ﯾـﻮم اﻟﺤﺴـﺮت در ﺑﯿـﺎن آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ
ﺟﺎودان/ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺪر ﻋﻤﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺮت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن از ﻫﺪر ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ ،ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در دﻧﯿﺎ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ
اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۱۹دی ﻣﺎه  ۱۳۹۷در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ)ره( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺮت ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ و اﺛﺮ آن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در
اداﻣﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان ،از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق
و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ)ره(
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﺣﺴﺮت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﯾﮏ روزی

را در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﻮم اﻟﺤﺴﺮه اﺳﺖ ،و در آن روز ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺮت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و در اﯾﻦ روز دﯾﮕﺮ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ راه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
*ﻫﺸﺪار ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﺣﺴﺮت  /آﯾﻪ  ۳۹ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس)ره( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺸﺪار
ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ درﺑﺎره
اﯾـﻦ روز ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽ دﻫـﺪ و در آﯾـﻪ  ۳۹ﺳـﻮره ﻣﺮﯾـﻢ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ
َ
َ
»وَأ ﻧﺬ ِر ْﻫ ُﻢ ْ ﯾَﻮ ْم َ اﻟ ْﺤ َﺴ ْﺮ َهِ إِذ ْ ﻗ ُﻀ ِﯽ َ اﻷْ ﻣ ْﺮ ُ وَﻫ ُﻢ ْ
ﻓ ِﯽ ﻏ َﻔ ْﻠ َﻪ ٍ وَﻫ ُﻢ ْ ﻻَ ﯾُﺆ ْﻣ ِﻨُﻮنَ«،
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد
و ﻣﺮدم را
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و
ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮده

ﺣﻮزوی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ آﯾﻪ اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ
از روز ﺣﺴﺮت ﺑﯿﻢ ﺑﺪه .ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺣﺴﺮﺗﯽ در
دﯾﮕﺮ در آن روز ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺿﯽ
و ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و روز ﺣﺴﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮد ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ در
اﯾﻦ روز ﺑﺎﺧﺘﯿﺪ و ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و وﻗﺖ ﺣﺴﺮت اﺳﺖ.
*دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف از آﻣﺪن ﻣﺎ
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از روز ﺣﺴﺮت
در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﻣﺪه اﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ
ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺳﻮد اﯾﻦ
ﺗﺠﺎرت ﺣﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻮد آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
و از ﺣﺐ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺮان اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻫﺪر داد و در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﮑﺮد ،ﯾﺎ ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺿﺮر ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ در روز ﺣﺴﺮت
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺴﺮت ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داد او
ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ از او ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و وای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

*ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای روز ﺣﺴﺮت
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در روز ﺣﺴﺮت دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ روز ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺷﻤﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ روز
ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ زا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
اﺻﻼ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ روز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
*ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﻫﺪر ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻤﺮﺷﺎن در دﻧﯿﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺒﻮی درﺑﺎره ﻧﺎراﺣﺘﯽ و
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺪر ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮﺷﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم)ص( در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إنَّ أﻫﻞ َ اﻟﺠ َﻨَّﻪ ﻻ ﯾَﻨﺪ ِﻣﻮنَ
ﻋ َﻠ َﯽ ﺷ َﯽءٍ ﻣﻦ اُﻣ ُﻮرِ اﻟﺪ ُّﻧﯿﺎ إﻻّ ﻋ َﻠ َﯽ ﺳﺎﻋ َﻪ ٍ ﻣ َﺮ َّه ﺑِﻬ ِﻢ
ﻓ ِﯽ اﻟﺪ ُّﻧﯿﺎ ﻟ َﻢ ﯾَﺬﮐ ُﺮ ُ اﻟﻠﻪُ ﻓﯿﻬﺎ«.
)إرﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب دﯾﻠﻤﯽ  ,ج  , ۱ص  .۵۲ﻋﻨﻮان ﺑﺎب  < :اﻟﺠﺰء اﻷول <
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﯽ اﻟﻤﺒﺎدره ﻓﯽ اﻟﻌﻤﻞ(.
وی اداﻣﻪ داد :اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم را ﺑﺮده و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﺼﻪ
دارﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻤﺮﺷﺎن در دﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ در ﻏﻔﻠﺖ
ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
*ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻫﺪر ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻤﺮ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده و اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ از ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ارزش
داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻔﻠﺖ،
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺪاﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻤﺮﺷﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای
از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ در

روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎی ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ را ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ او ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
*ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ  /ﻋﺒﺎدت ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﺑﻄﺎﻟﺖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،اول ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ،دوم ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻮم ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺎق ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
*ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮراﻧﯽ ﻋﻤﺮ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از آن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ اﮔﺮ در آن ﺳﺎﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا را
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و آن اﺗﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮراﻧﯽ
اﺳﺖ .و آن ﻓﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮش اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ او را ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﻨﻢ اﺻﻼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻘﺪر از
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮراﻧﯽ ،ﻓﺮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را
ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ ﻏﺮق در ﻏﺼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
*ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﻋﻤﺮ و ﻏﺼﻪ و رﻧﺞ از آن
اﯾﻦ ﻣﺪرس ﺣﻮزی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﺷﺪه و اﺛﺮ
آن در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در
آن ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺗﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد و رﻧﺞ و ﻏﺼﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻏﺼﻪ ای در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺼﻪ
دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

*ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻋﻤﻞ و ﺣﺴﺮت از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺣﺴﺮت اﻧﺴﺎن از ﻫﺪر ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن آن
از ﻋﻤﻞ اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :و اﻣﺎ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از وﻗﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن در
اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن از دﺳﺖ ﻣﯽ رود.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻫﺪر دادﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده و از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪر
دادن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺣﺴﺮت ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺴﺘﯿﺪ
و ﮐﺎرﺗﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و درس را ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺰل ﻫﻢ اداﻣﻪ درس را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﺮش ﻫﺪر ﺑﺮود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺮت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم دراز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﻘﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮد
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮش را ﻫﺪر ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﭘﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ آن
ﻓﺮد ﮐﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده ،ﺛﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ
آورد.ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺮده ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎز و روزه ﻫﺎﯾﺶ را درﺳﺖ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮش ﺳﻮد اﺳﺖ.
*ﻋﻠﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻫﺪر رﻓﺘﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ :آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎد ان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﯾﺪ را ﻣﯽ آورد و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﯾﺎدت ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﻧﺎدم آن
ﺳﺎﻋﺎت ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در آن ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن روی ﺣﺴﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ درﺟﻪ ای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎرش ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﺷﻮد و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ دﺳﺘﺸﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دوران
ﻋﻤﺮش را ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا اﻧﺪک ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎد ﺧﺪا ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ و داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﻏﺼﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ و
ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت را از ﺣﺮام ﺷﺪن و
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
*ﻋﻤﺮ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﺧﺪا
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﺧﺪا را آﻏﺎز ﺳﻮد ﺑﺨﺶ
ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از آن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ
آدم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ آورد ،ﻋﻤﺮش ﺳﻮد ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و از آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ اش ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
و اﯾﻦ آدم در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻼن ﮐﺎر ﺧﻮب را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﻮاب
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﻼن ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺛﻮاﺑﺶ ﺻﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ.
*ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ  /ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻﺪﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺻﺪﯾﻖ اﻓﺮاد راﺳﺘﮕﻮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
*ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ در ﻗﺮآن و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﺳﻮره ﯾﺎﺳﯿﻦ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﻗﺮآن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺟﺰء ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،آن ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ درآﯾﻪ  ۲۰ﺳﻮره ﯾﺲ
َ
از او ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ ﺟﺎءَ ﻣِﻦ ْ أ ﻗ ْﺼ َﺎ
اﻟْﻤَــﺪﯾﻨَﻪِ ر َﺟ ُــﻞ ٌ ﯾﺴ ْــﻌﻰ ﻗــﺎلَ ﯾــﺎ ﻗ َــﻮْمِ اﺗَّﺒِﻌُــﻮا
اﻟْﻤُﺮ ْﺳَﻠﯿﻦ َ«؛ و ﻣﺮدى ﺑﺎ اﯾﻤﺎن از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم ﻣﻦ! از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﭘﯿﺮوى ﮐﻨﯿﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻮارﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم
را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻌﺠﺰات را ﻫﻢ ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﻮارﯾﻮن ﻫﻢ آﻣﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻣﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ آن ﻓﺮد ﺻﺪﯾﻖ آﻣﺪ و اﯾﻤﺎن آورد.
} در تفاسیر منظور از این مرد صدیق در این آیه شخصی به نام “حبیب
نجّار” است که حضرت استاد آیت الله جاودان به آن اشاره فرمودند؛
در مورد حبیب نجار گفته شده که وی مبتلا به بیمارى جذام و فلج
بود ،و حواریون به اذن خداوند او را شفا دادند و او نیز به آنان
ایمان آورد{
*ﺻﺪﯾﻖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺴﮑﺮی اﻓﺰود :ﺻﺪﯾﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای در
ﻋﻤﺮش ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد و ﺧﺴﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای د
رﻋﻤﺮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯿﺎرﯾﻢ و ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻟﺬا اﮔﺮ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮ در ﺷﻤﺎر ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻫﯿﭻ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ  /اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻮی ﺛﻤﺮه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﻮی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر در ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮش اﺷﺎره و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺜﻢ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و آوﯾﺰان ﺑﻮد،
دﺧﺘﺮش ﻣﯽ آﯾﺪ و از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :ﭘﺪرﭼﻄﻮری؟ ﻣﯿﺜﻢ در آن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارم.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﻋﺘﻘﺎدش درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
دارد ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،دﺳﺖ درد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪی
در اداره ای ،ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺰرﮔﯽ را روی ﻣﯿﺰش ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺷﻮه
ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﻮی دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺰرگ را ﻫﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ
ﻗﻮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮه اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻮی او اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
و آﻟﻮده ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و او اﺻﻼ ﺑﻪ آن ﺻﺤﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در
دﻟﺶ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﺻﺤﻨﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه وﻟﯽ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﺻﻼ از دﯾﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺪش ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ.
*ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﺎﺑﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه ﻋﻤﺮﺳﻌﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﻮی ﻋﺎﺑﺲ از ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ اﺷﺎره
و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ “ﻋﺎﺑﺲ ”
اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﻋﺎﺑﺲ ﻧﺮوﯾﺪ ،او از ﺷﺠﺎﻋﺎن روزﮔﺎر اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﻋﺎﺑﺲ ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺑﺲ زره اش را در آورد و دﺷﻤﻦ دﺳﺘﻮر داد او
را ﺳﻨﮕﺒﺎران ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﺑﺲ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ زره ﺧﻮد را در ﻣﯽ آورد و در زﯾﺮ ﺳﻨﮕﺒﺎران دﺷﻤﻦ
ﺑﺎز او ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ و دﺳﺖ از اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽ دارد .اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺗﺮس دارﯾﻢ ﭼﻮن در اﯾﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ
دارﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ.
ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ﺷﺎﮐﺮی ،از
} در ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎره ﻋﺎﺑﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ وی
ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺷﻬﯿﺪان ﮐﺮﺑﻼ و اﻫﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺷﺎﮐﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻨﯽ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ
رو اﻋﺮاب ﺑﻪ آنﻫﺎ »ﻓﺘﯿﺎن اﻟﺼﺒﺎح ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮان ﻣﺮدان ﺻﺒﺢ« ﻟﻘﺐ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﺨﻨﻮری و ﺧﻄﺎﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ و اﻫﻞ ﺗﻬﺠﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺑﻮده اﺳﺖ{.
*ﺗﺮس ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺮگ از ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﺎ  /ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ؟
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺮگ از ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮس
ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﺑﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮادث ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﺮگ ،ﻗﺒﺮ و
ﺑﺮزخ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ
دارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻮد،
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﻣﻐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

داد .ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺷﺎن وارد ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮد دﻧﺪان درد دارد ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻐﺰ آن ﻓﺸﺎر
درد را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دردﻫﺎ
اﺳﺖ.
*ﮐﺴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﻮی آﺧﺮﺗﯽ
ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ از زﻟﺰﻟﻪ
ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺿﺪ
اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :در
زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻟﺤﻈﻪ زﻟﺰﻟﻪ را در ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل
ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻧﺪ ﺳﻘﻒ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺳﯽ ﻫﻢ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ از ﻫﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮادث ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺻﻼ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎزه در ﻧﻬﺎﯾﺖ
راﺣﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*در اﻣﺎن ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﯿﻦ در ﻗﯿﺎﻣﺖ

 /آﯾﻪ  ۵۱ﺳﻮره دﺧﺎن

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ در اﻣﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﯿﻦ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۵۱ﺳﻮره دﺧﺎن ﺑﻪ در اﻣﺎن
ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :إِنَّ اﻟ ْﻤ ُﺘ َّﻘِﯿﻦ َ ﻓ ِﯽ
َ
ﻣ َﻘ َﺎمٍ أ ﻣ ِﯿﻦ ٍ «؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در آن روزﺳﺨﺖ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻗﯿﺎﻣﺖ آﻧﺎن
ﮐﻪ ﻣﺘّﻘﯽ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎم اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ام؛ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮏ اﺗﺎق اﻣﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﺗﺎق اﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ و
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق اﻣﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻫﻢ در روز
ﺗﺮس و ﺧﻄﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در اﺗﺎق اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
*ﻋﺎﺑﺲ از دﺷﻤﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ!
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺑﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز
دﺷﻤﻦ ﺑﺮود و در وﺟﻮدش اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او

ﺟﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﺟﺰء ﺗﺮس از ﺧﺪا ﻧﺪارد و ﺣﺎﻻ
ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺣﻮادث ﻫﻢ او را ﻧﻤﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ.
*دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ ﻫﻢ اﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ،
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﻤﯽ ﻟﺮزﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻠﺮزﯾﺪن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
ﻧﻠﺮزاﻧﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﻠﺮزﯾﺪن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ.
*ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس)ره( از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان  /ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدن
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ای در ﺗﻬﺮان در زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس)ره( در
ﺗﻬﺮان زﻟﺰﻟﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ آﻣﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ
اﻫﻞ ﻣﻨﺰل در اﺗﺎﻗﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﺎق ﻫﻢ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻟﺰﻟﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻨﺰل را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ ،ﺣﺎج
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻓﺮود ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس)ره( اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﻮده اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ روی اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ؛ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮی ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻟﺮزش ﻫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﺮﺳﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ و ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی ﻫﻢ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽ
آورﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن اﺳﺘﺤﮑﺎم را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ
ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ.
*اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺗﺮک ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ و از ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺪی دوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دارﯾﺪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮد
را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ رﺳﯿﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﺑﺎزﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ
آﯾﯿﺪ و ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ ام اﺳﺖ و
درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ.
*ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( اﺷﺎره و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد)ع( ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺨﺮه ﭼﯽ ﺑﻮد و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺨﺮه ﭼﯽ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﻫﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد)ع( ﻫﻤﺎﻧﺠﻮر ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮن ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪم و آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را ﻧﺪارﯾﻢ .و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ
ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ.
*ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻦ زﯾﺎد و ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻠﻌﻮن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎن اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( در اﺳﺎرت و در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻦ
زﯾﺎد ،ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد ﺧﺒﯿﺚ ﻣﯽ زﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺒﺎﺛﺖ
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ آدم را ﻣﯽ ﮐ ُﺸﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ! ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﭘﺪرش را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ
وی اداﻣﻪ داد :در ﺷﺎم و در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮر
اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرم و ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ
ﯾﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎری و ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان اﻓﺰود :ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺨﺘﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﮐﺴﺐ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
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ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯽ دی اف اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه در ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮد ﻫﺎی
راﯾﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﺰوه را داﻧﻠﻮد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

