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روایت
خوانی

اللهم العن ابا الرشور و اتباعه فی کل لحظه من االزل الی االبد بعدد ما احاط به علمک

ــه الــلــه: ــظ ــف ــم رهـــبـــری ح ــظ ــع ــام م ــقـ مـ
حضرت فاطمه زهــراء سالم الله علیها 
خالصه ی نبوت و امامت است.

ــة الـــلـــه عــلــیــه: ــم ـــ ــام خــمــیــنــی رح ــ امـ
فاطمـــه زهـــراء ســـالم اللـــه علیها 

متــــام  و  تــــامم حقیقت زن 
نیت است. نسخه ی انسا

قال االمام املهدی علیه السالم:

طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مساوق النکارنا

منت دستخط مبارک علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه که بر روی صفحه ای مکتوب شده و اصل آن در موزه حرم مطهر موجود است:

)))کن محبا آلل محمد و إن کنت فاسقا، و کن محبا لمحبیهم و إن کانوا فاسقین(((  
محب آل محمد باش حتی اگر فاسقی و دوست دار محبینشان باش حتی اگر فاسق اند.

ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْوِلَياِئك   ِهيِد َصَلًة َكِثيَرًة تاَمًة َزاِكَيًة ُمَتَواِصَلًة ُمَتَواِتَرًة ُمَتَراِدَفًة َكَأْفَضِل َما َصلَّ يِق الشَّ دِّ َرى الصِّ ْرِض َو َمْن َتْحَت الثَّ ِتَك َعَلى َمْن َفْوَق اْلَ ِقيِّ َو ُحجَّ ِقيِّ النَّ َماِم التَّ َضا اْلُمْرَتَضى اْلِ ُهَم  َصِل  َعَلى  َعِلِي  ْبِن  ُموَسى  الرِّ  اللَّ

  
رســـول اکـــرم صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه  فرمودنـــد: عـــرب جاهلیـــت ایـــن کلمـــات را 
مـــی نوشـــتند و در ســـختی ها  بـــا آن دعا مـــی کردند بـــدون آن کـــه معنایـــش را بدانند:

 الهــــــی و ســــــیدی أســــئلک بالمحــــــمدیه 
المحمـــوده  و العلویه العالیـــه و  الفاطمیه البیضاء

صلواتی بـــار بیایید که تمام مشـــکالتتان با صلوات حل 
می شـــود  و تنها ذکری اســـت کـــه اجازه نمـــی خواهد. منبر

صحیفه
سجادیه

پرسش و
پاســــــخ

روایــت
خوانـی

یــک  مــــکــــارم االخـــــــــالق،  ــای  ــ ــ از دعـ ــراز  ــ ــ فـ هــــر 
کــنــد. ــی  مـ تــبــیــیــن  را  ــی  ــالقـ اخـ ــل  ــای ــض ف از  ُبـــعـــد 

هر چقدر دوستان امیرالمؤمنـــــین علیه السالم در نظرت 
بزرگتر باشند به همان اندازه رشد شما بیشتر است؛

کند، مــی  زنــدگــی  اش  خــانــواده  اشتهای  بــا  مومن 
کند مــی  زنــدگــی  خـــودش  اشتهای  بــا  منافق  ــا  ام  
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ــه الــــرحــــمــــن الـــرحـــیـــم ــ ــلـ ــ ــم الـ ــ ــس ــ ب
خداشناسی  در  ما  شود  کامل  باید  ما  خداشناسی 
بسیار ضعیفیم . اگر اصل توحید و شناخت پروردگار 
و معرفت به او درست شکل بگیرد، امور دیگر ما 
باورمان  مثال  عنوان  به  بدنبالش درست می شود. 
نسبت به رزق و اینکه خداوند روزی رسان است. 
سوء ظنی که نسبت به این مسئله در ما می باشد 
سبب شده راههای مختلفی را تجربه می کنیم. عده 
ایی تا دزدی هم جلو رفتند. آمدِن باران و برف، اصل 
رزق است. آیا غیر از خداوند متعال کسی در این 
امر دخالت دارد؟ اگر ندارد در امور دیگر نیز کسی 
دخالت ندارد. سلمتی دست چه کسی هست. قرآن 
به خود  را  مسئله  این  ابراهیم  داستان حضرت  در 
یشفین- فهو  اذا مرضت  )و  نسبت می دهد.  خدا 

شعراء/80 (  سلمتی دست خودش می باشد حتی 
شما دکتر هم که می روید او فقط نسخه می دهد. 
را  مسئله  این  است  ممکن  درمان دست خداست. 

همه نپذیرند. حفظ جنین در رحم به عهده کیست؟ 
در سه الیه نوزاد پنهان شده چه کسی جنین را در آن 
عالم تغذیه می کند؟ چه کسی صورت گری می کند؟ 
جز خداوند و فرشتگان چه کسی به آن جا راه دارد؟ 
اگر یقین پیدا کردیم که خداوند رسیدگی می کند و 
کرده، این عالم هم مثل رِحم است. باید بارانی، برفی، 
آفتابی، علفی، زمینی، حیوانی و... باشد، تا زندگی، 
خداوند  تدبیر  با  جز  زندگی  چرخش  شود.  زندگی 
امکان ندارد. امنیت هم روزی و رزق مهمی برای 
انسان هاست. امنیتی که االن در کشور ما جریان 
دارد یک نعمت بزرگ است و این نعمت جز با لطف 
خداوندی شکل نگرفته است. این درک که همه چیز 
از خداست، توحید را شکل می دهد و به همین دلیل 
ما را موحد می خوانند و این توصیه را از ناحیه اهل 
بیت علیهم السلم دریافت کردیم. در دعای چهاردهم 
صحیفۀ سجادیه ببینید راجع به ظلم. این که یک نفر 
دشمن دارد، یک دشمنی است که میخواهد اذیتش 
کند؛ حاال این آدم میخواهد از خدا کمک بگیرد این 

ــردارد.  ب را  اش  دشمنی  نکند،  اذیتش  کنار،  بــرود  دشمن 
ــد  ــای ــرم ف مـــی  ــه  ــف ــی ــم صــح ــاردهـ ــهـ در دعـــــای چـ
برایش  که  کسی  ای  الُْمتَظَلِّمينَ ؛  أَنْبَاُء  َعلَيِْه  يَْخَفى  اَل  َمْن  يَا 
بلیی  چه  دارد  شده،  واقع  مظلوم  که  کسی  نیست  مخفی 

او.  به  میدهد  نشان  را  راه  دارد.  خبر  میآید.  ســرش  به 
َو يَا َمْن اَل يَْحتَاُج ِفي قََصِصِهْم إِلَى َشَهاَداِت الّشاِهِديَن؛ خدا که 
شاهد نمیخواهد که قبول کند شما مظلومی، این ظالم است. 
شما االن میخواهی ثابت کنی یک نفر ظالم است، نمیتوانی. یک 
وکیل میگیرد قاتل را تبرئه می کند. ولی خدا شاهد نمیخواهد. 
که  کسی  ای  الَْمظْلُوِمينَ ؛  ِمــَن  نُْصرَتُُه  قَــُربَــْت  َمــْن  يَا  َو 
اســت.  مظلوم  ــه  ب ــک  ــزدی ن اســـت.  مظلوم  ــا  ب نصرتت 
ــودش.  خ وجـــود  در  کند  مــی  نــصــرت  احــســاس  مظلوم 
َو يَا َمْن بَُعَد َعْونُُه َعِن الظّالِِمينَ ؛ ای کسی که اصل ظالم را کمک 
نمی کند. گلوی ظالم را میگیرد خفه اش می کند. این شاه فکر 
کرد 28 مرداد است دوباره، با خیال راحت با 340 عدد چمدان 
طل و جواهر رفت که برگردد. کجاست؟ خدا صدام را در یک 
سوراخی به اندازۀ تنۀ خودش با ذلت قرار داد . قذافی را ببینید 
چه جوری دست و پا زد . خدا با مظلوم است؛ منتهی مظلوم 
است که گاهی ظالم میشود نصرت خدا را از دست میدهد. 
بشود  مظلوم  اگر  زن  است.  ظالم  خانه  در  مرد  یک  ببینید 

خدا انتقامش را میگیرد. ولی وقتی زن هم خودش ظالم می 
شود، دیگر دوتا ظالم اند. أللُّهمَّ اشَغِل الظّالِِمیَن ِبالظّالِِمیَن. 
دیدی  وقتی  باش.  ساکت  شما  ها.  بچه  کفیل  میشود  خدا 
پناه  خدا  به  وقتی  ببر.  پناه  خدا  به  شود،  می  ظلم  تو  به 
است.  ســرت  ــاالی  ب خــدا  نصرت  مظلوم،  شــوی  می  ــردی  ب
دارد  فلنی  میدانی  تــو  خــدایــا  ــي؛  ــِه إِلَ ــا  يَ ــْمــَت،  َعــلِ ــْد  قَ
ــَلٍن؛ اسمش  فُ بـْـِن  ــَلِن  فُ ِمــْن  نَالَِني  َما  کند.  اذیــت می  مرا 
ــی دانــی. ــای او را هــم م ــاب ــی دانـــی، اســم ب را هــم م

ِمّما  ِمّني  انْتََهَكُه  َو  کند.  می  دری  پرده  دارد  َحظَرَْت؛  ِمّما 

نِْعَمِتَك  ِفي  بَطَراً  وارد می شود.  دارد  ای  پوشانده  تو  که  بر چیزی  َعلَيِْه؛  َحَجزَْت 

است،  شده  سرکش  سراغش،  آمده  مستی  چون  میکشد،  شانه  و  شاخ  ِعْنَدُه؛ 
یک  شده،  خوب  وضعش  ذره  یک  اْستَْغَنى«.  رَّآُه  أَن  لَيَطَْغى،  اْلِنــَســاَن  »إِنَّ 

اذیت  را  همه  میتواند  کند  می  فکر  کرده،  پیدا  امضا  حق  گرفته،  قدرت  ذره 
َعلَيِْه. ِبَنِكيرَِك  اْغِترَاراً  َو  کند.  می  اذیت  مرا  دارد  فلن  بن  فلن  خدایا!  کند. 

اللُّهّم فََصّل َعلَى ُمَحّمٍد َو آلِِه؛ رفقا! هرجا گیر کردید این کلمۀ امام سجاد )علیه السلم( 

را )اللُّهّم َصّل َعلَى ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد( یادت نرود. این را تکرار کن نصرت خدا بیاید. 

 َو ُخْذ ظَالِِمي َو َعُدّوي َعْن ظُلِْمي ِبُقّوتَِك؛ خدایا با قدرت خودت این را بگیرش. خدا 
بخواهد یک نفر را بگیرد، مثل نمرودش می کند. او را با یک پشه می زند زمین. یک 
جوری آبرویش را میبرد که اصل خودش هم نفهمد. خدا با ظالمین در ستیز است. 

شمشیرش  این  کن.  کند  را  شمشیرش  خدایا  ِبُقْدرَتَِك؛  َعّني  َحّدُه  افْلُْل  َو   
این را کندش کن.  بر علیه من.  تیز است  تیز است، زبانش خیلی  خیلی 
يَُناِويِه؛  َعّما  َعْجزاً  َو  کن.  مشغولش  خدایا  يَلِيِه؛  ِفيَما  ُشْغًل  لَُه  اْجَعْل  َو 

عاجزش کن. اللُّهّم َو َصّل َعلَى ُمَحّمٍد َو آلِِه؛ خدایا به او اجازۀ ظلم نده. 

َو اَل تَُسّوْغ لَُه ظُلِْمي، َو أَْحِسْن َعلَيِْه َعْونِي؛ ببینید موسی )علیه السلم( 
رفت به خدا گفت که ـ به تعبیر من ـ خدایا من نفهمیدم من پیغمبر 
تو هستم یا نیستم. اگر من پیغمبر تو هستم، پس چرا فرعون را قوی 
می کنی؟ چرا نیروهای فرعون را از او نمی گیری، مدام روز به روز 
از فردای آن روزی  نیستم.  تو  پیغمبر  دارد قوی می شود. مگر من 
که موسی رفت به خدا این را گفت، خدا نیروی فرعون را کم کرد. 
ببینید، شما باید شکایت ببری پیش خدا، »أشُکو إلَیَک«، عریضه بنویسی، 
صدقه بدهی. رفقا، یکی از دشمن های من و شما شیطان است. از 
شیطان شکایت به خدا ببرید. بگو دست و بالم را بسته است، نیرویم 
را گرفته است، مرا دارد به انحراف می برد. مگر ناصیۀ شیطان دست 
تو نیست؟ خدا، شیطاِن شما را می بندد. این را در روایت دارد. 
شیطان بعضی ها را می بندد. من چرا شیطانم بسته نیست، آزاد 
است. چون نرفتم به خدا بگویم. من هم زورم به شیطان نمی رسد. 
پس توحید ما باید قوی بشود. در هر امری باید خدا را مؤثر بدانی، 

»ال ُمَوثَِّر ِفي الُوجوِد إالّ اللَُه«. نیا بگو فلنی مرا بسته، نیا بگو فلنی 
چشم زده بچه من را، نیا بگو فلنی دعانویس است، نیا بگو فلنی 
جادوگر است. اینها را اگر شما گفتی و قبول کردی که کافری. اگر 
کسی آمد بگوید که امام باقر )علیه السلم( فرموده. اگر کسی 
آمد گفت که فلنی مرا می بندد، اثر برایش قائل شدی، خدا 
تو را به خودت رها می کند که ببندد تو را. ولی اگر گفتی که 

»ال ُمَوثَِّر ِفي الُوجوِد إالّ اللَُه«، هیچکس روی شما تأثیر ندارد.

اگر اصل توحید و شناخت پروردگار و معرفت به او درست شکل بگیرد، امور دیگر ما به دنبالش درست می شود. منبر

رفقا! هرجا گیر کردید این کلمۀ امام سجاد 

علیه السالم را )اللُّهّم َصّل َعَل ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد( 

یادتان نرود. این را تکرار کنید نرصت خدا بیاید

ما هر موقع فکر کردیم مسائل به خودمان 

مربوط است، در زندگی ماندیم. هر موقع 

فهمیدیم خدا دارد اداره می کند، نه.

امنیتی که االن در کشور ما جریان دارد یک نعمت 

بزرگ است و این نعمت جز با لطف خداوندی شکل 

نگرفته است.

  

اگر مردی 
در خانه ظلم 

بکند و زن 
مظلوم بشود، 
خدا  انتقامش 

را می گیرد. 
ولی وقتی زن هم 

خودش ظالم 
می شود، دیگر 

دوتا ظالم اند. 
وقتی دیدی به تو 
ظلم می شود، به 
خدا پناه ببر. وقتی 
به خدا پناه بردی 
می شوی مظلوم 
نصرت خدا باالی 

سرت است.
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می شود پولدار باشی اما کرب نداشته 

باشی چرا که عزّت و ذلّت دو مخلوق خداست 

و به هر کس بخواهد می دهد.

روح انسان باید تغذیه شود و اال همه ی 

علم، یک مشت اصطالحات است که باید دور 

ریخته شود. علمی مفید است که نتیجه اش 

مکارم اخالق باشد

هر فراز از دعای مکارم االخالق، یک ُبعد از فضایل اخالقی را تبیین می کند. صــــحیـفه
سجادیه

.

خدايــا، درود بفرســت بــر محّمــد و خاندانــش و اميــان مــرا به كامل ترين درجات اميان و يقني مرا به برترين مراتب يقني و نّيت مرا به نيكوترين نيتها و عمل مرا 
به بهرتين اعامل تبدیل کن. خداوندا، به لطف خود نّيت مرا از هر شــائبه مصون دار و به رحمت خود يقني مرا اســتوار گردان، و به قدرت خود فســاد مرا به 
صالح بدل منا. خدايا، درود بفرست بر محّمد و خاندانش و مرا از هر كار كه پرداخنت به آن از پرداختنم به تو باز مى دارد، ىب نياز گردان و به كارى بر گامر كه در 
روز باز پســني از من می خواهى و روزهاى عمر مرا در كارى كه مرا براى آن آفريده اى مرصوف دار. خدايا، درود بفرســت بر محّمد و خاندانش و هر گاه مرا در 
نظــر مــردم بــه درجتــى بــاال مى برى به هامن قدر در نفس خود خوارم گردان و هر گاه عزىّت آشــكار به من عطا کردی به هــامن قدر در نفس خود ذليلم گردان.
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ــم ــ ــی ــ ــرح ــ ــه الـــــرحـــــمـــــن ال ــ ــ ــل ــ ــ ــم ال ــ ــسـ ــ بـ
ــواب  ث جــمــع  و  ــوم  ــل ع درک  در  ــا  م  : ــاد  ــت اس ــان  ــی ب
: که  خواهیم  می  خدا  از  لذا  و  داریــم  محدودیت   ... و 

و  کن  فــراوان  مــرا  خیر  امــور  خدایا  یعنی  ـر1  َوفِـّ اللهم 
کارهای خیری را ٌکه به دست ما انجام می شود زیاد کن. 
حضرت  به  اعتقاد  ما  مثل  اســت،  شک  همراه  ما  یقین 
امیر علیه السلم داریم اما خیلی صحیح و محکم نیست 
ولی خدا، همین اعتقاد را، صحیح فرض و قبول می کند. 

َو استَصلح بُقدرتک ... 
چقدر  مگر   ... و  شرعی  ریاضت  با  خود،  بر  تکیه  با  ما   
می توانیم از گناهان در امان بمانیم! از خدا می خواهم 
کند  ــلح  اص ــده،  ش فــوت  و  فاسد  مــن،  از  آنچه  هر  که 
ــرای مــن انــجــام دهــد. ــار را ب ــن ک و خــدا مــی تــوانــد ای

ْواستَْعِملِْني  ِبَما تَْسأَلُِني  َغداً َعْنُه.... 
خدایا مرا به اموری مشغول کن که فردا از من سوال خواهی 
خواند؛  می  فلسفه  قرآن،  و  اصول  و  فقه  بجای  فرد  کرد؛ 
یک دور بحار را مطالعه کن بعد سراغ کارهای دیگر برو. 
باشد.  تبلیغ  هایم  مسافرت  که  بده  قــرار  طــوری  خدایا 
تجارت هایم همه با برکت باشد و برای امور آخرتی خرج 
باشد. منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  زدنم  حرف  شود، 

َو أَْغِنِني َو أَْوِسْع َعلَيَّ ِفي ِرزِْقك 
خدایا استغنایی به من عطا فرما تا طمع به مال کسی نداشته 
باشم و آنچه از رزق تو نصیبم می شود با فراوانی همراه باشد.

َو اَل تَْفِتنِّي ِبالنَّظَر
خدایا مرا از اینکه چشم به مال دیگران داشته باشم حفظ 
کن چرا که چنین صفتی نمی گذارد آرامش سراغ ما بیاید 
چرا که همیشه خود را محتاج به دیگران و ذلیل می بینیم.

َو أَِعزَّنِي َو اَل تَبْتَلِيَنِّي ِبالِْكبْر
مالی  وضــع  وقتی  نکن  کبرم  به  مبتل  و  ــدار  ب عزیزم 
پولدار  ــوی؛ مــی شــود  بــه کبر مــی ش خــوب شــد مبتل 
دو  ذلّــت  و  عــزّت  که  چرا  باشی  نداشته  کبر  اما  باشی 
دهــد. مــی  بخواهد  کــس  هــر  بــه  و  خــداســت  مخلوق 

 َو َعبِّْدنِي لََك َو اَل تُْفِسْد ِعبَاَدتِي ِبالُْعْجب 
فاسد  عجب  با  را  عبادتم  و  بده  قــرار  خــودت  بنده  مرا 
ــاه می  ــن ــی گ ــت ــم ظــرفــیــت اســـت وق ــان ک ــس ــکــن، ان ن
شود. می  مغرور  شــود  می  عابد  وقتی  و  مأیوس  کند 

َو أَْجِر  لِلنَّاِس َعلَى يَِدَي الَْخيَْر 
اینکه مومن اهل خیر شود توفیق است و إال شیطان او را استخدام 
می کند، نتیجه پولداری باید این باشد که تا پولی دستت آمد 
خیرات کنی؛ اگر چنین کردی خدا دو چندان جبران می کند. 

، َو َهْب لِي َمَعالَِي اْلَْخَلق  َو اَل تَْمَحْقُه ِبالَْمنِّ
حضرت می خواهد موقع پول دادن، مانند کسی که پول را 
می گیرد تواضع داشته باشیم؛ لذا حضرت موقع دادن پول، 
از فقیر می خواهد که دستش را روی دست امام و باالتر از 
دست امام قرار دهد چرا که ثروت جزء شخصیت و ذات انسان 
نیست امر عارضی است. حاال که هست از پول نردبان درست 
کن تا به قرب خدا برسی، هر فراز از دعای مکارم االخلق، یک 
بُعد از فضایل اخلقی را تبیین می کند. خدایا نفس من ذلیل 
شود و نکند که نزد تو عزیز شود اما نزد خودم ذلیل نشود. پس 
نفس در مقابل خداست؛ اگر ایمان باال رفت نفس خود بخود 
پایین می آید. اگر علم زیاد شد ولی حلم و تواضعش زیاد 

نشد، معلوم است که عالِم نیست بلکه حّماِل علم است. عالِم 
سعه دارد، خدا به او حلم می دهد. اگر شخص دید مانند سابق 
به دنیا نگاه می کند )نگاهی مانند جاهلن( و مثل آبرویش 
را پای یک چیز خوشمزه می گذارد )معلوم است که خبری 
نیست( مثل این که چند جلد کتاب اصول کافی و ... را همراه 
خودم ببرم اّما اصول کافی در وجود من جای نگرفته باشد.
یک  علم  همه  إال  و  ــود  ش تغذیه  بــایــد  انــســان  روح 

شــود،  ریخته  دور  باید  کــه  اســت  اصطلحات  مشت 
باشد. اخــلق  مکارم  اش  نتیجه  که  اســت  مفید  علمی 

______________________
1.  صحیفه سجادیه، دعای مکارم االخلق



4

قرآن کتابی است که شب اول قرب 

فایده دارد، خیلی کتاب های خوب وجود 

دارد ولی شب اول قرب کارآیی ندارد

کسی که در امر دنیایش کسالت 
و سستی دارد، حتام نسبت به آخرتش 

سست تر خواهد بود

آن قدر باید به کوچه پس کوچه 
های قرآن رس بزنید، تا به همه ی 
قسمت های آن مسلط شوید. 

کسی که معتقد به قضاء و قدر است تالشش 

بیشرت خواهد شد؛ دلیلش هم امئه علیهم السالم 

بودند که یک دقیقه از کار و تالش دست نکشیدند

مومن با اشتهای خانواده اش زندگی می کند، اما منافق با اشتهای خودش زندگی می کند پرسش
و  پاسـخ

1. سامانه هوشمند غدیر؛ از طریق تلفن ثابت جهت 

استخاره توسط استاد............... شامره 9099070251

به  ــی  ــوی ــگ ــخ ــاس پ و  ــاوره  ــ ــش ــ م ــهـــت  وجـ

ــواالت رشعــــــــــــی................9099070261 سـ

  ww.iaali.ir............ :2. سـایــت دفـــرت اســتاد الـــهی

 info@iaali.ir ...................................... :آدرس ایمیل

3. کتاب بیان الهی - منرب های محرم استاد الهی 

حجت  واتساپ)WhatsApp(هیئت  شامره   .4
»یامهدی«  عبارت  عضویت  جهت  الحسن:  ابن 

فرمایید. ارســال  به شــامره   09217855104   را 

ــم ــ ــی ــ ــرح ــ بــــســــم الـــــلـــــه الـــــرحـــــمـــــن ال
ســوال: بصورت ناخواسته صاحب فرزند شده ام اما 
فاصله با فرزند قبلی کم است آیا این امور مجوز سقط است؟

پاسخ: این کار قتل است و کسی که این کار را انجام می دهد 
قاتل محسوب می شــود. بنده خدمت آقــای روحانی که 
تعبیر خواب می کند بودم، خانمی به ایشان تلفن زد و آقای 
روحانی به آن خانم گفت شما خیلی قتل انجام داده اید و 
آدم های زیادی را کشته اید، باالخره آن زن اعتراف کرد که 
در بیمارستان در بخش سقط جنین مشغول به کار است و 
همه ی سقط هایی که انجام داده بود قتل حساب شده است. 
و چون این کار قتل حساب میشود لذا دیه دارد. حضرت فرمود 
سنگینی فرزند روی زمین است و روزی اش از آسمان می رسد؛ 
بنابراین این که گفته می شود فرزند دوم اگر شیر به شیر باشد 
اشکال دارد، قصه هایی است که ما درست کرده ایم، بچه های 
سابق با این که شیر به شیر بودند اما خوب تربیت شدند.

ــرق بین "قــضــاء و قـــدر" و "تنبلی و سستی  ــؤال: ف س
ــراد به  ــ ــال بعضی اف ــث ــه طـــور م اراده" چــیــســت؟ ب
ــد.  ــدر دنــبــال برخی کــارهــا نمی رون خاطر قضاء و ق
پاسخ:  اتفاقا بر عکس است؛ یعنی کسی که معتقد به قضاء و 
قدر است تلشش بیشتر خواهد شد؛ دلیلش هم ائمه بودند 
که یک دقیقه از کار و تلش دست نکشیدند؛ امام سجاد 
علیه السلم به فقرای زیادی رسیدگی کردند. نشانه ی اعتقاد 
به قضاء و قدر این است که فرد نشاط دارد، لذا شما تلشت 
را بکن و کاری به نتیجه نداشته باش، قضاء و قدر با پروردگار 
اســت، کسی که تنبلی می کند از ضعف ایمانش است؛ 
حضرت فرمود: کسی که در امر دنیایش کسالت و سستی 
داشته باشد حتماً نسبت به آخرتش سست تر خواهد بود.

ــت غــذایــی بـــرای فــردایــش  بـــرای دنــیــایــی کــه قـــرار اس
ــد تــنــبــلــی دارد، چــطــور بــــرای پنجاه  ــن تــهــیــه ک
ــد؟! ــن ــلش مـــی ک ــ ــت ت ــ ــه بــــرزخ اس ــال دیــگــر کـ ــ س

ــن زمان  ســـوال: علت حرمت موسیقی چیست؟ در ای
چه کــار کنیم در عین حــال که به زندگی و مشکلت آن 
می رسیم معنویاتمان را حفظ کنیم و با خــدا باشیم؟

پاسخ: خداوند هر چیزی را که مفسده دارد حــرام کرده 
ــرام هم دارای مفسده اســت یعنی  ــت، موسیقی ح اس
ــار مخربی دارد. برخی می گویند موسیقی  روی فــرد آث
شیر گاو را زیاد می کند، بله درست است برای گاو خوب 
است ولی بــرای انسان خوب نیست، خیلی چیزها برای 
حیوانات خوب است اما برای انسان ممنوع است. خداوند 
ــرای حیوان. ــرار داده اســت نه ب ــرای انسان تکلیف ق ب

ــم حـــلل کند؛  ــی تــوانــســت شـــراب را ه خــداونــد م
ــوره، سرکه و شیر گــاو را حــلل کرده  کشمس، انــگــور، غ

ــن یــک مــورد از مشتقات انــگــور حــرام  اســت، فقط ای
ــرام را مرتکب مــی شوند. شــد امــا بــرخــی همین حـ

ســـؤال: بنـــده طلبه هســـتم و بـــه دروس حـــوزه غیر 
از ادبیـــات علقـــه دارم بـــا ایـــن کـــه تـــلش زیادی 
مـــی کنـــم امـــا نمـــره ی ادبیاتـــم ضعیـــف اســـت.

ــای مشکینی را رحمت کند، بنده  پــاســخ: خــداونــد آق
ایشان  جامعیت  بــه  شخصیتی  اســلمــی  جمهوری  در 
ــدارم، بنده به شما توصیه می کنم دروس اخلق  ســراغ ن
ــوش بدهید. ــشــان را جمع آوری کنید و دقــیــق گ ای

کلمات ایشان خیلی به اهل بیت علیهم السلم نزدیک است؛ 
ایشان می فرموند ادبیات را باید آن قدر بلد باشی که بتوانی 
عبارت های عربی را خوب بخوانی، بله اگر خواستی استاد 

ادبیات بشوی باید کتاب های مفصل تر خوانده شود.
ــه مــنــد شــویــد. روزی یک  ــلق ــد ع ــای بــه ادبـــیـــات ب
قـــاعـــده ادبــــی را یـــاد بــگــیــریــد و پـــیـــاده کنید.

ــد و بـــازشـــدن  ــای ــق ــام ع ــک ــح ــت ــرای اس ــ ــؤال: بـ ــ ــ س
ــی را پــیــشــنــهــاد مـــی کنید؟  ــاب ــت مــشــکــلت چـــه ک
پاسخ: قرآن، قرآن، قرآن؛ کتابی است که شب اول قبر فایده 
دارد، خیلی کتاب های خوب وجود دارد ولی شب اول قبر 
کارآیی نــدارد؛ قرآن، هم کتاب تربیت و اخلق است و هم 
کتاب عقائد، و خدا و ملئکه این کتاب را دوست دارند. قرآن 
را زیاد بخوانید؛ اگر کسی صد آیه از آن بخواند هرچه خوبان 
اهل زمین دعا کرده اند شامل حال او هم خواهد شد و اگر 
دویست آیه بخواند هر آن چه اهل آسمان و زمین دعا کرده 
اند شامل حال او خواهد شد. آیت الله وحید می فرمودند: 
اگر کسی در ماه یک بار قرآن را ختم کند و ثواب آن را هدیه 
برای امام زمان قرار دهد با امام زمان معیت و همراهی پیدا 
خواهد کرد. در حال حاضر برخی با امام زمان همراه هستند. 
شما اگر برای بار اول به شهری بروید برایتان ناآشناست، اگر 

یک ماه در آن جا بمانید مقداری با حدود آن شهر آشنا می 
شوید و اگر ده سال در آن جا زندگی کنید با خیابان ها و کوچه 
های آن هم آشنا خواهید شد؛ در مورد قرآن هم همین است 
یعنی آن قدر باید به کوچه پس کوچه های آن سر بزنید، گاهی 
خود آیات، گاهی ترجمه، گاهی لغت، گاهی شأن نزول و 
گاهی تفسیر، تا به همه ی قسمت های آن مسلط شوید. 

ســؤال: بنده با خانواده ای متعصب ازدواج کــرده ام و 
حــدود هفت سال است آن ها به دالیــل مختلف از جمله 
دوری راه به منزل ما نیامده اند، آیا بنده وقتی به شهرستان 
می روم به خانه آن ها بروم؟ پس عزت نفس چه می شود؟

پاسخ: بنده از این سؤال تعجب می کنم، پس مؤمن بودن 
چه می شود؟! اگر قرار است شما تلفی و لجاجت کنید و با 
این کار زندگی و عرصه را به خودت و خانواده تنگ کنی، 
این حالت برای منافقین و کفار است، اما مؤمن این طور 
نیست، حضرت فرمود: مؤمن با اشتهای خانواده اش 
زندگی می کند، اما منافق با اشتهای خودش زندگی می 
کند؛ یعنی طبق میل خودش رفتار می کند. باید در وجود 
شما گذشت وجود داشته باشد تا معلوم شود ایمان و 
فهم شما مرغوب تر است و باید معلوم شود که شما در 
جلساتی شرکت کرده ای که معرفت برایتان حاصل شده 
است و شما علومی را خوانده اید که آن ها نخوانده اند.

ســـــؤال:      گاهـــی بدون علـــت، بی حوصله می شـــویم 
و لـــذا مجبوریم بـــه کارهای ضـــروری بســـنده کنیم، 
ترس این هســـت که ایـــن حالت بـــه خاطر ناشـــکری 
باشـــد، برای بیـــرون آمدن از ایـــن حالت چـــه باید کرد؟

ــت است که قلب  پاسخ: این حالت را عیب ندانید؛ روای
بین دو انگشت پروردگار است، هر وقت بخواهد قبض 
می کند لذا فرد احساس ناراحتی دارد، و هر وقت بخواهد از 

قبض در می آورد که در  آن صورت فرد احساس نشاط دارد.
لذا خوب است این حالت را بپذیریم؛ چه کسی گفته که همیشه 
باید حالت خوشحالی و نشاط داشته باشیم؟ چه کسی گفته 
همیشه باید حالت سیری داشته باشیم؟ گرسنگی هم حالتی 
است که باعث می شود سیری لذت بیشتری داشته باشد؛ اگر 
شخصی بی خوابی کشیده باشد یک ساعت خواب برایش 
خیلی لذت بخش است، این حالت های مختلف را همراه 
هم داشته باشیم؛ یوٌم لک و یوٌم علیک )دنیا یک روز به 
نفع تو و روزی دیگر به ضرر تو می باشد(، امام علیه السلم 
فرمود: ما از خدا خواسته ایم یک روز به ما عطا فرماید و یک 
روز منع نماید، وقتی از حضرت علت را پرسیدند، حضرت 
فرمود: به این خاطر که در آن روزی که عطا کرده شکرش را 

بجا آوریم و در آن روز که منع نموده از او در خواست کنیم.
البته ممکن است این یک روز، یک هفته و یا یک ماه و یا بیشتر 
باشد، خداوند می خواهد امتحان کند، شمایی که یک ماه به 
خوشی گذراندی، حاال یک روز هم قرار است ناخوش باشی، تا 
معلوم شود ایمانت واقعی است یا  زبانی، برخی فقط در خوشی 
ها خدا را صدا می زنند اما وقتی ناخوشی آمد دیگر خدا نیست. 
روی خدا این طور قیمت بگذارم وقتی که حالم خوب بود خدا 
مهربان است اما اگر حالم ناخوش بود دیگر خدایی نیست! 
مثل این که بچه بگوید هر وقت پدرم پول توجیبی بدهد پدر 
خوبی است و اگر ندارد آن وقت باباهای دیگر بهتر باشند! 
ــت: السعید مــن سعدت بــه رعیته و الشقی من  روایـ
شقیت به رعیته، انسان سعید کسی است که زیردست 
هایش به واسطه ی او سعادتمند شوند و آدم شقی کسی 

اســت کــه بــه واســطــه او زیــردســت هایش شقی شوند.
ممکن است شما دنبال کسی راه بیفتید و به واسطه او 
دچار شقاوت شوید؛ به طور مثال قبل غیبت نمی کردی 
اما حاال غیبت می کنی، قبل نماز اول وقتی می خواندی 
اما االن کاهل در نماز شده ای، و یا بالعکس با کسی همراه 
شــده ای که اهــل روضــه و مسجد شــده ای، پس سعید و 
شقی به این اعتبار اســت. اگر همراهی با کسی روز به 
ــه بده.  روز به دیانت شما افــزود، ایــن همراهی را ادام
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همکاران این شامره:

اجرایی:  معنوی
تایپ و ویراستاری:  شکوری- مرادزاده

صفحه آرا:  محسن سلیمانی

الکعبة،  مــن  اعــظــم حــرمــة  الــمــؤمــن 
مؤمن احترامش از کعبه بیشتر است.

• در روی زمین بهتر از این نیست که جمعی از مؤمنان 
و محبان اهل بیت علیهم السلم جمع بشوند و امر 
اهل بیت علیهم السلم را احیا نمایند و اگر این جلسات 
مذهبی وجود نمی داشت، این احیاء امر هم نمی بود.

• مؤمنی که نماز می خــوانــد، سپس با همسر و 
فــرزنــدش بدرفتاری می کند، کــور محض است.

• علوم اهل بیت علیهم السلم را به فرزندان خود 
نشوند. مشغول  دیگر  مسائل  بــه  تــا  بیاموزید 

• مــادر همانند درخــتــی اســت کــه رسیدگی می 

خواهد؛ و بازدهش صفا و آرامــش فرزندان است. 

ــی  ــدگ ــه آرامـــــش در زن ــدن بـ ــیـ •بـــــرای رسـ

ــد: ــری ــب ــره ب ــهـ از دو عــمــل گــرانــبــهــا بـ

 اول: خانه های تان را از روضة اهل بیت منّور سازید.

را  بـــیـــت  اهــــــل  ــان  ــ ــن ــ ــم ــ دش دوم:   

ــرار دهــیــد. ــ ــ ــورد لــعــن و نــفــریــن ق ــ ــ م

• فرزند میوه ای اســت که خداوند به پــدر و مادر 
عطا کرده است، پس پدر و مادر مسئول نگهداری 
صحیح از آن میوه هستند. پــدری که راحــت دروغ 
می گوید قطعاً فرزند درستی تربیت نمی کند.

ــاد  ــه هــمــســرش زی • مـــرد نــبــایــد اشــکــاالتــش ب
کند. و هــدایــت  تربیت  را  او  باید  بلکه  باشد 

• خدمت به پدر و مــاد              ر اثرش از نماز شب بیشتر است.

ــمــان در اخــتــیــار ما  • درصـــد کــمــی از کــارهــای
ــت امـــام معصوم اســت. اســـت، مــا بقی بــه دس

ــرّب  ــق ــه ت ــای ــرم ــت را س ــیّ ــال ن ــع ــت خــــدای م
ــت. ــه خـــود و  بهتر از عــمــل قـــرار داده اس ب

                      هر چقدر دوستان 
امیرالمؤمنـــــین در 
نظرت بزرگتر باشند به 
همان اندازه رشد شما 
بیشتر است؛ یعنی اگر 
از یک شیعه صد تا عیب 
دیدی نباید نظرت از 
او برگردد، لذا حضرت 
فرمود: محب و شیعه 
علیه  امیرالمؤمنــین 
ــت  ــالم را دوس ــس ال
داشته بــاش ولــو این 
که قاتل پدرت باشد. 

            رشد معنوی 
دارد؛  ای  ساده  رمز 
به این معنا که تقّید 
منی  شب  مناز  به 
خواهد، بلکه شام به 
انجام واجبات و ترک 
محرمات اکتفا کنید، 
اما یک مورد را رعایت 
که  این  آن  و  کنید 
دوستان امیراملؤمنیـن 
علیـــه الســـــالم در 
چشمت بزرگ باشند؛ 

روایت از امیر المومنین علیه 
الســـلم: »قَاَل أَِميُر الُْمؤِْمِنيَن 

ِشـــرَاُركُُم   : ـــَلمُ   السَّ َعلَيْـــِه 
ِبالنَِّميَمِة،  اُؤونَ   الَْمشَّ
بَيْـــَن  الُْمَفرِّقُـــوَن 
الُْمبْتَُغـــونَ   اْلَِحبَّـــِة، 
الَْمَعاِيَب «1. لِلْبُـــرَآِء 

بیان استاد: این نسخه 
مؤمن  ــرای  ب کاملی 
بسا  چه  یعنی  است؛ 
شرائط  همه  فــردی 
خوب  و  بودن  مؤمن 
شدن را دارد اما رذیله 
ای همراه اوست و آن 
این که درباره دیگران 
گمانه زنی کرده و آن 
را وارسی می کند  ها 
خطرناکی  ــار  ک کــه 
شما  اگر  حتی  است 

باشی  بین  باطن 
حق نداری عیب 
در  را  دیــگــران 
مرور  ذهن خود 
مؤمن  زیرا  کنی؛ 
و آبروی او برای 
است  مهم  خدا 
عیب  شــمــا  و 
لغزشگاه  و  ها 
شناسایی  را  او 
بعداً  و  ــردی  ک

جائی  را  عیب  ایــن 
باعث  که  گویی  می 
شــود. مــی  اخــتــلف 

رمز  معنـــوی  رشـــد 
ســـاده ای دارد؛ بـــه 
تقید  که  معنـــا  این 
شـــب  نمـــاز  بـــه 
بلکه  خواهد،  نمـــی 
انجـــام  بـــه  شـــما 
تـــرک  و  واجبـــات 
اکتفـــا  محرمـــات 
یـــک  امـــا  کنیـــد، 
رعایـــت  را  مـــورد 
که  این  آن  و  کنیـــد 
امیرالمؤمنین  دوستان 

چشـــمت  در  الســـلم  علیه 
این  باشـــند؛ مـــن در  بزرگ 
زمـــان رشـــد شـــیعه را در 

چقدر  هر  لـــذا  دانم،  مـــی  همین 
دوســـتان امیرالمؤمنیـــن در نظرت 
بزرگتر باشـــند به همان اندازه رشد 
است؛  بیشـــتر  شـــما 
یعنـــی اگـــر از یـــک 
تا عیب  شیعه صد     
دیـــدی نبایـــد نظرت 
لـــذا  برگـــردد،  او  از 
محب  فرمود:  حضرت 
امیرالمؤمنین  شیعه  و 

دوست  را  السلم  علیه 
این  ولو  باش  داشـــته 
پـــدرت  قاتـــل  کـــه 
در  چیزی  زیرا  باشـــد، 
وجـــودش هســـت به 
آن  از  که  والیـــت  نام 
نمی شـــود گذشـــت؛ 
که  ســـادات  خصوصاً 
بر  مشکی  عمامه 
ســـر دارند جایگاه 
ویـــژه ای نزد ائمه 
دارنـــد؛ حضـــرت 
اگر  فرمود:  رسول 
و  شد  وارد  سیدی 
در مقابلـــش بلند 
من  بـــه  نشـــدی 
کردی.  جفا  پیامبر 
بلـــه یـــک موقع 
هست  محذوریت 
اشـــکال ندارد، اما این 
کـــه من به این احترام 
داشته  اعتقاد  گذاشتن 
برایم سخت  و  باشـــم 
زیرا  است؛  مهم  نباشد 
حرمة  اعظم  المؤمـــن 
الکعبـــة، مؤمن  مـــن 
کعبـــه  از  احترامـــش 
نـــه  اســـت.  بیشـــتر 
اینکـــه خـــدای نکرده 
به  کینـــه  مؤمـــن  از 
بخواهی  و  بگیری  دل 
او را خـــراب کنـــی و 
حســـادت  او  بـــه  یا 
خـــدا  بـــه  و  کنـــی 
بگویـــی چـــرا او دارد 
ولـــی مـــن نـــدارم، در همـــه این 
با خـــدا رفته ای. مـــوارد به جنگ 
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