آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺪرﺳﯽ/ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﻗﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ
آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ
][ ”box type=”shadowآﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
آﯾﻪ ۲۸ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﺮ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷در اداﻣﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۸ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻤﺎن ،ﮐﻔﻠﯿﻦ ،ﻧﻮر و ﻣﻐﻔﺮت در
اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ
ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺪن ﺗﻘﻮا ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ،ﻟﺰوم اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،آﺛﺎر ﻧﻮر اﯾﻤﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﺷﻪ و
ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﻮری ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،و ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ در
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و ﻣﻔﺴﺮ
ﺗﻔﺴﯿﺮ  ۱۸ﺟﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺧﺮدادﻣﺎه در
اداﻣﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ
َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﯾَﺎ أ ﯾُّﻬ َﺎ اﻟ َّﺬ ِﯾﻦ َ آﻣ َﻨُﻮا اﺗ َّﻘُﻮا
اﻟﻠ َّـﻪَ وَآﻣ ِﻨُـﻮا ﺑِﺮ َﺳ ُـﻮﻟِﻪِ ﯾُﺆ ْﺗ ِﮑ ُـﻢ ْ ﮐ ِﻔ ْﻠ َﯿْـﻦ ِ ﻣ ِـﻦ ْ
ر َﺣ ْﻤ َﺘ ِﻪِ وَﯾَﺠ ْﻌَﻞ ْ ﻟ َﮑ ُﻢ ْ ﻧ ُﻮر ًا ﺗ َﻤ ْﺸ ُﻮنَ ﺑِﻪِ وَﯾَﻐْﻔِﺮ ْ
ﻟ َﮑ ُﻢ ْ وَاﻟﻠ َّﻪُ ﻏ َﻔ ُﻮرٌ ر َﺣ ِﯿﻢ ٌ « ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﯾﻢ؟

ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻤﺎن در ﺧﻄﺎب ﻗﺮآﻧﯽ » ﯾَﺎ
َ
أ ﯾُّﻬ َﺎ اﻟ َّﺬ ِﯾﻦ َ آﻣ َﻨُﻮا « در آﯾﻪ
 ۲۸ﺣﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده
اﻧﺪ ،و ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﯾﻢ

ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺠﺪد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﻦ ﺧﻄﺎب
دو ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮔﺰﯾﻨﻪ اول در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎب ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﮐﻪ
اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺖ .وﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻠﯽ اﯾﻤﺎن
ﺑﺮﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم در اﯾﻦ ﺧﻄﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ؛ و
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻤﺎن
آورﻧﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻗﺮب اﺳﺖ.
ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺪن ﺗﻘﻮا ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻘﻮا ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﺮﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده »
اﺗ َّﻘُﻮا اﻟﻠ َّﻪَ وَآﻣ ِﻨُﻮا ﺑِﺮ َﺳ ُﻮﻟ ِﻪِ« ،و ﺗﻘﻮا را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﯿﺎورد ،ﺧﻮد اﯾﻦ اﯾﻤﺎن
ﺗﻘﻮا اﺳﺖ .و ﺗﻘﻮا ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را از ﻋﺬاب و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدن اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﻋﺬاب و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا،
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﻮا اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :اﺗ َّﻘُﻮا اﻟﻠ َّﻪَ وَآﻣ ِﻨُﻮا
ﺑِﺮ َﺳ ُﻮﻟِﻪِ «.
ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻔﻠﯿﻦ در

آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ

آﯾﻪ ۲۸
ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﻠﯿﻦ در
ـﺖ  » :ﯾُﺆ ْﺗ ِﮑ ُـ
ـﺪه اﺳـ
ـﻪ آﻣـ
ـﻪ آﯾـ
ـﺮد :در اداﻣـ
ـﺎر ﮐـ
ـﺪ اﻇﻬـ
ﺣﺪﯾـ
ـﻢ ْ

ﮐﻔﻠﯿﻦ از ﮐﻔﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﻔﻞ ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ روی
ﮐ ِﻔ ْﻠ َﯿْﻦ ِ «،
ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﭼﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻔﻠﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ در
اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻔﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﮐﻤﮏ ﺣﺎل اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ دو ﮐﻔﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺗﺎ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و دوم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دو اﯾﻤﺎن رو ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﺮ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن دو اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و دوم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ)ص(
اﺳﺖ.و اﯾﻦ ﮐﻔﻠﯿﻦ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻀﺎﻋﻒ دو اﯾﻤﺎن
آوردن اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ دو رﺣﻤﺖ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در دﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮی در آﺧﺮت
اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻔﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﺪه ای از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺪود  ۷۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻧﺰد
ﻧﺠﺎﺷﯽ رﻓﺘﻨﺪ و وی را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺪه از
ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺿﻊ ﻣﺎدی ﺳﺨﺘﯽ
دارﻧﺪ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دادﻧﺪ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻤﺎ دو اﺟﺮ دارﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ اﺟﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﯿﺴﯽ)ع( و دوم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺟﺮ
دارﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد ،و اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﯾﮏ رواﯾﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﭘﺲ ﮐﻔﻠﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﻫﻢ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ دو
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻟﺰوم اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ .اﺻﻼ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ را ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ
را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ اﺣﺘﺮام اﺟﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻮر در اﯾﻦ آﯾﻪ  /اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻮر در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ » ﻧﻮراً « در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده  » :ﯾﺠﻌﻞ ﻟﮑﻢ
ﻧﻮرا « ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮری ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮاد ﻫﻤﺎن ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ۱۳
اﯾــﻦ ﺳــﻮره آﻣــﺪه ﮐــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ » :ﯾَــﻮْمَ ﯾَﻘُــﻮلُ
ــﻮا
ــﻦ َ آﻣَﻨُـ
ــﺎتُ ﻟِﻠَّﺬِﯾـ
ــﺎﻓ ِﻘُﻮنَ وَاﻟْﻤُﻨَﺎﻓ ِﻘَـ
اﻟْﻤُﻨَـ
اﻧْﻈ ُﺮ ُوﻧَــﺎ ﻧَﻘْﺘَﺒِــﺲ ْ ﻣ ِــﻦ ْ ﻧ ُــﻮرِﮐ ُﻢ ْ ﻗ ِﯿــﻞ َ ار ْﺟ ِﻌُــﻮا
ْ
وَر َاءَﮐ ُﻢْ ﻓ َﺎﻟ ﺘَﻤِﺴ ُﻮا ﻧ ُﻮر ًا ﻓ َﻀ ُﺮ ِبَ ﺑ َﯿْﻨَﻬ ُﻢْ ﺑِﺴ ُﻮرٍ
ﻟَـﻪُ ﺑ َـﺎبٌ ﺑ َـﺎﻃ ِﻨُﻪُ ﻓ ِﯿـﻪِ اﻟﺮ َّﺣ ْﻤَـﻪُ وَﻇ َـﺎﻫ ِﺮ ُه ُ ﻣِـﻦ ْ
ﻗ ِﺒَﻠِﻪِ اﻟْﻌَﺬ َابُ «،
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ روز ﻧﺪارد و آن ﺷﺐ
ﻗﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﮏ روز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﺪارد و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻧﻮر در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر در دﻧﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در آﯾﺎت
ﻗﺮآن زﯾﺎد آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻮر در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دو راﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﮏ ﻧﻮری در ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ راه را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او ﺑﺮات ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ راه اﺻﻠﯽ ﮐﺪام راه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺗﻔﺴﯿﺮ رواﯾﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮر اﻣﺎم ﻫﺮ زﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن اﻣﺎم ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ را ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﺎ ﺑﻪ آن را ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و وﺟﻮد اﻣﺎم ﯾﮏ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ /ﺑﺮای ﻗﺒﺮﺗﺎن ﻧﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و از
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮری ﺑﺮای آن ﺷﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﮑﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻮدم و
در ﺷﺐ روز  ۱۳رﺟﺐ ﻗﺮار ﺷﺪ در ﺟﻤﻊ زاﺋﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدی را ﮐﺎروان ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﺪم اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی زﻧﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺒﺮ
ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ را ﺑﺮدارﯾﺪ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮدم.
وی اداﻣﻪ داد :در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﻻن دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﻗﺪم زدﯾﺪ و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ و ﺑﺎزاری
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ
ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺧﻮب ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ دارم و آن اﯾﻦ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ؟! اﻣﺸﺐ ﺷﺐ
آﺧﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﺐ ﻗﺒﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ
ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ را در ﭘﯿﺶ
رو دارﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و دﻋﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ روﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽ رود .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺗﻮﺷﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻢ و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﺎروان ﺷﻤﺎ ﺟﺎی
ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﺟﺎ
اﯾﻦ ﺣﺠﺎج را در ﻋﺮﻓﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده و آب و ﻏﺬای
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺮﻓﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ
ﺳﺎل در ﻗﺒﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻗﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﭼﻘﺪر

وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ!
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﻮر و ﺗﻮﺷﻪ ای ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻗﺒﺮ  /ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﻮری ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻗﺒﺮ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺛﻮاب ﻓﺮاواﻧﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﺻﻮرت
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ وﻗﺖ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺟﻮان را آن ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن
دﯾﺪم ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﺪه
اﯾﺪ؟ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ ،رﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻫﺎ ﮐﻪ
ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی داﺷﺘﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ از ﻧﻮر ﻧﻤﺎز
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ درﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻓﺰود :ﺷﯿﻄﺎن در اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ او
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﯽ
و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺪﻫﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ
ﺷﯿﻄﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮای ﮐﻮر ﮐﺮدن ﺣﺮف ﺷﯿﻄﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﻢ و ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را
ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﻗﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻼب
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺗﻬﺮاﻧﯽ در
دﻗﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻼب اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻧﻮر
را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؛ ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﺠﺘﻬﺪی را اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اول
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ آﯾﺎ در ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺸﻮد
ﻧﻮری ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ وی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﻐﻔﺮ ﻟﮑﻢ در آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ  /ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﯾﻪ  ۲۸ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﯾَﻐْﻔِﺮ ْ ﻟ َﮑ ُﻢ ْ وَاﻟﻠ َّﻪُ ﻏ َﻔ ُﻮرٌ ر َﺣ ِﯿﻢ ٌ «
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﮔﯿﺮم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﺳﺎده
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و راﺣﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪا ﻧﻤﯽ آﻣﺮزد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ را ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻣﯽ آﻣﺮزد و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺨﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺣﻤﺎم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻟﯿﻒ و
ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﻤﺎم ﻧﺮوﯾﺪ ،ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن
ﺑﺪن ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺣﺠﺎب درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺠﺎب زود ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ
و ﭘﺎک ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ و ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
ﻧﮑﺮده ام ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ آﻣﺮزم و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَاﻟﻠ َّﻪُ ﻏ َﻔ ُﻮرٌ ر َﺣ ِﯿﻢ ٌ «.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رﺣﯿﻢ را در اﻧﺘﻬﺎی
آﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﯾﮏ رﺣﻤﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آﻣﺪه ای اﯾﻦ
اﺿﺎﻓﻪ را ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ.
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