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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ... 

باعث  مومن  وجــود  در  مشکل  یک 

خدایش  و  خــود  بین  او  که  می شود 

فاصله ببیند، سر در گم شود و حیرت 

وجودش را فرا بگیرد. حتی طاعت هم 

برای او مانند سّم عمل کرده، او را دچار 

غرور و فریب می کند. در انجام طاعات، 

خودش را می بیند و موفقیتها را به حساب 

خودش می گذارد و فراموش می کند که 

به خاطر لطف خدا و توانی بوده که 

 او داده است. لذا مسیر را گم می  کند. 

در اینجا انسان نباید سراغ شاخ و برگ 

برود و خود را خسته و گرفتارشیطان کند 

تا از او بهره بردارد. کاری که مومن در این 

موقعیت باید انجام دهد پذیرفتن این 

شرائط نامطلوب است. انسان یک موقعی توفیق نماز شب، 

گریه، نماز اول وقت و ... داشته است، اما االن خدا همه آنها 

را از او گرفته است. گمان نکنید تنها وقتی این توفیقات را 

دارید، مقرّب هستید؛ چرا که خداوند گاه می خواهد شما 

را در حالت پریشانی و ُخرد شدن و بلکه در کنار شیطان 

ببیند. خداوند به یکی از پیامبرانش سفارش نمود که شیطان 

صد حرف می زند؛ تو 99 تای آن را که مفید است بپذیر، 

ولی آخری را رها کن. خداوند گاهی می خواهد انسان را 

در فقر یا بیماری ببیند. من خودم االن درک می کنم که در 

ایام بیماری ام، خیلی به خدا نزدیکتر بودم.

امام سجاد× در صحیفه سجادیه می فرماید: خدایا من تو 

را به خاطر کدام یک از دو نعمتت شکر کنم؟ بخاطر سالمتی 

یا مریضی؟ مریضی که کفاره گناهانم شد 

و مرا آسوده نمود و بارم را سبک کرد. فقر 

مرا در هم شکست و حالت انبیا در من 

ایجاد نمود. اگر من هر گاه که به پول نیاز 

دارم، در اختیارم باشد به غرور من اضافه 

می شود، نه تواضعم. فرد ثروتمندی عازم 

حج بود و در بین راه چند گوسفند ذبح 

نمود و همراهانش را میهمان کرد. بعدا 

وقتی خدمت حضرت رسید، امام× او 

را توبیخ کرد که چرا با این کارَت دیگران را 

فقیر نشان دادی و تحقیر نمودی؟

گاه فرزندتان از شما حرف شنوی ندارد؛ رشد شما در همین 

است. اگر قبول داریم خدا عالم، حکیم و 

 قادر است، نباید این مسائل ما را نگران کند.

در روایتی که باالتر خوانده شد، حضرت 

علت خلقت این همه موجودات متنوع 

را این فرمودند که هر موجودی را که 

کافر ممکن است تصور کند، خلق شده 

باشد تا او گمان نکند خدا خالق نیست و 

حجت بر وی تمام شود. مثال مورچه در 

انواع مختلفی خلق شده است؛ همچنین 

زنبور و ... . این چنین خدایی با این همه 

مخلوقاتی که دارد، آیا نمی داند که چگونه 

به امور شما رسیدگی کند؟ گاهی رشد 

شما در خوشی است و لذا خوشی برایتان 

می فرستد و گاه در ناخوشی و همان را 

برایتان رقم می زند. 

االن خداوند زمستان را در فصل بهار قرار داده است و 

سردرختی ها از بین رفتند، اما خدا می خواست بفهماند 

که او حاکم است. آن آقا گمان می کند ما یهودی هستیم و 

لذا می گوید اگر سی سال هم باران ببارد فایده ای ندارد، 

حال آن که خدا آب را نه فقط از آسمان، بلکه از زیر زمین 

هم می فرستد و چاهها را پر می کند. قرآن می فرماید: اگر 

صبح بیدار شدید و دیدید که آب چاههای شما پایین رفته 

و کم شده است، چه کسی می تواند آن را برگرداند؟ )ملک: 

30( گاه می بینید که حافظه شما از بین رفته است. امام 

خمینی& می فرمود من یک بار اسمم را فراموش کردم. 

خدا می خواهد خدایی کند. 

ــا ایــن  ــدا ب ــه خـ ــت ک ــن اسـ نکته ایـ

قدرت نمایی هایش می خواهد قساوت را 

از وجود ما پاک کند. گاه قساوت ما را فرا 

می گیرد. قرآن می فرماید: 

﴿ثُمَّ َقَسْت ُقلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذلَِك َفِهَي 

كَالِْحجارَِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة َو إِنَّ ِمَن الِْحجارَِة 

ُق  قَّ ُر ِمْنُه اْلَنْهاُر َو إِنَّ ِمْنها لَما يَشَّ لَما يََتَفجَّ

َفَيْخُرُج ِمْنُه الْماُء َو إِنَّ ِمْنها لَما يَْهِبُط ِمْن 

ا تَْعَملُون﴾  َخْشَيِة اللَِّه َو َما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّ

)البقرة: 74(

می فرماید قساوت مراتبی دارد و گاه به 

غد  یـریه
 نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره
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من از دوران طلبگی بر این اعتقادم که وقتی آیت الله تبریزی یا سایر مراجع از پله های منبر 

برای تدریس باال می رفتند، گویا خود معصوم× است که می خواهد درس بدهد.

آیت الله بهجت& می فرمود: اشکی که بر مصائب امام حسین× ریخته می شود، 

با اعجاز از چشمه ای در عرش خداوند رسمنشأ می گیرد و بر دیدگان جاری می گردد.

اگر اهل اشک و دعا نباشیم، دلمان سنگ می شود و حتی قرآن هم 

نمی تواند قلب را نرم کند.

ی از آخرت را که انسان می تواند حفظ کند، این است که روزانه یک جزء 
ّ
آن مقداِر حداقل

قرآن قرائت کند، نمازهایش را در اول وقت به جا آورد و پانصد صلوات بفرستد.

ض در علم باشیم. نماز شب، نماز اول وقت و  اگر بخواهیم تقرب پیدا کنیم، باید ُمَمّحَ
 مانند آن، با تمام لذت و تاثیر معنوی که برای انسان دارد، در مقابل مذاکره علم هیچ است.

به خودم و شما دوستان امیرالمومنین×، هم به خانم ها و هم به آقایان تذکر می دهم که 
ارتباط با نامحرم را به خصوص در مقطع کنونی، باید قطع کنید. حتی تحت عنوان درس 

اخالق نباید با نامحرم ارتباط داشت.

در بعضـــی خانه هـــا یک جـــّو مذهبـــی ســـنگین حاکم اســـت؛ اما مذهب ایـــن را نمی پســـندد. 
ید، حاصل شـــصت ســـال زندگـــی دینی شماســـت؛ لـــذا طبیعی  اعتقاداتـــی کـــه شـــما االن دار

اســـت که فرزنـــد نوجوان و جوان شـــما هنـــوز چنیـــن عقایدی را کســـب نکرده باشـــد.

قال َرُسوَل اللَِّه| لَْو اَل أَنَا َو َعِلٌّ َما ُعرَِف اللَُّه َو لَْو اَل أَنَا َو َعِلٌّ َما ُعِبَد اللَُّه َو لَْو اَل أَنَا 

َو َعِلٌّ َما كَاَن ثََواٌب َو اَل ِعَقاٌب َو اَل يَْسُتُ َعلِّياً َعِن اللَِّه ِسْتٌ َو اَل يَْحُجُبُه َعِن اللَِّه ِحَجاب .

فرماییــــد. حاصل  تـمــــاس   09127480053 با   پیشنهادات  و  انتقادات  جهت                  

با اعجاز از چشمه ای در عرش خداوند سرمنشأ می گیرد و بر دیدگان جاری می گردد. این کار فقط از امام 

حسین× ساخته است. aسرلوحه و عنوان، این است: »َمن بَکی أو أبکی ... ]أو[ تَباکی َفلَه الجنة« )اللهوف على قتلى الطفوف 

/ ترجمه فهرى، النص، ص 10(؛ یعنی حتی اگر فرد سرش را پایین بیندازد و حالت گریه به خود بگیرد، خشوع پیدا می کند و بهشت 

بر او واجب می گردد.لذا باید دل را حسینی کرد؛ حضرت فرمود: به خاطر شهادت امام حسین× حرارتی در قلب مومن 

است که هرگز سرد نمی شود. مومن در اثر جریان سیدالشهدا× داغ دیده و دل سوخته است. فردی از حضرت پرسید: قبر 

ابا عبدالله× کجاست؟ فرمود: در قلب مومن است. لذا امام باقر× فرمود: اگر می خواهید بفهمید فرد ایمان دارد، نزد او 

سه بار نام امام حسین× را ببرید. چه عاملی جز امام حسین× توانست قلب افراد را تغییر دهد؟

دومین عامل تحول قلوب و انعطاف آنها دعاست
 همین حاجاتی را که دارید از خدا درخواست کنید. حضرت فرمود: نمک آشتان را از ما بخواهید. فرمود: حاجاتتان را نزد ما 

بیاورید و از ما بخواهید. آقا و خانم! حتی اگر برای فرزندانتان لباس می خواهید، به امام حسین× و اهل بیت^ بگویید: 

آقا برای بچه هایم لباس می خواهم. اگر پول یا وام می خواهید، اول به امام کاظم× و یا به امام رضا× بگویید. اگر مسافرت 

می خوهید بروید، ابتدا به امام رضا× بگویید. اگر مکه می خواهید مشرف شوید، به امام هادی× بگویید. اگر می خواهید 

فرزندتان را تربیت کنید، به امام حسن عسکری× متوصل شوید. اگر گمشده ای دارید یا ظالمی شما را اذیت می کند، به 

امیرالمؤمنین× بگویید. اگر علم می خواهید، به امام باقر× بگویید. به اهل بیت^ توجه داشته باشید؛ چرا که خداوند 

 العبادة« )الدعوات )للراوندي( / سلوة الحزين، النص، ص 18(.
ُ

همین خواستن حاجات را عبادت قرار داده است؛ »الدعاء ُمّخ

 این درخواستها و دعا کردن باعث می شود قلب خاشع گردد و لذا دِر خانه خدا برود و اگر دِر خانه خدا رفت، پروردگار به او قرب می دهد. 

روایت: »َقاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه َو أَبَا َجْعَفٍر ع يَُقواَلنِ  إِنَّ الِْعلَْم الَِّذي أُْهِبَط َمَع آَدَم لَْم يُرَْفْع َو الِْعلْمُ  يَُتَوارَثُ  َو كُلُّ َشيْ ٍء ِمنَ  

ِة َو إِنَُّه لَْم يَُمْت ِمنَّا َعالٌِم إاِلَّ َخلََّف  الِْعلْمِ  َو آثَاِر الرُُّسِل َو اْلَنِْبَياِء لَْم يَكُْن ِمْن أَْهِل َهَذا الَْبْيِت َفُهَو بَاِطٌل َو إِنَّ َعلِّياً ع َعالُِم َهِذِه اْلُمَّ

ِمْن بَْعِدِه َمْن يَْعلَُم ِمْثَل ِعلِْمِه أَْو َما َشاَء اللَُّه« )كمال الدين و تمام النعمة، ج  1، ص 223(.

ترجمه: امام باقر و امام صادق’ فرمودند: علمی که با حضرت آدم× فرود آمد، به عالم باال برنگشت و علم به ارث می رسد. 

هر علم و اثری از پیامبران که از اهل این خاندان )اهل بیت^( نباشد، باطل است. همانا حضرت علی× عالم این امت است 

 و عالمی از ما اهل بیت^ از دنیا نرفت مگر این که خداوند جانشینی را با همان علم یا علمی که خود می داند، برایش قرار داد.

توضیح: علما وارثان انبیا هستند. من از دوران طلبگی بر این اعتقادم که وقتی آیت الله تبریزی یا سایر مراجع از پله های منبر 

برای تدریس باال می رفتند، گویا خود معصوم× است که می خواهد درس بدهد. به فرمایش حضرت، هر کس محاسنش را 

در علم اهل بیت^ سفید کرده است و آگاهی بیشتری از روایات ایشان دارد، مورد وثوث بوده، باید به او مراجعه شود. 

حضرت در عبارتی می فرمایند اگر علما نباشند، علم از بین می رود )َلنَدرََست العلُم(. 

امام× به زکریا بن آدم& - که اکنون در قبرستان شیخان قم دفن است - نامه ای با این مضمون می نویسد که شما در قم 

بمانید؛ زیرا مقام شما در قم مانند مقام امام کاظم× در بغداد است و همان گونه که خداوند عذاب را به برکت ایشان از 

اهل بغداد برمی داشت، به خاطر شما بال را از اهل قم دفع می  کند. با این که زکریا بن آدم& یک انسان معمولی و غیر قابل 

مقایسه با امام× است، حضرت چنین شأنی را برایش قائل شده اند.

روزی آیت الله بهجت& در حرم حضرت معصومه÷ نزد قبور علما مشغول خواندن فاتحه بود و فرمود این قبرها که از 

ا الَْحَواِدثُ   سطح زمین باالتر است، محلهای َفَرج، استجابت دعا و ارتباط زمین با آسمان است. حضرت حجت# فرمود: »َو أَمَّ

ُة اللَِّه َعلَْيِهم « )كمال الدين و تمام النعمة، ج  2، ص 484(.  ِتي َعلَْيكُْم َو أَنَا ُحجَّ الَْواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفيَها إِلَى ُرَواِة َحِديِثَنا َفإِنَُّهْم ُحجَّ

فردی به حضرت عرض کرد: ما در آفریقا زندگی می  کنیم و تنها به فردی دسترسی داریم که فقط ده روایت از شما می داند. حضرت 

فرمود همین فرد، حجت ما بر شماست. خداوند علما را وارث علم معصومین^ قرار داد و لذا علمشان هدر نرفته است. برخی 

بر خواندن کتب تاکید بسیار دارند و ملقَّب به ُصُحفیون هستند؛ حضرات ایشان را تخطئه کرده، پیامبر اکرم| می  فرماید:  

»ُخُذوا الِْعلَْم ِمْن أَْفَواهِ  الرَِّجاِل«  )بحار النوار )ط - بيروت(، ج 2، ص: 105(؛ بروید نزد علما شاگردی کنید تا نََفس ایشان به شما بخورد 

و چه بسا با یک کالمی که خدا به زبانشان جاری می کند، بتوانید ره صد ساله را یک شبه طی نموده، تغییر کنید.

گامن نکنید تنها وقتی این 
توفیقات را دارید، مقرّب 

هستید؛ چرا که خداوند گاه 
می خواهد شام را در حالت 

پریشانی و ُخرد شدن 
و بلکه در کنار شیطان 

ببیند. خداوند به یکی از 
پیامربانش سفارش منود که 
شیطان صد حرف می زند؛ 
تو 99 تای آن را که مفید 
است بپذیر، ولی آخری را 

رها کن.
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حدی می رسد که این قلب صنوبری منعطف مثل سنگ می شود و گاه از آن هم 

سخت تر. آیا سخت تر از سنگ هم چیزی هست؟ این مثال را فقط خدا می تواند بزند. گاه سنگ شکافته 

می شود و آب از میان آن جاری می شود و لذا سختی اش را از دست می دهد؛ اما برخی از قلبها هستند که ذره ای 

خشوع در آنها نیست، حتی یک قطره اشک هم از آن جاری نمی شود، حتی یک بار هم به خاطر اعمال داعش ناراحت 

نشد، با دیدن یک یتیم ناراحت نشد، دیدن اشکهای مادر شهید، او را متأثر نکرد و ... . خدا می خواست این قلب بشکند و 

به رحم بیاید، اما نشکست. لذا چنین فردی کارش را توجیه می کند و می گوید: آن یتیم حقش بوده است که این بال بر سرش 

بیاید، آن یکی بیخود به جبهه رفته و مدافع حرم شده است، اصال سوریه چه ربطی به ما دارد، ساکنان غزه ناصبی هستند و 

... . در حالی که امیرالمومنین× می فرماید اگر به خاطر در آوردن خلخال از پای یک زن یهودی، مردی ِدق کند، جا دارد و 

کسی نباید او را مالمت کند.

این قلب با دو چیز تغییر می کند: اشک و دعا.
 اگر اهل اشک و دعا نباشیم، دلمان سنگ می شود و حتی قرآن هم نمی تواند قلب را نرم کند؛ »رُبَّ تَالِي  الُْقرْآنِ  َو الُْقرْآُن 

يَلَْعُنه « )جامع الخبار)للشعيري(، ص 48(. اگر دیدید کودکی مریض است، باید دلتان برای او بسوزد؛ قلبتان را با این حاالت 

آشنا کنید. اگر دیدید فردی فقیر است، دلتان بسوزد – البته نه این که به خدا ایراد داشته باشید –  از روی دلسوزی به او پول 

بدهید و عذر نیاورید که او دروغگوست و ... ؛ زیرا حضرت فرمود: وقتی شما از خدا پول درخواست می کنید، مگر خدا برای 

دادن آن حساب و کتاب می کند؟ خدا بی حساب می دهد، شما هم بی حساب کمک کنید، چشمتان را ببندید و پول بدهید. 

چشمتان را ببندید و به افراد احترام بگذارید و توجیه نکنید که به این فرد نمی شود احترام گذاشت. اگر چنین توجیهاتی داشته 

باشید، به هیچ کس احترام نخواهید گذاشت. دائما به ما سفارش شده است که به دالئل مختلف به افراد احترام بگذارید؛ 

مثال به خاطر سیادت، بزرگتر بودن، ریش سفید بودن و ... . چرا که خداوند از ما احترام گذاشتن و خشوع را خواسته است. 

این مطلب را من اخیرا در کربال به لطف امام حسین× در سخنرانی ام گفتم و االن برای شما بیان می کنم: اباعبدالله× 

توانست از درون این قلب سنگ شده و قسی آب جاری کند و اشک را روان سازد و لذا اباعبدالله شد؛ یعنی پدر بندگی. 

بندگی در خشوع است، نه در نماز خواندن. نمازی که در آن خشوع نباشد، بندگی نیست؛ بلکه صرفا خم و راست شدن 

و اسقاط تکلیف است. لذا همه ائمه^ آدرس امام حسین× را داده اند و خودشان هم برای حضرت گریه کرده اند. 

امام هادی× به فردی پول داد تا زیر قبه امام حسین× برای برآورده شدن حاجت حضرت دعا کند. آن فرد پرسید: مگر 

خود شما امام نیستید؟ حضرت فرمود: همین کاری را که گفتم انجام بده؛ خدا امام حسین× را برای این قرار داده است. 

چرا سیدالشهدا× باید به این نحو دلخراش شهید شود؟ آن اشقیاء برای امام× هیچ چیزی باقی نگذاشتند. بدن حضرت 

را چنان پاره پاره کردند که جایی از آن سالم نمانده بود؛ با وجود این، اسبها را هم نعل تازه زدند و بر بدن مطهرش تاختند. 

این مصیبت دیگر چرا بر حضرت وارد شد؟ برای این که شاید مومنی باشد که با شنیدن مصیبت اصابت نیزه ها و شمشیرها 

بر بدن حضرت، قلبش نشکند و نرم نشود؛ اما با مصیبت تاختن اسبها بر بدن مطهر، منقلب شود. 

چرا امام حسین× علی اصغر× را به میدان برد؟ زیرا شاید قلوبی باشند که با شنیدن روضه علی اصغر× و گلوی پاره 

پاره شده او و آن تیر سه شعبه به رّقت آید. امام حسینی که قلبش این قدر لطیف بود، باید طفلش در دامنش ذبح شود. 

لذا حضرت فرمود: خدا تا قبل از شهادت امام حسین× در قتلگاه، شایسته حقش عبادت نشده بود؛ اما بعد از آن، شد. 

سیدالشهدا×     توانست این نوع عبادت را محقق کند.

خداوند به پدربزرگی که بیست سال نخندیده است، نوه ای می دهد که به محض دیدنش می خندد. این نوه می تواند 

محبت او را به جوشش در آورد. حسین× می تواند عبادت و بندگی را نشان دهد؛ این چاه خشکیده را پر 

از آب کند. آقای بهجت می فرمود: اشکی که بر مصائب امام حسین× ریخته می شود، 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 
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طبق روایات، خیری که شـــما را به جهنم ببرد، شـــّر اســـت و شـــّری که شما را 
به بهشـــت ببرد، خیر اســـت.

کنار هر امر با فضیلتی که شما گمان می کنید باالتر از آن، عملی نیست، 
به عقل نیاز است. اگر عقل نباشد، آن امر فضیلتش را از دست می دهد.

در زمان غیبت که امام زمان# به عنوان فردی که حرف آخر را در میان شیعیان 

باید بزند حضور ندارد، فقها نیابت عامه دارند و همه استعدادها را پاسخ می دهند.
هیچ چیزی مانند علم، باعث تقرب بنده به خداوند متعال نمی شود.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ... 

هیچ چیزی مانند علم، باعث تقرب بنده به خداوند متعال نمی شود. تنها عالم می تواند حق عبادت 

را به جا آورد؛ زیرا عالم در اثر معرفتی که کسب می کند، خشوع می یابد و هر اندازه که علمش زیادتر می شود، 

بیشتر می فهمد که دستش خالی است و عظمت خداوند را بهتر درک می کند. اما جاهل حتی با عبادت کردن هم دچار 

غرور می گردد و خود را در مقابل خداوند می بیند. لذا از مؤمن خواسته شده که مشغول تعلیم و تعلم باشد. 

فردی از تهران نزد آیت الله بهجت& آمده بود و رفیقی داشت که حاج آقا او را می شناخت. وی برای آقای بهجت 

توضیح می داد که این رفیقش در تهران مشغول کار خیر است و مدیر مدرسه می باشد و ...؛ ولی حاج آقا واکنش خاصی 

نشان نمی داد. اما وقتی گفت که وی در آنجا فقه تدریس می کند، حاج آقا طوری دیگری حال او را پرسید و گفت سالم مرا 

به او برسانید، من برای او دعا می کنم. سپس حاج آقا این جمله را فرمود: تعلیم و تعلم، باالصاله است و امر به معروف 

و نهی از منکر و تبلیغ، بالعرض می باشد. یعنی اگر علم نباشد، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ هم نیست و فرد از 

روی جهل حرف می زند. 

این فضایی که امام زمان# در قم به نام حوزه برقرار کرده است - که الحمدلله امروزه در سایر نقاط کشور و خارج از 

آن نیز به برکت نظام جمهوری اسالمی و با عنایت ویژه ای که ولی فقیه داشته است، تقویت شده و می شود- برکتی است 

که گاه مورد غفلت واقع می شود. 

لذا توصیه می شود که فرد حتی اگر طلبه نیست، یکی از دروس حوزه را روزی نیم ساعت مطالعه کند و به این وسیله اتصال 

بین خود و علم را حفظ نماید. االن دروس حوزوی در قالب سی دی، پخش از رادیو معارف، سایتهای اینترنتی حوزوی، 

متن پیاده شده دروس در مجالت فقهی و ... ارائه می شود. 

ض در علم باشیم. نماز شب، نماز اول وقت و مانند آن، با تمام لذت و تاثیر معنوی  اگر بخواهیم تقرب پیدا کنیم، باید ُمَمحَّ

که برای انسان دارد، در مقابل مذاکره علم هیچ است. حضرت فرمود: یک ساعت مذاکره علم، معادل یک سال عبادت 

است؛ آن هم نه عبادت معمولی، بلکه عبادت مقبول و خاص. همین مباحثه ادبیات، اصول، فقه، قرآن، صحیفه سجادیه 

مذاکره علمی محسوب می شود. انسان با تمام اشتغاالتی که دارد باید زمانی را برای مذاکره علم اختصاص دهد. 

سوال: در روایات آمده است که بهای بهشت، »ال اله اال الله« است و اگر کسی این عبارت را بگوید وارد بهشت می شود. 

از طرفی گفته شده است که غیر از شیعیان، کسی وارد بهشت نمی شود. آیا این مطلب صحیح است؟ اگر صحیح می باشد، 

تکلیف امتهای قبل چه خواهد شد؟

پاسخ استاد الهی: برای هر امتی معین شده است که با چه )عبارِت( ُمَجوِّزی وارد بهشت شود. بعالوه، به هر فردی از امم 

گذشته، به خاطر اعتقاد و ایمان صحیحی که داشته است، هنگام ورود به بهشت الهام می شود که عبارت »ال اله اال الله« 

را بگوید تا بتواند داخل شود. در مقابل، بسیاری از مسلمانان با این که در دنیا شهادت به توحید داده اند، در آخرت این 

عبارت بر زبانشان جاری نمی شود.

سوال: آثار روحی گناه با توبه برداشته می شود. برای رفع آثار وضعی آن چه کنیم؟

پاسخ استاد الهی: فردی که گناه می کند، روحش آشفته می شود؛ حال اگر قبول کردید که توبه کردن، این آشفتگی روحی 

را برطرف می سازد، به طریق اولی باید بپذیرید که آثار وضعی گناه را هم رفع خواهد کرد. توبه کردن باعث بخشش و 

غفران خداوند است و حتی گناهان تبدیل به حسنه می شود. االن زباله ها را بازیافت می کنند، کودها و فضوالت در زمین، 

ل است؛ »یا مبّدل السیئات بالحسنات«. تبدیل به گیاهان و سبزیجات می شود. گناهان هم همین طور است. خدا مبدِّ

سوال: برخی با استناد به آیه شریفه﴿... ال تَرَْفُعوا أَْصواتَكُْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ ...﴾)حجرات: 2( به صلوات فرستادن یا 

زیارتنامه خواندن با صدای بلند در اماکن مشرفه اشکال می گیرند؟

پاسخ استاد الهی: همین طور است؛ ادب اقتضا می کند که در اماکن مشرفه صدا را بلند نکنیم. با صدای بلند صلوات 

فرستادن در این مکانها چه معنایی دارد؟ این کار باعث پرت شدن حواس افراد می گردد. اگر 
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این زّوار مشغول ذکر نبوده، غافل هستند، متذکر کردن آنها با بلند صلوات فرستادن ثواب دارد؛ اما اگر ایشان 

توجه دارند و مشغول ذکر هستند، با این صلوات بلند، حواسشان پرت می شود و آرامششان از بین می رود؛ لذا نباید 

انجام شود. نظیر آن، نماز جماعت است که وقتی در حین آن، همه مأمومین باید ساکت باشند؛ درست نیست فردی با 

صدای بلند صلوات بفرستد و هر جایی اقتضایی دارد. بله، اگر در کنار ضریح فرد بخواهد ثواب ببرد و گاهی صلوات بلند 

بفرستد، اشکالی ندارد؛ اما اگر این کار استمرار یابد و باعث از بین رفتن تمرکز دیگران شود - با وجود برکاتی که صلوات 

فرستادن دارد - آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت. 

یک آقایی در کاروان زیارت عتبات با ما همراه بود که در تهران شهرت داشت به زیاد صلوات گرفتن از مردم در مساجد و 

جلسات مذهبی. ایشان در ابتدای سفر به من گفت که به مسجدی رفته و افراد آنجا اعتراض کرده اند که چرا با صلواتهای 

زیاد و پشت سر هم فضای مسجد را به هم می ریزد. من آنجا جوابش را ندادم تا ببینم در طول مسیر چقدر این مسائل 

را دقت و مراعات می کند. یک جا هنگام خواب زائران در اتوبوس دیدم که ایشان فریاد می زد: بلند صلوات بفرستید و 

... . من به همراهان گفتم که دیگر صلوات نفرستید. در جای دیگر قبل از سخنرانی آقایی، ایشان میکروفن را گرفت و 

شروع کرد به صلوات گرفتن و ... ؛ من میکروفن را از دستش گرفتم و به سخنران دادم. بعدا در اتوبوس به زّوار گفتم نفری 

چهارده صلوات با صدای آرام بفرستید؛ افراد هم استقبال کردند و با این روش، تعداد بیشتری هم صلوات فرستاده شد.

کنار هر امر با فضیلتی که شما گمان می کنید باالتر از آن، عملی نیست، به عقل نیاز است. اگر عقل نباشد، آن امر فضیلتش 

را از دست می دهد. امیرالمومنین× – که جان عالمی فدای ایشان و پیامبر اکرم| باد - می فرماید پیغمبر| هزار 

بار به احترام دیگران بلند شد، اما برای من یک بار هم بلند نشد. حضرت از این مطلب استفاده کرد و فرمود پیامبر| 

چه کار خوبی کرد که برای من بلند نشد. آیا کسی با فضیلت تر از امیرالمومنین× هست که سزاوار باشد پیامبر| 

به پایش بلند شود. حتی اگر پیامبر| برای حضرت دائم ایستاده بماند، کار زیادی نکرده است؛ اما ایشان پیامبر است 

و عقل دارد و می داند اگر چنین کند، بغض دشمنان نسبت به حضرت علی× بیشتر می شود. با این که پیامبر| 

نسبت به امیرالمومنین| این قدر محتاطانه رفتار کرد، بسیاری چشم دیدن حضرت را نداشتند؛ حال اگر حضرت طور 

دیگری برخورد می کرد، آنها با امیرالمومنین× چه می کردند!

یک روز سلمان از فضایل قنبر نزد ملعون ثانی گفت و او عصبانی شد و هر دوی ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داد. وقتی سلمان 

خدمت امیرالمومنین× رسید، حضرت وی را توبیخ کرد که چرا از فضایل قنبر گفتی و نفهمیدی که نباید چنین می کردی.

صلوات بلند فرستادن با این که فرموده اند نفاق را از بین می برد و فضیلت بسیاری دارد، اگر نابجا باشد، می تواند باعث ترسیدن 

دیگران و ... شود. پس ما در دین هیچ امری نداریم که مطلقا خوب باشد؛ همه امور قیود و شروطی دارند که باید رعایت شود. 

سوال: برای زیاد شدن شوق به عبادت در وجودمان چه کنیم؟

پاسخ استاد الهی: طبق روایات، عامل اصلی کم شدن میل به عبادت - که شاید منشأ عوامل دیگر هم باشد – میل به 

دنیاست. هر اندازه که توجه و ُعلِقه ما به دنیا بیشتر شود، مزّه عبادت در نظرمان کمتر می شود. خداوند بین این دو 

توازنی را برقرار ساخته است. وقتی به زیارت عتبات یا مشهد مشرف می شوید، همین دوری موقتی شما از خانه و سایر 

تعلقاتتان باعث می شود لذت عبادت را بیشتر بفهمید. 

ُكِل  َخِطيَئٍة « )الكافي )ط - السالمية(، ج  2، ص 131(. اگر حب دنیا در وجود انسان غلیان یابد،  ُس  
ْ
ْنَيا َرأ

ُ
»ُحُب  الّد

معنویات افت می کند. لذا خداوند دنیا را در مقابل آخرت قرار داده است؛ اما ما دنیا را در کنار آخرت می بینیم و هم خدا 

را می خواهیم و هم خرما را. آیا نمی بینید که افراد دارای مقامات معنوی، زهد، انزوا و دوری از دنیا را اختیار کرده اند و 

نام و نشانی ندارند؟ نمی شود که شما فرد معروفی باشید و همه شما را بشناسند و به شما توجه داشته باشند، در عین 

حال، مورد عنایت خدا و مالئکه هم باشید. انبیاء این طور نبوده اند. 

لذت عبادت با داشتن تعلقات دنیایی ناسازگار است و ما بین دنیا و آخرت باید یکی را انتخاب کنیم. البته گفته شده است 

که اگر دنبال آخرت باشید، دنیایتان هم تامین می شود. اما اگر تمام توانمان را صرف دنیا کنیم، مسلّماً از آخرت باز می مانیم. 

انسان خودش می فهمد که فقط در پی دنیاست؛ یکی از عالئمش این است که نماز امری فرعی در زندگی او می شود؛ بدون 

خضوع، خشوع، وضوی خوب و بکاء. وقتی سالِم آخر نماز را می دهد، در واقع با تمام افکار دنیایی که در حین نماز خواندن 

مشغولشان بوده است، خداحافظی می کند. آقایی می گفت ما چیزهایی را که گم کرده بودیم، در هنگام نماز خواندن 

طبق روایات، عامل اصلی کم شدن میل به عبادت - که شاید منشأ عوامل دیگر هم 

باشد – میل به دنیاست. هر اندازه که توجه و ُعلِقه ما به دنیا بیشت شود، مزّه عبادت در 

نظرمان کمت می شود.  

پیدا می کردیم؛ زیرا در نماز حواسمان جمع بود؛ نماز نوری دارد که با آن، اشیاِء گم شده پیدا 

می شود. انسان در وجودش حس می کند که وقتی عالقه اش به دنیا بیشتر می شود، میلش به آخرت کاهش می یابد.

آن مقداِر حداقلّی از آخرت را که انسان می تواند حفظ کند، این است که روزانه یک جزء قرآن قرائت کند، نمازهایش را در اول 

وقت به جا آورد و حدود پانصد تا صلوات بفرستد. اگر کسی این سه کار را انجام دهد، نوعی ارتباط با آخرت در وجودش باقی می ماند. 

سوال: اگر نامحرمی بخواهد ما را به کار خیری دعوت کند و آن را به ما بیاموزد، تکلیف چیست؟

پاسخ استاد الهی: طبق روایات، خیری که شما را به جهنم ببرد، شّر است و شّری که شما را به بهشت ببرد، خیر است. به 

خودم و شما دوستان امیرالمومنین×، هم به خانمها و هم به آقایان تذکر می دهم که ارتباط با نامحرم را به خصوص 

در مقطع کنونی، باید قطع کنید. حتی تحت عنوان درس اخالق نباید با نامحرم ارتباط داشت. 

االن در شهر قم، با این که دکتر زن هم هست، خانمها برای معالجات مربوطشان به دکتر مرد مراجعه می کنند. این 

مشکالت از کجا شروع می شود؟ ما از همین جا ضربه می خوریم. چرا خداوند این حریمها را بین زن و مرد قرار داد؟ 

چرا قرآن، به زنان پیامبر| با این که حجاب داشتند، تذکر داد که صدایشان را نازک نکنند، در خانه هایشان بنشینند، 

خود را برای نامحرمان زینت نکنند و ... . اگر قائلید که در جمهوری اسالمی پیامبر دیگری فرستاده شده و خبر جدیدی 

را برای ما آورده است، بگویید تا ما هم بدانیم. چنان که آقای الهی قمشه ای ادعا کرد: هیچ پیامبری نگفت موسیقی چیز 

خوبی است، اما من پیامبر موسیقی هستم و آن را به شما توصیه می کنم. باید مراقب حدود خدا باشیم و از آنها عبور 

نکنیم؛ خداوند از ما کار خیری را که موجب تجاوز از حدود الهی شود، نخواسته است.

سوال: این که گفته می شود طلبه باید مردم دار باشد، آیا درست است؟ حدود آن چیست؟

پاسخ استاد الهی: حتما درست است. حضرت فرمود اگر از مومنان یک وجب فاصله بگیرید، خدا والیتش را از شما 

سلب می کند. مراد از مومنان، مردم نیست؛ زیرا قرآن درباره مردم می فرماید: ﴿أَكَْثرُُهْم ال يَْعِقلُون﴾ )عنکبوت: 63(. 

بلکه اهل مسجد، عبادت و رعایت حدود مّد نظر می باشند. ما وظیفه تبلیغ را به عهده داریم و باید بین مردم برویم و 

کالم خداوند را به آنها برسانیم. عالمه طباطبایی& در سال 1358 می فرمود: االن زمانی است که طلبه باید یک روز 

درس بگیرد و روز بعد آنچه را که دیروز آموخته، به مردم تعلیم دهد. پس ما وظیفه حتمی داریم که مستقیما مطالب 

را به مردم بیاموزیم و آنها را آگاه کنیم.

من در کربال و نیز در صحن جدید نجف دیدم که حدود هزار نفر از مردم داشتند فرادی نماز می خوانند؛ با این که بین 

ایشان حدود دویست نفر طلبه و عالم تراز اول هم حضور داشتند. من گفتم که معلوم است علما در اینجا نقش خاصی 

ندارند؛ اما در ایران مردم اگر یک روحانی ببینند می دوند تا نمازشان را به جماعت بخوانند. اگر علما به بالد مختلف 

بروند و حرف اسالم را منتقل کنند، مستقیما بر مردم تاثیر می گذارند. 

سوال: با  فردی که با برخی از نظرات رهبری موافق نیست، اما مخالفت عملی هم ندارد چگونه برخورد کنیم؟ 

میان شیعیان  در  را  آخر  که حرف  فــردی  عنوان  به  زمان#  امــام  که  غیبت  زمــان  در  الهی:  استاد  پاسخ 

بخشی  گذشته  در  می دهند.  پاسخ  را  استعدادها  همه  و  دارنــد  عامه  نیابت  فقها  ــدارد،  ن بزند حضور  باید 

... جــواب مــی دادنــد و امــروز الله اراکـــی� و  ــام خمینی و بخشی را آیــت  ــواالت و نیازها را ام  از س

 آقای وحید، آقای زنجانی، مقام معظم رهبری و ... پاسخگو هستند. ایشان فقیه هستند و فقها نظر و استنباط 

دارند و خدا به ایشان کمک کرده و لذا مسائل را می فهمند. امام خمینی & در زمان حیاتشان درباره موضوعی 

نظری داشتند که مورد نقد رهبری واقع شد. مرحوم امام هم پاسخ تندی به ایشان داد. بعدا برخی این 

مسأله را به عنوان مخالفت رهبری با امام خمینی مطرح کردند؛ اما امام آن را 

جبران کرد و فرمود ایشان مانند خورشید تابان می درخشد. این قضیه به ما می آموزد می شود فردی در 

عین حال که تابع و مقلد شما بوده، قبولتان دارد و دشمن شما نیست، به برخی از نظرات شما نقد داشته باشد.

مقام معظم رهبری فرمودند کرسی آزاد اندیشی دایر کنید؛ اما برخی در اجرای آن کوتاهی کردند. اگر این نظر را عملی 

می کردند، نتیجه انتخابات تهران این طور نمی شد.

شیعه استنباط دارد، مخطئه است نه مصّوبه؛ یعنی الزم نیست که همه نظرات مراجع تقلید مطابق واقع باشد. لذا حکم قاضی نافذ 

است و اگر درست قضاوت کند دو اجر می برد )یکی به خاطر خود قضاوت و دیگری برای درست رأی دادن(؛ اما اگر به رغم رعایت 

ضوابط، حکمش نادرست باشد، یک اجر )به خاطر نفس قضاوت( به او عطا می شود. لذا اگر کسی استنباط خاصی در مقابل نظر 

رهبری دارد، می تواند سؤال کند؛ اما نباید با رهبری مخالفت کند و اگر چنین کرد، علما باید در مقابلش بایستند تا این قدرتی که 

بعد از سالها برای شیعه حاصل شده است، از بین نرود. مقام معظم رهبری در مسأله کنترل جمعیت فرمودند: من هم خودم را 

مقصر می دانم. ایشان این مطلب را فرمود تا کسانی که در برخی مسائل صاحب رأی هستند، با استناد به سکوت کردن رهبری، از 

ابراز عقیده شان خودداری نکنند؛ بلکه تشخیصشان را اعالم کنند؛ اما به عنوان ارائه راه حل، نه به قصد مخالفت و تضعیف نظام.

سوال: آیا تنبیه بدنی کودک توسط والدین برای تربیتش جایز است؟

پاسخ استاد الهی: ما در اسالم شالق، اعدام، تبعید و ... داریم. اگر پدری فهمید که با یک تنبیه ساده می تواند مانع از این شود 

که فرزندش فردا 75 تا ضربه شالق بخورد، باید این کار را بکند. این نظر غرب است که می گوید شالق، تنبیه و اعدام خالف 

حقوق بشر است؛ حال آن که خودشان بدترین شکنجه ها را انجام می دهند. وقتی شما می توانید با زدن یک ضربه بر پشت 

دست فرزندتان – به طوری که پوستش سرخ نشود – او را متوجه اشتباهش کنید، اگر نزنید خیانت کرده اید. پس ما تنبیه به 

این معنا را در اسالم داریم؛ زیرا باعث دفع افسد می شود و اگر انجام نشود فردا خسارت بزرگتری ایجاد می شود و همین فرزند 

پدرش را مالمت خواهد کرد که اگر پدرم مرا تنبیه می کرد، این خطای بزرگ را مرتکب نمی شدم. 

ما روشنفکر نیستیم؛ امام خمینی& فرمود سلمان رشدی باید اعدام شود، دیگران هر چه می خواهند بگویند، حکم خدا همین 

است. ما اگر بخواهیم دنیا را راضی نگه داریم، باید از نماز خواندنمان هم دست برداریم؛ زیرا آنها به نماز خواندن ما هم اشکال دارند.

سوال: برای ایجاد و تقویت محبت اهل بیت^ در بین نوجوانان و جوانان چه توصیه ای می فرمایید؟

پاسخ استاد الهی: والدین نباید افراط و تفریط کنند. تفریط این است که پدر، فرزندش را رها کند و افراط این است که بر او 

سخت بگیرد.  فرمان ماشین را چه محکم بگیرید و چه رها کنید، هر دو خطاست؛ باید با انعطاف نگه دارید تا هر گاه الزم 

شد، آن را  بچرخانید. زندگی هم همین طور است؛ برخی در منزلشان حکومت نظامی برقرار می کنند و به کسی اجازه حرف 

زدن نمی دهند؛ چنین زندگی ای در واقع جهنم است. در بعضی خانه ها یک جّو مذهبی سنگین حاکم است؛ اما مذهب این 

را نمی پسندد. اعتقاداتی که شما االن دارید، حاصل شصت سال زندگی دینی شماست؛ لذا طبیعی است که فرزند نوجوان و 

جوان شما هنوز چنین عقایدی را کسب نکرده باشد. قضا شدن نماز صبحش نباید شما را نگران کند و اگر قضا شد، می تواند 

قضای آن را به جا آورد. او خوابش سنگین و ایمانش ضعیف است و نمی تواند االن مانند شما نماز بخواند. بیدار کردن فرزندان 

با اجبار و اکراه کمکی به نمازخوان شدن آنها نمی کند. ما فرزندانمان را برای نماز صبح بیدار نمی کنیم؛ مگر این که خودشان از 

ما درخواست کنند و االن همه آنها نمازخوان هستند و بلکه بر انجام نافله ها هم مواظبت دارند. این را خود ما و نیز دیگرانی 

که به توصیه ما عمل کرده اند تجربه کرده ایم. ما عرفان بازی و گرفتن حالت عرفانی به خود را قبول نداریم؛ بلکه باید برای 

تربیت فرزند زمینه سازی کرد و معرفت و شوق به عبادت را در او ایجاد نمود. مثال به او بگویید: من سنم باال رفته و خوابم 

سنگین شده است؛ اگر شما برای نماز صبح بیدار شدی، مرا  هم بیدار کن. با این نحوه برخورد، فرزند شما احساس 

خوبی پیدا کرده، به نماز خواندن ترغیب می شود.

اگر کسی استنباط خاصی در مقابل نظر رهربی دارد، می تواند سؤال کند؛ اما نباید با رهربی 

مخالفت کند و اگر چنین کرد، علام باید در مقابلش بایستند تا این قدرتی که بعد از سالها 

برای شیعه حاصل شده است، از بین نرود


