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روایت
خوانی

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

اللـــه: حفظـــه  رهـــری  معظـــم  مقـــام 
شـــخصیت امیراملومنین علیه السالم، ترکیبی از 
عنارصی اســـت که هرکدام به تنهایی 
یک انســـان عالی مقام را اگر 
آن  اوج  بـــه  بخواهـــد 
زانو  بـــه  برســـد 
آورد. می  در 

ــة الـــلـــه عــلــیــه: ــم ـــ ــام خــمــیــنــی رح ــ امـ
علی علیه الســـالم مظهر جمیع  اسامء 

و صفـــات حق تعالی اســـت.

قال االمام الباقر علیه السالم:

ــور  ــ ان الــمــؤمــنــیــن  قـــلـــوب  ــی  ــ ف اإلمـــــــام  لـــنـــور  واهلل 
ــی وســـــــط الـــســـمـــاء ــ ــ ــس ف ــ ــم ــ ــش ــ ــاء ال ــ ــیـ ــ ــن ضـ ــ ــ م

  
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

کسی که زندگی اش وقف اهل بیت علیهم السالم شد، 
به  آن نتیجه ایی که هدف خلقتش بوده رســـیده اســـت منبر

تفسیر

ْ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
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فقط کسانی که والیت درسرشت آن هاست از آتش جهنم دور هستند

صحیفه
فرزند صالح نور چشم و باقیات الصالحات مومن استسجادیه

پرسش و
رضایت امام زمان علیه السالم از طلبه در چیست؟پاســــــخ

طب

کار خوب اندک، که همواره بر آن مداومت داشته باشی، 
بهتر است  از کار زیادی که در انجام آن خود را خسته  کنی

روایــت
خوانـی

ــی کنید؟ ــه ســفــارشــی م ــواس چ ــ ــان وس ــ ــرای درم بـ



امیراملومنین علیه السالم فرمود من هر روز 

خودم را به تک تک افراد معرفی می کنم. 

صدیقۀ طاهره سالم الله علیها نیز هر روز از عامل 

غیب خودش را معرفی می کند. به همین دلیل 

ما یک آشنایی کامل با ایشان داریم

کسی که زندگیش وقف اهل بیت علیهم 

السالم شد به آن هدفی که نتیجه خلقتش 

بوده رسیده است و دیگر کرسی ندارد و به 

همین واسطه متام امورش اصالح میشود.

فقط کسانی که والیت دررسشت آن 

هاست از آتش جهنم دور هستند

های منبر قلب  در  بیت  اهل  ما  نور   قسم  خدا  به 
شما  از آفتاب  میان اسمان درخشان تر است
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والیـــت امیـــر المؤمنیـــن علیـــه الســـالم باعث شـــد کـــه مردم تفسیر
ظرفیـــت پذیـــرش خـــدا را در قلب خود داشـــته باشـــند و تبّری 
از دشـــمنان او باعـــث شـــد کـــه طاغـــوت و بـــت را نپذیرنـــد.

        اینکه ما اهل بیت علیهم السلم را پذیرفته ایم و به 

یادشان هستیم و توسل به ساحتشان داریم و موفقیم که 

در عزایشان عزاداری می کنیم و در اعیادشان شاد هستیم 

و به نحوی اینها در یاد ما می چرخند، یک امرطبیعی نیست 

شما این را یک حادثه فرض کنید که بر اساس یک اتفاق 

چیست؟  جهتش  است.  گرفته  صورت  اعجاز  یک  و  مهم 

جهتش این است که جریان اهل بیت علیهم السلم مربوط 

به عالم غیب است. ما که اصل با عالم غیب ارتباط نداریم 

می  قیامت  یاد  به   چقدر  شما  مثل  بی توجهیم.  چون   ،

یاد  چقدر  کم.  خیلی  می افتید؟  جهنم  یاد  چقدر  افتید؟ 

نعمت های بهشتی هستید؟ چقدر یادتان هست که قرآن 

بخوانید؟ چرا به اندازه ای که اهل بیت علیهم السلم در یاد 

ما هستند این امور به یاد ما نمی آید؟ این یک افاضه و یک 

توجه  الهی است. »والله لنور المام فی قلوب المؤمنین 

قسم  خدا  به  السماء«  وسط  فی  الشمس  ضیاء  من  انور 

است. روشن تر  آفتاب  از  شما  قلب  در  اهل بیت  ما  نور 

اگر این نور نمی بود اینها را هم فراموش می کردیم. یادمان 

می رفت که در ائمه، امام باقر علیه السلم هم هست، امام 

امام حسن  جواد علیه السلم هم هست، یادمان می رفت 

عسکری علیه السلم هم هست. این ارتباط قلبی ما با عالم 

غیب بسیار مهم است  واین ارتباط همان سرمایۀ ماست. 

مثل وقتی تلفن همراه خود را بعد از خاموش شدن دوباره 

به برق می زنید و روشن میکنید می بینید که ساعت تلفن 

شما از کار نایستاده و زمان دقیق را به شما نشان می دهد 

اگر قرار بود ساعت تلفن همراه مثل بقیه قسمت ها شارژ 

تمام کند، شما باید هر دفعه ساعت را میزان می کردی. لذا 

باتری ساعت را جدای از سایر قسمتهای گوشی قرار داده اند 

چرا؟ چون اگر این جریان قطع بشود، هلکت است. یعنی اگر 

شما قرآن نخواندی، هلکتی نیست. ولی اگر از یاد اهل بیت 

غافل شدی هلکت است. بلتشبیه مثل اینکه عقل  انسان 

بپرد. وقتی عقل از دست رفت چگونه میتوان دوباره آن را به 

دست آورد ؟ عقل رفته است. اینجا هم همان است. پس اهل 

بیت علیهم السلم  به نحوی از عالم غیب خودشان را به ما 

نشان می دهند. در روایت است که امیرالمؤمنین علیه السلم 

هر روز خودش را  به ما نشان می دهد؛ حضرت فرمود من هر 

روز خودم را معرفی می کنم. صدیقۀ طاهره سلم الله علیها 

نیز هر روز از عالم غیب خودش را معرفی می کند. به همین 

دلیل ما یک آشنایی کامل با ایشان داریم، انگار که سال هاست 

قوم و خویشیم. شما گاهی بخاطر دوری و ندیدن اقوام 

چهره آنها را هم از یاد می بری و حتی اسمشان را هم به 

خاطر نمی آورید. اگر قرار بود اهل بیت هم از یاد ما بروند، 

همین می شد. لذا در روایت است  که ما از شما یاد می کنیم، 

صدایتان می زنیم وما خودمان را به شما نشان می دهیم.

قسمت دوم بحث این است  آنهایی که این یاد برایشان 

پررنگ  تر است،  آدم های ویژه  و خاصی  هستند، که اهل بیت 

علیهم السلم خیلی در قلب و ذهن اینها حضور دارند. مثل 

اهل بیت علیهم السلم خودشان را به فردی که میخواهد 

مداح باشد واز اهل بیت علیهم السلم بگوید بیشتر معرفی 

می کنند تا به یک شخص معمولی ،چون این فرد میخواهد 

مداحی کند. لذا می فرمایند شیعیان ما، محبین ما،  تابعین 

ما، و یا می فرمایند از ما نیست. آن کسی که محبتی در دل  

دارد وبه نوعی خودش را به اهل بیت علیهم السلم نسبت 

می دهد.باز هم می فرمایند »از ما نیست«، زیرا این شخص 

باید در دایرۀ وجودی خود پررنگ  ترین موضوعات برایش 

زیارت  در  لذا  باشد.  السلم  علیهم  اهل بیت  ، موضوعات 

این  ما  به  آثارکم«؛یعنی   ویقتّص   « خوانیم؛  می  جامعه 

توفیق را بدهید که قصۀ شما را بگوییم و ازدیگری حرف 

نزنیم.کسی که زندگیش وقف اهل بیت علیهم السلم شد 

به آن هدفی که نتیجه خلقتش بوده رسیده است و دیگر 

کسری ندارد و به همین واسطه تمام امورش اصلح میشود 
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بسم الله الرحمن الرحیم

ــِه َحَصـــُب َجَهنََّم     »إِنَُّكـــْم َو مـــا تَْعبُـــُدوَن ِمـــْن ُدوِن اللَـّ

أَنْتُـــْم لَهـــا وارُِدون  * لَـــْو كاَن هؤاُلِء آلَِهًة مـــا َورَُدوها َو كُلٌّ 

فيهـــا خالِـــُدون  * لَُهـــْم فيهـــا زَفيٌر َو ُهْم فيها ال يَْســـَمُعون  

* إِنَّ الَّذيـــَن َســـبََقْت لَُهـــْم ِمنَّـــا الُْحْســـنى  أُولِئـــَك َعْنهـــا 

ُمبَْعـــُدون « )ســـوره ی  مبارکـــه انبیاء، آیـــات 98 الی 101.(

) ...بى گمـــان كســـانى كـــه قبل از جانب ما بـــه آنان وعده 

شد.( خواهند  داشته  دور  ]آتش [  آن  از  است  شده  داده  نيكو 

در زمانهای گذشته اصلی ترین دغدغه تمام انبیاء، این بوده که 

مردم خدا پرست شوند و سراغ بت ها نروند. این خواسته ی 

در  ولی  است  نشده  محقق  زمانی  هیچ  در  انبیاء  و  خدا 

بیت  اهل  دوستان  در  مرتبه  عالی ترین  به  امر  این  زمان  این 

محقق شده است. و اصلی ترین عامل در بوقوع پیوستن این 

مهم، همان والیت امیر المؤمنین علیه السلم در غدیر است. 

والیت امیر المؤمنین علیه السلم باعث شد که مردم ظرفیت 

در  مزاحمت،  بدون  و  مرتبه  ترین  عالی  در  را  خدا  پذیرش 

قلب خود داشته باشند و از طرف دیگر هم تبرّی از دشمنان 

را  بت  و  طاغوت  که  شد  باعث  السلم  علیه  المؤمنین   امیر 

نپذیرند. من به شما بگویم که این پذیرش والیت تقریباً یک 

ما  که  است  درست  تشریعی.  امر  یک  تا  است  تکوینی  امر 

تکوین  به  که  تشریعی  ولی  است  تشریعی  والیت  می گوییم 

ِقيُّ  الشَّ َو  ِه  أُمِّ بَطِْن  ِفي  َسِعيد  ِعيُد  »السَّ نزدیک است.   خیلی 

ِه« در واقع این سعادت تکوینی در ِجِبلّه  ی  َشِقَي ِفي بَطِْن أُمِّ

اگر  این که حضرت می فرمایند:   . است  داده شده  قرار  مؤمن 

عسل  دستم  با  و  بدهم  را   دنیا  همه ی  منافق  یک  به  من 

نمی کند  قبول  کند،   قبول  را  من  که  دهم  قرار  او  دهان  در 

از  دست  او  وجود  بند  بند  کنم ،  تکه تکه  را  مؤمن  اگر  ولی 

من برنمی دارد، حکایت از تکوین است. این که می فرمایند: تا 

است، آن ها  نشده  ایجاد  آن ها  قلب  در  نورانی  نقطه ای  وقتی 

را  به سمت ما دعوت نکنید، این همان مفهوم تکوین است. 

یعنی خداوند مومن را تکویناً در آفرینش مّوحد آفریده است. 

مسیر  این  شما  اگر  که  است  مطلب  همین  بیانگر  هم  قرآن 

دوست  را  مؤمنین  که  می  کنم  خلق  را  قومی  من  نروید  را 

کافرین  بر  و  دهند  قرار  آن ها  ذلیل  را  خود  و  باشند  داشته 

عزیز باشند و این تکوین است،  تشریع نیست.همان طور که 

بیاید. در  بیرون  از جوف زنبور   خدای متعال پذیرفت عسل 

ومؤمن  بجوشد  ازوجودش  ایمان  که  داد،  قرار  مؤمن  تکویِن 

أَكَْملُْت«  »الْيَْوَم  کنید  دقّت  شما  است.  یتغیّر  ال  این  و  باشد 

»أکَْملُْت« یعنی کامل کردم،  «أَتَْمْمُت« یعنی تمام کردم،  بعد 

»اتْمام  و  »اکمال«  این  یعنی  ديناً«  اْلِْسلَم  لَُكُم  »رَضيُت  هم 

حقیقت اسلم است و رضایت  در همین است. والیت باعث 

السلم  علیه  صادق  امام  شود.  تثبیت  خدا  پرستش  که  شد 

زهرای  محبّت  در  توحید  شد.  ثابت  قتلگاه  در  خدا  فرمود: 

الّسلم  علیه  زمان  امام  انتظار  در  توحید  شد  ثابت  مرضیه 

زمان   امام  و  هستیم،  خدا  قدرت  منتظر  ما  چون  شد.  ثابت 

عجل الله تعالی فرجه الشریف می خواهد تمام قدرت خدا را 

بیاورد. یعنی به یک نوعی همه ی اتّصاالت ما به توحید است. 

ــِه َحَصـــُب َجَهنََّم«   »إِنَُّكـــْم َو مـــا تَْعبُـــُدوَن ِمـــْن ُدوِن اللَـّ

)آیـــه 98(»أَنْتُـــْم لَهـــا وارُِدون«)آیـــه 99( »لَـــْو كاَن هؤاُلِء 

آلَِهـــًة مـــا َورَُدوهـــا«  اگـــر این هـــا واقعاً  خـــدا بودند وارد 

جهنـــم نمی شـــدند ... ببینیـــد خداوند چه اســـتدالل هایی 

مـــی آورد، و چقـــدر ایـــن افـــراد، نـــادان بودند کـــه باید 

برای آن هـــا آورده میشـــد. خداوند  اســـتدالل هایی  چنیـــن 

ندارد  نفع وضرری  برای شـــما  هیچ  پرســـتش  این  میفرماید 

ولـــی از عمـــق جـــان خورشـــید و غیره را می پرســـتیدند.

 »َو كُلٌّ فيهـــا خالِـــُدون « » لَُهـــْم فيهـــا زَفيـــٌر َو ُهْم فيها ال 

يَْســـَمُعونَ « )آیـــه 100(  صـــدای آن هـــا هم بـــه هیچ کجا 

ِمنَّا  لَُهْم  َســـبََقْت  الَّذيَن  ببینید »إِنَّ  نتیجه را  نمی رســـد، حاال 

ُمبَْعُدوَن«   آن کســـانی که والیت در  َعْنها  أُولِئَك  الُْحْســـنى  

سرشـــت آنهاســـت  »َســـبََقْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسنى «  یعنی فقط 

اینهـــا از آتـــش جدا هســـتند. لذا به دوســـتان خـــود این را 

می گویـــم، ایـــن مردمی که  در اطراف شـــما با این وضعیت 

زندگـــی می کننـــد بـــا همین گناهـــان، با همیـــن بدی ها و 

عیب هایـــی که دارند بهترین مخلوقات روی زمین هســـتند. 

خداونـــد  بهتـــر از این ها خلق نکرده، اگـــر عیبی می بینید 

بایـــد نهـــی از منکـــر کنید نه شـــماتت !  آن هـــا خدایی را 

قبـــول کـــرده انـــد که خدای  و احد اســـت،  نبّوتی را قبول 

کـــرده انـــد که خالص اســـت و ائّمـــه ای را پذیرفته اند که 

خـــدا از آن هـــا راضی اســـت. لـــذا باید در بیـــن این مردم  

و بـــا ایـــن مـــردم بـــود. منتهی به جـــای ایراد و اشـــکال 

بـــه آن هـــا ، ســـعی کنید به صـــورت عملی تقوایـــی را به 

آنهـــا نشـــان دهیـــد که به چشـــم ببینند نه ایـــن که صرفا 

بشـــنوند. چون مردم شـــنیده ها را در قلب خود دارند ، ولی 

حریـــف نفسشـــان نمی شـــوند اما اگر از یـــک نفر تقوا و 

ورع دیدنـــد کمک می شـــوند در غیر این صـــورت نباید به 

آن هـــا ایـــرادی گرفـــت کـــه باعث شـــود آن ها خـــارج از 

دیـــن خـــارج قلمـــداد شـــوند. نـــه! بلکـــه اینهـــا بهترین 

مخلوقـــات خـــدا هســـتند،  بخشـــش از قبـــل بـــرای آن ها 

مهیـــا شـــده و بـــه برکـــت  والیت ، توحیـــد و نبوتی که در 

ســـینه  ی اینها وجود دارد مورد عفو و رحمت خدا هســـتند.

 



در بسیاری از موارد، ریشه کسالت 

ما جسمی است نه روحی!

غذای چرب نخورید که عروق را می بندد،غذای 

رسخ کرده نخورید که کسالت آور است،سعی 

کنید بیشرتغذای آب پز بخورید .

و  زیادند  بسیار  السالم  علیهم  امئه  های  سنت  سؤال: 
رعایت آن ها به صورت کامل، برای هیچ کس مقدور 
نیست و گاهی باعث کندی در زندگی ما می شود. از 
کجا بفهمیم کدام سنت اهم است تا به آن عمل کنیم؟

پاسخ: اوال فردی که این سؤال را کرده اهل این مطالب 
را  خودشان  زور  به  که  هستند  افرادی  ها  این  نیست؛ 
در  را  زور خودشان  به  بعضی  آورده انــد.  وادی  این  در 
مستحبات داخل می کنند؛ در حالی که مستحبات اصل 
یک  عمل,  فلن  که  است  شنیده  فرد  نیست.  گونه  این 
توصیه  دهد.  می  انجام  را  آن  لذا  و  است  خوبی  عمل 
مستحبات  به  اصــل  که  اســت  ایــن  ــراد  اف ایــن  به  من 
محرمات  وترک  واجبات  انجام  هامن  به  و  نکنند  عمل 
شود. می  اصلح  امرشان  صورت  این  در  منایند؛  اکتفا 

ظرف  خودش  با  شود،  می  مستحبات  وارد  که  کسی 
بدون  را  فراوانی  مستحبات  تواند  می  یعنی  آورد؛  می 
زحمت انجام دهد؛ نه تنها بدون زحمت، بلکه برعکس 
خرج  و  گیرد  می  مستحبات  از  نیرویی  یک  فرد  این 
که  همین  و  کند  مواظبت  باید  پس  کند.  می  واجبات 
شود،  می  خسته  مستحبات  انجام  از  کــرد  احساس 
گوییم  می  چون  نیست؛  مستحبات  اهل  است  معلوم 
این  مثل  داشتنی.  دوست  چیز  یک  یعنی  »مستحب«؛ 
که آب پرتقال جلوی شام بگذارند و بگویند خیلی چیز 

خوب  پرتقال  آب  شام  برای  بخور!  خب  است،  خوبی 
نیست؛ بلکه برای فردی که می تواند بخورد خوب است.

رضایت  کــشــور،  امـــروز  اوضـــاع  بــه  توجه  بــا  ســـؤال: 
بیشرت  طلبه  خواندن  درس  از  السلم  علیه  زمان  امام 
فرهنگی؟ امــور  انــجــام  و  ــن  رف تبلیغ  از  یــا  ــت  اس

پاسخ: هر سه مورد؛ طلبه باید آخوندی کند؛ مردم منتظر 
هستند، باید برود و آنها را انذار کند، مردم فرصت ندارند  
به حوزه بیایند،ولی امام زمان علیه السلم به دل این شخص 
است  امور  انجام همین  برای  و  که طلبه شود  انداخته 
که زندگیش را اداره می کنند؛ پس تبلیغ به عهده طلبه 
هست. درس خواندن هم به عهده اش هست؛ منتهی ما 
منی فهمیم کارهای فرهنگی یعنی چه، یعنی غیر از تبلیغ 
و درس خواندن و درس دادن، باز یک وظیفه ای به نام 
کار فرهنگی هم داریم؟ تعلیم و تعلم! تعلیم و تعلم!

سکونتامن  محل  انتقال  که  این  به  توجه  با  ســؤال: 
اذیــت  کــه  ای  همسایه  بــا  نیست،  ســـاده ای  ــار  ک
باشیم؟ ــه  ــت داش ــد  ــای ب بـــرخـــوردی  ــه  چ کــنــد  ــی  م

پاسخ: حرضت فرمود : تعریف کردن از خوبی و یا بدی 
این است  همسایه کار مهمی نیست همسایه داری به 
این همسایه داری  را تحمل کنی؛  اذیتش  که زحمت و 
کنی  تحمل  را  ات  همسایه  اذیت  توانستی  اگر  است! 
همسایه داری کرده ای وگرنه خیرات همسایه ی خوب 
که فراوان است؛ مثل وقتی میهامن داری، می گوید من 
جا دارم بیا )از منزل من استفاده کن(؛ یا این که وقتی در 
خانه ات نان نیست، به تو نان می دهد؛ اگر جای پارک 
نداری، جا می دهد. در مورد چنین فردی که همسایه 
اذیت  یعنی  کن،  داری  دهد؛  همسایه  معنا منی  داری 
همسایه را تحمل کن! این معنا در روایت آمده است. 
سؤال: وقتی مشکل معنوی در زندگی طول می کشد و 
از یک طرف  حل منی شود، مثل قضا شدن مناز صبح، 
نباید مأیوس شد و از طرفی این مشکل حل منی شود؛ در 
مورد این گونه مشکالت چه قضاوتی باید داشته باشیم؟

پاسخ: نباید به چنین مسایلی اهمیت داد ناراحتی شام از 
این است که مناز صبح »شام« قضا می شود؛ وگرنه خود 
مناز صبح برایتان مهم نیست. این به شام برخورده که مناز 
صبح های »شام« قضا می شود؛ چرا؟ چون یک جایگاه 
معنوی برای خودت قائل شدی. خدا که با کسی شوخی 
ندارد، بدان که روی حساب دارد قضا می شود؛ پس قبول 
کن! وقتی قبول کردی، ناراحتی ندارد، قضایش را بخوان؛ 
این ذلت را بپذیر! این ذلت خودش ارزش دارد که شام هر 
روز بیدار شوی و قضا ی مناز صبحت را بخوانی. همین 
ذلت بزرگت می کند و مناز صبح تو، مناز صبح می شود.

به  که  هست  احکامی  عملیه  های  رساله  در  ســؤال: 
مناز  فضیلت  وقت  رعایت  مثل  شود؛  منی  عمل  ها  آن 
امام جامعتی،  ظهر و عرص و مغرب و عشاء که هیچ 
حتی خود آن کسی که فتوا داده، به آن عمل منی کند! 
گفته  که  جائی  نیست؛ چون هامن  این طور  نه  پاسخ: 
منتظر  باید  که  شده  گفته  بخوانید،  وقت  اول  شده 
کسانی هم که می خواهند مناز جامعت بیایند، باشید.

،وقت  فتاوی  طبق  اینکه  به  توجه  با  ســؤال:  ادامــه 
فاصله  هم  با  عرص  و  ظهر  مثل  منازهایی  فضیلت 
کنند؟ منی  رعایت  را  این  علام  آقایان  ولی  دارد  زمانی 

پاسخ: روایات، فضیلت را فرمودند، افضل را هم فرموده 
برایت  بخوانی  مخصوص  وقــت  درآن  اگــر  شام  انــد؛ 
که  است  این  باالتر  فضیلت  ولی  دارد،  فضیلت  یک 
از  را  آمدند  مناز جامعت  اقامه  برای  که  این  جمعیت 
اقامه کنی و  دست ندهی؛و هر دو مناز را به جامعت 
ندهی. دست  از  را  جامعت  مناز  فضیلت  وقت  بخاطر 

طب برای درمان وسواس چه سفارشی می کنید؟رضایت امام زمان علیه السالم از طلبه در چیست؟
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میشود؟ حاصل  چگونه  فکری  نشاط  و  آرامــش  ســوال: 

میل  و  کرده  دم  بار  دو  یا  یک  ای  هفته  را  شامی  1-افتیمون 

هستند،  زیادی  افکار  و  اوهام  به  مبتل  سودایی  ،افرادی  کنید 

حافظه ی آنها ضعیف است و علت آن بخارات معده و چربی 

میآورد پایین  را  اینها  .افتیمون  است  مغز  در  شده  بسته  های 

. نمیکند  کــم  را  ــودا  سـ افتیمون  مثل  چیز  وهــیــچ   

ــدار  ــقـ مـ یــــک  ــون  ــمـ ــیـ ــتـ افـ کـــنـــار  اگـــــر  ــه:  ــتـ ــکـ نـ

است  خــوب  بسیار  بــاشــد  هــم  نــبــات  و  اســطــوخــدوس 

کرده  سرخ  بندد،غذای  می  را  عروق  که  نخورید  2-غذای چرب 

نخورید که کسالت آور است،سعی کنید بیشترغذای آب پز بخورید .

و  کنید  تریت  را  عسل  و  سرکه  بــار  یک  ای  هفته   -3

. میدهد  شستشو  را  کلیه  و  ،طحال  قلب  معده،  که  بخورید 

4- در آب انار مقداری گردو ریخته کمی نان  تریت کنید و بخورید .

نکته :در بسیاری از موارد، ریشه کسالت ما جسمی است نه روحی .

شود؟ می  عارض  ما  بر  کسالت  اوقــات  بعضی  چرا  ســوال: 

. ــرد  ک ورزش  بــایــد  کــه  دارد  جسمی  دلــیــل  گــاهــی   -1

دو  صبحها  باید  کــه  اســت  یبوست  بخاطر  وگــاهــی   -2

. شــود  ــرطــرف  ب ــا  ت بنوشید   ــرم  ولـ آب  ــوان  ــی ل ســه  ــا  ی

یا  هــفــت   بــایــد  کــه  ــت  اس رطــوبــت  بخاطر  گــاهــی   -3

بخورید  آب  با  شب  تا  را  نکوبیده  سیاه  فلفل   ، هشت 

کنید. اجتناب  سنگین  ــذای  غ خـــوردن  از   هــم  شبها  و 

نکته: در عبادت به خودتان سخت نگیرید و به اندازه ای که طاقت 

دارید عبادت کنید اهل بیت وقتی وزنشان سنگین می شد و سنشان 

هم باالی پنجاه سال میرفت نمازهای مستحبی را نشسته میخواندند .

4- تفریح وپارک رفتن نیز موثر است، می توانید  در اواسط هفته که 

اماکن تفریحی خلوت است  به همراه خانواده برای تفریح بروید .

کنید؟ مــی  سفارشی  چــه  وســـواس  ــان  درمـ بــرای  ســـوال: 

. کار  محل  یا  منزل  محیط  در  گلپر  و  کندر  دادن  1- دود 

. ــر  سـ روی  ــر  بـ وســـــدر  ــمــی  خــت ــل  گـ 2- گـــذاشـــتـــن 

3-  کم چایی خوردن برای رفع وسواس و آرامش اعصاب خوب است .

تخم  ــا  بـ ــراه  ــمـ هـ را  ــه(  ــ ــرف ــ ــراء)خ ــ ــزه ــ ال 4-بــغــلــه 

. ــورد  ــ ــخ ــ ن ــان  ــکـ تـ ــان  ــزتـ ــغـ مـ ــه  ــ ک بـــپـــزیـــد  ــرغ  ــ مـ

. بــنــوشــیــد  و  کــنــیــد  دم  زبــــــان  گـــــاو  ــل  ــ 5- گ

؟ چیست  شکستن  قولنج  مــورد  در  شما  نظر  ســـوال: 

شکند,  می  را  قولنج  طرف  وقت  یک  چون  بله  نیست,  خوب 

این  لذا  است,  موقع  بیند, همان  می  آسیب  مهره  موقع  همان 

بخار  آنجا  چون  حمام,  در  جا،  یک  مگر  نکنید,  اصل  را  کار 

عمومی  حمامهای  آسایشگاه,  و  خانه  حمامهای  نه  هست, 

آنجا  شده,  داغ  بدن  شده,  نرم  ها  ماهیچه  هست,  بخار  که 

عیبی ندارد؛ لذا سابق کیسه کشها، مشت ومال هم می دادند 

این  به  االن  ولی  بود,  خوب  و  شکاندند  می  هم  قولنج  و 

بیفتد. اتفاق  ای  حادثه  یک  دفعه  یک  است  ممکن  صورت 

و  گلو  و  گــردن  روی  که  پوستی  سفید  لکه های  ــوال:  س

شود؟ می  درمــان  چگونه  آید  می  در  بدن  دیگر  جاهای 

شود؛  می  ایجاد  پوست  در  که  است  کبد  ها,  لکه  این  ریشه 

اگر یک سال مرتب  به علت مصرف زیاد تخم مرغ و چربی.  

تخم  رویه   بی  مصرف  از  و  کنید  مصرف  کاهو  و  ،خاکشیر 

در  ،مرتب  بدن  اینکه   دلیل  به  کنید،  اجتناب  چربی  و  مرغ 

می  بین  از  آرام  آرام  ها  لکه  این  است  اندازی  پوست  حال 

 . گردد  می  باز  اول خود  حالت  به  پوست  رنگدانه های  و  رود 

روایات طبی:

امام علي )علیه السلم(:

اول غذا نمك بخوريد. اگر مردم مي دانستند نمك چه خاصيتي 

كردند. مي  انتخاب  را  آن  ديگر،  داروهاي مجرب  به جاي  دارد، 

پيامبر اكرم )ص( : 

قلب  محافظ  ــرا  زي ــت.  اس عسل  هــا  آشاميدني  بهترين 

بـــرد.  مـــي  ــن  ــي ب از  را  ــه  ــن ــي س ســـــردي  و  اســــت 

امام صادق )عیه السلم( : 

هر كس ضعفي در قلب يا بدن احساس كرد، خوردن گوشت گوسفند 

از درون  را  بيماري و ضعفي  زيرا هر   . را مداومت كند  و شير 

جسمش بيرون مي آورد و بدنش را نيرو مي بخشد و قوي مي سازد. 

امام صادق )علیه السلم( :

ســــازد. مـــي  پـــاكـــيـــزه  و  صــــاف  را  خــــون  ــاهـــو  كـ

امام صادق )علیه السلم( : 

شكم  داخـــل  ــوران  ــان ج كــنــد.  مــي  محكم  را  لثه  ســركــه 

ــد.  كــن مـــي  تــقــويــت  را  عــقــل  و  كــشــد  مـــي  را 

پيامبر اكرم )صلی الله علیه و آله( :

چـــون  كـــنـــيـــد.  خـــــلل  را  خـــــود  هـــــاي  دنـــــــدان 

ــود شـ مــــي  دنــــــــدان  و  ــه  ــثـ لـ ــي  ــتـ ــلمـ سـ ــب  ــبـ سـ

امام صادق )علیه السلم( : 

لكه  بــخــورد،  نمك  ــذا  غ لقمه  اولــيــن  هــمــراه  كسي  ــر  اگ

ــود. ش ــي  م ــرف  ــرط ب او  صـــورت  سفيد  و  ــاه  ســي هـــاي 

طلبه باید آخوندی کند باید مردم را انذار کند 

مردم فرصت ندارند به حوزه بیایند امام زمان علیه 

السالم به دل این شخص انداخته که طلبه شود و برای 

انجام همین امور است که زندگیش را اداره می کنند؛ 

پس تبلیغ به عهده طلبه هست. درس خواندن هم به 

تعریف کردن از خوبی و یا بدی همسایه کار 

مهمی نیست همسایه داری به این است که زحمت 

و اذیتش را تحمل کنی؛ این همسایه داری است

پرسش
و  پاسـخ

هفته ای یک بار رسکه و عسل را 

تریت کنید و بخورید که معده، قلب 

،طحال و کلیه را شستشو میدهد .



من همیشه به دوستان خودم می گویم 

اگر میخواهی به درد خدا بخوری، به درد پدر و 

مادرت بخور

ــل بیت،  اهـ ــارف  ــع ــارف شــیــعــه، م ــع ــر م بــیــایــیــم س قــــرآن،  ــر  بــیــایــیــم س ــه،  ــادی ــج ــر صحیفه س بــیــایــیــم س  
ــران!... ــ ــگ ــ دی دنـــبـــال  رفــتــیــم  ــدر  ــق چ اســــت؛  بـــس  ــر  ــگ دی کــنــیــم،  رهـــا  را  زدن  طـــرف  آن  و  طـــرف  ایـــن 

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

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

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

3. کتاب بیان الهی - منر های محرم استاد الهی 

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

فرمایید. ارســال  به شــامره   09217855104   را 

بسم الله الرحمن الرحیم

دعای 25 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السالم برای فرزندانش

یکی از نعمتهایی که خدا به پدر و مادر می دهد، فرزند صالح است، 

فرزندی که نور چشم پدر و مادر و باقیات الصالحات است. حقوق 

و مسائلی در باب تربیت و مواظبت از او الزم است که پدر و مادر 

باید به آن ها توجه داشته باشند،که گاهی این مساله مورد غفلت 

واقع می شود، گاهی هم در توانایی پدر و مادر نیست که بخواهند 

در این زمینه کمکی بکنند. این فرازهای صحیفه سجادیه هم کمک و 

بشارت است و هم هشداری برای پدر و مادرهاست. امام سجاد علیه 

السلم  در این فرازها ،راهکارهایی را برای پدر ومادر روشن می کنند. 

)1( اللَُّهمَّ َو ُمنَ  َعلَيَ  ِببََقاِء ُولْــِدي  َو ِبإِْصَلِحِهْم لِي و ِبِإْمتَاِعي ِبِهْم. 

ــا شایسته  ــم،وب ــدان ــرزن ــا بــقــای ف ــن منت بنه ب ــر م بــار الــهــا ب

ــان . ــن از آنـ ــهــره مــنــد شـــدن م ــرای مــن،وبــا ب ــان بـ ــودن آنـ ــم ن

رابطه را نگاه کنید؛  بقاء فرزند من به امر خدا اتفاق می افتد پس این 

امر مهم را از خدا بخواهید، و نگران نباشید چرا که خدای متعال 

نگرانی را بر میدارد و راه را به شما نشان میدهد. و باصلحهم لی؛ 

خدایا فرزندانم را اصلح کن.در این زمان، چقدر این دعا مهم است، 

به اینکه فرزندان ما اصلح بشوند. و ِبِإْمتَاِعي ِبِهم .فرزندانم به درد من  

بخورند؛ گاهی بچه ها به درد پدر و مادرشان نمی خورند. من همیشه 

به دوستان خودم می گویم اگر میخواهی به درد خدا بخوری، به درد 

پدر و مادرت بخور، همین؛ اعمال خیلی عجیب و غریب نمیخواهد 

انجام دهی و فکر کنی یک کارهای زاهدانه و ...، الزم است، نه!، این 

بهترین کار و ساده ترین کار است که در خدمت پدر و مادرت باشی و 

نوکری کنی. حتی یک ساعت از زحمات مادرت را نمی توانی جبران 

کنی، یک ساعتش را! حضرت فرمود: اگر همه عمر خودت را در اختیار 

و خدمت مادرت باشی به طوری که ایستاده، گوش به فرمان مادرت 

باشی، باز یک ساعت از سختی حمل او را نمی توانی جبران کنی.

)2( إِلَِهي اْمُدْد لِي ِفي أَْعَمارِِهْم، َو زِْد لِي ِفي آَجالِِهْم، َو رَبِّ لِي َصِغيرَُهْم، َو قَوِّ 

لِي َضِعيَفُهْم، َو أَِصحَّ لِي أَبَْدانَُهْم َو أَْديَانَُهْم َو أَْخَلقَُهْم، َو َعاِفِهْم ِفي أَنُْفِسِهْم َو 

ِفي َجَوارِِحِهْم َو ِفي كُلِّ َما ُعِنيُت ِبِه ِمْن أَْمرِِهْم، َو أَْدِرْر لِي َو َعلَى يَِدي أَْرزَاقَُهْم.

ــرای من طوالنی ســاز ، وسالهای زندگیشان  ــان را ب خدایا عمر آن

را  ،ناتوانشان  ده  ــرورش  پ برایم  را  خردسالشان  بیفزای،  برایم  را 

ــن و اخلقشان را بــرایــم سلمت  ــدن ودی ــاز، ب بــرایــم نیرومند س

ــدار،در جــان و اعضا ودر همه امــوری که برایشان مهم است  بـ

عافیتشان بخش برای من و به دست من روزیشان را فراوان گردان.

إِلَِهي اْمُدْد لِي ِفي أَْعَمارِِهم ؛ خدایا عمرشان را طوالنی قرار بده که من داغ 

فراقشان را نبینم، مریضیشان را نبینم. َو زِْد لِي ِفي آَجالِِهم ؛ عمرشان را 

طوالنی کن؛ ببینید اگر پدر دستش را بعد از نماز بلند کرد و برای فرزندش 

دعا کرد،حاجتی که فرزند شاید ده سال طول بکشد از خدا بگیرد به یک 

دعای پدر بــرآورده می شود. علمه مجلسی به یک دعای پدر، علمه 

مجلسی شد. پدرها و مادرها، برای فرزندشان عقل بخواهند، روزی 

وگشایش و علم بخواهند،و برای فرزندشان همیشه دست به دعا باشند 

برای فرزندی که طلبه است فهم بخواهند. َو رَبِّ لِي َصِغيرَُهم ؛ ببینید 

امام چقدر زیبا بیان فرموده اند، خدایا فرزندان  کوچکترم را تربیت کن 

و رشدشان بده و مایحتاجشان را فراهم کن. َو قَوِّ لِي َضِعيَفُهم ؛ خدایا 

فرزندانم را تقویت کن. آقای بهجت رحمه الله علیه  می فرمودند: در دهان 

بچه هایی که ضعیف هستند هفت قطره روغن بادام شیرین بچکانید 

قوی می شوند. این خبرها در جلسات اهل بیت به مؤمن می رسد. َو أَِصحَّ 

لِي أَبَْدانَُهم؛ بدن هایشان را سالم قرار بده، َو أَْديَانَُهْم َو أَْخَلقَُهم ،و دینشان 

را هم سالم گردان واخلقشان را هم نیکو قرار بده، َو َعاِفِهْم ِفي أَنُْفِسِهم 

َو ِفي َجَوارِِحِهْم  ، خدایا عافیتت را نصیبشان فرما؛ عافیت! عافیت!، ما 

چیزی باالتر از عافیت در دستگاه پروردگار نداریم؛ عافیت باالترین 

چیزی است که خدا به یک نفر می دهد. از خدا عافیت بخواهید، َو ِفي 

كُلِّ َما ُعِنيُت ِبِه ِمْن أَْمرِِهم . هر چیزی که  دغدغه من است و بچه هایم به 

آن نیاز دارند برایشان فراهم کن. َو أَْدِرْر لِي َو َعلَى يَِدي أَْرزَاقَُهم؛ خدایا 

رزقشان را هم به دست من فراوان قرار بده؛تا من به بچه هایم  روزی 

بدهم. متأسفانه بعضی از پدرها  فرزند خود را بعد از ازدواج فراموش می 

کنند. به نظر من بهترین صدقه همین است مخصوصا که این بچه و یا 

این عروس، مؤمن و با تقوی هم هستند، و مخصوصا که فرزندش طلبه 

هست، پس نباید جای دیگر خرج کنند و باید مالشان را به این ها بدهند.

)3( َو اْجَعلُْهْم أَبـْـرَاراً أَتِْقيَاَء بَُصرَاَء َساِمِعيَن ُمِطيِعيَن لََك، َو ِلَْولِيَائَِك 

آِميَن ُمبِْغِضيَن،  َو  ُمَعانِِديَن  أَْعَدائَِك  لَِجِميعِ  َو  ُمَناِصِحيَن،  ُمِحبِّيَن 

و ايشان را نيكوكاران و پرهيزكاران )از گناه( و بينايان )راه حّق( 

ــت( و فرمانبران خــودت و دوســتــداران  و شنوندگان )سخن راس

پند دهندگان بــراى دوستانت و دشمنان و كينه داران بــراى همه 

دشمنانت )كه بتو نگرويده اند( قرار ده آمين خدايا دعايم را روا ساز

َو اْجَعلُْهْم أَبـْـرَارا؛ ببینید حضرت برای ما یک دیدگاه های تازه ای را باز 

می کند؛ خدایا فرزندانم را ابرار قرار بده، أَتِْقيَاء ، با تقوی باشند. حاال 

با تقوی را ما می فهمیم اتقیا را می فهمیم اما حضرت ادامه می دهند: 

بَُصرَاء، دونَم کار بشوند. وقتش را تلف نکند، سرش را پایین بیندازد درس 

بخواند. طلبه که نمیشود جاهل باشد طلبه باید مسأله دان باشد و 

وقتش را تلف نکند، َساِمِعين، خدایا اینها را حرف شنو قرار بده؛ خود این 

حرف شنوی یک لطف است و هر کسی حرف شنو نمی شود، بعضی 

از افراد را تا می گویی فلن کار را انجام بده بهش بر میخورد، تا می گویی 

اینجا ننشین یا از این جا بلند شو یا تلویزیون نگاه نکن بهش برمیخورد، 

می گوییم آقا وقتت را تلف نکن بهش بر میخورد، َساِمِعين،. خدایا اینها 

را سامعین قرار بده، ُمِطيِعيَن لَك ، مطیع تو باشند، َو ِلَْولِيَائَِك ُمِحبِّيَن 

ُمَناِصِحين،. نصیحت پذیر باشند. َو لَِجِميعِ أَْعَدائَِك ُمَعانِِديَن َو ُمبِْغِضيَن، 

آِمين . این مطلب خیلی مهمی است؛ اگر دیدی فرزندت ضد سومی 

است، بدان دیگر با دجال کاری ندارد؛ حضرت فرمود بغض سومی را در 

دل بچه هایتان قرار بدهید که وقتی دجال آمد طرفدار دجال نشود. لذا 

دعا کنید فرزندان طوری باشند که بفهمند لعن چیست و تبری چیست، 

عاقلنه هم برخورد کنند،  وحدت را بفهمند، حفظ نظام یعنی چه، حفظ 

شیعه یعنی چه، تقیه یعنی چه، اگر این شد همه را با هم می فهمد.

)4( اللَُّهمَّ اْشُدْد ِبِهْم َعُضِدي، َو أَِقْم ِبِهْم أََوِدي، َو كَثِّْر ِبِهْم َعَدِدي، َو َزيِّْن 

ِبِهْم َمْحَضرِي، َو أَْحِي ِبِهْم ِذكْرِي، َو اكِْفِني ِبِهْم ِفي َغيْبَِتي، َو أَِعنِّي ِبِهْم 

َعلَى َحاَجِتي، َو اْجَعلُْهْم لِي ُمِحبِّيَن، َو َعلَيَّ َحِدِبيَن ُمْقِبلِيَن ُمْستَِقيِميَن 

لِي، ُمِطيِعيَن، َغيَْر َعاِصيَن َو اَل َعاقِّيَن َو اَل ُمَخالِِفيَن َو اَل َخاِطِئيَن

بار خدايا بازوى مرا بوسيله ايشان استوار گردان، و كجى مرا بآنان راست 

نما )در سختى و گرفتارى و پريشان آنها را كمك من گردان( و عدد و شماره 

)اهل و خويش( مرا بآنان افزون كن، و مجلس مرا بايشان بيارا )آنان را اهل 

علم و دانش و فضل و كمال قرار ده( و ياد مرا بآنها زنده بدار، و در نبودنم 

مرا بسبب ايشان بى نياز كن )آنها را جانشين من گردان( و بوسيله اينان مرا 

بر حاجت و خواسته ام يارى فرما، و ايشان را براى من دوستدار و مهربان 

و روى آور، و )در كمك و يارى( پا برجا، و )در انجام دستورم( فرمانبر قرار 

ده، نه گناهكار و بد كننده و مخالفت كننده و خطا كار. )4( اللَُّهمَّ اْشُدْد 

ِبِهْم َعُضِدي ، خدایا طوری بشود که اینها بازوی من بشوند، نه این که بچه 

تا ظهر بخوابد و بابایش برود نان بگیرد. من گاهی دیدم کسی پنجاه سال 

دارد زن و بچه هم دارد، درآمد خوبی هم دارد اما هنوز پدرش بار او را 

میکشد. َو أَِقْم ِبِهْم أََوِدي ، خدایا این طور قرار بده که امور من را این فرزند 

به دست بگیرد؛ پدر به یک سنی که می رسد می خواهد استراحت کند، 

پیر شده، اگر ببیند که فرزندش دونم کار است و می فهمد، با عرضه است 

خراب کاری ندارد، بلند پروازی ندارد، حتما امورش را به او می سپرد، ولی 

وقتی می بیند فرزندش جاهلنه برخورد می کند بلند پروازی دارد، مأیوس 

می شود و می گوید بهتر است من خودم آرام آرام امورم را پیش ببرم و 

از بچه ام کمک نخواهم و اال پدر دوست دارد که جانشین و ولیعهدش 

کارهایش را انجام بدهد. َو كَثِّْر ِبِهْم َعَدِدي ؛ خدایا بچه هایم را طوری قرار 

بده که وقتی یک جا قرارگرفتند من از تعددشان لذت ببرم، با نوه هایم با 

بچه هایم حظ ببرم به اینکه تعدادشان زیاد است. ببینید اینها اعتقادات 

است؛ گاهی می بینید که اینها را خرافه می بیند طرف. میگه اینها شرک 

است. اگر شما یه موقع بگی که اینها اگر زیادی اینها باعث بشه که من 

نه..... حضرت می فرماید که َو َزيِّْن ِبِهْم َمْحَضرِي؛ اگر به مجلسی آمدند 

که من نشسته ام و اینها هم نشستند برای من زینت بشود. َو أَْحِي ِبِهْم 

ِذكْرِي ؛ طوری رفتار کنند که هر جا رفتند، مردم بگویند خدا پدر و مادرت 

را بیامرزد. َو اكِْفِني ِبِهْم ِفي َغيْبَِتي ؛ در نبودم امور من را کفایت کنند. 

َو أَِعنِّي ِبِهْم َعلَى َحاَجِتي ؛ کمک برای بر طرف شدن حاجت من باشند.

حاال این چند فراز را هم گوش کنید، این چند کلمه خیلی مهم است؛ 

َو اْجَعلُْهْم لِي ُمِحبِّين ؛ خدایا کاری کن که من آن ها را دوست بدارم؛ گاهی 

یک بچه ای در دل پدر و مادر جایی ندارد، یک پدر و مادری به یک جهاتی 

بچه اش را نمی پذیرد؛ مثل فرزندی یک تندی کرده، جلوی پدر وایستاده، 

یک مثل کاری با او داشته و فرزند نبوده، دیگر دوستش ندارد، َو اْجَعلُْهْم لِي 

ُمِحبِّين ؛ آنان را دوستدار من قرار بده، طوری بشود که بچه ها بابا را دوست 

داشته باشند، خب این دوستی متقابل هم هست، َو َعلَيَّ َحِدِبيَن ُمْقِبلِيَن 

ُمْستَِقيِميَن لِي، بر من عطوف باشند، دور من جمع بشوند عطوفتشان 

را من بفمم؛ اگر دیدی بابایت یک مقدار سنگین با تو برخورد میکند، 

به دل نگیر، او پدر است حرمت نگه می دارد، شما یک وظیفه دیگری 

داری، بچه او هستی، شما تواضع خودت را نشان بده. مهربانی خودت 

را نشان بده، ُمْقِبلِين، اقبال داشته باشند، ُمْستَِقيِميَن لِي، یک استقامتی 

در این امر باشد، ُمِطيِعيَن َغيَْر َعاِصين، اطاعت کننده. َو اَل َعاقِّيَن َو اَل 

ُمَخالِِفيَن َو اَل َخاِطِئين؛ طوری نشود که عاق شوند، یعنی طوری نباشد که 

بخواهند مخالفت کنند که هم برای آن ها بد است و هم برای پدر و مادر. 

توصیه من این یک کلمه است؛ آقایان و خانمهایی که دنبال کار تربیتی 

هستید صحیفه سجادیه را رها نکنید،فچرا؟ چون میخواهیم شیعه 

تربیت کنیم، نمیشود در تربیت ما یک تکه اش اروپایی باشد و یک تکه اش 

نه. در تربیت آن ها اصل این امور نیست؛ اصل چیزی به نام پدر نیست، یک 

شخصیتی است فردی است که در خانه است و یک وظایفی دارد، اصل 

چیزی به عنوان مادر نیست، بلکه یک زنی است در خانه به یک مناسبتی، 

و اصل روابط عاطفی و روابط حقیقی بین فرزند و پدر و مادر نیست.

صــــحیـفه
سجادیه

6

حرضت فرمود: اگر همه عمر خودت را در 

اختیار و خدمت مادرت باشی به طوری که 

ایستاده، گوش به فرمان مادرت باشی، باز یک ساعت 

از سختی حمل او را منی توانی جران کنی.



روایت 
خوانی

کلمات 
قصـــار

همکاران این شامره:

اجرایی:  معنوی
تایپ و ویراستاری: موسوی -شکوری-مرادزاده-قرایی

صفحه آرا:  محسن سلیمانی

از  اگر  خدا  فرمودند:  السالم  علیه  باقر  امــام   
میشود  راضــی  هم  کم  به  شود  راضــی  کسی 

• اگر در خانه ای جلسه ای به نام اهل بیت علیهم 
السالم تشکیل شود و اهل خانه در آن جمع شوند، 
آن منزل به اهل بیت علیهم السالم منسوب می شود 
و حتی فرشتگان به آن منزل رفت و آمد می کنند.

• هر شـــب که مـــی خواهیـــد بخوابیـــد، ببینید 
رابطـــه تـــان بـــا ولـــی خـــدا چگونـــه اســـت.

•هـــر چقدر تـــالش کنیـــم؛ اّمـــا رابطه ما بـــا ولی 
خدا درســـت نباشـــد،هیچ بهره ایی نمـــی بریم.

ــاد از ما  ــ •ائـــمـــه علیهم الـــســـالم عــمــل زی

بلکه عمل خــوب می خواهند. نمی خواهند، 

• انسان باید تمام امیدش فقط به خدا و اهل بیت 

علیهم السالم باشد. وقتی پیامبر همه درها را بست 

و فقط دِر خانه علی علیه السالم را باز گذاشت، به 

معنای آن است که همه برکات از همین خانه است.

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

ــدا)ص( آمــد تا علی)علیه السالم(  ــول خـ • رس
را به ما معرفی کند؛ زیرا علی)علیه السالم( برای 
ــای مان کفایت می کند. رسیدن به تمام آرزوه

ــه ما  ــی)ع( را ب ــل ــا ع ــول خــــدا)ص( آمـــد ت ــ •رس
ــی)ع( بـــرای رسیدن  ــل معرفی کــنــد؛ زیـــرا ع
ــان کفایت مــی کند.  ــه تــمــام آرزوهــــای م ب

•کســـی که ایمان بیشـــتری دارد، شیطانش هم 

قوی تر اســـت.

ــارده  ــه ــرد خـــداونـــد و چ ــان: یــعــنــی فـ ــمـ •ایـ

ــد ــاش ــول داشــــتــــه ب ــ ــب ــ ــوم را ق ــصـ ــعـ مـ

                                      امير المؤمنين 
عليه الّسالم فرمود: كار 
خوب اندك كه همواره 
به آن مشغول شوى 
بهتر است از كارهاى 
زيادى كه در انجام آن 
خــود را خسته كنى.

           خدا اگر از 
به  شود  راضی  کسی 
کم هم راضی میشود 
آن چه که مهم است 
اخالص است نه زیادت 

الّســـلم  :  عليه  المؤمنين  امير  قَاَل 

قَلِيـــٌل تَُدوُم َعلَيْـــِه أَرَْجى ِمْن كَِثيٍر 

َمْملُـــوٍل ِمْنهُ 0)بحار ج 68 ص 219(

اميـــر المؤمنيـــن عليـــه الّســـلم 

فرمـــود: كار خـــوب انـــدك كـــه 

همـــواره به آن مشـــغول شـــوى 

بهتر اســـت از كارهـــاى زيادى كه 

انجام آن خود را خســـته كنى. در 

ســـاخت وجود مـــا از روی ضعف 

اســـت مـــا دردرون ســـختی خلق 

خلـــق  ایـــم"  شـــده 

االنسان فی کبد 

را  ما  زود  مللـــت  "لذا 

بر  زود عرصه  میگیـــرد 

ودر  میشـــود   تنگ  ما 

ســـختی  این  عبـــادت 

بیشـــتر اســـت و چون 

یک امر معنوی اســـت 

با  ســـنخیتی  هیچ  وما 

و  نداریم  امـــور  ایـــن 

باالســـت  عالم  از 

این  در  اگـــر  لذا 

به  زیادی   امـــور 

ســـخت  خودمان 

وبـــه  بگیریـــم 

اســـتراحت  موقع 

نداشـــته باشـــیم  

سختگیری  همین 

را  ما  از حد،  بیش 

آورد.         می  در  پا  از 

پروردگار  رضایت 

در قلیـــل اســـت، خدا 

راضی  کســـی  از  اگـــر 

هم  کـــم  بـــه  شـــود 

چه  آن  میشـــود  راضی 

که مهم اســـت اخلص 

زیـــادت  نـــه  اســـت 

مثقال  یعمـــل  ،فمـــن 

، یک  یـــره  ذره خیـــرا 

زهرا  حضرت  تســـبیح 

ســـلم اللـــه علیها ،هـــزار رکعت 

نمـــاز اســـت این کـــم راباید زیاد 

همین  هم  گناه  کنیم،در  حســـاب 

نباید  را هم  کوچکش  اســـت  طور 

انجـــام داد وکـــم آن را زیاد بدانید 

چـــون نافرمانی خداســـت لذا یک 

عبـــادت کوچک را مـــداوم  انجام 

دهـــد بهتـــر اســـت از ایـــن که 

را  زیـــادی  بســـیار  عبادت  یـــک 

کند. ترک  وگاهـــی  انجام دهد  گاهـــی 

أَْوَحى  اِدِق علیه الســـلم قَـــاَل:  الصَّ َعِن 

إِنَّ  ع  َداُوَد  إِلَـــى  َجـــلَّ  َو  َعـــزَّ  ــُه  اللَـّ

الَْعبْـــَد ِمْن ِعبَـــاِدي لَيَأْتِيِني ِبالَْحَســـَنِة 

فَأُدِْخلُـــُه الَْجنَّـــَة قَـــاَل يَـــا رَبِّ َو َمـــا 

الُْمؤِْمنِ   َعـــنِ   يَُفرِّجُ   قَاَل  الَْحَســـَنُة  تِلَْك 

كُْربَتَـــُه َو لَـــْو ِبتَْمـــرٍَة قَاَل فََقـــاَل َداُوُد 

ع َحـــقٌّ لَِمـــْن َعرَفَـــَك أَْن اَل يَْنَقِطـــَع 

ص36(  14 ج  ِمْنَك .)بحـــار  رََجـــاُؤُه 

پدرش  از  الســـلم  علیـــه  امـــام صادق 

عليهمـــا الســـلم فرمود: 

خداونـــد بـــه داود عليه 

كه  كـــرد:  الســـلم وحى 

يكـــى  اگـــر  داود،  اى 

از بنـــدگان مـــن عمـــل 

نيكـــى بكند مـــن آن را 

مى پذيـــرم. داود عـــرض 

عمل  آن  خداونـــدا،  كرد: 

خداوند  چيســـت؟  نيك 

يك  انـــدازه  به  فرمـــود: 

خرمـــا و يـــا نصف 

مؤمنى  بـــه  خرمـــا 

داود  كند.  احســـان 

خداوندا،  كرد:  عرض 

تو  كه  كســـى  براى 

حـــق  بشناســـد  را 

اســـت كـــه اميدش 

را از تـــو قطع نكند.

فـــردی کـــه شـــما 

عذر  او  از  بـــار  یک 

خواهـــی بکنیـــد یا 

بفهمانید  اشـــاره  با  حتی 

اگر  پشـــیمانم  مـــن  که 

بخشـــید  و  پذیرفـــت 

فـــرد میتوان  ایـــن  بـــه 

اگر  ولـــی  داشـــت  امید 

چی  هـــر  کـــه  فـــردی 

میکنی،  خواهـــی  عـــذر 

میگذارد  بـــاال  طاقچـــه 

نیســـت امیـــدی  فـــرد  ایـــن  بـــه 

از دل مومن برداشـــته  اینکـــه یک غم 

شـــود یـــک کشـــف کربی شـــود، این 

کار ،کار خداســـت یعنی فقط خداست 

کـــه میتوانـــد ایـــن کار را بکنـــد حاال 

خـــدا ایـــن قدرت را بـــه مومن میدهد 

کـــه کشـــف کرب کنـــد ولـــو با یک 

خرمـــا ،کـــه وقتـــی ایـــن کار را کـــرد 

خـــدا ســـت که پـــاداش خواهـــد داد.
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