ﺑﺮﻫـﺎن ﻣﺤﺒـﺖ و ﭼـﺎدری ﺷـﺪن در
ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮهای از دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﺷﺎن،
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ)ره( و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
روز ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ ،ﻓﺮدی روﺣﺎﻧﯽ از ﺗﻬﺮان
آﻣﺪ و از ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﺷﺪن دﺧﺘﺮش ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻮه داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ از وﻗﺘﯽ
دﺧﺘﺮم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ﭼﺎدر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ( ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪی اﺣﺪی،
اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺪ ﺟﻠﺪی ﻓﺮوغ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا)س(
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻫﺎن
ﻣﺤﺒﺖ دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﺎدﻣﺎن ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
»از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﯿﺎس
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ«.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﺑﺮای رد ﮐﺮدن
ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﺤﺒﺖ را ﻗﺮار داد و از اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺷﺪ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﯽ
را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽرود ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ
»ﻫﺬا رﺑﯽ« ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺻﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﭼﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻌﯿﺐ)ع( ،ﻫﻢ ﻋﯿﺴﯽ)ع( و ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن را
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ اﺟﺮ و ﻣﺰد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺤﺒـﺖ ذواﻟﻘﺮﺑـﯽ را ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾـﺪ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی اﺛﺒﺎت وﻻﯾﺖ را ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﯿﺎس وﻻﯾﺖ در ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار
دارد .رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﺪ ﺟﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز از
ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ
وی اداﻣﻪ داد :اﺻﻼ ﭼﺮا ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﺧﻠﻖ ﺷﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻫﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺸﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺻﺪ ﺟﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺒﺮ ،ﺑﺮزخ و ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
رواﯾﺖ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ در
ﺑﺮزخ ﻫﻢ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
ﭼﺎدری ﺷﺪن در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ)ره( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮهای از دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎدﺷﺎن ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ)ره( و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ روز ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ ،ﻓﺮدی روﺣﺎﻧﯽ
از ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و از ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﺷﺪن دﺧﺘﺮش ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻮه داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ
از وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ ﭼﺎدر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺳﺮﺷﺎن
را ﺑﺎﻻ آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ؟ آن آﻗﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﺑﻠﻪ و ﺳﺮﯾﻊ زﻧﮓ زد و دﺧﺘﺮش ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ رﺳﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ رﺳﯿﺪ وﺿﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮف زد ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از
ﭼﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﺑﺪم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﺎدر ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﺳﺮم ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺮزخ ﺑﺮد و
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻧﻮراﻧﯽ را آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا از ﭼﺎدر ﻣﻦ ﺑﺪت
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺠﺎب؛ ﺳﭙﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﻨﺒﯽ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در وﺟﻮد ﺑﺮزﺧﯽ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﮏ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زن ﻫﯿﺒﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

اﺻﻼ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺠﺎب و واﺟﺐ ﺷﺪن آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،در
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ،در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺎدت ﻫﻢ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ در
اﻧﻔﺎق ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ اﻧﻔﺎق ﮐﺮدن ﺑﺮﻫﺎن
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ در زﮐﺎت و ﺧﻤﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
در راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺣﺮام ﻏﺮﯾﺰه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ در راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺣﺮام اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪار ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺣﺮام
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ،
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در اﺻﻞ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﻗﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و ﻗﺪرت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻻ
ﺑﺮوﯾﺪ .اﮔﺮ دل ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ دادﯾﺪ
دﺳﺘﺘﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺪار ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده آﻣﻠﯽ ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
ﻓﻮﺗﺸﺎن
اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده آﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار اﺳﺘﺎدﺷﺎن ﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ
اﺳﺘﺎدﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده آﻣﻠﯽ
ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﯾﮏ روز ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل زﻧﮓ ﺧﻮرد و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ و ﻋﺼﺮ
رﻓﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ زﻧﺪهام و ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮم و دﻗﯿﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﮔﺸﺎن را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ«.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده آﻣﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ دو ﺳﺆال از ﺷﻤﺎ دارم ،آﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ در اﯾﻦ

ﻣﺪت ﻋﻤﺮﺗﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را دﯾﺪﯾﺪ؟ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﺮت را دﯾﺪم .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪﮐﺎر
ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﻀﺮت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﺳﺎل ﺷﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ
از ﺣﺮم ﺗﺎ ﺟﻤﮑﺮان ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪای آﻗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ آن روزی ﮐﻪ ﻣﻦ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروم ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ و در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدهام
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎ ﭼﻮن آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻤﺎن را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺣﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن و
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آن را
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ دﻧﺒﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻬﺮی رﻓﺘﻢ دﯾﺪم آﻧﺠﺎ
ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦزاده را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ اول
ﻗﺒﺮ از ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻧﻪ از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﺣﺴﻦزاده ،ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺲ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺮوﯾﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪﺗﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻓﻘﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ارﺳﺎﻟﯽ از اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

