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صحیفه
سجادیه

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
بسم الله الرحمن الرحیم 

مـا در جایـی مسـیر را گـم می   کنیـم 
بـر مـا مسـلط می   شـود  و شـیطان 
کـه عقایدمـان را از دسـت بدهیـم 
و عقایـد جدیـدی را بپذیریـم. ایـن 
عقاید جدید ما را در مسـیر دینداری 
می   بینیـد  شـما  می   کنـد.  مدیریـت 
کـه دیگـر حریـف خودتـان، شـیطان، 
خوابتـان  نیسـتید،  فرزندتـان  و  زن 
سـنگین شـده اسـت، توفیقاتتـان کـم 
حـرم  زیـارت  توفیـق  اسـت،  شـده 
امـام رضـا× را نداریـد و حـاالت 

معنویتـان اُفـت کـرده اسـت.
در عیـن حـال، می   دانیـد کـه ایـن کارهـا و توفیقـات، 
خوب اسـت و باید انجام شـود؛ اما در پشـت صحنه 
اتفاقـی افتـاده کـه باعـث تخریـب آن شـده اسـت و 
لـذا می   بینیـد االن ایـن وضعیـت را داریـد. مثـا مـن 
در ذهنـم بـه ایـن نتیجـه می   رسـم کـه مقـّدر شـده 
اسـت مـن انسـان بـدی بشـوم؛ یـا مثـا قبـا خـوب 
درس می   خوانـده ام، امـا االن دیگـر نمی توانـم درس 
بخوانـم و یـا اخاقـم خـوب بـود، امـا االن نـه. همیـن 
ذهنیتـی کـه از قضـا و قـدر پیـدا کـرده ام، مرا به سـمت 
ایـن وضعیـت می  کشـاند. گاه ممکـن اسـت گرهـی در 
زندگـی مـن ایجـاد شـود کـه تـوان بـاز کـردن آن را در 
خـود و اطرافیانـم نمی بینـم؛ یـا به بن بسـتی برسـم که 
عبـور از آن را ناممکـن بدانـم. همیـن مسـائل باعـث 

می  شـود خودبخـود تسـلیم شـوم. 
رفتـار مـن تابـع فکـر و عقیده من اسـت 
و اگـر کسـی بتوانـد ایـن افـکار، پشـت 
صحنـه و مدیریـت را عـوض کنـد، رفتـار 
مـن هـم تغییـر می  کنـد. مثـا اگـر مـن 
گمـان کنـم کـه رزقـم بـا همیـن کارهـا 
و از همیـن راههایـی کـه مـن اقـدام 
می  کنـم کسـب می  شـود؛ وقتـی ایـن 
راههـا را بسـته ببینـم، تحصیـل رزقـم را 
غیرممکن خواهم دانسـت؛ لذا اراده و 
تـاش بـرای کسـب روزی، از مـن گرفتـه 

می  شـود. حـال بایـد چـه کنیـم؟ 
 × معصـوم مـت  خد وقتـی 
می  رویـم، اعتقـاد و بینـش صحیـح 
نسبت به این امور را به ما می  آموزد. 
امام سـجاد× در قالب دعا اشـتباه 
مـا را بـه مـا می  فهمانـد تـا مـا آن را 

اصـاح کنیـم.
»يَا َمْن تَُحلُّ ِبِه ُعَقُد الَْمَكارِه «

حضـرت نمی فرمایـد کـه مـن گـره را 
بـاز می  کنـم؛ بلکـه خطـاب می  کنـد: 
ای کسـی که گره و »عقد المکاره« را 
کـه محکـم شـده اسـت، بـاز می  کنـی. 
مثـا ایـن آب مخلـوق خداسـت و بـا 
ایـن کـه مـاده اسـت، نـه رنگ دارد، نه 
بـو و نـه طعـم. حـال آن کـه مـاده، بـدون رنـگ و بـو 
و طعـم نمی توانـد باشـد. در عیـن حـال، وقتـی شـما 
آب را می  نوشـید درمی یابیـد کـه جسـم دارد و سـیال 
اسـت. خدایـی کـه می  توانـد چنیـن مـاده ای را خلـق 
کنـد کـه رنـگ، بـو و طعـم نـدارد و عـاوه بـر آن، اگـر 
ذره ای نسـبِت بیـن مـواد تشـکیل دهنـده آن را تغییـر 
دهـد دیگـر آب نخواهـد بـود، همـان خدایـی اسـت 
کـه » تحـّل بـه عقـد المـکاره«؛ همـان خدایـی اسـت 
کـه می  توانـد به هم ریختگـی شـما را سـامان دهـد. 

او خدایـی اسـت کـه نظـام شاهنشـاهی را می  توانـد 
عوض کند، نه فقط خانه شـما را و نه فقط آشـفتگی 
مـرا. مشـکل مـن اینجاسـت کـه می  خواهـم خودم گره 
را بـاز کنـم؛ حـال آن کـه گـره را خـود مـن ایجاد کرده ام 
و پـس از ایـن، به جـای تکیـه کـردن بـه 
خـودم، بایـد کمـی گریـه و زاری کنـم تا 

خـدا گـره ام را بـاز کند.
 آقایـی مطلـب خوبـی بـه مـن آموخـت 
و گفـت: پیامبـران بـا دسـت خالـی نـزد 
خـدا آمدنـد و از صفـر شـروع کردنـد؛ 
آنهـا یـا نجـار بودنـد یـا کشـاورز یـا 
چوپان و مانند آن؛ اما پیش خدا مانند 
بچه هـا  تضـرع کردنـد – ولـی مـا تضرع 
بلـد نیسـتیم - و خـدا بـه آنهـا همـه 
چیـز داد. موسـی گفـت: »رَبِّ اْشـرَْح 
ـْر لـي  أَْمـري*َو اْحلُـْل  لـي  َصـْدري*َو يَسِّ

غد  یـریه
 نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره
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پیامبران با دست خالی نزد خدا آمدند و از صفر شروع کردند؛   اما پیش خدا 
مانند بچه ها  تضرع کردند   و خدا به آنها همه چیز داد.  اگر شما می ل به کفار داشته باشید، به خدا بهانه داده اید که شما را بکوبد. باید در منزلتان جلسه برگزار کنید. این مطالبه ی اهل بیت̂  از شامست.

 رسول خدا‘ به امیرالمومنین× هنگام سفر به یمن سفارش فرمودند: یا علی در زمستانها 
که شبها طوالنی است، نماز صبح را زود بخوان زیرا مردم فرصت خوابیدن دارند؛ اما تابستانها 

نماز صبح را دیرتر بخوان؛ چون مردم فرصت کمتری برای خواب دارند.

شما خوب بودن خودتان را با سطح فساد جامعه بسنجید. االن عده ای هستند که 
شیطان را می  پرستند؛ اما شما خداپرستید. شما ایمانتان را چهل سال است که حفظ 

کرده اید لذا معنا ندارد که می  گویید: رشدی نداشته ایم.

 این رزمنده هایی که سربازان آمریکایی را در خلیج فارس اسیر کردند، روحیه جّدیت داشتند، 
نه روحیه گفتمان. اگر می  خواستند گفتمان و دیالوگ داشته باشند، انجام آن کار، ساعتها وقت 

می  گرفت؛ اما آن ها در عرض چند دقیقه کار را تمام کردند

افزایـــش رزق، دو    رمـــز دارد: یکی ایـــن که در خانـــه بذل و بخشـــش کنیـــد.دوم این که 
یـــد.  ســـفره دار باشـــید. چشـــمتان را ببندیـــد و در خانه تـــان ســـفره  بینداز
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ا َفَقْد أ            َمْن َعَرَف َفاِطَمَة؟اهع؟ َحَق  َمْعِرَفِتَ

جهت انتقادات و پیشنهادات بــا  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.                 

ُعْقـَدًة ِمـْن لِسـاني *يَْفَقُهوا قَْولـي«. موسـای چوپـان پیـش فرعـون مـی  رود و آن جریانـات 
اتفـاق می  افتـد. مثـل ایـن کـه االن یـک چوپـان عصـا بـه دسـت بگیـرد و پیـش اوبامـا بـرود و بـه او بگویـد 

کـه مـن چنیـن و چنـان می  کنـم. همـه افـراد یـک طایفـه پیغمبـر شـدند؛ شـما کـه نمی خواهیـد پیامبـر شـوید، 
نهایتـا می  خواهیـد شـاگرد اول حـوزه شـوید، شـیخ انصـاری شـوید، آقـای بروجـردی شـوید، اینهـا کـه چیـزی 

نیسـت؛ آنهـا از خـدا خواسـتند پیغمبـر شـوند و خـدا قبـول کـرد. پـس مـا خواسـتمان ضعیـف اسـت. 

َدائِد« »َو يَا َمْن يَْفَثأُ ِبِه َحدُّ الشَّ
)ای خدایـی کـه سـختی هـا را بـر مـی  داری( ایـن رزمنده هایـی کـه سـربازان آمریکایـی را در خلیـج فـارس اسـیر 
کردند، روحیه جّدیت داشـتند، نه روحیه گفتمان. اگر می  خواسـتند گفتمان و دیالوگ داشـته باشـند، انجام 
آن کار، سـاعتها وقـت می  گرفـت؛ امـا آن هـا در عـرض چنـد دقیقـه کار را تمـام کردنـد وکار بـه جایـی رسـید 
کـه سـربازان آمریکایـی بـه گریـه افتادنـد. خـدا کسـی اسـت کـه سـختی هـا را برمـی دارد. یـک زمانـی در ایـن 
کشـور جنـگ بـود و کشـورهای دیگـر حتـی سـیم خـاردار هـم بـه مـا نمی دادنـد و مـا هیـچ چیـز نداشـتیم؛ امـا 
کامیـون کامیـون نـان و مـواد غذایـی و ... بـه جبهـه هـا می  فرسـتادیم؛ امـا االن چـون خـدا را فرامـوش کرده ایـم 

ایـن همـه مشـکل داریم. 
آیات 139؛ 142 و 143 سوره نساء را بخوانید، خیلی تکان دهنده است: 

الَّذيَن يَتَِّخُذوَن الْكاِفريَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنيَن أَيَْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزََّة َفإِنَّ الِْعزََّة لِلَِّه َجميعاً )نساء: 

الِة قاُموا كُسالى  يُراُؤَن النَّاَس َو ال  139( إِنَّ الُْمناِفقيَن يُخاِدُعوَن اللََّه َو ُهَو خاِدُعُهْم َو إِذا قاُموا إِلَى الصَّ

يَْذكُُروَن اللََّه إاِلَّ َقليالً )نساء: 142(

ُمَذبَْذبيَن بَْيَن ذلَِك ال إِلى  هُؤالِء َو ال إِلى  هُؤالِء َو َمْن يُْضلِِل اللَُّه َفلَْن تَِجَد لَُه َسبيالً )نساء: 143( 

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الْكاِفريَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنيَن أَ تُريُدوَن أَْن تَْجَعلُوا لِلَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطاناً 

ُمبيناً )نساء: 144( 
اگر شما می ل به کفار داشته باشید، به خدا بهانه داده اید که شما را بکوبد؛ شما خودتان این کار را 

کرده اید. 

»َو يَا َمْن يُلَْتَمُس ِمْنُه الَْمْخَرُج إِلَى َرْوحِ الَْفَرج «
ای خدایی که از او توقع می  رود مرا از این بن بست در آورد. چرا این خصوصیتش شامل حال من نمی شود؟ 
چهارده معصوم^ داریم! به امام حسـین× بگو اگر جوابم را ندهید سـراغ امیرالمومنین× می  روم 
و گایـه می  کنـم؛ اگـر جوابـت را ندادنـد، بـرو سـراغ پیامبـر اکـرم‘ و ... . بـرو جمکـران دو رکعـت نمـاز 
بخـوان و بـرای خـودت فتـح الفتـوح کـن. یـک کاری انجـام بـده و دسـت روی دسـت نگـذار. امـا متاسـفانه 
جمکـران هـم کـه مـی  روی اراده و جدیـت الزم را نـداری و می  گویـی معلـوم نیسـت خواسـته ام اجابـت شـود.

َعاُب«»َو تََسبََّبْت ِبلُطِْفَك اْلَْسَباُب« »یا َمن َذلَّْت لُِقْدَرتَِك الصِّ
مگـر نمی گوییـد سـختیها و مشـکات وجـود دارد؟ ایـن را هـم بدانیـد خـدا قدرتـی دارد کـه ایـن سـختیها را 
می  شـکاند. شـما گمـان می  کنیـد بـا آمـدن سـختیها، کار تمـام شـده اسـت و اسـباب از بیـن رفته انـد؟ حـال آن 

کـه خداونـد سبب سـاز اسـت. 
سـه تـا معصـوم^ عنـوان »غـوث« را دارنـد و می  تـوان بـه آنهـا گفـت: »یـا غـوث«. ایشـان عبارتند از: حضرت 
زهـرا؟اهع؟، امـام حسـین× و امـام زمـان#. ایـن ذکـر »یـا غـوث«، بـرای وقتـی اسـت کـه شمشـیر را روی 
گلـو گذاشـته اند و اگـر ایـن ذکـر را بگوییـد ماننـد جریـان اسـماعیل، شمشـیر نخواهـد بُریـد. ذکـر »یـا غیـاث 
المسـتغیثین« بـرای یـک جـا و ذکـر »یـا غـوث« بـرای جایـی دیگـر  اسـت. در ذکـر »یـا غـوث«، مصـدر بـه کار 

رفتـه و آن جوهـره و محـل غیـاث مـورد خطـاب قـرار گرفتـه اسـت.

»َو َجَرى ِبُقدَرتَِك الَْقَضاُء«

مگـر نمی گویـی کـه قضـا و قـدر مـن باعـث شـده اسـت کـه اوضاعـم چنیـن شـود؟ قضـا و قـدر در 

دسـت خداسـت؛ از او بخواه که اصاح کند. جوان سـاده ای به موسـی× گفت به خدایت 
بگـو کـه مـن عاشـق دختـر پادشـاه شـده ام و می  خواهـم بـا او ازدواج کنـم. موسـی گفـت: دنبـال کسـی 

بـاش کـه بـا تـو تناسـبی داشـته باشـد. او گفـت: خدایـی کـه تـو بـه مـا شناسـانده ای می  توانـد ایـن کار را انجـام 
دهـد. موسـی بـه مـن بگـو قلـم، در اختیـار خداسـت یـا خـدا، در اختیـار قلـم؟ موسـی× حواسـش جمـع شـد 
و گفـت: قلـم در دسـت خداسـت. جـوان گفـت: پـس بـه خـدا بگـو قلـم را کـج کنـد. موسـی بـه کـوه طـور رفـت، 
امـا ایـن جریـان را بـه خـدا نگفـت. خـدا بـه او فرمـود: چـرا پیـام آن جـوان را بـه مـن نرسـاندی؟ بـه او بگـو قلـم 
را کـج کـردم، دختـر پادشـاه بـرای تـو شـد. پـس از مدتـی، جـوان موسـی× را بـه جشـن ازدواجـش دعـوت کرد 

و آنجـا در گـوش موسـی گفـت: کجـش کـردم و خـوب کجـش کـردم!
اگـر خـدا اراده کنـد، همـه چیـز بـرای شماسـت. در روایـت دارد کـه اگـر خـدا بـه یکـی از بندگانـش همـه آنچـه 
را کـه بـه همـه بنـدگان داده اسـت، بدهـد از خزانـه اش چیـزی کـم نمی شـود. چـرا دلـت بـرای خـدا می  سـوزد 
و گمـان می  کنـی کـه اگـر بـه شـما چیـزی بدهـد، کـم مـی  آورد و بـه دیگـران نمی رسـد. چـرا دائـم می  گوییـد 
»مصلحـت«؟ مصلحـت چیسـت؟ بـه خـدا بگـو کـه ایـن حاجـت مـرا بـده.  فـردی دعـا کـرد کـه خدایـا رزق حـال 
بـه مـن بـده. حضـرت فرمـود: ایـن چـه دعایـی اسـت؟ رزق حـال رزق گنجشـکی و بسـیار کـم و خـاص انبیـا 
اسـت کـه تحملـش را دارنـد. تـو از خـدا رزق وسـیع بخـواه و بـه بقیـه اش کاری نداشـته بـاش. شـما از خـدا رزق 

حـال می  خواهیـد و لـذا خـدا هـم بـه شـما بـه انـدازه بخـور و نمیـر، روزی می  دهـد.
در اوایـل طلبگـی، دو سـه بـار بـه حجـره آقـا سـیدی رفتـم و دیـدم کـه سـفره اش بـا بقیـه طلبه هـا فـرق می  کنـد 
و رنگیـن اسـت. از او پرسـیدم تـو ایـن غذاهـا را از کجـا مـی  آوری؟ گفـت: پـدرم بـه مـن توصیـه کـرده اسـت کـه 
حتـی اگـر مجبـور شـدی پـول قـرض کـن، امـا خـودت را بـه خـدا پلـو خـور نشـان بـده؛ اگـر خـدا ببینـد پلو خوری، 
فـردا هـم بـرای تـو پلـو می  رسـاند؛ گـر گـدا کاهـل بـود، تقصیـر صاحبخانـه چیسـت؟ تـو خـودت را ایـن طـور بـه 
خـدا نشـان داده ای؛ چـون فکـر می  کنـی خـدا نـدارد. اگـر ذره ای خـدا را ایـن طـور می  دیدیـم کـه همـه چیـز 
دارد، ماننـد سـلیمان× از او ُملـک بی نظیـر می  خواسـتیم. بایـد همتمـان را کمـی باالتـر ببریـم. وقتـی سـر 
سـفره نشسـته اید، حتـی اگـر بهتریـن غذاهـا را هـم می  خوریـد، از خـدا بخواهیـد کـه غـذای فردایتـان چرب تـر 

از امـروز باشـد. 

افزایـش رزق، دو رمـز دارد: یکـی ایـن کـه در خانـه بـذل و بخشـش کنـی. ایـن طـور نباشـد کـه درب یخچـال 
را بـاز کنـی و بگویـی مـن دیـروز آن همـه مـی وه خریـده بـودم، چـرا االن تمـام شـده اسـت. اگـر پـول داری، 
بهتریـن مـی وه را بخـر؛ اگـر نـداری، مـی وه درجـه دو و اگـر پـول آن را هـم نـداری، مـی وه درجـه سـه بخـر. اگـر 
پـول بـرای تهیـه مـواد و لـوازم درجـه یـک را داری، لـوازم درجـه دو و سـه نخـر. حضـرت فرمـود: در خانـه بریـز 

و بپـاش داشـته باشـید تـا خـدا روزی زیـاد بـه شـما بدهـد. در خانـه سـختگیری نکنیـد. 
دوم ایـن کـه سـفره دار باشـید. چشـمتان را ببندیـد و در خانه تـان سـفره  بیندازیـد. مـن بـه تجربـه و در مـورد 
افـراد متعـددی  دیـده ام کـه اگـر ُمشـت بسـته باشـد، وقتـی هـم کـه می  خواهنـد از بـاال رزق را بریزنـد، مشـت 
بسـته می  مانـد و چیـزی از آن رزق در کـف دسـت قـرار نمی گیـرد. امـا اگـر دسـت بـاز باشـد، مقـداری از آن 

روزی در کـف دسـت می  ریـزد. اگـر در خانـه سـختگیری کنیـد، خـدا هـم بـر شـما سـخت می  گیـرد. 

او خدایی است که نظام 
شاهنشاهی را می  تواند 
عوض کند، نه فقط خانه 
شما را و نه فقط آشفتگی 
مرا. مشکل من اینجاست 
که می  خواهم خودم گره 
را باز کنم؛ حال آن که گره 
را خود من ایجاد کرده ام

قلال الصادق علیه السلام

بســـم الله الرحــمن الرحیـــم

همه افراد یک طایفه پیغمبر شدند؛ شما که نمی خواهید پیامبر شوید، نهایتا می  خواهید شاگرد اول 

حوزه شوید، شیخ انصاری شوید، آقای بروجردی شوید، اینها که چیزی نیست؛ آنها از خدا خواستند 

پیغمبر شوند و خدا قبول کرد. پس ما خواستمان ضعیف است. 

امام صادق علیه السالم  فرمودند: هرکس معرفت حقیقی به زهرای مرضیه؟اهع؟پیدا کند به تحقیق شب قدر را درک کرده است.

صحیفه
سجادیه

صحیفه
سجادیه
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 مخصوصـــا به آقا پســـرها می  گویم که نکند بخاطر ســـیگاری بودن پدرتان، به او 
بی احترامی کنید که در این صورت، از والیت ســـاقط و عاق می  شـــوید.

 اگر من برای نماز شب بیدار نمی شوم معلوم می  شود که هنوز 
دوستی ام با خداوند به آن حد نرسیده که از خوابم بگذرم.

آقای بهجت )ره( می  فرمود؛ »اگر یک نفر تربیت و اصالح شود، همه عامل 

اصالح شده است«

 شما هنگام گفتن اذان، دشمن را َرمی )سنگسار( می  کنید؛ چنان که با گفتن 
لعن مرام دشمن را می  کوبید. 

 یکی از مباحث مهمی که در فقه مطرح می  شود اذان است؛ استحباب گفتن اذان 

در مواضع مختلفی وارد شده. یکی از آنها جهت اعان است. از آنجائیکه مردم در حالی که مشغول امور 

روزمره هستند التفاتی به امور معنوی ندارند، خداوند متعال از باب حکمت، اذان را جهت اعان قرار داده است 

تا مردم متوجه آخرت شوند و خود را برای خواندن نماز مهیا کنند. اذان دیگری هم هست که قبل از نماز گفته می  شود 

و بعدش، اقامه است. ظاهر و باطن اذان، دعوت به والیت است؛ اما چون دشمنان با والیت مقابله داشتند و می  خواستند 

آن را کاما حذف کنند، هر آنچه را که َمظهر امیرالمؤمنین و اوالدش^ بوده است حذف کردند. 

ابن ابی عمیر از امام کاظم× نقل می  کند که » َخيُْر الَْعَملِ  الَْواَليَة: خیر عمل به معنای والیت است « )التوحيد )للصدوق(، 

ص 241.(؛ اما آنها این عبارت را از اذان حذف کردند و به  جایش گفتند: » الصاة خیر من النوم «. »... فَِإنَّ َخيَْر الَْعَمِل الَْواَليَُة 

فَأَرَاَد َمنْ  أََمَر ِبتَرِْك َحيَّ َعلَى َخيِْر الَْعَمِل ِمَن اْلَذَاِن أَْن اَل يََقعَ  َحثٌّ َعلَيَْها َو ُدَعاٌء إِلَيَْها«: کسی که آن فراز اذان را حذف کرد، 

قصدش این بود که مردم به والیت ترغیب نشوند؛ زیرا با شنیدن »حّی علی خیر العمل« به یاد امیرالمومنین× و حضرت 

زهرا؟اهع؟ می  افتادند. 

يِْن« )وسائل الشيعة، ج  فَّ اِهِر َسيَْفهُ  ِفي َسِبيِل اللَِّه الَْقاتِِل بَيَْن الصَّ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: »الُْمؤَذِّنُ  الُْمْحتَِسُب  كَالشَّ

 5، ص 374.(: مؤذنی که برای خدا اذان بگوید، مانند کسی است که در راه خدا شمشیر به دست در صف جنگ ایستاده است. 

پیامبر‘ مؤذنان را چنین دعا فرمودند: »اللهم اغفر للمؤذنین ثاثا«: خدایا مؤذنین را ببخش. در جای دیگر فرمودند: 

فُّ اْلَوَُّل َو قَاَل ص يُْحَشُر الُْمؤَذِّنُوَن  َهاِم اْلَذَاُن َو الُْغُدوُّ إِلَى  الُْجُمَعِة َو الصَّ ِتي َما لََها ِفيَها لََضَربَْت َعلَيَْها ِبالسِّ »ثثََاٌث لَْو تَْعلَُم أُمَّ

يَْوَم الِْقيَاَمِة أَطَْوَل النَّاِس أَْعَناقاً يَُناُدوَن ِبَشَهاَدِة أَْن اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه« )دعائم اإلسام، ج  1، ص 144.( : اگر امت من سه مطلب را 

می  دانستند، برای انجامش ناچار به قرعه می  شدند؛ یعنی همه هجوم می  آوردند و جا و امکانات کم می  آمد و لذا باید قرعه 

می  انداختند. یکی از آن موارد، اذان گفتن است. ما االن حتی در خانه هایمان هم اذان نمی گوییم. مورد دوم، رفتن به نماز 

جمعه و سوم، ایستادن در صف اول جماعت است. یعنی مردم اگر می  دانستند ایستادن در صف اول، سمت راست امام 

جماعت چقدر فضیلت دارد، برای حضور در آنجا قرعه می  انداختند. 

امیرالمومنین× در یک تعبیر بسیار تکان دهنده می  فرماید: برای هیچ مسأله ای به اندازه این موضوع تأسف نخوردم که 

چرا از رسول خدا‘ نخواستم حسن و حسین’ مؤذن ایشان باشند. این فرمایش حضرت، اهمیت اذان گفتن را می  رساند؛ 

لذا فرزندانتان را مؤذن تربیت کنید، هرچند اگر فقط در خانه اذان بگویند.

رحمت خدا بر اصحاب جعفر
امام صادق× فرمودند: با غیر شیعه همراهی کنید و گفتن اذان آنها را به همان سبکی که آنها می  گویند به عهده بگیرید 

و امام جماعت آنها باشید و در مساجدشان نماز بخوانید. حضرت فرمود یکی از برکات این کار این است که گناهان شما 

در چنین جاهایی از شما برداشته می  شود. بیمارانشان را عیادت کنید و در تشییع جنازه آنها شرکت کنید؛ وقتی این امور را 

رعایت کنید، می  گویند اینها جعفری هستند، خدا رحمت کند جعفر× را که چه اصحاب خوبی تربیت کرده است؛ اما اگر 

این کارها را ترک کنید می  گویند خدا با جعفر× چه کند که اصحاب خود را بد تربیت کرده است.

مرگ بر شیطان
َعاَء ِعْنَد أَْربَعٍ: ِعْنَد ِقرَاَءِة الُْقرْآِن، َو ِعْنَد اْلَذَاِن، َو ِعْنَد نُزُوِل الَْغيِْث، َو ِعْنَد الِْتَقاِء  امیرالمومنین× فرمودند: »اْغتَِنُموا الدُّ

َهاَدِة« )الكافي )ط - اإلسامية(، ج  2، ص 477.(: در چهار موضع دعا کردن را غنیمت بشمارید: هنگام قرائت  يِْن لِلشَّ فَّ الصَّ

قرآن، اذان گفتن، بارش باران و مقابله صفوف حق و باطل در جنگ. از این روایت فهمیده می  شود که اذان در ردیف مقاتله 

حساب شده است. شما هنگام گفتن اذان، دشمن را رَمی )سنگسار( می  کنید؛ چنان که با گفتن لعن مرام دشمن را می  کوبید. 

فرار شیطان
بْيَان « )الكافي )ط  يْطَاَن، َو يُْستََحبُّ ِمْن أَْجِل الصِّ سیلمان جعفری می  گوید از حضرت شنیدم که »أَذِّنْ  ِفي  بَيِْتَك ؛ فَِإنَُّه يَطْرُُد الشَّ

- دارالحديث(، ج  6، ص 134(: در خانه هایتان وقت و بی وقت اذان بگویید؛ زیرا اذان - ذکر است و - شیطان را از خانه های 

شما بیرون می  کند و به خاطر منفعتی که برای فرزندانتان دارد مستحب شده است.شیطان باعث اختاف است و بین زن و 

شوهر بی جهت دعوا می  اندازد. مثا درب، محکم بسته می  شود؛ در این هنگام شیطان باعث می  شود که طرف مقابل، حرف 

نامربوطی می  زند و اینگونه اختاف پیش می  آید. عذاب قبر از سه گروه برداشته شده. حضرت در جای دیگری می  فرماید:  

سه گروهند که عذاب قبر ندارند؛ شهید، مؤذن و کسی که شب جمعه از دنیا می  رود. من خدمت آقای بهجت بودم که 

خبر دادند مومنی در تصادف کشته شده و خون از سرش جاری شده است؛ ایشان فرمود که اگر مومنی خون از بدنش 

بیاید و بمیرد، شهید محسوب می  شود.

باب طبابت، مطلبی به ایشان بگویم خدمت ایشان رفتم و پرسیدم که آیا شما مشکلی دارید؟ ایشان 

فرمود:  من چون در دوران طلبگی به خودم سخت گرفتم، االن در انجام واجباتم هم مشکل دارم و بدنم یاری نمی کند. 

سوال: آیا غذا خوردن با نامحرم بر سر یک سفره اشکال دارد؟

پاسخ استاد الهی: خیر، اشکالی ندارد. باید معنای محرم و نامحرم معلوم شود. مثا شما در منزل پدرخانمتان که یک اتاق هم بیشتر 

ندارد، سر سفره غذا طوری بنشینید که مقابل پدر خانم و مادر خانم قرار بگیرید و روبروی نامحرم نباشید. اما اگر شرائط جدا کردن 

سفره ها بود، از می زبان بخواهید که این کار را بکند؛ همچنین در منزل خودتان این کار را انجام دهید؛ اما سر این موضوع که محرم و 

نامحرم نباید بر سر یک سفره باشند دعوا راه نیندازید. باید محرم و نامحرم را رعایت کنیم.

سوال: همسر من سیگاری است و از بوی سیگار بدم می  آید و دوست ندارم همسرم به عنوان یک فرد سیگاری شناخته شود؛ از 

 طرفی هم دوست ندارم به او سخت بگیرم و طردش کنم. 

بفرمایید چه کنم؟ 

پاسخ استاد الهی: من می  خوام از شما بپرسم: آیا این حالت تنفر شما از سیگار، بخاطرتلقین و جّو نیست؟ یک نفر دهانش بوی بد 

می  دهد، اما اطرافیانش تحمل می  کنند و با آن کنار می  آیند؛ حال این فرد سیگاری است و بوی سیگار می  دهد. سیگار خیلی مضر است؛ 

اما نه در حدی که فرد را از شوهر بودن ساقط کند.  اگر شما بخاطر امر دیگری مثل تظاهر کردن و قیافه گرفتن، این موضوع را به  عنوان یک 

مشکل مطرح می  کنید، دچار اشتباه شده اید. مخصوصا به آقا پسرها می  گویم که نکند بخاطر سیگاری بودن پدرتان، به او بی احترامی 

کنید که در این صورت، از والیت ساقط و عاق می  شوید. ما توصیه نمی کنیم که سیگار بکشید، زیرا مشکاتش را می  دانیم؛ اما اگر چنین 

مشکلی هست، با آن کنار بیایید و آن را این همه بزرگ نشان ندهید.

سوال: برای این که فرزندان، پاک و خوش طینت به دنیا بیایند و درست تربیت شوند و از شّر حوادث در امان بمانند، چه توصیه ای 

می  فرمایید؟

پاسخ استاد الهی: برای این منظور، مادر در دوران حاملگی چند نکته را رعایت کند: یکی این که هر روز دست بر شکم بگذارد و آیه نور 

)سوره نور، آیه 35( را بخواند. دوم این که غذای حرام یا نجس نخورد. سوم: مراقب باشد گناه نکند. اگر این امور رعایت شود، انشاء الله آن آثار 

و برکات حاصل خواهد شد. اما حرف دیگری هم هست و آن این که وقتی قرار شد شیعه متولد شود، قطره ای به نام ُمزن در آب یا می وه ای 

که پدر می  خورد قرار می  گیرد و نطفه ی فرزند با آن منعقد می  شود. در روایت دارد که این قطره باعث شیعه بودن آن فرزند می  شود؛ 

سوال: هر چقدر در این جلسات شرکت می  کنیم و کارهای خوب انجام می  دهیم، باز هم احساس می  کنیم که سر جای اولمان 

هستیم و پیشرفتی نداریم؛ آیا این احساس درست است؟ 

پاسخ استاد الهی: در خانه ای که دائما از خوبیها صحبت می  شود، اگر فردی ادعا کند که من )در این خانه زندگی کردم اما( انسان بدی 

شدم، چه کسی حرف او را می  پذیرد؟ این فرد دچار وسواس شده است و فکر می  کند که باید نوری از آسمان می  آمد و نیامده است؛ لذا 

احساس می  کند پیشرفتی نداشته است.  

خبـری اعـام شـد کـه االن در تهـران چنـد مغـازه لـوازم آرایـش مردانـه بـاز شـده اسـت و مشـتری دارد؛ امـا شـما مومـن هسـتید 

و نمـاز اول وقـت می  خوانیـد و از ایـن امـور خبـر نداریـد. شـما خـوب بـودن خودتـان را بـا سـطح فسـاد کشـور بسـنجید. االن 

عـده ای هسـتند کـه شـیطان را می  پرسـتند؛ امـا شـما خداپرسـتید. شـما خداپرسـتیتان را چهـل سـال اسـت کـه حفـظ کرده ایـد و 

خـود ایـن خیلـی مهـم اسـت و لـذا معنـا نـدارد کـه می  گوییـد رشـدی نداشـته اید. شـیطان بـه همیـن شـکل افـکار نادرسـت را بـه 

 شـما القـا می  کنـد و بـا مسـائل واهـی و بوسـیله کتـب عرفانـی و ...کـه نوشـته شـده اسـت، شـما را دچـار یـأس و تردیـد می  نمایـد؛ 

سوال: در امور معنوی و کسب معارف، آیا فقط به فکر خودمان باشیم یا به دیگران هم توجه داشته باشیم؟

 پاسخ استاد الهی: فقط مراقب خودتان باشید؛ قوا انفسکم. حضرت فرمود اگر خارج از منزل با شما کاری ندارند، 
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برخی افراد برای دیدن فوتبال، تا نیمه های شب بیدار می  مانند؛ با این که خوابشان سنگین 

است. این عالقه به فوتبال است که آنها را بیدار نگه می  دارد. مومن مدعی است که خدا را 

دوست دارد و خدا هم به او ساعت فراغ و خلوتی را برای مناجات معرفی می  کند.

سوال: در روایتی نقل شده که خداوند به حضرت موسی× فرمود: دروغ می  گوید 

بنده ای که ادعا  کند مرا دوست دارد اما برای نماز شب بر نمی خیزد، این روایت را توضیح بفرمایید. 

پاسخ استاد الهی: برخی افراد برای دیدن فوتبال، تا نیمه های شب بیدار می  مانند؛ با این که خوابشان سنگین است. این عاقه 

به فوتبال است که آنها را بیدار نگه می  دارد. مومن مدعی است که خدا را دوست دارد و خدا هم به او ساعت فراغ و خلوتی را برای 

مناجات معرفی می  کند. هنگام نماز ظهر اطراف انسان شلوغ است، اما موقع نماز شب، فرد تنهاست و لذا احساس فراغ و معنویت 

خاصی دارد؛ با این حال شما چطور مایل نیستید در چنین ساعتی با خدا مناجات کنید؟ این نشان می  دهد شما دروغ می  گویید خدا 

را دوست دارید. نمی شود کسی به شما سیلی بزند و بگوید شما را خیلی دوست دارد؛ به شما بی اعتنایی کند و بعد بگوید من به شما 

خیلی عاقه دارم. دوستی معنا دارد؛ پس اگر من برای نماز شب بیدار نمی شوم معلوم می  شود که هنوز دوستی ام به آن حد نرسیده 

که از خوابم بگذرم. فعا بین دوستی خواب و دوستی خدا، خواب را انتخاب می  کنم.

سوال: چه راههایی برای فریب دادن شیطان هست؟

پاسخ استاد الهی: شیطان را نمی توان فریب داد؛ کسی نگفته است شما شیطان را فریب دهید. شیطان که گمراه است و باالتر از 

سیاهی رنگی نیست؛ شما شیطان را نسبت به چه چیزی می  خواهید فریب دهید. مگر شیطان اعتقاد خوبی دارد که شما می  خواهید 

او را گمراه کنید. شاید منظور این است که چه کنیم شیطان با ما کاری نداشته باشد. برای این منظور در دین سختگیری نکنید،» کج 

دار، مریض« با دین مدارا کنید. مانند ظرف گران قیمتی که آن را با احتیاط و مدارا می  برید و به مقصد می  رسانید. 

 نمازها را باید اول وقت بخوانید، اما نه همیشه؛ انسان گاهی حال نماز خواندن ندارد. نماز که لَق لَقه زبان نیست. انسان گاهی 

بخاطر خستگی حتی حال غذا خوردن هم ندارد و نیاز به استراحت دارد. در این مواقع استراحت کنید. در شست و شو و وضو گرفتن، 

سختگیری نکنید. وضو گرفتن مانند شستن دست و صورت است؛ باید آن را سریع و راحت انجام بدهید؛ مثل شستن صورت است, 

همراه با یک نیت. خود شستن صورت در زبان عربی، َوضو نامیده می  شود. ُوضو شامل نیت و رعایت برخی حدود در شستن دست 

و صورت است. لذا با یک نیت و رعایت کردن حدود، وضو گرفته می  شود. در غسل کردن و نمازخواندن بازی در نیاورید. 

آخرین حرف حضرت رسول‘ به امیرالمومنین× این بوده است: یا علی در نماز، اضعف را رعایت کن، نمازت را طوالنی 

نکن. مثا هنگام نماز جماعت در حرم امام رضا× معلوم است که پشت سر شما افراد عادی می  ایستند، رعایت حال آنها را 

بکنید و سوره طوالنی نخوانید؛ بلکه به عکس، سفارش شده است سوره قدر را بخوانید. این سختگیری ها باعث تسلط شیطان بر ما 

می  شود. امیرالمومنین× فرمود: وقتی بی حال هستید، نمازتان را زود تمام کنید. رسول خدا‘ به امیرالمومنین× هنگام 

سفر به یمن سفارش فرمودند: یا علی در زمستانها که شبها طوالنی است، نماز صبح را زود بخوان زیرا مردم فرصت خوابیدن دارند؛ 

اما تابستانها نماز صبح را دیرتر بخوان؛ چون مردم فرصت کمتری برای خواب دارند و نمی توانند اول وقت در مسجد حاضر شوند. 

این سفارش رسول خدا‘ به امیرالمومنین× است و چه قدر هم معقول است. باید این مطالب دین را هم به مردم بگوییم. 

فرد مقدسی که همیشه در صف اول نماز می  ایستاد و قساوت هم داشت، به آن عالم اعتراض کرد که چرا این قدر دیر به نماز 

جماعت می  آیید؟ ایشان فرمود: ما می  خواهیم مردم برای نماز جماعت جمع شوند، نمی خواهیم با شما یک نفر نماز بخوانیم؛ اگر 

می  خواستیم فرادی بخوانیم، در منزلمان می  خواندیم. کاری کنید که دین در وجود شما شکل بگیرد؛ در فرزندانتان پذیرش ایجاد 

شود. مگر نمی بینید که االن صداها به اعتراض بلند شده؛  زیرا در دین افراط کرده اند. 

 آیت الله سید کاظم حائری را – که االن مرجع تقلید  هستند و انصافا عالم برجسته ای می  باشند و از لحاظ علم و تقوا نظیر ندارند - دیدم 

 که از نماز جمعه برمی گشتند و عرق می  ریختند و بین راه پس از هر چند قدم که برمی داشتند، می  نشستند. برای این که از 
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بیرون نروید. حضرت زهرا سام الله علیها فرمودند؛ حتی مردان هم اگر در مسجد منتظرشان نیستند، در 

خانه نمازشان را بخوانند و به مسجد نروند؛ زیرا وقتی بیرون می  روید مرتکب دروغ، تهمت، غیبت و ... می  شوید. 

آقای بهجت )ره( می  فرمود؛ »اگر یک نفر تربیت و اصاح شود، همه عالم اصاح شده است«. ما دنبال یک فرد خوب هستیم تا الگوی ما 

شود، شما همان یک نفر باشید. در مرحله بعد اگر دیدید که خانواده شما هم از شما پذیرش دارند، آنها را هم کمک و هدایت کنید؛ اگر در 

جامعه تاثیرگذار بودید، حتما وارد اجتماع بشوید و اگر این کار را نکنید، معصیت کرده اید؛ اما اگر می  بینید تاثیر ندارید و بلکه خودتان هم 

از جامعه متأثر می  شوید و رنگ می  گیرد و دینتان را از دست می  دهید، تکلیفی در قبال آن ندارید.

زمانی امام خمینی)ره( فرمودند؛ »علما! به داد اسام برسید«؛ با شنیدن این پیام امام، جمعی از طلبه ها نزد امام رفتند. امام به آنها فرمودند: 

من با شما نبودم، گفتم علما به داد اسام برسند، شما بروید درستان را بخوانید. 

آقای بهاءالدینی)ره( می  فرمود؛ طلبه ده سال در را به روی خودش ببندد و درس بخواند و فاضل و با تقوا شود و بعد وارد جامعه شود؛ این 

طلبه اثر دارد. و اال اگر من می  بینم که حضور من در اجتماع باعث ایجاد شبهه و خدشه در دیانت مردم می  شود و مردم همان حداقل دینشان 

را هم از دست می  دهند، نباید وارد جامعه شوم. 

پس ماکتان این باشد که اوال خودتان را حفظ کنید و در مرحله بعد، اگر توانستید زن و فرزندتان را و اگر نتوانستید، به شما مربوط نیست. 

حتی اگر دیدید زن شما کاهل نماز است، به شما مربوط نیست؛ او دین خودش را دارد و شما دین خودتان را؛ مواظب بچه هایتان باشید و 

آنها را نجات دهید. این زمینه را فراهم کنید و آرام آرام پیش بروید تا خدای متعال امرش را حتمی کند.

روایت: رسول مکرم اسالم حضرت محمد صلی الله علیه واله فرمودند طوبی لمن ترک شهوة حاضرة لموعود لم یره، خوشا 

برکسی که شهوتی را که حاضرهست رها بکند به خاطر پاداشی که به او وعده داده شده و هنوز ندیده است.

پاسخ استاد الهی: بهشت محفوف به مکاره است؛ یعنی کسی بخواهد همه ش خوش بگذراند فیلم ببیند عکس ببیند بگوید بخندد، این 

خنداونه ی مسخره را نگاه کند و این برنامه برایش محور شود، و با این دیالوگ به قول این ها تربیت بشود! این اصا ضد رفتار معصوم است 

رسول خدایی که قهقهه را می  فرمود از شیطان است. غذای خوب را همه ش بخورد لباس خوب بپوشد کفش خوب بپوشد جای خوابش خیلی 

خوب باشد این آدم بهشت نمی خواهد. یک موقع هایی رفقا روی زمین بخوابید، من یک خاطره نقل می  کنم ما قبل از انقاب با دوستانی 

که در مسائل انقاب بودند این ها هیچ موقع روی یک چیز نرم نخوابیدند برای همین توانستند فرماندهان جنگ شوند، همه چیز فراهم 

باشد، نه، تلخی، این ، تلخی برای بدن الزم است. داروها را ببینید بعضی ها تلخ است، درمان است، صبر تلخ است باید صبر کنی، همه چیز 

نباید جور باشد، شهوت این است، اگر کسی با شهوت خواست جلو برود راهی به آخرت ندارد، روی تردمیل دارد راه می رود کیلومترها شما 

می  بینی آن جا کیلومتر می  اندازد آخر سر می  بینی توی خانه ات هستی باید بیایی پایین، این همه هم عرق ریختی زانویت هم درد گرفت، 

یک خورده سختی ، چرا نماز را گذاشته اند آن موقع صبح، چون تلخ است ، چرا نماز شب است قبل از آن، تلخ است، خدا مباهات می  کند به 

مائکه اش بنده من را ببینید بلند شده چشمهایش باز نمی شود تلوتلو می  خورد هنوز خواب دارد، تازه آب به صورتش زد یک ذره انگار از 

آن دنیا آمد این دنیا، شوق این را دارد که بلند شود عبادت من را بکند »تتجافی« بیاید به طرف من. این که نمی شود من بیایم قشنگ بخوابم 

و خوش بگذرانم و همه ی این ها سرجاش باشد بعد بگویم ماقات با امام زمان می  خواهم مؤمن محفوف به مکاره است مثل رسول خدا، 

ما تأسی به رسول خدا داریم ،ما تأسیمان به اهل بیت است حضرت زینب سام الله علیها چهل منزل مشکل کشید ما باید پنج قدم مشکل 

طی کنیم این همه فحش خوردند، آن وقت به ما فحش ندهند بعد هم ما برویم درست همان جائی  که امام حسین× آن جا بود ما  را 

هم می  برند همان جا  این جوری نیست. زندگی را این جوری باید نگاه کرد.

ما تأسیمان به اهل بیت× است حضرت زینب سالم الله علیها چهل منزل مشکل کشید ما باید 

پنج قدم مشکل طی کنیم این همه فحش خوردند، آن وقت به ما فحش ندهند بعد هم ما برویم 

درست همان جائی  که امام حسین× آن جا بود


