ﻣـﺪاوﻣﺖ ﺑـﺮ ﮔﻨـﺎه ﺑـﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد
ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺗﮑﺮار ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ در اﻧﺴﺎن
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ از ﮔﻨﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﺻﻔﺎت ﺑﺪ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺪ را اﻧﺴﺎن ﺧﻮد آن را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﻧﺴﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﺨﺘﯽ در ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ( ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺟﺎودان ،از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻼد
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﻤﺮات
اﺧﻼق ﺧﻮب ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮب ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﺼﻮرش
را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮑﻨﺪ .در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﺷﻬﺎدت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺧﻼق ﺧﻮب ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺸﺖ ﺛﻤﺮه اﺧﻼق ﺧﻮب
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﺧﻼق ﺧﻮب راﺣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﻼق ﺧﻮب را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد
ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮب ﻫﻢ دارﻧﺪ آن ﺟﺎ در ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﺧﻼق ﺧﻮب ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدن زﺣﻤﺖ دارد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ
دﻫﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ در
ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش اذﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮف درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ  ۲ﺣﺮف ﯾﺎ  ۱۰ﺣﺮف ﺟﻮاب
ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪادن آن اﺧﻼق
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در آدم اﺧﻼق ﺧﻮب درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮد آن اﺧﻼق ﺧﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻖ دارد

اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺣﻖ زن و ﺑﭽﻪ اش را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﺎﯾﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻘﻮق زن و ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق واﺟﺐ آﻧﻬﺎ را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺮود ﺷﺮاﯾﻄﺶ را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
وﻇﯿﻔﻪ اش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺮک ﮔﻨﺎه وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺗﺮک ﮔﻨﺎه را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در رواﯾﺘﯽ
از اﻣﺎم ﺻﺎدق آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻦ ورع و ﺗﺮک ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ورع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را در
ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎی ﻋﺪن ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻢ اﻟﻠﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮب
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
اوﻟﯿﻦ راه ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.

اﯾﺠـﺎد ﺻـﻔﺎت رذﯾﻠـﻪ و ﺑـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺗﮑﺮار ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ در اﻧﺴﺎن
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ از ﮔﻨﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ و ﺻﻔﺎت ﺑﺪ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺪ را اﻧﺴﺎن
ﺧﻮد آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﻧﺴﺎن از دﻧﯿﺎ
ﺑﺮود ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽ در ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ آﻗﺎی ﺑﺰرﮔﻮاری در
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺘﺨﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آن زﻣﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﯽ ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺸﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ آن

ﺳﻮی ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮد ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺎره داﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ
از آن ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﮔﺮم ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮآﻧﯽ دم دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن اﺳﺘﺨﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻮاب اﺳﺘﺨﺎره را ﻣﯽ
دادﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺎر آن ﺳﻼم
ﮔﺮم و ﺑﺎ ادب را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮای وی
ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن در آﺧﺮت درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﻼق ﺧﻮب
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن در اﺛﺮ اﯾﻦ اﺧﻼق ﺧﻮب ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ در درﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه ﺑﻪ
درﺟﻪ ای از ﺗﻘﺮب ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ،
اﺻﻼ ﺑﺪون ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه ﺗﻘﺮب ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮق ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از او ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آدﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﻏﺮق اﺳﺖ
اﺻﻼ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﺮب را ﻧﺪارد ،اﺻﻼ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﺮب را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن او ﻏﺮق در ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
از او ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮﯾﻊ آن را
ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﻏﺮق اﺳﺖ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آن ﻓﺮد ﮐﻪ
در ﮔﻨﺎه ﻏﺮق اﺳﺖ اﺻﻼ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﻏﺼﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و
ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﯽ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ
از ﮔﻨﺎه ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ذره اﯾﻤﺎن دارد .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ در دﻟﺶ ﺑﻮد ﮔﻨﺎه ﺑﺮای او زﻫﺮ ﻣﺎر اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺬت زﻫﺮ ﻣﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
وی اداﻣﻪ داد :اﻧﺴﺎن در ﻏﻠﺒﻪ ﻏﺮاﺋﺰ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﯽ از او ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻏﺮﯾﺰه ﯾﮏ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻟﺬت اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ﺑﺮ او زﻫﺮ ﻣﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ذره اﯾﻤﺎن
دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻓﺮدی ﺑﺪون ﻏﺼﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﺻﻼ دﻏﺪﻏﻪ ای ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮد اﺻﻼ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻠﻘﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺗﻘﺮب را ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻠﻘﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻻن ﮐﻪ ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﮔ ِﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ را در ﮔ ِﻞ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺪف

ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ
اﺳﺖ ،آدﻣﯿﺰاد اﯾﻦ ﭘﺮ را ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دارد و اﯾﻦ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
ﭘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﻨﺎه،
واﺟﺒﺎت را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮت ﻫﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
واﺣﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮی ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻨﺎه
وی اﻓﺰود :در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﮔﻨﺎه را درﺳﺖ و ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎک اﺳﺖ و آن را ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﭘﺎک ﻧﮑﺮد
آن ﮔﻨﺎه را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻓﺮدا آن را ﺣﻞ و اﺻﻼح ﮐﺮد ﺑﺎز
زودﺗﺮ ﭘﺎﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺻﻼح و
ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﻧﺒﻮد و ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻨﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻌﺪی روی ﻫﻢ آﻣﺪ آن وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ.
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