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ــرادران و خواهــران  خدمــت همــه ی ب
والدت  فــروغ  پــر  ایــام  عزیــز، 
ــام  ــه، ام ــرت ابوالحج ــعادت حض باس
عــرض  تبریــک  را  عسکری)علیه الســام( 
متعــال  خــدای  امیــدوارم  می کنــم. 
فرخنــده،  میــاد  ایــن  برکــت  از 
بــرکات ویــژه ای  از  را  مــا  همــه ی 
کــه در ایــن مناســبت بــه دوســتان 
ســازد. بهره منــد  دارد،  حضــرت 

بازگشــتی بــه دعــای نهــم داشــته 
باشــم و دو نکتــه را مــورد تأکیــد قــرار 
دهــم، بعــد بــه مناســبت عــرض ارادت 
عسکری)علیه الســام(  حســن  امــام  بــه 
آن  مــورد  در  جملــه ای  چنــد   ،
حضــرت و از آن حضــرت خواهــم 
ــای  ــته دل ه ــش از گذش ــا بی ــت ت گف
ــود. ــن ش ــرت روش ــاد حض ــه ی ــا ب م

خاطــر عزیــز شــما هســت کــه ســعی 
کردیــم در دعــای نهــم، روی نکته هــای 
کلیــدی و اصلــی دعــا تأکید کنیــم. این 
دعــا، از دعا هــای پیش برنــده و شــیرین 
اســت و کمــک بســیار خوبی در مســیر 

خــدای  ان شــاءاهلل  اســت.  ســلوک 
متعــال توفیــق بهره بــرداری از آن را 
ــد. ــت نمای ــزان عنای ــه ی عزی ــه هم ب

ضعف انسان، توجیهی برای  
گناهان نیست

دو نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد. 
مطلــب اول اینکــه حضــرت فرمودنــد: 
ْعــِفَخَلْقتَنَا، َوإِنَّــکمـِـَنالضُّ »اللَُّهــمَّ
ــاءٍ ــْنَم ــا،َومِ ــِنبَنَیتَنَ ــیالَْوْه َوَعَل
 ــاإِلَّ ــْوَللَنَ ــَاَح ــاَف ــٍنابْتََدأْتَنَ َمهِی
ِــَک؛  بَِعْون ــاإِلَّ َةلَنَ ــوَّ ــکَوَلُق ِ ت بُِقوَّ
خدایــا، تــو مــا را از ناتوانــي آفریــده اي 
و بنیــاد مــا را بــر سســتي نهــاده اي و از 
ــا  ــتي م ــدار، هس ــت و بي مق ــي پس آب
ــچ  ــا را هی ــک م ــرده اي. این ــاز ک را آغ
جنبشــي نیســت، مگــر بــه نیــروي تــو، 
و هیــچ نیرویــي نیســت، مگــر بــه یاري 
کــردن تــو« و قبلــش بــا تمنــا و التجــا 
فـِـیَذلـِـکبَیَن فرمودنــد: »َوَلتَُخــِلّ
ــاَرٌة ــاُمْختَ ََّه ــاَفإِن ــنَاَواْختِیارَِه نُُفوِس
ــاي  ــا، نفس ه ــن کاره ــل؛ در ای لِْلبَاِط
ــرا  ــذار؛ زی ــان وامگ ــه اختیارم ــا را ب م
ــرای  ــد«. ب ــل را برمي گزین ــس، باط نف
ــه دعــای  ــد ب ــن فرازهــا، بای تفســیر ای
هشــتم مراجعــه کــرد. آنجــا در مــورد 
ضعــف ســاختاری ما در جســم و روان 
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ــی  ــی، مطالب ــری و باطن ــوای ظاه و ق
ــواری ها  ــی دش ــد و از طرف ــرح ش مط
و پیچیدگی هــای مســیر و جاذبه هــا 
ــی  ــمنان داخل ــود و دش ــع موج و موان
و بیرونــی و جنــی و انســی بیــان شــد.

ممکــن اســت وقتــی ایــن مســئله برای 
عزیــزان تشــریح می شــود، در ذهنشــان 
بیایــد کــه گویــا مــا داریــم بــرای 
اشــتباهات  و  کوتاهی هــا  و  خطا هــا 
و گناهــان و معصیت هایمــان، بــاب 
بــه  بعــد  و  می گشــاییم  توجیهــی 
را  مــا  خــودت  می گوییــم  خــدا 
ــاید  ــا ش ــرده ای! ی ــق ک ــور خل این ط
نــه بــرای توجیــه در پیشــگاه حضــرت 
ــی و  ــه درون ــرای توجی ــه ب ــق، بلک ح
باطنــی و در ظهــر القلــب خودمــان کــه 
پســتوی شــخصیت مــا اســت، ممکــن 
ــه  ــک توجی ــه ی ــئله ب ــن مس ــت ای اس
ــم  ــدا کنی ــا پی ــد و مبن ــی بینجام داخل
ــم و  ــم ک ــان کنی ــاس آن گم ــر اس و ب
کاســتی های مــا توجیه پذیــر اســت.

طــرح ایــن مســئله در ســاحت ربوبــی، 
ــاه  ــرای گن ــه احتجاجــی ب ــه هیچ وج ب
ــی  ــر درون ــت نیســت و از نظ و معصی
خودفریبــی  از  بیــش  چیــزی  هــم 
نیســت. چــرا حجــت نیســت و دلیــل 

محســوب نمی شــود؟ زیــرا خــدای 
ــی و  ــت روح ــا از جه ــه م ــال ب متع
ــت  ــی کرام ــدرت و قّوت ــی، ق روحان
ــف  ــر آن را کش ــه اگ ــت ک ــرده اس ک
کنیــم، بــه قــدرت الیــزال الهــی متصــل 
می شــویم و تمــام دشــواری های مســیر 
ســلوک بــرای مــا آســان می شــود. ایــن 
ــه  ــدرت شــگرفی اســت ک ــدد ق ــه م ب
ــرار داده  ــا ق ــال در روح م ــدای متع خ
اســت. بنابرایــن حضــرت حــق هــم به 
مــا احتجــاج می کنــد و انســان هایی 
ــا ایســتاده  ــن جاذبه ه ــل ای ــه در مقاب ک
ــاره  ــس ام ــیطان و نف ــته اند ش و توانس
را زمیــن بزننــد، بــه مــا نشــان می دهــد 
ــی  ــاختار درون ــد س ــا می گوی ــه م و ب
ــد. پــس  ــاوت نمی کن ــا هــم تف شــما ب
خــدای متعــال چنیــن احتجاجــی را از 
مــا نخواهــد پذیرفــت. اینکــه خــدا مــا 
را ضعیــف خلــق کــرده اســت، دلیلــی 
بــرای گنــاه نیســت و نمی توانیــم درون 
خــودم وارد عملیــات توجیهــی شــویم 
و رفتار هــا و افــکار نامناســب خــود را 
توجیــه کنیــم و بگوییــم خــدای متعــال 
مــرا ضعیــف خلــق کــرده اســت.

ــتم  ــای هش ــد در دع ــان باش ــر یادت اگ
ــرح  ــره مط ــتصغار الصغی ــئله ی اس مس
ــی  ــات توجیه ــی عملی ــه نوع ــد ک ش
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می شــود  باعــث  و  اســت  درونــی 
ــر  ــک در نظ ــان را کوچ ــان گناه انس
ــه  ــش ادام ــه ابتائات ــرد و در نتیج بگی
پیــدا  کنــد. وقتــی شــما گنــاه را توجیــه 
ــاب  ــیدید، ب ــود بخش ــر خ ــد و ب کردی
توبــه و اصــاح و رشــد و توفیــق 
بســته اید.  خودتــان  روی  بــر  را 
ــرار  ــا ق ــودت را مبن ــف خ ــما ضع ش
در  ناتوانــی  آن  اســاس  بــر  و  دادی 
ــت  ــی در مدیری ــا ناتوان ــحرخیزی ی س
چشــم یــا ناتوانــی در مهــار غریــزه یــا 
ــی  ــئولیت تاریخ ــی در ادای مس ناتوان
و انقابــی خــود را توجیــه کــردی. 

با استمداد از خداوند، ضعف 
خود را جبران کنیم

ــام  ــه ام ــت ک ــان اس ــح هم راه صحی
ــار و ضعــف در پیشــگاه  ــام افتق در مق
حضــرت حــق، بــا زبــان دیگــری امداد 
ــا  ــط ب ــن فق ــد م ــد و می گوی می طلب
ــق می شــوم و  ــو موف ــارِی ت ــّوت و ی ق
ــده اش  ــد، از عه ــودم باش ــه خ ــر ب اگ
ــه  ــی ک ــل آن ترکیب ــم. حاص برنمی آی
ــرا  ــت؛ زی ــّوت اس ــد، ق ــام چیده ان ام
وقتــی مــِن ضعیــف بــا خــدای متعــال 
باشــم، قــوی هســتم. وقتــی خــدا 
ــم. ــم نداری ــزی ک ــت، چی ــا اس ــا م ب

ــاق،  ــی االط ــم عل ــوالی کری ــا م آی
ــف  ــده ی ضعی ــی دارد از اینکــه بن بُخل
خــود را یــاری کنــد؟! از ســوی خــدای 
متعــال، یــاری و دســتگیری نســبت 
ــد  ــوان می ده ــت و ت ــدگان هس ــه بن ب
ــد.  ــی می کن ــری و باطن ــاری ظاه و ی
اگــر تــو بخواهــی خــدای متعــال 
تمــام قــوای عالــم را بــرای تــو بســیج 
ــو فرماندهــی می دهــد  ــه ت می کنــد و ب
و همــه ی لشــکر را در اختیــار تــو قرار 
می دهــد. اینکــه مــا در بیــن ســخنانمان 
از کســی یــاد می کنیــم و می گوییــم 
فانــی از دوســتان خــدا بــود، بــه 
همیــن واقعیــت اشــاره دارد. زمــان مــا 
ــت.  ــار اس ــی سرش ــاران اله ــن ی از ای
ــدازه ی  ــه ان هیــچ قطعــه ای از تاریــخ ب
زمــان مــا، آدم حســابی نداشــته اســت.

البتــه ایــن یــاری خــدای متعــال، 
صــدق می خواهــد و بــه قــول مرحــوم 
آیــت اهلل بهاءالدینــی نبایــد فیلــم بــازی 
ــروی  ــه نی ــی ب ــن صــدق یعن ــم. ای کنی
درونــی و بیرونــی )اســباب( تکیــه 
اســباب  بــه روی  نکنیــد و چشــم 
ببندیــد و بــه خاطــر وظیفــه از اســباب 
اســباب  از  شــما  کنیــد.  اســتفاده 
فرمــان  چــون  می شــوید؛  بهره منــد 
ــتفاده ی از  ــت. اس ــال اس ــدای متع خ
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ــه  ــاد ب ــت و اعتم ــری اس ــباب، ام اس
ــد  ــی توحی ــر؛ اول ــری دیگ ــباب، ام اس
اســت و دومــی شــرک. انســان در 
ــور  ــی مأم ــی اهلل تعال مســیر ســلوک ال
اســت از آنچــه خــدای متعــال بــا 
عنــوان قوانیــن و اســباب و ... در اختیار 
ــد  ــی بهره من ــت، به خوب ــته اس او گذاش
شــود؛ امــا بــه هیچ یــک از آنهــا تکیــه 
اصالــت  می دانــد  چــون  نمی کنــد؛ 
ندارنــد. فقــط بــه خــدای متعــال تکیــه 
ــت.  ــد اس ــان توحی ــن هم ــد. ای می کن
اگــر انســان در ارتبــاط بــا خــدای 
متعــال چنیــن حالــی داشــته باشــد 
باشــد،  صــادق  کمک خواهــی  در  و 
ــد.  ــه او کمــک می کن ــال ب خــدای متع
ولــی چنانچــه بــا زبــان از خــدای 
ــق  ــا تعل ــد، ام ــک بخواه ــال کم متع
خاطــرش جــای دیگــری باشــد، قطعــًا 
ــا  شکســت خواهــد خــورد. مشــکل م
صــدق در کمک خواهــی اســت. آن 
ــناختیم،  ــان را نمی ش ــه خودم ــت ک وق
خــدای متعــال مــا را حمایــت کــرد و 
مــورد لطــف او بودیــم؛ چــه رســد بــه 
ــم. ــک می خواهی ــه از او کم ــون ک اکن

وقتــی ایــن ضعــف درونــی را توضیــح 
ــزان  ــدم فکــری در ذهــن عزی دادم، دی
کــه  حــال  کــه  می گیــرد  شــکل 

ضعیــف هســتیم، فکــر و روح و جســم 
ــا  ــر ج ــم و ه ــت نکنی ــود را تقوی خ
ــت  ــت شکس ــاه و معصی ــر گن در براب
را  خودمــان  این گونــه  خوردیــم، 
توجیــه کنیــم! لــذا ایــن توضیحــات را 
ــت  ــق اس ــای دقی ــه از بحث ه دادم ک
ــت دارد. ــلوکی، ظراف ــر س ــه از نظ ک

مــا از ایــن دعــا و هــر دعــای دیگــری 
کــه اعام ضعــف و ناتوانی در پیشــگاه 
برداشــت  می کنــد،  حــق  حضــرت 
کمک خواهــی می کنیــم و در واقــع، 
ــم. ــاری می خواهی ــک و ی ــوال کم از م

بــدون ذره ای تردیــد، هــر کــس از 
او یــاری بخواهــد، یــاری می شــود. 
همــه ی زمیــن و آســمان، لشــکر حــق 
هســتند و او همــه ی اینهــا را در اختیــار 
می دهــد.  قــرار  صادقــش  بنــده ی 
ــان  ــئله در زم ــن مس ــارز ای ــه ی ب نمون
ــد.  ــأن بودن ــل عظیم الش ــام راح ــا، ام م
ــار  ــز را در اختی خــدای متعــال همه چی
ایــن مــرد قــرار داد و همه ی اســباب را 
مســخر ایــن مــرد بــزرگ کــرد؛ چراکــه 
او از امتحانــات و ابتائــات ســربلند 
ــال  ــا ح ــم م ــون ه ــد. اکن ــرون آم بی
ــی از  ــوع و کمک خواه ــی و خش بندگ
ــان  ــای عزیزم ــال را در آق ــدای متع خ
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ــم  ــه خــدای عال ــم. او متصــل ب می بینی
ــدران  ــر قل اســت کــه این طــور در براب
ــای  ــه دل ه ــت و ب ــتاده اس ــم ایس عال
قــّوت  تعالــی،  اهلل  بــاذن  متزلــزل، 
می دهــد. خــدای متعــال چنــان همیــن 
ــمنان  ــه ی دش ــتان داغ را در کاس تابس
اروپــا،  در  می بینیــد  کــه  گذاشــته 
آن هــم در فرانســه و آن هــم در پاریــس 
و آن هــم در خیابــان شــانزلیزه چه شــده 
ــد  ــا بهره من ــداهلل اینج ــا بحم ــت. م اس
هســتیم و خــدای متعــال مــا را یــاری 
ــی  ــوایی بزرگ ــقچی رس ــد. خاش می کن
برایشــان رقــم زد. ایــن نصــرت خــدای 
ــی  ــت مظلوم ــه مل ــت. اینک ــال اس متع
ــه  ــت این هم ــن توانس ــت یم ــر مل نظی
ســال مقاومــت کنــد و بایســتد، یــاری 
و نصــرت خــدای متعــال اســت. ایــن 
جوشــش اســتعداد ها در کشــور مــا 
ـ کــه بــرای مــا عــادی شــده ـ از 
اســت.  الهــی  نصــرت  جلوه هــای 
ــر کــدام از کامیابی هــای انقــاب،  ه
ظفــر  و  فتــح  ملــت،  یــک  بــرای 
ــن  ــش جش ــود و برای ــوب می ش محس
می گیرنــد؛ امــا بــرای مــردم مــا عــادی 
ــن ها  ــال احمدی روش ــت. امث ــده اس ش
طهرانی مقّدم هــا،  و  شــهریاری ها  و 
ــاران عاشــق و خالصــی هســتند کــه  ی
ــد.  ــور دارن ــا حض ــه ی زمینه ه در هم

حــزب اهلل، در برابــر رژیم صهیونیســتی 
ــی و  ــک و امنیت ــوان تکنولوژی ــا آن ت ب
اتمــی و اقتصــادی و سیاســی، مقاومت 
کــرد و آن رژیــم در برابــر چشــم دنیــا 
ذلیــل شــد. یــک گــروه مقاومــت کــه 
ــکل  ــته اش ش ــد و هس ــازماندهی ش س
گرفــت و اســمش حــزب اهلل  شــد، در 
ــتاده و  ــتی ایس ــم صهیونیس ــر رژی براب
ــا  ــد. آق ــد می کن ــان را تهدی ــمًا آن رس
ــد  ــد و فرمودن ــل کردن ــی تحلی به خوب
ــه ی اول و ۲۲ روز در  ۳۳ روز در حمل
ــه ی  ــدی و ۸ روز در حمل ــه ی بع حمل
بعــدی و ســپس ۶ روز و ســپس ۲ روز 
ــه  ــود را ب ــت خ ــا دس ــید ت ــول کش ط
نشــانه ی تســلیم بــاال ببرنــد. هــر یــک 
از اینهــا نصــرت الهــی اســت. خــدای 
ــتوار  ــال قلب هــا و قدم هــا را اس متع
ــد  ــا مانن ــر و پ ــی س ــک ب ــد. ی می کن
ترامــپ بــه دامــان آنهــا می افتــد و 
تمــام حیثیــت داشــته و نداشــته ی 
می دهــد. فنــا  بــاد  بــر  را  آمریــکا 

اگــر انســان صادقانــه وارد میــدان شــود 
و بــرای مقابلــه بــا جاذبه هــای دنیایــی 
ــاری  ــدا ی ــس، از خ ــا نف ــارزه ب و مب
ــدای  ــه خ ــت ک ــوم اس ــد، معل بخواه
ذنــب  می کنــد.  یــاری اش  متعــال 
بــزرگ و گنــاه بــزرگ ایــن اســت 
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کــه خــدا را داشــته باشــی؛ امــا در 
برابــر شــیطان، احســاس ضعــف کنــی.

ــه توفیــق و لطــف الهــی تکیــه  بایــد ب
کنیــم و از او کمــک بخواهیــم و عــازم 
میــدان شــویم. هر یــک از مــا، عالَمی از 
امکانــات هســتیم؛ ولــی در حــال تلــف 
ــد  ــتیم. بای ــش هس ــر خوی ــردن عم ک
خودمــان را پیــدا کنیــم. خــدای متعــال 
ــی  ــرمایه های فراوان ــا س ــود م در وج
ــف و  ــد لط ــط بای ــت؛ فق ــته اس گذاش
فضــل خــدا را در مــورد خودمــان باور 
ــی  ــکر زندگ ــود ش ــر می ش ــم. مگ کنی
آورد؟! به جــا  را  روزگار  ایــن  در 

تالش کنیم هیچ حسنه ای از ما  
فوت نشود

ــد در خاطــر  ــه بای ــم ک ــه ی دوم ه نکت
عزیــزان باشــد، در مــورد چنــد جمله ی 
ــی دعــای نهــم اســت؛ آنجــا کــه  پایان
اْجَعــْل »َو می فرمایــد:  حضــرت 
َهَمَســاِتُقُلوبِنَــاَوَحــَرکاِتأَْعَضائِنَا
َولََمَحــاِتأَْعینِنـَـاَولََهَجــاِتأَلِْســنَتِنَا
فِــیُموِجبَــاِتثََوابِــک؛ رازهــاي 
دِل مــا و جنبش هــاي انــدام مــا و 
نگریســتن هاي چشــم مــا و گفتارهــاي 
ــواب  ــت ث ــیله ي دریاف ــا، وس ــان م زب

تــو باشــند«. دو جملــه ی تکمیلــی 
ــنه ای از  ــچ حس ــه هی ــت ک ــم داش ه
ــی در  ــچ گناه ــود و هی ــوت نش ــا ف م
ــر  ــد. اگ ــی نمان ــا باق ــال م ــه ی اعم نام
خاطرتــان باشــد آنجــا از قاعــده ی 
اولویــت اســتفاده کــردم و گفتــم وقتــی 
ــان  ــج لس ــب و له ــس قل ــد از هم نبای
ــد از  ــی نبای ــق اول ــه طری ــم، ب بگذری
ســایر ظرفیت هــا در راه خــدای متعــال 
گذشــت. بایــد تــا حــد ممکــن، بــرای 
ــم. ــت آوری ــه دس ــنه ب ــان حس خودم

ــر  ــی دیگ ــم از نگاه ــب می خواه امش
ــم و  ــادآوری کن ــما ی ــه ش ــی را ب بحث
را  عنوانــی  امام)علیه الســام(،  اینکــه  آن 
مطــرح کرده انــد کــه از عناویــن خفیــه 
بخش هــای  از  امام)علیه الســام(  اســت. 
ــخصیت  ــکار ش ــر آش ــا کمت ــی ی مخف
اســتفاده  ثواب خواهــی  بــرای  مــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــش در ای ــد. لطف می کن
ایــن حــوزه ی مخفــی یــا کمتــر آشــکار 
ــه اخــاص و صــدق  ــا ب شــخصیت م
ــن  ــا از ای ــه م ــت. آنچ ــر اس نزدیک ت
بخــش می توانیــم از عنایــات الهــی 
اســتفاده کنیــم، خیلــی بیشــتر از بخــش 
زیــرا  اســت؛  شــخصیتمان  آشــکار 
وقتــی کــه اینهــا بــه ســطح شــخصیت 
ناخالصــی  عرصــه ی  وارد  می آیــد، 
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خفــای  از  کســی  اگــر  می شــود. 
ــد، از  ــت کن ــود محافظ ــخصیت خ ش
آشــکار و علــن شــخصیت خــود بهتــر 
ــک  ــن ی ــد. ای ــت کن ــد محافظ می توان
قاعــده اســت و بــه همیــن جهــت 
ــتی،  ــر خواس ــد اگ ــه گفته ان ــت ک اس
بایــد ســحر پیــش مــا بیایــی: »َومِــَن
ــْدبـِـهِنافَِلــًةلـَـَکَعســی اللَّیـْـِلَفتََهجَّ
ُّــَکَمقامــًاَمْحُمــوداً؛]۱[  أَْنیَبَْعثـَـَکَرب
ــا  ــدار، ت ــده ب ــب را زن ــی از ش و پاس
بــرای تــو ]بــه منزلــه [ نافلــه ای باشــد، 
امیــد کــه پــروردگارت تــو را بــه مقامی 
ســتوده برســاند«. اگــر بــه خلــوت 
أَْدِخْلنِي ســحری رســیدی، بگــو: »َرِبّ
ــَرَج ــيُمْخ ِ ــْدٍقَوأَْخرِْجن ــَلِص ُمْدَخ
ــَک ــْنلَُدنْ ــيمِ ِ ــْلل ــْدٍقَواْجَع ِص
ُســْلَطانًانَِصیــًرا؛]۲[ ای پــروردگار 
مــن، مــرا بــه  راســتی و نیکویــی داخــل 
ــرون  ــی بی ــتی و نیکوی ــه  راس ــن و ب ک
ــروزی  ــود پی ــب خ ــرا از جان ــر، و م ب
ــزی  ــن چی ــن«. چنی ــا ک ــاری عط و ی
و  شــبانگاهی  ســتر  در  انســان  را 
ــه  ــد؛ چراک ــحری می خواه ــوت س خل
ــا  ــیطانی و ابت ــات ش ــا از مداخ آنج
بــه ریــا و ســمعه و ... ایمنــی دارد.

 

امام عسکری)علیه السالم(، چراغ 
اهل بهشت

صاحــب  عسکری)علیه الســام(  امــام 
خــدای  و  اســت  الهیــه  موهبــت 
ــه  ــی ب ــکوه خاص ــت و ش ــال، ابه متع
ــدس حضــرت داده اســت.  ــود مق وج
مــورد  در  اعظم)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر 
ــر  ــی نظی ــدس، عبارات ــود مق ــن وج ای
»الرفیــق،الزکــی،الفاضــل،المیــن،
الناطــقعــناهللوالمیــنعلــی
ســّراهلل« را بــه کار بردنــد. تعابیــر 
جالــب دیگــر در مــورد حضــرت، 
»العــّاموســراجاهــلالجنــه« 
اســت. ســراج در نــص قرآنــی مــا 
ــام  ــود و ام ــه می ش ــید گفت ــه خورش ب
جلــوه ای  چنیــن  عسکری)علیه الســام( 
ــده  ــر آم ــن تعبی ــه ی همی دارد. در ادام
ــی اهــل  ـِـه«؛ یعن ــتَغیثوَنب اســت: »یَس
حضــرت  آن  وجــود  بــه  بهشــت 
ــرت  ــاق آن حض ــد. آف ــتغاثه می کنن اس
و اثرگــذاری ایشــان در هســتی، پنهــان 
نیســت و قرن هــا اســت کــه بشــر 
ــته  ــکری نشس ــن العس ــفره ی اب ــر س ب
ــد  ــن فرزن ــود ای ــما در وج ــت. ش اس
می توانیــد پــدر را ببینیــد. پســِر چنیــن 
پــدری و ســّر چنیــن حقیقتــی اســت؛ 
تَــُدل »الثََمــره چنان کــه گفته انــد: 
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ــت  ــر درخ ــوه ب ــَجره؛ می ــیالَش َعل
ــود  ــان وج ــن هم ــد«. ای ــت می کن دالل
ُرزَِق »بِیُْمنِــهِ کــه  اســت  مقدســی 
الْــَوَريَوبُِوُجــودِهِثَبَتَــِتالْْرُض
بنــدگان  برکتــش  از  ــَماُء؛]۳[  السَّ َو
روزی یافته  انــد و بــه وجــودش زمیــن 
اســت«. گشــته  اســتوار  آســمان  و 

بنابرایــن ارتبــاط روحــی و معنــوی 
وجــود  بــا  عاطفــی  و  فکــری  و 
ــدر  ــی ق ــرت را خیل ــدس آن حض مق
ندهیــد. دســت  از  را  آن  و  بدانیــد 

مقام شفاعت کریمه ی اهل بیت 
ــه  از عطایــای بــزرگ حضــرت حــق ب
ملــت و کشــور و جامعــه ی مــا و اهــل 
اســام و جامعــه ی جهانــی تشــیع، 
حضــرت  اقــدس  وجــود  عطیــه ی 
اســت.  معصومه)ســام اهلل علیها(  فاطمــه ی 
ــد  ــام( می خواه ــام صادق)علیه الس ــی ام وقت
از عظمــت وجــودی او رونمایــی کنــد، 
می فرمایــد: »بــا شــفاعت او همــه ی 
شــیعیان بــه بهشــت می رونــد«.]۴[ 
ــودی  ــعه ی وج ــانه ی س ــفاعت، نش ش
اســت. یــک وقــت خــودِ شــما بهشــت 
می رویــد و یــک وقــت می توانیــد 

یــک نفــر یــا دو نفــر یــا ده نفــر 
دیگــر را بــا خودتــان ببریــد؛ ایــن 
ــا آن را  ــه م ــت ک ــّوت اس ــانه ی ق نش
شــفاعت می نامیــم. مقــام شــفاعت 
بــه معنــای آن اســت کــه شــخص 
ــم و  ــه ک ــت ک ــد اس ــدری بهره من به ق
ــران  ــاداری دیگــران را جب کســری و ن
فاطمــه ی  اقــدس  وجــود  می کنــد. 
ظرفیتــی  چنیــن  معصومه)ســام اهلل علیها( 
متعــال  خــدای  امیدواریــم  اســت. 
توفیــق دهــد از زیــارت او کــه در 
ــویم  ــد ش ــت، بهره من ــا اس ــترس م دس
و از انــوار وجــودی او نصیــب داشــته 
ــث  ــه باع ــی ک ــه کرامت ــه ب ــیم؛ چ باش
شــهرت او بــه کریمــه شــد و چــه 
ــه مهربانــی زنانــه ای کــه موجــب  ب
شــد خزانــه دار مهــِر مــادر باشــد.
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