از ﺻـﻠﻪ رﺣﻢﻫـﺎی آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﮔﻨـﺎه
در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ اﺳﺘﺎد درس اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﺣﻤﺎت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺻﻠﻪ رﺣﻢﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روح درﻣﺎﻧﯽ )ﺗﻬﺬﯾﺐ آﻧﻼﯾﻦ( ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
ﺟﺎودان« ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه درﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ درس اﺧﻼق ﺧﻮد
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل در
ﺣﻼل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد آن را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻠﻪ رﺣﻢﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻫﺎی
آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ.در ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ دﯾﮕﺮ آن ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺜﻼ ﺟﻬﺖ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽروﯾﺪ اﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﻧﺠﺎ دﺧﺘﺮﻋﻤﻪ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺻﻠﻪ رﺣﻢ در ﯾﮏ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ آن روز ﺑﺮوﯾﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ و دﯾﺪن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺰل ارﺣﺎم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﻓﻘﯿﺮ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﺑﻪ
دﯾﺪن اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
وﺿﻌﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و او ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد در ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ و زﺣﻤﺖ
ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ و اذﯾﺖ
ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه از اﻣﺎم
زﻣﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ دارﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺤﺮم
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ از اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺟﺪا
ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮ آﺧﺮت و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺷﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻓﺮدی از ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش و
اداره زﻧﺪﮔﯽ اش ،ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮش و وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده در ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،اوراق
ﺑﻬﺎدار و اﺳﮑﻨﺎس ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﭘﺮ از اﯾﻦ اوراق و اﺳﮑﻨﺎس
ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎرش ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ راه و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ آن ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﯾﺪ دراز اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ اوراق و اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ را زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﺎز راه را
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎز ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮ را ﻣﯽرﯾﺰد و اﺻﻼ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻪﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه
در اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون
رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺧﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ آﺧﺮت ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺜﻼ  ۷۰ﯾﺎ  ۸۰ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای آﺧﺮت ﺗﻮﺷﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻫﻢ ﻣﺜﻼ  ۱۷ﺳﺎﻋﺖ زﺣﻤﺖ دارد ،ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﺑﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ اﯾﻦ زﺣﻤﺘﺶ ﺛﻤﺮ دارد و آﺧﺮش ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻞ آﺧﺮﺑﯿﻦ ﺑﻮدن را دارﯾﻢ ،اﮔﺮ اﻻن
ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺛﻤﺮه آن را در آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﺤﺮ و ﻧﻤﺎز ﯾﮏ روز ﺛﻤﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺛﻤﺮﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی
دارد .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن

را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎودان ﻋﻤﺮ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۴۰ﺳﺎل
ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻘﺪرش را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﺪ و ﭼﻘﺪر آن را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ
اﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاری
را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ درﺳﺘﺎن را
ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف درس ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد را از
ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺮده اﯾﺪ ،ﭼﻮن درس ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ درﺟﻪ
ﯾﺎ ﺻﺪ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ آن داد .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺗﺎن را در ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ درس را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺬﻫﺐ و
اﻋﺘﻘﺎدات وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ آن ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺪ درﺟﻪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽآﻣﻮزد و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از دﯾﻦ
ﻃﺐ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻋﻤﺮش ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻮد و ﺑﻪ داد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻀﻄﺮ را
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
*ﮔﺰارش اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

ﻣﻬﺮ

