن اهلل الرحون الرحین
هحرم الحرام  8341شب اول – 8431/7/88
خالصه هتن سخنرانی حجت االسالم و الوسلوین حاجتی

اهبم فزهَد  :جَاى در جَاًی اگز راُ خدا را در پیص بگیزد پز هیکطد چَى لِ هلکَت ًشدیک تز است.
هبُ هحزم هبُ هْوی است هبُ بسیبر بب عظوتی است اس ایي جْت بب عظوت است ٍلَ هبُ حشى است ٍلَ هبُ اًدٍُ است ٍلَ در
ایي هبُ اتفبق بسیبر بدی افتبدُ است اهب یک ٍیضگی دارد کِ ایي هبُ عظوت پیدا کزدُ است چزا چَى ًبم حسیي در ایي هبُ بز
سببى جبری هی ضَد چَى یبد حسیي در دل ّب سًدُ هی ضَد.
در هبُ هحزم دل هب هی ضَد خیوِء اهبم حسیي هگز کسی کِ حسیي دلطَ تَ هحبصزُ لزار دادُ ببضد.
یکی اس هشایبی عشاداری هبُ هحزم دٍر ّن جوع ضدى است ّویي کِ هب بِ ّیِئت هی آیین ٍ کٌبر ّن هی ًطیٌین.
بَی بْطت خدا اس عزش هی ٍسد در حزهص هی ٍسد بَی بْطت خدا بَی حسیي است ٍبس.
بدٍى دعَت هوکي ًیست در عشای حسیي ببضین .سیبرت عبضَرایی رٍ کِ تالٍت هی کٌین گفتي بعد بِ سجدُ بزٍ:اللْن لک
الحود الطبکزیي لک علی هصببْن.
تٌْب چیشی کِ هزس کطَر هب را تْدید هیکٌد ایٌکِ حسیٌیبى بگَیٌدٍ :یشا بی ٍیشا هب اس ایي هزس هی خَاّین ّویي عَر عبَر
کٌین.
هبُ هحزم یک فزصت است.
اهزٍس دضوي در ًسل جَاى جبهعِ را ّدف لزار گزفتِ اهزٍس دضوي بزًبهِ ریشی کزدُ کِ ایوبى جبهعِ را بگیزد ایوبى جَاى
ّبرا بگیزد.
در دًیبی کِ ّز سبعت ّ 011شار سبیت تَلید هی ضَد.
در دًیبیی کِ کبلی فزًیب هزکش ضیغبى است در دًیبی تببّی کِ بطز ٍبطزیت دٍراى ًببَد هی کٌٌد.در دًیبیی کِ هب آالى دارین
هی فْوین کِ ضوطیز رٍی سبالر ضْیداى کطیدُ است .
تَی ایي دًیب اٍببهب ،سبیتص چیشی حدٍد چْل هیلیَى ًفز هزاجعِ هیکٌٌد کِ عکس سگ اٍببهب رٍ ببیٌٌد درایي دًیبی سبلظ
ضدُ حسیي ٍهحزم یک فزصت است کِ دضوي هی خَاّد ایي فزصت را اس هب بگیزد ٍ ّوِ هب غبفلین.
اًس بب حسیي اًسبى را هیسبسد.چزا بِ اًسبى.اًسبى گفتِ اًد؟ یک دلیلص ایي است کِ اًسبى اس ٍاصًُ ،سیبى گزفتِ ضدُ است
ٍفزاهَش کبر است.

اهبم سهبى فزهَد :هی داًید فزق هي بب ضوب چیست؟ هي اهبم سهبى ضوب را فزاهَش ًویکٌن اهب ضوب هزا فزاهَش هیکٌید.
بعضی ّب ّن هیگَیٌد اًسبى اس ٍاصُ اًس گزفتِ ضدُ است .اًسبى یک هَجَد اًس پذیز است لذا گفتٌد حَادث ببضد بب کی
رفیك هی ضَی بعضی اس علوب هی گَیٌد پدر جد خَدسبسی اًس بب خَببى است.
بب حسیي اًس بگیز هحزم ایي است .
تَ کِ بب یبدی اًس هیگیزی یبد ارتببط هی آٍرد ضوب یبد ّز کسی کزدی ٍجَدت بب اٍى ارتببط هی گیزُ چزا یبد کِ هی افتید
لعٌص هی کٌید  .گفتي لعي لیچی است یعٌی ببعج هی ضَد هب بب عزف ارتببط بزلزار ًکٌین.
اهبم رضب یک پزدُ بزداری عجیبی کزدُ است اس هبُ هحزم فزهَد:حَاستَى رٍ جوع بکٌیي ایي هبُ هحزم ،هبُ بب اًس حسیي
است خَاّی کِ بگَین تَ کیستی تَ بب کیبى سیستی.

