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آنچه باعث لغزش ماست، موجب می شود دستمان را خالی 

ببینیم، ناتوان شویم، یقینمان کم شود و 

نتوانیم امورمان را پیش ببریم، تنها و تنها 

یک مسأله است ]و آن، نادیدن بزرگترین 

دارایی و سرمایه ای است که داریم[.

آنچه که دارایی ماست و خدا آن را به 

رایگان در اختیار ما نهاده است، عالیترین 

و ناب ترین گوهری است که نزد ما به 

ودیعه گذاشته شده است، نزد ما کم ارزش 

است. وقتی این گوهر کم ارزش شد، همه 

امور دیگر باارزش می شود. لذا ما سوق و 

میل به امور دیگر پیدا می کنیم تا جایی 

که ما اصال این گوهر را نمی بنیم. مثال 

فرد پدر و مادر دلسوزی دارد، اما آن را 

نمی بیند؛ خدا به او مملکتی امن و حاکمی 

عادل به او داده است، اما آن را نمی بیند؛ این همه علمای 

اخالق  به او داده شده است، اما آن را نمی بیند. او آنچه 

را که باید ببیند، نمی بیند؛ این مشکل خود فرد است و 

دیگران مقصر نیستند.

آنچه ما باید ببینم اهل بیت)عهم( هستند. این را هم 

بگویم که ما زیاد می گوییم »اهل بیت)عهم(«؛ اما در 

واقع چقدر برای ایشان ارزش قائل هستیم و چقدر در دل 

ما جا باز کرده اند، نسبت به امور دیگری که باید بی ارزش 

دانسته شوند؟ این موضوع قابل تأمل است. من دو روایت 

را انتخاب کرده ام و خواهش می کنم که به این روایات 

توجه کنید تا شاید در این آخرین شب جمعه سال 1394، 

این معنا کمی بیش از قبل در دل و قلب ما شکل بگیرد و 

بدانیم که ثروت بزرگی را – که همان اهل 

بیت)عهم( می باشد - در اختیار داریم و پای 

همین بایستیم و آن را ارزش بدانیم و تمام 

نیرو و قّوتمان را از آن بگیریم. 

»لّما خلق اللّه تعالى آدم أبو البشر و نفخ 

فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا 

في النور خمسة أشباح سّجدا و ركّعا. قال 

آدم: يا رّب! هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ 

قال: ال، يا آدم؛ قال: فمن هؤالء الخمسة 

األشباح الّذين أراهم في هيئتي و صورتي؟ 

قال: هؤالء خمسة من ولدك لو ال هم 

ما خلقتك، هؤالء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من 

أسمائي لو ال هم ما خلقت الجّنة و ال 

النار، و ال العرش و ال الكرسي، و ال السماء 

و ال األرض، و ال المالئكة و ال اإلنس و ال 

الجّن؛ فأنا المحمود و هذا محّمد، و أنا 

العالي و هذا علّي، و أنا الفاطر و هذه 

فاطمة، و أنا اإلحسان و هذا الحسن، و 

أنا المحسن و هذا الحسين؛ آليت بعزّتي 

أنّه ال يأتيني أحد بمثقال ذرّة من خردل 

من بغض أحدهم إاّل أدخلته ناري و ال 

ابالي، يا آدم! هؤالء صفوتي من خلقي 

بهم أنجيهم، و بهم اهلكهم؛ فإذا كان لك 

إلّي حاجة فبهؤالء توّسل؛ فقال النبّي صلى 

اللّه عليه و آله و سلم: نحن  سفينة النجاة، 

من تعلّق بها نجا، و من حاد عنها هلك؛ 

فمن كان له إلى اللّه حاجة فليسأل بنا أهل البيت« )عوالم 

العلوم و المعارف واألحوال من اآليات و األخبار و األقوال 

)مستدرك سيدة النساء إلى اإلمام الجواد، ج 11، قسم -1- 

فاطمة)عها(، ص: 23(.

رسول خدا در حدیثی قدسی – که از خداوند متعال نقل 

می کند – می فرماید: وقتی خداوند آدم ابوالبشر)ع( را 

خلق کرد و در او نفخ روح شد و آن مقامات و روح و ... 

برایش ظاهر شد، به سمت راست عرش نگاه کرد و دید 

پنج تا شبح نوری وجود دارند. این در زمانی است که تازه 

ابتدای خلقت و آغاز آن بوده و به آدم گفته شده که تو 

اولین نفر هستی. او پنج نور را می بیند که در حال رکوع 

و سجود هستند. حضرت آدم از خداوند می پرسد: خدایا 

مگر قبل از من هم کسی را آفریده ای؟ 

فرمود: نه. گفت: پس این اشباحی که در 

هیأت و صورت من می باشند، چه کسانی 

هستند؟ جواب آمد: آنها پنج تن از فرزندان 

تو هستند. اگر آنها نبودند، من تو و هیچ 

چیزی را خلق نمی کردم. آنها پنج نفری 

هستند که از اسامی خودم بر آنها نهادم. 

اگر آنها نمی بودند، بهشت و جهنم، عرش 

و کرسی، آسمان و زمین، مالئکه و انس 

و جن را خلق نمی کردم. من پنج اسم از 

اسامی خود را بر آنها گذاشتم. این اسامی 
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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                  

َفارَْقَناه « )عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 1، ص 304(. 

االن خیلی چیزها برای جذب ما هست. ما یک سرمایه داریم. خدا عالم را به خاطر اهل بیت)عهم( خلق کرده است و امور 

به دست ایشان است و هیچ امری به دست دیگران نیست. اگر کسی گمان می کند، کار به دست دیگران است، امور بر او 

مشتبه شده است. وقتی خدا می گوید من همه عالم، کرسی و عرش را برای ایشان خلق کرده ام و ایشان عالم را اداره می کنند، 

چه چیزی باقی می ماند؟ لذا آنچه برای ما باقی می ماند، این است که باید اعتقادمان را نسبت به ایشان بیشتر از گذشته کنیم. 

من این طور می فهمم: ما مطلب زیاد می خوانیم، اما کمترین مطلب راجع به اهل بیت)عهم(است. چقدر در روز پیامک 

می خوانیم، تلویزیون می بینیم، اخبار سیاسی را دنبال می کنیم! وقتی من کالم معصوم)ع( را نخواندم، نمازش را نخواندم، به 

زیارتش نرفتم، صلوات خاصه اش را نفرستادم، این مطالب را از کجا خواهم فهمید؟ از غیب که این خبر به من نخواهد رسید. 

من دو مطلب از امام خمینی – که رضوان و رحمت خدا بر او باد -  برای شما نقل می کنم:

یکی این که تلویزیون نشان می داد عروس امام به ایشان می گفت: رادیو اسرائیل مطلبی را دارد پخش می کند و شما هم 

رهبر این کشور هستید، بنشینید و آن را گوش کنید. امام در حالی که انگشتش الی کتاب مفاتیح بود و تبسمی بر لب داشت، 

می رفت و فرمود: امشب، اعمال دارد، من به این حرفها چه کار دارم، رادیو هرچه می خواهد، بگوید.

اما ما این طور نیستیم. 

دوم این که حاج احمد آقا نقل می کرد: در نوفلوشاتو تمام خبرنگاران دنیا جمع شده بودند تا با امام مصاحبه کنند؛ اما امام از 

اتاق بیرون نیامد. من وارد اتاق شدم و دیدم ایشان دارند زیارت عاشورا می خوانند؛ فهمیدم اول محرم است. به ایشان گفتم 

این خبرنگارها دیگر به اینجا نمی آیند! ایشان فرمود: نیایند، بروند. من تا زیارت عاشورایم را نخوانم بیرون نمی آیم. زیارت 

عاشورای ایشان که با صد لعن و صد سالم خوانده می شد، دو ساعت طول کشید.

برخی آقایان علما برای من نقل می کردند که وقتی متفقین ایران را اِشغال کرده بودند، طلبه ها در فیضیه می نشستند بحثهای 

سیاسی می کردند. امام خمینی که ساعت ده صبح به آنجا می رفتند و ایشان را می دیدند، می فرمودند: این بحثها را تمام کنید، 

اینها )آلمانیها و ... ( همین )تعطیل کردن درسها و پرداختن به مباحث سیاسی( را می خواهند. سپس کتاب فقهیشان را باز 

و یک بحث فقهی را مطرح می کردند و آن بحثهای سیاسی را تعطیل می نمودند.

این سیاستمدار که حرف اول سیاست را در دنیا زد، در دل دین قرار داشت و به همه آموخت که در عین حال که سیاسی 

هستیم، می شود دیندار هم بود، حکومتداری هم کرد، مؤمن هم بود. این چنین انسانی، اهل مفاتیح بود و در بیمارستان، 

جزء خوانی قرآنش ترک نشد. این چنین فردی می فرمود: ما افتخار می کنیم به صحیفه سجادیه و اصول کافی.

لذا من نباید وانمود کنم که این مسائل سیاسی و ... جریانی است که باید به همین روش ما با آن برخورد کرد. نه، اینها یک 

سرگرمی است که امروزه برای ما ایجاد شده است. حتی همین تلگرام، واتساپ و ... یک سرگرمی است. 

این مطلب را هم به دوستان خودم بگویم که حتی اگر عکس آقای بهجت را هم گذاشته باشند که ذیلش مطلبی از ایشان 

نوشته شده باشد، باز هم یک سرگرمی است. زیرا شما باالخره با همین سراغ تلگرام می روید. همین موضوع مذهبی باعث 

شد شما در آن فضای مجازی بمانید و لذا کاله بر سر شما گذاشتند. این یک فضای مجاز است. من باید به عنوان یک مؤمن 

در طول روز برای خودم برنامه داشته باشم. مؤمن باید در طول روز وظایفی را نسبت به ایمانش داشته باشد. نباید با این 

امور شما را ببرند و افکارتان را شستشو دهند و بعد از پنج سال بدون این که متوجه شوید، می بینید کالً عوض شده اید و همه 

تئوریهای آنها روی مغز شما پیاده شده است و لذا همان افکاری را که آنها می خواهند، پیدا کرده اید. لذا فقط از این ابزار به 

اندازه ضروری و الزم و در جهت خودمان استفاده کنیم. باید به این مسائل عقیدتی مان اهمیت بدهیم تا محکم شویم 

و ایمانمان نلغزد و با یک اتفاق ساده احساس تنهایی و شکست نکنیم.

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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خمسه طیبه نکته ای دارد: ما در توسل به ایشان، در واقع به اسامی خود خدا متوسل 

می شویم. وقتی می گوییم »یا علی« مثل این است که می گوییم »یا الله«؛ زیرا این اسماء از اسامی خود 

خدا گرفته شده است.

در ادامه خداوند می فرماید: اگر کسی را ببینم که به اندازه خردلی بغض یکی از ایشان را در دل دارد، او را داخل آتشم می کنم 

و هیچ باکی هم ندارم. ای آدم اینها هستند که نزد من ارزش دارند. ای آدم از االن این مطلب را بدان. من با این پنج تَن همه 

را نجات می دهم و با آنها افراد را هالک می کنم. ای آدم اگر حاجتی به سوی من داشتی، به آنها توسل کن.

سپس حضرت فرمود: ما سفینه نجات هستیم؛ هر کس وارد آن شد نجات یافت. همین هیأت و جلسه سفینه است. حرم امام 

رضا)ع( سفینه است. یک جلسه روضه سفینه است. نجات ما در این است. هر کس حاجتی دارد از طریق ما اهل بیت)عهم( 

طلب کند. 

تفسیر روایت فوق، این روایت دوم است:

اِدَق ع يَُقوُل  أَتَى يَُهوِديٌّ النَِّبيَّ ص َفَقاَم بَْيَن يََديِْه يُِحدُّ النَّظََر إِلَْيِه َفَقاَل يَا يَُهوِديُّ َما َحاَجُتَك َقاَل أَنَْت   َقاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه الصَّ

أَْفَضُل  أَمْ  ُموَسى  بْنُ  ِعْمرَانَ  النَِّبيُّ الَِّذي َكلََّمُه اللَُّه َو أَنْزََل َعلَْيِه التَّْوَراَة َو الَْعَصا َو َفلََق لَُه الَْبْحَر َو أَظَلَُّه ِبالَْغَماِم َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ ص 

ٍد َو  ا أََصاَب الَْخِطيَئَة كَانَْت تَْوبَُتُه أَْن َقاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ إِنَُّه يُكْرَُه لِلَْعْبِد أَْن يَُزكَِّي نَْفَسُه َو لَِكنِّي أَُقوُل إِنَّ آَدَم ع لَمَّ

ٍد َو آِل  ِفيَنِة َو َخاَف الَْغرََق َقاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ ا رَِكَب ِفي السَّ ا َغَفرَْت لِي َفَغَفرََها اللَُّه لَُه َو إِنَّ نُوحاً لَمَّ ٍد لَمَّ آِل ُمَحمَّ

ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ا أُلِْقَي ِفي النَّاِر َقاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ اُه اللَُّه َعْنُه َو إِنَّ إِبْرَاِهيَم ع لَمَّ ا أَنَْجْيَتِني ِمَن الَْغرَِق َفَنجَّ ٍد لَمَّ ُمَحمَّ

ا أَلَْقى َعَصاُه َو أَْوَجَس  ِفي نَْفِسِه ِخيَفًة َقاَل اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك  ا أَنَْجْيَتِني ِمْنَها َفَجَعلََها اللَُّه َعلَْيهِ  بَرْداً َو َسالماً َو إِنَّ ُموَسى ع لَمَّ لَمَّ

ا آَمْنَتِني َفَقاَل اللَُّه َجلَّ َجاَللُُه- ال تََخْف إِنََّك أَنَْت اأْلَْعلى  يَا يَُهوِديُّ إِنَّ ُموَسى لَْو أَْدرَكَِني ثُمَّ لَْم يُْؤِمْن  ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ِبَحقِّ ُمَحمَّ

َمُه  يَِّتَي الَْمْهِديُّ إَِذا َخَرَج نَزََل ِعيَسى بُْن َمْريََم لُِنْصرَتِِه َفَقدَّ ِبي َو ِبُنُبوَّتِي َما نََفَعُه إِيَمانُُه َشْيئاً َو اَل نََفَعْتُه النُُّبوَُّة يَا يَُهوِديُّ َو ِمْن ُذرِّ

َو َصلَّى َخلَْفُه )األمالي) للصدوق(، النص، ص 218(.

امام صادق)ع( می فرماید: یک یهودی نزد پیامبر)ص( آمد و به حضرت خیره شده بود. حضرت از او پرسید چه حاجتی داری؟ 

پاسخ داد: آیا تو افضل هستی یا پیامبر ما موسی که خدا با او صحبت کرد و تورات و عصا بر او نازل کرد و دریا را شکافت و 

ابرها بر سرش سایه انداختند؟

پیامبر)ص( به او فرمودند: خوب  نیست کسی از خودش تعریف کند؛ اما من مجبورم که بگویم: وقتی حضرت آدم)ع( آن خطا 

ا َغَفرَْت لِي «  ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ را مرتکب شد و قرار شد توبه کند، توبه اش به این صورت انجام شد: »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ

و خدا هم او را بخشید. نوح)ع( وقتی سوار کشتی شد و آن موجهای عظیم را دید که هر کدام به اندازه کوهی بودند، از غرق 

ا أَنَْجْيَتِني ِمَن الَْغرَق «. گفت خدایا مرا نجاتم بده و خدا هم  ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ شدن ترسید و گفت: »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ

ا أَنَْجْيَتِني ِمْنَها« و خدا  ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ او را نجات داد. ابراهیم وقتی در آتش انداخته شد، گفت: »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ

آتش را بر او سرد و سالم قرار داد. وقتی موسی عصایش را انداخت و تبدیل به اژدها شد، ترس او را فرا گرفت و گفت: »اللَُّهمَّ 

ا آَمْنَتِني « و خداوند هم پس از این توسل، به او فرمود: »ال تََخْف إِنََّك أَنَْت اأْلَْعلى «.  ٍد لَمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ

ای یهودی اگر موسی االن مرا می دید و به من و نبوتم ایمان نمی آورد، ایمان و نبوت او برایش نفعی نمی داشت. ای یهودی 

آن زمانی که فرزند من ظهور می کند، عیسی بن مریم)ع( هم برای نصرت او می آید و او را جلو می اندازد و پشت سر او نماز 

می خواند. با این که عیسی هم پیغمبر خداست. 

همین پیامبر)ص( و اهل بیت)عهم( االن برای ما هم وجود دارند؛ ما خیلی از اهل بیت)عهم( دم می زنیم، اما آیا هیچ 

وقت این باور را داشته ایم که بگوییم »اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد«؟ این باور در ما وجود ندارد؛ دِر این 

خانه هستیم، اما نیستیم؛ حواسمان جای دیگری است. چون حواسمان به جایی دیگر است، ما را به جای دیگر 

می فرستند. حضرت فرمود یک ذره از ما فاصله نداشته باشید؛ » َفإِنَُّه َمنْ  لَزَِمَنا لَزِْمَناُه َو َمْن َفارََقَنا 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 

منبر

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

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

منبرمنبر
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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.

پرسش 
و پاسـخ

پرسش 
و پاسـخ

پرسش 
و پاسـخ

5

سوال: بسیاری از افرادی که ادعیه یا قرآن را می خوانند به خاطر ندانستن زبان عربی متوجه 

معنا نمی شوند، برخی توصیه می کنند که گاهی همراه متن عربی، ترجمه آن را هم بخوانید؛ آیا شما هم این 

مطلب را توصیه می فرمایید؟ کسانی که متوجه معنا نمی شوند، چگونه به دستور تدبر در آیات عمل کنند؟

پاسخ استاد الهی: دستور تدبر در آیات شامل این افراد نمی شود؛ زیرا کسانی که عربی نمی دانند جاهل هستند و تدبر 

برای عالم است. نمی شود انسان بطور مبهم و گُنگ دعا کند؛ بلکه باید معنای آن را بفهمد. لذا مقدمه این تدبر و فهم، 

معرفت است. ترجمه این متون به کسب معرفت به آن کمک می کند. اما گفته شده است که حتی اگر معنا را هم 

نفهمیدید، خواندن قرآن و ادعیه بر شما تاثیر دارد. 

سوال: چشم زخم آیا تاثیر دارد، برای دفع اثر آن چه کنیم؟

پاسخ استاد الهی: چشم زخم مفهوم دارد و آن در چشم قرار گرفتن است. یعنی شما نعمتی دارید که فرِد کنار شما 

ندارد و شما ظرفیت او را مراعات نمی کنید؛ وانمود می کنید که من وضعم خوب است و همه چیز دارم اما تو نداری. 

لذا طرف آه می کشد و خدا آن نعمتها را از شما می گیرد. چرا که دل او را شکسته و خودتان را محسود او قرار داده اید. 

معنای چشم زخم این است؛ نه این که کسی روی دیگری تاثیر بگذارد؛ زیرا »ال مؤثر فی الوجود اال الله«. گاه یک فرزند 

در نظر مادرش چنان جلوه می کند و شیرین می شود که اصطالحا می گویند فرزندش را چشم زد؛ با این که فرزنِد خودش 

است. این بدان معناست که این نعمت )فرزند( او را به تعجب واداشته است. بنابر این، چشم اثر دارد؛ چنان که حضرت 

فرمود: چشم، حق است. 

سوال: آیا صالح می دانید که طلبه ها برای رفع خستگی حاصل در طول سال، تمام تعطیالت نوروز را به تفریح بپردازند؟ 

پاسخ استاد: الهی: بله اگر فرد خسته ای هستید، نه فقط دو هفته، بلکه یک ماه درس و بحث را تعطیل کنید و به 

استراحت و تفریح بپردازید. البته نباید به خودتان فشار می آوردید؛ بلکه باید در طول سال رفع خستگی می نمودید؛ 

یعنی اگر برای شما الزم  بود که یک روز درس بخوانید و یک روز استراحت کنید، باید این کار را انجام می دادید. به همین 

خاطر علما پنج شنبه و جمعه را استراحت می کردند. پس اگر کسی خودش را خسته کرد، باید به خودش مرخصی بدهد.

اما ما نوروز نداریم، چنان که چهارشنبه سوری و هفت سین و ... نداریم. این سنتها معلوم است که از کجاست؛ ما هیچ 

سفارش و تشویقی از اهل بیت)عهم( راجع به آنها نداریم، بلکه عکس آن را به ما توصیه کرده اند. ولی ما چون با جریانی 

در کشورمان مواجه شده ایم، خوبیهایش را اخذ می کنیم؛  مثال صله رحم امر بسیار پسندیده ای است، چرا آن را رّد کنیم؟ 

هدیه دادن و آشتی کردن امور مطلوبی است و ما هم آنها را تایید می کنیم. اما این که نوروز باعث تعطیلی همه امور، 

قضا شدن نمازها، گناهان بسیار، معطلی های طوالنی در جاده ها و ... شود، درست نیست. لذا خوب است که طلبه در 

این ایام برنامه ای داشته باشد که هم تفریح کند، هم صله رحم انجام دهد و هم عبادتهایش تعطیل نشود. بعالوه خیلی 

ها در ایام نوروز گناه می کنند،و ما باید ثواب کنیم، جلسات فشرده تری داشته باشیم تا جبران کنیم و بالگردان آنهایی 

شویم که به قصد گناه، عازم سفر شده اند.

سوال: آیا چیزی با عنوان طب اسالمی در مقابل سایر ِطبها داریم؟ چرا به آن پرداخته و گسترش داده نمی شود؟

پاسخ استاد الهی: نه، من اعتقاد ندارم که طب اسالمی داریم. ائمه)عهم( هم مأمور تاسیس و ترویج چنین قضیه ای 

نبوده، به آن دامن نزده اند؛ بلکه ایشان به امر هدایت پرداخته اند. درست است که اهل بیت)عهم( راجع به موضوعات 

مختلفی مانند سیاست، تجارت و ... حرف زده اند، اما بحثشان هدایت بوده است. الم*ذلَِك الِْكتاُب ال َريَْب فيِه ُهدًى 

ِتي  َو أَنَْت َهاِديَها« )مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين  لِلُْمتَّقين )البقرة: 1-2(؛ رسول اکرم)ص( هم فرمود: »أَنَا نَِذيُر أُمَّ

و األئمة، ص: 24(؛ یعنی یا علی تو هدایت کننده امت هستی. امام هدایت می کند. حال عده ای از حضرت درباره سردرد 

سوال کرده اند و امام با علم امامتش درمان آن را فرموده است. اگر شما بخواهید این روایات را جمع آوری کنید و نامش را 

طب اسالمی بگذارید، ایرادی ندارد؛ اما فقط همین مطالب ائمه)عهم( را مطرح کنید؛ نه این که طب دیگران مانند طب 

بوعلی سینا و رازی را هم مخلوط کنید که شراب را هم تجویز می کردند. ایشان در طبشان قائل به محدودیت 

نیستند و هر چیزی را جایز می دانند؛ اما ائمه)عهم( این کار را نمی کردند. اگر قرار 

شد طب اسالمی معرفی شود, باید همان مطالبی باشد که ائمه)عهم( فرموده اند. اما اگر از عنوان طب 

سنتی استفاده کنید که همان طب گیاهی است، اشکالی ندارد و شامل طب ائمه)عهم( هم می شود. االن طب 

اسالمی یک دکان شده است و خیلیها بخاطر جاذبه ای که دارد، دنبال آن می روند. آن آقای طلبه و عالم می خواهد از 

عنوان طلبگی و عالم بودنش استفاده کند و برای این طب جاذبه ایجاد کرده، به عنوان طبیب شناخته شود؛ در حالی که 

حتی اگر یکی از نسخه هایش تاثیر نداشته باشد، فرموده اند »الطبیب ضامن ولو کان حاذقا« )عوالي اللئالي العزيزية 

في األحاديث الدينية، ج  3، ص 615(. در حدی باید وارد طب شد که جنبه دینی طلبه, تحت الشعاع بُعد طبابتش واقع 

نشود. اما اگر مشغول تهیه داروهای ترکیبی و معجونها شدید و یک شبکه تاسیس کردید کارد درستی نیست. 

سوال: تقیه مورد تاکید اهل بیت)عهم( است؛ آیا خود ائمه)عهم( هم تقیه داشته اند؟ اگر داشته اند، جنگهای امیرالمؤمنین)ع( 

و امام حسین)ع( چگونه توجیه می شود؟ 

پاسخ استاد الهی: بله، ائمه)عهم( در برخی موارد که جا داشته است، تقیه کرده اند، نه همه جا. لذا فرمودند اگر کار به 

خون و قتل رسید، نباید تقیه کنید. تقیه یعنی حفظ شیعه؛ یعنی یک مومن، سالم بماند. حضرت فرمود اگر برای حفظ 

جانتان مجبور شدید به ما هم ناسزا بگویید، به زبان بگویید اما ما را قلبا انکار نکنید؛ این یعنی جانتان را حفظ کنید 

و حربه به دست دشمن ندهید که نابودتان کند. االن در جمهوری اسالمی هم ما خیلی تقیه داریم و اصال گویا االن 

دوران تقیه است؛ ما بسیاری از عقایدمان را االن نمی توانیم بگوییم و نمی گوییم. همین باعث حفظ شیعه شده است.

سوال: آیا در لحظه تحویل سال عمل خاصی وارد شده است؟ در مسافرتهایی که از ما خواسته می شود برویم، اگر با 

بدحجابی و ... همراه بود، چه کنیم؟ 

پاسخ استاد الهی: هنگام تحویل سال – که البته مسمای خاصی ندارد – همین دعای »یا مقلب القلوب  و االبصار یا مدبّر 

اللیل و النهار یا محول الحول و االحوال حّول حالنا الی احسن الحال« خوب است گفته شود. آقای حق شناس می فرمود 

اگر این دعا را قبل از تحویل سال، 365 بار بگویید، در سال آینده تحوالت روحی در شما ایجاد می شود. خود ایشان هم 

بر این عمل مواظبت داشتند. 

نوروز، ساعتی است که امیرالمؤمنین)ع( به والیت منصوب شد. همچنین امور بسیار در این ایام رخ داده است؛ مانند 

تغییر وضع زمین, رویش گیاهان و ... که آیات خداوند هستند.  درباره مسافرتها: بطور کلی باید گفت که ما در دنیایی 

زندگی می کنیم که در اقلیت هستیم. عده کمی عقاید ما را دارند. شما انتظار نداشته باشید جامعه مانند شما باشد. 

جامعه راه خودش را می رود. شما باید مواظب باشید که صدمه نبینید؛ مثل فردی که رانندگی می کند و در اتوبان با هر 

نوع رانندگی مواجه می شود. این حالت خوب نیست که روحیه انسان این قدر سست باشد و بگوید من به منزل اقوام 

نروم چون ممکن است گناهی در آنجا صورت بگیرد، من عروسی نروم تا دچار لغزش نشوم، من به منزل عمویم نروم 

چون لقمه آنها حرام است. به نظر من، اینها ندانم کاری و جهل به مسأله است. 

فردی همراه امام)ع( در تشییع جنازه بود و در آنجا زنی شروع کرد به نوحه سرایی. این فرد متدین متعصب، تشییع جنازه 

را ترک کرد؛ اما امام)ع( در تشییع جنازه ماند. دوستان حضرت به ایشان خبر دادند که فالنی تشییع جنازه را ترک کرد. 

حضرت با تعبیر خاصی فرمود: من تعجب می کنم که این فرد این همه خیر و ثواب را که در تشییع جنازه بود، به خاطر 

یک امر ناچیز از دست داد. این را ما باید مالک قرار بدهیم. 

االن در ایام نوروز اقوام درب خانه شان را باز کرده اند برویم و قلوب به هم نزدیک شود. حال، ما این را رها کنیم 

به این دلیل که ماهواره دارند! وقتی شما وارد منزل آنها می شوید, یا ماهواره شان خاموش است یا روشن. 

اگر خاموش است که بهتر؛ اما اگر روشن است، شما قبلش زنگ بزنید و بگویید ما 

می خواهیم احوالی از شما بپرسیم و مرخص شویم, اگر ممکن است ماهواره تان را روشن نکنید. این چه 

اشکالی دارد؟

وقتی ما به عروسی اقوام میرویم, معلوم است که چنین اوضاعی در آنجا برقرار است و در معدودی از جشنهای عروسی، 

مسائل رعایت می شود. شما در ساعتی در مجلس حاضر شوید که کارهای نادرست انجام نشود. ما در عروسی یکی از اقوام 

حاضر شدیم، وقتی دیدیم آنها می خواهند مشغول برنامه های خاص خودشان شوند، بیرون رفتیم و مدتی قدم زدیم تا این که 

موقع شام شد و برگشتیم. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آنها هم خوشحال شدند که ما در مجلس آنها حاضر شدیم و بعدا هم به 

عروسی های ما – که با عروسی های آنها فرق داشت - آمدند. شما اگر صحنه را خالی کنید، شیطان آنجا را پر می کند. با یک 

بهانه کوچک از این امور غفلت نکنید. 

در مسافرت هم همین طور است. هر کاری که در این ایام نوروز به دینداری کمک می کند انجام دهید. اگر می بینید می توانید 

با دو نفر دو کالم حرف بزنید تا یک قدم پیشرفت کنند و از نظام حمایت شود و قلوب آنها به شما منعطف شود، با یک بهانه 

ساده آن را ترک نکنید.

سوال: برخی از مستحبات طوالنی است و انجام آنها زحمت دارد؛ مانند نماز هزار قل هو الله یا دعای جوشن کبیر. اگر این 

اعمال را به طور مختصر انجام دهیم, مثال در نماز مذکور، هر تعداد قل هو الله که می توانیم بخوانیم یا فقط چند فراز از 

دعای جوشن را بخوانیم، آیا کار خوبی است؟

پاسخ استاد الهی: این اعمال را برای شما قرار نداده اند، بلکه برای اهلش گذاشته اند که ایمانهای خاصی دارند و نماز هزار قل 

هو الله برای آنها مانند نماز دو رکعتی است. ما که اهلش نیستیم برای این که محروم نمانیم، مثال می گوییم یک صفحه از 

جوشن کبیر را بخوانیم، اما این یک صفحه, جوشن کبیر نیست؛ جوشن کبیر، همان است که از ابتدا تا انتهایش خوانده شود. 

پس این که گفته شد یک صفحه اش را بخوانید، یعنی یک بهره ای از آن به شما هم برسد.

سوال: اگر بخواهیم برای سال آینده یک کاری را مورد همتمان قرار دهیم، چه کاری را توصیه می فرمایید؟

پاسخ استاد الهی: من می گویم روزی یک جزء قرآن بخوانید، نمازهای واجب را اول وقت و به جماعت بخوانید، روزانه دو 

سه تا حدیث بخوانید، مواظبتهای ساده ای هم داشته باشید که این مقدار ایمانتان لطمه نخورد. اگر در زمان غیبت به همین 

اندازه مواظبت داشته باشیم،  بقیه اش از طرف اهل بیت)عهم( خواهد بود و خودشان مواظب ما خواهند بود. همین شرکت 

در هیئات، حضور در عزاداریها و جشنهای ائمه)عهم(، مراقبت از خانواده مؤثر خواهد بود. ما همیشه در قلّت هستیم تا 

این که امام زمان)عج( تشریف بیاورند. در آن زمان، همین حرفهایی را که ما االن می زنیم، حضرت به طور عمومی خواهند 

گفت؛ اما االن در این جمع این مطالب را می گوییم و چه بسا در همین جلسه هم عده ای این مباحث را بر نتابند. لذا ما 

وظیفه خودمان می دانیم که همین مطالب را بپذیریم و انجام دهیم.

سوال: برای کسب فهم بهتر از روایات و این که یک قدم آن طرف تر از ظاهر را درک کنیم، چه توصیه ای می فرمایید؟

پاسخ استاد الهی: باید در خواندن روایات ممارست داشته باشید؛ خیلی توجه نداشته باشید که چه مقدار را فهمیدید و چه 

مقدار را نفهمیدید. بحار االنوار را یک دور سریع روخوانی کنید؛ ولو همه آن را نفهمید. یک بار مفاتیح، قرآن، اصول کافی و 

صحیفه از ابتدا تا انتها دوره کنید. این خواندنها و رفتن و برگشتنها تاثیرش را نشان می دهد و ما به مرور با زوایای مختلف 

روایات خود به  خود آشنا می شویم. 

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

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

در بطن دین، موضوعی وجود دارد که مورد غفلت واقع می شود؛ در حالی که مفتاح و کلید همه امور دین، 

همین موضوع است. این موضوع، دعا می باشد. دعا در مساله حاجت، ذبح شده است؛ یعنی ما دعا را محدود به 

مساله حاجت کرده ایم و گمان می کنیم که دعا کردن، فقط خواستن حاجت از خداست. حال آن که دعا محوری است که 

بسیاری از موارد را پوشش می دهد. اگر ما آنچه را که معصومان)عهم( در باب دعا اشاره کرده اند، خوب درک کنیم، بهره 

الزم را از این موضوع مورد غفلت خواهیم برد.

در روایات بسیاری اشاره شده است که شأن مؤمن، دعا کردن است؛ چنان که انبیا نیز چنین شأنی داشته اند.

»کان امیرالمؤمنین)ع( رجالً َدّعاء«.

ترجمه: امیرالمؤمنین)ع( مردی بود که فراوان دعا می کرد.

َعاِء ... « )الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 8، ص 4(. َعاِء َفإِنَّ الُْمْسلِِميَن لَْم يُْدرِكُوا نََجاَح الَْحَوائِجِ ِعْنَد َربِِّهْم ِبأَْفَضَل ِمَن الدُّ »... َعلَْيكُمْ  ِبالدُّ

ترجمه: امام صادق)ع( فرمود که بر شما باد دعا کردن؛ همانا مسلمانان برای برآورده شدن حاجاتشان، چیزی بهتر از دعا 

را پیدا نکردند.

»عمل  البّر كلّه  نصف  العبادة و الدعاء نصف فإذا أراد اللَّه تعالى بعبد خيرا انتحى قلبه للّدعاء« )نهج الفصاحة ، ص 575(.

ترجمه: تمام اعمال خیر، نیمی از عبادت محسوب می شوند؛ اگر خداوند خیر فردی را بخواهد، قلبش را مشغول دعا می کند.

»... إِنَ  ِعْنَد اللَّهِ  َمْنزِلًَة اَل تَُناُل  إاِلَّ ِبَمْسأَلٍَة ... « )عدة الداعي ص 29(.

ترجمه: نزد خداوند مقامی هست که جز با دعا کردن به آن نمی توان رسید.

پس حاجت خواستن یک امر فرعی است؛ حاجات بهانه ای شده است تا مردم از این امر مهم بهره مند شوند. 

قرآن می فرماید: ﴿ُقْل ما يَْعَبؤُا ِبكُْم َربِّي لَْو ال ُدعاُؤكُْم﴾ )الفرقان : 77(.

ترجمه: بگو اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى كند.

بُونَ  ِبِمْثلِهِ « )الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 467(. َعاِء َفإِنَّكُْم اَل تََقرَّ »َعلَْيكُْم ِبالدُّ

ترجمه: بر شما باد به دعا کردن؛ همانا چیزی مانند دعا کردن، باعث تقرب به پروردگار نمی شود.

قرب این است که شما درخواست داشته باشید و دائما دعا کنید؛ نه این که االن گرفتار موضوعی باشید و به خاطر آن، مشغول 

دعا باشید. اهل درخواست باشید؛ ولو االن به چیزی احتیاج ندارید.

َعاِء َفإِنَُّه ِمْفَتاحُ  كُلِ  َرْحَمٍة َو نََجاُح كُلِّ َحاَجة« )الكافي ج 2، ص 470(. »َفأَكِْثْر ِمَن الدُّ

ترجمه: زیاد دعا کن؛ همانا دعا کلید همه رحمتها و برآورده شدن همه حاجات است.

به میزانی که اهل دعا هستیم، مقرب می باشیم.

ًة« )الخصال، ج 2، ص 620(. َعاُء يَرُدُّ الَْقَضاَء الُْمْبرَمَ  َفاتَِّخُذوُه ُعدَّ »الدُّ

ترجمه: دعا قضاء حتمی را برطرف می کند؛ پس آن را به عنوان محل سود و بهره گیریتان قرار دهید.

َعاُء« )الكافي ج 2، ص: 468(. »َعلَْيكُمْ  ِبِساَلحِ  اأْلَنِْبَياِء َفِقيَل َو َما ِساَلُح اأْلَنِْبَياِء َقاَل الدُّ

ترجمه: امام رضا)ع( فرمود: بر شما باد به سالح انبیاء. پرسیده شد که سالح انبیاء چیست؟ فرمود: دعا. 

اسلحه انبیاء، دعا است و شما هم می توانید آن را داشته باشید. 

حضرت فرمود: هر کس هر روز بگوید »اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات« در قیامت توسط هر مؤمن و مؤمنه ای شفاعت 

می شود و بر درجاتش افزوده می گردد.

َعاُء ... « )الدعوات ص 19(. ِتي  بَْعَد ِقرَاَءِة الُْقرْآِن الدُّ »أَْفَضُل  ِعَباَدِة أُمَّ

ترجمه: پیامبر اکرم)ص( فرمود: برترین عبادت امت من بعد از قرائت قرآن، دعا کردن است.

َعاِء ... ثُمَّ َجَعَل ِفي يََديَْك َمَفاتِيحَ  َخزَائِِنهِ  ِبَما أَِذَن لََك  َماَواِت َو اأْلَرِْض َقْد أَِذَن لََك ِفي الدُّ »... َو اْعلَْم أَنَّ الَِّذي ِبَيِدِه َخزَائُِن السَّ

َعاِء أَبَْواَب نِْعَمِتِه ... « )نهج البالغة ص 399(. ِفيِه ِمْن َمْسأَلَِتِه َفَمَتى ِشْئَت اْسَتْفَتْحَت ِبالدُّ

ترجمه: امیرالمؤمنین)ع( در نامه خود به امام حسن)ع( فرمودند: آگاه باش کسی که خزائن آسمانها و زمین در اختیار 

اوست، به تو اجازه داده است که دعا کنی ... سپس کلیدهای خزائنش را با اذنی که برای دعا کردن به تو داد، در دست تو 

نهاد. پس هر گاه خواستی می توانی درهای نعمت خدا را با دعا کردن باز کنی.

در دعا کردن هیچ کس شأن ندارد؛ هم به یک انسان معمولی اجازه دعا داده اند و هم به پیامبر)ص(. در روایتی 

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.  


