آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺟـﺎودان :ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﻮرات
ذﻫﻨﯽ در ﻧﻤﺎز و راه ﮐﻨﺘﺮل آن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق ﺧﻮد در ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای زدودن اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ در ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن و دل ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه اﯾﻦ
ﺧﻄﻮرات در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات در
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺪ دوﻣﯿﻦ ﺷﺐ از ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان
ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﻮاﻋﻆ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ
ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮم.
ﻃﺒﻖ روال ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۷در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای زدودن اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ در ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و
دل ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات در
ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﯿﺪوارم از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺣﺮف ﺗﺎزه ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ
داﺋﻢ اﻟﺘﻔﮑﺮ ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﺎﻧﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺰرگ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﺮف ﺷﺪم و در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم؛ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺸﺎن را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺻﻼ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺣﺎل ﺳﯿﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﻣﻪ ﺧﻮدش ﺣﺮف
ﻧﻤﯽ زد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ و در ﺣﺎل ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪام ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﺎ ﭼﻮن دور ﺧﻮد را ﺷﻠﻮغ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﯽ رود روی ﻫﺰاران ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ درﺳﺖ ﮐﺮده
اﯾﻢ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻨﺎه ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺟﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ادارات اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ
در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﻮت ﮐﺮدن زﯾﺮ ﯾﮏ دﯾﮓ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم
داده اﯾﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ اوﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪش ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﺪت
ﺣﯿﺎﺗﺶ در دﻧﯿﺎ ﭘﺎﮐﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ را
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺳﻮزاﻧﺪه و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ در آن ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺮگ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و اوﻗﺎﺗﺶ ﺗﻠﺦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ
را ﺟﻠﻮی راه ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮود ،راه
ﺑﻬﺸﺖ را ﺧﻮدش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و
ﮐﻠﻮخ ﻫﺎ را از ﺳﺮ راﻫﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺰول ﺑﺎران رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را
ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ آن ﺑﺎرش رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﺣﺲ ﮐﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮس
ﻧﺪارﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﯿﺮ را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ /

ﻣﺮاﻗﺒﻪ از ﭼﺸﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل

ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺶ روزی ﻫﺰاران آدم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺲ اﯾﻦ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ دل ﺳﭙﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ در ﻣﺮﮐﺰ
ادراک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ از روح آدﻣﯽ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ در ﻧﻤﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ در ذﻫﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ) :وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺸﻤﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ در ذﻫﻨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ دﯾﺪﻧﯽ
ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .و ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ آن

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻄﻮرات ﻣﻨﻔﯽ در ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﻮرات
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .و
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺸﻢ و ﻧﮕﺎه و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد را در ذﻫﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ادراک ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮک
ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮ ﺧﻄﻮرات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود(.

ﻋﻠﺖ ﺧﻄﻮرات ذﻫﻨﯽ در ﻧﻤﺎز
وﻗﺘﯽ دارﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط از  ۱۰ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده در ذﻫﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
 ۱۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﻻن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از ﺟﻠﻮی ﻣﻦ رد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﯾﮏ
اﺛﺮ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،و اﮔﺮ دل آدم از ﮐﯿﻨﻪ ،ﺑﺨﻞ ،ﺣﺴﺎدت ﭘﺎک
ﺷﻮد دﯾﮕﺮ دﻟﺶ ﭼﺴﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ذﻫﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ از
ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ رد ﻣﯽ ﺷﻮد در ذﻫﻨﺶ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﺣﺴﺎدت،
ﺑﺨﻞ ،ﮐﯿﻨﻪ ،و ﻫﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﭼﺴﺐ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و آن ﺻﺤﻨﻪ را در ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دل ﭼﺴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی در
ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز را راﺣﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﻧﺎودان ﻃﻼ
ﺑﻮدﻧﺪ و داﺷﺘﻨﺪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ
ﮐﺎروان ﻫﻢ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺒﻮد و ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ دل ﭼﺴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﯾﺎدش ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻨﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ .ﭘﺲ
ﻣﻦ دارم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﺑﻮدن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ دارم
در ﺗﺮک ﮔﻨﺎه دل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺟﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ آن دل ﮐﻨﺪن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
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