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منبـــر

ٍة رَُسوالً أَِن اْعبُُدوا  »َو لََقْد بََعثْنا في  كُلِّ أُمَّ
اللََّه َو اْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َو 
اللَُة فَسيُروا ِفي اْلَرِْض  ْت َعلَيِْه الضَّ ِمْنُهْم َمْن َحقَّ
بيَن« )النحل : 36(. فَانْظُُروا كَيَْف كاَن عاِقبَُة الُْمَكذِّ

تمام برکات معنوی و تقرب ما به خداوند در سه موضوع است 
که اگر این سه موضوع درست دریافت شده باشد، سایر امور 

تحت تاثیر آن خود بخود شکل می گیرد. 
الزم نیست شما حسادت را از وجود خودتان بیرون کنید؛ مگر 
حسادت، شهوت و غضب را می  توانید از خودتان دور کنید؟ 
شهوت، حتی یک فرد هشتاد ساله را که ظاهرا  شهوتی ندارد، 
دچار گناه کرده است. مگر شما می توانید فرزندتان را مطیع 
کنید؟ مگر شما می توانید برای خودتان سالمتی را فراهم کنید؟ 
ممکن است دارو بخورید، اما شفا از خداست.  ممکن است 
شما به مشهد بروید، اما قبول زیارت، از جانب خداست. ممکن 
است شما بخوابید تا آرامش پیدا کنید، اما گاه بیدار می شوید و 

می بینید حالت افسردگی دارید. 
اگر آن مسائل اصلی اصالح نشود، سایر اموِر تحت تاثیر آن 
منحرف می شود؛ شما قرآن می خوانید، اما قساوت پیدا می 
کنید؛ »رُبَّ تال القرآن و القرآن یلعنه«. اگر شما امور اصلیتان 
درست باشد، حتی در بازار که محل شیطان است، قرب پیدا 
می کنید. شما خرید و فروش می کنید، اما ُعلُوِّ درجه و مقام پیدا 

می کنید.
 این سه امر اصلی، مواسات، مواالت و معادات است. باید 
معلوم شود که ثلث وجود شما که مربوط به محبت است، 
درست چیده شده. باید معلوم شود چه کسی را دوست دارید 
و از چه کسی متنفر هستید. کسی که امیرالمومنین و سایر ائمه 
را نپذیرفت، تکلیف خودش و فرزندانش معلوم است. اما ما که 
معرفت به ائمه پیدا کرده ایم و تا امام زمان را می شناسیم )پس 

این خطر ما را تهدید نمی کند(.  
مشکلی که نظام جمهوری اسالمی را تهدید 
می کند، این است که االن با این که مشکالتمان 
را با کشورهای خارجی و اهل سنت تا حدودی 
حل کرده ایم مؤمنین به جان هم افتاده اند؛ 
دشمن از همه جا نا امید شده و می خواهد ما را 
به جان هم بیندازد و این راحت ترین راه است. 
من یک عقیده ای را حق و غیر آن را باطل می 
دانم و شمشیر را از رو بسته ام و می گویم هر 

چه می خواهد بشود. قرآن می فرماید: 
ٍة رَُسواًل منهم  أَِن اْعبُُدوا اللََّه َو  »َو لََقْد بََعثْنا ِفي  كُلِ  أُمَّ
اْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت- فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه- َو ِمْنُهْم 
اللَُة« آیه فوق، عبادت خدا را  ْت َعلَيِْه الضَّ َمْن َحقَّ

 به اجتناب از طاغوت تفسیر می کند.

پیغمبر اکرم‘می فرمایند؛ من 
بعد از خودم از سه چیز بر امتم می ترسم  قَاَل 
ِتي ِمْن  رَُسوُل اللَِّه ‘  ثثاََلثٌَة أََخافُُهنَّ َعلَى أُمَّ

ُت الِْفتَِن- َو  اَللَُة بَْعَد الَْمْعرِفَِة َو َمَضالَّ بَْعِدي- الضَّ
َشْهَوُة الْبَطِْن َو الَْفرْج ..  

مذالة الفتن ... هوا وقتی غبارآلود شود، چشم ظاهری کار نمی 
کند و باید چشم باطن باز شود. سر و صداها زیاد شده است. 
اگر تاریخ را خوانده باشیم، می بینیم که شرائط االن خیلی شبیه 
زمان عمر و عاص و معاویه و قرآن بر سر نیزه کردن است. عمر و 
عاص چه چیزی در وجود ما دید که به این فکر افتاد اگر قرآنها را 

بر سر نیزه کند می تواند ما را فریب دهد.
و شهوة البطن و الفرج؛ من این طور می فهمم که آن دو امر 
اول، وابسته به امر سوم است. چون ما نمی خواهیم بعد از 
معرفت، گمراه شویم؛ اماعالقه به اموری، انسان را با خود می 
برد ، ایمان انسان را از بین می برد و حاضر به معامله می شود. 
خیلی از کسانی که طرفدار بزرگان هستند، کیسه دوخته اند. 
شعارهایی که االن در فیضیه داده شد، ظاهر خیلی خوبی دارد 
و حق هم هست؛ اما باید مواظب باشیم که چرا این طور شد؟ 
چرا تیری که باید دشمن را نشانه می گرفت خود ما را هدف قرار 
داده است؟ هیچ ضمانتی نیست که ما هم این طور نشویم. 
در خیلی موارد، حواسها پرت می شود. برخی سابقه سیاسی را 
مالک می دانند. اما من می گویم حتی طرفداران نظام هم باید 
افراط و تفریط نکنند و درست صحبت کنند. ما هم باید به آنها 
تذکر دهیم؛ اگر آنها پذیرفتند و تعدیل شدند، امور دیگر هم 

اصالح می شود.
اگر قبل از این که به خانه حضرت زهرا سالم الله علیها حمله 
کنند، پنجاه نفر اعالم طرفداری از حضرت می کردند و دشمن 
می فهمید که امیر المومنین قدرت و طرفدار دارد، سراغ خانه 
حضرت نمی رفتند. اگر امثال ابن عباس وظیفه شان را در قبال 
امام حسین و کربال درست تشخیص می دادند و عمل می 

کردند، کار به آنجا نمی کشید. 
آقای بهجت & می فرمود مگر کل ما چند 

نفر هستیم که به جان هم افتاده ایم؟
اگر مردم در نهم دی 1388 به خیابان نمی 
آمدند، االن تانکهای آمریکا قم و سایر شهرها 
را محاصره کرده بود. اگر مردم وارد نمی شدند 
باید هزینه هزار برابر می دادند تا جبران می 
شد. االن هم هر کسی باید وظیفه خود را 

بفهمد. 
ما  مواسات  دارد؛  مشکل  ما  امر  سه  این 
درست نیست؛ و نیز معادات و مواالت ما. 
ما امیرالمومنین را نمی شناسیم، اگر می 

غد  یـریه
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اگر هر فردی خانواده خودش را اصالح کند، جامعه اصالح می شود.
اگر مردم در نهم دی 1388 به خیابان منی آمدند، االن تانک های 

آمریکا قم و سایر شهرها را محارصه کرده بود. 
 نود هزار فرشته اطراف عرش هستند که عبادتی بر آنها واجب نشده است جز اطاعت از 

امیراملومنین× و بیزاری از دشمنان علی و استغفار برای دوستان علی×.

 این نکته هنوز برای ما مبهم است که هر قدر در وجود ما معرفت به امام بیشتر شود،احاطه ما به عالم وجود بیشتر

 می شود. مثل این که به شما بگویند که اگر فالن کتاب به شما برسد،شما مجتهد می شوید. امام همان کتاب حّی است؛ 

همان قرآن حّی است؛ همان هدایت واقعی است؛ که خداوند بصورت سیار در وجود مومن قرار داده.

راه رسیدن به کمال، توجه به زن و فرزندان است. همین که فرزند شما و نسلتان خوب تربیت 
شود، برای شما کافی است و نیازی نیست دنبال کار فرهنگی باشید. اگر روحانیت، سپاهیان و 

... از اول انقالب مراقب تربیت خانواده هایشان  بودند، هیچ نیازی به کار فرهنگی نبود

بخصوص به خانمها می گویم که برای تربیت فرزندانتان وقت بگذارید؛ اگر یک فرزند حافظ قرآن تربیت 
کنید، به اندازه همه کارهایی که برای بچه ها انجام می شود، فایده دارد. اگر هر فردی خانواده خودش را 

اصالح کند، جامعه اصالح می شود. 

اشکال ما این است که در هر جایی بطور ناقص کار کرده ایم. ما خانواده مان را که دائم با آنها 
هستیم، فراموش کرده ایم. این تاثیر را جدی بگیرید. ما باید فرزندانمان را اصالح و برای امام 

زمان×تربیت کنیم؛ وظیفه دیگری نداریم؛ »قوا انفسکم و اهلیکم نارا«.
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روایتمنبـــر
خوانی

شناختیم دچار این مشکالت نمی شدیم.
ابوذر می گوید من عجیبترین مطلب را راجع به 

امیرالمومنین از پیامبر شنیدم: نود 
هزار فرشته اطراف عرش هستند که 
عبادتی بر آنها واجب نشده است 
جز اطاعت از امیرالمومنین× 
و بیزاری از دشمنان علی و استغفار 

برای دوستان علی×.
این یعنی ما هم باید همین طور 
باشیم؛ باید هر روز یک فضیلت 
چنان  بشنویم؛  امیرالمومنین  از 
تا ظهر  نخوریم  اگر صبحانه  که 
دوام نمی آوریم. لذا باید هر روز 
بدانیم.  را  معصوم  فضیلت  یک 
اگر حدیث نخوانیم، نمی توانیم 
این فضایل را بیاموزیم. اگر علی 
×را نشناسیم، دشمن  را هم 
نمی شناسیم و لذا اشتباها با والدین 

و مرجع تقلید و ولی فقیه دشمنی می کنیم . اگر محبت 
درست به ما می رسید، نوکر پدرمان می شدیم؛ نه نوکر 
یک فرد بی سر و پا. درباره بیزاری از دشمن، حضرت فرمود 
زیارت عاشورا بخوانید. اگر االن کسی زیارت عاشورا را هر 
روز نخواند نمی تواند برای امام زمان و اسالم مفید باشد. 
اگر روزی صد لعن و سالم نگوید نمی تواند دین را پیش 
ببرد و نهایتا می تواند مواظب خودش باشد که آن هم بعدا 

دچار لغزش خواهد شد. 
مواسات و رسیدگی به دوستان امیرالمومنین باید داشته 
باشیم. از حضرت پرسید حداقل مواسات چیست؛ حضرت 
فرمود دعا کردن برای دوستان امیرالمومنین. لیست نام 
پنجاه  خانواده از دوستانتان را داشته باشید و برای آنها 
دعا کنید و صدقه بدهید . اینکه می شنویم فالن دوستمان 
بیماری پیدا کرده بخاطر دعا نکردن ما برای آنهاست؛ 

بخاطر این است که با آنها مواسات نداشته ایم. 
رفقا شب جمعه است و من به شما 
خبر می دهم که اگر می خواهید 
باعافیت زندگی کنید و برای شما و 
خانواده تان مشکل پیدا نشود، یک 
خانواده فقیر را شناسایی کنید و 
به آنها رسیدگی کنید. ولو این که 
فقط بتوانید سیب زمینی آنها را 
مومنین  بخصوص  کنید؛  تامین 
دیگر.  کشورهای  از  مهاجر 
حضرت در ادامه فرمود خداوند 
اسرافیل  میکائیل،  جبرائیل، 
و عزرائیل را به اطاعت از 
علی×و بیزاری از 

دشمنان علی×و استغفار برای دوستان 
علی×اختصاص داد. خداوند می خواهد این سه 

امر )مواالت، معادات و مواسات( در 
برنامه زندگی مومن قرار داده شود.

کس  هر  باقر×فرمود؛   امام 
می خواهد بفهمد که در محبتش به 
ما صادق است، دل خود را امتحان 
کند؛ اگر دید که هم به ما و هم به 
دشمن ما محبت دارد، از ما نیست و 

ما هم از او نیستیم. 
اگر می بینید توفیق زیارت حرم را از 
دست داده اید؛ به این خاطر است 
که در تبلیغ، به نوعی عالقه به غیر 
مومنین پیدا کرده اید و به نحوی 
به دشمن گره خورده اید. من باید 
وظیفه ام را انجام دهم، حتی نسبت 
به کافر؛ اما نباید محبت او را در دل 

وارد کنم.
ما اجازه نداریم با پدرمان قهر کنیم؛ اما اگر چنین 
اشتباهی رخ داد، باید مراقب باشیم که حق نداریم 

محبت او را از دلمان بیرون کنیم و از او ببّریم. 
حضرت فرمود اعوذ بالله من همزات الشیطان. از ایشان 
پرسیدند: همزات شیطان چیست؟ فرمود: این که بغض 
اهل بیت وارد قلبت شود. عرض کرد مگر ممکن است که 
ما بغض اهل بیت را پیدا کنیم؟ فرمود: بله، به این شکل 
که با دشمن امیرالمومنین دوست شوید یا با دوستان او 
دشمنی کنید. حتی اگر شیعه ای محکوم به اعدام است، 
حق نداریم با او بدرفتاری کنیم. حضرت فرمود؛ دوست 
ما را دوست بدارید ولو قاتل پدرتان باشد و با دشمن ما 

دشمنی کنید حتی اگر پدرتان باشد.
همه امید ما به شبهای جمعه است؛ این را من از علما 
آموخته ام. هر جا که جا ماندید، شب جمعه می رسید؛ 
شب حسین و فاطمه است. حتی اگر جشن والدت 
امام حسین  روضه  بود،  پیامبر هم 
زیرا  نکنید؛  ترک  را در شب جمعه 
خود پیامبر دوست دارد روضه امام 
حسین×برقرار باشد و جشن هم 
گرفته شود. ما با حسین×تا اینجا 
آمده ایم و می خواهیم این مسیر 
را با سید الشهدا به پایان برسانیم.  و 
صلی الله علی سیدنا  و نبینا  و حبیب 
قلوبنا محمد و آله الطبین الطاهرین 

المعصومین.

ِن اتََّبَع َهواُه ِبَغْيِر  َعِن الُْمَعلَّى بِْن ُخَنْيٍس  َعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه ع  ِفي َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجَل  َو َمْن أََضلُّ ِممَّ

ِة الُْهَدى. بحار األنوار )ط - بيروت( ؛ ج 2 ؛ ص302 ُهدًى ِمَن اللَّهِ  يَْعِني َمنْ  يَتَِّخُذ ِديَنهُ  َرأْيَُه ِبَغْيِر ُهَدى إَِماٍم ِمْن أَئِمَّ

ْمعَ  َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد كُلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤال. فیزیک از فیزیکدان نقل می   قرآن می فرماید:َو ال تَْقُف ما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم، إِنَ  السَّ
شود؛ علم دین هم باید از روایات نقل شود. فرمودند طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوق النکارنا. انکار اهل بیت 

هم یعنی ضاللت. 

وُح ِبَغْيِر الَْجَسِد اَل يََتَحرَُّك َو اَل يَُرى َو الَْجَسُد  َعِن الَْعالِِم ع أَنَُّه َقاَل: الَْقَدُر َو الَْعَمُل ِبَمْنِزلَِة الرُّوحِ َو الَْجَسِد َفالرُّ

ِبَغْيِر الرُّوحِ ُصوَرٌة اَل ِحَراَك لَهُ  َفإَِذا اْجَتَمَعا َقِويَا َو َصلَُحا َو َحُسَنا َو َملَُحا .... ثُمَّ تاََل َهِذِه اْليََة َو لِكنَّ اللََّه َحبََّب 

َسْت  ْيطَاِن َفإِْن أََحبَُّه اللَُّه تََقدَّ إِلَْيكُُم اْلِيماَن َو َزيََّنُه ِفي ُقلُوِبكُمْ  اْليََة ثُمَّ َقاَل ع َوَجْدُت ابَْن آَدَم بَْيَن اللَِّه َو بَْيَن الشَّ

هِ . بحار األنوار )ط - بيروت( ؛ ج 5 ؛ ص54 أَْسَماُؤُه َخلََّصُه َو اْسَتْخلََصهُ  َو إاِلَّ َخاَل بَْيَنهُ  َو بَْينَ  َعُدوِّ

 یک معنی ساده روایت این است که تا وقتی در کفش فرد، ریگی نباشد، شیطان به او کاری ندارد. حبب الیکم االیمان و کرّه الیکم 
الکفر؛ همین باعث شده است که ما از آنها جدا شویم و لذا از کافر و وهابی متنفریم ولی از مومن خوشمان می آید. 

روایت:

لْعِ الُْمْعَوجِّ إِْن تََركَْتُه انَْتَفْعَت ِبِه َو إِْن أََقْمَتُه كََسرْتَُه .   َقاَل َرُسوُل اللَِّه ‘ إِنََّما َمَثُل الَْمْرأَِة َمَثُل الضِّ

الكافي )ط - السالمية(؛ ج 5، ص: 513

ترجمه: پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: مثال زن مانند دنده کج است اگر آن را رهاکنی از او بهرمند میشوی و اگر برای از بین 
رفتن کجی آن تالش کنی خواهد شکست...

بیان استاد : خداوند هرگز استخوان کج نمی 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 نمی تواند بچه را یک ماه نگه دارد؛ پس زن باید کج باشد و اال زن نیست. اگر شما دیر به خانه بیایید و زن شما اعتراض کند،بخاطر 
بداخالقی زن نیست،بلکه این ُخلقش باعث حفظ خانواده است؛ شما نباید دیر می آمدید. این که فرموده اند صبر 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 همسرش می بیند،لذا اگر مرد همیشه دست خالی به خانه بیاید می گوید او مفت خور است و دستش در جیب پدرش 
است. امیرالمومنین بداخالق نیست،اما خشن فی ذات الله است؛ زیرا اگر خشن نباشد،نمی تواند امیری کند. مرد طوری برخورد 

کرده است که در ذهن زنش یک بچه است و لذا زن نمی تواند برخورد خوبی با او داشته باشد. 

اگر االن یک غذای داغ برای شما بیاورند،آن را دفعًة نمی خورید بلکه آن را فوت می کنید و ... تا سرد شود و بعد می خورید. زن در ایام 
حیض و استحاضه کمبود خون دارد و لذا حتی اگر سربه سر شما بگذارد و حتی با یک شیء به سر  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 شما فرزندان شما را نگه می دارد؛ حافظ ناموس شماست؛ خیلی به او عالقمند می شوید؛ اگر او نمی 
بود،شما باید مثل سابق در خیابان ولگردی می کردید،مثل االن که وبگردی می کنید!

همسر شما از صبح با بچه مشغول بوده است و حوصله اش سر رفته است،وقتی شما وارد خانه می شوید،او آماده ظلم کردن به 
شماست؛ لذا نباید کاری کنید که او تحریک به ظلم شود. یک بار به همسرتان بگویید شما بنشینید تا من برایت چای بیاورم. مگر می 

شود خدا موجودی را خلق کند که ظلم کند! شما روایت را درست نفهمیده اید.

 کسی که خانواده خودش را 
نتوانسته تربیت کند، چطور 
به فکر تربیت جامعه افتاده 
است؟ امیرالمومنین×  

فرمود اگر کسی به فکر 
جلوگیری از فساد است، 

تالش کند خانواده خودش 
را حفظ کند؛ » قوا انفسکم و 

اهلیکم ناراً «.

اگر آن مسائل اصلی اصالح نشود، 
سایر اموِر تحت تاثیر آن منحرف 
می شود؛ شما قرآن می خوانید، اما 
قساوت پیدا می کنید؛ »ُربَّ تال 
القرآن و القرآن یلعنه«. اگر شما 
امور اصلیتان درست باشد، حتی 
در بازار که محل شیطان است، 

قرب پیدا می کنید. 

قال الصادق عليه السالم
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یارت عاشـــورا را هر روز نخوانـــد نمـــی تواند برای  گـــر کســـی ز  ا
امام زمان و اســـالم مفید باشـــد. 

اگر در هر جلسه هیچ کار نکنیم و فقط صحیفه سجادیه بخوانیم 
به همه ی آنچه در آن مجلس الزم است رسیده ایم.

اگر علی؟ع؟ را نشناسیم، دشمن  را هم منی شناسیم و لذا 

اشتباها با والدین و مرجع تقلید و ولی فقیه دشمنی می کنیم .
ما باید فرزندانمان را اصالح و برای امام زمان× تربیت کنیم؛ وظیفه دیگری 

نداریم؛ »قوا انفسکم و اهلیکم نارا«

راهکاراصالح زندگی
یکی از اصولی که باید درباره خودمان بپذیریم، این است که باید نسبت به خانواده مان متعهد 

باشیم. خدای متعال تکوینا طوری برنامه ریزی کرده است که اگر کسی بصورت طبیعی در این مسیر قرار بگیرد، 
امورش اصالح شود. در جریان ازدواج » لتسکنوا الیها « و » مودًة و رحمًة « مطرح است. آسیبهایی که ما به هر نوعی 

دچارش می شویم، یک ربطش به بی توجهی ما نسبت به خانواده است. زن، وظیفه ی زن بودنش را درست انجام نمی دهد و 

مرد هم وظیفه مرد بودنش را؛ طبیعتا فرزندان هم همین طور خواهند شد. 

راه حل مشکالت
اگر کسی دچار گرفتاری روحی یا مالی است، بخاطر مشکالتیست که در خانه دارد. اگر می بیند عبادتهایش دچار نقصان است، 
در منزل کوتاهی کرده. » فقیه«، آخرین درجه ای است که به مومن می دهند؛ در عین حال، حضرت به کسی که زندگی را خوب 
اداره می کند فقیه خطاب می کند. »حسن تقدیر المعیشه« درباره کسی که اقتصاد خانه را خوب می داند، گفته نمی شود، بلکه 

درمورد کسی است که دانم  کار بوده، امور را خوب می فهمد. 

مواظبت از همسر
چه بسا مومن همسر با حیایی دارد که اعتراضی نمی کند، اما او رفیق باز است و مراعات نمی کند. زنش نیاز دارد، اما ازدواج مجدد 
می کند و بعد هم می گوید چرا زن من این طوری شد. نعمتی که خدای متعال داده، اوال برای همسرش است؛ اما این مرد آن را در 
جای دیگری صرف می کند. پیامکهای خوبش را برای دیگران می فرستد و باعث می شود اساس خانواده از هم بپاشد. این خانم 

دیگر نمی تواند برای بچه هایش مادر باشد و در کارش سست می شود. 

چرا اقتصاد زندگی بهم ریخته است؟ 
االن فهمیده اند که عمده ی آلودگی هوای تهران در مرحله اول بخاطر ساختمان های بلند است و در مراحل بعدی بخاطر دود 
خودروها و غیره است. هوای تهران چون خروجی ندارد، این قدر آلوده شده است. این که انسان این علت را بفهمد، خیلی مهم است. 
فرد نمی داند چرا اقتصادش خراب است و توفیقاتش کم شده، اگر هم به او بگویند کم بودن توفیقاتش، بخاطر رها کردن خانواده 

است، باور نمی کند. مالطفت افراد خانواده به هم و بی توجهی نکردن به یکدیگر تأثیر مهمی در رزق و نزول رحمت الهی دارد.

بزرگترین نعمت بعد از اسالم
خداوند برای این که آن ُخلق عظیم پیامبر ملسو هيلع هللا ىلص را به عالم نشان دهد، بر ایشان واجب کرد که نه تا زن بگیرد؛ و ااّل اگر امر به خود 
پیامبر ملسو هيلع هللا ىلصواگذار می شد، حتی یکبار هم زیر بار ازدواج نمی رفت ؛ زیرا وجود پیغمبر اکرم تعلقی به این دنیا ندارد. حضرت 

فرمود که بعد از اسالم – با وجود آن همه برکاتی که برای مردم داشت– داشتن زن خوب، بزرگترین نعمت برای یک مرد است.

تربیت خانواده برابر با تربیت جامعه
راه رسیدن به کمال، توجه به زن و فرزندان است. همین که فرزند شما و نسلتان خوب تربیت شود، برای شما کافی است و نیازی 
نیست دنبال کار فرهنگی باشید. اگر روحانیت، سپاهیان و ... از اول انقالب مراقب تربیت خانواده هایشان  بودند، هیچ نیازی به 

کار فرهنگی نبود و نه تنها با فتنه اخیر بلکه با دهها فتنه دیگر هم مقابله می شد.
 کسی که خانواده خودش را نتوانسته تربیت کند، چطور به فکر تربیت جامعه افتاده است؟ امیرالمومنین×  فرمود اگر کسی به 

فکر جلوگیری از فساد است، تالش کند خانواده خودش را حفظ کند؛ » قوا انفسکم و اهلیکم ناراً «.

اصالح جامعه
بخصوص به خانمها می گویم که برای تربیت فرزندانتان وقت بگذارید؛ اگر یک فرزند حافظ قرآن تربیت کنید، به اندازه همه 
کارهایی که برای بچه ها انجام می شود، فایده دارد. اگر هر فردی خانواده خودش را اصالح کند، جامعه اصالح می شود. ما چه کار 
داریم که عده ای نمی خواهند بپذیرند؟ وظیفه ما در رسیدگی به جامعه، انجام امر به معروف و نهی از منکر است. لذا نیاز نیست 

عده ای را به زور وارد دین کنیم . چرا این خانواده را که االن نزد ماست، رها کرده ایم؟

تربیت سربازان امام زمان
اگر ما روزی پنج ساعت وقت جدی و فعال برای خانواده هایمان بگذاریم، زیاد نیست. این را همِّ جدی خودمان قرار دهیم؛ امام 
زمان همین را از ما می خواهد. همین تعدادی که در این جلسه هستند، اگر اصالح شوند خیلی تاثیر گذار است! مگر خدا چقدر 
نیرو می خواهد؟ »قلیل من عبادی الشکور«. اشکال ما این است که در هر جایی بطور ناقص کار کرده ایم. ما خانواده مان را که دائم 
با آنها هستیم، فراموش کرده ایم. این تاثیر را جدی بگیرید. ما باید فرزندانمان را اصالح و برای امام زمان× تربیت کنیم؛ وظیفه 
دیگری نداریم؛ »قوا انفسکم و اهلیکم نارا«. نوع افرادی که از خانواده هایشان غافل هستند و بدنبال کار فرهنگی هستند، 

قصدشان کار فرهنگی نیست؛ بلکه می خواهند مشهور شوند یا در جایی مطرح شوند و آمار بدهند و ... . من قبول ندارم 
کسی که خانواده اش را رها کرده و می خواهد کار فرهنگی انجام دهد، با تعهد سراغ این کار رفته باشد.

سوال: در حدیث داریم که حالل محمد حالل الی یوم القیامه؛ طور می شود که 
گاهی برخی علمای دین برخی امور حالل را حرام می کنند؟

پاسخ استاد الهی: شما از کجا فهمیدید که علمای ما حالل را حرام کرده اند یا به عکس؟ یک مصداق ذکر کنید. یا شما 
پیغمبر هستید و یا از پیغمبر خبر می دهید که فالن امر حالل بوده است و علما حرام  کرده اند. علما همان حرام و حاللی را 

می گویند که پیامبر فرموده است.
سوال: با توجه به پوشش کاملی که خانواده بنده دارد، با افراد مریض و چشم چران چه برخوردی داشته باشیم؟

پاسخ استادالهی: آنها کار حرام می کنند و به ما مربوط نیست؛ ممکن است یک نفر به دیوار هم نظر حرام داشته باشد، آیا ما 
باید دیوار را خراب کنیم؟ امام جواد× فرمودند که غیرت بیجا باعث فساد زن می شود. شما فقط به همسرتان بگویید در 

برخی اماکن خاص مواظبت داشته باشد.
سوال: با بداخالقی های مرد در خانه چه برخوردی داشته باشیم.

پاسخ استاد الهی: همین مردی که بداخالقی می کند، برای شما پول هم خرج می کند. برای شما طال می خرد، مسافرت می 
برد و ... . قطعا مرد نباید در خانه بداخالقی کند؛ مردی که خانه را نا امن می کند، خودش را دچار مشکل می کند، نشاطش را از 
دست می دهد. مرد شما اگر یک بدی دارد، خوبی های زیادی دارد. زهرای مرضیه سالم الله علیها ضمانت فرمودند اگر زنی 

بداخالقی مرد را تحمل کند، با آن حضرت محشور خواهد شد. 

سوال: فردی عالمی را می بیند ولی تکبرش اجازه نمی دهد از او سوال کند، تکلیف چیست؟
پاسخ استاد الهی:   فرموده اند از عالم سوال نکنید، بلکه کنارش بنشینید تا مانند یک درخت خرما از او خرمایی شود. عالم 
واقعی می فهمد که اطرافیانش چه سوالی دارند. کنار عالم بنشینید تا از حالت معنوی ایشان استفاده کنید. پاسخ سواالت 
شما همیشه لفظی نیست، گاهی کنار عالم که هستید به شما جواب الهام می شود. چنان که حرم امام رضا×  که می روید 

گاهی به شما الهام می شود. 

سوال : چرا سنتها در جمهوری اسالمی کمتر احیا می شود مانند جلسات تبری و ازدواج موقت؟
پاسخ استاد الهی: جمهوری اسالمی مانند یک کشتی است. خیلی ها گمان می کنند کشتی جمهوری اسالمی همه دریاها 
را فتح کرده و به ساحل امن رسیده است. اما این طور نیست. این کشتی طوفان زده است. اتفاقاتی که امسال خواهد افتاد 
شدیدتر از تمام مسائلی خواهد بود که تا کنون رخ داده است. درباره سنتها ما باید مراقب باشیم که مجلس، قانون خالف شرع 
تصویب نکند؛ اما این که چقدر توان دارد اسالم را پیاده کند؛ به نظر من در حد دو مثقال است. درباره برخورد با بدحجابی، در 
خود نظام افرادی هستند که مخالفت می کنند. تالش می کنند به زنان اجازه ورود به ورزشگاه بدهند. سی سال است که تالش 
می کنند مسجد جامع بزرگی در تهران برای اهل سنت تاسیس کنند. این نظام قدرت مطلق ندارد. االن در خود نظام چه کسانی 
دارند تالش می کنند؟ نظام در این حد قدرت دارد که زمینه ای را فراهم کرده افرادی که می خواهند سالم بمانند، بتوانند. االن 
رهبری باید خانه مسیحی و یهودی و سنی برود تا آنها آرام شوند. باید با دراویش هم کنار بیاییم؛ همین افرادی که از کافر 

بدترند. 
شما االن در منزل خودتان می توانید دو ساعت تلویزیون را خاموش کنید؟ اگر توانستید خانواده پنج نفره تان را با رأی و اراده 
خودتان اداره کنید، می توانید توقع داشته باشید یک شهر  بطور اسالمی اداره شود. پس خدا را بخاطر این مقدار از امکانات که 
فراهم شده شکر کنید و در حد توان سنتها را احیا کنید. درباره عقد موقت، هم تا شکایتی نشود مشکلی برای فرد پیش نمی آید؛ 
اما اگر نظام بخواهد این سنت را مطرح و اعالم رسمی کند، همین متدینینی که نظام را قبول دارند، علیه نظام شعار می دهند. 

درباره جلسات تبری، اگر شما در منزلتان لعن کنید و زیارت عاشورا بخوانید و ... کسی به شما اعتراض نمی کند اما اگر بخواهید 
در مکان عمومی این کار را بکنید چون سنی ها هم هستند، نباید این کار را انجام دهید. امام باقر × هر روز پشت سر 
مخالفین نماز جماعت می خواند. لذا اگر رهبری هر روز پشت سر اهل سنت نماز بخواند کسی نمی پذیرد و می گوید ایشان 
سنی هستند. اما بیش از این نباید تبری را گسترش داد، اگر بگویند باید لعنهای زیارت عاشور را حذف کنید ما نمی پذیریم. 

پس نظام به این مسأله هم پرداخته است و این سنتها را در حد امکان رعایت کرده است. 
سوال: با توجه به این که تراشیدن ریش عادی شده است، ما در برخورد با این همه افراد ریش تراش چه کنیم؟

پاسخ استاد الهی: یکی از شرائط وجوب نهی از منکر، احتمال تاثیر است؛ اگر احتمال تاثیر نمی دهید، واجب نیست. 
سوال: آیا از وضعیت فعلی تربیت طالب راضی هستید؟

پاسخ استاد الهی: االن در حد رعایت ظاهر امر، تالشهایی کرده اند؛ اما در سابق اساتید اخالق، ساعتهایی می نشستند و افراد 
از محضر ایشان استفاده می کردند. االن هم باید چهل پنجاه نفر از علما معرفی شوند و ساعاتی را در هفته برای دیدار 

طالب وقت بگذارند تا طلبه ها بهره الزم را از محضر ایشان ببرند. 

قال الصادق علیه السالم: َخَرَج الُْحَسْيُن بُْن َعلِيٍّ ع َعلَى أَْصَحاِبِه َفَقاَل أَيَُّها النَّاُس 

إِنَّ اللََّه َجلَّ ِذكْرُُه َما َخلََق الِْعَباَد إاِلَّ لَِيْعرُِفوُه َفإَِذا َعرَُفوُه َعَبُدوُه َفإَِذا َعَبُدوُه اْسَتْغَنْوا ِبِعَباَدتِِه َعْن 

ي َفَما َمْعرَِفُة اللَِّه َقاَل َمْعرَِفُة أَْهلِ  كُلِ  زََمانٍ   ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه َفَقاَل لَُه َرُجٌل يَا ابَْن َرُسوِل اللَِّه ِبأَِبي أَنَْت َو أُمِّ

إَِماَمُهُم الَِّذي يَِجُب َعلَْيِهْم طَاَعُتُه.

ترجمه:
روزى امام حسين علیه السالم  باصحاب خود فرمود: اى مردم، خداوند خلق ننموده است بندگان را مگر براى آنكه او را 
بشناسند و چون او را شناختند عبادتش كنند، و چون او را عبادت نمودند بى نياز شوند از عبادت غير او مردى عرضكرد: يا ابن 
رسول اللَّه پدر و مادرم فداى تو باد، معرفت خدا چگونه است. فرمود: شناختن اهل هر زمان امام زمان خودشان را كه واجب 

است بر آنها اطاعت فرمايشات و أوامر و نواهى او.

این نکته هنوز برای ما مبهم است که هر قدر در وجود ما معرفت به امام بیشتر شود،احاطه ما به عالم وجود بیشتر می شود. 
سلمان صاحب اسم اعظم شد. مثل این که به شما بگویند که اگر فالن کتاب به شما برسد،شما مجتهد می شوید. امام همان 

کتاب حّی است؛ همان قرآن حّی است؛ همان هدایت واقعی است؛ که خداوند بصورت سیار در وجود مومن قرار داده.
 مثال وقتی دریا در حالت مّد قرار دارد،تحت تاثیر ماه است که تا سه متر آب باال می آید. چطور است که وقتی یک ماه به آب 
نگاه می کند،این قدر آن را باال می آورد. روایت دارد که اگر نیمه اول ماه،نطفه منقعد شود ناقص است اما در نیمه دوم ماه 
نطفه باال می آید و تمام محتویاتش آماده می شود. توصیه شده است که در نیمه دوم ما حجامت کنید. وقتی خورشید بر زمین 

می تابد،زمین رویش دارد. لذا توصیه شده است که به امام توسل و توجه علی الدوام داشته باشید. 
زیارت معصوم،کاملترین توجه و اتصال به معصوم است. زیارت دو معنا دارد: یک معنای آن،پشت کردن است به همه آنچه 
که باید به آنها بی رغبت شوید و رو کردن به همه آنچه باید به آنها مشتاق باشید. یعنی من طاغوت را رها کردم و امام علیه 

السالم را پیدا کردم .

بدانیم که خدا شناسی هم تابع و تحت تاثیر معرفت امام است. علم هم تابع معرفت امام است ) بمواالتکم علمنا الله (  لذا 
خودتان را مشغول امور دیگر نکنید. این که گفته اند نماز خشوع می آورد در صورتی است که به یکی از ائمه توجه کنیم و او 
را در مقابل خود تصور کنید و سپس تکبیر بگویید .) اللهم انی اتوجه الیک بمحمد و آل محمد و اقدمهم (. برای همین باید در 
هنگام نماز تربت سید الشهدا در مقابل شما باشد. توصیه شده  که بعد از نماز بر امیرالمومنین صلوات بفرستید و... . مصداق 
قل هو الله،امیرالمومنین است؛توجه به معصوم دائما به ما تذکر داده می شود. لذا گفته  شده است که نماز مغرب،نماز 
حضرت زهراست؛ نماز وسطی امیرالمومنین علیه السالم است. نافله های مغرب ،حسنین هستند. فرموده اند که باطن 

نماز،ما هستیم. اگر به یک نقطه توجه کنید همه آنچه را باید پیدا کنید پیدا می کنید. 
در روایت دارد که خدا در عالم ذر خودش را معرفی کرد و همه بلند شدند؛ پیغمبر که معرفی شد،عده زیادی بلند شدند؛ اما 

امام که معرفی شد،تعداد کمی بلند شدند ... 
لذا در صبح و شام ائمه را یاد کنید،همین که ذکر نام ایشان در ذهن شما بشود،میل و رغبت و تمرکز و معروف در وجود شما 

شکل می گیرد و همین که از امام رو برگردانید،شیطان و میل به منکر و ... می آید. 
حضرت فرمود که همزات الشیطان،بغض ما اهل بیت است که اگر نگویید اعوذ بالله من همزات الشیطان،دچار بغض نسبت 
به ما اهل بیت می شوید و این بغض بوسیله دشمنی با دوستان ما بروز پیدا می کند. پس علت خلقت عالم توجه به معصوم 

علیه السالم   است. 

صحیفه
سجادیه
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زیارت معصوم،کاملترین توجه و اتصال به معصوم است. زیارت دو معنا دارد: یک معنای آن،پشت کردن است به 

همه آنچه که باید به آنها بی رغبت شوید و رو کردن به همه آنچه باید به آنها مشتاق باشید. یعنی من طاغوت را رها 

کردم و امام علیه السالم را پیدا کردم .

 )13( اللَُّهمَّ َو ثَبِّْت ِفي طَاَعِتَك نِيَِّتي، َو أَْحِكْم ِفي ِعَباَدتَِك بَِصيرَتِي، َو َوفِّْقِني ِمَن اأْلَْعَماِل 
اَلُم- إَِذا تََوفَّْيَتِني. ٍد- َعلَْيِه السَّ لَِما تَْغِسُل ِبِه َدنََس الَْخطَايَا َعنِّي، َو تََوفَِّني َعلَى ِملَِّتَك َو ِملَِّة نَِبيَِّك: ُمَحمَّ

تِي َو  )14( اللَُّهمَّ إِنِّي أَتُوُب إِلَْيَك ِفي َمَقاِمي َهَذا ِمْن كََبائِِر ُذنُوِبي َو َصَغائِرَِها، َو بََواِطِن َسيَِّئاتِي َو ظََواِهرَِها، َو َسَوالِِف زاَلَّ

ُث نَْفَسُه ِبَمْعِصَيٍة، َو اَل يُْضِمُر أَْن يَُعوَد ِفي َخِطيَئٍة َحَواِدثَِها، تَْوبََة َمْن اَل يَُحدِّ
درست است که طاعت انجام می شود؛ اما توفیق نیت خالص با ما نیست،آن را باید به ما بدهند. نیت خالص این نیست که شما آن 
را بخواهید خدایی کنید؛ بلکه نیت،یک فرایند است که شرک و کفر و نفاق با آن همراه و مخلوط است. مانند حضور قلب که دفعًة 
حاصل نمی شود؛ بلکه یک فرآیند است؛ نمی شود فرد از صبح با شیطان همراهی کرده باشد و االن بخواهد کلید بزند و حضور قلب 
پیدا کند. بلکه آن به آن ولحظه به لحظه این اتفاق می افتد. مثال خستگی بخاطر این نیست که شما راه رفته اید؛ بلکه خستگی یک 

فرآیند است؛ بخاطر کمبود آهن و ویتامین و اکسیژن و ... در بدن ایجاد می شود؛ واال خود راه رفتن باعث خستگی نیست. 
نیت هم همین طور است. این که شما به یک مومن با بدگمانی نگاه کرده اید یا با حسن ظن،به او سود رسانده اید یا از او سودجویی 
کرده اید،غیبت او را کرده اید یا نه، این که آرزوهای شما این باشد که دین تقویت شود یا دنیای شما و ... نیت شما را درست می کند. 

لذا به تناسب مراتب ایمان،نیت هم رشد می کند؛ کسی که ایمانش دو درجه است،نیتش هم دو درجه است. 

َو أَْحِكْم ِفي ِعَباَدتَِك بَِصيرَتِي 
این که من بفهمم یک خدای با عظمت را عبادت می کنم نه یک خدای معمولی را،نه خدایی که بتوان او را فریب داد و نه خدایی که 

خودم ساختم، نه خدایی که گاهی هست و گاهی نیست نه خدایی که میتوان گولش زد.
  وقتی استحکام در عبادت می آید که آن بصیرت برای انسان حاصل شود،عظمت خدا در قلب انسان وارد شود؛ عظم الخالق فی 
اعینهم؛ خدایی که در جوف یک مورچه تمام اسباب حیات یک موجود زنده را تعبیه کرده است؛ حتی بیش از هزار برابر کوچکتر از 

مورچه را هم همین طور خلق کرده است همین اکسیژن و همین غذا را مصرف می کند .
 همین خدایی که علم به آینده دارد نه آینده من، من که آینده ای ندارم؛ خدایی که علم به آینده عوالم وجودی دارد؛ عوالمی که 
او خلق کرده است؛ معاویه شدن برای او،معاویه بودن است،علی شدن،برای او علی بودن است. یک مخلوق خداوند،باقر ) 
امام باقر علیه السالم (  یعنی شکافنده علم است؛ این شکافنده علم بودن چه معنایی دارد؟ مگر علم مانند سنگ است که آن را 

بشکافند؟ از همین 28 حرف علم هزاران باب علم باز می کند؛ مثل این که از نفت،صدها ماده بدست می آورند. 

َو َوفِّْقِني ِمَن اأْلَْعَماِل لَِما تَْغِسُل ِبِه َدنََس الَْخطَايَا َعنِّي 
با یک عبادتی که صدها پلیدی در آن است،ناخالصی دارد که نمی توان،گناهان و خطایا را شست؛ از خدا بخواهیم از آن اعمالی 
به من بدهد که گناهان مرا بشوید. لذا همانجایی که بوده هست. بیست سال است هنوز یک صفت رذیله را نتوانسته است از 
درونش پاک کند. " ان یمسسک الله بضر فال کاشف له اال هو"  اگر خداوند بخواهد به کسی ضرر یا خیری برساند چه کسی می 
تواند مانع شود؟ ده مسأله است که اگر به آن علم پیدا کنیم امور ما عوض می شود. هنوز من یقین ندارم که روزی مرا خدا می 
دهد،علم الساعة از خداست،رزق من نزد خداست،ما فی االرحام مال خداست ... اگر من چند تا از این امور را بفهمم و یقین 
کنم،بقیه صفات خوب هم می آید؛ اگر من فهمیدم که خدا رازق است،حرص نمی زنم،اهم را فدای مهم نمی کنم،حسادت نمی 
ورزم،چشمم گرسنه نمی ماند و ... . و من یتوکل علی الله فهو حسبه ... قد جعل لکل شیء قدرا؛ ما نمی توانیم تکوین و تشریع را 
تغییر دهیم. در روایت دارد که تعداد جماع فرد معلوم است،حتی اگر زنا هم بکند،بیش از آن حاللی که برایش مقدر است،جماع 

نمی کند؛ تعداد لقمه هایش معلوم است،حتی اگر حرام هم بخورد،بیش از آن تعداد لقمه های حالل مقدرش نخواهد خورد. 

اَلُم- إَِذا تََوفَّْيَتِني. ٍد- َعلَْيِه السَّ َو تََوفَِّني َعلَى ِملَِّتَك َو ِملَِّة نَِبيَِّك: ُمَحمَّ
مگر کسی می تواند جزء امت پیامبر قرار گیرد؛ ما در جلسه مان کسی را به راحتی راه نمی دهیم چه رسد به امت 
پیامبر،االن اگر کسی بخواهد طلبه شود مگر به این راحتی این توفیق حاصل می شود تازه وارد حوزه علمیه هم 
بشود باید مراحل مختلفی را طی کند تا حقیقت طلبگی برایش حاصل شود.امام خودش را پایین آورده و گنهکار 
فرض کرده است تا به من بر نخورد و راحت استغفار کنم. خدا گناه را پیش آورده است تا توبه کنیم،زیرا ما بلد 
نیستیم بدون گناه،توبه کنیم؛ اما امام بلد است و ما هم باید یاد بگیریم. حتی اگر به امام سجاد هم بگوییم گناه 
نکنید،می فرماید چشم شما هم برای من استغفار کن؛ ما به برخی ها اگر بگوییم گناه نکن،به او برمی خورد. 

روایت 
خوانی


