آﯾﺖ اﻟﻪ ﺻﺪﯾﻘ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﺮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل
اﺳﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﺮ او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ
ﻣﺸﻐــﻮل اﺳــﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻋــﺎﻟﻢ ﺑــﺎﻻ ﭘــﺮواز ﮐﻨــﺪ و ﻗــﺪﻣ ﻓﺮاﺗــﺮ از زﻣﯿــﻦ و
آرزوﻫﺎی آن ﺑﺬارد.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻫـﺪاﯾﺖ ﭘـﺮس ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رﺳـﺎ ،آﯾﺖ اﻟـﻪ ﮐـﺎﻇﻢ ﺻـﺪﯾﻘ اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ
ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان در ﮐﻼس درس اﺧﻼق ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره(
ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﻏﺼـﻪﻫﺎﯾ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ آﻧﻬـﺎ ﺧـﺎﻃﺮ ﺧـﻮد را ﻣـﺪر
ﻣﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
وی اﻓــﺰود :اﮔــﺮ در ﺑﻨــﺪ دﻧﯿــﺎ و اﺳــﯿﺮ اﻗﺒــﺎل و ادﺑــﺎر آن ﻧﺒــﺎﺷﯿﻢ اﺻﻼ ﻏﺼــﻪای
ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ؛ ﺣـﺰن و ﻏﺼـﻪﻫﺎی اﻧﺴـﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ و ﻧﺮاﻧﻫـﺎی او

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪ ﻣــﻮﻗﺖ ﺗﻬــﺮان ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨــﻪ ﯾــ از ﮐﺎﻧﻮنﻫــﺎﯾ ﮐــﻪ ﺑــﺮای اﻣــﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻧﻮﮐﺮان ﻻﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﺮ
او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و ﻗﺪﻣ
ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﯿﻦ و آرزوﻫﺎی آن ﺑﺬارد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﻫﺮ
روز ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﻢﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ دﻋﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺛﻮاب آن ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ زﯾﺮا دﻋﺎ
ﺳﺒﺐ اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در آدﻣ ﻣﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻪ ﺻﺪﯾﻘ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی اﺋﻤﻪ ﺳﻔﺮه اﻧﺲ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد واﺑﺴﺘﻪ آن ﻣﺷﻮد؛ اﻣﺎم
ﻋﻠ)ع( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ راﻫ ﺑﺮای ﻣﺤﺮم ﺷﺪن ﺑﺎ آن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻧﯿﺎزی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺰت ﻫﻤ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻟﺬﺗ در دﻧﯿﺎ
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻟﺬاﺋـﺬ ﻣﻌﻨـﻮی ﮐـﻮﭼ و ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﻣﺷـﻮد ،اوﻟﯿـﺎی اﻟﻬـ ﻫﯿﭻﮔـﺎه ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻟﺬت ﺟﻨﺴ ازدواج ﻧﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﻟﺬت ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧــﺪا را در ﻗﻠــﺐ ﺧــﻮد داﺷﺘــﻪ و ﻣﭘﺮوراﻧﺪﻧــﺪ ،اﯾﺸــﺎن ازدواج را ﯾــ ﺗﻠﯿــﻒ و
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻟﻬ در ﻣﺠﺮای ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﺧﺪا و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﻣـﻮﻗﺖ ﺗﻬـﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :دﻧﯿـﺎ در ﻧﻈـﺮ اﻧﺴـﺎن ﮐـﻮﭼ ﻧﻤﺷـﻮد
ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﺰد او ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی،
دون و ﭘﺴﺖ ﺷﻮد از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻣ اﻓﺘﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از آداﺑ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻼم
اﺳﺖ؛ ﺳﻼم ،ﺗﻬﯿﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮه و
ﻇﻬـﻮر داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻧﺴـﺎﻧ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻬﺸﺘـ ﺑﺎﺷـﺪ و زﺑـﺎن او ﺑـﻪ ﺳﻼم ﻋـﺎدت
ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺖ اﻟﻪ ﺻﺪﯾﻘ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رواﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺨﯿﻞﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼم ﺑﺨﻞ دارد؛ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﺖ و ﺳﻼم
ﮐﺮدن ،اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم را دوﺳﺖ دارد.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد :ﺣﺘﻤـﺎ ﻟﺰوﻣـ ﻧـﺪارد ﺑـﺮای اﻃﻌـﺎم ،ﺳـﻔﺮهای ﻓـﻮق
ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺷﺮﺑﺖ ،ﺧﺮﻣﺎ و… ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد؛ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﯿﺮه)اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم( آﻧﻬﺎ اﻃﻌﺎم دﯾﺮان اﺳﺖ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

