ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی ﻧـﻮروزی آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ
ﻏﺮوی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﻮروزی ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آداب
اﺳﻼﻣﯽ در رﺳﻮم ﻧﻮروزی و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ و اﺳﺮاف در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﺗﻘﺎرن آن ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوی ،ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﻔﺎرش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮوی ،ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ وﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻘﺎرن آن ﺑﺎ
ﻣﺎه رﺟﺐ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل اﯾﺎم ﻧﻮروز ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ ﻫﻢ وﻻدت ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( اﺳﺖ و

ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻬﺎدت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮرز اﺳﺖ ﺣﺮﻣﺖ آن
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ رﺳﻮم ﺧﻮب ﻧﻮروزی و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﻼم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﻮم ﺧﻮب و دﯾﻨﯽ ﻧﻮروز اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺟﺎی
ﺣﺮف و ﺻﺤﺒﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ و رواﯾﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺑﺮﺧﯽ
رواﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﻮم ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﻼم
اﯾﺎم ﻧﻮروز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ رﺳﻮم ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺼﻮم)ع( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
رﺳﻮم ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺰل و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻪ از رﺳﻮم
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز اﺳﺖ از ﺗﺎﮐﯿﺪات اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﻮام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آزار
آﻧﻬﺎ
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
دﯾﺪن ارﺣﺎم رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از رﺳﻮم ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﻼم ﮐﻪ در
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻫﻢ رﺳﻢ اﺳﺖ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ اﺳﺖ ،و ﺗﺎﮐﯿﺪ رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ او اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ
او ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داد اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻗﻮام ﺑﺮوﯾﻢ
و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ آزار آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺻﻠﻪ رﺣﻢ اﻗﻮام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ و
ﮐﺮاﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی

ﻧﺎﻣﺸﺮوع در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻮروزی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﻮروزی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺼﻮﺻﺎ در
دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و از
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺻﻠﻪ رﺣﻢ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت و ﺳﺨﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺎدﯾﺚ وﺟﻮد دارد ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و زاﺋﺪ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
رﺳﻮم ﻧﻮروز ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻮروزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ .ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﯿﺰ از رﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﺎت
ﺧﯿﻠﯽ از اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.

اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺎز دارد و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و
دور از ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در رﺳﻮم
ﻧﻮروزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم ﻧﻮروزی
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ
دﭼﺎر اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در
اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﺎ دوری ﺟﺴﺖ و
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻮروزی اﺳﺮاف و
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ وﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ وﺟﻮد دارد
ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻮد در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و
ﻫﺎ ،اﯾﻦ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻧﻮروزی

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ رﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ راﺿﯽ اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ
ﻗﺮار دارﯾﻢ ﭼﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮروزی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﭘﺎﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﺎن در ﻧﻮروز دارﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﺧﻮب و دﯾﻨﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .و ﮐﻨﺎر
آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ اﮔﺮ ﺷﺪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ
اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻏﺮوی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺠﺪد ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ
ﮔﻔﺖ :ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎرش ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮدش
را در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺎراﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر:
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