ﻣﺮاﻗـﺐ آه ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان در روزﻫـﺎی
آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺴﺖ و رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،ﻧﮑﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺮﯾﻢ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان را ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ( ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ روحاﻟﻠﻪ
ﻗﺮﻫﯽ ،ﻣﺆﺳﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﺗﻬﺮان ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ
ﻗﺮآن ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮوف در ﻗﺮآن ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﻟﺬا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ را ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
را در آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮوف ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺑﻨﮕﻼدش  ۵۰۰ﻫﺰار ﻗﺮآن را ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻗﺮآن ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺣﺮوف ﻗﺮآن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮوف را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺎت ،ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
ﺳﻮره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻞ ﺳﻮره ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاد ﻋﻠﻤﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﭼﻪ
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه آنﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
اﻧﻔﺎق ﺑﺪون ﻣﻨﺖ در ﺣﺪ وﺳﻌﺘﺎن در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﻫﺴﺖ و رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم

ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،ﻧﮑﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺮﯾﻢ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان را ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮد و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﯾﮏ آه ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ،ﯾﮏ دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﯾﮏ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﭼﻘﺪر ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻣﺪم ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم
ﺻﺎدق)ع( و ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻓﻼﻧﯽ وﺿﻌﺶ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﻢ و
آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ را ﺗﺒﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎم را ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻣﻬﺮﺑﺎن دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﯾﮏ
دﻓﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا اذﯾﺘﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟! ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اذﯾﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ دارﯾﻢ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎم
ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ای ،اﯾﻦ اذﯾﺖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮدی ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮد.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﮕﺮ
دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﺴﺖ .در رواﯾﺎت دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ دوﻟﺖ
ﻣﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺪارم و ﺑﺤﺜﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،رواﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺪ وﺳﻊ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ آن وﻗﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﺮﺳﯿﻢ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ »ﯾﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب و
اﻻﺑﺼﺎر ،ﯾﺎ ﻣﺪﺑﺮ اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﻬﺎر ،ﯾﺎ ﻣﺤﻮل اﻟﺤﻮل و اﻻﺣﻮال ،ﺣﻮل
ﺣﺎﻟﻨﺎ اﻟﯽ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل« ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل را
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ آﻗﺎ ﺟﺎن ،اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﮑﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﺻﻼ ﺑﯽﺧﯿﺎل آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ
آﻫﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ آن آه دودﻣﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ

را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻣﻨﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﻋﺎی ﻓﺮج در راس ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل دﻋﺎی اﺻﻠﯽ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ در اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ آﻗﺎ
ﺟﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻓﺮج و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ در ﻓﺮج اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﯾﺘﺎن دﻋﺎ ﺟﻬﺖ
ﻇﻬﻮر آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻗﺮﻫﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺣﻼﻟﯿﺖ از ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ
زﯾﺎده ﺣﺮف زدم ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ام ﯾﺎ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﻋﺪه اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ و
ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل
دﻋﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﺪ.
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