روز ﻋﯿـﺪ و ﺷـﻮﻣﯽ در ﺑﯿـﺎن آﯾـﺖ
اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان
][ ”box type=”shadowروز ﻋﯿﺪ و ﺷﻮﻣﯽ اﯾﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺎت روزی را ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ آن روز را ﻋﯿﺪ
داﻧﺴﺖ ،و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر در ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ـﯿﻪ
ـﺮدن ﺗﻮﺻـ
ـﺎه ﻧﮑـ
ـﺖ ﮔﻨـ
ـﺎ ﺟﻬـ
ـﺎ را دﻋـ
ـﻦ دﻋـ
ـﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـ
ـﺎن ﮐـ
ﺑﯿـ
ﮐﺮدﻧﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
در اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﮐﻪ ﻇﻬﺮ
اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ

اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺷﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻣﺮوز در ﻣﺤﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮراﻧﯽ و
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺟﺎودان ،اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎب روز ﻋﯿﺪ ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟ و
ﻋﻠﺖ ﺷﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر و زدودن ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺷﺎراﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﺘﺎن ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﯽ ﺣﺎج ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ
ﻋﺎﺑﺪی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻋﺰاداران در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺳﻔﺮه اﻃﻌﺎم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﻫﺎدی)ع( ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ
دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ای از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻮاﻋﻆ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
روز ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﻣﺮوز روز اول ﺳﺎل و ﻧﻮروز اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( ﺑﻪ
رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﻮام ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و
ﺗﻘﻮا اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﺰاداری ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

روز ﻋﯿﺪ ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟
رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮری

روز ﻋﯿﺪ آدﻣﯽ زاد روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ و
اﺳﺖ )اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐ ُﻞ ُّ ﯾَﻮمٍ ﻻ ﯾُﻌﺼ َﯽ اﻟﻠﻪُ
ﻓﯿﻪِ ﻓ َﻬ ُﻮَ ﯾَﻮمُ ﻋﯿﺪٍ؛ﻫﺮ روزی ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻮد ﻫﻤﺎن روز،
روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ.ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ،ﺷﻤﺎره  (۴۲۸ﮐﻪ ﻫﺮ روزی ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺪ آدﻣﯿﺰاد روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روز
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﯾﮏ روز ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ آن روز ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺒﺎرک و ﻋﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻮﻣﯽ از ﺧﻮد آدم اﺳﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺘﻦ ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﻪ
ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺪن ﺣﻮارﯾﻮن را ﺷﻮم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﻮره ﯾﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻪ

ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در
ﺣﻮارﯾﻮن
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ

ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻮادث زﯾﺎدی
ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺑﺎ آﻣﺪن ﺣﻮارﯾﻮن ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ،ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ را ﺷﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
و ﺣﻮارﯾﻮن در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮﻣﯽ و ﻧﺤﻮﺳﺖ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
از ﺑﯿﺮون و از ﺟﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه و روزﮔﺎر اﯾﻦ ﺷﻮﻣﯽ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻣﺸﺮک ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺷﺮک ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮک ﺷﻮم وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺷﺮک ﺑﺮدارﯾﺪ
اﯾﻦ ﺷﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ رود.
زدودن ﺷﻮﻣﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ آن روز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮش را ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻣﯽ ﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺷﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و اﮔﺮ از در و دﯾﻮار ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻼ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺷﻮم ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﻪ اش ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻋﺎرﻓﺎن در دﻣﯽ دو ﻋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ«؛ آدﻣﯿﺰاد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اش ﺑﺮای او دو ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ.
ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎی ﺳﺮ راه و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارﻣﺎن ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ
رﯾﺨﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ از ﺑﺲ زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی
ﮐﻮه دﻣﺎوﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ
ﻫﺎی ﺳﺮ راه را ﺑﺮدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ را ذره ذره ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺮ راه ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ اﯾﻢ ،و
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﻢ .دﺳﺘﻮری
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ذﮐﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻐﻔﺎر را ﺑﺎﯾﺪ از دل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻐﻔﺎری ﮐﻪ از دل ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎی ﺳﺮ
راه را ﺑﺮ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از دل اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎﯾﯽ
ﺳﺮ راه ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﭘﺪر و

ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﻠﻂ ﺳﺮ راه ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﯾﻢ؛ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻨﺪی ،ﺗﮑﺒﺮ ،ﺣﺴﺎدت ،و ﻫﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ
ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮزخ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه واﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻣﺮده ای را زﻧﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ  ۴۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ام ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز ﺗﻠﺨﯽ آن
ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﺾ روح را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮزخ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﭼﻬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺑﺮزخ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از دﻧﯿﺎ دل
ﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮزﺧﯽ ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ رود.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و دﻋﺎ  /درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و از ﮔﻨﺎه دور ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺷﮏ و ﮔﺮﯾﻪ ای ﻣﯽ رﯾﺰﯾﺪ و ﺣﺎﺟﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ و
زﯾﺎد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه :
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