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معیارهای رشد جامعه، خانواده و فرد
آنچه خارج از وجود ماست، از جمله 
دنیا و اجتامع، با معیارهای خاص خود 
حرکت می کند؛ خانواده با معیارهای 
دیگری شکل می گیرد یا از بین می رود. 
وجود ما هم تابعی از اجتامع، خانواده 
و خود ماست. کسی که همه وقتش 
را برای اجتامع یا خانواده و یا خودش 
رصف کند – چه در امور معنوی، چه در 
امور دنیایی - می سوزد و تلف می شود. 
خدا این گونه قرار داده است که این 

سه حلقه با هم پیش برود. 

  جامعه
اول: آنچه ساختار درست اجتامع را 
شکل می دهد، قبول حق و کنار گذاشنت 
باطل است؛ البته منهای سلیقه ها. االن 

سلیقه ها خیلی با هم فرق دارد، اما اگر جهت گیری 
جامعه به سمت حق شکل پیدا کند کافیست. لذا 
در زمان امیراملومنین× با این که غاصبان خالفت، 
باطل بودند و رضبه می زدند؛ چون حرضت جامعه را 
به  گونه ای شکل داده بود که در جهت حق حرکت 
کند، پذیرفت 25 سال در خانه بنشیند و امر را به آنها 
بسپارد. حرضت می فرماید که انسان باید در راه باشد، 

ولو با لغزش.
لذا در جامعه باید حق و باطل شکل بگیرد؛ یعنی مردم 
حق را بشناسند و از آن پیروی کنند و باطل را تشخیص 
داده، از آن اجتناب منایند. اگر مردم به این شناخت 
برسند، کفایت می کند و الزم نیست ارصار داشته باشیم 
که جامعه از هر لحاظ درست عمل کند. لذا همین 

جامعه تحت تاثیر رشائط متفاوت، یک 
روز معاویه را انتخاب می کنند و روز 

دیگر، امیراملومنین× را. 
دوم: پس از آن که کلیت جامعه در جهت 
حق شکل گرفت، نیاز است که گروهی 
پای حق ایستادگی کنند؛ حتی اگر عده 
معدودی باشند. االن رهربی در تهران یار 
پیدا کرده است و لذا تا حرف نادرستی 
زده می شود، صد نفر هستند و جواب 
می دهند. اما سابقا امام خمینی چنین 
کمکی را نداشت و لذا باید متام حرفهایش 
را خودش می زد و در جزئی ترین  مسائل 
باید شخصا وارد می شد. مثال وقتی زنی 

در رسانه گفته بود که الگوی من اوشین است – به جای 
این که حرضت زهرا÷ را الگو بداند - 
امام فورا واکنش نشان داد. همچنین 
وقتی ایشان دیدند که در تیرتاژ پایانی 
یک فیلم، همه گریمورها مرد بوده اند 
و بازیگران زن، گریمور جدا نداشته اند، 
موضع گیری کردند. اما االن این طور 
نیست و اگر کسی مطلب نادرستی 
بگوید فالن روزنامه عکس العمل نشان 
می دهد.  بنابر این یک عده باید پای 
کار باشند. در زمان امیراملومنین× 
اشرت،  نفر مثل مالک  هفده هجده 
مقداد و سلامن با حرضت بودند و 
همین تعداد کفایت می کرد. این عده 
هستند که نیرو ایجاد می کنند و لذا 
دشمن نتوانسته است در طول این 
مدت طوالنی کاری از پیش بربد، با 
این که تالشهای بسیاری کرده  است.  ما باید جزء این 
گروه باشیم و در حد توامنان پای کار بایستیم؛ مثال یک 
پرچم برای عزاداری اهل بیت^ نصب کنیم، دو نفر 
را قانع کنیم و ... . اما تالطم جامعه در مسیر حرکتش، 
حتمی و اجتناب  ناپذیر است. خود امیراملومنین× 
فرمود که من باور منی کردم مردم مرا رها کنند و رساغ 
دیگران بروند. فاکتورهای دیگری هم درمورد جامعه 

وجود دارد که االن به آنها منی پردازیم.

 خانواده
اول: آنچه درباره خانواده اهمیت بسزایی دارد این 
است که زن و مرد در کلیت اداره خانواده - طبق هر 
مبنایی که انتخاب می کنند – اختالف نداشته باشند؛ 
یا زن  باید  لذا در مدیریت خانواده 
تابع مرد شود یا مرد تابع زن. یعنی با 
این که مرد باید محور خانواده باشد، 
اگر زن ارصار دارد که بجای مرد خانه 
باشد، شوهر باید کوتاه بیاید؛ زیرا اساس 
خانواده در خطر است و تربیت فرزندان 
دچار مشکل خواهد شد. خسارت قبول 
مدیریت زن کمرت از خسارت اختالف 
خانوادگی و از هم پاشیدن زندگیست.  
به همین خاطر، هارون× هم وقتی 
موسی× از او پرسید چرا گذاشتی 
بنی ارسائیل گوساله پرست شوند، جواب 
داد که ترسیدم مردم دچار تفرقه شوند. 
پس باید از تفرقه و اختالف دوری کرد، 

غد  یـریه
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خسارت قبول مدیریت زن کمتر از خسارت اختالف خانوادگی و از 
هم پاشیدن زندگیست.

پس از آن که کلیت جامعه در جهت حق شکل گرفت، نیاز است که 
گروهی پای حق ایستادگی کنند؛ حتی اگر عده معدودی باشند.

آنچه ساختار درست اجتامع را شکل می دهد، قبول حق و کنار 

گذاشنت باطل است

 آنچه درباره خانواده اهمیت بسزایی دارد این است که زن و مرد در کلیت اداره خانواده
  - طبق هر مبنایی که انتخاب می کنند- اختالف نداشته باشند؛ لذا در مدیریت خانواده 

باید یا زن تابع مرد شود یا مرد تابع زن.

 از روی علم و یقین می گویم هرکس که چیزی دارد و کاری برای دین از دستش 
بر می آید، همین االن نخی از نخ های چادر حضرت زهرا÷ را در دست دارد.

مسیر درست این است که زن و مرد با هم رشد و کمال پیدا کنند. درست نیست زن جاهل 
بماند و مرد عالم شود.خانواده ای که مردش عالم و زنش جاهل است، از هم پاشیده است.

 حضـــرت زهـــرا÷ اّم المومنین اســـت،  برای ما،  مادری کرده اســـت که شـــیعه شـــده ایم؛ 
 مـــا االن با دســـِت بســـته نمـــاز می خواندیـــم و همگـــی نوکر آل ســـعود بودیم.
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ین عمل نيکی به فاطمه÷ و فرزندان فاطمه^ است. امام صادق× فرمودند؛ هبتر

فرماییــــد. حاصل  تـمــــاس   09127480053 با   پیشنهادات  و  انتقادات  جهت                  

وجود او دارند شکل می گیرند و تربیت می شوند. این قابلیت را خدا در وجود زن قرار داده است. 
من گاهی در مشاوره هایم به خامنها می گویم شام از هامن بُعد مادرانه که برای فرزندانتان دارید، برای شوهرتان هم 

استفاده کنید. اگر شوهر شام حاالت بچگانه دارد، با او مانند بچه هایتان رفتار کنید و ناراحت نشوید که چرا شوهر من 
این طوری است؛ محور باشید و نگذارید محوریتت کمرنگ شود. هیچ چیز باارزش تر از درست تربیت شدن فرزندتان 
نیست و این، جز با رعایت این مطلب ممکن نیست. بچه اگر خوب تربیت شود، بازوی پدرش خواهد شد و اگر بد 
 تربیت شود، در مقابل پدرش خواهد ایستاد. چه کسی می تواند فرزند را خوب تربیت کند؟ مادر عاقل، مادر فهمیده.

پس توصیه حرضت به بودن زن در »َقعر بَیِته« ظلم به زن نیست، بلکه با رعایت آن، صد ها کار انجام می شود. 
ل« )الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص 9(؛  این توصیه یک حکیم است، نه یک انسان معمولی. فرمود »جهاد املراه ُحسُن الَتَبعُّ

 این روایت چه معنایی دارد؟ حرضت فرمود اگر زنی شوهری را که او را رنج می دهد تحمل کند، با حرضت زهرا÷ 
همنشین می شود. شارع حکیم اهمیت حفظ بنیان خانواده را در نظر دارد که چنین توصیه ای می کند. بنیان خانواده 
 باید حفظ شود؛ فرزندان شیعه باید خوب تربیت شوند. امام خمینی&، سید حسن نرص الله، قاسم سلیامنی و ...

 مادران خوبی داشته اند که این طور تربیت شده اند. پدر سهم خودش را دارد. آقای فالنی که االن دارد تاخت و تاز 
می کند، مادر بدی داشته است، فرزندانش هم مادر بدی دارند. 

چرا می فرماید بهشت زیر پای مادران است؟ در همین دنیا هم بهشت زیر پای مادران است، یعنی آرامش خانه به 
آنها وابسته است. به همین دلیل پیامربملسو هيلع هللا ىلص می فرماید من بوی بهشت را از فاطمه÷ استشامم می کنم. صدیقه 
طاهره÷ به زنهای ما نشان داد با این که زن است، می تواند پیامربملسو هيلع هللا ىلص را نگه دارد و حرضت در حقش بفرماید: 
»ام ابیها«؛ یعنی برای من مادری کرد، امیراملومنین× درباره ایشان بفرماید:» بقیة النبوة«؛ یعنی حرضت در 
خانه ما پیامربی و خالء ایشان را پُر کرد. اهل بهشت حرضت را »تُفاَحة الفردوس« خطاب می کردند. آنها که توحید 
را درک می کردند می گفتند »ُدرَُّة التوحید«. از روی علم و یقین می گویم هرکس که چیزی دارد و کاری برای دین 
از دستش بر می آید، همین االن یک نخ از چادر حرضت زهرا÷ در دستش است، چه این را بفهمد و چه نه. 
حرضت زهرا÷ اّم املومنین است، برای ما مادری کرده است که شیعه شده ایم و این ایامن را داریم؛ و إاّل ما االن 
با دسِت بسته مناز می خواندیم و همگی نوکر آل سعود بودیم.این آقایی که االن داریم، به برکت حرضت زهراست. 

خیلی خدا را شکر کنید که چنین مادری و عقایدی دارید. 

روایت

لْعِ الُْمْعَوجِّ إِْن تَرَكَْتُه انَْتَفْعَت ِبِه َو إِْن أََقْمَتُه كََسْتَُه . الكايف )ط - اإلسالمية(؛ ج 5، ص: 513 َا َمَثُل الَْمْرأَِة َمَثُل الضِّ  َقاَل رَُسوُل اللَِّه ص إِنَّ
ترجمه: پیغمرب اکرم |فرمودند: مثال زن مانند دنده کج است اگر آن را رهاکنی از او بهرمند میشوی و اگر برای 

از بین رفنت کجی آن تالش کنی خواهد شکست...
 بیان استاد : خداوند هرگز استخوان کج منی آفریند؛ دنده های انسان اگر کج نباشد فایده ای ندارد و باید کج باشد؛

 زن باید دنده اش کج باشد؛ گاهی می خواهد بچه شود و گاهی مادر و گاهی زن و گاهی خودش. اما مرد فقط 
یک نقش می تواند داشته باشد؛ لذا مرد منی تواند بچه را یک ماه نگه دارد؛ پس زن باید کج باشد و اال زن نیست. 
اگر شام دیر به خانه بیایید و زن شام اعرتاض کند، بخاطر بداخالقی زن نیست، بلکه این ُخلقش باعث حفظ 
خانواده است؛ شام نباید دیر می آمدید. این که فرموده اند صرب کنید، به معنای تحمل کردن نیست، بلکه معنایش 
این است که محبت او را جلب کن، با هدیه و کالم خوش و ... . روایت دارد که زن، رازق بودن خدا را در دست 
همرسش می بیند، لذا اگر مرد همیشه دست خالی به خانه بیاید می گوید او مفت خور است و دستش در جیب 
پدرش است. امیراملومنین بداخالق نیست، اما خشن فی ذات الله است؛ زیرا اگر خشن نباشد، منی تواند امیری 
کند. مرد طوری برخورد کرده است که در ذهن زنش یک بچه است و لذا زن منی تواند برخورد خوبی با او داشته 
باشد. اگر االن یک غذای داغ برای شام بیاورند، آن را دفعًة منی خورید بلکه آن را فوت می کنید و ... تا رسد شود 
و بعد می خورید. زن در ایام حیض و استحاضه کمبود خون دارد و لذا حتی اگر رسبه رس شام بگذارد و حتی با 
یک شیء به رس  بچه بکوبد و به او را آسیب برساند، گواهی جنون برای او صادر می شود. حال در این ایام حیض، 
مرد با او نزاع می کند و ... . اگر با این دید نگاه کنید که زِن شام فرزندان شام را نگه می دارد؛ حافظ ناموس 
شامست؛ خیلی به او عالقمند می شوید؛ اگر او منی بود، شام باید مثل سابق در خیابان ولگردی می کردید، مثل 
االن که وبگردی می کنید!همرس شام از صبح با بچه مشغول بوده است و حوصله اش رس رفته است، وقتی شام 
وارد خانه می شوید، او آماده ظلم کردن به شامست؛ لذا نباید کاری کنید که او تحریک به ظلم شود. یک بار 
به همرستان بگویید شام بنشینید تا من برایت چای بیاورم. مگر می شود خدا موجودی را خلق کند که ظلم 

کند! شام روایت را درست نفهمیده اید.

در جامعه باید حق و 
باطل شکل بگیرد؛ یعنی 
مردم حق را بشناسند و 

از آن پیروی کنند و باطل 
را تشخیص داده، از آن 
اجتناب نایند. اگر مردم 
به این شناخت برسند، 
کفایت می کند و الزم 

نیست ارصار داشته باشیم 
که جامعه از هر لحاظ 

درست عمل کند.

ُبوَعْبِداهَّلِل ×
َ
 أ

َ
َقـال

107

صحیفه
سجادیه منبر

حتی اگر به قیمت گوساله پرست شدن برخی متام شود؛ زیرا می توان مردم را 
دوباره هدایت کرد، اما عوارض اختالف و تفرقه قابل جربان نیست. 

دوم: این که به بچه ای که اهل و صالح است، رسیدگی کن و فرزند نااهل را که دیگر به حرفت گوش منی کند، 
رها کن و اصطالحا دندانش را بکن؛ نهایتا، برایش دعا کن. برای فرزندی که حرف پدر را با متام دلسوزی و 
 تجربه اش، منی پذیرد چه کار می توان کرد! باید زمان بگذرد و خودش تجربه کند تا حرف پدر را بفهمد. قرآن می فرماید:

﴿ُقوا أَنُْفَسكُْم َو أَْهليكُْم﴾ )تحریم: 6(: خود و خانواده تان را حفظ کنید. خانواده را هم اگر شدنی بود، باید حفظ 
کرد؛ و اال باید خودتان را نجات دهید و زمینه آن را فراهم سازید. 

سوم: حرضت فرمود خوب است که زن و مرد با هم رشد و کامل پیدا کنند. درست نیست زن جاهل مباند و مرد عامل 
شود.خانواده ای که مردش عامل و زنش جاهل است، از هم پاشیده می باشد. حرضت زهرا÷ از چه علمی برخودار 
بود! حرضت خدیجه کربی÷ در ابتدای ازدواجش با پیامربملسو هيلع هللا ىلص آن کامالتی را که بعدا کسب کرد، اصال نداشت. وقتی 
 نرجس خاتون÷ به خانه امام حسن عسکری× آمد، حرضت ابتدا حکیمه خاتون÷ را مربی ایشان قرار داد.

سوم: آنچه که در نهایت برای ما می ماند، انجام تکلیف است. انجام تکلیف هم به قدرت نیاز دارد؛ مثال اگر توان 
داشتیم به این جلسه بیاییم، تکلیفامن همین است؛ و اال همین که نیت آمدن به اینجا را داشته باشیم، کافیست. 
برای کسی که قدرت رفنت به مناز جمعه یا زیارت امام رضا× را ندارد، نیت رفنت به آنجا کفایت می کند. باید به 

تکلیف عمل کنیم. 
صدیقه طاهره÷ خانواده ای را شکل داد و محور آن شد که علی× توانست علی باشد و مباند.

همه این مقدمات برای بیان این مطلب بود که صدیقه طاهره÷ خانواده ای را شکل داد و محور آن شد که علی× 
توانست علی باشد و مباند. زنی که باعث شده است مرد نتواند قابلیتهایش را نشان دهد، یک جایی را خراب کرده 
است. امیراملؤمنین× به تنهایی منی توانست، علی× باشد؛ لذا خدا فاطمه زهرا÷ را کُفو او قرار داد. یک بخش 
 از امیراملؤمنین بودن، وابسته به این بود که حسن× و حسین× تربیت شوند و این، کار حرضت زهرا÷ بود. 

من استادی داشتم که خودش شخصا در امور مختلف وارد می شد؛ ذبح گوسفند، رفع اختالفات خانوادگی، برپا کردن 
جلسه و ... . من منی دانستم با چه بیانی به ایشان بگویم که نباید شخصا برای این امور اقدام کنند، بلکه باید محور 
باشند و همه این کارها انجام شود. در خواب دیدم که ایشان با چند پزشک عمل جراحی سنگینی را انجام می دهند 
و هر یک از ابزار کار را از یکی از پزشکها می گیرد. با دیدن این خواب به ایشان گفتم شام بنشینید و هر کاری را 
به یکی از رفقا بسپرید. ایشان گفت: خدا پدرت را بیامرزد، ای کاش این مطلب سی سال پیش به من گفته می شد. 

با این روش، کارهای زیادی توسط ایشان انجام شد، بدون این که خسته و اذیت شود. 
گاه زن در موقعیت و محوریتی قرار می گیرد که با تحمل سختیها و مشکالت، در موفقیتهای مرد رشیک می شود. صدیقه 
طاهره÷ در شعب ابیطالب در سن شش هفت سالگی چگونه پیامرب صلوات الله علیه را رس پا نگهداشت! نُه سال 
 داشت که وارد خانه امیراملومنین× شد و تا آنجا به حرضت کمک کرد که پس از شهادتش، فرمود: »َقلَّت حیلَتی«؛

 با این که در رحلت پیامربملسو هيلع هللا ىلص حرضت هیچ تکان نخورد. در وجود حرضت زهرا÷ ویژگی بود که پیامربملسو هيلع هللا ىلص را نگه 
می داشت؛ لذا طبق آنچه در حدیث کسا آمده است، هر وقت رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص – و نیز سایر آل عبا - مشکل پیدا 

می کرد، به خانه حرضت زهرا÷ می رفت. 
برخی گامن می کنند در خانه ماندن موضوعیت ندارد؛ حال آن که چنین نیست. بلکه در خانه، این مثرات هست. زنی 
که در خانه مباند می تواند به مردش کمک و فرزندانش را خوب تربیت کند. زنی که از خانه بیرون رفت، حواسش به 
این طرف و آن طرف است؛ حتی اگر جامعة الزهرا برود. زن جامعة الزهرایی، زن خانه نیست؛ از کارهای مربوط 

به خانه اش کم می گذارد و معجزه هم منی تواند بکند.
حال اگر رضورت پیش آمد که جامعة الزهرا برود تا زنان دیگر را تربیت کند و اال جامعه مشکل پیدا 

می کند، باید به حد رضورت اکتفا کند و این رضورت را توسعه ندهد و فالن کار جامعة الزهرا را 
به خانه نیاورد. زن باید بداند که به وسیله او این مرد رسپا است و فرزندان از 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

منبر

 توصیه من این است: قرآن، نهج البالغه، اصول کافی، صحیفه سجادیه، مجموعه َوّرام. 

ابتدا این کتابها را بخوانید تا به یک قالب اسالمی و دینی برسید. سپس به صورت موضوعی، کتب 

دیگر را مطالعه کنید.
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در روایت دارد که خداوند انســـان بی دســـت و پـــا را به گونه ای اداره 
می کنـــد که افراد زرنگ، انگشـــت به دهـــان می مانند.

ما نباید استخاره و تسبیح را عقل منفصل خودمان قرار دهیم، خداوند 
هم قسم نخورده است که جواب من را با تسبیح بدهد.

حرضت فرمود اگر زنی شوهری را که او را رنج می دهد تحمل کند، در 

بهشت با حرضت زهرا÷ همنشین خواهد شد.

قرآن را باز کنید و خود را در معرض قرآن قرار دهید، آنچه از قرآن به قلب 

شما می تابد، بسیار مهمتر است از مطالبی که از قرآن می فهمید.

یکی از اموری که باید به آن توجه داشته باشیم 
این است که خود را در معرض فیوضات خداوند قرار دهیم. 

وظیفه ما همین است که در معرض این فیوضات باشیم. مثال قرآن را باز کنیم و خود را در معرض قرآن قرار 
دهیم، آنچه از قرآن به قلب شام می تابد، بسیار مهمرت است از مطالبی که از قرآن می فهمید. زیرا آن چیزی که 
از طرف خدای متعال در قلب و وجود ما نفوذ می کند، مهم است. فرمودند که »الِْعلْمُ  نُوٌر يَْقِذُفهُ  اللَُّه يِف َقلِْب 
َمْن يََشاُء« )مصباح، ص 16(؛ یعنی علم نور است، نه این که ما آن را کسب می  کنیم؛ بلکه ما فقط می  توانیم 
اصطالحات، لغات و معانی را کسب کنیم و ممکن است فردا فراموش کنیم. این الفاظ و اصطالحات مادی هستند 
و لذا با مردن ما در این دنیا باقی می  ماند و فقط حقیقت آن با ما به عامل دیگر منتقل می شود. ما باید خود را 

در معرض این نور قرار دهیم؛ مثال منزملان را جلسه اهل بیت^ قرار دهیم؛
 به این شکل که در هر یک از روزها متام اعامل خیری که در منزل انجام می شود، به نام و نیت یکی از 
معصومین^ باشد؛ همچنین صبح با همین نیت از خانه بیرون برویم. مذاکره علم، ما را در معرض این نور قرار 
 می  دهد. هنگام زیارت حرم امام رضا× در معرض آن نور هستیم. ما از انوار و برکاتی که در حرم حرضت است،

 درک کاملی نداریم؛ هر لطفی هم که به ما می  شود از جانب خودشان است، نه ما. لذا با این زیارت رشد و کاملی 
خارج از تصورمان پیدا می کنیم. کربالیی کاظم اصال از آن حالت معنوی درکی نداشت، اما به او عنایت شد. از 
این قبیل عنایات و اتفاقات صدها بار برای ما هم به اشکال مختلف رخ داده و می دهد. باید مواظب باشیم در 

معرض خداوند رحامن قرار بگیریم و از معرض شیطان حذر کنیم. 
 اگر انسان در معرض شیطان هم قرار بگیرد، همین طور است. یک نگاه حرام، رصفا یک نگاه و لذت نیست؛ 
بلکه گاه باعث سلب توفیقی می شود که بیست سال برای بدست آوردنش زحمت کشیده ایم. ما منی دانیم که 
به خاطر یک حرف نادرست یا یک رفتار ظاملانه چه نعمتی را از ما می گیرند. پس باید مواظب باشیم در معرض 

خداوند رحامن قرار بگیریم و از معرض شیطان حذر کنیم. 

سوال: برخورد ما با اشتباهاتی که از سادات – مثل همس و ... - رس می زند، چگونه باید باشد؟
پاسخ استاد الهی: در این امر فرقی بین سادات و غیر آنها نیست. در صورتی سیادت برای ایشان فایده ای دارد 
که حرمت آن را حفظ کنند. سید ابوالحسن بنی صدر چه بهره ای از سیادتش برد؟ البته باید آداب و رشائط تذکر 
دادن رعایت شود؛ باید مراقب باشید که به سادات ظلم نکنید و احرتام آنها را حفظ کنید؛ و اال در قرآن آمده است 
کسانی که با پیامربملسو هيلع هللا ىلص نسبتی دارند، بطور مضاعف پاداش داده و نیز عقاب می شوند. آن قدر که به سادات 

تذکر داده شده است، به دیگران داده نشده؛ لذا خودشان باید شأنشان را مواظبت کنند. 

سوال: راجع به روایت »َو َعَل  َمْعرَِفِتَها َداَرِت  الُْقُروُن اأْلَُوُل« )األمايل )للطويس(، النص، ص: 668( توضیح بفرمایید. 
پاسخ استاد الهی: یک معنای روایت شاید این باشد که کأنّه ایشان وساطت کرده است که برما عذاب نازل نشده، 
هالک نشویم )هامن طور که حرضت، واسطه نبوت و امامت نیز هست و لذا لقب برزخ النبوة و االمامة را دارد(. 

اگر ایشان نبود، ما هم مانند امتهای سایر انبیاء دچار عذاب و هالکت می شدیم.
سوال: از امام رضا× روایت شده است که هر کس کارها را از راهش پیگری کند نی لغزد؛ درباره آن توضیح بفرمایید.

پاسخ استاد الهی: گاه انسان گامن می کند اگر کار را با حیله انجام دهد، زودتر به نتیجه می رسد؛ حتی اگر این 
اتفاق هم بیفتد، مطلوب خدا نیست. خدا امرش را با عجله، حیله، دروغ و ... جلو نربده است. امیراملومنین× 
راست گفت و با وجود آن، کارش پیش رفت. پیامربملسو هيلع هللا ىلص با امانتداری کارش را پیش برد و با این که به ایشان خیلی 

نیرنگ زدند، پیرشفت ایشان متوقف نشد. امور طبق روال طبیعی و فطری جلو می رود. 
در روایت دارد که خدا انسان بی دست و پا را به گونه ای اداره می کند که افراد زرنگ انگشت به دهان می مانند. لذا 
می بینید که خداوند به یک فرد ساده و بی دست و پا همرس مطیع، فرزندان خوب و زندگی مناسب می دهد؛ اما به 
فردی که کامال حساب شده و دقیق زندگی می کند، این نعامت را منی دهد. من از این قبیل افراد، زیاد دیده ام. لذا زالل 
بودن، خوب است. بگذار رست کاله بگذارند، اما رس کسی کاله نگذار. آقای خوشوقت& می فرمود اگر امر دایر شد 

بین این که ظامل باشید یا مظلوم، مظلوم باشید؛ امام حسین× مظلوم شد. در روایت هست که برخی مقامات را 
 فقط در إزای ظلمی که به انسان می شود، می دهند؛ و اال، به صورت عادی، به این مقام منی تواند برسد. 
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 سوال: راجع به عنوان »رحمًة للعاملین« که در قرآن برای پیامرب به کار رفته است توضیح بفرمایید. 
پاسخ استاد الهی: از هر زاویه ای که نگاه کنید، این رحمت را می بینید. اولین مورد این است که ما جزء امت 
 مرحومه شده ایم. دوم، این که در امت ما مسخ نیست؛ اما در امم سابق برخی تبدیل به میمون، خوک، فیل و ...

 می شدند. سوم این که علم بسیاری توسط حرضت به ما رسید؛ به طوری که فقط یکی از اوصیاء ایشان، باقر 
العلوم× است. چهارمین مورد، احکامی است که حرضت برای ما آورد. پنجم، قرآن است که مهیمن بر همه 
 کتب آسامنی است. خود جریان کربال چقدر رحمت برای مومنان آورد! نعمت امام زمان×، حرضت زهرا÷

 و سایر معصومان^را برای ما آورد. این، هامن رحمة للعاملین بودن حرضت است. 

سوال: در چه مواردی باید استخاره کرد؟ 
پاسخ استاد الهی: همه جا باید استخاره کرد؛ اما نه به معنای مصطلح؛ بلکه به معنای طلب خیر کردن از خدا؛ 
صد بار بگوییم »أسَتخیُر الله«. حال، اگر بین دو امر خوب و مساوی به این دلیل متحیر ماندید که احتامل 
می دهید خیر یکی از آنها کمی بیشرت باشد، برای محروم مناندن از آن، استخاره می کنیم. روشن است که این گونه 
موارد به ندرت پیش می آید. نقل شده که امام خمینی& در طول عمرش بیشرت از سه چهار مرتبه استخاره 
نکرد؛ اما آیت الله کاشانی – به نقل آقای خوشوقت – یک تسبیح زیر عبایش داشت که دائم در امورش با آن 
استخاره می کرد؛ مثال برای این که مصدق یا دیگران را قبول کند یا نه، استخاره می کرد، اگر خوب می آمد او را 
می پذیرفت و اگر بد می آمد، رّد می کرد.  لذا دچار آن مشکالت شد.  ما نباید استخاره و تسبیح را عقل منفصل 
خودمان قرار دهیم، خدا هم قسم نخورده است که جواب مرا با تسبیح بدهد. بلکه فقط بین دو امر خوبی 
که خیر یکی از آن دو کمی بیشرت است، استخاره می کنیم. در این گونه موارد، حتی اگر استخاره هم نکنیم، 

بلکه فقط »استخیر الله« بگوییم و یکی از آنها را انجام دهیم، خدا خیر را در آن قرار می دهد. 

سوال: لطفا یک سیر مطالعاتی معرفی بفرمایید.
پاسخ استاد الهی: توصیه من این است: قرآن، نهج البالغه، اصول کافی، صحیفه سجادیه، مجموعه َوّرام )که 
در آن، کار خاصی شده و ترجمه هم دارد(. انسان ابتدا این کتاب ها را بخواند تا به یک قالب اسالمی و دینی 
برسد. سپس به صورت موضوعی، کتب دیگر را مطالعه کند؛  اول راجع به معاد که در سور آخر قرآن خیلی بر 
آن تاکید شده است. دوم، موضوع خانواده؛ سوم، حقوق و تکالیف که امام سجاد× بیان فرموده اند. چهارم، 
رساله توضیح املسائل. در مرحله بعد مباحث اخالقی را در کتبی مانند آثار شهید دستغیب، شهید مطهری و 
عالمه طباطبایی – مانند کتابهای آموزش دین، شیعه در اسالم و اخالق ایشان- را مطالعه کند؛ چرا که خدا به 

زبان و قلم ایشان خیر را جاری کرده است.

سوال: در روایات به این مضمون وارد شده است که همه افراد باید دنبال کسب روزی باشند اال اهل علم؛ 
پس چرا طالب در ابتدای زندگی دچار این همه مشکل هستند؟ 

پاسخ استاد الهی: معنای روایات مذکور این نیست؛ خود پیامرب اکرمملسو هيلع هللا ىلص هم که اولین طلبه بوده، تجارت داشته 
است. امام باقر× کسب داشت. خدمت ایشان عرض شد که زمین هایی که شام دارید، قطعه های متعدد و 
کوچک هستند، چرا همه آنها را منی فروشید و تبدیل به یک زمین بزرگ منی کنید؟ حرضت فرمود همین قطعه 
های کوچک زمین خوب است؛ زیرا هر وقت پول الزم داشته باشیم، یکی از آنها را می توانیم بفروشیم و نیازمان 
را رفع کنیم؛ بعالوه وقتی قطعه های متعدد باشد، سود بیشرت برخی، کم بودن سود قطعه های دیگر را جربان 
می کند. حرضت باغی داشتند با هشت تا درب که افراد وارد می شدند و از میوه های آن می خوردند و با درآمد 
آن به افراد زیادی از اهل مدینه هم رسیدگی می کرد و در پایان چهارصد درهم نیز برای خودش باقی می ماند.

من به منزل یکی از اولیای خدا رفتم و دیدم ایشان عسل و روغن آورده بود و طلبه ها می خریدند و یک 
سودی برای ایشان باقی می ماند. خیلی از راویان احادیث ما کسبی مانند روغن فروشی داشتند. این گونه 
کسبها را حرضات منع نفرموده اند؛ بلکه از ما خواسته اند مانند اهل دنیا برای کسب ثروت وقتامن را رصف 
نکنیم. لذا طلبه هم باید دنبال کسب باشد؛ اما کسب او غیر از دیگران و به این صورت است که خدا روزی 
اهل علم را در یک کسب محدود و با تالش کم قرار داده است تا به درس و بحثشان هم برسند. عالوه بر این 
شام می توانید در مسیر طلبگی کسب رزق کنید؛ مثال کتاب بنویسید، منرب بروید و اموری را قرار دهید که به 

طلبگی شام لطمه ای وارد نشود. 

توصیه من این است: قرآن، نهج البالغه، اصول کافی، صحیفه سجادیه، مجموعه َوّرام. ابتدا این 

کتابها را بخوانید تا به یک قالب اسالمی و دینی برسید. سپس به صورت موضوعی، کتب دیگر را 

مطالعه کنید

آن چه که والیت ما را تقویت می کند و متام خیرات را آورده و متام بدی ها را دور 
می کند این است که تراز محبت و بغض ما معلوم شود.

روایت: َجاَء َرُجٌل إَِل َرُسوِل اللَِّه ص َقاَل َما َرأُْس الِْعلِْم َقاَل َمْعرَِفُة اللَِّه 

َحقَّ َمْعرَِفِتِه َقاَل َو َما َحقُّ َمْعرَِفِتِه َقاَل أَنْ  تَْعرَِفهُ  ِباَل ِمَثالٍ  َو اَل َشَبٍه َو تَْعرَِفُه إِلَهاً َواِحداً 

اًل َو آِخراً َو ظَاِهراً َو بَاِطناً اَل كُْفَو لَُه َو اَل ِمْثَل لَُه َفَذاَك َمْعرَِفُة اللَِّه َحقَّ َمْعرَِفِته  َخالِقاً َقاِدراً أَوَّ
 )بحار األنوار )ط - بريوت(، ج  3، ص 14(.

ترجمه: فردی خدمت رسول خداملسو هيلع هللا ىلص عرض کرد که رأس علم )رسمایه و رسلوحه دانش( چیست؟ حرضت فرمود: 
شناخنت خدا، آن گونه که سزاوار اوست. پرسید: شناخت و معرفت شایسته خداوند چیست؟ فرمود: این است 
که خدا را بی مثال و بی مانند بدانی و او را خدایی واحد، خالق، قادر، اول، آخر، ظاهر و باطن بشناسی؛ خدایی 

که نه کُفو دارد و نه مانند. این معرفِت شایسته خداست.

توضیح استاد: شام این روایت را شنیدید و ممکن است گامن کنید که مطلب خاصی نداشت؛ عبارات ساده و 
توضیح واضحی داشت. االن حتی برخی آقایان طالب، این روایت را قبول ندارند؛ نوبت شناخت خدا که می رسد 
معتقد است باید چهارصد صفحه کتاب بخواند، قانع به توحید اهل بیتی نیست، باید بگویند »وجود بَحت« 
تا بفهمد، باید بگویند »واجب الوجود« تا قبول کند. حال آن که وقتی به معصوم× مراجعه می کنید، آخرین 
جواب را به شام می دهد. عده ای نزد پیامربملسو هيلع هللا ىلص رسیدند و پرسیدند خدای شام کیست؟ حرضت فرمودند که 
بعدا بیایید تا برایتان توضیح دهم. دوباره آمدند و حرضت فرمودند بعدا. این روال تا چهل روز ادامه یافت. 
روز چهلم پیامربملسو هيلع هللا ىلص سوره توحید را برای آنها قرائت کرد. آنها گفتند چرا این مطالب را روز اول نگفتید؟ شام 
چه پیغمربی هستید که راجع به خدای خودتان منی توانید زود پاسخ دهید؟ حرضت فرمود: این سوره)توحید( 
تازه نازل شده است.  در این سوره خدا خودش را خیلی ساده معرفی کرده است؛ با وجود این، برخی توضیحات 
و تفسیرهای مفصلی راجع به »صمد« و ... ارائه داده اند و فقط خدا می داند که چه گمراهی برای حتی طلبه 
ها ایجاد کرده اند، چه مسیرهای غلطی به آنها نشان داده اند، چه عرفانهای کذبی را بر اساس همین سوره 
توحید درست کرده اند.  به حرضت عرض کردند خدا را بیشرت توضیح دهید. فرمود: راجع به هر چیزی که 
خواستید، زیاد توضیح دهید؛ اما وقتی به خدا رسیدید، ﴿َو أَنَّ إِل  َربَِّك الُْمْنَتهی﴾ )النجم: 42(؛ یعنی راجع به 
خدا توضیح ندهید و با اختصار متامش کنید. در روایت دارد که  کُنه یک مومن را منی توانید بشناسید؛ حتی 

کُنه وجود فرزندتان را - که یک مومن است - منی توانید بشناسید، تا چه رسد به کنه خدا. حرضت فرمود اگر 
توانستید به خورشید – که یک مخلوق مادی است - خیره شوید، بیایید تا من خدا را بیشرت به شام معرفی کنم. 
برخی اصطالحاتی مثل »تجلی خدا«، »تجلی عرفان«، »تجلی وجود« و ... را به کار می برند و ذکرهای عجیبی را 
جعل کرده اند و این انحرافات بخاطر نیامدن دِر خانه اهل بیت^ است. حال آن که وقتی به اهل بیت^ 
مراجعه می کنیم، بسیار ساده و راحت، مطلب نهایی را به ما می فهامنند. االن راجع به تربیت فرزند، مکتبهای 
تربیتی بسیاری درست کرده اند؛ حال آن که والدین شام بدون دانسنت این مکاتب تربیتی و ... شام را مومن 
تربیت کرده اند. آیا آنها اطالعات تربیتی روانشناسی داشتند که شام مومن شدید و راه خدا را پیدا کردید؟ چرا 
بیراهه می رویم؟ اگر از آنچه که باید به ما برسد، محروم مبانیم، گرفتار شیطان می شویم و او ما را به بیراهه 
می برد و در نهایت می بینیم شوق و توامنان را در زمانی که آمادگی فراگیری مطالب درست را داشتیم، از دست 
داده ایم و دستامن خالیست؛ نه اصول کافی خوانده ایم، نه صحیفه سجادیه، نه نهج البالغه و نه قرآن.  کمی 
قبل یکی از آقایان علام با من متاس گرفت و چند سؤال راجع به تسبیح حرضت زهرا÷ داشت: اول اینکه آیا 
این تسبیح را بر نوافل مقدم کنیم یا نه؟شام هر جوابی که از خودتان بدهید احتاملی و غلط است؛ چون اصال 
به ذهن ما منی رسد که کدام را باید مقدم کرد. اما اگر روایات را بدانید، افراد ُمجاب و قانع می شوند. من 

به ایشان گفتم که حرضت فرمود: ما اهل بیت این طور هستیم که بعد از مناز، اگر پیامربملسو هيلع هللا ىلص سمت 

راستامن باشند و امیراملؤمنین× سمت چپامن، تا تسبیح مادرمان، حرضت 
زهرا÷ را نگوییم هیچ کاری انجام منی دهیم )و با ایشان مصافحه منی کنیم(. 

سوال دوم ایشان این بود که چرا در برخی از کتابها، تسبیح حرضت با »سبحان الله« رشوع شده است. گفتم: طبق 
روایات، برای حرضت زهرا÷ چند )چهار( نوع تسبیح ذکر شده است: 1( صد بار »سبحان الله«، صد بار »الحمدلله« 

 و صدبار »الله اکرب«؛ 2( تسبیح مشهور حرضت که شامِل 34 بار »الله اکرب«، 33 بار »الحمدلله« و 33 بار »سبحان الله« 
می باشد. 3( 33 بار »سبحان الله«، 33 بار »الحمدلله« و 34 بار »الله اکرب«. 

ایشان گفت: من تا االن این روایات را نشنیده بودم. شام اگر روایات را بدانید می بینید که کل مطلب را در چند 
کلمه برای شام بیان می کنند؛ اما اگر بخواهید به ذهنتان فشار بیاورید تا مثال راجع به توحید چیزی بفهمید، به 
نتیجه نخواهید رسید.  حرضت در ادامه روایت فرمودند که هر آنچه – غیر از قرآن و روایت - راجع به خدا بگویید 

رشک است؛ زیرا از خودتان گفته اید. 

اَلِة َعَلَّ َحتَّى  روایت: »َقاَل َرُسوُل اللَِّهملسو هيلع هللا ىلص  أَنَا ِعْنَد الِْميزَانِ  يَْومَ  الِْقَياَمِة َفَمْن ثَُقلَْت َسيَِّئاتُُه َعَل َحَسَناتِِه ِجْئُت ِبالصَّ
َل ِبَها َحَسَناتِِه« )ثواب األعامل و عقاب األعامل، النص، ص 155( أُثَقِّ

ترجمه: من در قیامت، کنار میزان می ایستم و هرکس که گناهانش بیش از حسناتش باشد، صلواتهایی را که بر 
من فرستاده است می آورم تا حسناتش سنگین تر شود.

بیان استاد الهی: ما در همین دنیا مرتکب گناهان می شویم، لذا باید بر پیامربملسو هيلع هللا ىلص صلوات بفرستیم تا همین االن 
پاک شویم و منتظر میزان منانیم. هر صلوات ثواب دو رکعت مناز مستحبی را دارد. عادت کنیم روزی پانصد صلوات 
بفرستیم تا بسیاری از توفیقات علام را پیدا کنیم و الزم نیست دنبال اذکار دیگری باشیم. حرضت فرمود صلوات هم »ال 
اله اال الله« است، هم »سبحان الله«،  هم استغفار. هر ذکر دیگری، در صلوات هست )و کفایت از اذکار دیگر می کند(.

يَقُة َو الُْمَباَركَُة َو الطَّاِهرَُة  دِّ - َفاِطَمُة َو الصِّ روایت: »َو ُرِوَي َعْن أَِب َعْبِد اللَِّه ع أَنَُّه َقاَل  لَِفاِطَمَة تِْسَعُة أَْساَمٍء ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ
ثَُة َو الزَّْهَراء÷؛ ... « )كشف الغمة يف معرفة األمئة )ط - القدمية(، ج  1، ص 463(. ِكيَُّة َو الرَِّضيَُّة َو الَْمرِْضيَُّة َو الُْمَحدَّ َو الزَّ

ترجمه: حرضت زهرا÷ نزد خدا نه اسم دارد: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، رضیه، مرضیه، محدثه و زهرا.
این اسمهای حرضت زهرا÷ را حفظ کنید و گاهی واسطه بین خود و خدا قرار دهید. این ارزش حرضت زهرا÷ 

را نشان می دهد که نه اسم بین خود و خدایش دارد. 

 روایت: »َعْن أَِب َعْبِد اللَِّه× َقاَل:  إِنَّ أَطَْفاَل  ِشيَعِتَنا ِمَن الُْمْؤِمِننَي تَُربِّيِهْم َفاِطَمُة÷« )تفسري القمي، ج 2، ص: 332(.
ترجمه: اطفال شیعیان ما را حرضت زهرا÷ تربیت می کند.

بیان استاد الهی: یعنی ما را حرضت زهرا÷ تربیت کرده است؛ در این مطلب شک نکنید و یقین داشته باشید 
که به خاطر تربیت حرضت است که ما این اعتقادات را پذیرفته ایم و اال قبول منی کردیم. 


