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روایت
خوانی

روایت:

قال الصادق علیه السالم: َجاَء أَْعَراِبيٌّ إِلَى النَِّبيِّ )َصلَّى 

اللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه( َفَقاَل: يَا َرُسوَل  اللَّهِ ، َقاَل: نََعْم. َقاَل: َما ثََمُنَها 

الُِح ُمْخلِصاً ِبَها. َقاَل: َو  َقاَل:" َل إِلََه إِلَّ اللَُّه" يَُقولَُها الَْعْبُد الصَّ

ِه، َو ُحبُّ أَْهِل  َما إِْخاَلُصَها َقاَل: الَْعَمُل ِبَما بُِعْثُت ِبِه ِفي َحقِّ

َها َقاَل: أََجْل، إِنَّ ُحبَُّهْم  بَْيِتي. َقاَل: َو ُحبُّ أَْهِل بَْيِتَك لَِمْن َحقِّ

َها.« )األمالي )للطوسي(، النص، ص 583( أَلَْعظَُم َحقِّ

ترجمه

پيامبر  عربى خدمت  مرد  امام صادق×فرمودند؛ 

اكرم)ص( رسيد و عرضكرد يا رسول اللَّه آيا بهشت بهائى 

دارد )كه بدهيم و بخريم( فرمود آرى پرسيد بهاى بهشت 

چيست فرمود؛ با اخالص بگويد ل اله ال اللَّه  عرضكرد با 

اخالص گفتن آن يعنى چه. فرمود:عمل بآنچه مرا در اين 

مورد برانگيخته اند و دوستى اهل بيتم. عرضكرد پدر و 

مادرم فدايتان باد آيا دوستى اهل بيت شما نيز از حقوق 

ل اله ال اللَّه است فرمود دوستى اهل بيت من از بزرگترين 

حق اين جمله است.

بیان استاد:

 من به یک نکته برای تاکید این روایت اشاره می کنم. یکی 

از علما به آیت الله خوشوقت& گفته بود: موفقیت 

بزرگان ما مانند عالمه طباطبایی و آیت الله بروجردی، 

بخاطر چه ذکری بوده است؟ ایشان فرموده بودند؛ 

اگر کسی بین الطلوعین بیدار بماند و هزار ل اله ال 

 الله بگوید خصلت های بد از وجودش 

می رود و انسانهای بد از اطرافش دور 

می شوند و با افراد خوب مرتبط می شود. 

)بعدا در روایت امام صادق؟ع؟ دیدم که 

فرزندانشان را صبحها بیدار می کردند و 

سفارش می کردند مشغول ذکر باشند(. 

 ذکر ل اله ال الله خیلی راه ما را کوتاه 

می کند. در قبرستان و تشییع جنازه هم 

دائم این ذکر گفته می شود. 

روایت:

 »َعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: إِنَ  اللَّهَ  َل 

يَاَدَة َو النُّْقَصاَن َفإَِذا َزاَد  يََدعُ  اأْلَْرَض  إِلَّ َو ِفيَها َعالٌِم يَْعلَُم الزِّ

ُهْم َو إَِذا نََقُصوا أَكَْملَُه لَُهْم َفَقاَل ُخُذوُه  الُْمْؤِمُنوَن َشْيئاً َردَّ

كَاِماًل َو لَْو َل َذلَِك َللَْتَبَس َعلَى الُْمْؤِمِنيَن أَْمرُُهْم َو لَْم يَُفرَّْق 

بَْيَن الَْحقِّ َو الَْباِطل .« )بحار األنوار )ط - بيروت(، ج  23، 

ص 21(

ترجمه

ابو بصير از حضرت صادق عليه الّسالم نقل كرد كه فرمود 

خداوند زمين را خالى از عالمى كه عارف بزيادى و نقصان 

باشد نميگذارد اگر مؤمنين چيزى به دين اضافه کند آنها 

را متوجه نمايد و اگر چيزى كم كنند بر ايشان تكميل 

نمايد. و فرمود دين را كامل بگيريد و اگر اين گونه نبود 

امر بر مؤمنين مشتبه مى گرديد و فرقى بين حق و باطل 

نميگذاشتند.

بیان استاد:

منظور از عالم در مرتبه اول، امام زمان؟جع؟  است و 

در مرتبه دوم، کسانی هستند که از امام زمان؟جع؟  

بهره برده اند. در این زمان خیلی تالش می شود که مردم 

را نسبت به فقه و دین بدبین کنند، اما امام زمان؟جع؟  

نظر و عنایت می کند و این دیدها اصالح میشود. رساله 

مراجع که الن مدّون و جمع آوری شده، در هیچ زمانی 

به این شکل وجود نداشته. این رساله علم است . علمی 

اختیار شما قرار گرفته. حاصل  که در 

زحمت تمام فقها در سالهای متمادی در 

دسترس شماست و امام زمان؟جع؟ 

عنایت کرده است تا احکام شما اصالح 

شود. امام زمان؟جع؟ به شیخ عباس 

قمی توجه کرده تا مفاتیح نوشته شود و 

عرفان شما هم اصالح شود. قرآن را هم 

حضرت حفظ کرده  لذا این که می بینید در 

ضروریات اختالفی نیست، بخاطر لطف 

امام زمان؟جع؟  است. 
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یک ذره همت داشته باشیم و خودمان را نشان بدهیم تا آن رحمت واسعه 

خدا که بالی سر ماست به ما برسد. 

من این طور می فهمم که وقتی ما صاحب داریم و حواسمان از 

صاحبمان پرت می شود، شیطان سراغ ما می آید. 
ذکر ل اله ال الله خیلی راه ما را کوتاه و خصلت های بد را از 

وجودمان دور می کند. 

ائمه^ لعنت کردند کسانی را که علم ایشان را کافی نمی دانند و مطالب دیگر را با آن 
مخلوط می کنند. بخصوص به خانواده ها عرض می کنم اگر می خواهید نجات پیدا 

کنید صحیفه سجادیه بخوانید.

رساله علم است . علمی که در اختیار شما قرار گرفته. حاصل زحمت تمام فقها در سالهای 
متمادی در دسترس شماست و امام زمان# عنایت کرده است تا احکام شما اصالح شود.

هر جا دیدید خاکستر یأس بر سر شما ریخته شده؛ بدانید که شیطان سراغ شما آمده و بنا 
دارد بین شما و هل بیت؟مهع؟ فاصله بیندازد. 

 با وجـــود اینکه ظاهر برجام بد اســـت ولی باطن آن خیر اســـت. مـــا چگونه 
یکاســـت.  مـــی توانســـتیم خـــط برخی را جدا کنیم و ثابت کنیم دســـت آنها در دســـت آمر

 بـــا پذیرفتن برجام ایـــن اتفاق افتاد.

َّا  ْم َعنَّا فَإِن اِدُق؟ع؟ اْعرِفُوا َمنَازَِل ِشيَعتِنَا بَِقْدِر َما يُْحِسنُوَن ِمْن رَِوايَاتِِه قَاَل الصَّ
ثاً.  َل نَُعدُّ الَْفِقيَه ِمْنُهْم فَِقيهًا َحتَّى يَُكوَن ُمَحدَّ

                جهت انتقادات و پیشنهادات با  09127480053 تـمــــاس حاصل فرماییــــد.

منبـــرمنبـــر

اگر کسی بین الطلوعین 
بیدار بماند و هزار ل اله ال 
الله بگوید خصلت های 
بد از وجودش می رود و 
انسانهای بد از اطرافش 
دور می شوند و با افراد 
خوب مرتبط می شود.

گاهی وضعیتی پیش 
می آید که مومن زمینگیر و 
بیچاره می شود و احساس 
شکست در زندگی می کند. 
احساس می کند که رحمت 

خدا رفته و تنها مانده و 
هجوم مصائب نزدیک 

است که او را از پا در آورد. 
این یک فتنه شخصی برای 

این مومن است. 

  اعـــوذ بــــــالله مـــن الشــــیطان الرجیــــم 

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انا 

نرغب الیک فی دولة کریمة ... 

گاهی وضعیتی پیش می آید که 

مومن زمینگیر و بیچاره می شود و 

 احساس شکست در زندگی می کند. 

احساس می کند که رحمت خدا 

رفته و تنها مانده و هجوم مصائب 

نزدیک است که او را از پا در آورد. 

این یک فتنه شخصی برای این مومن 

است. گاهی هم فتنه وارد جامعه 

 می شود و جامعه راگرفتار می کند. 

همیـن جاسـت کـه شـیطان یقـه مومـن را میگیـرد و 

هویتـش را زیـر سـوال مـی بـرد؛ مومنـی کـه سـالها بـرای 

خـدا کار کـرده و حدود دیـن را رعایت کـرده و غیـرت دینی 

دارد، الن براسـاس یـک ظاهـر ناموفـق و ظاهـر شکسـت 

خـورده، )ایـن گمـان هـا را پیـدا مـی کنـد(. مثـال مـی بینـم 

سـالها در حـوزه درس خوانـده ام امـا نـه کتابـی نوشـته ام، 

نـه تدریسـی، نـه شـهرتی و ... . ایـن افـکار بـرای مـن عنوان 

ناموفـق را ایجـاد مـی کنـد و باعـث میشـود موفقیـت 

حقیقـی و ریشـه دارم را کـه صـرف عمـر در این راه درسـت 

اسـت زیـر سـوال بـرود.  ایـن که مـن بـه نتیجـه کار داشـته 

باشـم و از ایـن نکتـه غافـل شـوم کـه مـن در دسـتگاه دیـن 

بـزرگ شـده ام باعـث پیدایـش ایـن ناامیـدی ها می شـود.  

هر جا دیدید خاکستر یأس بر سر شما ریخته شده؛ بدانید 

که شیطان سراغ شما آمده و بنا دارد بین 

شما و اهل بیت^ فاصله بیندازد. 

حتی جاییکه خالف عقل انجام میدهیدو 

خرابکاری می کنید و مواظبت لزم را 

انجام نمیدهید، مثل این که با کسی که 

نباید، مشورت می کنید و ... خدا همین 

را به یک قوت قلب تبدیل می کند. مومن 

مواظبت دارد و خدا او را رها نمی کند. 

الن داعش چه کسی را دارد؟ اما رزمنده 

های ما وقتی در مقابل آنها می ایستند، 

بیفتد،  برایشان  که  اتفاقی  هر 

الحسنیین  إحدی  و  سعادت 

است و برای مومنین خیر است. با وجود 

است  بد  برجام  ظاهر  اینکه 

ولی باطن آن خیر است. ما چگونه 

می توانستیم خط برخی را جدا کنیم 

و ثابت کنیم دست آنها در دست 

این  برجام  پذیرفتن  با  آمریکاست. 

اتفاق افتاد. باید دو راه و دو خط از هم 

جدا شود یکی بگوید خدا و دیگری 

بگوید آمریکا به ما دستور داده اند 

که با یک گناه، همراه نباشیم، چه 

 رســــد به همراهــــی با طاغــوت.

 آسید حسن نصر الله که یک شبه با 

اینجا نرسیده، اموری را پذیرفته واموری را رد کرده تا به 

این جایگاه رسیده است. من این طور می فهمم که وقتی 

ما صاحب داریم و حواسمان از صاحبمان پرت می شود، 

شیطان سراغ ما می آید. چند روایت درباره این موضوع 

برایتان می خوانم، این کلمات از خود امام زمان× و 

برای خصوص زمان غیبت است. 

»... َو لَْو َل َما ِعْنَدنَا ِمنْ  َمَحبَِّة َصاَلِحكُمْ  َو َرْحَمِتكُمْ  َو 

اْلِْشَفاِق َعلَْيكُْم لَكُنَّا َعْن ُمَخاطََبِتكُْم ِفي ُشُغل  ... « )الغيبة 

)للطوسي(/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص 286(.ائمه^ 

قرار است از پدر و مادر نسبت به ما مهربان تر باشند، 

مگر پدر و مادر از فرزندش رو بر می گرداند؟ اشفاق و 

رحمت ما باعث می شود بالی سر شما باشیم و از شما 

رو برنگردانیم. فقط مواظب باشیم که یأس سراغمان 

نیاید؛ ارتباط بین ما و حضرت با یأس قطع می شود اما با 

گناه و قضا شدن نماز قطع نمی شود. امام 

رضا× شنیدند که حمید بن قحطبه 

چون شصت سید را سر بریده، نماز را ترک 

کرده است. حضرت فرمودند: این یأس 

او از رحمت الهی از آن گناه ) به شهادت 

رساندن شصت سید ( بزرگ تر است. آیا 

ما شصت سید را سر بریده ایم؟ خواستیم 

مستحبی را انجام دهیم و رسوا شدیم، 

مهم نیست. نباید اجازه بدهیم یأس 

سراغ ما بیاید. نگذارید اعتقاداتتان از 

هم گسسته شود و تار و پود این فرش 

بهم بریزد. 

َخَرَج تَْوِقيٌع ِمْن َمْوَلنَا َصاِحِب الزََّماِن إِلَى الَْعْمِريِّ َو أَِبيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َوفََّقكَُما اللَُّه لِطَاَعِتِه .... َو 

اَللَِة بَْعَد الُْهَدى َو ِمْن ُموِبَقاِت  اأْلَْعَماِل َو ُمرِْديَاِت  الِْفَتنِ  الم أَ َحِسَب  أَنَا أَُعوُذ ِباللَّهِ  ِمنَ  الَْعَمى  بَْعَد الَْجاَلِء َو ِمَن الضَّ

ُدوَن ِفي الَْحْيرَِة َو يَأُْخُذوَن يَِميناً َو  النَّاُس أَْن يُْتَركُوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم ل يُْفَتُنونَ  كَْيَف يََتَساَقطُوَن  ِفي الِْفْتَنِة َو يََترَدَّ

ِحيَحة... منتخب  اِدَقُة َو اأْلَْخَباُر الصَّ َوايَاُت الصَّ ِشَماًل َفاَرُقوا ِديَنُهْم أَِم اْرتَابُوا أَْم َعانَُدوا الَْحقَّ أَْم َجِهلُوا َما َجاَءْت ِبِه الرِّ
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 أَُعوُذ ِباللَّهِ  ِمنَ  الَْعَمى  بَْعَد الَْجاَلِء

به خدا پناه می برم از این که کسی به دست ما هدایت شده بود و دوباره گمراه شد؛ سراغ موسیقی و شطرنج و ... رفته است. 

باید برگردید هر چند به ظاهر هزار خوبی داشته باشد. 

اَللَِة بَْعَد الُْهَدى َو ِمَن الضَّ

قبال نماز جماعت می خواند، الن نماز واجب را هم نمی خواند. زیارت امام رضا ×می رفت و الن نمی رود. 

َو ِمْن ُموِبَقاِت  اأْلَْعَماِل َو ُمرِْديَاِت  الِْفَتِن 

 الن گناهان ما یک ذره است اما به مرور زیاد می شود و دامن ما را می گیرد. روایت است که شیعیان ما وقتی به عاقبت بخیرِی نیکو 

می رسند که از گناهان نهی شده، احتراز کنند. 

و العاقبة لجميع  صنع  اللّه  سبحانه  تكون حميده لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب.

الن بر خالف سابق، گناه بر ما محیط است؛ صوت و تصویر و پیامک و ... . لذا در این وضعیت باید به نوع دیگری از خودمان 

محافظت کنیم. نمی شود با هفده رکعت نماز حفظ شد، باید نماز شب بخوانید، ل اله ال الله بگویید، بر مصیبتهای اباعبدالله 

گریه کنید، هر روز بر زبان تربت سید الشهداء بزنید تا حفظ شوید، این نکته )اخیر( مهم است، چند لقمه به بچه ها بده تا 

حفظ شوی، به والدنیت رسیدگی کن تا حفظ شوی. اگر کسی زن خوب، شوهر خوب، بچه خوب  و زندگی خوب می خواهد 

باید این امور را رعایت کند. 

ٍد  ِنيَِّة َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ  دعای شب جمعه »يَا َدائَِم الَْفْضِل َعلَى الَْبِريَِّة يَا بَاِسَط الَْيَديِْن ِبالَْعِطيَِّة يَا َصاِحَب الَْمَواِهِب السَّ

َو آلِِه َخْيِر الَْوَرى َسِجيًَّة َو اْغِفْر لََنا يَا َذا الُْعلَى ِفي َهِذِه الَْعِشيَِّة« را ده بار بخوانید.

 این ذکر را هر روز ده مرتبه  تکرار کنید   ) َعِن النَِّبيِّ ص  َمْن َقاَل َهِذِه الْكَلَِماِت ِفي كُلِّ يَْوٍم َعْشراً َغَفَر اللَُّه تََعالَى لَُه أَْربََعَة آَلِف كَِبيرٍَة َو َوَقاُه 

ِمْن َشرِّ الَْمْوِت َو َضْغطَِة الَْقْبِر َو النُُّشوِر َو الِْحَساِب َو اأْلَْهَواِل كُلَِّها َو ُهَو ِمائَُة َهْوٍل أَْهَونَُها الَْمْوُت َو ُوِقَي ِمْن َشرِّ إِبْلِيَس َو ُجُنوِدِه َو ُقِضَي َديُْنُه 

َج كَْربُُه َو ِهَي َهِذِه ( أَْعَدْدُت لِكُلِّ َهْوٍل َل إِلََه إِلَّ اللَُّه َو لِكُلِّ َهمٍّ َو َغمٍّ َما َشاَء اللَُّه َو لِكُلِّ نِْعَمٍة الَْحْمُد لِلَِّه َو لِكُلِّ َرَخاٍء  ُه َو ُفرِّ ُه َو َغمُّ َو كُِشَف َهمُّ

كُْر لِلَِّه َو لِكُلِ  أُْعُجوبٍَة ُسْبَحانَ  اللَّهِ  َو لِكُلِّ َذنٍْب أَْسَتْغِفُر اللََّه َو لِكُلِّ ُمِصيَبٍة إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَْيِه راِجُعونَ  َو لِكُلِ  ِضيٍق َحْسِبَي اللَُّه َو لِكُلِّ َقَضاٍء َو  الشُّ

َة إِلَّ ِباللَِّه الَْعلِيِّ الَْعِظيمِ . بحار األنوار )ط - بيروت(،  َقَدٍر تَوَكَّلُْت َعلَى اللَِّه َو لِكُلِّ َعُدوٍّ اْعَتَصْمُت ِباللَِّه َو لِكُلِّ طَاَعٍة َو َمْعِصَيٍة َل َحْوَل َو َل ُقوَّ

ج 84، ص: 6

ما هستیم که یأس و شکست را قبول می کنیم؛ لذا نباید بگذاریم این حالت بر ما غلبه کند. من در تلویزیون، معلولی را دیدم که 

فقط یک دست سالم داشت و از تمام پله های برج میالد بال رفت. ما می خواهیم یازده رکعت نماز با دو تا پای سالم و محکم 

 بخوانیم، آیا نمی شود؟

 یک ذره همت داشته باشیم و خودمان را نشان بدهیم تا آن رحمت واسعه خدا که بالی سر ماست به ما برسد. 
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شـــما نمـــی دانید ایـــن خانم کـــه زندگی خوبـــی دارد، چقدر برای مـــادرش احترام 
قائل شـــده اســـت.ولی شـــما یکبـــار با لطـــف و رحمت با پـــدرت صحبـــت نکرده ای. 

کتاب نجات بخش در زمان غیبت حضرت ولی عصر؟جع؟ 
صحیفه سجادیه است.

همه معارف در همین روایتخوانی خالصه شده است، امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

قدر و جایگاه شیعیان ما به اندازه روایاتی است که از ما در نزد آنهاست. 

زیارت معصوم علیه السالم کامل ترین توجه و اتصال به 
معصوم است.

اهمیت  زیارت معصومین علیهم السالم
زیارت معصومین̂   در تمام اوقات شبانه روز و  سال، مستحب است. نسبت به بعضی از معصومین زمانه ای 

خاصی هم برای زیارت در نظر گرفته شده که برکات خاص دارد و باید در این زمانها خود را در معرض زیارت و نور آن معصوم قرار 

بدهیم.

یکی از این زیارات، زیارت امیرالمومنین؟ع؟ در نجف است. روزهای خاص زیارت آن حضرت، عید غدیر، مبعث،و شهادت حضرت 

می باشد. ) مرآة الکمال ج3 ص 157(.

زیارت امام حسین ؟ع؟در روزهای عاشورا، اربعین، اول ماه رجب، نیمه ماه رجب، نیمه شعبان )که این دو روز اخیر مهمتر از سایر ایام 

است(، شب نیمه شعبان، سوم شعبان، تمام ماه رمضان بخصوص شبهای اول، وسط و آخر و شب قدر و شب عید فطر، روز عرفه، روز 

عید قربان، و در شب و روز جمعه سفارش بیشتری شده است. 

زیارت از راه نزدیک و دور

زیارت امام رضا ؟ع؟ بعد از زیارت امیرالمومنین و امام حسین’، سفارش بسیاری شده است.روز مخصوص زیارت ایشان، روز 

23 ذی قعده است. این که گفته می شود روز خاص زیارت امام رضا؟ع؟ ایشان را زیارت کنید، منظور لزوما حضور در آن حرم نیست و 

زیارت از راه دور هم امکان پذیر است. و از این جهت که شیعه به زیارت معصوم اهتمام دارد هم زیارت از نزدیک و هم از راه دور مورد 

توجه و سنت است.

آداب زیارت
با طهارت از حدث اکبر )جنابت و حیض( باشد. اگر فردی در حال جنابت یا حیض بود، برای رفتن به زیارت شرائطی را باید رعایت کند. 

درباره زیارت معصوم؟ع؟ با حالت جنابت یا حیض، غیر از حضرت آیت الله بهجت، سایر علما می فرمایند حضور در رواقها حتی اگر 

ضریح دیده شود، اشکال ندارد. ولی حضور در اطراف ضریح، و رواقهایی که مسجد است جایز نیست. البته ورود از یک در و خروج از 

درب دیگر اشکال ندارد. 

زیارت امامزاده ها در حالت حیض و جنابت از نظر شرعی اشکال ندارد مگر این که هتک حرمت محسوب شود ولی در هرحال  ورود                        در 

رواقهایی که حکم مسجد دارد جایز نیست. 

برای زیارت هر یک از ائمه؟مهع؟ یک غسل زیارت مستحب است، لذا در سامرا و کاظمین، دو غسل زیارت سفارش شده و هر غسل تا 

یک شبانه روز باقی می ماند و با حدث اصغر باطل نمی شود.

صحیفه سجادیه: دعای 25/فراز 4

اللَُّهمَّ اْشُدْد ِبِهْم َعُضِدي  َو أَِقْم ِبِهْم أََوِدي

  خدایا آنها را زور بازوی من قرار بده؛ که این سهم خداست )در کمک به من(. سهم من هم این است که فرزندانم را نرنجانم، کتک نزنم 

و ... تا این که آنها در آینده بازوی من باشند. انسان بازوی خودش را اذیت نمی کند. خداوندا هرچه باعث بازو شدن ایشان است به من 

عنایت کن. نمی شود یکنفر بازوی شما باشد و در مقابل شما باشد.شرایطی فراهم شود که امور من بوسیله ایشان اداره شود. بچه ای 

که عقده ای شد، از خانه فرار کرد، جاهل ماند، بی ایمان شد، نمی تواند جای پدر را بگیرد. 

َو كَثِّْر ِبِهْم َعَدِدي

 یکی از راههای زیاد شدن فرزندان، این است که شرایط ازدواج را در سن کم برای ایشان فراهم کنیم. تشویقشان کنیم که

سوال: حضور قلب در نماز چگونه حاصل می شود؟

پاسخ استاد الهی: از معصوم همین سوال پرسیده شده و فرموده اند: در هنگام وضو، با دقت وضو 

بگیرید. این دقت به معنای وسواس نیست. وضو مانند شستن دست و صورت است اما باید دقت شود که هنگام 

شستن صورت، به اندازه پهنای فاصله دو انگشت شست و انگشت بزرگ شسته شود و از رستن گاه مو تا چانه به همه 

قسمتها آب برسد. در شستن دستها باید آرنج و کمی بالتر از آن شسته شود تا مطمئن شویم مقدار لزم برای وضو شسته 

شده و یکی از راههای حصول اطمینان این است که دستتان را از آرنج زیر شیر آب بگیرید. خواندن اناانزلناه و آیة الکرسی  

وضو را کامل می کند. اگر موفق به حضور قلب در نماز نشدید هنگام تشهد نسبت به حضور قلب مواظبت کنید که در 

اینصورت از نظر خدای متعال نماز شما باحضور قلب همراه بوده است. 

سوال: در سیره ائمه^ نقل شده است که اهل مزاح بوده اند؛ از طرفی روایت داریم که شوخی عقل 

را زائل می کند جمع این روایات چگونه است؟
پاسخ استاد الهی: گاه یک عاقل شوخی می کند و گاه غیر عاقل. در روایات ما سفارش شده هنگام شوخی از عقل 
استفاده کنید. عاقل این قدرت را دارد که مطلب مهمی را در قالب شوخی به مخاطب خود تفهیم کند. عاقل وقتی ازدواج 

می کند،بهترین عمل انجام می شود اما ازدواج جاهل، با خسارت همراه است. سیره اهل بیت^شوخی و مزاح بر اساس 

عقل است که خسارتی بهمراه ندارد و مفید فایده است. همه مراجعی که بنده محضر آنها را درک کردم اهل مزاح بوده اند؛ اما 

مزاحهای مفید و سالم، نه مزاحی که باعث تحقیر دیگران و از بین رفتن آبرو و وجاهت فرد شود.  و سایرعلمای ما هم بر اساس 

عقل و شرع مزاح داشته اند. 

سوال: خانمی پرسیده اند که من بخاطر خانه داری، فرصت کالس رفتن ندارم، اما با همسرم در خانه 

مباحثه روایتخوانی داریم، آیا این کافی است؟
پاسخ استاد الهی: همه معارف در همین روایتخوانی خالصه شده است، امام صادق ×فرمودند: قدر و جایگاه شیعیان 
اِدُق× اْعرِفُوا َمَنازَِل ِشيَعِتَنا ِبَقْدِر َما يُْحِسُنوَن ِمْن ِرَوايَاتِِهْم َعنَّا فَِإنَّا  ما به اندازه روایاتی است که از ما در نزد آنهاست. قَاَل الصَّ

ثاً. فقیه کسی است که اهل روایت است نه کسیکه با پنجاه یا صد روایت آشناست  َل نَُعدُّ الَْفِقيَه ِمْنُهْم فَِقيهاً َحتَّى يَُكوَن ُمَحدَّ

و برای استنباط سراغ اصول عملیه می رود . حضرت فرمود علم کم بود، کثّره الجهالء ؛ ائمه^ لعنت کردند کسانی را که 

 علم ایشان را کافی نمی دانند و مطالب دیگر را با آن مخلوط می کنند. بخصوص به خانواده ها عرض می کنم اگر می خواهید

 نجات پیدا کنید صحیفه سجادیه بخوانید   زیرا صحیفه روایات پشت سر هم و بدون قاَل قاَل است. 

سوال: راه ارتباط با امام زمان   #چیست؟

پاسخ استاد الهی: امام زمان# در غیبت کبری با هیچ فردی ارتباط ندارند. در زمان غیبت صغری یک مقدار در باز بود، 
اما بعد از آن، این مقدار ارتباط هم قطع شد. یعنی اگر شما هر کسی را که ادعای ارتباط با امام زمان# کرد، در هر مقام و 

جایگاهی تکذیب کنید، کار درستی کرده اید. علمایی هم که تشرفشان خدمت حضرت مطرح شده کسانی بوده اند که از 

طرف امام زمان# مورد توجه خاص قرار گرفته اند، و ارتباط از طرف آن حضرت بوده است. حضرت ولی عصر#  برای 

این که راه گم نشود، با برخی مومنین ارتباط برقرار می کرده اند. اکثر  ایشان  در زمان مالقات، تحت تصرف حضرت قرار گرفته 

و متوجه حضور امام×نمی شدند.    ما با اطعام، صدقه و ابالغ معارف به آن حضرت نزدیک می شویم. ما نیازمند به تقرب 

هستیم و چه ضرورتی دارد که با ایشان ارتباط داشته باشیم. و تقرب از این راه برای ما حاصل است.

سوال: عالج چشم و هم چشمی خانمها؟
پاسخ استاد الهی: شاید مقداری از آن طبیعی باشد، اما مقدار غیر طبیعی که منجر به حسادت میشود، خوب 

 نیست. چه بسا خداوند میخواهد نعمت فراوانی را در اختیار فردی قرار دهد تا او را امتحان کند و اگر 

من به او حسادت داشته باشم به جنگ خداوند رفته ام. من باید از خداوند بخواهم 

که همان نعمت و بیشتر از آن را به من عنایت کند. شما نمی دانید این خانم که زندگی خوبی دارد، چقدر 

برای مادرش احترام قائل شده است.ولی شما یکبار با لطف و رحمت با پدرت صحبت نکرده ای. آن خانم چون مادرش را 

کتک زده، امروز  از شوهرش کتک می خورد. برخی افراد را از چرخ گوشت عبور داده اند تا به این زندگی رسیده اند. من هم از 

گذشته ام عذر خواهی کنم و از خداوند بخواهم لطفش را شامل حال من کند. 

برای ما علم آموختن مانند کندن چاه با سوزن است؛ اما برای آقای بروجردی&این طور نبوده است. خیلی از علما سعی 

کردند حکومت تشکیل دهند و امور را اصالح کنند اما فقط امام خمینی& موفق به تشکیل نظام اسالمی شد. در انتخاب 

رهبری به عنوان رهبر، برخی از نمایندگان خبرگان آن موقع می گفتند که گویا ما اتفاق نظر روی ایشان داشتیم. این به این 

خاطر است که ایشان قم را بخاطر مراقبت به پدرش ترک کرد. 

من از خداوند بخواهم آنچه را به دیگری داده است به من هم عنایت کند؛ نه این که اعتراض کنم چرا به دیگران نعمت داده 

است؟ از خدا نباید سوال کرد، خدا از ما سوال می کند. اگر کسی حسادت نکند و از خداوند درخواست داشته باشد، خدا بخیل 

نیست؛ و ال یک طائفه را پیغمبر نمی کرد )خانواده ابراهیم(. اما گاه می بینید که در یک طائفه یک نمازخوان هم پیدا نمیشود. 

سوال: آیا فلسفه از علوم اهل بیت^ است؟ آیا با فقه قابل جمع است؟ چطور برخی بزرگان هم 
تفسیر قرآن داشته اند و هم فلسفه خوانده اند؟

پاسخ استاد الهی: من جواب این سوال را دنبال کرده ام و نتیجه اش را به شما می گویم. مثال ادبیات، یک علم است اما از 
ادبیات، دین در نمی آید؛ لذا کسی هم با ادبیات به خاطر ضدیتش با علوم اهل بیت^ مخالفت نکرده است و نیز علم 

منطق. اما وقتی نوبت به فلسفه رسید، علما حساس شدند که نکند فلسفه به دین ضربه بزند؛ لذا سالها تالش کردند که فلسفه 

اسالمی درست کنند. اگر فلسفه به همان شکل فلسفه یونانش باقی می ماند، مانند منطق و ادبیات می بود؛ اما وقتی وارد 

دین شد، در عقاید دخالت کرد. 

آیت الله خوشوقت& می فرمودند؛  از فلسفه دین بیرون نمی آید. عده ای تالش دارند بین فلسفه و دین تقابل درست کنند، 

در حالی که تقابلی نیست،و باید به فلسفه مانند علم منطق نگاه کنیم و نباید آن را وارد دین کنیم. عالمه طباطبایی& هم 

در نهایت به دو کتاب بدایه و نهایه اکتفا کرد و مطالعه ایندو را کافی دانست.

 سوال: در ارتباط با همسایه ها، برخی بچه ها را    رها می کنند تا خودشان مشکالتشان را با هم 

حل کنند، آیا   این درست است؟

پاسخ استاد الهی: به نظر من درست است اما به این شرط که شما مدیریت کنید. اگر الن بچه با کوچه آشنا شود و به مرور 
حرفهای زشت را بشنود بهتر است از این که همه این ها را بعدا یکجا بشنود.  بچه ای که به بیرون از خانه رفت وآمد دارد باید تحت 

کنترل باشد و احساس نکند آزاد است و از طرفی تحت فشار هم نباشد. نباید بچه را در خانه نگه داشت و دین را به او آموخت. بچه 

هایی که با این قالب تربیت میشوند، بمحض ورود به جامعه، دینشان را از دست می دهند.  اگر به مرور بالی سر فرزندان خود 

 بودید و دعا و لطف و مهربانی خود را شامل حالشان کردید از فتنه ها حفظ خواهند شد و تا آخر عمر دعاگوی شما خواهند بود .

سوال: برای آمرزش گناهان خاص چه کنیم؟
پاسخ استاد الهی:این هم یک ادا بازی است که جدیدا مطرح می شود. گناه استغفار دارد. امیرالمومنین× می 
فرماید؛ اگر من بعد از گناه، توفیق دو رکعت نماز داشتم، نگران این گناه نیستم. پس شما استغفار کن و سعی کن گناهت را 

تکرار نکنی و اگر تکرار شد، دوباره استغفار کن و زمینه سوار شدن شیطان بر خودت را مهیا نکن.

صحیـفه
سجادیه
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َو َزيِّْن ِبِهْم َمْحَضِري

فرزندانی را که خوب تربیت نکرده باشیم زینت محضر ما نمی شوند. بخصوص فرزندانتان را بخشنده بار 

بیاورید، حتی اگر خودتان خسیس هستید. مثال یک چیز با ارزش را برای هدیه به رفیقش به اوبدهید. زن را نباید بخشنده 

 بار آورد زیرا نقش حسابدار شما را دارد و اموال شما در اختیار اوست و اگر حسابدار، بخشنده شد، حالل و حرام را قاطی 

 می کند.

 زن هرمقدار بخیل باشد و مرد هر مقدار بخشنده باشد برای او فضیلت حساب میشود.

َو أَْحِي ِبِهْم ِذكِْري

در صورتی می توانند راه شما را ادامه دهند که مانند عقاید شما را داشته باشند. مخصوصا الن فردی ممکن است ده عقیده 

از عقاید  شما را داشته باشد، اما اهل تبری نباشد، این فرد فاتحه اش خوانده است. مانند درخت گردویی که پر گردو است، اما 

وقتی گردوها را باز می کنید می بینید که پوچ است. 

مثال طرف همه عقاید ما را دارد اما ضد ولی فقیه و انقالب است. مثال طرف عقد موقت را قبول ندارد، با این عقیده، او هم در 

کار ملعون ثانی که          درباره اش فرمودند باعث این همه زنا شده است، شریک می شود.

َو اْجَعلُْهْم لِي ُمِحبِّيَن 

شما اگر فرزندتان را بزنید، محب شما نمی شود، باید فرزندت را ببوسی و با او مالطفت کنی، هنگام مریضی بالی سرش حاضر 

باشی و به مادرش نسپرید وقتی کارنامه را به شما نشان می دهد تشویقش کنی. 

َو َعلَيَّ َحِدِبيَن ُمْقِبلِيَن

بچه ها نوعا طرف مادرانشان هستند و به مادر بیشتر محبت دارند، این اتفاق بزرگترین فاجعه تربیتی است. باید هر قدر که 

به مادر محبت دارند، به پدر هم محبت داشته باشند. باید بچه ها بتوانند اسرارشان را با پدر در میان بگذارند. هرچند برخی 

کارها از مادر بر می آید. مثال شما از شهرستان با منزلتان تماس می گیرید، به همسرتان بگویید که گوشی را بده به پسرم با او هم 

صحبت کنم. گاهی همین تماس شما باعث اعتماد به نفس او می شود. گاهی اگر به یک بچه نامنظم، اعتماد به نفس بدهید، 

خیلی در آینده به درد شما می خورد. 

مدرسه؛ هم مدیر می خواهد و هم ناظم. ناظم باید محکم باشد، اما مدیر لزم نیست خیلی محکم باشد؛ بلکه فرد ظریف و 

منظم احتیاج دارد. 

 رهبری الن اگر یک فرد ساده ای باشد، نمی تواند کشور را این طور رهبری کند؛ آن هم در طول این همه سال.

 آقای مجتهدی& می فرمود  المومن کیس، یعنی قالتاق؛ یعنی نمی توانند سر او کاله بگذارند و دورش بزنند. 

ُمِطيِعيَن، َغْيَر َعاِصيَن

فرزندانت را طوری بار بیاور که پشت سرت حرف نزنند و خرابکاری نکنند. 

َو َل َعاقِّيَن َو َل ُمَخالِِفيَن َو َل َخاِطِئيَن. 

باید بررسی کنید که در روایات یک نفر چه موقع عاق می شود. فرق خطا و عصیان و عاق چیست. اگر بتوانیم این امور را از 

روایات استخراج کنیم، یک قالب تربیتی برای جامعه به دست می آید. حتی اگر دو سال هم برای آن وقت بگذارید ارزش 

دارد. رفقا با هم وقت بیشتری روی دعای فرزندان و دعای والدین بگذاریم 
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)4( اللَُّهمَّ اْشُدْد ِبِهْم َعُضِدي، َو أَِقْم ِبِهْم أََوِدي، َو كَثِّْر ِبِهْم َعَدِدي، َو َزيِّْن ِبِهْم َمْحَضِري، َو أَْحِي ِبِهْم 

ِذكِْري، َو اكِْفِني ِبِهْم ِفي َغْيَبِتي، َو أَِعنِّي ِبِهْم َعلَى َحاَجِتي، َو اْجَعلُْهْم لِي ُمِحبِّيَن، َو َعلَيَّ َحِدِبيَن ُمْقِبلِيَن 

ُمْسَتِقيِميَن لِي، ُمِطيِعيَن، َغْيَر َعاِصيَن َو َل َعاقِّيَن َو َل ُمَخالِِفيَن َو َل َخاِطِئيَن.

 صاحب فرزند       شوند؛ مثال یک مبلغی را به آنها برای صاحب فرزند شدنشان هدیه بدهیم.


