ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ  /ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
ﮔﻨﺎه آﻟﻮد در ﻧﻮروز
ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﺧﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻃﺒﻖ روال ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎر ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺟﺎودان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
اﺣﮑﺎم ﺣﻀﺎر ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و در اداﻣﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
ﺗﺬﮐﺮات و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و اذﯾﺖ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﮑﺎﺗﯽ را از ﺑﺎب ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﺧﺎک و آﻧﭽﻪ از ﺧﺎک
ﻣﯽ روﯾﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ
از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل در ﺣﻼل زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد ،در
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ .در ﺻﻠﻪ رﺣﻢ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ دﯾﮕﺮ آن
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﻼ ﺟﻬﺖ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ روﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ آﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻪ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺻﻠﻪ رﺣﻢ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ آﻟﻮده
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ آن روز ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ آزار دﻫﻨﺪه  /ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﻦ و دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺰل ارﺣﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮ دارﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ

ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ وﺿﻌﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و
او ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد در ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺻﻠﻪ
رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ و اذﯾﺖ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن را از اﻣﺎﻣﺶ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه از اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ از اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺟﺪا ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﺑﺪی
ﺳﻔﺮ آﺧﺮت در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ
ﻓﺮدی از ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش و اداره زﻧﺪﮔﯽ اش ،ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮش و وﺳﺎﯾﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮی

ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده در ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺳﮑﻨﺎس
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﭘﺮ از اﯾﻦ اوراق و اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎرش ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ راه و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ آن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ دراز اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ اوراق و
اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎ را زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﺎز راه را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺑﺎز
ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ رﯾﺰد و اﺻﻼ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر
ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺧﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ آﺧﺮت ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺜﻼ  ۷۰ﯾﺎ  ۸۰ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺗﻮﺷﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﻢ ﻣﺜﻼ  ۱۷ﺳﺎﻋﺖ زﺣﻤﺖ
دارد ،ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﺑﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ
اﯾﻦ زﺣﻤﺘﺶ ﺛﻤﺮ دارد و آﺧﺮش ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻞ آﺧﺮﺑﯿﻦ ﺑﻮدن را دارﯾﻢ ،اﮔﺮ اﻻن

ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺛﻤﺮه آن را در آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﺤﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﮏ روز ﺛﻤﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺛﻤﺮﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی
دارد .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن
را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.

ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 ۴۰ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻘﺪرش را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﺪ و ﭼﻘﺪر آن را ﺑﯿﺮون
رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻘﺪاری را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ درﺳﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﺻﺮف درس ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد را از ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺮده اﯾﺪ ،ﭼﻮن درس
ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ درﺟﻪ ﯾﺎ ﺻﺪ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ آن
داد .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺗﺎن را در ﯾﮏ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ درس را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺬﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(
دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ آن ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪ درﺟﻪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ آﻣﻮزد
و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از دﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻃﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﺑﻬﺮه را از ﻋﻤﺮش ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ داد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻀﻄﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ  ۷۰ﺳﺎل وﻗﺖ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻋﻤﺮ را ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺪ
ﯾـﮏ داﻧـﻪ از آن ورق ﻫـﺎی اوراق ﺑﻬـﺎدار در ﮐـﻮﻟﻪ ﺑـﺎر را ﺑﯿـﺮون
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ از ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
رﺷﻮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﻣﺮدم رﺷﻮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده
ﭼﻘﺪر ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ! ﻣﮕﺮ دوره او ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
رﺷﻮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮود و ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﺮدم روی
دﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﭼﻪ
ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ و ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰ درﯾــﺎﻓﺖ ﻣــﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؟ رواﯾــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻓﺮﻣﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ
داﻧﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺪا را از ﺧﻮدم راﺿﯽ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮد ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ را ﻧﮕﺬارﯾﻢ
ﺣﺮام ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن
ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی دﯾﮕﺮان ﻋﻤﺮﻣﺎن را ﺻﺮف ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﻣﮕﺮ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع(
اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ و اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم
ﻫﺎدی)ع( اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
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