آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﭘﯿﺮوی
از دﯾﻦ و ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎت ﻣﮋده :اﯾﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق روان اﻧﺴﺎن
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادراﮐﺎت
ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎت ﻣﮋده اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرگ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪهای ﻓﻄﺮی و دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ژرﻓﺎی
درون اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ارزش و ﺑﻬﺎ
داد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﮑﻢ و
راﺳﺦ دارد ﺑﻪ ﺳﺮای آﺧﺮت و اﺑﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در
زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﻌﻤﺎت ﻫﺮ دوﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺒﺎداﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن و ﭘﺮواز دادن روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ و دوری از ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺤﺮﻣﺎت
اﻟﻬﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده
و از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روح و ﺟﺴﻢ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوری از آنﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت از ﻋﻘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎت ﻣﮋده ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰ
ازآﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺴﺮان و زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮد
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و رﺿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﺮد ﺑﯽدﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮی ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮران
ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻﮔﺎه آراﻣﺶ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪارد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺪون دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن را ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺟﻨﮕﻠﯽ داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽدﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻨﺎﻣﺪ ﮐﺎﻧﻮن رﻧﺞ
و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ و آرﻣﺎنﻫﺎی آﻧﺎن
ﺷﮑﻢ و ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن اﺳﺖ اﯾﻨﺎن» :ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن و ﯾﺎﮐﻠﻮن ﮐﻤﺎ ﺗﺎﮐﻞ اﻻﻧﻌﺎم«
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ را
ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﭼﻘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺖ و
ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق در رﻓﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﻟﺬتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﻟﻬﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﯾﺎﻓﺖ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻋﻤﺎق و روان اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ادراﮐﺎت و
اراده و وﺟﺪان او را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادراﮐﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

