ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ اﺣـﺪی ﺑـﻪ
ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ
][ ”box type=”shadowآﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﮑﺎف ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺳﻪ روزه اﻋﺘﮑﺎف ﺧﻮد را ﻧﺬر
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺘﺎن را ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را اﻋﻈﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
ذﮐﺮی را ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ در روز ﻣﯿﻼد
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ) ﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۳۹۷و در اوﻟﯿﻦ روز اﻋﺘﮑﺎف
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎص از ﺟﻮار ﺣﺮم ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س(
داﺷﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی ،اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه و ﻣﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻠﻤﺬ در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦ زاده ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد ،ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋه ﺟﻤﻊ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪﺷﺘﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﭘﺎﮐﺪﺷﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪاده ﮐﻮی دوﺳﺖ
ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﺟﻮان ﭘﺎﮐﺪﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف رﺟﺒﯿﻪ در
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﯾﻦ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت و در
آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان دل از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻮچ
ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺳﻪ روز
را ﺑﺮای ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ و ﻧﺠﻮای ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮﺷﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس آﻗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﻨﮏ در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ از دﯾﺎر ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻪ و ﯾﺎدﮔﺎر اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن را ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﻪ و اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺎل و

ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ،ﺟﻠﺴﻪ درس
اﺧﻼق ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻦ
دﻟﺪادﮔﺎن ﮐﻮی دوﺳﺖ در ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻮراﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
اوﻟﯿﻦ روز اﻋﺘﮑﺎف را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ و اﺳﺘﺎد اﺧﻼق در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
و ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﻮش و ﺟﺎن ﮔﺮد ﻣﻨﺒﺮ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ واو از ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ روﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت
اﺳﺘﺎد اﺣﺪی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻮراﻧﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی و در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺷﻪ ای از
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﭽﯿﻨﻢ و ﻣﺎﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺮه دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﮔﺮددﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ
اﻋﺘﮑﺎف ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت  /ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺴﻠﺘﺎن ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺷﻮﻧﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی ،در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و
ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﮑﺎف در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ دارﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﺴﻠﺘﺎن ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن دﻫﻪ
آﺧﺮ رﻣﻀﺎن را ﻣﻌﺘﮑﻒ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﻮاب روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ
در اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ رﺟﺐ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ روزه ﯾﮑﺴﺎل را ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ و اﯾﻦ ﺛﻮاب روزه داران اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ اﺳﺖ.
ﻧﺬر ﺳﻪ روز روزه اﻋﺘﮑﺎف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﮑﻔﯿﻦ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز روزه اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ را
ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﻪ روز را ﮐﻪ روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را
ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ دﺳﺘﻮر دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻧﺬر
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﻼن زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻼن ﺧﻮاﺳﺘﻪ را دارﯾﺪ آن را
ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺬر ﮐﺮدن روزه
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد واﺟﺐ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻋﺘﮑﺎف ﺷﻤﺎ
ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ،ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﺰء ﯾﺎران ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ)ﻋﺞ(
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺬر روزه اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﻓﺰودﻧﺪ :رﻓﻘﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮزخ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﺮزخ ﺑﺎور
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﺮزخ ﺣﻖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ،
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺎرف ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻮی ﮔﻨﺎه را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.ﭼﺸﻢ ،ﮔﻮش و ﻧﻔﺲ
او ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه دﻋﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻋﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ وارد اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺸﻮم اﻋﻤﺎل ﻣﻦ در اﯾﻦ داراﻟﻄﺒﯿﻌﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در
ﻗﺒﺮ و ﺑﺮزخ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ وارد ﺷﻮم ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺘﺎن ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
رﻓﻘﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ ﺧﻮش
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺲ ﺑﺸﻮد ﺗﺎزه ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ و زﺷﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﻼن ﺑﭽﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﺸﮑﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻧﻔﺲ وﺟﻮدی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روزی
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻤﺎم آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف آﻣﺪه اﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻔﺲ اﻋﻈﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻔﺲ را اﻋﻈﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﻋﻈﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻔﺲ اﻋﻈﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ و داﺋﻢ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
رﺟﺐ ﻣﺎه ﺗﻔﮑﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮدن در ﻣﺎه رﺟﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ
ﻫﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﺪ رﺟﺐ ﺷﻤﺎ رﺟﺐ اﺳﺖ .و ﻓﺮدا
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻟﺮﺟﺒﯿﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رﺟﺐ را
درک ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﺠﺎ آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

ذﮐﺮی ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ(
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺼﺪﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﯾﺎران اﻣﺎم زﻣﺎن
)ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﻬﺎرت و ﻧﻮری را ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺪﺳﺖ
آورده اﯾﺪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﭼﻮن

دﻟﻤﺎن را ﺟﺎرو ﻧﺰدﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم
زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻫﺮ ﺷﺐ  ۱۰۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﻟﻤﺴﺘﻐﺎث ﺑﮏ ﯾﺎﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )ﻋﺞ(.
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