دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎرم
 /دو راه دﻓﻊ ﻋﺬاب در ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﺳﺘﻮرات ﺳﻠﻮﮐﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در
ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎرم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺬاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﺷﺎراﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼﻗﺒﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا)س( ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۶در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺐ ﻣﺒﻌﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم)ص( و ﻣﺤﻮر ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﺧﺼﻮص
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻮد.
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺤﺚ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ :درﺑﺎره ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
دو ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻌﺼﺐ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(؛
وﺟﻮد آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﻋﺬاب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ دﺳﺘﻮرات ﺳﻠﻮﮐﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎرم؛ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎ اﺗﺼﺎل و ﻧﺬر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ،
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯽ ﺟﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﺳﻪ
ﺣﻤﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯽ ﺟﺎ در ﻋﻘﺎﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻗﺮآن
ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻤﯿﻪ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﻪ اﻷوﻟﻰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۳ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و  ۳ﺳﺎل
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ دﯾﻦ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮑﻦ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻦ .و در ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد و
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ .و ﻫﺮ ﺳﻪ را اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺒﺮج.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮج ﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ  ،دﯾﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮج ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از دور ﭘﯿﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮج ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ در آن ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺮج ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.اﺳﻼم ﺳﺎز و آوازو رﻗﺺ را ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺑﻪ ﺑﺮج ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در آن آراﻣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻃﺮف ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در آن آراﻣﺶ اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺑﺒﺮد ،و از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
و ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺒﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮدم دﻋﻮت ﮐﻨﻢ .و ﺣﺘﯽ در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺮا ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی؟ ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺠﺎ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﻢ ﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،در روز ﺣﺞ اﻟﻮداع  ۱۲۰ﻫﺰار ﺣﺎﺟﯽ را ﺟﻠﻮی
ﺧﻮدش دﯾﺪ و ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ
آﻣﺎده را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک
را درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﯽ آورد.

ﺷﻨـﺎﺧﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

ﺑـﺎ ﻗﺼـﻪ و داﺳـﺘﺎن

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ :ﺗﻔﮑﺮﺗﺎن را
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺑﻪ ﻗﺼﻪ و داﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﮐﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ آدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﺪ.

دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺬاب ﻧﺸﻮﯾﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﭼﯿﺰ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد دو ﭼﯿﺰ
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻣﺮا و دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮدن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و دوم ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮﻏﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آرام ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺸﺖ
و ﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎل و درﯾﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در آن آراﻣﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻗﺮآن ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺮﯾﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ دو ﺣﺲ ﻣﯽ ﮔﺬارم ﮐﻪ ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ و
ﺣﺲ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺣﺲ
ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﮑﺎف اﻣﺴﺎل ﯾﮏ  ۱۳ﺑﺪر آﻣﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺳﺤﺮ را ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﮏ
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ
و ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯽ
اﺳﺖ.

اﺻﻼ اﻋﺘﮑﺎف را ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﯾﺤﻪ ﻃﯿﺒﻪ
در اﻋﺘﮑﺎف  ۵ﻫﺰار ﻣﻌﺘﮑﻒ داﺷﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺸﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

دﺳـﺘﻮرات ﺳـﻠﻮﮐﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( در
ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺎرم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
ﺳﻠﻮﮐﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻨﻮی را اﯾﻦ ﺟﻮر ﻗﻮی ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در
دﺳﺘﻮرات ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎرم را دو ﻗﺴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آﻧﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﺟﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد،
اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ و آﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺎ ﮐﺮدن.
و ﻗﺴﻢ دوﻣﻤﺤﺎرم ،زﻣﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻠﺒﯿﻪ ،ﺗﺮﺳﯿﻤﯿﻪ و ﻓﻌﻠﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻗﻠﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ
وارد ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻧﮕﺎه ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
زﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺑﺪن ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه وارد ﻗﻠﺐ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻃﺮف  ۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺴﺠﺪی
اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ رود اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه زﻣﺎن دار در وﺟﻮدش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻨﺎه ﺗﺮﺳﯿﻤﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺧﻮب
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد و ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ؛
و ﮔﻨﺎه ﻓﻌﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺨﺮ اﻟﻢ ﺣﻘﻘﯿﻦ ﻓﺘﻮا داد و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد ﻗﺒﻞ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ،ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻫﺎ و دﯾﻮن او را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه زﻣﺎﻧﯿﻪ
اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎﺗﺶ را ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ ارث را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺬر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد و ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد،
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﺘﺎن را ﺣﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺪه ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد و در ﻧﺬر ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺧﺮﻣﺎی ﺳﺎده ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺬر ﮐﺮد.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ!

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ
دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ در
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﺮدم دﺷﻤﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
دوﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺮک ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻗﻬﻘﻬﻪ زدﻧﺪو ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮش اﺧﻼق
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوم ﭼﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺸﻮد ،آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﯽ دﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دزد ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دوﺳﺘﺶ ﻫﻢ ﻧﺪارد .و ﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ
اﺷﮏ ﺳﺤﺮ ﻧﺪارد در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن دﻟﻬﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر در:
اﯾﮑﻨﺎ

