ﻧﻤـﺎز ﮐﻠﯿـﺪﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿـﺮی و ﻣـﺎﻧﻊ
ﺣـﺮص و ﮔﻨـﺎه/آرزوی ﺟـﻮاﻧﯽ آﯾـﺖ
اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن در ﺷﺒﻬﺎی ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ  ۱۳۹۷ﻧﮑﺎﺗﯽ
اﺧﻼﻗﯽ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪن و درﻣﺎن ﺣﺮص ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان)ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ( از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﻼق ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  (۱۳۹۷ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻧﻮراﻧﯽ و اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ)ره( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،در
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺧﻼﻗﯽ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻧﻤﺎز را ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﺪن اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﺣﺮص ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
دروﻧﯽ و ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺑﺮای آﺑﺎد ﮐﺮدن آﺧﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺿﻤﻦ آرزوی ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی،
در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از ﻣﻮاﻋﻆ اﺧﻼﻗﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻗﺪر داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺸﺐ ﯾﮏ
ﺷﺐ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮدا ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺪر اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ و اول وﻗﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮی ) ﻣﻮاﻋﻆ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻤﻌﻪ ۱۹
ﺑﻬﻤﻦ (۱۳۹۷
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﺎز را ﯾﮑﯽ از راﻫﺎی ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮی
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﻣﺸﺐ دوﺳﺘﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪن
دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ و اول وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ :ﻧﻤﺎز درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد وﺿﻮﯾﺶ را
درﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮدش ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز
درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ را اول وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﺨﯿﺮی اﺳﺖ.
)ﻣﻮاﻋﻆ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺑﻬﻤﻦ (۱۳۹۷
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻤﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻦ  /ﻧﻤﺎز و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ،ﻧﻤﺎز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻦ و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪن داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺎزش ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ .رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺘﻀﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و او را ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻘﯿﻦ او ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺎ او ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﻨﺪ در دل آدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ او ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ رود.
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز را راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن از ﻧﻤﺎزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و
او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺧﺪا او را از ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﻤﺎز را ﻫﻢ ﺗﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻪ ﺷﻮد و اﺻﻼ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﺮود .ﻧﻤﺎز را آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻗﺒﻞ
از آن ﻫﻢ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﻒ از ﻣﻼﺋﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و او اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا)س( را آﻫﺴﺘﻪ و ﺷﻤﺮده ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺪان ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و
ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت را ﻫﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی از ﻫﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﺷﻤﺎ در روز  ۵وﻋﺪه ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ
ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮی اﺳﺖ.
آرزوی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در ﺟﻮاﻧﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد در دوران ﺟﻮاﻧﯽ اﺷﺎره و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اواﯾﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺸﻮم؟ ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻮم ،اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻫﻢ آرزوی آن
را دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺰء اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺷﻮم.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ :در ﻣﯿﺎن  ۳۱۳ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﻓﺮد ﺑﺸﻮﯾﻢ وﻟﯽ آرزوﯾﻤﺎن را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎد رﻓﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﻪ آرزوی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﭘﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی
ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺮﺳﻨﺪ و آرزوﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود  ۷۰ﯾﺎ
 ۸۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮم.
) ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۱ﺑﻬﻤﻦ (۱۳۹۷
اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎ ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ  /راﻫﮑﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن ﺣﺮص
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺮﯾﺺ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﺣﺮص اﺳﺖ ،ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِنَّ اﻹْ ِﻧْﺴ َﺎنَ ﺧ ُﻠِﻖَ ﻫَﻠُﻮع ً؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن
ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯽ ﺗﺎب آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﻪ  ۱۹ﻣﻌﺎرج« و در اداﻣﻪ درﺑﺎره
ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِذ َا ﻣَﺴ َّﻪُ
اﻟﺸ َّﺮ ُّ ﺟ َﺰ ُوﻋ ًﺎ؛ ﭼﻮن ﺷﺮ و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ﺳﺨﺖ ﺟﺰع و ﺑﯽﻗﺮاری
ﮐﻨﺪ؛ آﯾﻪ  ۲۰ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج « ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :
وَإِذ َا ﻣَﺴ َّﻪُ اﻟْﺨ َﯿْﺮ ُ ﻣَﻨُﻮﻋ ًﺎ؛ و ﭼﻮن ﻣﺎل و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ او رو
ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻊ )اﺣﺴﺎن( ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آﯾﻪ  ۲۱ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج«..
اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را ﺣﺮﯾﺺ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ
و ﺗﺎ ﯾﮏ ذره اﻧﺴﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺎﻟﻪ اش در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ذره
ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻮد و آب دﺳﺘﺮﺳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺮ و ﺻﺪای او ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺧﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺮص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه و ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﯾﺎت ﺑﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ در
آﯾﻪ  ۲۲ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﻻَّ اﻟْﻤُﺼ َﻠِّﯿﻦ َ؛ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاران ﺣﻘﯿﻘﯽ« در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎزﺧﻮان واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺮص ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و اﮔﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﻮد آن را ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎز وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت از ﺣﺮص
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﻧﻤﺎز را وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت از ﺣﺮص داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮏ ﻧﻤﺎز واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن را از ﺣﺮص ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﺮق دارد ،آن ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺣﺮص ،ﺣﺴﺪ ،ﺗﮑﺒﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺻﻼ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن ﺗﮑﺒﺮ او ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد او
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮص اﺳﺖ؟
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎز واﻗﻌﯽ و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﻟﻬﯽ در ﻧﺠﺎت
اﻧﺴﺎن اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻤﺎز
اﻧﺴﺎن ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎزی ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﭼﺸﻢ او
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد او ﺣﺮﯾﺺ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ﭼﺸﻤﺶ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻤﺶ را از ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن

اداﻣﻪ

دادﻧﺪ:

ﺣﺎﻻ

اﮔﺮ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ

ﯾﮏ

ﻧﻤﺎز

درﺳﺖ

و

ﺻﺤﯿﺢ

ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻠﻮی ﺣﺮص را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺮﯾﺺ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .و دﯾﮕﺮ از ﺣﺮص و ﺣﺴﺪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ آن
ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﻮل و ﻣﺎل
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :آن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻗﺖ ﮐﻦ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻨﺞ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ؟ آن ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﮑﺎر؟ ﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .ﺣﺎج آﻗﺎ رﺿﺎ ﮔﺎزﭼﯽ – ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد – ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻮم
ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاﻫﺪ)ره( را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از اﺗﺎق آﻣﺪ ﺑﯿﺮون و ﻋﺒﺎی
اﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ و رو ﺑﻮد؛ وی ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ رو اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮل زﯾﺎدی ﮔﯿﺮش ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ در ﺟﻮاب
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﻮل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﮑﺎر؟
ﻟﺰوم اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺣ ُﺮ و زﻫﯿﺮ از

درون اﻧﻘﻼب ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از درون اﻧﻘﻼب ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ
دروﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
اﺧﺘﯿﺎردار اﻋﻀﺎ و ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ ﺣ ُﺮ و زﻫﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺣ ُﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﺮد ،از آن ﻃﺮف
آﻣﺪ اﯾﻦ ﻃﺮف؛ آن ﻃﺮف اﻣﺎﻣﺶ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺎﻣﺶ را
ﻋﻮض ﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻫﯿﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،او ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻣﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد و اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﻮد و اﻣﺎﻣﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺣﺮ و زﻫﯿﺮ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ.
دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻟﺰوم ﻫﻤﺖ ﺑﺮای آﺧﺮت /اﻧﺴﺎن زرﻧﮓ ﮐﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮص را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ،
زرﻧﮓ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮت را ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮش
ﺑﺨﻮرم ،ﺧﻮش ﺑﮕﺮدم ،و ﮐﻼ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﺣﯿﺎت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺑﺪی و ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان آﺧﺮت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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