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کلمـات 
قصـــار

برای این که به یاد مرگ باشیم، به چه مسائلی باید فکر کنیم؟ چه امور بین ما و 
یاد مرگ مزاحم است؟ خود یاد مرگ چه شکلی است؟ امام سجاد؟ع؟ در چند فراز، این مطالب را بیان 

می فرمایند: 
َمِل )الصحیفة السجادیة، دعای 40، فراز 1، ص: 172(
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مانع ما در پذیرش مرگ، آرزوهای طوالنی است که بین ما و یاد مرگ، فاصله می اندازد. 
َعَمِل حال، چگونه از آرزو نجات پیدا کنیم؟ راهش این است که عمل خالص را زیاد کنیم.
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َل اْسِتْتَماَم َساَعٍة َبْعَد َساَعٍة همچنین در هرکاری که وارد می شویم، به همان مشغول باشیم؛ نه  َؤّمِ
ُ
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َ
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َ
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اینکه قبل از اتمام این کار، به فکر کار بعدی باشیم و برای خود آرزو درست کنیم. 
آرزو را هم خود من درست می کنم؛ کسی در آن دخالت ندارد. یک طلبه برای خودش آرزوهای علمی و معنوی 

درست می کند؛ می گوید من می خواهم با تقواترین و عالمترین باشم. با همین آرزوها دارد زندگی می کند!
باید این طور فکر کنم که من قرار است امروز، پنجشنبه، درس بخوانم و فردا که جمعه هست، خبری نیست. اگر 
جمعه هم آمد، یک کاری به عهده ام هست. نخواهیم پنجشنبه، بشود جمعه. انبیاء حتی آرزو نداشتند که یک 

لحظه، بجای لحظه دیگر باشد؛ حتی آرزوی یک لحظه را نداشتند. 
حضرت می فرمود: من در هر لقمه غذایی که می خورم، آرزو ندارم بعد از تمام شدن آن، لقمه بعدی را بردارم. 

اینها انبیاء هستند. آرزوهای طوالنی، انسان را به وادی خیاالت می کشاند.
اَء َيْوٍم َبْعَد َيْوم 

َ
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َ
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این طور نباشد که ]آرزو داشته باشیم[ شنبه را به یکشنبه و یکشنبه را به دوشنبه و ... بخواهیم وصل کنیم. چنین 
چیزی نیست. اگر شما فهمیدید که در عالم فقط امروز، پنجشنبه است و جمعه ای وجود خارجی ندارد، ]درست 
فهمیده اید.[ جمعه با متعلقات خودش، فردا خواهد آمد. من اگر فردا بودم و شرائط زندگی مثل اآلن بود، 

 جمعه ای نیست. شنبه هم همین طور است. 
ّ

جمعه هم هست؛ و اال
چه کسی فکر می کرد که در منا، هزار نفر، یکجا از بین بروند. با این وضعیت، دیگر چه جایی برای آرزو کردن 
می ماند؟ االن، روزانه چقدر انسان با تصادف و سکته و ... از بین می روند! امروز آن آقا به من گفت که دکتر قلِب ما 
به منزلش رفت و ما با او در تماس بودیم. وقتی به خانه اش رفت، ما داشتیم به او گزارش می دادیم. بعد از دادن 

گزارش دوم، همسرش گفت که آقای دکتر فوت کرد. 
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این َنَفسها این طور نیست که قرار باشد پشت سر هم بیاید؛ نه االن می آید؛ اما َنَفس بعدی اگر آمد، آمده است 
]و اال معلوم نیست بیاید[. ببینید این طوری چقدر خیال انسان راحت است. اگر شما تکلیف امروز، مطالعه، 
مباحثه، قرائت جزء قرآن، زیارت عاشورا و عبادتت را انجام بدهید، کاملترین و بهترین فردی هستید که به 
وظیفه تان عمل کرده اید. اما اگر در ذهنتان مشغول شدید و اموری را برای آینده تان ساختید، می بینید که دستتان 

خالی است. 
پس یاد مرگ و نداشتن آرزوهای دور، ]در تربیت نفس اهمیت دارد.[
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آرزو، انسان را فریب می دهد. 
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اگر می خواهید آرزوهایتان قطع شود، دائم به یاد مرگ باشید. یکی از مسؤولین نیروی انتظامی در قم، افراد خیلی 
شرور را به غسا ل خانه می برد و دست آنها را به دست میت ها دستبند می زد و می گذاشت تا صبح بمانند. صبح 
که می شد، اگر آنها سکته کرده بودند، این همان چیزی بود که باید انجام می شد. اما اگر زنده می ماندند، کامال 

مهذب شده بودند. این دستبند زدن فرد به یک میت، یعنی خود مرگ و حس کردن آن. اگر دیدید آرزوهایتان 
 زیــاد اســت، به غسال خانه بروید؛ یک میت را غسل بدهید تا آرزوهایتان تعدیل شود. 

امام خمینی رحـمه الّل علیه:
والعصر ان االنســـان لفی خسر. عصر، انسان 

کامل اســـت. امام زمان است یعنی 
عصـــاره همه  موجـــودات، 

قسم به عصاره همه ی 
موجودات یعنی 

قســـم بـــه 
انسان 

مقام معظم رهبری حفظه الّل:
ــد  ــتیم، بایـ ــان هسـ ــام زمـ ــر امـ ــه منتظـ ــا کـ مـ
امـــام  حکومـــت  کـــه  جهتـــی  در 
ـــد  ـــکیل خواه ـــان؟جع؟ تش زم
ــروز را  ــی امـ ــد، زندگـ شـ
در هـــان جهـــت  
بســـازیم و بنا 

کنیم.   

غد  یـریه
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کامل.
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ما صفر هستيم؛ اگر در كنار يک يک ائمه؟مهع؟ قرار گرفتيم ده مى شويم و اگر در كنار 
َده آن ها قرار گرفتيم صد مى شويم و هويت ما و هرآنچه داريم از اين ناحيه به ما مى رسد.
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اگر خداوند كسى را دوست داشته باشد و بخواهد وجود او را اصالح كند، محبت حسين ؟ع؟ را در 

قلبش قرار مى دهد.

مانع ما در پذيرش مرگ، آرزو های طولنى است.

آن قدر جریان امام حسین علیه السالم در سازمان دهی و استقامت در دین مهم است که 

خدای متعال قبل از این که پیغمبری را به پیغمبری برگزیند، او را به کربال می برد تا با گریه ی 

بر اباعبدالله علیه السالم سرمایه ی پیغمبری او  فراهم شود.

زیارت عاشورا کامل ترین دانشگاه انسان سازی است. کسی که بر قرائت زیارت عاشورا مداومت داشته 

باشد به کامل ترین مراحل تکامل خواهد رسید.

به واسطه ی گریه بر ابا عبد الله علیه السالم خیری نصیب مومن می شود که در هیچ عمل 

دیگری چنین خیری برایش فراهم نیست و قرب حقیقی برای او حاصل می شود.

در روایت وارد شده عزاداران اباعبدالله علیه السالم چهل سال زود تر از دیگران وارد بهشت خواهند شد.

خدای متعال علم را در سه چیز حتمی قرار داده و در بقیه ی چیز ها احتمالی است. 

1.تربت حسین علیه السالم 2. زیارت حسین علیه السالم 3. گریه بر حسین علیه السالم

تمام برنامه هایی که در راه خدا الزم 
است و تمام کارهایی که اگر خدا در 
ما ببیند می پسندد،  همه در محبت 
حسین علیه السالم جمع شده است.

اگر کسی بخواهد خدا را بشناسد، باید 
با حب حسین علیه السالم خدا شناس  
شود نه با مغزی که در سر دارد. محبت 
در وجود مومن  السالم  علیه  حسین 

کارایی ایجاد می کند.
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تمام آرزوها با یاد مرگ مهار می شود. اگر به نفس مرگ را یادآوری کنید آرام و خاضع می شود.
بنده رس سوزنی شک ندارم که این نظام خدایی است و تنها کسی 

که می شود به او تکیه کرد و اطمینان داشت ولی فقیه است.

محبت حسين عليه السالم بايد مدام در وجود ما تقويت شود. روزی دو دقيقه برای 
خودتان روضه ی امام حسين؟ع؟ بخوانيد و از اين محرم تا محرم سال آينده اين عمل را 

امتحان كنيد تا نتايج آن برای شما آشکار شود.

همان گونه كه به آئينه نگاه مى كنى تا ظاهرت آراسته باشد، درون شما هم وقتى 
 بهم مى ريزد، بايد ياحسين؟ع؟ بگويی تا درون شما اصالح شود. ما متوجه 

نمى شويم چگونه با گفتن اين كلمه وجودمان اصالح مى شود.

چقدر خوب بود كه طالب از همان پايه های اول كتاب وسائل الشيعه را مطالعه 
مى كردند. اين كتاب شريف به باز شدن ديد مومن نسبت به احکام اهلل كمک 

فراوانى مى كند.

 اگر در محيط منزل رأفت، محبت، تربيت  و مهربانى وجود داشته باشد، 
امور زندگى مان  بهتر  اداره خواهد شد.

ُحَسـْيِن؟ع؟  
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ْ
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َياَرِتِه َو َمْن أ  َو ُحّبَ ِز
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خدایا طوری نباشد که گاهی، به یاد مرگ باشیم و گاهی نباشیم. آقا، دائم به این فکر کنید که چه اقدامی 
انجام دهید؛ آرزوها را رها کنید. من گاهی به رفقا می گویم که »بلند شو و جورابت را بشوی«. 

خدا رحمت کند آقا فخر را! ایشان وقتی که هیچ کاری نداشت که انجام دهد، در همانجایی که نشسته بود، 
دستش را روی فرش می کشید و ُپرزها و آشغالهای ریز آن را جمع می کرد یا حیاط را جارو می زد و بیکار نمی نشست. 
عمل! عمل! بیکار ننشینید فکر کنید. آقا فکر شما دو ریال هم نمی ارزد. دائم دراز می کشد و به سقف نگاه خیره 
می شود و فکر می کند. فکر چه ارزشی دارد؟ به اینها که فکر نمی گویند. فکر، لوازم خاص خودش را دارد؛ اینها ]که 
ما داریم[ خیاالت است. دائم خیره می شود به یک جا؛ کم کم روانی می شود. بلند شو و یک کاری انجام بده. قفل 
در را باز کن و دوباره ببند. این کار، خیلی بهتر از نشستن و فکر کردن است. یا فرش را بچرخان و سر وته کن. کتابهایت 

را از سمت دیگر بچین و ... . این کارها خیلی بهتر از فکر کردن است. فکر، راهی به جایی نمی برد. 
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اگر شما دائم عمل خالصانه انجام بدهید، در وجودتان، انس به رفتن ایجاد می شود؛ زیرا می خواهید بروید و 
پاداش اعمالتان را ببینید. 

می خواهیم برویم و جایزه مان را بگیریم. وقتی عمل صالح انجام ندادیم، از مرگ می ترسیم. 
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خدایا اگر مرگ نصب ما شد و قرار شد برویم، 
ا ِبِه َزاِئــرا  سعادتمندانه از دنیا برویم؛ نه در حالت جنابت؛ نه در حالت بی وضو بودن؛ نه در حال 

َ
ْسِعْدن
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أ
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ف

خوردن حرام؛ بلکه با ذکر خدا باشیم. 
 وقتی با انس به طرف مرگ می رویم، مرگ برای ما آرامش  آورد. 
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خدایا پذیرایی تو از ما بوسیله مرگ، همراه با سختی نباشد.خدایا، مرگ را برای ما با مغفرت قرار بده. امام 
باقر؟ع؟ باال سر یک نفر آمد و دید که او بخاطر مردنش، دارد جزع و فزع می کند و به حضرت عرضه می دارد که 
من در حالی دارم از دنیا می روم که دستم خالی است. حضرت؟ع؟ فرمود: انسان چرا به حمام می رود؟ گفت: 

برای تمیز شدن. حضرت؟ع؟فرمود: مرگ، آخرین تمیزی است. 
شما مثال با خواندن نماز، چقدر پاک می شوید؟ دومثقال. وقتی روزه می گیرید، چقدر پاک می شوید؟ دو 
مثقال. در روز عرفه، هم دو مثقال؛ با حج رفتن هم دو مثقال پاک می شویم. اما با مرگ، بسیار بسیار زیاد پاک 
می شویم. اصال خود مرگ را خدا برای پاک شدن مومن قرار داد. اگر مرگ، چیز بدی بود که امیرالمومنین؟ع؟ 
این همه به آن عالقه نمی داشت. مرگ خیلی چیز خوبیست، راحت شدن است. شما فکر می کنید که اوضاع 

اینجا خوب است. 
نگران این هستید که ]برای مردن[دستتان خالی است؛ مگر قرار است که دسستان ُپر باشد؟ فردی که می خواهد 
«؛ 

ً
به مالقات یک انسان ثروتمند برود، چه چیزی می خواهد با خودش ببرد؟ »حمل الزاد إلی الکریم، اقبُح شیئا

این زشت ترین کار است که فرد بخواهد متاعی را نزد انسان کریم ببرد. شما بگویید که من با دست خالی 
آمده ام؛ بدون این که چیزی داشته باشم، آمدم. 

پس این فکر را که »عملی انجام نداده ام و دستم خالی است و باید چیزی با خودم ببرم« رها کنید. نه؛ قرار نیست 
ما چیزی با خودمان ببریم؛ حتی انبیاء هم قرار نیست با خودشان چیزی ببرند؛ ایشان هم دستشان خالی است. 

زیرا اگر خدا بخواهد نّقادی کند و ذره بین بگذارد، برای هیچ کس به چیزی باقی نمی ماند. 
يَن  ُمِصّرِ

َ
ْيَر َعاِصيَن َو ل

َ
اِئِبيَن غ

َ
ْيَر ُمْسَتْکِرِهيَن، ت

َ
يَن َطاِئِعيَن غ ِ

ّ
َضال ْيَر ّ

َ
ِمْتَنا ُمْهَتِديَن غ

َ
أ

خود توبه به معنای این است که شما طغیان نمی کنید. وقتی گنهکار، توبه می کند، یعنی نمی خواهد عصیان 
کند. اگر می خواست عصیان کند، توبه نمی کرد. 

صحیفه
سجادیه
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ما نمى خواهيم حالت بندگى داشـــته باشـــيم بلکه دنبال حال خوب هســـتيم. چرا وقتی مشکلی پیش می آید، این فکر که مبتال به تنبیه خدا زن در كنار مرد است و نبايد خود را در رقابت با همسرش ببيند.

هستیم ما را از خود مشکل بیشرت آزار می دهد؟
به هر ميزان كه در آشنايی با علم اهل بيت؟مهع؟ تالش كنيم، كم است.

ــدا را شــاکــریــم بــر همه  خـ
نــعــمــاتــش؛ بــخــصــوص نعمت عظمای 
والیت که به ما ارزانی داشت و ما را سر سفره 

ائمه معصومین؟مهع؟ قرار داد. 
 الزم است ذکر کنیم که هر قدر در آشنایی با علم 
اهــل بــیــت؟مهع؟، پیش بــرویــم،جــا دارد. یعنی 
بفهمیم که در هر زمینه ای معصوم؟ع؟ چه مطلبی 
ــاره غــذا  ــ دارد؛ مــثــال بفهمیم  مــعــصــوم؟ع؟ دربـ
خوردن، خوابیدن، مسافرت، رفاقت، همسایه 

داری، رعایت والدین و ... چه نظری دارد.
ــم. باید شاکله   ما به ایــن علم خیلی احتیاج داری
ــل بــیــت؟مهع؟ بــشــود. در ایــن  مــا شــاکــلــه عــلــم اهـ

صــورت اســت کــه دیگران 
نمی توانند در میدان عمل 
ما وارد شوند؛ بدعتها در 
وجـــود مــا قـــرار نمی گیرد؛ 
خـــــــرافـــــــه هـــــــا ایـــــجـــــاد 
نــمــی شــود. عــلــت ایـــن که  
در زنــدگــی کــم مــی آوریــم، 
ــه عــلــمــمــان  ــت کـ ــن اســ ــ ای
نسبت بــه ]تعالیم[ اهل 

بیت ؟مهع؟ کم است.
ــوم ویـــژه   یــکــی از ایـــن عــل
اهــــــل بــــیــــت؟مهع؟، عــلــم 
ــرآنـــی که  ــت؛ قـ ــ ــرآن اسـ ــ قـ
ــل بـــیـــت؟مهع؟ تــوضــیــح  اهــ
می دهند. اآلن در مدارس، 
ــادری  ــ ــن کـــه زبــــان م ــ ــا ای بـ
ــت،  ــی اسـ ــارسـ ــچــه هــا فـ ب
کتاب فــارســی معلم دارد 
و باید زیــر نظر معلمشان 

این کتاب را درس بگیرند. قرآن، کالم خدا و کتاب 
عربی است و باید استاد آن را توضیح دهد. 

ــذا  آنچه که اهــل بیت؟مهع؟ راجــع به قــرآن برای   ل
ــد، از مطالب ضــروری است که  باید به آن  ما دارن
تــوجــه کنیم. مــا بــایــد بدانیم کــه ایــشــان ذیــل هر 
آیه ای مطالبشان را فرموده اند ]و لذا باید به دنبال 
آموختن آن بــاشــیــم[. اگــربــه ایــن مطلب توجه 
نکنیم، قرآن برای ما یک کتاب مجهول خواهد 

بود؛ یک کتاب پر از ابهام.
تفاسیر عیاشی، نورالثقلین، البرهان و 

علی بن ابراهیم قمی، 
کتبی هستند کــه بــا مراجعه بــه آنها، 

آیــات بــرای ما واضــح مــی شــود. لــذا اگــر ما با 
روایـــات معصوم؟مهع؟ ذیــل آیـــات، بیشتر آشنا 

شویم و آن علم حقیقی از قرآن به دست ما برسد، 
ــراســاس علم اهــل بــیــت؟مهع؟درســت  شاکله مــا ب

خواهد شد.
ــای حـــضـــرات  ــ ــاهـ ــ ــه دعـ ــ ــلـــم ب ــر، عـ ــ ــگ ــ مــــــورد دی
معصومین؟مهع؟ اســـت؛ علم ایــن کــه از خــدا چه 
بخواهیم. شما همین دعــای عرفه را ببینید؛ هم 
امــام حسین؟ع؟ بــرای ایــن روز دعــا دارنـــد و هم 
امـــام ســجــاد؟ع؟ و چــقــدر خــوب اســت کــه دعــای 
ــام ســجــاد؟ع؟ هــم بــا آن  ام
مضامین بــلــنــدش، در روز 
عرفه خــوانــده شــود. شما 
در دعـــای عــرفــه می بینید 
که امــام؟ع؟ چقدر زیبا به 
شما حالت توبه رابــه شما 
کند نعمتها را  منتقل مــی 
برایتان یــادآوری و شما را با 
خــدا مرتبط می کند و آرام 
آرام راه را بــاز می نماید تا 
آن استفاده معنوی از روز 
عــرفــه بــــرده شــــود. مـــا به 
قــرآن و دعــا خیلی احتیاج 

داریم. 
درباره احکام؛ شما ا گرچه 
احکام را طبق رساله انجام 
مــی دهــیــد، هیچ اشکالی 
نـــدارد کــه رفــقــای طلبه ما 
در هر پــایــه ای که هستند، 
وسائل الشیعه را بخوانند. چقدر خــوب بــود که 
طــالب  از همان پایه دوم و ســوم، وسائل الشیعه 
را مطالعه می کردند. کتاب وسائل الشیعه به باز 
شدن دید فرد نسبت به احکام اهَّلل  کمک می کند 
و باعث مــی شــود فــرد در فقه بسیار قــوی شــود و 
اهمیت فقه و لزوم پرداختن به آن را درک کند. اینها 
امــوری اســت که ما به یادگیری، حفظ و عمل به 
آنها خیلی نیاز داریــم و باید آن شاکله علمی را در 

وجودمان ایجاد کنیم. 

پرســــش
پاســـــخ و 
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پرســــش
پاســـــخ و 

سوال: مسافرت مجردی با دوستان و بدون خانواده، ولو برای زيارت و ساير 
امور خير، آيا مورد تاييد است؛ خصوصا اگر تعداد اين سفرها زياد شود؟

جواب: بله؛ چه اشکالی دارد؟ اگر خانمها حد و حدود خودشان را بفهمند، حق اضافه ای را برای خودشان 
درست نکنند و نخواهند بر مرد مسلط شوند ]مشکلی ایجاد نمی شود[. مرد وظایفی را در منزل دارد، اعم از 
رسیدگی به خانه و خانواده اش ]که باید انجام دهد[. االن عده ای از مردها که در شرکت نفت کار می کنند، پانزده 
روز در منزلشان هستند و پانزده روز سر کار می روند. در مشاغل مختلف، افراد گاه تا شش ماه کنار زن و فرزندشان 
نیستند. زن باید زندگی خودش را داشته باشد و خود را رقیب مرد قرار ندهد. زن کنار مرد است نه رقیب او. زن 
باید خانواده و زندگی اش را محکم نگه دارد. حال اگر شوهرش اهل زیارت است، چه چیزی بهتر از این؟ چه 
اشکالی دارد که شوهر، روحانی کاروان عتبات و حج باشد و هر ماه یکبار به این سفرهای زیارتی و یا مشهد برود. 
 اینها دغدغه های شخصی است؛ یعنی این خانم این طوری است؛ اما دیگران، این حالت را ندارند. من حدود 
دویست روز از سال را در منزل نیستم؛ ماه رمضان، محرم، صفر، فاطمیه، تبیلغهای دیگر، سفرهای زیارتی و ... 
. همسران طالب می دانند وضعیت شوهرشان چگونه است که با آنها ازدواج کرده اند. اگر زن خودش را رقیب 

شوهر نداند، اذیت نمی شود. 
البته مرد هم اوقاتی که در خانه هست، باید وظیفه اش را بداند؛ خانواده اش را سالی یک بار به زیارت ببرد؛ 
همسرش را به دیدار اقوامش ببرد؛ مایحتاجشان را تهیه کند. این وظیفه یک خانم مذهبی است. خانمهای 

مذهبی عموما وظیفه خودشان را می دانند و کسانی که خالف این رویه را دارند، کم هستند. 
گاهی همسران طالب با هم می نشینند و صحبت می کنند که شوهر من کمتر در خانه هست و دیگری می گوید که 
نه، شوهر من همیشه در منزل هست و ... ؛ حال آن که این آقا کارش مطالعه و تالیف است و لذا غالبا در خانه 

است؛ ولی آن آقا مبّلغ است و باید به تبلیغ برود. نباید این موارد را با هم مقایسه کرد و باعث اختالف شد. 
سوال: در روايات امتيازاتى برای اهل زمان غيبت شمرده شده است؛ از سويی، علما كار خاصى برای نزديک شدن 

ظهور انجام نمى دهند يا ما نمى بينيم كه انجام مى دهند؛ آيا اين وضيعت، انتظار را ضعيف نمى كند؟ 
جواب: این کج فهمی است؛ می گوید علما برای زمینه سازی ظهور کاری نمی کنند. اگر علما کاری انجام نمی دهند، 
چه کسی انجام می دهد؟ زمینه سازی ظهور چگونه است؟ آیا این است که علما بیایند بیرون و داد بزنند که 
»عجل علی ظهورک« و شعار بدهند؟ علما همین که دارند علم اهل بیت؟مهع؟ را بین مردم می آورند و زمینه 
تهذیب را فراهم می کنند تا مردم مهذب و آشنا به دین شوند؛ مقدمات ظهور را فراهم می سازند. این کارهایی که 
شما می بینید به نام مهدویت االن انجام می شود، معلوم نیست زمینه ساز تشریف فرمایی امام زمان؟ع؟باشد. 

حضرت فرمود اگر علما نمی بودند، »الندرست العلم/الدین«؛ اگر این مراکز علمی و علما نمی بودند، از دین 
هیچ چیزی باقی نمی ماند. 

سوال: آيا ثبت نام فرزندان در مدارس غيرانتفاعى كه رسيدگى آموزشى بهتری دارند، خوب است؟
جواب: باالخره عقال این درست است که اگر امکان دارد فرد، فرزندش را در محیط سالمتری با تربیت خوب 
بگذارد و بتواند برای آن خرج کند، در جای خوبی خرج کرده است و اشکالی ندارد. منتها این امر، منوط به 
هماهنگی دخل و خرج است. ]این درست نیست که[ فرد برای مدرسه غیرانتفاعی دو میلیون تومان پول بدهد؛ 

در حالی که درآمد ساالنه اش، کفاف زندگی اش را نمی دهد. 
سوال: من سالها توفيق عبادت و انجام مستحبات را داشتم؛ اما يکى دو سال است كه فراغت و حوصله ام كم 

شده؛ با اين كه تغييری در عقايد و اعمالم ايجاد نشده است. چه كاری انجام دهم تا اين توفيق برگردد. 
جواب: ما نمی خواهیم حالت بندگی داشته باشیم؛ بلکه می خواهیم »حال« داشته باشیم. می خواهیم حالمان 
خوب باشد. در صورتی که در روایات، چیزی به نام »حال« نداریم. شما هرجا که عبادتی ببینید، همراه با ُکلَفت 
و زحمت است. مثال پانزده ساعت روزه در ماه رمضان به شما حالت تنگ ُخلقی و بدحالی می دهد؛ نه »حال«. 

نماز صبح را در حالت خواب آلودگی باید بخوانید؛ این رفع تکلیف است. 
چندتا جوان در کربال آمده بودند و در یکی از خیابانهای اطراف حرم، رفت و آمد می کردند. من به آنها گفتم که 
سه روز است که می بینم شما در اطراف حرم رفت و آمد می کنید، اما به زیارت نمی روید! بروید حرم و زیارت 
کنید. به من جواب داد که ما احساس می کنیم لیاقت نداریم. گفتم: یعنی چه؟ گفت: حالمان، حال زیارت 

نیست. گفتم: این چه حرفی است؟ این همه راه را آمده اید تا اینجا و اکنون دنبال حال هستید! حال یک 
روز هست و یک روز نیست. آن روزی که حال نیست، باید چه کار کنیم؟ آیا باید عبادت را 

تعطیل کنیم؟ 
 پس چون شما دنبال حال هستید، االن احساس بی توفیقی می کنید. می گویید دو سال است که 

توفیق عبادت ندارید. ما باید عبادت و تکلیف را انجام دهیم و بر خودمان سخت نگیریم و قدری کمتر از 
پر شدن ظرفمان، عبادت کنیم تا یک نشاطی در وجودمان باقی بماند. امیرالمومنین؟ع؟ فرمود که اگر دیدید 
هنگام خواندن نماز، کسالت دارید؛ نمازتان را زود تمام کنید. چرا؟ زیرا دوباره در وعده های بعدی هم تا آخر 
عمر باید نماز بخوانید. لذا اگر ما سختگیری نکنیم؛ عبادتها را به اندازه انجام دهیم؛ می توانیم آن را در بلند مدت 

ادامه دهیم. 
سوال: حاجى ما در جريان خيانتهای آل سعود در ِمنا به رحمت خدا رفت. ما در قبال اين اتفاق چه وظيفه ای 
داريم؟ آيا اين واقعه، برای فردی كه از دنيا رفته است، بال است يا سعادت؟ آيا اين نتيجه اعمالشان بوده است كه 

نتوانسته اند حج را تمام كنند؛ يا اين كه موت در لباس احرام، درجه به حساب مى آيد؟ 
جواب: بله درجه است؛ چون در روایت دارد که حاجی به یکی از سه ندا پاسخ می دهد: یا ندای جبرائیل را پاسخ 
می دهد و لذا از دنیا می رود. یا ندای ابراهیم را جواب می دهد و لذا حاجی می شود و یا ندای شیطان را جواب 

می دهد و لذا پس از بازگشت، می خواهد با کالهبرداری از مردم، مخارج حّجش را جبران کند. 
شیعه و مومن، به ندای جبرائیل جواب داده است و لذا آنجا از دنیا رفته است. چقدر خوب است که آنها را در 

همان مکه دفن کنند. اشتباه می کنند که آنها را برای دفن به ایران می آورند. 
وقتی برای آقای خوشوقت آن قضایا پیش آمد، یکی از آقایان علما گفتند که چقدر خوب می شد اگر ایشان را در 
همان مکه دفن می کردند و به ایران نمی آوردند. مردن و دفن شدن در مکه از لحاظ سعادت، بی نظیر است؛ 
چنان که اگر فرد در کربال از دنیا رفت، خوب است که همانجا دفنش کنند؛ و نیز اگر در قم از دنیا برود، خوب 
است که در قم دفن شود. لذا این مردن در مکه و ... یک سعادت است و اگر در همانجا دفن شود، یک سعادت 
باالتریست. خداوند می خواهد آل سعود را بشکند. دوران آل سعود و وهابیت تمام شده است. برای رخ دادن 
این اتفاق، خداوند آن بنیانهایی را که آنها به آن می نازیدند، ]می خواهد خراب کند[. افتخار آنها این بود که حج 
را دارند اداره می کنند و این اتفاق اخیر، ثابت کرد که آنها لیاقت این کار را ندارند. و ]این در حالی است که آنها[ 

غیر از این اداره حج، هیچ افتخار دیگری هم ندارند. 
خود کشور عربستان در جریان یمن، آبرویش رفته است. خادم الحرمین، تبدیل به خائن الحرمین شده است. این 

همان چیزی است که خدا دارد ایجاد می کند و این اتفاقات، مقدمات آن جریان است. 
 بر فضيلت نمازی كه با لحن عربی و صوت حزين قرائت شود، داريم.

ّ
سوال: آيا روايتى دال

جواب: حتما نماز با لحن عربی و صوت حزین، فضیلت دارد. در روایات هم آمده است که قرآن را با صوت حزین 
بخوانید. چنین نمازی، اوقع فی النفس است؛ نفس آن را بهتر می پذیرد و از آن خوشش می آید.

سوال: چه عمل معنوی ای، كمک و يارِی قطعِى نظام و رهبری است؟ آيا دعای مأثور در اين خصوص داريم؟
جواب: درباره نظام و مقام معظم رهبری، ما به سه مطلب باید توجه داشته باشیم. یکی این که این نظام را 
نعمت بدانیم. عزیزانی که زمان شاه، آن فرعون، را درک کرده اند ]عظمت نعمت نظام اسالمی را بیشتر حس 
می کنند[. قبل از انقالب، ما کتابهایمان را در لوله بخاری با یک طناب آویزان و مخفی می کردیم و آخر شب این 
طناب را باال می کشیدیم و این کتاب را در یک اتاق دربسته با نور کم می خواندیم تا ساواک سراغ ما نیاید، که 
البته باالخره سراغ ما هم آمد. در آن زمان خواندن یک کتاب اسالمی، جرم بود؛ کتابی که نه تعریضی به شاه 

داشت و نه هیچ مشکل دیگر. 
در مسیر منزل ما تا دبیرستان سه چهار تا مشروب فروشی بود. استخر مختلط در تهران راه انداخته بودند. حیا را 
وقتی بردند، این کارها هم انجام می شود. حزب رستاخیز و ایران نوین تشکیل داده بودند و دختر و پسر دانش 
آموز را در حزب، کنار هم می نشاندند. وقتی در خیابان راه می رفتیم، شبیه خیابانهای اروپا بود. زنان مشروب 

خورده مست الیعقل در همین خیابان مطهری تهران از نیمه شب به بعد راه می افتادند. 
این نظام اسالمی جای شکر دارد. اگر کسی بخواهد در این نظام متدین زندگی کند، می تواند. حتی اگر یک نظام 
خوب، یک رهبر معمولی مثل آقای روحانی داشته باشد، ]باز هم مطلوب است[ تا چه رسد که فردی مانند ولی 
فقیه بر این نظام نظارت داشته باشد و نفوذ آمریکا را هشدار دهد و خودش هم مراقب باشد. پس اولین نکته 

قابل توجه، قدردانی و شکرگزاری این نعمت نظام اسالمی است.
 دوم این که شما در هرجایی که نظام احتیاج دارد باید حاضر ]و آماده خدمت[ باشید. سوم این 

که این مطالب )یعنی آثار مثبت جمهوری اسالمی( را در جاهای مختلف 
بازگو کنید. همانطور که مخالفان، عکس این مطالب را با جسارت منتشر می کنند؛ ما هم باید در 

مقابل آنها، اذهان عمومی را برای پذیرش لزوم حمایت از نظام آماده کنیم. 
سوال: وقتی مشکلی پیش می آید، این فکر که مبتال به تنبیه خدا هستیم، ما را از خود مشکل، بیشتر آزار می دهد و تحمل 

مشکل را سخت تر می کند؛ چه راه حلی را توصیه می فرمایید. 

جواب: این چه حرفیست؟ شما باید تاوان اعمالتان را بپذیرید. اتفاقا قبول این که چون شما خطا کرده اید، دچار 
این عقوبت شده اید، برای شما تحمل ایجاد می کند. چقدر خوب است که ما در اینجا داریم اصالح می شویم. 

ائمه؟ع؟ در دعای کمیل و صحیفه سجادیه و سایر ادعیه، خودشان را هرگز از تقصیر، بریء ندانسته اند و همواره 
گفته اند که ما مقصریم. این اعتراف به تقصیر را، ائمه ای که معصوم هستند، نزد خداوند دارند. حضرت؟ع؟ در 
قت( ... . حال اگر 

َ
خل

َ
نمازهای مسجد سهله، به خدا عرضه می دارد که خدایا اگر تو از من روی برگردانده ای )ا

من خودم را مقصر و خطاکار بدانم و بپذیرم که خدا بخاطر خطاهایم، بر من بال فرستاده است و می خواهد مرا 
اصالح کند، چرا باید دو چندان مرا اذیت کند؟ اتفاقا شما انسان خیلی خوبی هستید که به محض خطا کردن، 

خدا به حسابتان می رسد. 
امیرالمؤمنین؟ع؟ بعدازظهرها یک گعده ای داشتند که در آن، دوستانشان ایشان را مالقات می کردند. یکی از 
اصحاب به منزل امیرالمومنین؟ع؟ آمد و هنگام نشستن، هول شد و پایش به پایه تخت گیر کرد و افتاد و آسیب 
شدید دید و خون از سرش جاری شد. امیرالمومنین؟ع؟ لبخندی زدند و فرمودند: الحمدهَّلل. وی عرض کرد: این 
همه آسیبی که من دیدم، چه جایی برای الحمدهَّلل دارد؟ حضرت فرمودند: الحمدهَّلل که خدا، دوستان ما را 
دوست دارد و عقوبت اعمالشان را برای بعدا نمی گذارد و همین االن آن را حل می کند. عرض کرد: آقا آیا می شود 
بفرمایید که من چه اشتباهی کردم؟ حضرت؟ع؟فرمود: بله، وقتی آمدی، بسم اهَّلل نگفتی. به همین اندازه که 
بسم اهَّلل نگفتی ]دچار آسیب و عقوبت شدی[. پس این ]عقوبتها[ خوب است و نباید چنین احساسی ]منفی 
نسبته به آن[ داشته باشید. برای خودتان شأن درست نکنید؛ انبیاء؟ع؟ و ائمه؟ع؟ خودشان را پیش خدا پیاده 
می دانند؛ تا چه رسد به ما که اصال عددی در عالم وجود به حساب نمی آییم. ما صفریم. اگر کنار یک ایشان قرار 
گرفتیم، می شویم ده. اگر کنار ده ایشان قرار گرفتیم، می شویم صد و اگر کنار صد اینها قرار گرفتیم، می شویم هزار. 

ما صفر هستیم. لذا هویت و بود ما و هر آنچه که ما داریم، از ناحیه ایشان به ما می رسد.
سوال: آقايان نوعا در انجام امور منزل كوتاهى دارند؛ وقتى هم كه قبول مى كنند كاری انجام دهند، بقدری تاخير 

مى اندازند كه نياز به تذكر و نهايتا اوقات تلخى دارد؛ لطفا تذكر بدهيد. 
جواب: چقدر خوب است که خانمها عفیف و با حیا باشند که نسبت به شوهرشان مطیع باشند. چه معنا دارد 
که شما به شوهرت تذکر می دهی؟ یعنی چه که تذکر به اختالف می کشد. شما با این آقا در یک خانه زندگی 
می کنید؛ حال اگر این آقا در انجام کاری که به عهده اش است کوتاهی کرده، شما باید مهربانانه و با لطافت به 
او تذکر دهید. این وظایف امروز و فردای شوهر نیست؛ اگر کار امروز را انجام دهد، فردا کار جدیدی خواهد بود. 

شما بگذارید شوهرتان مهربانانه صحبت کردن را از شما یاد بگیرد.
یک آقایی برای مشاوره پیش من آمد. من دیدم که سر و صورتش زخمی و خون آلود است. وقتی که علتش را 
از او پرسیدم، گفت: خانمم من را کتک زده است. پرسیدم: مگر چنین چیزی ممکن است؟ ببینید کار به کجا می 
رسد! چه کسی باعث این کار شد؟ همین آقا. یک موقع هم، این کار را خانم انجام می دهد. من همسر این آقا را 
می شناختم. به آن آقا گفتم: خانم شما اصال این اخالق ]کتک زدن[ را ندارد. گفت: حاج آقا االن خودش می آید 
اینجا و به شما می گوید. وقتی خانمش آمد، به او گفتم: خانم، واقعا شما این آقا را کتک زده ای؟ گفت: بله حاج 
آقا، من بدتر از این هم می زنم. گفتم: شما که این طوری نبودی. گفت: این شوهر من، روزهای اول من را می زد 
و من هم سرم را پایین می گرفتم. اما بعدا از او تمام فوت و فن های کتک زدن را یاد گرفتم و االن، من هم او را 

می زنم. 
ما در محیط منزل، اگر رأفت، محبت، تربیت و مهربانی داشته باشیم، کارهای خانه خیلی بهتر پیش می رود، تا 

این که با هم اختالف داشته باشیم. 
 خدایا به حق محمد و آل، عاقبتهایمان را ختم به خیر بگردان. و صلی اهَّلل علی محمد و آله الطاهرین. 

کله علم  کله ما شا  باید شا
اهل بیت؟مهع؟ بشود. در این 

صورت است که دیگران 
نمی توانند در میدان عمل ما 
وارد شوند؛ بدعتها در وجود ما 
قرار نمی گیرد؛ خرافه ها ایجاد 
نمی شود. علت این که ما  در 

زندگی کم می آوریم، این است 
که آشنایی ما  نسبت به ]تعالیم[ 

اهل بیت ؟مهع؟ کم است.


