ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ
][ ”box type=”shadowﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اوﻟﯿﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ  ۱۳۹۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ارزش ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮب ﺑﻪ اﻣﻮات ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺷﺐ
ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺷﻬﺎدت
دﻫﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان
و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ رﻓﺘﯿﻢ.
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺣﺎل زﻣﺰﻣﻪ دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ
و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم
ﻫﺎدی)ع( اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ  ۱۳۹۷را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺧﺼﻮص
ﻣﺮاﺣـﻞ ﺧﻠﻘـﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼـﻮم ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴﻼم و وﻇﯿﻔـﻪ ﻣـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﻦ
ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻮد .و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ اﻣﻮات ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اوﻟﯿـﻦ ﺧﻠﻘـﺖ اﻟﻬـﯽ  /اوﻟﯿـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺧﻠﻘـﺖ ۱۴
ﻣﻌﺼﻮم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﺎودان ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اوﻟﯿﻦ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﻮار ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﯾﮏ ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر اوﻟﯿﻪ ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮق اول اﻟﻬﯽ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و
آن ﻧﻮر ،ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( در
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم از ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم )ع( آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ
را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( از ﯾﮏ ﻧﻮر و ﯾﮏ
ﺧﻠﻘﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه آﻣﺪه» :وَ اَنَّ اَر ْواﺣ َﮑ ُﻢْ وَ
ﻧُﻮر َﮐ ُﻢْ وَ ﻃﯿﻨَﺘَﮑ ُﻢْ واﺣ ِﺪ َه ٌ« ،اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( ارواﺣﺸﺎن ،ﻧﻮرﺷﺎن ،ﻃﯿﻨﺖ
ﺷﺎن ،ﮔ ِﻞ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و از ﯾﮏ ﻧﻮر ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه از ﻫﺮ
ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ و آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر دارﯾﻢ ،و
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۴ .ﻣﻌﺼﻮم)ع( در ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻪ
ﯾﮏ ﻧﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﻧﻮر اوﻟﯿﻪ ۱۴
ﻣﻌﺼﻮم)ع( واﺳﻄﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺧﻠﻘﺖ
ﯾﮏ ﻧﻮر واﺣﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران آن ﻧﻮر
واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮار ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ۱۴ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دور ﻋﺮش ﺧﺪا
ﺑﮕﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ  ۱۴ﻧﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮق را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺑﻪ  ۱۴اﻧﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ در زﻣﺎن ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪه در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ داﺷﺘﯿﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮐﻔﺎر ﺳﭙﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻋﺮش
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﯾﺪﻧﺪ در ﻋﺮش ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻮار ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ
ﻧﻮر آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد آن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮر از اﯾﻦ  ۱۴اﻧﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﻣﯽ ﮔﯿﺮم.
در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻼ  ۱۴۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﯾﺎ  ۲۰۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل
اﺻﻼ از ﻋﺪد و ﺳﺎل ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران
واﺳﻄﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رواﯾﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء را ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﻣﺸﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( آن ﻣﺸﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺧﻠﻘﺖ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۱۴
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روی
َ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓ ِﯽ ﺑ ُﯿُﻮتٍ أ ذ ِنَ اﻟﻠَّﻪُ
َ
أ نْ ﺗُﺮ ْﻓ َﻊَ وَﯾُﺬ ْﮐ َﺮ َ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ اﺳْﻤُﻪُ ﯾُﺴ َﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ
ﺑِﺎﻟْﻐُﺪ ُوِّ وَاﻵْ ﺻ َﺎل ِ«.
در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺧﻠﯿﻔﻪ اول و دوم آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ؛ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل
ﻋﺒﺎدت و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎد
ﺧﺪا ،ذﮐﺮ ﺧﺪا زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم )ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع(
ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎﻣﺎن اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی در
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ و در اﺧﻼق از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ،
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ذره ذره اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ذره اﺧﻼق و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻓﺮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﻣﺜﻞ اﻣﺎم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﺪﯾﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮﻣﺶ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ارواح ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را ﺧﺪا ذاﺗﯽ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻋﻼﻣﻪ در ﻗﻢ
ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﺮا
در ﺛﻮاب اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮑﺮده ای! ﻋﻼﻣﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﺻﻼ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺛﻮاب
دارد.
ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﺛﻮاﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺛﻮاﺑﯽ دارد
ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ از آن ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ارواح در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرﺗﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻮاب ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻮات را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮات ﺧﻮد را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ
ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
اﻣﻮات ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ آﻧﻬﺎ
را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺧﻮب ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮات ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از

آن ﮐﺎر ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اول ﺛﻮاب را ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ
اﻣﻮات ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺛﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و دﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮ از ﺧﯿﺮ و
ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاری و ذﻟﺖ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ،اﺧﻼق ﻣﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺎ
در ﭘﻨﺎه وﻟﯽ اش ،اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮات و ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
و ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮ از ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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