آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان :دو ﻧﻮع ﺣﯿﺎت
و ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن/ﺣﻔﻆ ﺟﺴﻢ
][ ”box type=”shadowآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺣﯿﺎت
اﻧﺴﺎن و دو ﻧﻮع ﻣﺮگ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ،و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ را ﺣﯿﺎﺗﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮر ﺑﺮای آﺧﺮت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد[box/].
ﺣﯿﺎت
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮاﻋﻆ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان
ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰
ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺣﮑﺎم آﻏﺎز
ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻀﺎر ﭘﺮداﺧﺖ.
در اداﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره دو ﻧﻮع ﺣﯿﺎت و دو ﻧﻮع ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
و درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن و ﮐﺴﺐ ﻧﻮر ﺑﺮای آﺧﺮت
اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن در ﻟﺰوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺴﻢ و ﺳﻼﻣﺖ آن ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎدی از ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺴﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه
ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
دو ﻧﻮع ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
آﯾﺖ

اﻟﻠﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻠﯽ

ﺟﺎودان،

اﺳﺘﺎد

اﺧﻼق

ﺷﻬﺮ

ﺗﻬﺮان،

ﺷﺎﻣﮕﺎه

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮاﻋﻆ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻃﻼب ،ﺣﻮزوﯾﺎن و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آدﻣﯽ دو ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﺟﺎﻧﺪاران ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ و آب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را در ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﯿﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و اﺳﯿﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص آدﻣﯽ زاد اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ آن را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آدﻣﯽ آن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ای از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽ رود.

دو ﺑﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ دو ﻣﺮگ را در ﭘﯿﺶ رو دارد،
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آدﻣﯽ دو ﻧﻮع ﺣﯿﺎت دارد ،دو ﻧﻮع ﻣﺮگ ﻫﻢ در اﻧﺘﻈﺎر
او اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺑﺎر ﻣﺎ را ﻣﯽ ﻣﯿﺮاﻧﺪ و دو ﺑﺎر زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮب ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮگ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
دﻣﯿﺪن در ﺻﻮر و ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺮگ دوم ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺮگ اول ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آدﻣﯽ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮزخ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﺮگ دوم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮر دﻣﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎن در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ دﻣﯿﺪه ﺷﺪن در ﺻﻮر ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽ
ﻣﯿﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺮگ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺰء ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣُﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻗﺮآن آﯾﻪ  ۶۸ﺳﻮره زﻣﺮ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ » :وَﻧُﻔِــﺦ َ ﻓ ِــﯽ اﻟﺼ ُّــﻮرِ ﻓ َﺼ َــﻌِﻖَ ﻣَــﻦ ْ ﻓ ِــﯽ
اﻟﺴ َّــﻤَﺎوَاتِ وَﻣَــﻦ ْ ﻓ ِــﯽ اﻷْ َر ْضِ إِﻻَّ ﻣَــﻦ ْ ﺷ َــﺎءَ
ُ
اﻟﻠَّﻪُ ﺛُـﻢَّ ﻧُﻔِـﺦ َ ﻓ ِﯿـﻪِ أ ﺧ ْـﺮ َی ﻓ َـﺈِ ذ َا ﻫُـﻢْ ﻗ ِﯿَـﺎمٌ
ﯾَﻨْﻈ ُﺮ ُونَ«.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۱۲۲اﻧﻌﺎم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
» أ وَﻣَﻦ ْ ﮐ َﺎنَ ﻣَﯿْﺘًﺎ ﻓ َﺄ ﺣ ْﯿَﯿْﻨَﺎه ُ وَﺟ َﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟَﻪُ
ﻧُﻮر ًا « ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻮری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰء ﺧﻮاص ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺰء ﻣﯿﺖ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای
ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ آن را
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﺛﻤﺮاﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارد و دﯾﮕﺮ آدﻣﯽ ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ رود ،ﭼﻮن
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﺪا ﺑﻪ او ﯾﮏ ﻧﻮر داده ﮐﻪ راه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﯽ در دﻟﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻫﻤﺎن
ﺣﯿﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت اوﻟﯿﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ از دروغ ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ و از آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ آن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﯿﺎت روز ﺑﻪ روز

ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و آن دﺳﺘﻮری
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ و آن ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ آن
ﻓﻬﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را اﻟﻬﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻪ ﻫﻤﻪ راﻫﺶ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
اﺛﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن روی ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن  /ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺒﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮ ﮔﻨﺎه روی ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪود دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪود ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن
ﻧﺪارﯾﻢ؛ در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺶ از ﻋﻘﻞ او ﺳﻠﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دو ﻧﻮع ﻋﻘﻞ دارد ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﻋﻘﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،درس ﺧﻮاﻧﺪن و … ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ﺳﻨﺶ ﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎ  ۴۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺜﻼ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن از
ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻘﻠﺶ ﭘﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر رواﯾﺖ اﯾﻦ
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﻧﻮع دوم ﻋﻘﻞ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺒﯽ
ﯾﮏ رﯾﺸﻪ در آدﻣﯽ زاد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮب و
ﺑـﺪ را ﻣـﯽ ﻓﻬﻤـﺪ و ﻗـﺮآن ﻫـﻢ در آﯾـﻪ  ۸ﺳـﻮره ﺷﻤﺴـﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :
َ
ﻓ َﺄ ﻟْﻬ َﻤَﻬﺎ ﻓ ُﺠ ُﻮر َﻫﺎ وَ ﺗَﻘْﻮاﻫﺎ « ،ﻣﺎ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﻘﻞ دوم اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻋﻘﻞ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﮔﺮ آدﻣﯽ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻗﻮت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪی ﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ
را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ و دﺳﺘﻮرات ﻋﻘﻠﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮق دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ

ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ
دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ دروغ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
و ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﻮرات ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﯿﻢ
را ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد وﻗﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﻘﻞ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮری ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و درﺳﺘﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ
ﻋﻘﻞ و ﻧﻮر رﯾﺰ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ را ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورد ،آن ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻧﻮر ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ و اﺛﺮش را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻮری در ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻣﻨﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻮری ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻮری در ﭘﯿﺶ
روی آن و ﯾﮏ ﻧﻮری در دﺳﺖ راﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﯾﮏ دﯾﻮار ﻫﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ داﺧﻠﺶ رﺣﻤﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻋﺬاب اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮر را در دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ،
و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮر در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﺮ ،ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮری ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮک ﺳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺸﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻮر دارﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮر ﮐﻢ در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻗﯿﺎﻣﺖ راه ﺑﺮود و راه ﺑﻬﺸﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﭼﻘﺪر زﺣﻤﺖ دارد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻮر و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت و ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرﺗﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و
آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺑﺮق از ﻗﯿﺎﻣﺖ و از ﺧﺪا در دل ﺷﻤﺎ زده
ﺷﺪه اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎت و ﻧﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻧﻮر ﻣﻮﻣﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮر ﻣﻮﻣﻦ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﯾﮏ ﮐﺮه ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آدم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ او در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ
ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺮگ
ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﻼی ﻣﺮگ اول از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺮزخ،
ﻣﺮگ دوم از ﺑﺮزخ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺸﻨﺪ اﻣﺎﯾﮏ ﻋﺪه ﺧﺎص
ﻣﺮگ دوم را دﭼﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دوم
دوم
ﺑﻼی
اﯾﻦ

ﺟﺴﻢ ﻣﺮﮐﺐ آدﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت در دﻧﯿﺎ و
ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﮐﺐ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای
آدﻣﯽ زاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ
آن ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود  ۷۰ﯾﺎ ۸۰
ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﺎر ﻋﺒﺎدی ﺑﮑﺸﺪ .و ﺑﺎ آن ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻧﻮر را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﯾﮏ روز ﻣﺎ در ﺻﺤﻦ آزادی ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از آن ﻃﺮف ﺑﺮای زﯾﺎرت وارد
ﺻﺤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ رد ﺷﺪﻧﺪ و
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ دارد اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺧﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺎد داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ را
ﺑﻪ ﻧﺠﻮی اﺟﺮا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮد.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در:

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﻋﻘﯿﻖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

