ﺷﺐ ﻗﺪر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺖ ﻫﺎ/ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﻣﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۵و  ۲۶ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪﺑﺮ در
ﻗﺮآن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮت و ﮐﺘﺎب در ذرﯾﻪ
ﻧﻮح)ع( و اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت درﺑﺎره
اﻫﻤﯿﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و  ۵وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﺷﺎراﺗﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎدﻋﻠﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﺎن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ،
ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای در ﻗﺮآن
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ دﻧﯿﺎ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ
وی اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺪ و در و ﭘﻨﺠﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑِﺎﻟ ْﻐَﯿْﺐِ در آﯾﻪ  ۲۵اﯾﻦ ﺳﻮره  /اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﯾﻪ  ۲۵ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ … » :وَ ﻟِﯿَﻌْﻠَﻢَ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﻦ ْ ﯾَﻨْﺼ ُﺮ ُه ُ وَ ر ُﺳُﻠَﻪُ
ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐ ِ …« ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺐ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ ﮐﺎری دارای اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
آن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺖ ﻫﺎ و دل ﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ را ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﻧﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در
ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺖ ﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و دل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪرد ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد.
وی اداﻣﻪ داد :دل ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ دل
را ﺑﺮای ﺧﻮدش رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را ﮐﺠﺎ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺐ
ﻫﺎی ﻗﺪر اﯾﻦ دل را ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻓﺰود :در رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺋﻤﻪ)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را اﻧﺘﻬﺎی روز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻘﺐ
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ دو ﺗﺎ ﻃﻠﺒﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺼﯿﺒﺤﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ روز اول ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮏ
اﻧﮕﯿﺰه ای در دل داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺳﺮﺑﺎزی ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﻮﯾﺪ،
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ وارد ﺷﺪﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ
اﻧﮕﯿﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﻢ درس ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ را
ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ دارد.
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻋﻤﺎل در ﺷﺐ ﻗﺪر
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر ﺷﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﮐﻼه ﺧﻮد را ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎره او ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﯾﻪ  ۲۵ﺳﻮره

ﺣﺪﯾﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ ،ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن » وَ
ﻟِﯿَﻌْﻠَﻢَ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﻦ ْ ﯾَﻨْﺼ ُﺮ ُه ُ وَ ر ُﺳُﻠَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻐَﯿْﺐ ِ «
اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در راه ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺮوﯾﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺮﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺮ ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻬﺎد ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﻧﻬﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ از ارزش ﻫﺎی واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮود و ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
آﯾﻪ  ۲۶ﺣﺪﯾﺪ و ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮت و ﮐﺘﺎب در ذرﯾﻪ

ﻧﻮح)ع( و

اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۲۶ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ » :وَﻟَﻘَـﺪ ْ أ ر ْﺳَـﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣ ًـﺎ وَإِﺑ ْﺮ َاﻫ ِﯿـﻢَ
وَﺟ َﻌَﻠْﻨَـﺎ ﻓ ِـﯽ ذ ُرِّﯾَّﺘِﻬ ِﻤَـﺎ اﻟﻨُّﺒُـﻮَّه َ وَاﻟْﮑ ِﺘَـﺎبَ
ﻓ َﻤِﻨْﻬ ُﻢْ ﻣُﻬ ْﺘَﺪٍ وَﮐ َﺜِﯿﺮ ٌ ﻣِﻨْﻬ ُﻢْ ﻓ َﺎﺳ ِﻘُﻮنَ « ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح)ع( و ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و در ذرﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت و ﮐﺘﺎب را ﻗﺮار
دادﯾﻢ؟ و ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻻن در دﻧﯿﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺪر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮش ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دارد و اﯾﻦ از
اﺛﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﺪرش ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
ذرﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﭘﺮﭼﻤﺪاران دﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﻧﺼﺎﻓﺎ از ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻤﯿﻦ ذرﯾﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از روز رﺣﻠﺖ
ﺣﻀﺮت ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﭘﺮﭼﻤﺪاران دﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺣﺘﺮام آﻧﺎن ﻧﺰد ﻣﺮدم
آﯾﺖ

اﻟﻠﻪ

ﻣﺪرﺳﯽ

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

وﺟﻮد

ﻗﺒﻮر

اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن

در

ﺳﺮاﺳﺮ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﻫﻤﻪ ذرﯾﻪ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن در اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای
ﯾﮏ اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﻼن اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﻫﻤﯿـﻦ اﻣـﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿـﯽ)ع( در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣـﺎ و دﯾﮕـﺮ
اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﭼﻘﺪر اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ)ع( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻘﺪر اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن زﻧﺪه و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ
دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ذرﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ
و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ اﻣﺎ
ﭼﻘﺪر ﮐﻢ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺣﺘﺮام
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ذرﯾﻪ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺒﺎﯾﺪ ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دوم ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﻫﺴﺘﻨﺪ ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣﺮﮐﺘﯽ از او ﺳﺮ زده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺧﻮب ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺘﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺑﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در دﻧﯿﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در دﻧﯿﺎ اﺷﺎره
و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ
ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دارم و ﯾﮏ ﺣﺮف ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮف ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ارﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺸﺮ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻄﺮت و ﻋﻘﻞ داده
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﺷﯿﻄﺎن و ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﺎ

ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﯿﺘﻢ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺎ اﺑﻮاب و ﺑﺎب ﻫﺎی رﺣﻤﺘﯽ ﻗﺮار داده
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ)ع( در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اداﻣﻪ داد :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﻧﻮاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻐﺰ
ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﺳﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻻ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﻦ
ﺗﻬﺮان ﻧﺒﻮدم و اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ رد ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﮑﺎن آﻣﺪن ﺑﻪ آن
ﻣﮑﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﺑﻊ وﻗﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﻢ ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎدﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
دﯾﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻼت را ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ام ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ
ﻋﻠﯽ)ع(؛ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮزخ و ﻗﺒﺮ ﻫﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽ
رﺳﺪ.
ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و ﺷﮑﺮ اﯾﺸﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻀﺮت اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺳﺮاغ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺮوح
ﺷﺪه و  ۷۰زﺧﻢ در ﺑﺪن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و اﯾﺸﺎن
را ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﺮام ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺒﺮاً ﯾﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺻﺒﺮ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺧﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درد دارﯾﺪ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( اﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ داده اﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا اﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ و ﺟﺎی
ﺻﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا اﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﻻ ﺑﺎ دﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در راه ﺧﺪا ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮم

وﻟﯽ ﻋﻤﻮی ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد ای ﻋﻠﯽ)ع(
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ.
ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﻪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در آﯾﻪ  ۶۴ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻟَﻮْ أ ﻧَّﻬ ُﻢْ
َ
إِذ ْ ﻇ َﻠَﻤُﻮا أ ﻧْﻔُﺴ َﻬ ُﻢْ ﺟ َﺎءُوک َ ﻓ َﺎﺳْﺘَﻐْﻔَﺮ ُوا اﻟﻠَّﻪَ
وَاﺳْﺘَﻐْﻔَﺮ َ ﻟَﻬ ُﻢُ اﻟﺮ َّﺳُﻮلُ ﻟَﻮَﺟ َﺪ ُوا اﻟﻠَّﻪَ ﺗَﻮَّاﺑ ًﺎ
ر َﺣ ِﯿﻤًﺎ «.
ﺻﻠﻮات ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دﻋﺎ
وی اداﻣﻪ داد :دﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﯿﺪ ،از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻠﻮات ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ اﯾﻦ دﻋﺎ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود .ﭘﺲ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ادای اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ و
ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را ﻫﻢ واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و ﮐﻠﻤﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ دوﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﮐﻠﻤﺎت آﻧﺎن
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﯿﭻ دﯾﻦ و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﻗﺪر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺳﺨﻨﺎن از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و  ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﻨﯿﺪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ  ۴۰ﺣﺪﯾﺚ از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﺳﻮی داﯾﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﯾﮏ داﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدم ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﮐﻪ وی در زﻧﺪان ﺑﻮد و آﻧﺠﺎ ﻧﺬر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﯾﺎ
اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ)ﻋﺞ( ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ از اﯾﻦ
زﻧﺪان آزاد ﺷﻮم ﯾﮏ ﮐﺘﺎب در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
وی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاری و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺬرت را ادا ﮐﻦ ،و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻊ

ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ( ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺪود  ۲۰روز
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ او را ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﺮ ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺋﻤﻪ)ع( و
 ۱۴ﻣﻌﺼﻮم)ع( را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( و ﺣﻔﻆ
ﺷﻌﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ و ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﯿﺌﺖ را اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
در ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﺎﺷﯿﻢ
وی ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺷﺎره و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ
واﻗﻌﺎ روح ﻣﺎ در ﺷﺎدی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺷﺎد و در اﻧﺪوه آﻧﻬﺎ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻓﺎﺿﻞ
ﻃﯿﻨﺘﻨﺎ ،ﯾﺤﺰﻧﻮن ﻟﺤﺰﻧﻨﺎ و ﯾﻔﺮﺣﻮن ﻟﻔﺮﺣﻨﺎ.
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻟﻄﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪا
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم
اﯾﺮان در ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻟﯿﻠﻪ ﻗﺪر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر وﻋﺰای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺪه ﯾﻘﯿﻦ دارم ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻄﻒ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر و ﻋﺰای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری و اﺣﯿﺎء ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
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