ـﺎﻧﻊ از
ـﺮت ﻣـ
ـﺎﺧﺖ آﺧـ
ـﺎد و ﺷﻨـ
ﯾـ
ﮔﻨﺎه/ﺗﻮﺻﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﺎد آﺧﺮت وﺛﻤﺮه آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ اﺧﯿﺮ در
ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی)ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲آذرﻣﺎه ۱۳۹۷
در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺠﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮ ری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت و ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ را اﺑﺰاری ﺑﺮای
آﺧﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
اﻓﮑﺎر و اﻫﺪاﻓﺘﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﯾﮏ
روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ،
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﮐﺜﺮ آدم ﻫﺎ دﻧﯿﺎ را
ﺑﯿﻨﻨﺪ و از آﺧﺮت ﻏﺎﻓﻞ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﮏ روز از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
و ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
آﺧﺮت رﻓﺖ.

دﻧﯿﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت
دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﺮزخ و آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺶ در ﺗﻤﺎم ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎﯾﺶ ،در ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( دﻧﯿﺎ را ﮐﻼ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ آﻧﻬﺎ را از ﯾﺎد آﺧﺮت دور ﻣﯽ ﮐﺮد از آن دوری ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪی ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺮزخ
ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎردار در زﻣﺎن ﺑﺎرداری اش ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮود و ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻤﺶ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ و اﯾﻦ
ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺮزخ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎد ﻟﺤﻈﻪ ای و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﺧﺮت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ
داﺋﻢ ﯾﺎد آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،آﺧﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﺑﺪی او اﺳﺖ و ذﮐﺮ و ﯾﺎد آﺧﺮت
ﺣﺘﻤﺎ دوا و ﺷﻔﺎ اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺪارد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﺧﻼق و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﻼک
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی او ﻧﯿﺰ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ
آﺧﺮت ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ آﯾﺖ آﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن آﺧﺮت را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ در
ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ آورد ،ﻟﺬا ﻧﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل روزه ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ آﺧﺮﺗﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ
دارد از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﺮت اﺳﺖ؛
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮدی ﻓﺮزﻧﺪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم رذاﯾﻞ و ﮔﻨﺎه
وﻗﺘﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺣﺴﺎدت ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن
آن ﭘﯿﺶ روان ﺷﻨﺎس ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻮدم ﯾﺎ ﮐﺞ ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ
ﯾﺎد آﺧﺮت و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻠﺖ و رﯾﺸﻪ
اﯾﻦ ﺣﺴﺎدت و ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎد آﺧﺮت اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ وارد آﺧﺮت ﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رذاﯾﻞ را از او ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل آﺧﺮﺗﯽ آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و او را ﺟﻬﺖ درﻣﺎن و ﺗﺮاﺷﯿﺪن اﯾﻦ رذاﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ داﺋﻢ ﯾﺎد آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ او ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺮس ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
او ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﺑﺮای آﺧﺮت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻪ دﻧﯿﺎ
وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮت
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ ،و اﺻﻼ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ در آﺧﺮت ﺑﻮده اﯾﺪ و از
آﺧﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ وﻓﺎت ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻼ آﺧﺮﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ آﺧﺮﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر و ﻫﻤﺴﺮداری و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
آﺧﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺳﺒﮏ آﺧﺮت آن را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﺎﯾﺎن آن را ﯾﮏ ﻣﻬﺮ آﺧﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮت
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮ آن را ﻣﻬﺮ آﺧﺮﺗﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ آن را اﺻﻼ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎ ﺧﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ

ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻏﺼﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری
ﺳﺮاﻏﺘﺎن آﻣﺪ اﺻﻼ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﺧﻮردن اﺟﺮ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ و
آن اﺟﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و اﻋﺼﺎب ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺧﻮرد ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﺻﺒﻮر
ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﭘﺎی آﺧﺮت ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﺻﻼ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت
دﻧﯿﻮی ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را زﻣﯿﻦ
ﻧﺰﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪ اش ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار دﯾﮕﺮ در زﯾﺮ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎران
دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺑﭽﻪ اش را ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آورد .ﻟﺬا دردﻧﯿﺎ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ راﺣﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺣﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﺧﺮت را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ وزﻧﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺒﮏ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻼ
ﺑﺎ ﻃﻼق ،ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن وزﯾﻦ
و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﺮاﻏﺘﺎن آﻣﺪ ﺳﺮﯾﻊ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،اﺻﻼ
ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﻟﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ را ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮرم ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را
از دﺳﺖ ﻧﺪاده ام.
ﭼﺮا ﺣﺴﺎدت ،ﭘﻮز دادن و ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ!
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﻮز ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ آن ﭼﯿﺰ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آن را ﺧﺪا ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎم ،ﯾﺎ
ﭘﻮل و ﺷﻬﺮت دارﯾﺪ آن را ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ را ﭼﺮا ﭘﻮز ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﮕﺮی داده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ او ﺣﺴﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ آن
را ﺧﺪا داده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از او ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺴﺎدت ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ از
ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ آﺧﺮت اﺳﺖ اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد اﻫﻞ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﮐﻪ آﺧﺮت را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ دﭼﺎر ﮐﯿﻨﻪ و
اﻓﮑﺎر ﻣﻮﻫﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻌﻨﯽ ادب در راﺑﻄﻪ ﻫﺎ
ﭘﺲ رواﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ و
ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ از
از دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ

ﺳﺮاﺳﺮ ادب ﺑﺎﺷﺪ ،ادب ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ
دﯾﮕﺮان را
دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺻﻞ او وﺣﺸﯽ ﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺣﺘﺮام آن ﻓﺮد اﺳﺖ و
اﺣﺘﺮام ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺪاﻧﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮدت را از ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﯿﻦ!
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ
ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را از او ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .و ﺣﺘﯽ ﺛﻮاب و ﻋﺒﺎدت ﻫﺎی
ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ رخ او ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻻن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ دﻧﺒﺎل ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ و ﭘﻮز و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
رذاﯾﻞ ﻋﻤﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
ﮐﺴﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان و در ﻧﺰد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮد و
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رود ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﮑﺮان و
ﺟﻠﻮ ﺧﺪا ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﯾﺎک ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ
دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﮑﻮه و ﻏﺼﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪ ات ﮐﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺧﺮﺗﯽ و ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺷﺐ اول ﻗﺒﺮ و آﺧﺮت ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ و اﻓﮑﺎر و
ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺻﺮف آﺧﺮت ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ای از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی آن ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ،درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎدﮔﺎری از ﻣﻦ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ وﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﺪردﺗﺎن ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد .ﻫﻤﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را وﻗﻒ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎﺧﺘﯿﺪ .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ.
اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﺎ آﻧﺠﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ارﺗﺒﺎط
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آﺧﺮت
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮت
را از ﯾﺎد ﺑﺮده و ﺑﻪ ﮐﻞ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ،و داﺋﻤﺎ وﻗﺖ و
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
آﺧﺮت ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻓﺮدی ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﻮل و ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم
دﻧﯿﻮی اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﭘﺎی آن داده اﻣﺎ
ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺶ دارد ،ﺟﺮ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و ﺧﺎﻧﻮاده
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺲ و
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آﺧﺮت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪ و اﻧﻮاع ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻏﺼﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن
آﺧﺮت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ و ﻓﻘﻂ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و در ﮔﻨﺎه ﻏﻮﻃﻪ ور اﺳﺖ او ﺧﻮدش ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺟﻬﻨﻢ را از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻬﻨﻢ را دوﺳﺖ دارد و از ﻗﺒﻞ
ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﺎر و ﻧﯿﺶ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﻃﻨﺶ
زﻧﺒﻮر ﯾﺎ ﻣﺎر را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﭼﺮا
ﻫﻤﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺒﺎ و ﻟﻄﯿﻔﺶ و داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﻧﻤﯽ رود ،ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ
در ﺑﺎﻃﻦ آن زﻫﺮی ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﭼﻮن از آن زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﺪ و ﺳﻤﺖ آن ﻧﻤﯽ روﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ
آن را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ازش ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻬﻮت زﯾﺒﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻬﻨﻤﯽ
ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﻮﺗﺘﺎن دور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوری ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻃﻦ
زﻫﺮ آﻟﻮد آن ﺷﻤﺎ را ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻬﻨﻤﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﻮت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﺪ آن ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ ﻓﺮﯾﺒﺶ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و از
آن ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﺎن در دﻧﯿﺎ ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ
و راه ﻧﺠﺎت ﺑﭽﻪ آﺧﺮت ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا)س( ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﻞ ﻧﺠﺎت ﺷﻮﯾﺪ؛ اﺻﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ آﻧﻬﺎ
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﺧﺮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﻨﻤﯽ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب آن ﺳﻮی ﻣﺮگ را
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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