تفاهت رنظان ةا ساّر ناً ٍا
نػالتِ ةُددرةارً ناً نتارک کٌ خالِ از لػف ىْست .اّو نػالب تُسع ّکِ از شاگردان عالنٌ
حسو زادً آنلِ کٌ استاد ةيدً ٍستيد ىلل شدً اىد  .ناً نتارک رنظان ةاةلٌْ ناً ٍا تفاهت
چشهگْري دارد ه ان اّيکٌ در ةلٌْ ناٍَا نثل نحرم ،شعتان ،رجب هغْرً ةراي ةَرً ٍاي
عالِ ةردن ىْاز ةٌ ّکسري كاةلْتَاِّ دارد کٌ آىَارا ةاّد کسب کرد هةا دست پر هارد شُي تا
ةتُاىِ ةَرً اتم هاکهل ةتري .انا ناً نتارک اّو چيْو ىْست؛ ةا اّو کٌ تترک ه فْظِ کٌ اّو
ناً دارد ٍْچ ناً دّگري ان را دارا ىْست هلِ ةرعکس ناٍَاي دّگر ةراي هارد شدن ٍْچ
كاةلْت خاصِ ىهِ خُاٍد چُن نخاغب خداهىد در اّو ناً ّا اَّا الياس است ىٌ ّا اَّا
الهتلُن است ىٌ ّا اَّاالهُنيُن است ىٌ ّا اَّا الذّو انيُا است ٍْچ کدام ةلکٌ ىاس است کٌ
شانل گيٌ کار هةا اّهان ةاٍم نْشُد .در اّو ناً كاةلْت داشتو اصال شرط ىْست؛ فلع ه فلع
ةاّد ةخُاٍِ فْض ةتري هاه ةٌ تُ نْدٍد .كاةل تُجٌ کٌ اّو فْض را ةا فُْطات ناٍَاي كتل
اصال ىهِ شُد نلاّسٌ کردّ .ک ىهاز نساهي ةا ٍفتاد ىهاز ،ىفس کشْدن ٍا عتادت ،خُاب
عتادت  ،کجا اّو چيْو اهكاتِ را نْتُان پْدا کرد؟ غرض اّيکٌ خداهىد هّژً ترّو سفرً را
پَو کردً هتيَا شرط استفادً را خُاست تُ ةراي استفادً كرار دادً ةٌ ٍهْو دلْل است کٌ
رسُل گرانِ اسالم در اّو ةارً فرنُدىد شلِ ه ةد ةخت است کسِ کٌ در اّو ناً نُرد
نغفرت الَِ كرار ىگْرد .
چيد شاً کلْد ةراي استفادً ٍرچٌ ةْشتر از اّو ناً هجُد دارد .غلب ه خُاست عهْق
كلتِ درةٌ دست آهردن ٍرچٌ ةْشتر ةرکت هرحهت الَِ خداهىد دهست دارد ةيدً اش از اه
گداِّ کيد .التتٌ فلع از اه ىٌ اّيکٌ از ٍهٌ ةخُاٍْم جُاب ىگرفتْم ةعد ةرهّم سراغ اه خداهىد
گفتٌ تُ فلع ةخُاً گر گدا کاٍل ةُد تلصْر صاحب خاىٌ چْست؟ فا سئل اللٌ رةکم  :خدا را
ةخُاٍْد هلِ ةا رةتان .اّو رب کْست؟ اه ٍهان نرةِ نا ،نعلم خصُصِ ناست .نيظُرانام
است .اه نثل ةلد راً است .اه چم ه خم راً را ةلد است .ةاّد ازاّشان ةخُاٍْم نا را ّاري کييد تا
ةَترّو ةَرً را از اّو ناً ةترّم .اّو اساسِ ترّو خُاست نا در اّو ناً ةاّد ةاشد .ان شاء اللٌ
ةاّد از اّشان ندد ةگْرّم.

