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ما بخودی خود در حالت تحیّر به رس می بریم و دچار 

رسدرگمی فکری و رفتاری هستیم. 

یکی از علتهای آن، این است که وجود 

ما پیچیده است نه ساده؛ ما خودمان 

را دست کم می گیریم. یک دوچرخه 

قطعات محدود و ساده ای دارد؛ اگر شام 

از روی دوچرخه بیفتید خیلی آسیب 

منی بیند، اما اگر سوار بر موتور شوید و 

تصادف کنید، آسیب شدیدی می بینید. 

به همین دلیل سوار شدن بر موتور به 

ترمز قویرت، کاله ایمنی، رعایت قانون، 

داشنت گواهینامه و ... الزم است. این 

خطرات هنگام سوار شدن بر ماشین 

 و هواپیام به نسبت، بیشرت می شود. 

»أ تَزَعُم أنََّک ِجرٌم صغیٌر« آیا گامن می کنی تو همین 

 جسم محدودی هستی که در مقابل آینه می بینی؟

»و ِفیَک انطََوی عاملٌ اکرٌب«. آقای بروجردی)ره( در سنین 

کودکی هم آقای بروجردی بود؛ اما بعدا معلوم شد؛ چرا 

که اگر این ظرفیت در او نبود، مگر می توانست این همه 

علم را در خود جای دهد؟ مگر امام خمینی)ره( به آنجا 

می رسید و می توانست جهان را تحت تأثیر قرار دهد؟ 

مگر کسی به راحتی شیخ مفید می شود؟  یک قطعه 

سنگ، همیشه سنگ است؛ یک گُل، همیشه گل است 

و تحول و پیرشفتی ندارد. اما انسان این طور نیست؛ 

گاه به مدت دو ساعت گُل است و بعد از آن، خار 

می شود. فرد ممکن است صبح هدایت 

شده، ولی عرص، َشقی باشد و بالعکس. 

ُحّر ابتدا جهنمی بود و چند ساعت بعد 

بهشتی شد؛ همچنین زُهیر. اما ُزبیر ابتدا 

بهشتی بود و بعدا جهنمی شد.

فرموده اند یک زیارت امام رضا× 

ثواب یک میلیون حج را دارد. ما گامن 

می کنیم این ثواب برای ما زیاد است؛ اما 

در آخرت معلوم می شود که یک میلیون 

حج، چیزی نیست و به صدها میلیون 

حج نیاز دارید. شام اگر در ایران مسافرت 

کنید، پانصد هزار تومان کفایت مخارجتان را می کند؛ 

اما اگر به ترکیه بروید پانصد دالر هم 

برای شام کم است و اگر به آمریکا بروید 

به بیش از پنج هزار دالر نیاز خواهید 

داشت. این مربوط به سفرهای دنیایی 

است؛ برای سفر آخرت، زاد و توشه ای 

به مراتب بیشرت نیاز است. چرا خداوند 

این همه پیامرب| را مبعوث کرد؟ 

چرا دوازده امام را برای ما فرستاد؟ 

یک پیامرب اگر می آمد متام حرفها را 

می توانست بزند و حجت متام شود؛ 

اما خداوند این همه پیامرب فرستاد. چرا 

جریان کربال پیش آمد؟ چرا ما باید در 

جریان امام حسین× مصیبت زده 

باشیم؟ چرا »جلّت و عظمت مصیبتک فی السموات 

علی جمیع اهل السموات«؟ چرا امام باقر× آمد که 

شکافنده علم بود؟ ما به علم چه نیازی داشتیم که به 

شکافنت آن نیاز داشته باشیم؟ چرا امام رضا× برای 

ما فرستاده شد؟ چرا زیارت جامعه را امام هادی× 

برای ما آورد؟ چرا امام زمان# غائب شد و امامت 

از  این نشان  نیافت؟  آغاز غیبت خامته  در هامن 

رشد و وسعت وجودی انسان دارد؛ ﴿امل نرشح لک 

صدرک﴾)رشح: 1(؛ حرضت موسی× به نبوت رسیده 

است و خداوند همه چیز را به او داده است، اما او باز 

هم در حاالت مختلف از خدا درخواست دارد: ﴿قاَل 

ْ يل  أَْمري *  ْح يل  َصْدري * َو يَسِّ رَبِّ ارْشَ

َو اْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لِساين  * يَْفَقُهوا قَْويل ﴾ 

)طه: 25-26( و همچنان این دعاهایش 

را ادامه می داد تا جایی که حدود هزار 

تا دعا از ایشان در آیات و روایات نقل 

شده است. داشنت این همه دعا، بخاطر 

ضعیف بودن وجود انسان است. اگر 

دیدید با خدا کاری ندارید، عالمت این 

اید،  است که خودتان را پیدا نکرده 

معنای »من َعرََف نفَسه« همین است؛ 

چون خودمان را پیدا نکرده ایم و کوچک 

غد  یـریه
 نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره
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داشتن این همه دعا، بخاطر ضعیف بودن وجود انسان است. اگر دیدید با 
خدا کاری ندارید، عالمت این است که خودتان را پیدا نکرده اید

 مناز امام زمان# را هر روز باید بخوانید، ولو در بین راه؛ این مناز 
عهد ما با حرضت است.

اگر متام عمرتان را برای مطالعه و فهم اصول کافی بگذارید، تنها بخشی از 

نواقص وجودتان را جربان کرده اید.

کسی که به زیارت امام رضا× مشرف می شود، سعه وجودی پیدا می کند، توفیقاتش زیاد 
می شود، گناهانش بخشیده می شود، به افراد جدید و علما دسترسی پیدا می کند، محبوبیت 

می یابد، قلبش آرام می گیرد و مسیر درست را طی می کند.

آقای بهجت& در اواخر عمر هم گاه تا دوازده ساعت روزانه مطالعه داشتند. انسان 
اگر در راه خدا گام بردارد، می شود در سن هشتاد سالگی روزی دوازده ساعت مطالعه 

داشته باشد.

من یک راه بیشتر سراغ ندارم، یک راه، یک راه، عمرم را صرف کرده ام تا این یک راه را پیدا کنم و 
آن یک راه، گریه بر مصیبت آل اهلل است. همه آنچه می خواهید در همین یک جمله  است.

در روایـــت دارد که  ُکنـــه یـــک مومـــن را نمی توانیـــد بشناســـید؛ حتـــی ُکنه وجـــود فرزندتان را - که یـــک مومن 

اســـت - نمی توانیـــد بشناســـید، تـــا چه رســـد بـــه کنه خـــدا. حضرت فرمـــود اگر توانســـتید بـــه خورشـــید  - که یک 

مخلـــوق مـــادی اســـت - خیره شـــوید، بیاییـــد تا من خـــدا را بیشـــتر به شـــما معرفـــی کنم.

اِهَرُة َو  َباَرَكُة َو الّطَ ُ يَقُة َو الْ ّدِ  َفاِطَمُة َو الّصِ
َّ

اَء ِعْنَد اهَّلِل َعّزَ َو َجل ْسَ
َ
ِلَفاِطَمَة؟اهع؟ ِتْسَعُة أ

ْهَراُء َثُة َو الّزَ
َ

َحّد ُ ُة َو الْ ْرِضّيَ َ اِضَيُة َو الْ ُة َو الّرَ ِكّيَ الّزَ

فرماییــــد. حاصل  تـمــــاس   09127480053 با   پیشنهادات  و  انتقادات  جهت                  

و خیر در چه چیزی است. آقای بهاءالدینی )ره ( می فرمود دنیا تاریک است؛ مقامات افراد در 

دنیا معلوم نیست. اگر دنیا روشن بود، مقام امام حسین× واضح می بود. چون دنیا تاریک است، امثال اولی 

و دومی و معاویه می توانند در مقابل امیراملؤمنین× بایستند و برای ایشان شاخ و شانه بکشند. اگر مقامات 

اخروی حرضت علی× در این دنیا آشکار می بود، آیا کسی می توانست حریف حرضت شود؟ اگر حرضت، آن 

جلوه ی خیربی اش را می داشت، آیا کسی می توانست متعرض خانه اش شود؟ حرضت فرمود اگر همه عامل یک طرف 

و من در مقابلشان باشم، از هیچ کس واهمه  ای نخواهم داشت. پس، وجودت را با این امور هامهنگ کن، مناز 

امیراملومنین× را بخوان، مناز اول وقت بخوان، استغفار کن، به کار خود مشغول باش و یک بُنیه معنوی برای 

خودت فراهم منا. منی شود فقط با خواندن هفده رکعت مناز یومیه در اجتامع حضور موفق و سامل داشته باشید. 

اگر قرار شد وارد اجتامع شوید، باید با انجام این اعامل، خود را مسلح کنید؛ و اال یک مدینه فاضله به شام نشان 

می دهند و با هامن، شام را می برند.  باید دید که برنامه خدا چیست و کید خدا چگونه است.
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ْيطَاِن الرَِّجيِم َو كَْيِدِه َو َمكَاِيِدِه« امام سجاد× می فرماید: »اللَُّهمَّ إِنَّا نَُعوُذ ِبَك ِمْن نََزَغاِت الشَّ
شیطان هر لحظه با شام کار دارد. رفقا، دوستان امیراملومنین×، محبان فاطمه زهرا÷، شیعیان حرضت 

علی×، دلباختگان امام زمان#، رسداران صاحب الزمان# - این القاب را غلو ندانید، همین طور است 

که می گویم - اگر می خواهید این راه را طی کنید، بدانید که حرضت فرمود با مردن هر مومن به اندازه دو قبیله 

َربیعه و ُمرض – مثال به اندازه جمعیت دو استان قم و استان مرکزی- شیطان، بی کار می شوند. چقدر شیطان در 

اطراف هر یک از ما هست و مانع مناز خواندن ما، فکر صحیح داشنت، گریه کردن و محاسن گذاشنت ما می شود؛ 

منی گذارد این خانم حجاب داشته باشد، تقوا داشته باشد، شوهرداری کند، عبادت کند، صاحب بچه شود و ... . 

از کیدهای شیطان به خدا پناه می بریم. از خانه بیرون می روید و چشمتان به یک زن هرزه می افتد؛ اگر به خدا 

پناه نربید، هامن، دین شام را از بین می برد. تلگرام، واتساپ، اینرتنت و یک پیامک دین شام را تباه می کند. دین شام 

ارزان نیست، اما با همین امور از بین می رود. یوسف× را به قیمت ارزان )مثن بخس( فروختند.با یک وعده، یک 

پُست، یک مقام و یک ماشین دین شام را می برند. به هامن نسبت که هدایت خدا در آخرالزمان زیاد است، گمراهی 

خدا هم زیاد است؛ لذا حرضت فرمود: صبح با ایامن از خانه خارج می شوند و بعد از ظهر بی دین برمی گردند. 

»َو ِمَن الثَِّقِة ِبأََمانِيِِّه َو َمَواِعيِدِه َو ُغُرورِِه«
خدایا به تو پناه می برم از اطمینان کردن به شیاطین.شیطان شام را می ترساند؛ اما شام نباید از او برتسید؛ این 

دستور خداست. چرا می ترسید؟ چرا گامن می کنید اگر فالن دستور شیطان را انجام ندهید بالیی بر رستان می آید؟ 

این خرافات از کجا آمده است؟ طرف دو رکعت مناز خوانده است، یک خواب خوب دیده است، مغرور شده و 

خودش را مؤمن و دیگران را کافر می داند. به مشهد مرشف شده است، می گوید الحمدلله ما موفقیم به زیارت 

مشهد. کربال مرشف شده است و غرور به او دست داده است؛ حال آن که خیلی ها از همین راه دور یک سالم 

داده اند و ثوابش از کربال رفنت شام بیشرت بوده است. خدا راه را نبسته است. اگر شام در عامل خواب برخی چیزها 

را دیده اید، بعضیها در بیداری می بینند. اگر گامن می کنید عامل هستید، بدانید که کربالیی کاظم هم عامل است. 

»َو أَْن يُطِْمَع نَْفَسُه ِف إِْضاَللَِنا َعْن طَاَعِتَك«
 به خدا پناه می بریم از این که شیطان در وجود ما طمع کند. اجازه ندهیم شیطان طمع کند. من یک راه بیشرت 

رساغ ندارم، یک راه، یک راه، عمرم را رصف کرده ام تا این یک راه را پیدا کنم و آن یک راه، گریه بر مصیبت آل الله 

است. همه آنچه می خواهید در همین است. آن آقا می گفت خدا به من در زیارت حرضت معصومه÷، چیزی 

داد که بعضی ها پنجاه سال تالش می کنند ولی خداوند به آنها منی دهد. این نعمتها برای ما هم هست، این افراد، 

میهامن اختصاصی خدا و اهل بیت^نبوده اند. افرادی مثل آقای بهجت رابطه اختصاصی با ایشان نداشته اند؛ 

بلکه او راه را پیدا کرد و به خوبی طی منود.

فرموده اند یک زیارت 
امام رضا× ثواب یک 
میلیون حج را دارد. ما 

گامن می کنیم این ثواب 
برای ما زیاد است؛ اما 

در آخرت معلوم می شود 
که یک میلیون حج، 

چیزی نیست و به صدها 
میلیون حج نیاز دارید.

ُبوَعْبِداهَّلِل )علیه السلام( 
َ
 أ

َ
َقلال
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هستیم نیازی به خدا احساس منی کنیم و با همین فکر محدودمان خودمان 

را اداره می کنیم؛ یک زندگی حیوانی داریم و متام دنیا و مشکالت من در آن خالصه می شود. متام 

کِیف فرد این شده است که بیشرتین رأی را در انتخابات کسب کرده است. یزید ملعون فردی را نزد عبدالله، 

شوهر حرضت زینب÷ برای خواستگاری دخرتش فرستاد. عبدالله گفت: اختیار دخرت من با امام حسین× است 

و ایشان مخالفت منود. به حرضت گفتند که یزید، خلیفه مسلمین است که باران به برکت او می بارد و ... از این 

دخرت خواستگاری کرده است، چطور او را رّد می کنید؟ حرضت فرمود: اوال باران به خاطر پیامرب| می بارد. ثانیا: 

هرکس دنبال دنیا باشد، پیرو شام خواهد شد؛ اما کسانی که به آخرتشان اهمیت می دهند، تابع شام نخواهد شد.  

امیراملؤمنین× به پیامرب| عرض کرد چرا ناراحتید؟ فرمود: من هزار خواسته از خدا داشتم که فقط یکی از 

آنها برآورده نشد و من بخاطر آن ناراحت هستم. حرضت سؤال کرد: مگر آن یک حاجت، چه بوده است؟ پیامرب| 

فرمود: من از خدا خواستم تا زنده ام دومی به درک واصل شود و با خیال راحت از دنیا بروم؛ اما خدا فرمود: نه؛ او 

باید مباند.  هنوز هم اولی و دومی و معاویه ملعون در تابوتی در قعر جهنم زنده هستند؛ زیرا اگر مرده باشند، امام 

زمان# منی تواند از ایشان انتقام بگیرد. چون زنده هستند، هنوز طرفدار دارند؛ مرده که این قدر طرفدار ندارد. 

باید راه برای شام معلوم شود؛ باید بدانید که وجود شام، یک وجود عادی نیست. اگر متام بحاراالنوار را بخوانید و 

بفهمید، تازه بخشی از وجودتان را شناخته اید. نکند بجای آن، رساغ   دیوان اشعار بروید. اگر متام عمرتان را برای 

مطالعه و فهم اصول کافی بگذارید، تنها بخشی از وجودتان را فهمیده اید و حظّش را برده اید. فرزند آقای بهجت 

نقل می کرد که آقای بهجت در فاصله ای که برمی خاست تا کتابی را برای مطالعه از قفسه کتاب بردارد، دعای خاصی 

می خواند؛ وقتی می رفت تا وضو بگیرد، دعای دیگری داشت و ... . حرضت فرمود اگر می خواهید وضوی شام، مانند 

وضوی انبیاء شود، حتام در هنگام وضو سوره قدر و آیة الکرسی را بخوانید. چرا یک شب، ثواب هزار ماه را پیدا 

کرد؟ اگر یک نفر پنجاه شب قدر را درک کرده باشد، ثواب پنجاه هزار ماه را برده است؛ این همه ثواب را برای چه 

می خواهد؟ چرا تسبیح حرضت زهرا÷ این همه ثواب دارد؟  ما چون خودمان را دست کم گرفته ایم این سواالت 

را داریم و این طور فکر می کنیم. ما خیلی نیاز به ثواب داریم. چرا خواندن مناز امیراملؤمنین× با دویست بار 

سوره توحید را به ما سفارش کرده اند؟ چون قسمتی از وجود ما، جای مناز امیراملؤمنین× است. چرا برای حرضت 

زهرا÷ هجده مناز وارد شده؟ زیرا بخشی از وجود معنوی ما به این هجده مناز نیاز دارد. حرضت فرمود: دعای 

کمیل را جربئیل آورد و اگر توانستی هر شب آن را بخوان، اگر نشد هفته ای یک بار و اگر نشد ماهی یک بار و باز 

هم اگر نشد، سالی یک بار آن را بخوان؛ نکند در طول عمرت حد اقل یک بار این دعا را از ابتدا تا انتهایش نخوانی. 

زیرا بدون آن یک جایی از بدن شام خالی می ماند و روح و معنویت شام دچار کمبود می شود.

مناز امام زمان# را هر روز باید بخوانید، ولو در بین راه؛ این مناز عهد ما با حرضت است. این منازها را بخوانید تا 

ببینید که چقدر مسائل برای شام عادی می شود، دنیا برای شام کوچک و روابط آسان می شود، چقدر راحت رذائل 

از وجود شام می رود و از پول و مقام رصف نظر می کنید؛ به چه راحتی برای مناز صبح بیدار می شوید و توفیق مناز 

شب پیدا می کنید. رطوبت بدن، سنگینی خواب و ... هم دخالتی در بیدار شدن برای این منازها ندارد؛ خیلی افراد 

هستند که بدنشان رطوبت هم ندارد، اما توفیق خواندن مناز شب و مناز صبح را پیدا منی کنند. این یک نور است در 

وجودتان که شام را راه می برد. در عامل ماده یک نور مادی باعث لرزیدن موبایل هنگام متاس گرفنت با آن می شود؛ یا 

سبب روشن شدن تلویزیون با ریموت آن می شود. حال اگر این نور معنوی باشد، »الله نور السموات و االرض« باشد، 

»مثُل نورِه کمشکاة« باشد، مصباح و زجاجه هم باشد، »نوٌر علی نوٍر« باشد، آن گاه »یَهِدی اللُه لِنورِه َمن یَشاء« )نور: 

35( خواهد شد. حرضت فرمود اگر می خواهید علم را درک کنید، بر امام حسین× گریه کنید. این دو چه ربطی به 

هم دارند؟ اگر می خواهید مهذب شوید، بر حرضتش گریه کنید. اگر می خواهید از متامی گناهان پاک شوید، بر ایشان 

گریه کنید. آقای خوشوقت می فرمود: هر کس اشک ندارد، راه به رویش بسته است. راه، توسط اشک چشم باز 

می شود. آن مسیر معنوی با این امور باز می شود؛ نه با حرفهایی که االن در دنیا زده می شود خداست که 

هر روز یک نفر را باال می برد و دیگری را پایین می آورد و ما هم منی دانیم خدا چه کار می کند 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

منبر
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مختصر انجام دادن واجبات و طوالنی کردن مســـتحبات، عبادت اســـت.
پیامبر اکرم‘ با این که هوای نفس ندارد،  مأمور بوده فقط آنچه را که خداوند 

فرموده است، بگوید و یک کلمه بیشتر یا کمتر را خدا از او نپذیرفته است.
چرا برای حرضت زهرا÷ هجده مناز وارد شده؟ زیرا بخشی از وجود 

معنوی ما به این هجده مناز نیاز دارد.

 طبق فرمایش امیرالمؤمنین× روح علم را دریافت 

و ظروف و قیل و قال آن را رها کنید.

امیراملؤمنین× فرمودند »ُخُذوا ِمنْ  كُلِ  ِعلْمٍ  أَْرَواَحُه، َو َدُعوا ظُُروَفُه، 
َفإِنَّ الِْعلَْم كَِثريٌ َو الُْعُمَر َقِصريٌ« 

امیراملؤمنین× فرمودند: وقتی رساغ علم می روید، خود علم را دریافت کنید و قیل و قال آن را رها 
کنید؛ هامنا عمر کوتاه است و علمی که شام باید بیاموزید،فراوان. 

ژست علمی
یکی از آفت هایی که در مسیر طلبگی دامنگیر فرد شده، غرور می آورد، اصطالحات و لّفاظی هایی است که در علم 
رساغ انسان می آید. فرد یک ژست علمی پر  طمطراق می گیرد، اما از درون تهی است. وقتی انسان این حالت عاملانه 
را به خود گرفت، مجبور می شود رساغ علومی برود که در جامعه به آن اقبال وجود دارد و مردم می پسندند و لذا به 

مرور از معارف اهل بیت^محروم می شود. 

علم صحیح فقط علم اهل بیت×
بَا لَْن تَِجَدا ِعلاْمً َصِحيحاً إاِلَّ َشيْئاً يَْخُرُج ِمْن ِعْنِدنَا أَْهَل  همچنین امام باقر× به آن دو نفر فرمود: »رَشِّقَا َو َغرِّ

الْبَيِْت« )بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد‘، ج 1، ص 10(.
و نیز فرمود: برخی ما را پذیرفته اند؛ اما این مقدار از علم ما را کم می دانند و لذا علوم دیگری را ضمیمه علم ما 

می کنند تا بیشرت شود؛ اینها راه انحراف را در پیش می گیرند.
یکی از علام می فرمود اصول هر علم را در نفی و اثبات بگیرید و وقتی برای شام ثابت شد، حواشی آن را رها 
کنید. آقای حسینی بوشهری)مسؤول حوزه علمیه قم( سالها پیش در درس اصول مظفرشان می گفتند: خوب است 
که طلبه بزنگاه مطلب علمی را بفهمد؛ مثال وقتی مرحوم مظفر یا شیخ انصاری در کتابشان بحث استصحاب، 
برائت، قطع و ظن و ... را توضیح می دهند، برای خودشان که مطلب واضح است، می خواهند آن را برای دیگران 
ثابت کنند و لذا کمرتین فهم و ضعیفرتین ذهن را هم در نظر می گیرند – گویا که مخاطب هیچ چیزی منی داند 
و – زیاد توضیح می دهند. حال اگر من روح مطلب را اثباتا و نفیا دریافتم، الزم نیست متام جزئیات توضیح ایشان 

را هم مطالعه کنم؛ کلامت ایشان وحی نیست تا الزم باشد تک تک آنها مطالعه شود.

ادبیات عرب فقط در حد فهم متون
آقای مشکینی& می فرمود طلبه ادبیات را در حد فهم منت الزم است بیاموزد، نه بیشرت؛ مگر تعداد کمی از 
طالب که می خواهند مانند ادیب نیشابوری، حجت هاشمی، مدرس افغانی و ... کارشناس ادبیات )ادیب( شوند. 
عبارات کفایه، رسائل، اصول مظفر و ... را وقتی مطالعه می کنید می فهمید که نویسندگانشان ایرانی هستند و 
لسان آنها هم در متونشان، ایرانی است و با این که کلامت و جمالت عربی و قیود آنها را آورده اند؛ اصال آن سبک 
عربی را لحاظ نکرده ، در هامن سبک و قالب جمالت فارسی مطالب را آورده اند. بخالف مرحوم صدر در کتاب 
حلقات اصولش که جمالت و اصطالحاتشان کامال عربی است. لذا آقای مشکینی می فرمودند؛ طلبه نباید مقدار 
زیادی از وقتش را رصف ادبیات کند؛ بلکه در حد فهم منت و عبارات کفایت می کند.  سابقا که آقای طالقانی 
ُمغنی را تدریش می کردند، متام ابواب آن را درس می دادند. من در ایام تابستان خدمت ایشان می رسیدم. ایشان 
می گفت: برخی گویا ذاتا عربند و لذا بدون مشغول شدن به الفاظ، معنا و مطلب را می فهمند. این افراد نباید 
خیلی در الفاظ متوقف شوند. خیلی از مباحث از طریق معنا زودتر منتقل می شوند، تا آنجا که بعد از فهم معنا 
حتی می توان الفاظ را هم فهمید. در مقابل، در بسیاری از موارد، تالش برای فهم معنا از طریق لفظ، باعث دور 

شدن انسان از معنا می شود. این حرف یک ادیب است نه یک فرد بی سواد.

روح علم را دریافت و ظرف آن را رها کنید 
حتی قرآن هم در ابتدا اعراب و نقطه نداشته است و بعدا آنها را قرار داده اند. پس باید در حد الزم وقت 
بگذارید و طبق فرمایش امیراملؤمنین× روح علم را دریافت و ظروف و قیل و قال آن را رها کنید. در ادبیات 
هر نظری که بدهید، با نظر یکی از ادبا سازگار خواهد بود؛ مانند بحثهای فتوایی که هر فتوایی بدهید، مطابق 
با فتوای یکی از مراجع خواهد بود. من زمانی که تازه اصول مظفر را متام و رسائل را رشوع کرده بودم خدمت 
مرحوم آقای خوشوقت رسیدم. ایشان  گفتند شام از همین ابتدای رشوع رسائل، نظرات خود را ذیل نظرات شیخ 
بنویسید و بعدا آنها را بصورت یک کتابچه در آورید. من گفتم: تازه اصول مظفر را متام کرده و آمادگی این کار 
را ندارم. ایشان گفت: این طور نیست، شام نظرات فعلیتان را بعدا یا می پذیرید و یا تصحیح می کنید. ایشان 
معتقد بود فراگیری علوم حوزوی را با دو دید می توان نگاه کرد: برخی فراگیری آن را سخت و مشکل می دانند 
و می گویند طلبه های جوان، خام هستند و منی توانند به راحتی مطالب علمی درست و دقیق را درک کنند و به 
اجتهاد برسند؛ در مقابل، ما معتقدیم که این نظر آنها مربوط به گذشته است، اما االن طلبه ها از نظر فهم و 

ذهن قویرت هستند و مطالب را زودتر می فهمند. 
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پیامرب اکرم‘ با این که هوای نفس ندارد،  مأمور بوده است فقط آنچه را که خدا گفته 

است، بگوید و یک کلمه بیشرت یا کمرت را خدا از او نپذیرفته است.

سوال: در روایات اهل بیت^به خیلی از کارهای خیر سفارش شده است 
که یا االن امکان انجام آنها نیست و یا ما توانش را نداریم، چطور می توانیم از برکات آنها 

محروم منانیم؟

پاسخ استاد الهی: این طور نیست؛ ما چون به روایات احاطه نداریم، چنین فکر می کنیم. به حرضت عرض 
کردند که ما پول نداریم تا مانند ثرومتندان صدقه و انفاق داشته باشیم. حرضت فرمود: شام تسبیح مادرمان، 
حرضت زهرا÷ و بعد از آن ده بار »ال اله اال الله« را بگویید تا خدا شام را در ثواب انفاق گذشتگان و آیندگان 
رشیک کند. بعالوه بسیاری از اعاملی که ما منی توانیم انجام دهیم، جایگزین دارد؛ مثال زنان خدمت پیامرب‘ 
ل« )الكايف  عرض کردند که ما از ثواب جهاد محروم هستیم، چه کنیم؟ حرضت فرمود: »جهاُد املَرأة ُحسُن التَبَعُّ

)ط - اإلسالمية(، ج  5، ص 9(؛ یعنی جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است. 

سوال: دخرتی در خانه دارم که برای خواستگارهایش رشائط متعددی می گذارد، مثل این که طلبه باشد، قمی 
باشد و ... و خواستگاری با همه این رشائط تا کنون فراهم نشده است؛ چه کار کنیم که ایشان یکی از این 

خواستگارها را قبول کند؟

پاسخ استاد الهی: عیبی ندارد که همت فرد باال باشد و این رشطها را بگذارد؛ اما مهمرت از این، ازدواج است. 
آسیه زن فرعون است؛ اما او در کنار فرعون و با تحمل رنجهای آن، چنان مقاماتی را پیدا کرد. خود این خانم 
باید یک قابلیتی داشته باشد و ااّل شوهر منی تواند نقائص او را جربان کند. خیلی از همسان طلبه و اهل علم 
هستند که بیسواد مانده اند؛ زیرا عقیده شوهرشان این بوده است که زنش نباید درس بخواند و باید بیسواد 
مباند. یکی از خانم های عامله با یک کاسب ازدواج کرده است. وقتی علت این کارش را پرسیدند، گفت: به این 
دلیل این کاسب برای من ترجیح دارد که نه تنها مانع تحصیلم منی شود، بلکه در این مسیر به من کمک هم 
می کند. پس این درست نیست که فرد رشائط خاصی را برای خواستگارهایش بگذارد و گامن کند که خیرش 
در این کار است؛ فعال ازدواج کردن، خیر اوست و اگر آن را تاخیر بیندازد، بعدا مجبور می شود با کسی که 

دوست ندارد ازدواج کند. 

سوال: وقتی از بعضی بزرگان، مانند آیت الله بهجت و آیت الله خوشوقت درباره راهکارهای اخالقی و مانند 
آن سوال می شد، ایشان بر انجام واجب و ترک حرام تاکید می کردند. آیا خود ایشان با همین روش به این 

مقامات رسیدند؟

پاسخ استاد الهی: دیروز یک روحانی می گفت من آقای خوشوقت را در خواب دیدم که در بهشت بود و 
امیراملؤمنین× به ایشان توجه خاصی داشتند. من به ایشان گفتم ما در دنیا هر وقت از شام دستورالعمل 
خواستیم، شام به انجام واجب و ترک حرام سفارش کردید. ایشان گفت: االن هم همین را می گویم و در این 
عامل هم از شام همین را می خواهند؛ انجام واجب و ترک حرام. حرضت فرمود مخترص انجام دادن واجبات و 
طوالنی کردن مستحبات، عبادت است. این عبارت یعنی آنچه که از شام می خواهند، انجام واجب و ترک حرام 
است، به طور مخترص و کوتاه؛ لذا منازهایتان را طوالنی نکنید، مقدس بازی  نکنید؛ اگر خسته هستید، بعد از 
رفع آن عبادتتان را انجام دهید و ... . اما نوافل را هر اندازه که میل دارید انجام دهید؛ گاهی در طول سه 
روز می توانید قرآن را ختم کنید و گاه ممکن است ختم شام یک سال طول بکشد؛ اگر االن خوابتان زیاد شده 
است و مستحبات را کمرت می توانید بجا آورید، و الله هامن خوابیدن ثواب دارد. حرضت زهرا÷ فرمودند 
در آخر الزمان، حتی مردان هم اگر کسی بیرون از منزل منتظرشان نیست، بهرت است در خانه مناز بخوانند؛ 

 زیرا بیرون از خانه امکان دارد مرتکب غیبت، دروغ و تهمت شوید. پس باز هم آنچه مهم است، 
انجام واجب و ترک حرام می باشد.

سوال: چه سنی را برای ازدواج طلبه ها و چه زمانی را برای رشوع تبلیغشان 
مناسب می دانید؟ درباره شاغل شدن آنها )مانند قضاوت و ...( نظرتان چیست؟

پاسخ استاد الهی: طلبه اگر طلبگی داشته باشد؛ یعنی در حد امکان برای درس خواندن وقت و توان رصف کند 
تا از عهده طلبگی اش برآید؛ درس و بحثش را بر امور دیگر مقدم کند و به این که طالب دیگر درس می خوانند یا 
نه، کاری نداشته باشد، نور و توفیقی همراه او می شود تا بتواند راهش را پیدا کند. اولین اثر این نور این است 
که یک استاد خوب رس راهش می گذارند. اگر هم استاد خوب پیدا نکرد، ولی نیت خوب داشت راه درست را 
به او دامئا نشان می دهند. حرضت فرمود: »إَِذا َعلَِم اللَُّه تََعاَل ِمنْ  َعْبٍد ُحْسنَ  نِيٍَّة اكَْتَنَفُه ِبالِْعْصَمِة« )نزهة الناظر 
و تنبيه الخاطر، ص 97(. مثال می فهمد که االن وقت ازدواج یا تبلیغ رفنت است و لذا از آن طفره منی رود. من 
تا همین اواخر حیات آقای خوشوقت، بر خودم واجب می دانستم که درباره کارهایم از ایشان نظر بخواهم؛ 
با این که نظرات ایشان برای من مطلب جدیدی نداشت، چون همه آنها را قبال از ایشان شنیده بودم و برایم 
تکراری بود. ولی این را می دانستم که اگر ایشان مطلبی را بفرمایند، انجام آن تاثیر خاصی خواهد داشت. در 
ایام تبلیغ هر وقت با ایشان متاس می گرفتم، ابتدا می پرسیدند: کجا هستی؟ اگر می گفتم قم هستم، توبیخ 

می کردند؛ ولی اگر می گفتم مشغول تبلیغم، برایم دعا می منودند.
همچنین به طلبه می فهامنند که چطور به امر خانواده  و زندگی اش رسیدگی کند تا زن و فرزندش حفظ شوند 
و تربیت دینی داشته باشند. می فهمد که باید صاحب فرزند شود. این توفیقات را به مرور به او نشان می دهند 

و می فهامنند تا مسیر را پیدا کند و اهل بیتی شود و نشاط داشته، بتواند درس و بحثش را ادامه دهد.
حاج علی آقای بهجت می گفت: آقای بهجت& در اواخر عمر هم گاه تا دوازده ساعت روزانه مطالعه داشتند. 
انسان اگر در راه خدا گام بردارد، می شود در سن هشتاد سالگی روزی دوازده ساعت مطالعه داشته باشد؛ با 
این که برخی در سن جوانی حتی دو  ساعت هم منی توانند مطالعه کنند. کسی که به زیارت امام رضا× 
مرشف می شود، سعه وجودی پیدا می کند، توفیقاتش زیاد می شود، گناهانش بخشیده می شود، به افراد جدید 

و علام دسرتسی پیدا می کند، محبوبیت می یابد، قلبش آرام می گیرد و مسیر درست را طی می کند.

سوال: برای رفع پرخوابی خصوصا در بهار چه توصیه ای دارید؟ 

پاسخ استاد الهی: یک راه این است که زیاد آب میل نکنید. حرضت فرمود که جربائیل هرگاه مرا می دید، 
می فرمود به امتت بگو زیاد آب نخورند. درختی که در بیابان رشد می کند، مقاومرت است. مایعات زیاد در 
بدن باعث افزایش بلغم و رطوبت و ضعف حافظه می شود. مگر بدن ما چقدر ظرفیت و زمینه جذب آب 
را دارد که توصیه می کنند روزی هشت لیوان آب بنوشید؟ االن یکی از عوامل مشکالت کلیه، زیاد نوشیدن 
آب است؛ چرا که باعث می شود کلیه دائم کار کند، در حالی که باید اسرتاحت هم داشته باشد. البته بجز 
کسانی که بیامری کلیوی دارند و الزم است بیشرت آب بنوشند. حرضت سفارش کردند که بین غذا، آب نخورید 
چون باعث فساد معده می شود. غذاهای رسد، مثل برنج نخورید؛ برنج برای منطقه شامل مناسب است، نه 
اینجا )قم(. اینجا کویر و خشک است و رطوبت ندارد. اگر در شامل برنج نخورند بدنشان می پوسد؛ اما ما 
بیش از یک بار در هفته نباید برنج بخوریم. زیاد گوشت خوردن موجب رخوت و سستی بدن است. مرحوم 
آقا فخر می فرمود دندانهای ما برای علفخواری خلق شده است نه برای گوشتخواری. هفته ای یکبار خوردن 
گوشت کافی است. مرغ، انسان را کودن و ُمنگُل می کند و روح ایامن را از وجود انسان می برد. حرضت فرمود 
مرغ، خنزیر الطیور)خوک پرنده ها( است. مرغ هر چیزی را می خورد. تفاوتی ندارد که مرغ خانگی باشد یا 

 ماشینی و بیش از یکی دو بار در ماه نباید خورده شود. مرغ رطوبت بدن را باال می برد و باعث می شود 
ذهن خوب کار نکند.

اگر از آنچه که باید به ما برسد، محروم بمانیم، گرفتار شیطان می شویم و او ما را به بیراهه می برد و 

در نهایت می بینیم شوق و توانمان را در زمانی که آمادگی فراگیری مطالب درست را داشتیم، از 

دست داده ایم و دستمان خالیست.

توصیه می کنم از چند چیز حتام استفاده کنید:
1( سنجد معده شام را دباغی می کند. حرضت فرمود گوشتش برای گوشت بدنتان مفید است، 

هسته اش برای استخوانتان و پوستش برای پوستتان.
2( عناب، ولو روزی یک دانه. حرضت فرمود فضیلت عناب بر سایر میوه ها مانند فضیلت ما اهل بیت^است 

بر سایر مردم. عناب، خون خالص است.
3( ماهی یک بار گوشت شرت. خوردن این گوشت مستحب است.

4( هفته ای یکبار کاله جوش )که با کشک درست می شود(. کلسیم بدنتان را تامین می کند.
5 و 6( سامق و گَرد لیمو حتام بر رس سفره باشد، صفرا را برطرف می کند.

7 و 8( روغن زیتون و روغن کنجد مرصف کنید. 
مرصف این مواد، به حفظ وضعیت طبیعی بدن کمک می کند.

تعداد وعده های غذاییتان را زیاد کنید تا هنگام خوردن غذا )بر اثر شدت گرسنگی( میل و َولَع زائد به غذا خوردن 
پیدا نکنید.

سوال: درباره این که خداوند در قرآن می فرماید من هر کس را که بخواهم هدایت می کنم و هر که را بخواهم 
گمراه می منایم، توضیح بفرمایید. 

پاسخ استاد الهی: یعنی هدایت و ضاللت در اختیار خداست. مثال اگر به شام بگوییم که این هفته می خواهیم این 
غذا را در هیات پخش کنیم، شام ایراد منی گیرید و می گویید اداره هیات به عهده شامست و لذا سؤال منی کنید که 
چرا غذای هیأت شام تغییر کرده است.  خود خداوند هم فرموده است که چه کسانی را هدایت و چه کسانی را 
گمراه می کند. بیان فرموده است اگر کسی از اهل بیت^دور شود گمراه خواهد شد، اگر مناز بخواند هدایت 
می شود، اگر روزه بگیرد هدایت می شود و ... . البته باز هم بعد از انجام اعامل صالح، این خداست که هدایت 

می کند و پس از ارتکاب معاصی، خداوند فرد را گمراه می مناید.

سوال: در روایات آمده است اگر دو نفر )یا پنج نفر یا ده نفر( بودند، قضیه حمله به خانه حرضت زهرا÷ اتفاق 
منی افتاد؛ مگر سلامن و ابوذر در آن جریان حضور نداشتند؟

پاسخ استاد الهی: این سوال، کالم شیطان است که بر زبان شام جاری شده است. درباره خطبه حامم فردی سوال کرد 
که چرا خود امیراملومنین× غش نکردند؟ حرضت فرمود: این کالم از دهان شیطان بیرون آمد. وقتی امام× 
می فرماید اگر حمزه× می بود، به خانه ما حمله منی شد؛ نشان می دهد که حمزه× یک خصوصیتی داشته 
است و او کاری را می توانسته است انجام دهد که امام× مأمور به انجام آن نبوده است و نباید انجام می داده 
است. چنان که امری به عهده امیراملؤمنین× بود که پیامرب‘ مأمور انجام آن نبود. این مطلب را هم باید 
بگویم که – به رغم آنچه امروزه در جامعه مطرح است – نباید گفت ما دارای آزادی اندیشه و اختیار هستیم و 
چون در ذهنامن شبهه داریم می توانیم هر سوالی را بپرسیم. ما باید یاد بگیریم که حق نداریم هر سوالی را راجع 
به دین بپرسیم. حرضت فرمودند پرسیدن بسیاری از سواالت باعث بدبختی شام می شود. این تفکر غربی هاست 
که راجع به هر چیزی می توانیم سوال و فکر کنیم و جواب بدهیم. حرضت جواب بسیاری از سواالت را منی دادند 
و سکوت می کردند. ما باید این مطالب را هم بیاموزیم. به ما چنین اجازه ا ی نداده اند و این با اختیار هم منافاتی 
ندارد؛ بلکه به اختیار و فهم ما کمک می کند. مغز ما محدود است و لذا جواب هر چیزی را منی تواند پیدا کند. خود 
پیامرب‘ با این که عقل کّل است، یعنی هرچه بگوید درست است، خداوند درباره اش فرمود: ﴿َو ما يَْنِطُق 

َعِن الَْهوى  * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي يُوحى ﴾ )نجم: 3-4(؛ پیامرب با این که هوی ندارد،  مأمور بوده است فقط آنچه را 
که خدا گفته است، بگوید و یک کلمه بیشرت یا کمرت را خدا از او نپذیرفته است.

آقای بهجت& در اواخر عمر هم گاه تا دوازده ساعت روزانه مطالعه داشتند. انسان اگر در 
 راه خدا گام بردارد، می شود در سن هشتاد سالگی روزی دوازده ساعت مطالعه داشته باشد؛

 با این که برخی در سن جوانی حتی دو  ساعت هم منی توانند مطالعه کنند.


