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منبـــر

أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم بســم الله الرحمن الرحیـــــم

گاهی حاالت ما تغییر می کند؛ حاالت 
معنوی ما شدت و ضعف پیدا می کند؛ 
انسان  در  غصه  گاهی  و  یأس  گاهی 
انسان کم می  ایجاد می شود. گاهی 
آورد. این درست است. شما در میوه ها 
نگاه کنید؛ در فصل میوه، خیار، خربزه، 
هندوانه، طالبی و ... هست. در بدن نیاز 
به ویتامینهایی هست که با این میوه 
ها تامین می شود. شما اگر بخواهید 
گرمای تابستان را خوب طی کنید باید 
کاهو بخورید. کبد دچار حرارت می شود 
و برای دفع آن باید کاهو با سکنجبین 

بخورید. در فصل خرماپزان، کاهو هم کافی نیست و 
باید خیار را رنده کنید و با سکنجبین بخورید. شما اگر 
این نیاز را تامین نکنید، کبد شما در اثر مواد گوشتی 
و چربی نمی تواند کار تصفیه را انجام دهد؛ طحال 
نمی تواند تصفیه کند؛ لذا به مغزتان فشار می آید؛ 
اعصابتان در گرما به هم می ریزد. گفته شده است 
زمستان حنا  در  بزنید؛  ِسدر  بدنتان  به  تابستان  در 
بزنید؛ حنا را در یک بطری با آب رقیق کنید و بعد از 
شستشوی بدن، آن آب حنا را به بدنتان بزنید تا سرما 

شما را اذیت نکند. 
این راجع به بدن است که عرض و طول آن معلوم 
است. اهل بیت علیهم السالم در معنویات برنامه دارند. 
همین جلسه را در نظر بگیرید اگر جمعی از مومنین 

از جاهای مختلف با عقاید خوب و اهل 
بیتی دور هم جمع نشوند و ذکر اهل 
بیت نشود و در این جلسه گریه نکنید 
و در یک جشن نخندید، غذا و چای 
اهل بیت را نخورید، در بدنتان از لحاظ 
معنوی کمبود ایجاد می شود و باید آن 
را جبران کنید. درباره خیلی از علمای 
مرحوم شنیده ام که گفته اند آرزوی ما 
این است که به این دنیا برگردیم و در 

جلسات روضه شرکت کنیم. 
و حرم  به حرم حضرت معصومه  اگر 
بعد  دارید؛  کسری  نروید،  رضا  امام 

می گویید چرا دلم سنگینی می کند، 
خوب کمبود دارید و باید با زیارت آن 
را جبران کنید. جمکران نمی رود؛ صله 
رحم ندارد؛ وقتی اقوامت را ندیدی، به 
بخشی از وجودت ویتامین الزم نرسیده 
است؛ نمی دانی چرا دمغی؛ چون عمه 
ات را ندیده ای، دیدن عمه در وجود 
انسان نشاط ایجاد می کند. خاله یک 
روحی دارد؛ اگر پیش خاله ات رفته ای 
و برایت مانند یک آدم عادی بود، بدان 
قسمتی از وجود معنوی ات را خراب 
کرده ای اگر در طول سال عمویت را 

نبینی کسری پیدا کرده ای. 
اگر مشهد نرفتی و هیچ اتفاقی نیفتاد، 
بدان خرابکاری بزرگی از شما سرزده است. باید در 
منزلتان جلسه برگزار کنید، این مطالبه اهل بیت^ 
از شماست. این تعداد جمعیتی که اینجا هست، وقتی 
از اینجا رفتند تا هفته دیگر باید هر کدام در منزلشان 
یک روضه برپا کنند؛ ولو فقط خودشان باشند، یک 
پرچم دِر خانه بزنند و یک حدیث کساء بخوانند؛ اگر 
کسی از همسایه ها آمد بهتر، نیامد هم نیامد. این 
تعداد روضه تشکیل شود، می دانید چقدر بال را از 
مردم بر می دارد! کشور ما که مانند اروپاییها اداره 
نمی شود. ببینید االن دوران فتنه جدید است؛ دوران 
خاصی از دشمنی است؛ این همه دشمنی ها را آیا ما با 
ارتش و سپاه و اداره اطالعات می خواهیم دفع کنیم! 
بخش زیادی از آن با همین جلسات است. قضیه پیاده 
روی اربعین چقدر در زمینگیر شدن 
داعش تاثیر داشت! کسانی که پیاده 
رفتند آیا اسلحه در دست داشتند! در 
روایت دارد که وقتی در مراسم حج، 
هر سال حاجیان رمی جمره می کنند، 
همین سنگی که به یک ستون می زنند، 
با این که این ستون، آن ستون نیست؛ 
اصال در زمان حضرت ابراهیم که ستون 
نبود، ایشان به یک طرف سنگ زد؛ حاال 
شارع آنجا را قبول کرده است که رمی 
جمرات باشد. هر سال که می روند و 
رمی جمره می کنند، تمام نقشه های 
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 وقتی ما ، در حرم امام رضا ×  هستیم، لحظات َحَیوان و حیات حقیقی و 
بهشت را سپری می کنیم.

من همیشه به رفقای خودم تاکید می کنم روزی دو دقیقه روضه بخوانید؛ 
روضه علی اصغر بخوان، بعد ببین حالت چگونه عوض می شود! 

باید در منزلتان جلسه برگزار کنید. این مطالبه ی اهل بیت̂  از شامست.

باطل و غفلت یک شکل است؛ کسی که یک سال غافل است، کل آن یک سال، یک ربع است؛ 
زیرا جایی حساب نمی شود؛ اما یک ربع در حرم، یک عمر است زیرا در آن عالم این یک ربع 

محاسبه می شود ؛ و لذا فرموده اند که یک شب قدر، هزار ماه است. 

سید بن طاووس)ره( به فرزندش توصیه می کند که دو کتاب مصباح الشریعه و توحید مفضل را 
از خودت دور نکن و در سفر و حضر آن دو را بخوان. وقتی سید بن طاووس که تالی تلو معصوم 

است، درباره کتابی، اینچنین توصیه ای دارد، گویا این کتاب قرآن است. 

در هر دوره ای پوست می اندازیم و نظام ما شکل جدیدی می گیرد. من معتقدم که همانطور که بعد  ما
از فتح مکه، قدرت پیامبر تثبیت شد، با انتخابات خبرگان پیش رو نظام قدرت ثابتی پیدا می کند. لذا 

توصیه می شود که مراقب باشیم در این مقطع دشمن سوء استفاده نکند و مانع پیشرفت ما نشود.

غ را تـــرک کنید. رمز رزق،  یـــن درو بـــرای رزقتـــان هیچ کاری و دعایـــی الزم نیســـت، فقـــط کوچکتر
یشـــانی شـــما ظلم اســـت. یشـــانی، بـــه کســـی ظلـــم نکنید. علت پر غ نگفتـــن اســـت. بـــرای رفع پر درو
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َ
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                جهت انتقادات و پیشنهادات با  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.

تفسیــرمنبـــر

سال  یک  در  شیطان 
از بین می رود. یعنی شیطان 
پشت سر هم  دو سال  نقشه 
دوخته شده  به هم  که  ندارد 
باشد؛ هر سال بریده می شود. 
گیری،  می  که  صلوات  ختم 
دشمن زمینگیر می شود. لعن 
طور  همین  فرستی  می  که 
است؛ صدقه که می دهید، حرز 
می نویسید. برای خودت حرز 
بنویس، حرز امام جواد. امام رضا 
السالم وقتی رفتند منزل  علیه 
حمید بن قحطبه، خدمتکار از 
حضرت اجازه گرفت که لباسهای 
گوید  می  بشوید،  را  حضرت 

وقتی من جیبهای حضرت را خواستم خالی کنم و 
تحویل ایشان بدهم، در هر جیب ایشان یک حرز 
پیدا کردم. آمدم عمامه حضرت را بشویم دیدم در 
عمامه حضرت هم یک حرز است. با این که امام 
است، آیا امام هشتم حرز می خواهد ولی من و شما 
به حرز نیاز نداریم!؟ این همه که االن در تصادفات 
کشته می شوند از کجاست؟. سفره انداختن!!! ... آقا 
یک سفره در خانه ات بینداز؛ ولو این که نان و پنیر 
بدهی؛ اگر در خانه ات نمی توانی، ده تا ساندویچ 
درست کن و در خیابان بین مردم پخش کن و بگو 
نذری است، همه هم نذری را قبول می کنند. با این 
کار بال را دفع کن. اگر روزی ات کم است، در روایت 
دارد که در حالی که روزی ات کم است، اطعام بده. 
پول قرض کن و اطعام بده؛ مالئکه وقتی می بینند 
شما با این که دستت خالی است اطعام می دهی 

برایت دعا می کنند. 
دعا بخوان؛ اگر مریض شدی حمد 
سیدالشهداء  تربت  بخوان،  شفا 
بخور. می گوید حافظه ام کم است 
و ضعیف است؛ خوب به ما آموخته 

اند که بعد از نماز واجب بگو:
أَْهلِ   َعلَى   يَْعَتِدي   َل  َمْن  ُسْبَحاَن   «

َمْملَكَِتهِ  ُسْبَحاَن َمْن َل يَأُْخُذ أَْهَل اْلَرِْض 

ِبأَلَْواِن الَْعَذاِب ُسْبَحاَن الرَُّءوِف الرَِّحيِم 

اللَُّهمَّ اْجَعْل لِي ِفي َقلِْبي نُوراً َو بََصراً َو 

 َفْهماً َو ِعلْماً إِنََّك َعلَى كُلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر.«.

 این دعا را بخوان تا حافظه ات 

محکم شود. حال اگر ما 
هیچ کدام از این کارها را نکنیم 

و بعد بگوییم آقا من ناراحتم و 
غصه دار می شوم!؟ قرآن نخوان، 
مگر  بماند؛!؟  نورانی  دلت  بعد 
می شود!؟ اگر قرار باشد دل من 
نورانی  ام  هم که قرآن نخوانده 
شود؛ دل آن کسی هم که خوانده، 
نورانی شود؛ بین من و او نباید 
فرقی باشد؛ آیا این ممکن است!؟ 
زیارت  بخوان؛  عاشورا  زیارت 
است؛  شیطان  بخوان؛  جامعه 
کن.  دور  خودت  از  را  شیطان 

آقایی را در مشهد دیدم که نشسته 
و ذکر می گوید؛ کنارش نشستم و گفتم: شما ذکرتان 
چیست؟ گفت: ده مرتبه صبح وغروب این ذکر را 

که در مفاتیح هست می گویم: 
» و قل رّب أعوذ بک من همزات الشیاطین و أعوذ 
از  آورم  می  پناه  خدایا   :» یحضرون  أن  رب  بک 
همزات شیاطین و پناه می برم از این که شیاطین 
باالی سرم حاضر شوند. چهار قل بخوانید؛ قل هو 
الله بخوانید؛ معّوذتین بخوانید؛ قل اعوذ برب الناس، 
قل اعوذ برب الفلق؛ قل یا ایها الکافرون بخوان؛ آیة 
الکرسی بخوان؛ این ها اذکار دم دستی ماست که 
هر روز به آن احتیاج داریم. بعد ببین چه نشاطی 
پیدا می کنی؛ بعد ببین روحت چقدر پرتو دارد. نه 
تنها خودت؛ بلکه دیگرانی هم که تو را می بینند 
احساس آرامش می کنند. چرا؟ زیرا شما آیة الکرسی 
خوانده ای؛ نماز امام زمان خوانده ای؛ جمکران رفته 
ای؛صحیفه سجادیه خوانده ای قرآن 

خوانده ای؛ سفره دار هستی. 
من همیشه به رفقای خودم تاکید می 
کنم روزی دو دقیقه روضه بخوانید؛ 
روضه علی اصغر بخوان، بعد ببین 

حالت چگونه عوض می شود!
 » و قــل رّب أعــوذ بــک مــن همــزات 
الشــیاطین و أعــوذ بــک رب أن 

یحضــرون « 
و صلـی اللـه علـی سـیدنا محمـد و 
آل بیتــــه الطـیبــین الطـاهـــرین 
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يََتخاَفُتوَن بَْيَنُهْم إِْن لَِبْثُتْم إِلَّ َعْشراً )103(نَْحُن أَْعلَُم ِبما يَُقولُوَن إِْذ يَُقوُل أَْمَثلُُهْم طَريَقًة إِْن لَِبْثُتْم إِلَّ يَْوماً )104(

علت اینکه افراد در قیامت به هم می گویند ده روز بیشتر در این دنیا توقف نداشتیم این است که  خداوند متعال قیامت 

را َحیَوان قرار داده است یعنی حیات و زندگی، حقیقی  در همان عالم اتفاق می افتد.

 وقتی ما در حرم امام رضا علیه السالم هستیم، لحظات َحیَوان و حیات حقیقی و بهشت را سپری می کنیم. اما وقتی از حرم 

بیرون می آییم وارد دنیایی می شویم که ابزارش غضب و شهوت است ) زیرا باید بجنگیم و بخوریم و ... .( و تقریبا عقل 

ناکارآمد می ماند. به همین دلیل است که انسان در امور دنیایی حالت غفلتش برجسته است. 

در محضر قرآن یا در حالت بکاء بر سید الشهداء ما در حالت َحیَوان و عقل هستیم. این حاالت  پنج دقیقه و نیم ساعت و ... 

است )نه بیشتر(. 

باطل و غفلت یک شکل است؛ کسی که یک سال غافل است، کل آن یک سال، یک ربع است؛ زیرا جایی حساب نمی شود؛ 

اما یک ربع در حرم، یک عمر است زیرا در آن عالم این یک ربع محاسبه می شود ؛ و لذا فرموده اند که یک شب قدر، هزار 

ماه است. این مطلب واقعا هزار ماه است نه این که از روی تخمین هزار ماه باشد. اما هزار ماه را در این زمان و مکان و در 

این دنیا نمی توان باز کرد و باید در قیامت باز شود. مثل این که تسبیح حضرت زهرا معادل هزار رکعت نماز است که در این 

دنیا نمی توان آن را باز کرد.  مثال وقتی آب می نوشید و سیراب می شوید؛ ممکن است با یک استکان آب سیراب شوید و گاه 

ممکن است چند لیوان آب بخورید، در این صورت هم شما در واقع همان یک استکان آب را خورده اید که سیراب شده 

اید. ممکن است گاه یک ربع خواب، معادل چند ساعت خواب باشد. لذا فرمودند" ضربة علی یوم خندق افضل من عبادة 

الثقلین" وقتی در افراد آن حالت برزخی و قیامتی ایجاد شد، گفتند: ان لبثتم ... اال یوما؛ فرقی نمی کند ده روز یا یک روز یا 

یک ساعت. فرموده اند یک ساعت تفکر معادل هفتاد سال عبادت است؛ زیرا تفکر یک ساعته بوی آخرت را دارد و یک 

تصمیم خوب را فراهم می کند.  مثال درباره خوردن، یک نفر می گوید خاویار خوردم و دیگری می گوید نان و پنیر خوردم. 

چه بسا زور بازوی نان پنیر خورده بیشتر از خاویار خورده باشد.  اگر دنیا را این گونه نگاه کنیم که دنیا مانند یک خواب 

است نمی ارزد ما این همه نعمات بهشتی را بخاطر یک زمان ده روزه دنیا از دست بدهیم. 

تکالیف ما را ساده قرار داد؛به یک صدقه ثواب زیادی عنایت می کند و ... تا این کوتاهی عمر جبران شود. عمر مفید برای 

ما بین بیست و شصت سالگی است یعنی حدود چهل سال. و این خیلی خوب است. وقتی می بینیم رسول خدا صلوات 

الله علیه یا امیرالمومنین علیه السالم شصت و سه سال زندگی می کنند؛ می فهمیم این کوتاهی عمر، باعث نقصان نمی 

شود و اال خداوند عمر این حضرات را کوتاه قرار نمی داد. 

نکات

خوب است که رفقا یک بسته فعالیتی داشته باشند که شامل ختم صلوات و لعن، جزء خوانی، زیارت عاشورا، مطالعه 

فقه، زیارت رفتن، جمکران رفتن، حضور در جلسه داشته باشند. اگر ما این کار را نکنیم، غفلت بر ما حاکم می شود. ما به 

اندازه کافی زمان برای غفلت داریم مانند هشت ساعت خواب و خوراک و باید بقیه فرصت هایمان را برای امر جدی 

قرار دهیم.  عمده فقه و ادبیات، با تکرار کسب می شود؛ فقیه با تکرار فقه، فقیه شده است، فهم، مطلب دیگری است که 

خداوند عنایت می کند؛ تکرار خیلی مهم است. 

اگر  به حرم حضرت 
معصومه و امام 

رضا)علیهما السالم( 
نروید،کسری دارید. 
کسی که جمکران نمی 
رود و صله رحم ندارد، 
به بخشی از وجودش 
ویتامین لزم نرسیده 

است و قسمتی از وجود 
معنوی اش را خراب 

کرده است.

اگر جمعی از مومنین از 
جاهای مختلف با عقاید 
خوب و اهل بیتی، دور 
هم جمع نشوید و ذکر 
اهل بیت^ نشود و 

بر اباعبدالله گریه  نکنید 
و در یک جشن نخندید 

و چای و غذای اهل 
بیت^ را نخورید، در 
بدنتان از لحاظ معنوی 
کمبود ایجاد می شود.

در روایت    وارد شده در حالی 
که روزیتان کم است اطعام 

بدهید. پول قرض کن و اطعام 
بده؛ مالئکه وقتی می بینند 
شما با این که دستت خالی 
است اطعام می دهی، برای 

شما دعا می کنند.

قـال الرضا علیه السـام

بســـم الله الرحــمن الرحیـــم

یکی از لطف هایی که خدا در حق امت پیامبر اسالم کرد این بود که عمر ما را کوتاه قرار داد، عمر هزار 

ساله را هفتاد سال قرار داد.  کوتاهی عمر یعنی کم بودن غفلت. از آن طرف هم خداوند یک شب را 

معادل هزار شب قرار داد تا در عباداتمان کم نیاوریم؛ 

امام رضا علیه السالم  فرمودند: چه زیباست شکیبایی و انتظار فرج
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یکی از شـــاه کلید ها ی اعمال، دعا پشـــت سر مومن است. اگر در هر جلسه  هیچ کاری نکنیم و فقط صحیفه بخوانیم، به همه 
آن چه در آن مجلس الزم است رسیده ایم.

 از یک بچه در خانه حساب می بریم و گناه منی کنیم اما خداوند را 

به اندازه ی یک بچه منی بینیم.
در خواندن قرآن، به کلمه کلمه قرآن نگاه کنید، حتی به یک حرف واو، به یک 

کلمه الّ و ... . این حروف قرآن هم غیر از حروف معمولی است.

بسم الله الرحمن الرحیم 

ما خیلی دوست داریم توفیقات خاصی پیدا کنیم، قرب مخصوصی پیدا کنیم، جزء اولیا بشویم، تقوای 

ویژه پیدا کنیم، سر سفره باشیم، ما هم میهمان باشیم. چه کاری باید بکنیم؟ باید ببینیم معصوم چه می فرماید؟

یکی این که حضرت فرمود خوشحال می شوم که ببینم در خانه ای قرآن هست و با بودن آن و خواندن آن، شیاطین از آن خانه 

دور شوند.  دوم این که حضرت فرمود: اگر خواستید مانند خوبان زندگی کنید و مرگ شهدا را داشته باشید )ان اردتم عیش 

السعدا ... و موت الشهدا ... و الهدی یوم الضالله ... فادرسوا القرآن( مشغول قرآن باشید، دائم آن را دوره کنید؛ چرا که قرآن کالم 

خداوند است نه یک انسان معمولی، و پیامبر)ص( هم به آن احتیاج داشت. قرآن حرز از شیطان است، دائم پیامک می خواند، 

شبکه های تلویزیون را عوض می کند و رجحان فی المیزان؛ نه فقط دنیا را کسب نمی کند که دنیا را هم بخاطر این امور از دست 

می دهیم. حضرت امیر که آقای هستی است و جان عالمی به فدای او؛ پیامبر در آخرین لحظات عمرش می فرمود خدایا به 

والی علی به والی علی ... . حضرت فرمود آیا علم قرآن پیدا می کنید؟ نه فقط روخوانی قرآن. هیچ نیازی به تفسیر قرآن ندارید. 

باالخره به شما هم می فهمانند، همانطور که به عالمه طباطبایی فهماندند. یک انسان معمولی از قرآن به اندازه خودش بهره 

می برد و پیامبر هم بهره می برد. االن یک کتاب دبستان برای استاد دانشگاه، فایده ای ندارد بخواند. این قرآن چه کتابی است؟     

قرآن را کوچک نشمارید؛ لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم ... قال االنسان مالها ... القارعة ما القارعة ... . قرآن کالم خداست، با 

این دید نگاه کنید. در خواندن قرآن، به کلمه کلمه قرآن نگاه کنید، حتی به یک حرف واو، به یک کلمه االّ و ... . این حروف قرآن هم 

غیر از حروف معمولی است. کربالیی کاظم وقتی حرف واو را دید که غیر از حرف قرآن بود، گفت نور ندارد. آن آقا که خیلی هم 

قرآن می فهمد گفته است که بعضی آیات قرآن ساده است و چیزی ندارد و از آن بگذر. 

»   و الی البل کیف خلقت     «         فردی گفت که من در امر خدا شک دارم. به او گفتند که برو گاومیشها را نگاه کن. رفت و اما نفهمید 

چه فایده ای دارد؟ خواست برگردد دید که یکی از آن گاوها از آب بیرون آمد و رفت کناری و زایمان کرد و بچه اش که تازه به دنیا 

آمده بود بالفاصله از مادر شیر خورد .                                                              إِبلی که در قرآن می بینید غیر از إِبلهای دیگر است. ناقه صالح غیر از ناقه های دیگر است. 

»    و تفقهوا فیه«           ما،    در همه امور تفقه داریم، مسائل سیاسی که هیچ انتهایی ندارد؛ یک نقاشی را تفقه می کنیم که چقدر عجیب 

است و ... یک پیکاسو هم شنیده است و ... . مردم چون طرفدار اوهام هستند و وهمشان خیلی کار می کند طرفدار این امور 

هستند؛ أما وقتی به قرآن می رسند می گویند چیزی ندارد. 

 »   و ربیع القلوب   « چرا قلبت مرده است. حضرت فرمود که اگر کسی صد آیه بخواند این ثمره را دارد؛ اگر دویست آیه را بخواند ... 

تا رسید به این که اگر شب، قبل از خواب هزار آیه بخواند صاحب یقین می شود. می گوید مگر می شود که هزار آیه بخوانیم .

»      و استشفوا    «حمد بخوان، مریضت خوب شود، مریضی هایت خوب شود، خصلت هایت اصالح شود. گُل قرآن إناانزلناه است؛ 

سوره اهل بیت، إناانزلناه است. به حضرت عرض کرد به رسیده است که إناانزلنا کفایت می کند از سایر سور. حضرت فرمود 

باالتر از آن را به شما می گویم که اگر الرحمن خواستی بخوانی به نیت آن، إناانزلناه بخوان تا ثواب هردو را هم ببرید. 

فرمود ما با إناانزلنا از خدا علم می گیریم شما هم با آن از ما علم و نور بگیرید. خدا رحمت کند آن آقا را که ما را مجبور می کرد 

شبهای جمعه سی اناانزلناه بخوانید. می گفتیم چرا، می فرمود تا این که هفته آینده الزم نباشد از من سوال کنی و پاسخ 

سوالهایت را خودت بفهمی و نیازی نداشته باشی از من بپرسی. 

امام زمان# به خانه های ما سر می زند، به بازرا ما سر می زند و ... و برای هر آنچه الزم است دعا کرده و انجام شده است؛ اگر 

قرار بوده شیخ عباس مفاتیح را بنویسد دعا کرده و اگر قرار بوده مداحها بیایند، دعا کرده و به آنها نورانیت دارد. 

خیل مطالب واضح است، اگر دیدید نمازهایتان اول وقت است، امور دیگرتان درست است. بصیرت در قرآن خواندن است، در 

دعای کمیل خواندن است، نه فقط شبهای جمعه که در آن متعین است، بلکه حضرت فرمود هر شب بخوانید، اگر نتوانستید 

هفته ای یک بار، ماهی یکبار، سالی یکبار و حد اقل در عمرت یک بار خودت از اول تا آخر بخوان. 

ما را دور هم جمع کرده اند چون می خواسته اند چیزی به ما بدهند، دلشکسته ها را هم آورده اند، کسانی را که والیتهای مخصوص 

 دارند وارد جلسه کرده اند، مانند نماز جمعه، عید فطر، شب قدر و می خواهند به ما لطف کنند و رحمتشان را بر ما نازل کنند. 

ًة ِلَيَّاِم بَاَلئَِك   سوال: در روایتی از امیرالمومنین دارد که  اْجَعْل  زََمانَ  َرَخائِكَ  ]َرَجائِكَ [ ُعدَّ
) زمان عافیت و گشایش را آمادگی برای زمان بال و مصیبت خود قرار دهید ( این مطلب را توضیح بفرمایید.

پاسخ استاد الهی: شما االن در عافیت زندگی می کنید. مثال دو سال دیگر فقر سراغ شما می آید، یا می خواهید خانه بسازید 
و ... . االن پولهایت را خرج نکن؛ االن زمان درآمد شماست، پولهایت را برای فردا نگه دار. االن که فراغ بال دارید، مفاتیح را 
زیرورو کن تا سرمایه شما باشد و فردا که بال می آید ده تا دعا بلد باشید. االن که فرصت دارید، درس بخوانید و مطالعه کنید 

تا فردا که امام جمعه می شوید، حرف داشته باشید. پس در زمان عافیت و رخاء برای زمان بالیتان تدارک ببینید. 

سوال: برخی اعمال، شاه کلید هستند و تاثیر بسزایی دارند، چند تا از این اعمال را بفرمایید. 

پاسخ استاد الهی: یکی از آن اعمال، دعای پشت سر مومن است، روایت است که اگر دعا برای مومن بکنید، به عرش پروردگار 
می رسد. از طرف مقابل هم اگر مومن را اذیت کنید، زندگیتان به هم می ریزد. دوم: خدمت حضرت عرض کرد که من برای 
کمک شما کاری بلد نیستم بجز لعن بر دشمنان شما در خلوت؛ حضرت فرمود ... . سوم که خیلی مهم است و به گوش داشته 
باشید: ذکر اللهم العن الجبت و الطاغوت، در صبح و شب است که مانع ثبت گناهان )غیر عمدی( می شود. چهارم: صلوات، 

زیارت ائمه و امامزاده هایی مانند حضرت معصومه و امامزاده مبرقع است. اطعام و استغفار. 

سوال: شما فرموده بودید که قرار است تا آخر سال جاری اتفاق مهمی بیفتد، وظیفه ما چیست؛ و نیز درباره انتخابات. 

 پاسخ استاد الهی: ما در هر دوره ای پوست می اندازیم و نظام ما شکل جدیدی می گیرد. من معتقدم که همانطور که بعد از 
فتح مکه، قدرت پیامبر تثبیت شد، با انتخابات خبرگان پیش رو نظام قدرت ثابتی پیدا می کند. لذا توصیه می شود که مراقب 
باشیم در این مقطع دشمن سوء استفاده نکند و مانع پیشرفت ما نشود. ما تا االن کاستی داشتیم و دشمن اجتماع و ... را 

تحت اختیار داشت  و االن قرار است یکدست شویم. 

سوال: برای رفع تنگی رزق، رفع پریشانی و ناامیدی از آینده؟

پاسخ استاد الهی: برای رزقتان هیچ کاری و دعایی الزم نیست، فقط کوچکترین دروغ را ترک کنید. رمز رزق، دروغ نگفتن 
است. برای رفع پریشانی، به کسی ظلم نکنید. علت پریشانی شما ظلم است که به همسایه، زن، والدین و ... می کنید. گاهی 
با بی اعتنایی دارید ظلم می کنید، گاهی جاهالنه ظلم می کنید، گاهی کاری از شما برمی آید و نمی کنید و لذا ظلم می کنید. 
ولو اهل القری آمنوا ... . حضرت فرمود اگر تمام گناهان در اتاقی باشد، کلید آن دروغ است. و نیز فرمود اگر تمام عالم را به 
من بدهند که پوست جویی را از دهان مورچه ای بگیرم، نمی گیرم؛ زیرا از خدا می ترسد و می داند که اگر ظلم کند، او خدا 
امیرالمومنین بودن را از او میکیرد. چقدر ما برای خودمان شأن درست می کنیم، تواضع نمی کنیم در خانه ظلم می کنیم و ... .

سوال: در ایام دهه فاطمیه آیا نامی از ظالمین در حق اهل بیت ببریم، با توجه به این که خالف وحدت است و ... . 
پاسخ استاد الهی: من گاهی دلم می سوزد و می گویم اگر ما زمان امام باقر بودیم چه می کردیم؟ وحدت این است که ما کاری 
نکنیم که دشمن در مسلمانی ما شک کند. اگر ما زمان امام باقر× بودیم که حضرت هر روز می فرمود بیایید پشت سر 
مخالفین نماز بخوانیم چه میکردیم. اگر رهبری بخواهد یک روز این کار را بکند ما آیا تحمل داریم؟ اما همین امام باقر# 
وقتی به خانه برمی گشت، می فرمود لعن کنید. این حرف درون خانه است که بیرون خانه نباید ببریم. زیارت عاشورایتان را 
بخوانید اما مخفی. تبری را به بچه هایمان نشان دهیم تا نسل بعد ما فراموش نکند. اگر درباره کربال هم سر وصدا نمی کردیم 
و سینه و زنجیر نمی زدیم مانند غدیر فراموش می شد. باید فاطمیه گرفت اما باعث اذیت دیگران نشویم. ما کاسه داغ تر از 

آش نیستیم، خود رهبری مجلس روضه فاطمیه می گیرد. وحدت یک مطلب عقالنی است. 

سوال: والدینی که گناهانی را می کنند و تذکر فرزندانشان تاثیری ندارد. ما چه کنیم؟

پاسخ استاد الهی: وای به حال این والدین. با من تماس گرفته اند که ما جشن تولدی برای فرزند 5 ساله گرفته ایم. این را من 
می گویم تا حواستان جمع باشد، ما مومن بدررد نخور نمی خواهیم. این دختر 5 ساله را مانند یک عروس درست می کنند و 
آخر جلسه، پسر خواهر زن، بالیی که نباید، سر این دختر می آورد. خیلی مواظب باشید. باعث این کار، والدین هستند. پدر 
و مادرها باید فرزندانتان را زود زن بدهید، دختران را اولین خواستگار که آمد شوهر بدهید. شما حتی اگر این دختر سی 
سالش شود می گویید بچه است؛ مردم باید بگویند بچه نیست و آنها با آمدن به خواستگار این مطلب را می گویند. خدا یک 

خواستگار می فرستد نه دوتا؛ اگر رد کردید دخترتان می ماند. بله تحقیق محلی و ... بکنید  که مطلب مهمی است، اما 
بازی در بیاورید. االن پسرهای الیق می گویند که ما هر جا خواستگاری می رویم جلوی پای ما سنگ می اندازند. 

صحیفه 
سجادیه
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کسی که امام حسین× را دوست دارد، استکبار ندارد. اگر استکبار داشت دنبال ملعون ثانی 

می رفت تا استکبارش کامل تر شود. با امیرالمومنین بودن همه اش تواضع و خشوع است.

صحیفه سجادیه: دعای 12/فراز 12
 

ا َوَقَع ِفيِه. ا اْجَتَمَع َعلَْيِه، َخالِِص الَْحَياِء ِممَّ )12( أَتُوُب إِلَْيَك ِفي َمَقاِمي َهَذا تَْوبََة نَاِدٍم َعلَى َما َفرََط ِمْنُه، ُمْشِفٍق ِممَّ

گاه یک نفر حال شما را توصیف می کند اما عمق آن را نمی تواند بیان کند؛ اما امام سجاد عمق حال ما را بیان می کند. 
توجه کنید که امام سجاد علیه السالم چطور با خدا به زبان من )نه با زبان خودش( صحبت می کند. 

نِْب الَْعِظيِم َل يََتَعاظَُمَك، َو أَنَّ التََّجاُوَز َعِن اْلِثِْم الَْجلِيِل َل يَْسَتْصِعُبَك، َو أَنَّ اْحِتَماَل  )13( َعالٍِم ِبأَنَّ الَْعْفَو َعِن الذَّ
الِْجَنايَاِت الَْفاِحَشِة َل يََتكَأَُّدَك، َو أَنَّ أََحبَّ ِعَباِدَك إِلَْيَك َمْن تَرََك اِلْسِتكَْباَر َعلَْيَك، َو َجانََب اْلِْصَراَر، َو لَزَِم اِلْسِتْغَفاَر.

از آن طرف هم علم دارم که برای خدا بخشیدن گناهان عظیم, بزرگ نیست. برای من بخشیدن سخت است, اما برای 
خدا سخت نیست. خدا گناهان عجیبی را در عالم بخشیده است؛ خدا حر را بخشیده است؛ با آن گناه بزرگش.   فقط 
آنچه که می ماند این است که ما از روی سرکشی و استکبار و طغیان این گناهان را نکرده ایم؛ بلکه مسائل دیگر باعث 

آنها شده است؛ مثال تحت فشار بودم و شهوت و یا غضب و ... سراغ من آمد. دلیلم هم این است که بعد از آن گناه, 
پشیمان شده ام و بخاطرش ناراحت هستم. 

َو أَنَّ أََحبَّ ِعَباِدَك إِلَْيَك َمْن تَرََك اِلْسِتكَْباَر َعلَْيَك، َو َجانََب اْلِْصَراَر، َو لَزَِم اِلْسِتْغَفاَر.

کسی که امام حسین)ع( را دوست دارد, استکبار ندارد. اگر استکبار داشت دنبال ملعون ثانی می رفت تا استکبارش 
کاملتر شود. با امیرالمومنین بودن همه اش تواضع و خشوع است. به مردم بگویید که شما انسان بدی نیستید, اگر هم 
بد باشند, با این حرف شما دست بر می دارند.  طلبکارانه با مردم صحبت نکنید. جمهوری اسالمی در مقایسه با دنیا 
مسجد است و مردم آن نسبت به سایر مردم دنیا, مانند مومنینی هستند که در مسجد هستند. آیت الله روحانی در  

مسجد امام حسن عسکری)ع( با مردم این طور صحبت می کند و می گوید آفرین به شما که به مسجد آمده اید, ثواب 
راه رفتنتان به سمت مسجد را برای والدینتان هدیه کنید. همین که مردم, ما را تحمل می کنند, با  این همه مشکالت و 

اختالس هایی که اتفاق افتاده و به پای ما گذاشته می شود بهترین مردم هستند.

رُْت ِفيِه، َو أَْسَتِعيُن ِبَك َعلَى َما َعَجزُْت َعْنُه. ، َو أَْسَتْغِفرَُك لَِما َقصَّ )14( َو أَنَا أَبَْرأُ إِلَْيَك ِمْن أَْن أَْسَتكِْبَر، َو أَُعوُذ ِبَك ِمْن أَْن أُِصرَّ

به تو پناه می برم که بخواهم استکبار و اصرار داشته باشم. 

ا يََخاُفُه أَْهُل اْلَِساَءِة،  ا أَْسَتْوِجُبُه ِمْنَك، َو أَِجرْنِي ِممَّ ٍد َو آلِِه، َو َهْب لِي َما يَِجُب َعلَيَّ لََك، َو َعاِفِني ِممَّ )15( اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

َفإِنََّك َملِي ٌء ِبالَْعْفِو، َمرُْجوٌّ لِلَْمْغِفرَِة، َمْعُروٌف ِبالتََّجاُوِز، لَْيَس لَِحاَجِتي َمطْلٌَب ِسَواَك، َو َل لَِذنِْبي َغاِفٌر َغْيرَُك، َحاَشاك 

این عبارت, هدیه امروز شماست از طرف امام سجاد علیه السالم : َهْب لِي َما يَِجُب َعلَيَّ لََك ؛ خدایا هر حقی که بر من واجب 
شده است, ببخش. خداست و می تواند. گاه معامله است و حساب و کتاب دارد؛ اما هبه و بخشش بی حساب است.  

از خدا به خدا فرار کن و جای دیگری نرو. کسی که دستش در بخشش پر است, تویی؛ کسی که امید به بخشش است 
تویی. من چیز دیگری الزم نیست بگویم. 

ٍد، َو اْقِض َحاَجِتي، َو  ٍد َو آِل ُمَحمَّ )16( َو َل أََخاُف َعلَى نَْفِسي إِلَّ إِيَّاَك، إِنَّكَ  أَْهُل التَّْقوى  َو أَْهُل الَْمْغِفرَِة، َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
أَنِْجْح طَلَِبِتي، َو اْغِفْر َذنِْبي، َو آِمْن َخْوَف نَْفِسي، إِنََّك َعلى  كُلِّ َشيْ ٍء َقِديٌر، َو َذلَِك َعلَْيَك يَِسيٌر، آِميَن َربَّ الَْعالَِميَن.

پرسش 
و پاسـخ

سوال: برای توفیق حد اکثری و توفیق فهم علمی و ... چه کنیم. 

پاسخ استاد الهی: یکی از علماء همین سوال را از آیت الله مرعشی )ره( پرسید که من دروس حوزه را نمی فهمم 
و حوصله آن را هم ندارم. چه کنم؟ ایشان فرمود بروید جلوی حرم حضرت معصومه بنشینید تا حضرت شما را شستشوی 
مغزی بدهد و آنچه را که بدرد نمی خورد بیرون بریزد و ... به شما حافظه و عالقه و ... بدهد. به حضرت عرض کرد که من 
حافظه ام یاری نمی کند. حضرت فرمود همه علم در ُحّقه ای است و برای این که دِر آن باز شود و مطالب به یاد شما بیاید 

صلوات زیاد بفرستید. 

َل َما اْفَترََض اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه َو أَْوَجَب َعلَى َخلِْقِه َمْعرَِفُة الَْوْحَدانِيَِّة َقاَل اللَُّه تََبارََك َو تََعالَى  َو ما  قال الرضا عليه السالم  إِنَّ أَوَّ

َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ  يَُقوُل َما َعرَُفوا اللََّه َحقَّ َمْعرَِفِتِه. 

ترجمه؛امام رضا علیه السالم فرمودند؛ اولین مطلبی که خداوند بر بندگان و مخلوقات خود واجب فرموده شناخت وحدانیت 
اوست لذا فرموده است َو ما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه یعنی معرفت حقیقی نسبت به خدای متعال پیدا نکردند.

رفقا همین نشناختن،باعث شده است که نمازها، نماز نباشد، حجابها، حجاب نباشد و ... . یعنی اگر ما در وجود خودمان، 
فطرتمان خدایی شود و خداشناس شود ... خدایی که به من علم دارد و ناظر بر من است و می خواهد فردا حساب و کتاب 
کند، روزی بدهد، به من رشد دهد و ... . اگر این خدا را شناختم، نمازم فرق می کند. اما اگر این خدا، یک امر سستی بود، نمی 
ارزد که ... از یک بچه در خانه حساب می برم وگناه نمیکنم اما خداوند را به اندازه یک بچه نمی بینم. فالن چیز را تصرف 
می کنم و می گویم ندیدند، این یعنی خدایی را قبول نداریم که دیده باشد؛ خدایی را قبول داریم که نمی بیند. در حالی که 
خدایی که به ما معرفی شده است، قل هو الله احد الله الصمد ... . اگر این خدا نمی بود، امریکا و اسرائیل و داعش مگر می 
گذاشت ما زندگی کنیم؟ خداست که ظرف دوازده ساعت اراذل و اوباش مازندران جمع می شود و ... . خدا به دل احمدی 
نژاد انداخت که یارانه بدهند. خداست که نفت را به ده دالر می رساند و می خواهد بگوید که اگر با من باشید، نفت رابه 
صد دالر می رسانم ولو که رئیس جمهور بی عرضه باشد. اما به خیال خودتان همه با عرضه ها را آوردید حاال چه می خواهید 
بکنید؟ گفتند باران نمی آید، اما آمد، گفتند برف نمی آید اما آمد. خداوند نشاط می دهد: هو اضحک و ابکی؛ خدا آرامش 
می دهد، أال بذکر الله تطمئن القلوب، و ... . اگر چنین خدایی را قبول داشتیم، آیا احساس کمبود می کردیم؟ خدا را به اندازه 

استاندار قبول داشته باشیم. ما خدا را نشناختیم و لذا بندگی نفسمان را می کنیم و دائم در زندگی دچار مشکل هستیم. 

رَاِط ِبَيِد كُلِّ َواِحٍد ِمنَّا َسْيٌف َفاَل يَُمرُّ أََحٌد ِمْن َخلِْق اللَِّه  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص  إَِذا كَاَن يَْوُم الِْقَياَمِة أَِقُف أَنَا َو َعلِيٌّ ع َعلَى الصِّ

إِلَّ َسأَلَْناُه َعْن َوَليَِة َعلِيٍّ ع َفَمْن كَاَن َمَعُه َشيْ ٌء ِمْنَها نََجا َو َفاَز َو إِلَّ َضَربَْنا ُعُنَقُه َو أَلَْقْيَناُه ِفي النَّاِر ثُمَّ تاََل َو ِقُفوُهْم إِنَُّهْم 

َمْسُؤلُوَن ما لَكُْم ل تَناَصُروَن بَْل ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسلُِمونَ . بحار النوار )ط - بيروت( ؛ ج 24 ؛ ص273

ترجمه:پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: قيامت من و علي بر صراط ميايستيم بدست هر يك از ما شمشيرى است 
احدى از مردم نميگذرند مگر اينكه از واليت علي ميپرسيم هر كس از واليت بهره اى داشته باشد نجات يافته و رستگار 
است و گر نه گردنش را ميزنيم و او را در آتش ميافكنيم سپس اين آيه را تالوت نمود: َو ِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسؤُلُوَن ما لَُكْم ال 

تَناَصُروَن. بَْل ُهُم الْيَْوَم ُمْستَْسلُِمونَ  
نماز اگر قضا شود، قابل وصیت و جبران است؛ و نیز روزه و حج و خمس و ... . اما کسی نمی تواند بگوید من والیت 

نداشتم، برای من والیت بگیرید. آنچه را که در مرتبه باالست، پایین نیاوریم. چه بسیار نمازخوانها که جلوی امام حسین 
ایستادند. ما معتقدیم که اگر کسی والیت دارد نمازش هم درست است. حال اگر کسی والیت داشت و نمازش ضعیف 
بود، شما به او بی اعتنایی نکنید. آن عالم برای جنازه ای نماز میت نخواند به این بهانه که این فرد فاسق است به او گفته 

شد اسم این فرد علی بود و باید بر او نماز میخواندید.

یکی از اعمالی که شاه کلید است و در شبانه روز سفارش شده و مانع ثبت گناهان می شود، 

ذکر شریف اللهم العن الجبت و الطاغوت


