ﻧﮑـﺎﺗﯽ از درس اﺧﻼق آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ
اﺣﺪی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮب و ﻣﻌﻨﻮی از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺬر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ از
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺷﺎره و در اداﻣﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎب زﻧﺎی ذﻫﻨﯽ ﺣﺘﯽ در
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻼل ،اﺛﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻔﺎر ،اذﯾﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﯾﺎر ﺷﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺰﻫﺮا)س( ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎء ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮب و ﻣﻌﻨﻮی از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺬر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ از
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺑﺎب زﻧﺎی ذﻫﻨﯽ ﺣﺘﯽ
در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻼل ،اﺛﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻔﺎر،
اذﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﺰﯾﺪه ای از ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را در اداﻣﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﺛﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ دارد ،و ﺣﺘﯽ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺮق در ذات ﺧﺪا ﺷﻮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﭘﺮﺗﻮی ﭘﺎﮐﯽ زن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن
ﻏﺮق در ﺷﻬﻮت ﺷﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺷﺘﯽ از ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻬﻮت او ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﮐﯽ و زﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو ﭘﺎﮐﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ زن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻘﺮ ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ
ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن در آﯾﻨﺪه و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻫﻤﯿﻦ دوران ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﮐﻮدﮐﯽ آرام آرام آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺣﺠﺎب آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻤﺎن آورﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻔﺎر
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ای از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ
از ﮐﺎﻓﺮان ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  ۷۲ﺳﻮره ﺣﺞ ﻣﯽ
ُ
َ
ـﻦ ْ ذ َﻟِﮑ ُـ
ـﺮ ٍّ ﻣِـ
ـﻢْ ﺑِﺸ َـ
ـﻞ ْ أ ﻓ َﺄ ﻧَﺒِّﺌُﮑ ُـ
ـﺪ » :ﻗ ُـ
ﻓﺮﻣﺎﯾـ
ـﻢُ
ـﺮ ُوا وَﺑِﺌْـ
ـﻦ َ ﮐ َﻔَـ
ـﻪُ اﻟَّﺬِﯾـ
ـﺪ َﻫَﺎ اﻟﻠَّـ
ـﺎر ُ وَﻋ َـ
اﻟﻨَّـ
ـﺲ َ
اﻟْﻤَﺼ ِﯿﺮ ُ «؛ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻔﺮ ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دوﺳﺘﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﻣﺎ در ﺻﻒ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؛
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و وﻋﺪه ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﻧﮑﻨﺪ از
ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،زﻧﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻟﻮاط ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،اﺳﺘﻤﻨﺎء ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ،
اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻮس ﺑﺎز ﻧﺸﻮﯾﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اداره ﺷﻬﻮت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻦ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ اداره ﺷﻬﻮت ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻮس ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺣﺪی دارد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮس ﺑﺎز ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
زﻧﺎی ذﻫﻨﯽ  /ﻣﺮاﻗﺒﺖ ذﻫﻨﯽ در ﻟﺤﻈﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻼل

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ در ارﺗﮑﺎب زﻧﺎی ذﻫﻨﯽ ﮔﻔﺖ :در
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﻼل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻼل ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﺣﺮام ﻧﮑﻨﯿﺪ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ذﻫﻨﺘﺎن زﻧﺎ ﻧﮑﻨﺪ و آﻗﺎ ﭼﻬﺮه ﺧﺎﻧﻤﯽ دﯾﮕﺮ
و ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻬﺮه ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را در ذﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﯿﻄﺎن در اوﻻد و ﻧﻄﻔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
در آﯾﻪ  ۶۴ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻣﯽ
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺷﺎره و
َ
َ
ــﯽ اﻷْ ﻣْـ
ــﺎرِﮐ ْﻬ ُﻢْ ﻓ ِـ
ــﺪ » :وَﺷ َـ
ﻓﺮﻣﺎﯾـ
ــﻮَال ِ وَاﻷْ وْﻻَ د ِ
وَﻋ ِﺪ ْﻫُﻢْ «.
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮب و ﻣﻌﻨﻮی از ﺧﺪاوﻧﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎه ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ را ﻣﯽ
دﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﯾﮏ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮب را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﻗﺖ ﺧﻮد را ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪ،
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ و
ﻟﺬت ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﺪر رود.
ﻧﺬر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﻧﺬر ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
و ﻓﺮاﻏﺖ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک اﺷﺎره
و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺬر
ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﻧﺬر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻢ
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺧﺪا ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،و ﺳﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﭼﺮا ﻓﻼن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  ۹۲ﺳﻮره ﺷﻌﺮا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَ ﻗﯿﻞ َ ﻟَﻬ ُﻢْ
َ
أ ﯾْﻦ َ ﻣﺎ ﮐ ُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﺒُﺪ ُونَ  ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﮐﺠﺎﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ «؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﻓﻼن ﺣﺎج آﻗﺎ ﯾﺎ ﻓﻼن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺠﺒﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻫﺎ را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
رﻓﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺮم ﻧﮑﻨﻨﺪ.
دو ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار و اذﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  ۶۱ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻣِﻨْﻬ ُﻢُ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ
ُ
ُ
ﯾُـﺆْذ ُونَ اﻟﻨَّـﺒِﯽ َّ وَﯾَﻘُﻮﻟُـﻮنَ ﻫُـﻮَ أ ذ ُنٌ ﻗ ُـﻞ ْ أ ذ ُنُ
ﺧ َﯿْﺮ ٍ ﻟَﮑ ُﻢْ ﯾُﺆْﻣِﻦ ُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ وَﯾُﺆْﻣِﻦ ُ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦ َ
وَر َﺣ ْﻤَﻪٌ ﻟِﻠَّﺬِﯾﻦ َ آﻣَﻨُﻮا ﻣِﻨْﮑ ُﻢْ وَاﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﯾُﺆْذ ُونَ
َ
ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠَّﻪِ ﻟَﻬ ُﻢْ ﻋ َﺬ َابٌ أ ﻟِﯿﻢٌ «؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﮐﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮔﻔﺘﻨﺪ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﯿﺎت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( ﺑﺎز
اﯾﺸﺎن را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اول اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮک اﻣﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮک
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﺪن ،ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﺷﺪن ،ﺧﻮدﺑﯿﻦ ﺷﺪن اﻣﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ .و دوم ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻌﺪ از ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ آرزوﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻣﺘﺸﺎن
اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ دو ﻗﻄﺒﯽ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺰء ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮ دوران آﺧﺮ
اﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت دو ﻗﻄﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻋﺪه ﺷﻬﻮت دارﻧﺪ و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﻮت ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﺻﺎﻟﺢ در اﯾﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء راﺑﻄﻪ و اﻧﺲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺰاع و دﻋﻮای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﻧﺰاع ﻣﺜﻞ دﻋﻮا و
ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺰاع و دﻋﻮای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻼ اﻣﺮوز در ﺗﻬﺮان ﺑﺎران ﺑﯿﺎﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎران
ﺑﺒﺎرد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺟﻮر اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﮓ ﺧﺪا رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﻨﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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