ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮی و ﻫﻮس و ﺷﯿﻄﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ از اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،اﻧﺲ و ﺗﻼوت
ﺑﺎ ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل اداﻣﻪ داد.
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺷﺪ و ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻈﻢ
ﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺮوح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ام ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺆﻟﻒ ﺣﻮزوی ،ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ،در اﯾﻦ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎم
ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ
را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎ روزهداری در اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻧﻔﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی آن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ و
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﮑﯽ از اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ و
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه از اﯾﻦ
ﻣﺎه را دارﻧﺪ ،و ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺎ ورود ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل
ﻧﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻗﺮآن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی
ﺳﺎل ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻗﺮآن اﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪه و
ﻓﻘﻂ اﺷﺎرهای ﺑﻪ  ۴ﻣﺎه ﺣﺮام در ﺳﺎل ﺷﺪه وﻟﯽ اﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ در
آﯾﻪ  ۱۸۵ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷ َﻬ ْﺮ ُ ر َﻣَﻀ َﺎنَ اﻟَّﺬِی أُﻧْﺰ لَ
ِ
ﻓ ِﯿﻪِ اﻟْﻘُﺮ ْآنُ ﻫُﺪ ًى ﻟِﻠﻨَّﺎسِ«.
ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪر و ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮕﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ وﺟﻮد ﺷﺐ ﻗﺪر و ﻧﺰول ﻗﺮآن
در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﯾﮏ ﺳﻮره درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺷﺐ ﻟﯿﻠﻪ اﻟﻘﺪر در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺻﺒﺢ روز ﻗﺪر ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ اﺣﯿﺎء ﻧﯿﺰ در ﺷﺐﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺷﺐ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺐ زﻧﺪهداری و ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ

ﻣﻘﺪرات ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺷﺐ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﻬﻢ و
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﻓﺰود :در اﯾﺎم ﺳﺎل دﻋﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ،دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ ،زﯾﺎرت
ﻋﺎﺷﻮرا و ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص روز ﺧﺎﺻﯽ وارد
ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ،ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ در ﺗﻤﺎم ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻫﯿﭻ دﻋﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وارد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
دﻋﺎی ﻣﺨﺼﻮص وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺎه ﻋﺒﺎدت ،ﻣﺎه دﻋﺎ ،ﻣﺎه
ﺗﻀﺮع و زاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ وارد ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ره ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮای آﺧﺮت
ﺧﻮد و ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺒﺎدات ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد؟
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﮐﻨﻮن
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای از ﻋﺒﺎداﺗﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :رﻣﻀﺎن ﻣﯿﺪان
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ در آن ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻋﺮض ﺷﺪ؛ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درس اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،و اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه رﻣﻀﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﯾﮏ
ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه رﻣﻀﺎن،

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ را اﻣﺘﺤﺎن دادﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن
و ﻫﻮی و ﻫﻮس ﻧﻔﺲ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل ﺷﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه
رﻣﻀﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﮔﺎن در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻮاﯾﺰ اﻟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺎه اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ روی ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺳﺤﺮ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮرد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درس و
رﻣﻀﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ
در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﺮه
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ در
اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎم ﻣﺎه
اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻗﺒﻮﻟﯽ را
روزهداری

وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ را
ﻣﺮدود در اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻧﻔﺲ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺳﯿﻢ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاس ﻧﻔﺲ از دروﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮی و ﻫﻮس و ﺷﯿﻄﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای
دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ
روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و در دوره ﺳﺎل ﺑﻪ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ.
ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد رﻣﻀﺎن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺟﻬﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎد
ﺑﺎ دﺷﻤﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد؛ اﻣﺎ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ
اداﻣﻪ دارد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آﯾﻪ ۶۹
ﺳــﻮره ﻋﻨﮑﺒــﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ» :وَاﻟَّﺬِﯾــﻦ َ ﺟ َﺎﻫَــﺪ ُوا ﻓ ِﯿﻨَــﺎ
ــﻪَ ﻟَﻤَـ
ــﺒُﻠَﻨَﺎ ۚ وَإِنَّ اﻟﻠَّـ
ــﺪِﯾَﻨَّﻬ ُﻢْ ﺳُـ
ﻟَﻨَﻬ ْـ
ــﻊَ
اﻟْﻤُﺤ ْﺴ ِﻨِﯿﻦ َ«.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ را از ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺐ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  ۱۷ﺳﺎﻋﺖ روزه
ﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردﯾﻢ و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه را در ﺳﺎﯾﺮ
اﯾﺎم ﺳﺎل ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ
درس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮی ﻧﻔﺲ داد ،آدﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،و اﯾﻦ ﯾﮏ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺒﺮ و ﻗﯿﺎﻣﺖ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻫﺴﺖ
ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪراﺣﺘﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی
دوﺑﺎره ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺟﻠﻮی
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک از اﻋﻤﺎل و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺣﺎﻻت ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻮﺷﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮﺗﺐ در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺖ و درس آن ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻮی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی زرﻧﮓ
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼس
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺪﻫﺪ و رﻓﻮزه
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﮔﺮ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﮐﻼس درس داﻧﺸﮕﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده
ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس
ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
رﺳﯿﺪ.
اداﻣﻪ اﻧﺲ و ﺗﻼوت ﺑﺎ ﻗﺮآن در دﯾﮕﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺲ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و اﻋﻤﺎل آن ﺗﻼوت ﻗﺮآن در
اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن زﯾﺎدی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼوت و اﻧﺲ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﯾﻦ
ﻗﺮآنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ آن ﻧﺮود.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن داﺷﺘﯿﻢ،
اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل اﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻔﯿﻌﺎن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻗﺮآن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼوت
و اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﯾﮑﯽ از دروس ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی
ﺳﺎل آن را اداﻣﻪ داد.

اﻫﺪای ﺳﻪ ﻋﻨﻮان از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮدن و ﺳﻪ ﻋﻨﻮان از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » :ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی«
ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ » ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ع« » ،ﺧﻤﺲ و ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس آن در ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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