ﺗﻮﺻـﯿﻪ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺟـﺎودان ﺑـﻪ
اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان :ذرات ﻋﺎﻟ َﻢ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﻋﺰادار اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻋﺰاداری ذرات ﻋﺎﻟ َﻢ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،دﯾﺪم.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ ) ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ (  ،در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان آﻣﺪه اﺳﺖ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎودان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺐ اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﻣﺴﺎل
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻪ اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدای از آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.
ـﯿﻦ
ـﺎم ﺣﺴـ
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ـﻪ ،دﻫۀ ﻋـ
ـﻦ دﻫـ
اﯾـ
ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺎ دﻫۀ ﺑﻌﺪ ﻓﺮق
دارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻓﺮق دارد .از
ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺐ ﯾﺎزدﻫﻢ اداﻣﻪ
دارد .اﺻﻼ ً ﻋﺎﻟَﻢ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﯾﮏ ﻃﻮر
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد! اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﻮﯾﻢ،
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎن .اﮔﺮ ﻓﺮق ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺎﻟَﻢ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ذرات ﻋﺎﻟ َﻢ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﻋﺰادار اﺳﺖ و
ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻋﺰاداری ذرات ﻋﺎﻟ َﻢ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،دﯾﺪم.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه در دﻫﻪ اول ﻣﺤﺮم
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺸﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺻﺪ درﺻﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ .دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﻮزد .ﻧﮕﺎه ﺣﺮام
ﻃﺒﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاوان دل را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﯿﺮی ﻣﺴﻤﻮم از ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ# .ﻟﻘﻤﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮرد .اﮔﺮ دل
اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺳﻮزد .آﻧﻘﺪر ﻣﯽﺳﻮزد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دل ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎﻫﯽ دل ﺑﺮﯾﺎن اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺎت ﺿﻤﻨﯽ
ﺣﺪﯾﺚ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﻌﻀﯽ زﯾﺎرتﻫﺎی اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردی.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺰا در ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﺶ
ﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﭼﻬﺮهاش ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺠﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻋﺰای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ و
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣُﺮد.

