
الــی   
َ

الَوســیلة ُهــُم 
َ
ل ال تســألوُهم الحوائــج فَتکُونــوا  الباقــر ؟ع؟:  قــال 

القیاَمــِة.   فــی  ؟لص؟  اهلِل  رســوِل 
حاجــت  )غیر شــیعه(  دیگــران  از  شــیعیان،  شــما  فرمــود:  ؟ع؟  باقــر  امــام 
نخواهیــد، تــا در روز قیامــت وســیله عــرض حاجــت آنــان بــه محضــر رســول 

نگردیــد.  ؟لص؟  کــرم  ا

َك.  
َ
َك َو اْسَتْهل

َ
َح، َو َمْن َدعاُه ِبَغْیِرنا َهل

َ
ل

ْ
قال الباقر؟ع؟:َمْن َدَعا اهلَل ِبنا أف

ــد و مــا را  ــه وســیلٔه مــا بخوان ــد را ب ــر کســی خداون گ امــام باقــر؟ع؟ فرمــود کــه: ا
واســطه قــرار دهــد، رســتگار و موّفــق خواهــد شــد و کســي کــه غیــر از مــا اهــل 

ک خواهــد گشــت.  بیــت ؟مهع؟ را وســیله گردانــد، ناامیــد و هــا

ُمــوا ِاّن 
َ
ال فاعل  یقــول: … أ

ّ
قــال رســول اهلل ؟لص؟ یقــول: اّن اهلل عّزوجــل

ــدّیَ محّمــٌد و أُخــوُه علــٌی و مــن بعِدُهــِم 
َ
ُهــم ل

ُ
لــِق علــی و أفضل

َ
کــَرَم الخ

َ
ا

یــَن هــم الوســائل الــّیَ …  
ّ

 الذ
ُ

ألئمــة ا
ــن  ــوب تری ــه محب ــد ک ــید و بدانی گاه باش ــود: آ ــام ؟لص؟ فرم ــی اس ــر گرام پیامب
خلــق و افضــل آنــان نــزد مــن، محّمــد و بــرادر او علــی و امامــان پــس از وی 

هســتند. اینــان وســیله های مــردم بــه ســوی مــن هســتند.

أمــَر  ی 
ّ

الــذ اهلِل   
ُ

َحبــل ُهــم  ؟لص؟  محّمــٍد   
ُ

آل ؟ع؟:  الباقــر  المــام  ا قــال 
ــوا.  

ُ
ق َتفّرَ ال و  جمیعــّا  اهلل  بحبــِل  اعَتِصُمــوا  و   :

َ
قــال

َ
ف بــه  العِتصــاِم  با

امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: اهــل بیــت پیامبــر ؟لص؟ همــان ریســمان الهــی هســتند 
کــه خداونــد امــر فرمــود بــه آن چنــگ زده و پنــاه ببریــد، پــس خداونــد فرمــوده 

کنــده نشــوید.  اســت: همگــی بــه ریســمان خداونــد چنــگ زده و پرا

بـرکات معنـوِى الهـی کـه از طریـق اهل بیـت ؟مهع؟ 
و نـام مبـارک زهـرای اطهـر ؟اهس؟ و نـام مبـارک حضـرت 
مـا  بـرای  بزرگـوار  ایـن  توجهـات  و  ؟جع؟  بقیـةاهَّلل 
بایـد  را  اینهـا  بایـد نگـه داریـم؛  را  حاصـل شـده اسـت 
کنیـم. ایـن توجـه را،  دودسـتی بـرای خودمـان حفـظ 
ایـن توسـل را، ایـن توجـه بـه اهل بیـت ؟مهع؟ را، ایـن از 
خـدا دانسـتن را و بـه خـود غـره نشـدن را بایـد بـرای خودمـان نگـه داریم. یکی 
ح شـدن مکـرِر نـام مبـارک  کـه در انقـاب مـا بـارز اسـت، مطـر از خصوصیاتـی 

حضـرت زهـرا ؟اهس؟ اسـت.  
الگـو  بـه عنـوان  را خواسـته ایم  زهـرا ؟اهس؟(  فاطمـٔه  بزرگـوار )حضـرت  ایـن  مـا 

کنیـم. ح  مطـر خودمـان  میـان 

ــان  ــروه مؤمن ــوا اهّللَ «؛ اى گ ُق
َ
ــوا اّت ــَن  آَمُن ِذي

َّ
ــا ال َه ّيُ

َ
ــا أ »ي

بترســيد از خــدا. 
او  بســوى  بطلبيــد  و  َة «؛ 

َ
َوِســيل

ْ
ال ْيــِه  

َ
ِإل اْبَتُغــوا  »َو 

توســل  بــه آن می تــوان  آنچــه  يعنــی  را؛  وســيله ای 
کــرد را در طلــب قــرب بــه  حضــرت او طلــب کنيــد. 
تعريــف جامــع در ايــن بــاب آن اســت کــه وســيلۀ 
ــه حضــرت الهــی، مالحظــه اوامــر  کلــی در تقــرب ب
فعــل  يعنــی  اســت؛  آن  بــه  عمــل  و  او  نواهــي  و 
صــورت  ايــن  در  کــه  معاصــی  تــرک  و  طاعــات 

گرفتــه شــده اســت.   توســل انجــام 
»َو جاِهــُدوا ِفــي َســِبيِلِه «؛ و جهــاد کنيــد در راه او بــا 

دشــمنان ظاهــر و باطن. 
ُكــْم  ُتْفِلُحــوَن«؛  شــايد کــه شــما رســتگار شــويد، 

َّ
َعل

َ
»ل

بــه ســبب ايــن اعمــال و افعــال.  
از اميــر المؤمنيــن ؟ع؟ روايــت شــده که:»فــی الجنة 

. أنــا 
َ

الیــة واْبَتغــوا الیــِه الَوســیلة قــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟: فــی ذیــِل هــذِه ا
ُته.  

َ
وسیل

امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ در تفســیر ایــن آیــه شــریفه کــه خداونــد مــی فرمایــد: »و بــرای 
تّقــرب بــه پروردگارتــان وســیله بجوئیــد« فرمودنــد: » مــن وســیلٔه تقــرب بــه خــدا 

هستم«.  

َیْبَتغــی َمــن فــی  َمِتــِه و نــوِرِه 
َ

ی لعظ
ّ

ــت فاطمــة ؟اهس؟: أحَمــدوا اهلَل الــذ
َ
قال

َخلِقــِه.   فــی  ُته 
َ
 و َنحــُن وســیل

ُ
الوســیلة إلیــِه  ألرض  ــمواِت و ا الّسَ

حضــرت فاطمــه زهــراء ؟اهس؟ فرمودنــد: »حمــد کنیــد پــروردگار را کــه عظمــت و 
نــورش ایجــاب مــی کنــد کــه اهــل آســمان هــا و زمیــن )بــرای قــرب بــه او( وســیله 

بجوینــد و مــا اهــل بیــت ؟مهع؟ وســیله او در میــان آفریدگانــش هســتیم«

 إلیُکــم 
َ
جــأ

َ
ــَک ِبُکــم و أِمــَن َمــن ل قــال الهــادی ؟ع؟: … و فــاَز َمــن تمّسَ

ُکــم و ُهــِدَی َمــن اعتَصــم بکــم ….  
َ

ق
َ

َو َســِلَم مــن َصّد
امــام هــادی ؟ع؟ فرمودنــد: »… کســی کــه بــه شــما ائمــه معصومیــن ؟مهع؟ 
تمّســک نمــود رســتگار شــد و آن کــس کــه بــه شــما پنــاه آورد، ایمنــی یافت 
و کســی کــه شــما را تصدیــق نمــود، بــه ســامت بــه ســر منــزل مقصــود 

رســید و هــر کــس کــه بــه ریســمان شــما چنــگ زد، هدایــت شــد.

  .
ّ

َبُب َبینکُم و بیَن اهلِل عّزوجل قال الّصادق ؟ع؟: َنحُن الّسَ
امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »مــا اهــل بیــت ؟مهع؟ ســبب و وســیلٔه خــدا بیــن 

شــما و پــروردگار عّزوجــّل هســتیم«.

اْســَتِعیُنوا 
َ

 ف
ٌ

ــْت ِبُکــْم َشــِدیَدة
َ
ا َنَزل

َ
قــال علــی بــن موســی الرضــا ؟ع؟:ِاذ
ِبَنــا. 

امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد: هــر گاه بــرای شــما پیش آمــد ســختی روی داد، 
از مــا کمــک و یــاری بجوئیــد.

ِلُحوَن« 
ْ

ُکْم ُتف
َّ
َعل

َ
 ِفی َسِبیِلِه ل

ْ
ِهُدوا  َوَجٰ

َ
ة

َ
َوِسیل

ْ
ْیِه ٱل

َ
 ِإل

ْ
 ٱهلَل َوٱْبَتُغٓوا

ْ
وا

ُ
ق

َ
 ٱّت

ْ
ِذیَن َءاَمُنوا

َّ
َها ٱل ّیُ

َ
أ »َیٰ

کنید و )برای تقرب( به سوی او وسیله بجویید و در راه او جهاد  که ایمان آورده اید! از خدا پروا  کسانی  ای 
کنید، باشد که رستگار شوید. » سوره مائده آیه ۳۵ «

و  العــرش احديهمــا بيضــاء  الــی بطنــان  لؤلؤتــان 
ســبعون  منهمــا  واحــد  کل  فــی  صفــراء  األخــرى 
ــه و ابوابهــا مــن غــرف واحــده فالبيضــاء  الــف غرف
الوســيلة لمحمــد و اهــل بيتــه و الصفــراء البراهيــم 
و اهــل بيتــه«؛ در بهشــت دو تــا لؤلــؤ اســت کــه از 
قــرار معلــوم يكــی از آن لؤلؤهــا ســفيد و ديگــرى زرد 
اســت و در هــر کــدام از لؤلؤهــا، هفتــاد هــزار غرفــه 
اســت و درهــاى همــه، از يــک غرفــه بــاز مــی شــود. 
آنكــه ســفيد اســت وســيله حضــرت محمــد ؟لص؟ 
اســت،  زرد  آنكــه  و  اســت  ؟لص؟  محمــد  آل  و 

وســيله ابراهيــم؟ع؟ و اهــل بيــت ؟ع؟ اوســت.  
فرمــود:  کــه  يســت  مرو ؟لص؟  رســول  حضــرت  از 
»انهــا درجــة فــی الجنــة ال ينالهــا اال واحــد و أرجــو 
أن يكــون انــا«؛ وســيله، درجــه ای اســت در بهشــت 
و  نمی شــود  داخــل  آن  در  بنــده  يــک  جــز  کــه 

کــه آن بنــده مــن باشــم.   اميــدوارم 
»فانــا المحمــود و هــذا محمــد و انــا العالــی و هــذا 
علــی و انــا الفاطــر و هــذا فاطمــه و انــا ذو االحســان 
ــا المحســن و هــذا الحســين«.  و هــذا الحســن و ان
اى آدم بــه عــزت و جــالل مــن کــه هيــچ بنــده ای 
نباشــد کــه مقــدار خردلــی بغــض اينهــا را داشــته 
ى را در دوزخ  باشــد و نــزد مــن آيــد، مگــر اينكــه و

ــدارم.  کــی هــم ن ــرم و هيــچ با می ب
مــن  هســتند.  مــن  خلــق  بهتريــن  اينهــا  آدم  اى 
از ميــان خلــق، بــه واســطه اينهــا کســی را نجــات 
ک  هــال را  کســی  اينهــا  واســطه  بــه  و  می دهــم 
بــه  نــزد مــن داشــتی،  می کنــم. هروقــت حاجتــی 
ــه مــن توســل بنمــا و اينهــا را شــفيع  وســيلٔه اينهــا ب

 . بســاز خــود 
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کریم  هفته نامه اخالقی خلق 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) فیلسوف الدوله _  امین الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

 سال اول / شماره پنجم
الول 1443 هفته دوم ماه جمادی ا

هفته چهارم ماه آذر 1400

بحار االنوار، ج 8، ص 55 

بحار االنوار، ج 23، ص 10 

زیارت جامعه 

دالئل اإلمامة ج ۱، ص ۱۰۹ 

مناقب ج۳ ص ۷۵ 

بحاراالنوار، ج 24، ص 84 

بحاراالنوار، ج 94، ص 22

بحار ج۲۳ ص ۱۰۲ 

از روزی کـه وارد نجـف شـدند تـا روزی که از نجف 
مهاجـرت کردنـد، هـر شـب، سـه سـاعت پـس از غـروب 
حضـرت  حـرم  بـه  زمسـتان(  و  تابسـتان  )در  آفتـاب 

ایـن  شـد.  مـی  مشـرف  ؟ع؟  تـرک علـی  هرگـز  برنامـه 
نمـی شـد؛ حتـی یـک سـال در عـراق کودتایی بـه وقوع 
پیوسـت و حکومت نظامی اعام شـد، در آن شـب هم 
زیـارت امـام تـرک نشـد. شـهید حـاج آقـا مصطفـی خمینـی ؟هر؟ مـی گفـت: در 
آن شـب متوجـه شـدیم کـه امـام داخـل اتاق نیسـت. جاهـای دیگر سـاختمان 
کردیـم  گشـتیم، ولـی امـام را نیافتیـم تـا اینکـه رفتیـم پشـت بـام، ماحظـه  را 
کـه امـام رو بـه حـرم مطهـر ایسـتاده و زیـارت نامـه مـی خوانـد«. اخـاق امـام در 

زیـارت و توسـل بـه ائمـه اطهـار ؟مهع؟ اینگونـه بـوده اسـت.

موضوع هفته :  توسل
با محوریت حضرت صدیقه ؟اهع؟ 

ایام فاطمیه بر تمام محبین اهل بیت؟مهع؟ تسلیت باد.

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟
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یــك شــب عــرض کــردم کــه از در مســجد، تــرازوی بزرگــی آوردنــد و گفتنــد: مــا ایــن تــرازو را آوردیــم کــه آقایــان را وزن 
کنیــم! بــا آن تــرازو کــه وزن جســمتان را نمــی کشــند! بلکــه مــی خواهنــد معنویــات شــما را بســنجند و بکشــند. 

عزیز من، توسل به حضرت زهرا ؟اهس؟ و اهل بیت عصمت ؟مهع؟ برای این است که موفقیت برای شما حاصل شود.
شما باید احکام قال الصادق و قال الباقر را یاد بگیرید و بفهمید؛ وگرنه حضرت خودشان فرمودند: 

گرمــن بفهمــم کــه جوانــی از جوانــان مــا، از یــاد گرفتــن تعالیــم اســامی اســتنکاف می کنــد، مــن او را بــا شــاق تأدیــب  ا
می کنــم و بــا شمشــیر برســرش می زنــم. اباعبــداهَّلل ؟ع؟ هــم بــرای همیــن اســام و دیــن، رفــت و قیــام کــرد. 

وقتــی حضــرت آن ماجــرا را بــه راه انداخــت کــه دیــد آن خبیــث آمــده و مــی گویــد: »قــاب جــاء وال وحــي 
نــزل«.

ــار بــودم،  ــوز ایــن خاطــره از ذهــن مــن نرفتــه اســت کــه یکــی از رفقــا گفــت: مــن یــك جایــی گرفت هن
ــه پــروردگار عزیــز کــه مــن را از آنجــا خــاص بکنــد.  توســل پیــدا کــردم ب

گــر می خواهــی بــروى،  ج بشــوم. یــك روز رئیــس آنجــا گفــت کــه ا یــك کاغــذى هــم بــه امام زمــان ؟جع؟ نوشــته بودم. غیرممکــن بــود کــه قانونــًا بتوانــم از آنجــا خــار
بــرو! شــب در خــواب دیــدم کــه فرمودنــد: مــا بودیــم کــه تــو را از آنجــا نجــات دادیــم. بعــد یــك مقــدارى در اعمالــم سســتی کــردم و برگشــتم ســر خانــٔه اول!

کــت بیــرون آوردیــم، بــراى ایــن بــود کــه مقــررات مــا را امتثــال بکنــی، فرمانبــردارى بکنــی و روزى چنــد مرتبــه مــورد  گــر مــا تــو را از آن ورطــٔه ها در عالــم رؤیــا فرمودنــد: ا
گــر فرمانبــردارى نکنــی؛ دوبــاره بــه همــان موقعیــت برخواهــی گشــت! حــاال ایــن شــخص کــه ایــن قضیــه برایــش اتفــاق افتــاده بــود، مــرد خوبــی  توجــه مــا واقــع بشــوى. ا
بــود؛ ولــی بایــد توجــه داشــت کــه مــا اغلــب از قلــم افتاده ایــم. هــر کارى دلمــان بخواهــد می کنیــم، بابــا جــان! بایــد بــه پــروردگار توســل بجویــی و از او بخواهیــد کــه 
تعلقــات از شــما جــدا شــود و بایــد در مــاه رجــب و شــعبان و انشــاءاهَّلل در مــاه رمضــان ایــن مراتــب را بدســت بیاوریــد تــا ذخیــره اى بــراى قبــر باشــد. بایــد پــروردگار بــه 

داد مــا برســد.
حافظ   از دست مده؛ صحبت این کشتی نوح 

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت
در روایت داریم: 

»مثــل اهــل بیتــی کســفینة نــوح مــن رکــب فیهــا نجــی و مــن تخلــف عنهــا غــرق«؛ یعنــی: بایــد درکشــتی اهــل بیــت؟مهع؟ ســوار بشــوید و بایــد توســل بــه اهــل بیــت؟مهع؟ 
بجوییــد.

اینجـا  اینکـه  کـه مـا زدیـم و  اینکـه حـرف هایـی 
گریـه  اینکـه  شـنیدیم،  و  خواندیـم  و  شـدیم  جمـع 
کردیـم، همـه اینهـا انواعـی  کردیـم و اینکـه شـادمانی 

اسـت.  توسـل  از 
توسـل  یـک  آمـدن  اینجـا  خـود  آمدیـم،  اینجـا  اینکـه 

اسـت. 
می رویم زیارت. مثال عرض می کنم. 

به زیارت حضرت رضا ؟ع؟ می رویم. 
از اینجـا هـزار کیلومتـر مـی رویـم. حـاال با اتوبوس یا ماشـین یا هرجـور دیگری، 

بـاز بـه امید یک توسـل مـی رویم. 
مثًا فرض کنید شب چهارشنبه به جمکران رفتیم. 

کنیـم، مشـکی مـی پوشـیم، نمـی  بـه یـک توسـل مـی رویـم. سـینه زنـی مـی 
دانـم. دعـای توسـل مـی خوانیـم )دعـای توسـل که در ایران رسـم شـده شـب 
هـای چهارشـنبه مـی خواننـد؛ امـا همیشـه مـی شـود خوانـد(، اسـم همـه اینهـا 

توسـل اسـت. 
بفرماییـد کـه اصـًا ماهـا بـا توسـل زنده ایـم. یک وقتـی حال من خیلـی بد بود. 

خیلـی بـد بـود. حاال نمـی توانم توضیحـش را عرض کنم. 
کـه خیلـی از شـماها ندیدیـد و روضه هـا هـم  کوچـه بودیـم  آن منـزل انتهـای 

مدت هـا آنجـا بـود. عمـوی بزرگـم منـزل مـا بـود. 
حـاال نمـی دانـم چـرا بـود. قاعدتـًا مـن بـه ایشـان گفتم. حـاال خودم گفتـم یا به 

کسـی گفتـم بگویـد. ایشـان آمد باالی سـر من نشسـت. 
حدیـث کسـاء خوانـد. حدیـث کسـاء نصفـه شـده بـود. این دسـت چـپ من که 

بـا قلـب مرتبت اسـت افتـاده بود. 
نمی دانم چه می شد. 

گر حال من آن طور ادامه می یافت نمی دانم چه می شد.  یعنی ا
فکر می کنم سه شبانه روز بود نخوابیده بودم. 

جـان  یعنـی  بـود.  افتـاده  هـم  دسـتم  ایـن  زد.  مـی  صدوبیسـت  قلبـم  شـاید 
نداشـتم.  را  کنـم  بلنـد  را  ایـن  اینکـه، 

ایشان وسط حدیث کساء بود. 
این دست قوت گرفت. 

دستی که قوت حرکت نداشت، قوت گرفت. 
من بعد از چند روز یک غذایی خوردم. 

کـه نخوابیـده بـودم.  از چنـد روز  کنـم پنـج سـاعت خوابیـدم. بعـد  فکـر مـی 
کنـم. ایـن اسـمش توسـل اسـت. شـما  حـاال همـه اینهـا را تقریبـی عـرض مـی 
کنیـد. بـه  کنیـد. بـه دعـای توسـل، توسـل مـی  کسـاء توسـل مـی  بـه حدیـث 
زیـارت عاشـورا، توسـل مـی کنیـد. بـه قصـد توسـل یـک سـینه زنـی مـی رویـد. 

و... بشـمارید  همین طـور 

توســل مســتمر بــه اهــل بیــت ؟مهع؟ داشــته باشــید. 
توســل شــخصی مســتمر.

 جلســه ای خصوصــی بیــن خودتــون و خــدا و مائکــه 
داشــته باشــید. 

یــا دعــای توســل را بخوانیــد و یــا اینکــه اصــًا گاهــی 
اوقــات روضــه بخوانیــد و یــا حداقــل بعــد از هــر نمــازی 

ــا َاَباَعبــِداهَّلِل« گفتــن را هرگــز فرامــوش نکنیــد.  ــی اهَّلُل َعَلیــَک َی
ّ
»صَل

ایــن را هــم بدانیــد رفقــا، پرچــم دار مکتــب اهــل بیــت ؟مهع؟ محــال اســت کــه 
ایــن توســات را نداشــته باشــد، اصــًا امــکان نــدارد. 

ایام والدت و شهادت را خودتان و خانواده تان مقید باشید. 
بایــد در خانــواده ایــن ایــام کامــًا معلــوم باشــد. اصــًا یــک اعتیــاد و عــادت 
ــردم،  ــتیپ بگ ــن خوش ــد م ــد بای ــه ش ــًا والدت ک ــه مث ــید ک ــته باش ــی داش خاص
داخــل  بایــد  والدت  ایــام  و  بدهــم  شــیرینی  بایــد  حتمــًا  شــد  کــه  والدت 

باشــد.  معلــوم  کامــًا  و...  منزلمــان  محفلمــان،  مســجدمان، 
در این ایام داخل جاهای مختلف چراغی روشن بکنیم. 

ایــن  را بایــد فــرد کم کــم متاهــل هــم کــه شــد زن بچــه اش بایــد یــاد بگیرنــد و 
مــدد برســانند؛ مثــا: 

شــب شــهادت یــا ظهــر شــهادت، مــن حتمــا بایــد لبــاس مشــکی بــه تــن داشــته 
باشــم. 

گــر می خواهیــد خــدا مددتــان بکنــد، ناصــر دیــن خــدا و  مکتــب خــدا و مکتــب  ا
اهــل بیــت ؟مهع؟ بشــوید. 

ایــام والدت و ایــام شــهادت را برایــش یــک فکــری بکنیــد و بــرای آن طراحــی 
داشــته باشــید. 

اینهایــی کــه مــن دارم عــرض می کنــم، تجربــه ای اســت کــه بــزرگان بــه مــا یــاد 
دادنــد و کســانی کــه اینهــا را دقــت کردنــد، با اســتثناء آدم هــای موفقــی شــدند.  

هفتٔه دیگر شروع توسل به حضرت زهرا ؟اهس؟ هست. 
انشــااهَّلل دقــت بفرماییــد کــه توســل بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ بســیار بســیار مهــم 

اســت و اینکــه توســل بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ دنیایتــان را هــم آبــاد می کنــد. 
رفقا این ویژگی حضرت زهرا ؟اهس؟ است. 

خیلی دقت بفرمایید. 
یــک زمانــی از آیــت حــق شــناس ؟هر؟ ســوال کردیــم کــه چه گونــه خــدا اینقــدر 

بــه شــما توفیــق داده اســت؟ 
حاج اقا گریه می کردند و می فرمودند: 

مــن از همــان اول طلبگیــم، ضامــن تمامــی کارهایــم حضــرت زهــرا ؟اهس؟ بودند؛ 
حتــی موقــع خواستگاریشــان هــم خــود حــاج خانــوم می فرمودنــد کــه: 

داخل تمامی کارهایشان ضامنشان حضرت زهرا ؟اهس؟ بودند.  
ــرای حضــرت زهــرا ؟اهس؟ را  ایــن توســل بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟، ایــن خدمــت ب

هــم داخــل ذهــن مبارکتــان باشــد.

اقسام توسل به ساحت اولیای دین ؟مهع؟: 
اول. توسل ظاهری: 

ایــن نحــوه از توســل، در قالــب شــعائر مذهبــی بــوده 
و بــه صــورت برپایــی روضــه هــای هفتگــی، عــزاداری، 
و شــرکت در مجالــس غــم یــا ســرور اهــل بیــت ؟مهع؟ 
ســتمهای  بیــان  و  ایشــان  معــارف  و  فضایــل  ذکــر  و 
دشــمنان ایشــان جلوه گــر مــی شــود. زیــارت قبــور و مشــاهد مشــرفه اهــل بیــت 
؟مهع؟ بــا حالــت تواضــع نیــز از جملــٔه ایــن توســل ها اســت. امــام صــادق ؟ع؟ در 
ایــن بــاره مــی فرمایــد: »تنفــس انســانی کــه بــرای مــا ناراحــت اســت و بــه جهــت 
ک مــی شــود تســبیح، و همتــش بــرای )اطاعــت از( أمــر مــا  ظلــم بــه مــا غمنــا
عبــادت اســت.« و »کســی کــه دربــارٔه مــا یــک بیــت شــعر بگویــد، خداونــد بــرای 

او خانــه ای در بهشــت بنــا مــی کنــد.« 
خوانــدن زیــارت عاشــورا، زیــارت جامعــه و... نیــز از جملــه توســل هایی اســت 
ــد دهــد.  ــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ؟مهع؟ پیون ــد انســان را ب کــه مــی توان
عــارف بــزرگ، مرحــوم آیــت اهَّلل قاضــی، در وصیــت نامــٔه خویــش بــه ایــن نکتــٔه 

مهــم توصیــه فرمــوده اســت: 
» ... امــا وصیــت هــای دیگــر... در مســتحبات تعزیــه داری و زیــارت حضــرت 
ــو دو ســه نفــر باشــد،  ســید الشــهدا ؟ع؟ مســامحه ننمایــد و روضــٔه هفتگــی ول
گــر از اول عمــر تــا آخــرش در خدمــت آن بزرگــوار  اســباب گشــایش امــور اســت و ا
از تعزیــت و زیــارت و غیرهــا بــه جــا بیاوریــد، هرگــز حــق آن بزرگــوار ادا نمــی شــود 

گــر هفتگــی ممکــن نشــد، دهــٔه اول محــرم تــرک نشــود«.  و ا
آن چــه در ایــن نــوع توســل ها بایــد ماحظــه نمــود، آن اســت کــه بایــد از افــراط 
و تفریــط در آن پرهیــز کــرد و بــه گونــه ای برنامــه ریــزی نمــود کــه بــه وظایــف 

دیگــر و واجبــات انســان لطمــه ای وارد نشــود. 
ح احوال امام خمینی ؟هر؟ آورده اند:  در شر

در پانــزده ســال اقامــت ایشــان در نجــف، زیــارت امیرمؤمنــان ؟ع؟ را تــرک 
کر،  نکــرد، امــا در اوج ارادت قلبــی بــه ائمــه ؟مهع؟ خطــاب بــه ســعدون شــا

رییــس وقــت ســازمان امنیــت عــراق فرمــوده بــود: 
من از آن سیدهایی نیستم که زیارت، وظیفه ام را از یاد ببرد. 

کســاری بــه  البتــه در توســل بــه اهــل بیــت ؟مهع؟، مداومــت و اســتمرار در خا
ایشــان، مطلــوب و ثمربخــش اســت. 

پــس الزم اســت برنامــٔه توســل ســالک بــه اهــل بیــت ؟مهع؟ بــه گونــه ای باشــد 
کــه همــواره وی را در ارتبــاط بــا آنــان قــرار دهــد. 

دوم. توسل عملی: 
زندگــی  شــؤون  تمامــی  در  ؟مهع؟  ائمــه  دســتورهای  بــه  دقیــق  توجــه  یعنــی 
)عبــادی، خانوادگــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی( و پیــاده 

کــه در روایــات بســیاری فرمــوده انــد:  کــردن آنهــا، چنــان 
تنها به ابزار محبت به ما بسنده نکنید. 

امام باقر ؟ع؟ می فرماید: 
»بــه خــدا ســوگند، بــا مــا برائتــی از جانــب خداونــد )از آتــش یــا گرفتاری هــا( 
نیســت و بیــن مــا و خــدا رابطــٔه خویشــاوندی وجــود نــدارد و برای ما بــر خداوند 
حجتــی نیســت و مــا بــه ســوی خــدا جــز بــا اطاعــت، تقــرب نمی جوییــم، پــس 
شــخصی از شــما کــه مطیــع خــدا باشــد، والیــت مــا بــرای او ســود دارد و کســی از 
شــما کــه عصیــان خــدا را کنــد، والیــت و محبــت مــا برایــش ســودی نــدارد، وای 

بــر شــما، فریــب نخوریــد! وای بــر شــما فریــب نخوریــد!«.

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟ آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟آیت اهلل تحریری ؟ظفح؟

 یکــی از طــاب فاضــل و مــورد وثــوق تعریــف مــی 
کنــد: 

در اوقــات ســکونت در نجــف اشــرف، بــرای تحصیــل 
طــرف  رمضــان  مبــارک  مــاه  از  روزی  دینیــه،  علــوم 
کــرده،  تــدارک  خــود  افطــار  بــرای  غذایــی  عصــر، 
درحجــره گــذاردم و بیــرون آمــده و در را قفــل کــردم. 
پــس از ادای نمــاز مغــرب و عشــاء و گذشــتن مقــداری از شــب، برگشــتم مدرســه 

کــردن.  بــرای افطــار 
چــون بــه در حجــره رســیدم، دســت در جیــب نمــوده، کلیــد را نیافتــم. اطــراف 
داخــل مدرســه را تفحــص کــردم و از بعضــی طــاب، کــه در مدرســه بودنــد، 

پرســش نمــودم، امــا کلیــد را نیافتــم. 
گرســنگی و نیافتــن راه چــاره، ســخت پریشــان شــدم؛ از  بــه واســطه فشــار 
مدرســه بیــرون آمــده، متحیرانــه، در مســیر خــود تــا بــه حــرم مطهــر مــی رفتــم 

و بــه زمیــن نــگاه مــی کــردم. 
گاه، مرحوم حاج سید مرتضی کشمیری ؟هر؟ را دیدم.  نا

ایشان سبب حیرتم را پرسید. 
مطلــب را عــرض کــردم. ســپس، بــا مــن بــه مدرســه آمــد و مقابــل حجــره ام 

فرمــود: 
گــر کســی بدانــد و بــر قفــل بســته بخوانــد،  »مــی گوینــد نــام مــادر موســی را ا
ه مــا حضــرت فاطمــه ؟اهس؟ کمتــر از اوســت؟!!«؛ ســپس،  بــاز مــی شــود. آیــا جــّدِ

دســت بــه قفــل نهــاد و نــدا کــرد: 
»یا فاطمه« و قفل باز شد.

آیت اهلل دستغیب ؟هر؟

کتاب داستان های شگفت ص ۱۳۳ و ۱۳۴
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زیــارت  آداب 
ائمــه  بــه  توســل  و 
کــه:  بــدان  ؟مهع؟: 

قویــه  نفــوس 
ــا  ــه انبی ــوس مقدس ــا نف ــیه، خصوص قدس
شــریفه  ابــدان  از  هــرگاه  ؟مهع؟  ائمــه  و 
بــدن  از  و دســت  نمودنــد  رحلــت  خــود 
برداشــتند و صعــود بــه عالــم باالنمودنــد، 
بــرای  از  عالــم  ایــن  بــر  احاطــه  نهایــت 
ایشــان حاصــل می شــود و تمامــی امــور 
و  منکشــف  ایشــان  نــزد  در  عالــم  ایــن 
ظاهــر می گــردد و تصــرف و تاثیــر در ایــن 
می شــود.  حاصــل  ایشــان  بــرای  از  عالــم 
ایشــان  مطهــره  قبــور  بــه  هرکــه  پــس 
ایشــان  زیــارت،  جهــت  بــه  شــد  حاضــر 
زوار  احــوال  از  و  می گردنــد  مطلــع  او  بــر 
مرقــد منورشــان اســتحضار تــام دارنــد و 
ســؤاالت و تضرعــات و توســات ایشــان 
رأفــت  بــه  نظــر  و  می شــنوند  را  ؟مهع؟ 
بــه  نســبت  ؟مهع؟  ایشــان  مهربانــی  و 
مخلصــان، نســیم الطــاف ایشــان ؟مهع؟ 
بــر  انوارشــان  رشــحات  و  مــی وزد  او  بــر 
ایشــان افاضــه می شــود و پرتــو التفاتشــان 

می افتــد.  ایشــان  بــر 
پــس دامــن شــفاعت بــر میــان می زننــد و 
از خــدا طلــب حوائــج او را می کننــد و از 
درگاه الهــی مســئلت بــر آمــدن مطالــب و 
گناهــان ایشــان را می نماینــد و  آمــرزش 
همیــن ســّر اســت در ترغیــب بــه زیــارت 

پیغمبــر ؟لص؟ و ائمــه ؟مهع؟.
عاوه بر اینکه: 

اخــاص  اظهــار  ایشــان،  زیــارت  در 
باعــث  و  اســت  والیــت  عهــد  وتجدیــد 
کــی  ســرور ایشــان و رواج امرشــان و غمنا

اســت.  ایشــان  دشــمنان 
چگونــه زیــارت ایشــان افضــل طاعــات و 

اقــرب قربــات نباشــد؟ 
ایــن  از  مؤمــن  زیــارت  اینکــه  حــال  و 
اجــر  باعــث  اســت  مؤمــن  کــه  جهــت 

اســت.  جزیــل  ثــواب  و  عظیــم 
و در شــریعت مطهــره، ترغیــب بســیار و 
وارد  آن  بــی شــمار در خصــوص  کیــد  تا
شــده و ازایــن جهــت طریقــه هــر طایفــه 
زیــارت  بــه  کــه  شــده  جــاری  ایــن  بــر 
مــردگان خــود رونــد و هــرگاه ثــواب زیــارت 
چگونــه  پــس  باشــد،  چنیــن  مؤمنــی 
خواهــد بــود زیــارت کســی کــه خــدا او را از 
هرخطایــی معصــوم ســاخته! و از رجــس 
ک و مطهــر گردانیــده! و او را بــر  و گنــاه، پــا
همــه خایــق، مبعــوث کــرده و حجــت بــر 
عالمیــان فرمــوده! و او را امــام مؤمنیــن 
بلکــه  پســندیده!  مســلمین  مقتــدای  و 
بــه جهــت او آســمان و زمیــن را آفریــده و 
او را راه و صــراط و دلیــل و نــور و ضیــاء 
خــود قــرار داده و امیــن بــر مملکــت خــود 
کــرده!  و خلیفــه در میــان بنــدگان خــود 

)و مخفــی نمانــد کــه: 
ــماری  ــی ش ــث ب ــد، و احادی ــی ح ــار ب اخب
در فضیلــت زیــارت قبــور مطهــره و مراقــد 

منــوره ایشــان رســیده اســت(.

مثلهــا  تکــون 
إلیــه  القــرب  فــی 
فــی  أو  تعالــی 
المناســبة لــه، فلهــا 

بصفاتــه  االتصــاف  فــی  الشــوق  غایــة 
و  الغلبــة  جملتهــا  مــن  التــی  کماالتــه  و 
إذ  مذمومــا،  ذلــک  لیــس  و  االســتعاء 
ینبغــی لــکل عبــد أن یطلــب ملــکا عظیمــا 
ال آخــر لــه، و ســعادة دائمیــة ال نفــاد لهــا، و 
بقــاء ال فنــاء فیــه، و عــز ال ذل معــه، و أمنــا 
ال خــوف فیــه، و غنــی ال فقــر معــه، و کمــاال 
ال نقصــان فیــه. و هــذه کلهــا مــن أوصــاف 
الربوبیــة، و طالبهــا طالــب للعلــو و العــز و 
الکمــال ال محالة.فالمذمــوم مــن الرئاســة 
و االســتیاء إنمــا هــو الغلــظ الــذی وقــع 
للنفــس بســبب تغریــر اللعیــن المبعــد عــن 
عالــم األمــر، إذ حســدها علــی کونهــا مــن 
عالــم األمــر، فأضلهــا و أغواهــا مــن طریــق 
العجلــة، فزیــن فــی نظــره الملــک الفانــی 
الم، لکونــه عاجــا، و  المشــوب بأنــواع اآل
صــده عــن الملــک المخلــد الدائــم الــذی 
ال یشــوبه کــدر و ال یقطعــه قاطــع، لکونــه 
آدم  ابــن  المخــذول  المســکین  و  آجــا. 
العاجلــة،  فــی  راغبــا  عجــوال  خلــق  لمــا 
لمــا جــاءه المطــرود مــن عالــم األمــر، و 
توســل إلیــه بواســطة العجلــة التــی فــی 
طبعــه، و اســتغواه بالعاجلــة، و أمــال قلبــه 
لــه  إلــی عــدم االعتنــاء باآلجلــة، و زیــن 
بالتمنــی  و  بالغــرور  وعــده  و  الحاضــرة، 
فانخــدع  اآلخــرة،  بــاب  فــی  اهَّلل  علــی 
بغــروره و اشــتغل بطلــب ملــک الدنیــا و 
تــرک ســلطنة  و  مــع فنائهــا،  مزخرفاتهــا 
اآلخــرة مــع بقائهــا، و لــم یتأمــل المســکین 
لیــس  رئاســتها  و  الدنیــا  ملــک  أن  فــی 
کمــاال و ال علــوا و اســتیاء فــی الحقیقــة، 
بــل هــو صفــة نقــص یصــده عــن الکمــال 
اعلــم  المعنویــة.   الرئاســة  و  الحقیقــی 
ســیما  ال  القدســیة،  القویــة  النفــوس  ان 
نفــوس األنبیــاء و األئمــة ؟مهع؟، اذا نفضــوا 
و  عنهــا،  تجــردوا  و  الشــریفة،  أبدانهــم 
کانــوا فــی  صعــدوا إلــی عالــم التجــرد، و 
هــذا  علــی  االســتیاء  و  اإلحاطــة  غایــة 
العالــم، فامــور هــذا العالــم عندهــم ظاهرة 
منکشــفة، و لهــم القــوة و التمکــن علــی 
التأثیــر و التصــرف فــی مــوارد هــذا العالــم، 
لزیارتهــم  مقابرهــم  یحضــر  مــن  فــکل 
مقابرهــم  و  ســیما  ال  علیــه،  یطلعــون 
العلیــة،  المقدســة  أرواحهــم  مشــاهد 
البرزخیــة  أشــباحهم  حضــور  محــال  و 
َبــْل  ک یشــهدون،  فانهــم هنــا النوریــة، 
ِهــْم ُیْرَزُقــوَن)آل عمــران ۱۶۹( . و  ْحٰیــاٌء ِعْنــَد َرّبِ

َ
أ

بمــا آتاهــم اهَّلل مــن فضلــه فرحــون، فلهــم 
تمــام العلــم و االطــاع بزائــری قبورهــم، و 
حاضــری مراقدهــم، و مــا یصــدر عنهــم 
االستشــفاع  و  التوســل  و  الســؤال  مــن 
نســمات  علیهــم  فتهــب  ع،  التضــر و 
ألطافهــم، و تفیــض علیهــم مــن رشــحات 
نوارهــم،و یشــفعون إلــی اهَّلل فــی قضــاء 

َ
أ

و  مقاصدهــم،  إنجــاح  و  حوائجهــم، 
کروبهــم.  کشــف  و  ذنوبهــم،  غفــران 

»یــا حمیــد بحــّق محّمــد، و یــا عالــی بحــّق علــی، یــا فاطــر بحــّق فاطمــه، یــا محســن بحــّق الحســن، یــا قدیــم 
االحســان بحــّق الحســین، و منــک االحســان«.

و آدمی که چندین سال گریه کرد و بخشیده نشد با توسل بر اهل بیت ؟مهع؟ بخشیده شد...
توســل به معنــای یافتــن وســیله ای بــرای نزدیــک شــدن بــه چیــزی یــا کســی از روی شــوق و رغبــت اســت 

)مفــردات راغــب(.
بــرای دســتیابی بــه مقــام قــرب الهــی و تعالــی روح و بازگشــت بــه خداونــد متعــال بایــد دســت بــه دامــان اســباب مناســب بــا آن شــد کــه از آن بــه توســل یــاد می شــود 

کیــد کــرده  اســت: و قــرآن  بــر آن تا
ُکْم ُتْفِلُحوَن«؛ 

َ
ِهُدوْا ِفی َسِبیِلِهج َلَعّل ُقوْا ٱهَّلَل َوٱْبَتُغٓوْا ِإَلْیِه ٱْلَوِسیَلَة َوَجٰ ِذیَن َءاَمُنوْا ٱّتَ

َ
َها ٱّل ّیُ

َ
أ

»َیٰٓ
یعنــی: ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از خــدا پــروا کنیــد و )بــرای تقــرب( بــه ســوی او وســیله بجوییــد و در راه او جهــاد کنیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید. )ســوره 

مبارکــه مائــده آیــه شــریفه ۳۵(
ِحیًما« اًبا ّرَ ُسوُل َلَوَجُدوْا ٱهَّلَل َتّوَ نُفَسُهْم َجٓاُءوَك َفٱْسَتْغَفُروْا ٱهَّلَل َوٱْسَتْغَفَر َلُهُم ٱلّرَ

َ
َلُمٓوْا أ

َ
ُهْم ِإذ ّظ ّنَ

َ
 ِلُیَطاَع ِبِإْذِن ٱهَّلِلج َوَلْو أ

َّ
ُسوٍل ِإال ْرَسْلَنا ِمن ّرَ

َ
»َوَمٓا أ

گــر آنــان هنگامــی کــه بــه خــود ســتم کردنــد )از راه خــود برگشــته  یعنــی: و مــا هیــچ پیامبــری را نفرســتادیم مگــر بــرای آنکــه بــا اذن خداونــد فرمــان بــرده شــود و ا
و( نــزد تــو می آمدنــد و از خداونــد مغفــرت می خواســتند و پیامبــر هــم بــرای آنــان اســتغفار می کــرد قطعــًا خداونــد را توبه پذیــر و مهربــان می یافتنــد. )ســوره مبارکــه 

نســاء آیــه شــریفه ۶۴(
توســل بــه اهل بیــت ؟مهع؟ الزمــٔه زندگــی همــٔه افــراد اســت و راه میانبــری اســت بــرای رســیدن بــه کمــال؛ امــا آیــا در بیــن خــود اهل بیــت ؟مهع؟ هــم راه میانبــری 

وجــود دارد؟ 
گر گاهی از اوقات  مشکلی داشتیم به مادرمان حضرت زهرا ؟اهس؟ متوسل می شدیم. در روایات آمده که ما اهل بیت ؟مهع؟ هم ا

 فرزند در سختی ها ملجاء و پناهش، مادر است.
فاطمه ؟اهس؟ کیست؟

 فاطمــه ؟اهس؟، زهــره زهرایــی اســت کــه از نــور عظمــت الهــی خلق شــده و آن چنــان آســمان و زمیــن بــه نــور وجــودش روشــنایی یافتــه کــه مائکــه بــه ســجده افتادنــد 
و دربــاره عظمــت آن نــور از خــدا پرســیدند.

 فاطمه ؟اهس؟، حوراِء انسیه ای است که خداوند پیش از خلقت آدم ابوالبشر وی را از نور خویش آفرید.

فاطمه محدثه است که در رحم مادر با خدیجه سخن می گفت و او را به صبر و شکیبایی دعوت می کرد .

کــه دوســتانش را یــاری خواهــد کــرد، در  فاطمــه ؟اهس؟، یگانــه زنــی اســت کــه خداونــد اســمی از اســماء خویــش را بــه وی عنایــت کــرد و فاطمــه اش نامیــد و ازآنجا
کــه شــیعیان خــود را از آتــش نجــات خواهــد داد، در زمیــن فاطمــه نــام گرفــت.  آســمان منصــوره نــام گرفــت و نیــز ازآنجا

)آیت اهَّلل سعادت پرور(
ما با توسل و گریه بر او ارزشمند می شویم...

بشــار می گویــد بــه کوفــه نــزد امــام صــادق ؟ع؟ رفتــم. طبقــی از رطــب بــرای حضــرت آورده بودنــد و امــام از آن میــل کردنــد. امــام ؟ع؟ بــه مــن فرمــود نزدیک تــر 
بیــا و بخــور. 

گفتم فدای شما گردم در راه چیزی دیدم که غیرت مرا برآشفت و دلم را به درد آورد و مرا سخت اندوهگین کرد. امام ؟ع؟ فرمود: 
به حقی که بر تو دارم نزدیک بیا و بخور. 

او می گوید: وقتی جلو رفتم و  خوردم امام ؟ع؟ فرمود: حاال سخنت را بگو. 
گفتــم داروغــه ای را دیــدم کــه بــر ســر زنــی مــی زد و او را بــه ســمت زنــدان می کشــاند. زن نیــز بــه بلنــدای صدایــش ضجــه مــی زد. هــی مــی گفــت: شــما را بــه خــدا 
و رســول خــدا ســوگند می دهــم بــه فریــادم برســید. امــا کســی یــاری اش نمی کــرد. امــام ؟ع؟ فرمــود: چــرا بــا او چنیــن می کردنــد؟ او پاســخ داد: شــنیدم مــردم 
کــه بــر زمیــن بیفتــد، می گویــد: »لعــن اهَّلل ظالمیــك یــا فاطمــه ؟اهس؟« به همین جهــت او را آن چنــان می زدنــد. بشــار  کــه تــا پــای ایــن زن می لغــزد  می گفتنــد 
می گویــد: حضــرت از خــوردن دســت کشــید و پیاپــی چنــان گریســت کــه دســتماِل محاســن و ســینه اش هــم از اشــک خیــس شــد و ســپس فرمــود: بشــار بیــا بــا هــم 

بــه مســجد ســهله برویــم دعــا کنیــم و از خــدا بخواهیــم ایــن زن را رهایــی بخشــد...
آقا و موالی ما بحق مادرت برای رهایی ما از زندان نفسمان دعا کن...

»یا موالتی یا فاطمه اغیثینی«

یادداشت اخاقی 

به قلم : حجت االسالم و المسلمین تخاوری

جامع السعادات معراج السعادة
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4.تالش :
؟لص؟َقــاَل:  ُســوِل  الّرَ َعــْن 
ِ َتَعاَلــى َمَلــكًا َيْنــِزُل ِفــي 

ِإّنَ ِلَّ
ْبَنــاَء 

َ
أ َيــا  َفُیَنــاِدي  َلْیَلــٍة  ُكّلِ 
وا َو ِاْجَتِهُدوا ...

ُ
َاْلِعْشِريَن ِجّد

رســول اكــرم ؟لص؟ فرمــود: خداونــد 
بامــداد  هــر  كــه  آفريــده  را  فرشــته اى 
افــراد  اى  كــه:  مى دهــد  نــدا  و  مى آيــد 

بیست ساله تالش و كوشش كنید ...

3.تفكر : 
اَلُم ِبي َعْبِد َاِل َعَلْیِه الّسَ

َ
أ

ِبي 
َ
ُر ِعَباَدِة أ

َ
ْكث

َ
َقاَل:َكاَن أ

َر و 
ُ

َفّك
َ
 َاِل َعَلْیِه َالّت

ُ
َرْحَمة ّرٍ

َ
ذ

َااِلْعِتَباَر 
امام صادق ؟ع؟ فرمود: 

بیشتر عبادت ابى ذر -خدايش 
رحمت كند- تفكر و عبرت گرفتن بود.

ِل 
ُ

َوّك
َ
اَلُم َعْن َحّدِ َالّت َو ُسِئَل َعَلْیِه الّسَ

َحدًا 
َ
اَف أ

َ
ْن اَل َتخ

َ
اَلُم : أ َفَقاَل َعَلْیِه الّسَ

 َاَل .
َ
ِإاّل

از حضرت صادق ؟ع؟ سؤال
 شد كه توكل چیست؟ 

فرمود: »اين است كه جزاز 
خدا نترسى  « 

2.توسل :1.توكل :
قــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟: فــى ذيــِل هــذِه 
أنــا   .

َ
الَوســیلة الیــِه  واْبَتغــوا  االيــة 

وسیَلُته.امیرالمؤمنین؟ع؟درتفسیر 
مــى  كــه خداونــد  آيــه شــريفه  ايــن 
بــه  تّقــرب  بــرای  »و  فرمايــد: 
بجوئیــد«  وســیله  پروردگارتــان 
فرمودند:»مــن وســیلٔه تقــرب 
هســتم«.   خــدا  بــه 
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هنــوز عمليــات درســت و حســابی شــروع نشــده 
گــردان مــا زميــن گيــر شــد و  گــره خــورد.   ، کــه کار بــود 
بــود.  ديگــری  هــوای  و  حــال  بچه هــا  هــوای  و  حــال 
نداشــت.  ســابقه  برايــم  وضعــی  طــور  ايــن  حــاال  تــا 
شــنوی  حــرف  کــه  بــود  شــده  چه شــان  نمی دانــم 
کــه می گفتــی بــرو تــوی  نداشــتند. همــان بچه هايــی 

می رفتنــد! دل  و  جــان  بــا  آتــش، 
 بــه چهــرٔه بعضی هــا دقيــق نــگاه می کــردم. جــور خاصــی شــده بودنــد؛ نــه 
می شــد بگويــی ضعــف دارنــد؛ نــه می شــد بگويــی ترســيدند. هيــچ حدســی 

نمی شــد بزنــی. 
هرچــه برايشــان صحبــت کــردم، فايــده ای نداشــت. اصــال انــگار چســبيده 
بودنــد بــه زميــن و نمی خواســتند جــدا شــوند. هــر کار کــردم راضيشــان کنــم راه 
ــای  ــت محور ه ــال شكس ــم، احتم ــود نمی رفتي ــوی گ ــا ت ــر م گ ــد. ا ــد، نش بيفتن
ک در مانــده شــدم. نا اميــدی  يــاد بــود، آن هــم بــا کلــی شــهيد. پــا ديگــر هــم ز
يشــه دوانــده بــود. بــا خــودم گفتــم چــه کار کنــم؟ ســرم را  در تمــام وجــودم ر
بلنــد کــردم روبــه آســمان و تــوی دلــم ناليــدم کــه: خدايــا خــودت کمــک کــن. از 
بچه هــا فاصلــه گرفتــم؟ اســم حضــرت صديقــه طاهــره ؟اهس؟ را از تــه دل صــدا 
زدم و بــه وجــود شريفشــان متوســل شــدم. زمزمــه کــردم: خانــم خودتــان کمــک 
کنيــد. منــو راهنمايــی کنيــد تــا بتوانــم ايــن بچه هــا رو حرکــت بــدم. وضــع مــا 

ــد.  ــر می دوني ــان بهت رو خودت
چنــد لحظــه ای راز و نيــاز کــردم و پیــش نيروهــا آمــدم. يقيــن داشــتم حضــرت 
يكــی شــب و  ؟اهس؟ تنهايــم نمی گذارنــد. اصــاًل منتظــر عنايــت بــودم تــوی آن تار
تــوی آن بيچارگــی محــض؛ کــه يک دفعــه فكــری بــه ذهنــم الهــام شــد. رو کــردم 
ــچ  ــدارم! هي ــی ن ــما احتياج ــه ش ــه ب ــم: ديگ ــع گفت ــم و قاط ــا و محك ــه بچه ه ب
کدومتــون را نمی خــوام. فقــط يــک آرپــی جــی زن از بيــن شــما بلنــد شــود و بــا 

مــن بيايــد. ديگــر هيــچ کســی را نمی خواهــم. 
از  يكــی  شــد.  بلنــد  يكــی  کــه  می کــردم  ی  شــمار لحظــه  به شــان.  زدم  زل 
بچه هــای آرپــی جــی زن. بلنــد گفــت: مــن می آيــم. پشــت ســرش يكــی ديگــر 
ــا بــه خــودم آمــدم، ديــدم همــٔه گــردان بلنــد شــده بودنــد. ســريع راه  ايســتاد. ت

افتــادم، بقيــه هــم پشــت ســرم راه افتادنــد. 
گــر بــا   همــان وضــع  يمــان تــوی آن عمليــات، چشــم همــه را خيــره کــرد. ا پیروز
يــم، کارمــان ايــن جــور گل نمی کــرد. عنايــت  حضــرت  قبــل می خواســتيم برو

صديقــه ؟اهس؟ و توســل بــه ايشــان، بــاز هــم بــه دادمــان رســيده بــود.

َوَظاِئــِف  ِمــْن  ْغَفْلــُت 
َ
أ َمــا  َکِثیــِر  َمــَع  َناِفَلــٍة  ِبَفْضــِل  ِإَلْیــَك  ــُل  َتَوّسَ

َ
أ َلْســُت  َو 

َکَباِئــِر  ْیــُت َعــْن َمَقاَمــاِت ُحــُدوِدَك ِإَلــی ُحُرَمــاٍت اْنَتَهْکُتَهــا ، َو 
َ

ُفُروِضــَك ، َو َتَعّد
ِمــْن َفَضاِئِحَهــا ِســْترًا . ِلــي  َکاَنــْت َعاِفَیُتــَك  ُذُنــوٍب اْجَتَرْحُتَهــا ، 

بــارى و مــن آن نیســتم کــه بــه فــزودن نافلــه اى )یعنــی بــه انجــام کار مســتحبی 
کــه دعایــم بــه درگاهــت مســتجاب و  کنــم  بــه ســویت متوســل شــوم و طمــع 
کــه بــه انجامــش وظیفــه  کــه اوامــر واجبــت را  گــردد( در صورتــی  حاجتــم روا 
حــدود  مقامــات  در  و  کــردم  اطاعــت  تــرک  غفلــت  بــه  را  بســیارى  داشــتم 
احکامــت تجــاوز و تعــدى روا داشــتم و هتــک حرمــت آن حــدود الهــی نمــودم 
و بســی گناهــان بــزرگ مرتکــب شــدم کــه عفــو و کرمــت بــر فضیحــت و رســوائیم 

کــرد )وگرنــه رســواى عالمــی می گشــتم(. پرده پوشــی 
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مرحــوم آيــت اهّلل شــاه آبــادی ؟هر؟ ارادت خاصــی 
بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ داشــت، تــا حــّدی کــه بــردِن نــام 
ی شــدن اشــک ايشــان  بــا جــار حضــرت زهــرا ؟اهس؟، 

ی بــود. مســاو
کــه بــه زبــان  حتــی در مقــام اســتخاره، تنهــا عبارتــی 

مــی آورد ايــن بــود: 
» الهــی بــه عصمــت زهــرا ؟اهس؟، بــه نــور زهــرا ؟اهس؟، بــه شــرف زهــرا ؟اهس؟، بــه 

؟اهس؟«.  زهــرا  حيثيــت 
ی می شد و سپس استخاره می کردند. آن وقت اشک از چشمانشان جار

بــه عقيــده ايشــان ســلوک الــی اهّلل بــدون ارتبــاط و توســل بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ 
ممكــن نيســت، لــذا می فرمــود:

کــه ائمــة ؟مهع؟ در مقامــات عاليــه نيازمنــد توّســل بــه مادرشــان  »همانطــور 
هســتند، مــا نيــز در مقــام ســير الــی اهّلل، نيازمنــد توســل بــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ 

هســتيم«.
ميــزان محبــت مرحــوم آيــت اهّلل شــاه آبــادی ؟هر؟ بــه حضــرت صديقــه ؟اهس؟، 
را می شــنيدند، بســيار منقلــب  ايشــان  کــه وقتــی مصائــب  بــود  بــه حــدی 
ــی  ــد روحان ــيد احم ــاج س ــت اهّلل ح ــا آي ــی م ی داي ــاد دارم روز ــه ي ــدند. ب می ش
کــه از منبری هــای معــروف تهــران بــود، در مســجد مرحــوم پــدر منبــر  قمــی 

رفــت و در آخــر منبــر روضــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ را خوانــد. 
ی فرمود: پدر ما خيلی منقلب شد و بعد از منبر و

»اين طور روضه خواندن بر شما حرام است. 
ُکشــنده اســت، چــرا شــما بــا ايــن همــه حاشــيه و  اســم حضــرت زهــرا ؟اهس؟ 

را ذکــر می کنيــد؟ ديگــر چنيــن نكنيــد!«. تفصيــل، مصائــب 
زمانی در محضر آيت اهّلل خويی بودم و شخص ديگری نبود. 

صحبــت از حضــرت زهــرا ؟اهس؟ شــد و مــن از ارادت مرحــوم پــدر بــه حضــرت 
زهــرا ؟اهس؟ و قصــه حــاج آقــا دايــی احمــد بــرای ايشــان گفتــم. 

آيت اهّلل خويی خيلی گريه کردند و فرمودند: 
»خدا کند ما هم مثل مادرمان تشيیع غريبانه داشته باشيم«.
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دال تا به کی، از در دوست دوری

نه بر دل تو را، از غم دوست،دردی

ز گلزار معنی، نه رنگی، نه بویی

تو را خواب غفلت گرفته است در بر

چرا این چنین عاجز و بی نوایی

سؤال عالج، از طبیبان دین کن

، به زاری دو دست دعا را برآور

الهی به زهرا ؟اهع؟، الهی به سبطین

الهی به سجاد؟س؟، آن معدن علم

الهی به صادق؟س؟، امام اعاظم

الهی، به شاه رضا، قائد دین

الهی به مهدی ؟جع؟که ساالر دین است

که بر حال زار بهائی عاصی

که در دام نفس و هوی اوفتاده

ببخشا و از چاه حرمان بر آرش

برون آرش از خجلت رو سیاهی

گرفتار دام سرای غروری؟

ک آن کوی، گردی نه بر چهره از خا

در این کهنه گنبد، نه هایی، نه هویی

کبر چه خواب گران است، اهلل ا

بکن جستجویی، بزن دست و پایی

توسل به ارواح آن طیبین کن

همی گو به صد عجز و صد خواستاری:

که می خواندشان، مصطفی؟لص؟قرةالعین

؟س؟، شه کشور حلم الهی به باقر

الهی، به اعزاز موسی کاظم ؟س؟

به حق تقی، خسرو ملک تمکین

شه پیشوایان اهل یقین است

سر دفتر اهل جرم و معاصی

به لهو و لعب، عمر بر باد داده

، مکن شرمسارش به بازار محشر

الهی، الهی، الهی، الهی

» شیخ بهایی «

حــاج آقــا مرتضــی تهرانــی؟هر؟ فرزنــد ارشــد حــاج 
آقــا  بــرادر حــاج  و  تهرانــی؟هر؟  ميــرزا عبدالعلــی  آقــا 
مجتبــی تهرانی؟هر؟بــود. او در دوران نوجوانــی مدتــی 
از  پــس  و  بــود  کن  ســا مشــهد  در  خانــواده  همــراه  بــه 
کــه خانــواده بــه تهــران آمدنــد بــرای تحصيــل  مدتــی 
گردان ســيد روح اهّلل خمينــی  بــه قــم رفــت. حــاج آقــا مرتضــی  ؟هر؟ از شــا
؟هر؟ بــود. همچنيــن در دروس خــارج فقــه آيــت اهّلل ســيد حســين طباطبايــی 
يــس اســفار توســط  بروجــردی؟هر؟ شــرکت می کــرد. او در دوميــن دوره تدر
ی در جوانی به همراه شــهيد محمد  عالمه  ؟هر؟ نيز شــرکت داشــته  اســت. و
مفتــح ؟هر؟، آيــت اهّلل محمدتقــی مصبــاح يــزدی ؟هر؟، آيــت اهّلل محمدرضــا 
ی کنــی ؟هر؟، آيــت اهّلل محمدباقــر باقری کنــی ؟هر؟، محمــد امامــی  مهــدو
کبــر هاشــمی رفســنجانی، محســن دانــش آشــتيانی، ســيد حســن  کاشــانی، ا
ی، جــواد الهــی کنــی و ميــرزا  ميردامــادی، بهجتــی کرمانــی، ميــرزا علــی غفــور
يــک، شــيمی،  ياضيــات، فيز ی بــه تحصيــل و مطالعــه دروس ر حســين نــور
 ، ی، زبــان، زمين شناســی و اقتصــاد پرداخــت؛ تــا زبــان جامعــٔه امــروز فيزيولــوژ
يــرا آقــا مرتضــی  آمــوزش و پــرورش امــروز و دانشــگاه امــروز را هــم بداننــد؛ ز
ی قــوی باشــد، بايــد  احســاس کــرده بــود کــه روحانــی هــر قــدر در علــوم حــوزو
زبــان جامعــٔه روز و زبــان دانشــجويان را هــم بدانــد. حــاج آقــا مرتضــی تهرانــی 
، بــه علــت نارســايی کليــوی در بخــش مراقبت هــای ويــژه  ؟هر؟ در اواخــر عمــر
بســتری بــود کــه بامــداد شــنبه ۳۰ تيــر ۱۳۹۷ در مشــهد، دار فانــی را لبيــک 
گفــت. پیكــر ايشــان روز شــنبه ۳۰ تيــر پــس از تشــيیع در حــرم علــی بــن موســی 
الرضــا ؟ع؟ در مشــهد بــه تهــران منتقــل شــد. در تهــران نيــز صبــح دوشــنبه ۱ 
مــرداد مراســم تشــيیع پیكــر او در حسينيه شــان در محلــه دزاشــيب تهــران 
برگــزار شــد. حــاج آقــا عبدالعلــی تهرانــی )پســر بــزرگ ايشــان( بنــا بــه وصيــت 
پــدر بــر پیكــر او نمــاز ميــت خوانــد. حــاج آقــا مرتضــی تهرانــی ؟هر؟ در کربــال 
يــده و وصيــت کــرده بــود کــه پیكرشــان در ايــن شــهر دفــن شــود، بــه  قبــری خر
ــه کشــور عــراق منتقــل شــد و  ی ب کســپار ــرای خا هميــن دليــل پیكــر ايشــان ب
پــس از تشــيیع در حــرم علــی بــن ابيطالــب ؟هر؟ در نجــف، بــه کربــال منتقــل 

ک ســپرده شــد.  ــه خــا شــد و در همان جــا ب
کــه از حــاج آقــا مرتضــی تهرانــی وجــود دارد متــن پیــاده شــده  ی  تمــام آثــار
کتــاب يــا جــزوه چــاپ شــده   کــه بــه صــورت  ســخنرانی های ايشــان اســت 

اســت؛ ماننــد:
يــارت علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟«؛ کــه تلخيصــی از بيانــات  ۱. »معرفــت در ز
ی و برگرفته از بيســت جلســٔه ســخنرانی مشــهد در نوروز ســالهای ۸۳، ۸۴،  و

۸۸، ۸۹ اســت.
۲. کتــاب »توســل در دنيــا بــذر شــفاعت در آخــرت«؛ کــه تلخيصــی از بيانــات 

ی در محــرم ســال ۷۲ اســت. و
۳. کتاب »مباحث توحيدی«.

۴. کتاب »خدا شناختنی است«.

حدیث نصر ص۲۰۸

در آينه ادب 
شهید هفته :عبد الحسین برونسی

آیت اهلل شاه آبادی؟هر؟ معرفی عالم اخالقی

يــم  توســل نوشــته محقــق و عالــم و مفســر قــرآن کر
آيــت اهّلل ضياءآبــادی اســت کــه کــم و بيــش بــا چهــره 
تفاســيری  هســتند.  آشــنا  مــردم  بزرگــوار  عالــم  ايــن 
ی را  کــه ايشــان از آيــات قــرآن نمــوده انــد شــهرت و

کــرده اســت. دوچنــدان 
کتــاب حاضــر مســئله توســل بــه انبيــاء و اوليــاء را کــه 
ــه  ــه فرق ــبهاتی ک ــرده و ش ــی ک ــت بررس ــيعی اس ــر ش ــارز تفك ــات ب از خصوصي
... را در مــورد آن مطــرح کــرده ، بــه  جديدالتأســيس وهابيــت در بــاب توســل و

نحــو مطلــوب بــا داليــل قرآنــی و روايــی پاســخ گفتــه اســت. 

توســل از نظــر روايــات اهــل تســنن نيــز در ايــن کتــاب مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت و نيــز روايــات شــيعه هــم در مــورد توســل بيــان شــده اســت.در بخــش 
دوم کتــاب حاضــر شــبهاتی کــه فرقــه وهابيــت بــه برخــی از عقايــد شــيعه و 
اهــل تســنن وارد کــرده انــد مطــرح شــده اســت .فرقــه وهابيــت مســئله توســل و 
... را  )ص( و اهــل بيــت و اوليــاء و ســالم کــردن بــه آنهــا و يــارت قبــور پیامبــر ز
... کــرده  ع( و شــرك مــی دانــد و بــر ايــن اســاس اقــدام بــه تخريــب بــارگاه ائمــه)
ــام آن  ــرك و اقس ــز ش ــام آن و ني ــد و اقس ــبهه توحي ــن ش ــه اي ــخ ب ــت.در پاس اس
ــه آيــات و روايــات بيــان کــرده اســت. در  ــا اســتناد و اســتدالل ب را بــه خوبــی ب
ايــن بخــش کــه اســاس بحــث توحيــد اســت قاعــده ســبب و مســبب مطــرح 
شــده و آمــده اســت: »خداونــد بــرای ايجــاد هــر موجــود و آفرينــش هــر مخلوقــی 
ســببی خــاص و واســطه ای مخصــوص کــه متناســب بــا آن مخلــوق باشــد در 
نظــر گرفتــه و در نتيجــه فعــل واحــد او در عيــن وحــدت در مجالــی اســباب 
و وســائط کثيــره مجــالی خواهــد شــد و آن وســائط و اســباب نيــز در عيــن 
کثــرت تجليــگاه فعــل واحــد او خواهنــد بــود و ايــن برهــان عقلــی در توحيــد 
گر شــيعه  در نظــام الهــی عيــن توســل اســت و توســل نيــز عيــن توحيــد اســت.ا
ــن  ــه اي ــت ب ــفابخش اس ع( ش ــهداء) ــيد الش ــاك س ــت پ ــه ترب ــت ک ــد اس معتق
معنــی اســت کــه خداونــد قــادر متعــال ايــن اثــر را بــه آن تربــت طيبــه اعطــا 
کــه خاصيــت رفــع عطــش و تشــنگی را بــه آب داده  فرمــوده اســت چنــان 

اســت. بــه طــور مســلم ايــن عقيــده شــرك نيســت.
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