ﻋﻠـﺖ ﭼﺮاﯾـ ﺑـﺪون ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻮدن ﺣـﺮوف ﻣﻘﻄﻌـﻪ
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
آﯾﺖ اﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ؛
ﻋﻠﺖ ﭼﺮاﯾ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ

ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس /آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ در ﺑﺎب ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدن ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﺑﺮﺧ ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣآﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس ،آﯾﺖاﻟﻪ روحاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ،ﻣﺆﺳﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم
ﻣﻬﺪی)ﻋﺞ( ﺗﻬﺮان ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻧﺎس در اداﻣﻪ ﺷﺮح واژه
»رب« در اﯾﻦ ﺳﻮره ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ رب ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ »رﺑ «ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧ رب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد.
وی ﺑــﻪ ﻣﻌــﺎﻧ ﻣﺨﺘﻠــﻒ رب اﺷــﺎره ﮐــﺮد و اﻓــﺰود :رب در اﯾــﻦ ﺳــﻮره ﻫﻤــﻪ ﻣﻌــﺎﻧ را ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺷــﻮد؛
ﭘﺎدﺷـﺎﻫ ،ﻣـﺎﻟ ﺑـﻮدن ،ﻫـﻢ آﻧﭽـﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳـ واژه رب اﺳـﺖ ،ﻫـﻢ اوﻟـﻮﻫﯿﺖ ،ﻫـﻢ ﭘـﺮورش،
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎری و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧ دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رب اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۴۲ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »وﻗَﺎل ﻟﻠﱠﺬِي ﻇَﻦ اﻧﱠﻪ
ﻧَﺎج ﻣﻨْﻬﻤﺎ اذْﻛﺮﻧ ﻋﻨْﺪَ رﺑِﻚَ ﻓَﺎﻧْﺴﺎه اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ ذِﻛﺮ رﺑِﻪ «ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ رب ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻋﻨﻮان رب ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ واژه »ﻧﺎس« در اﯾﻦ ﺳﻮره ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :واژه ﺑﻌﺪی ﻧﺎس اﺳﺖ؛
ﺳﺆاﻟ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎس را ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﺎس در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳ ،اﺳﻢ ﺟﻤﻊ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ اﻧﺎس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،اﻧﺴﻪ از
اﻧﺲ ،اُﻧﺲ و اَﻧﺲ اﺳﺖ.

آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀ از ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اُﻧﺲ و اَﻧﺲ ﻓﺮﻗ ﺟﺰﯾ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ »ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻓﺮق ﺣﻘﯿﻘ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ« ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن
از ﺑﻌﻀ ﻧﺴﯿﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺴﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اَﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺲ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﺴﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ روح و
روﺣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اُﻧﺲ دارد ،اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ ﯾ ﺗﻔﺎوت دارد اﯾﻦ ﮐﻪ در اُﻧﺲ ،اُﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ اﻣﺎن دارد ﺑﯿﻦ دو ﺷء ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾ ﺣﯿﻮان اُﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اُﻧﺲ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در اﻧﺲ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺠﺬوﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺣﻞ ﺷﺪن ﺷﺮ در آب اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ
وﻗﺘ ﺷﺮ را در آب ﺣﻞ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺬوب اﺳﺖ ،آب ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و آن ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺧﺎص ﺷﺮ از
ذات ﺧﻮد آب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪه و ﺗﻔﯿ آن ﻫﻢ وﻗﺘ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪه اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺜ ﺟﺪا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪن ﻣﺎل اﻧﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح را ﺑﺎ ﻫﻢ دارد .ﭼﻮن روح و ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺰوج اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢ اُﻧﺲ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻪ
ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻗﺘ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻣرﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣزﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف زدن آﯾﺎ
از روح و ﺟﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه و از ﻣﺨﺮج دﻫﺎن ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ اﺻﻞ ﺣﺮف زدن از
ﺟﺴﻢ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺟﺴﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺮون آﻣﺪن ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻧﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ
ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ آﯾﺎ اﯾﻦ دﯾﺪن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮده ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮐﻮر
ﻣﺎدرزادی ﻧﻘﺎﺷ ﻣﮐﺮد اﻣﺎ او ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻤﺲ ،درﺧﺘ را ﻟﻤﺲ ﻣﮐﺮد و آن
را ﺑـﺎ ﻟﻤـﺲ ﻣدﯾـﺪ و ﻧﻘـﺎﺷ ﻣـﮐﺮد ،ﻟـﺬا ﮔـﺎﻫ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣآﯾـﺪ و ﻟﻤـﺲ ﻣﮐﻨـﺪ و در ذﻫﻨـﺶ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮوج آن رؤﯾﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻧﺎس در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم آﻣﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ در اداﻣﻪ ﺷﺮح واژه ﻧﺎس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻟﻒ و ﻻم دار ﺑﻮدن ﻧﺎس اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻗﺮآن
اﺻﻼ ﻧـﺎس ﺑـﺪون اﻟـﻒ و ﻻم ذﮐـﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺮﺣـﻮم آﯾﺖاﻟـﻪ اﺳـﺘﺮآﺑﺎدی در ﺷـﺮح ﮐـﺎﻓﯿﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ
»ﮐﻮﺛﺮ وﻗﺘ اﻟﻒ و ﻻم ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨ اﻃﻼق ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارد ،ﯾﻌﻨ ﮐﺜﺮت ﺷء را ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘ ﺑﺮای اﻟﻮﺛﺮ اﻟﻒ و ﻻم آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨ اﻃﻼق و در ﺑﺎب ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﺎب ﻋﻄﺎ
ﺑﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺒﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺟﺮ ﯾﻌﻨ ﻣﺰد و ﭘﺎداش ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰد
ﻣدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ روح و ﺟﺴﻢ ﻣﻨﺰوج ﮐﺮدم ،اﻟﻒ و ﻻم را
آورد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻨﺰوج اﺳﺖ.
ﺟﺴﻢ و روح در ﻣﻌﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣآﯾﻨﺪ
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎس را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ،ﯾ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻮم دارد ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺮدم را ﺑﺮای روزی ﮐﻪ در آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎدش ﺟﺴﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺟﺴﻢ و روح ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﺎدرﯾﺖ ﺧﻮدش ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧ ﻣآورد و اﯾﻦ ﺟﻮان آوردن ﻋﻠﺖ دارد ،ﭼﻮن ﯾ
در ﺧﻮد ﺑﻬﺸﺖ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﺬﺗ ﮐﻪ ﻣﺑﺮد در ﺟﻮاﻧ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻋﺬاب ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧ وارد ﻣﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآن ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻤ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮوف در ﻗﺮآن ﯾ ﻣﻌﻨﺎﯾ دارد ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺮوف
ﻣﻘﻄﻌﻪ را ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧ را در آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن ﻫﻢ
در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﺗﺤﺮﯾﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن /ﺗﻼش ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻗﺮآن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ راﺣﺖ ﻣﺷﻮد ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﭼﻮن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت روی ﺣﺮوف ﻣ ﺗﻮان آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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 ﺑﻨﻼدش  ۵۰۰ﻫﺰار ﻗﺮآن را ﭼﺎپ
و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮآن ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺣﺮوف ﻗﺮآن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ

ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺮوف را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺮﮐﺎت ،ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﯾ ﺣﺮﮐﺖ در ﯾ ﺳﻮره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻞ ﺳﻮره ﻋﻮض ﻣﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﻼدش ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﻮاد ﻋﻠﻤ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮا ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗ داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه آنﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺖ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻮده و رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺧﺮﻧﺪ ،ﻧﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺮﯾﻢ اﻣﺎ دﯾﺮان را ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻨﺪ دﯾﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮد و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﯾ آه ﺑﺸﺪ .ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎی دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ،ﯾ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﯾ دﺳﺖ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯿﺮﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﭼﻘﺪر ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮی را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﺴﺖ .در رواﯾﺎت دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﯾﺪﯾﺮ را
ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﯿﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺪارم و ﺑﺤﺜﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ ،رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ
»ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﯿﺮﻧﺪ« ،در ﺣﺪ وﺳﻊ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﺮان ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ آن وﻗﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ
ﻣﺷﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :وﻗﺘـ ﺑـﻪ ﯾـﺪﯾﺮ ﮐﻤـ ﮐﺮدﯾـﺪ و ﺑـﻪ ﻓـﺮ ﻫﻤـﺪﯾﺮ ﺑﻮدﯾـﺪ در آن ﻟﺤﻈـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺳـﺎل ﮐـﻪ
ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ »ﯾﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب و اﻻﺑﺼﺎر ،ﯾﺎ ﻣﺪﺑﺮ اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﻬﺎر ،ﯾﺎ ﻣﺤﻮل اﻟﺤﻮل و اﻻﺣﻮال ،ﺣﻮل ﺣﺎﻟﻨﺎ
اﻟ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل« ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎل را ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ آﻗﺎ ﺟﺎن ،اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﻫﺎ ﺑﯿﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻨﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﺻﻼ ﺑﺧﯿﺎل آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
آنﻫﺎ آﻫ ﺑﺸﻨﺪ ﮐﻪ آن آه دودﻣﺎن ﻣﺎ را ﻣﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون
ﻣﻨﺖ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ.
دﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل
آﯾﺖاﻟﻪ ﻗﺮﻫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل دﻋﺎی اﺻﻠ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﻇﻬﻮر
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ در اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻮل ﺣﻘﯿﻘ
اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد .ﺗﺎ آﻗﺎ ﺟﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﺣﻘﯿﻘ ﻧﻤرﺳﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻓﺮج و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻦ در ﻓﺮج اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎﯾﺘﺎن دﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

