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  جزئی: سؤال پاسخ به دو سؤال کلی و یک

به عنوان  نادعلی: دعای جوابسؤال جزئی: دعایی مانند نادعلی، گنج العرش معتبر است یا نه؟    -0

دعای روایت شده باشد نیست، چون نام امیرالمؤمنین است کسی اینو استفاده کنه، نمیشه گفت که عیبی 

 که ا  ائمه رسول ددا رسیده اا ا اینا رو بوونید اگه کم داره، ما اینقدر دعای سنددار داریم الحمدهلل

آوردید برید سراغ بی سند ها؛ اینا به این  ودی تموم نمیشه. یعنی اونقدر هست که تا آدر عمر سند دار 

کنز اسم غلط است. گنج فارسی است. مگر اینکه بگوییم که : گنج العرشبوونید با م هست. دعای 

ی اومده شده گنج. مفاتیح، محجة الدعوات، بلداألمین، مصباح کسعمی، عربی بوده ولی به فارس

 ادالمعاد، ربیع ا اسحابیه عالمه مجلسی داریم، مصباح المتحجّد شیخ طوسی داریم؛ که اینقدر اینا دریای 

 نورند. سند دارند.

اط نداره، این باید باشد اما یه نفر هست که تا آدر عمرش هم نش سؤال کلی: مستحبات به اندا ه نشاط -2

اینطور نیست. یه نفر اگر مؤمن باشد به ددا و پیغمبر و رسول ددا و ائمه : جواب چی کار باید بکنه؟

طاهرین علیهم السالم، اهل االل ارام باشد، این نمیشه تا آدر عمرش بی نشاط باشد. البته چرا یه 

ت باشد، دب بله این نشاط چیزی هست و اون اینه که ددای نکرده یه نفر همه ی عمرش اهل معصی

بی  علتیه وقت یکی ا  مشکالت اینه که ما علل بی نشاطی رو تشویص نمی دیم. اصالًپیدا نمی کنه.

نشاطی: دواب آلودگی، دوردن غذای نا مناسب، مریضی، نارااتی اعطاب، اینا مهم نیست. یه وقت 

ما نمی تونیم دلیل بی  -0د.بی نشاطی معصیت است، مرتکب گناه شدن لذت مناجات را می گیر علت

:ممکنه ما واقعاً بی نشاط باشیم .)هم ا  نشاط هم ا  بی نشاطیشیطان استفاده می کند -2نشاطی را تعیین کنیم. 

هیچ، اگر کاذب باشد باید ببینیم که میتونیم یه دعا بوونیم؟ اگه تا دط سوم چهارم درست نشد االمون یعنی که نشاط 

اریم اگه در همین اد نشاط داریم که بگیم دوتا الحمدهلل و سبحان اهلل شیطان هم سوءاستفاده می نداریم ولی اگر نشاط ند

 (کنه نمیذاره همین دوتا ذکر هم بگی.

مراوم آیت اهلل شیخ محمد اسین بهاری همدانی ایشون به من فرمود که: آمیر ا آقا جواد تبریزی 

دو تا ، )آیت اهلل شیخ محمد اسین بهاری همدانی(بودم نبر نشسته بود، من رو درسشرضوان اهلل علیه رو م

؛ وقتی آقا فهمید من بهاری هستم به پری صورتش اشک ریوت. گفت چشمای نورانی رو متوجه ما کرد



مهمان او هستم،  آینده إن شاهلل من پنج شنبه که شیخ محمد بهاری قبرش  یارتگاه شده یا نشده؟ گفت

دی داشت اون شاگرد بی قرار شد دودشو به ضریح اضرت معصومه رگفت شاگیا به او  ااق می شم. 

شنبه مهمان شیخ محمدم،  5سالم اهلل علیها  د. گفتیم چه دبرته؟ گفت من این آقا رو می شناسم گفت 

 دیگه تمام شد. گفتیم نه اا ا امام نیست پیغمبر نیست اا ا ارفشو اینقدر  ود باور می کنید؟ 

. گفت طلبه های دارالشفاء، فیضیه، جاهای این مهم استا ة آقا بلند شد. شنبه ی آینده جن 5دالصه 

طلبه، دواب دیده بودند صبح پا شده بودند برای نما ، به همدیگه می گفتند گفت  251دیگه، قریب 

ا تبریزی، روی جنا ة آمیر ا جواد آق»شنبه گفتند دیدیم که:  5یک الف با همدیگه فرق نداشت. شب 

طلبه ها صبح که پا شدند  «طابوت ارکت می کنه، اضرت سید انبیاء جلوی جنا ه داره ارکت می کنه.

 دیدیند جنا ة آقا بلند شده. 

 )عظمت این بزرگوار جا بیفتد برای بیان مطلب نشاط ا  ایشان(

بچه می نشستند جلوش.  آیت اهلل آشیخ محمد بهاری قدس اهلل رواه، ایشان دیلی بزرگ بوده علما مثل

 ولی رد هم گم می کردها. برای نشنادتنش. 

مالاظه کرده برای بقیه با طر  تفکر عمداً ایشان نامه هایی داره که مواطبشون هیچ کدوم نیست. 

 متفاوت. 

ه. میر یکی ا  نامه ها: شبی ااساس کردی که این دستگاه ارکت می کنه، دستگاه به کل کائنات )کون(

 نم:همه در ارکتند. یه عده به جه(. 25:51)

پیامبر اکرم با یکی ا  یاران در مورد جهنم صحبت می کردند. جهنم ا  جهنام میاد یعنی چاه بسیار عمیق 

( "(20:71)سال 01)صدا بی کیفیت بود شاید  01گفته می شود. جهنم اینقدر عمیقه که یه سنگی رو 

ا  دونه یکی ا  منافقین شیون بلند شد.  سید به تهش.سال پیش ا  در این جهنم رها کرده بودم اآلن ر

 ساله است.  01پیرمرد منافق 

 یه عده هم در ارکتند به دنبال انبیاء. در اال ااضر به دنبال امام  مان اند:



همه در ارکتند و تو بی نشاطی. میگه: اقلّاً سر راه موکب بشین. من غافلم و کاروان داره میره. دیلی 

ن بشین دوتا ارام الراامین گفتن، دوتا  االه ا ااهلل گفتن، دو رکعت نما  دوندن، کنار دب کنار راهشو

آورده که ما تهییج راه نشستن و موکب را تماشا کردنه. ایشون چندتا اگر آورده؛ این اگرها ممتنع نمیشه. 

جا ا کنار راه دب  بشیم. مثالً یه دوستی که عاشقه میگه اگر من بمیرم چیکار می کنی؟ نمرده ها...

نشستی موکب رو تماشا می کنی. میگه ا  طرف دستگاه اومدن گفتن که اینجا چی کار می کنی؟ بگو که 

دستگاه میگه که: چه  اگر دومدر کنار راه نشستن و موکب سلطان را تماشا کردن که گناهی نداره؟ 

رجوابی جایزه میگیره.( گاهی وقتا برای ااض ه.میش جرم هم ااضر جوابی )گاهی وقتا ااضر جوابی؟

اگر  کجا برم؟ هر کجا برم مال شماست... پس دم کردیبلنداینجا ا  برو بلند شو. )در جواب بگو که:(

سوم)سؤاله:( دستگاه میگه: ااضرجوابی فضولی؟ اما ارفای دوبی می  نی! چون که هرجا بری مال 

دت سون ورنه نبود این همه مدح ماست. کی یادت داده؟ )میگه در جواب بگو:( بلبل ا  طیف گل آمو

 . بگو همینی که شما پسندیدی اونا رو ا  شما یاد گرفتم.و غزل تعبیه در منقارش

؛ آدر جمع دوتا یاارام الراامین گفتی دو تا نما  نیمه بی اال رو دوندیاا ا که کنار راه نشستید و 

نه دب سفره ت داره جمع میشه بندیش اینه که: بشین بگو که این بی نشاطی من، اگه مال گناهان م

گناهان منو ببوش. بیامر  گناهان منو. اگه من اینطور بمونم چی میشه؟ أعوذ بوجهک الکریم أن ینقذی 

اگه مال گناهانمه این  شهر رمضانُ. پناه به ذات مقدست می برم، ماه رمضان تموم شه دستم به کجا بنده؟

یست علل دیگه ای داره، ابّاً و کرامه، هرچه آمده دوش بی نشاطی، گناهانمو ببوش. اگر مال گناهانم ن

 آمده. تو اینطور دواستی. اینطور که بگیدا بی نشاطی ا  بین میره یه دری با  میشه.

 سؤال آدر:

 میگن که آدم بدون استاد به جایی نمی رسه!

 اما چرا بعضی ا  بزرگان بی استاد به جایی رسیدند.

www.fateminiya.blog.ir 

https://telegram.me/fateminiya 
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