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اشراری که به نام دین
 دنیا را می خورند!

قال االمام علی: »ان هذا الدین کان اسیرا فی  ایدی االشرار، 
یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا«.

امام علی)ع( خطاب به مالک فرمود: این دین در دست اشرار 
اســیر بود، کــه در آن به هوس می راندند، و بــه نام دین دنیا را 

می خوردند. )1(
_____________________

1- نهج البالغه- نامه 53

شاخص های استواری جوامع
امام علی)ع( می فرماید: قوام و استواری دنیا به چهار نفر بستگی 
دارد: 1- عالمی که به علمش عمل کند 2- جاهلی که از یاد گرفتن 
خودداری نکند 3- ثروتمند و دارایی که مالش را به فقرا ببخشد 4- و 
فقیری که دینش را به دنیایش نفروشد. پس وقتی که عالم به علمش 
عمــل نکرد، جاهل از یاد گرفتن علم و دانــش خودداری می کند و 
زمانی که دارا و ثروتمند نسبت به مالش بخل ورزید، فقیر دینش را 

به دنیایش خواهد فروخت. )1(
____________________

1- غرر الحکم، ج 2، ص 542

کارآمدترین ابزار دفاعی
 نظام اسالمی

پرسش:
مهم ترین و موثرترین ساز و کار دفاع از انقالب اسالمی که 
منجر به حفظ انقالب تا هنگام تشکیل حکومت جهانی حضرت 

مهدی)عج( می شود چیست؟
پاسخ:

انواع ساز و کار های حفظ جامعه
به طور کلی انواع ســاز و کارهایی که از طریق آنها می توان کیان 
و موجودیت یک جامعه را حفظ کرد بدین  قرار اســت: 1- ساز و کار 
فرهنگی 2- ساز و کار سیاسی 3- ساز و کار اجتماعی 4- ساز و کار 
اقتصادی. این ســاز و کارها هیچ کدام کارآیی مستقلی جدا از ساز و 
کارهایی دیگر برای ساختن و حفظ موجودیت جوامع ندارد بلکه باید 
در کنار یکدیگر و به طور همزمان عمل کنند تا هدف نهایی حاصل 
شــود. اما آنچه که زیر ساخت  همه این ساز و کارها را می سازد و به 
عنوان تســبیح همه این عوامل را احیا و به یکدیگر متصل می سازد 
ایمان یک ملت به نیروی بالقوه خویش و بازگشت به ارزش های  اصیل 

فرهنگی خود می باشد.
قوی ترین حربه دفاعی نظام اسالمی

قوی ترین حربه دفاعی این انقالب و نظام اسالمی و موثرترین اسلحه 
پیشــرفت آن ایمان ملت به نیروی خویش و بازگشت به ارزش های 
اصیل اسالم اســت. دنیای غرب و قدرت های بزرگ دنیا از یک چیز 
وحشــت دارند و آن بیداری خلق مسلمان است. اگر شرق بیدا شود 
و خود اســالمی خود را کشف کند، در آن صورت حتی بمب اتم هم 
از پس این نیروی عظیم این توده به پا خواســته بر نخواهد آمد. راه 
این بیداری، آشنایی با تاریخ و فرهنگ و ایدلوژی خودمان و بازگشت 

عملی به آرمان ها و ارزش های اصیل اسالم است.
آیا اسالم در طول تاریخ تمدنی را ساخته است؟

در یکی از کنفرانس ها بعد از تمام شــدن صحبت، دانشــجویی 
پرســید: اگر اسالم به عنوان ایدئولوژی قادر بود ملت ها را نجات دهد 
و تمدنی به وجود آورد چرا در طول چهارده قرن چنین کاری انجام 
نداد؟ در جواب او گفتم: به دلیل همین بی خبری من و شما از تاریخ 
اسالم است. همین که شما و امثال شما نمی دانند که اسالم، یکی از 
عظیم ترین تمدن های تاریخ بشر را در طی پنج قرن به وجود آورده، 
از جمله عوامل عقیم ماندن این فرهنگ است. اگر ملت ما با فرهنگ 
اصیل خود قطع ارتباط نکرده بود، محال بود این چنین زیر بار سلطه 
ابر قدرت ها برود. تمام تالش کشورهای استعمارگر، در بریدن و پاره 
کردن بندهای وابســتگی فرهنگی یک ملت به میراث های فرهنگی 

خویش است.
من به آن دانشجو گفتم: اگر اسالم در طول تاریخ و در بدو ظهور 
خود، هیچ تمدنی ایجاد نکرده بود، حرف شما صحیح بود، اما ما پنج 
قرن بر جهان ســیادت علمی و فرهنگی داشــتیم، تا آنجا که اروپای 
امروز، خود را مدیون تمدن و فرهنگ اسالمی می داند. )پیرامون انقالب 

اسالمی، شهید مطهری، ص 122(
راهکارهای حفظ و تداوم نظام اسالمی

پیــروزی نهضت ما در آینده، بســتگی به ایمان به خود و احیای 
ارزش های اصیل اســالمی دارد. اگر راه خود را براســاس معیارهای 
اسالمی دنبال کنیم و مقاصد و معایب را تنها براساس ضوابط اسالمی 
از میان برداریم، و صبر و تقوای اسالمی داشته باشیم و روحیه جهاد، 
امر به معروف و نهی از منکر اسالمی در ما زنده باشد، در آن صورت، 
پیروزی ما قطعی خواهد بود. وقت آن رســیده که ندای بازگشت به 
فرهنگ اصیل اسالمی، نه تنها در جامعه ما که در سراسر کشورهای 
اســالمی طنین انداز شود و در آن صورت، دور نخواهد بود که صدای 
شکستن زنجیرهای بندگی و بردگی را بشنویم و شاهد اقتدار دوباره 

ملل مسلمان باشیم. )همان(

اگر دین و ایمان نباشد انسانیتی نیست!
)بدان ای سالک راه خدا!( اعالمیه حقوق بشر که فرنگیان منتشر 
کردند و می کنند، و خودشان هم قبل از دیگران، علیه آن قیام کرده و 
می کنند، چرا؟ چون متکی به ایمانی که از عمق وجدان بشر برخاسته 
باشد، نیست. قانون هم همین طور است، آزادی هم همین طور است، 
تمام مقدساتی که اجتماع بشر دارد، عدالت، مساوات، آزادی، انسانیت 
و همدردی هرچه که به فکر شما برسد، تا پای دین در میان نباشد، 
حقیقت پیدا نمی کند. انســانیت مساوی است با دین و ایمان، و اگر 

دین و ایمان نباشد، انسانیتی نیست!)1(
____________________

1- امدادهای غیبی در زندگی بشر، شهید مطهری)ره(، ص44

عشق و محبت به اهل بیت)ع( و حضور معنوی آنان در متن زندگی یک خانواده)و 
نه در حاشیه آن(، موجب سعادت مندی آنهاست. اگر گره ای در زندگی مان افتاده 
با روش »توســل«، آن گره گشوده می شود. و اگر مشکلی هم نداریم، به طور 
قطع اتصال و ارتباط با پاکان عالم، رمز خوشبختی در دنیا و آخرت خواهد بود.

رسول خدا)ص( از قول خدا نقل می کند: »گرامی ترین مخلوقات عالم و برترین 
آنها نزد من، محمد و برادرش علی و ســپس امامان هستند، که واسطه میان 
خالق و مخلوق اند. این را بدانید که هرکس نیازی مهم دارد و یا مشکل بزرگ 
برایش پیش آمده، باید محمد و اهل بیت او را نزد من شــفیع قرار دهد تا به 

بهترین وجه، خواسته و نیاز او را برآورم و مشکل وی را برطرف سازم.«

ما بندگان ناسپاس مانند کودکان، 
خــود را ســرگرم زیبایی های 
فریبنــده دنیــا ســاخته ایم و 
بــه خاطر کثرت اشــتغاالت و 
خطاها، پرده ای میان خود و خدا 
افکنده ایم که مانع بزرگی برای 
دریافت فیوضات الهی گشــته 
اســت، گویی روح ها بــا انبوه 
گناهان مسخ شده است و ربط 
و نسبت ما را با خدا بریده است.

مفهوم توسل
واژه توسل از ریشه »وسیله« گرفته شده است و 
در اصطالح دینی، به هر چیزی که موجب نزدیک 
شدن انسان و ارتباط او با خدا از روی میل و عالقه  
می شــود، توسل گویند. )المیزان،  عالمه طباطبائی، 

ج 5 ص 536(
وســیله های تقرب به خدا فراوان است؛ مانند: 
ایمان به خدا، انبیاء الهی، امامان)ع( و بندگان صالح 
خدا، صله رحم، انفاق و احسان، زیارت، دعا، عبادات 
هم چون نماز و روزه و حج و... )تفســیر نمونه، ناصر 

مکارم شیرازی، ج 4 ص 364(
در قرآن کریم آیات متعددی هست که مسئله 

توسل را مطرح و تایید می کند. از جمله:
»... و اگر این مخالفان، وقتی که به خود ســتم 
می کردند، به نزد تــو )پیامبر)ص(( می آمدند، و از 
خدا طلــب آمرزش می کردنــد، و پیامبر)ص( هم 
برای آنها استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان 

می یافتند.« )نساء - 64(
»یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوسیله، 
ای مومنان از خدا پروا کنید و برای نزدیک شدن به 

او از »وسیله« بهره مند شوید.« )مائده - 35(
مطابق روایات اســالمی، امامان)ع( روشن ترین 
مصداق وسیله و محکم ترین ریسمان برای تقرب به 
خدا معرفی شده اند. )المیزان ج 5 ص 545 و 546، 

تفسیر نمونه ج 4 ص 366(
در بسیاری از زیارت نامه ها و دعاهای وارد شده 
نیز مانند دعای توسل، برای رفع گرفتاری و برآورده 
شدن حاجات مادی و معنوی خود، اهل بیت)ع( را 

پیش گاه خدا شفیع قرار دهیم.
در بخش پایانی دعای توســل، تصریح می شود 
که شما اهل بیت)ع( وسیله رشد و کمال ما به سوی 

خداوند هستید. »فانکم وسیلتی الی اهلل«
البته روشــن است که تمام معجزات پیامبران و 
کرامات اولیاء الهی و دست گیری و شفاعت آنان به 
»اذن« خدا صورت می گیرد، و این طور نیست که آن 
بزرگواران خودشان به تنهایی و مستقل از پروردگار 

عالم بخواهند کاری انجام دهند.
چرایی توسل

ما شــیعیان، افتخار می کنیم که عالوه بر قرآن، 
امامان)ع( در همه زمینه ها راهنما و راهبر ما هستند. 
ائمه)ع( واسطه فیض الهی و مفسران واقعی قرآن اند. 
جهان خلقت بدون وجود و حضور آنان، یک لحظه 
دوام و بقاء نــدارد. رزق و روزی همه موجودات به 

برکت وجود ایشان داده می شود.
اهل بیت)ع( بعد از رســول خدا)ص( کامل ترین 

انسان ها و مقرب ترین آنان به خدا هستند.
چهارده معصوم)ع( گرچه مافوق انسان نیستند ولی 
انسان های مافوق اند و به اعلی درجه انسانیت رسیده اند.

آنان پس از رحلتشان نیز در جوار رحمت الهی 
زنده هســتند و سخنان و درودهای ما را می شنوند 
و پاســخ ســالم ما را می دهند. با این امید به ارواح 
مطهر ایشان متوسل می شویم که وساطت نمایند و 
خواسته هایمان را در صورتی که به صالحمان باشد، 
از خدا طلب کنند. )اذن دخول زیارت امام رضا)ع( و 

مفتاح الجنان، علی مشکینی، ص 29(
با اینکه درهای رحمت خدا به روی همه انسان  ها، 
همیشه گشوده است و هر شخصی می تواند به طور 
مســتقیم و بدون واسطه با خدای خویش راز و نیاز 
کند و از او درخواست کمک نماید، اما به طور قطع، 
بدون والیت اهل بیت)ع( به کمال شایسته انسانیت 

و به مراتب سعادت حقیقی نخواهد رسید.
ما بندگان ناسپاس مانند کودکان، خود را سرگرم 
زیبایی هــای فریبنده دنیا ســاخته ایم و به خاطر 
کثرت اشتغاالت و خطاها، پرده ای میان خود و خدا 
افکنده ایم که مانع بزرگــی برای دریافت فیوضات 

الهی گشته است.

محمدمهدی رشادتی

توسل به اهل بیت 

قرآن کریم تأکید می کند که انسان باید اهل دعا کردن 
باشد و همه چیز را از خدا بخواهد؛ زیرا عدم دعا به معنای 
استکبار است و کسی که دعا نمی کند خودش را »غنی« 
می داند و از »فقر« هویتی خویش غافل است؛ اما اگر کسی 
از فقر ذاتی خویش آگاه باشد، هرگز خود را بی نیاز و غنی 
از دعا نمی بیند و درصدد برمی آید  تا دعا و نیایش کند و 

همه چیز را از خدای غنی بخواهد.
خدا می فرماید: و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما 
را اجابت کنم؛ در حقیقت کســانی که از پرستش من کبر 
می  ورزند، به زودی خوار در دوزخ درمی  آیند. )غافر، آیه 60(
از آیه به دست می آید که دعا و خواندن خدا از مصادیق 
مهم عبادت است و اگر کسی دعا و عبادت نکند، مستکبر 
است و به قطع و یقین گرفتار خواری دوزخ می شود؛ پس 
برای اینکه اهل سعادت باشیم باید اهل عبادت و دعا باشیم؛ 
زیرا از نظر قرآن، سعادت بشر در این است که اهل عبادت 
و دعا باشد؛ زیرا اگر چنین نباشد گرفتار شقاوت و بدبختی 

است.)مریم، آیه 4(
یکی از مهم ترین آداب دعا از نظر قرآن آن اســت که 
انســان دعا را نهانی همراه با تضرع داشته باشد؛ از همین 
روســت که خدا در قرآن از واژه اخفا و تضرع برای آداب 
عاً  دعا ســخن به میان آورده و می فرماید: اْدُعوا َربَُّکْم تََضُرّ

َوُخْفَیْهًً إِنَُّه الَیُِحــُبّ الُْمْعَتدیَن؛ پروردگارتان را با تضرعا و 
خفیه بخوانید؛ زیرا خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد.

)اعراف، آیه 55(
تضرع به معنــای انابه و ناله و ُخفیه به معنای نهان و 
پنهانی اســت. از نظر قرآن کسی که تضرع ندارد یا نهانی 
دعا نمی کند، بلکه با سروصدا دعا می کند، از حدود آداب 

دعا خارج شده است.
همچنیــن در جایی دیگر می فرماید: پروردگارت را در 
درون خویش در حال تضرع و ِخفیه در بامدادان و شامگاهان 
بخوانید، بدون آنکه با صدای بلند باشد؛ و از غافلین نباشید.

)اعراف، آیه 205(
در این آیه بیان شده است که یاد کرد قلبی خدا، دل را 
از غفلت رها می سازد؛ اما این یاد کرد می بایست با تضرع و 
نهان و بدون فریاد باشد؛ یعنی با »اخفات« همراه باشد که 
نقیض »جهر« است؛ زیرا اخفات به معنای صدای آهسته ای 
است که بغل دستی به آسانی متوجه کلمات آن نشود؛ یعنی 

با  زمزمه همراه باشد.
بر این اســاس، دعایی که با فریاد و جیغ و  گریه های 
بلند در جمع است به طوری که حتی همسایه های مسجد 
هم بشنوند، خالف آداب موکد و مستحبی دعا و برخالف 

توصیه قرآن است. 

بر اســاس تعالیم قرآن، هر ستاره ای برای خود »راه« 
خاص دارد که در آن حرکت می کند. این راه های اختصاصی 
بسیار منظم و استوار است، به طوری که خروج از آن برای 

ستارگان امکان پذیر نیست.
در آیــات قرآن از این راه، به »فلک« به معنی مدار یاد 
می شــود که ستاره در آن به شکل شناور همچون کشتی 
)یــس، آیــات 40 و 41( در حرکت اســت؛ چنانکه خدا 
می فرماید: و اوســت آن کسی که شب و روز و خورشید و 
ماه را پدید آورده است؛ هر کدام از این دو در مداری معین 

شناورند. )انبیاء، آیه 33(
در جایی دیگر نیز می فرماید: نه خورشید را سزد که به 
ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در مداری 

شناورند. )یس، آیه 40(
از نظر قرآن، حرکت ماه و خورشید در »فلک« )مدار( 
خودشان موجب می شــود تا شب و روز نیز همانند ماه و 

خورشید از یک نظم ریاضی و منطقی برخوردار باشند.
البته گاه سخن از »حبک« به جای »فلک« است. خدا 
ــَماءِ َذاِت الُْحُبِک؛ و سوگند به آسمان که  می فرماید: َوالَسّ

دارنده »حبک«.)ذاریات، آیه 7(
واژه »ُحبک« جمع »حباک« به معنای خطوط منظم 
استوار و زیبا  آمده است که از باد در شنزار ایجاد می شود. 

پس به خطوط منظم در آب ساکن در هنگام پرتاب سنگ 
که استوار و پایدار نیست، حبک گفته نمی شود، بلکه موج 

می نامند. 
البته در فرهنگ عربی، به شکن شکن مو، آغل ساخته 
شــده با نی ها به شکل خطوط منظم و  پارچه بافته شده 
با نظم کامل و خطوط مشــخص و روشــن نیز »حباک« 

گفته می شود.
در  قرآن آمده که آسمان دارای راه های استوار و منظم 
و زیبایی است که هر ستاره ای در آن همانند شناگر ماهر 
حرکت می کند بدون آنکه از آن خطوط خارج شــود. این 
همه بیانگر استواری آسمان و نظم دقیق آن است که جلوی 

برخورد ستارگان با هم  را می گیرد. 
البته »حبک« آســمان بر اســاس این تفسیر، غیر از 
»طرایق« آسمان است که خدا در قرآن از هفت طریق سخن 
به میان آورده است و فرموده است: َولََقْد َخلَْقَنا َفْوَقُکْم َسْبَع 
َطَرائَِق؛ به تحقیق فوق شما هفت راه قراردادیم)مومنون، آیه 
17(؛ زیرا حبک راه های مداری ستارگان است، در حالی که 

طریق غیر از آن است.
پس بر اساس آموزه های قرآن، »حبک« راه های مداری 
ستارگان است؛ در حالی که »هفت طریقه« در آسمان برای 

امور دیگر است.

بایدهای روابط همسران

دعا کنیم؛ اما با تضرع و نهانی راه های آسمان و مدارهای ستارگان

گویی روح ها با انبوه گناهان مسخ شده است و 
ربط و نسبت ما را با خدا بریده است.

دوســتی و رفاقت با خدا، لیاقت و شایســتگی 
می  خواهد، روح و روان ما با حقیقت خالق هســتی  
باید هم خوانی داشــته باشــد. ما هیچ شــباهت و 
سنخیتی با وجود حق تعالی نداریم. به همین علت 
غالبــا از فیض فراوان دعا و نیایش و ذکر و توســل 
محروم مانده ایم. بنابراین ما انســان های ضعیف و 
ناقــص و درمانده، به مقامات پاک اهل بیت)ع( و یا 
یکی از اولیاء الهی و بندگان صالح متوسل می شویم 
تا با مســاعدت و شفاعت آنان، بتوانیم به آغوش پر 
مهر و محبت خدا برگردیــم و زندگی مان به عطر 

دل انگیز والیت معطر شود.
اهل بیت)ع( آینه تمام نمای صفات جمال و جالل 
الهی اند. آنها زیباترین و دلسوزترین مخلوق خدا برای 

تمام موجودات عالم از جمله انسان ها هستند.
ارتباط با آنان، ارتبــاط با همه خوبی ها و همه 

زیبایی ها و همه کماالت است.
ارتباط بــا اهل بیت)ع(، اتصال بــه منبع نور و 

روشنایی است.
محبت و توسل به آن بزرگواران، اتصال به کانون 

آرامش و امنیت خاطر است.
پیونــد با اهل بیت)ع( نزدیک شــدن به دریای 

بیکران عرفان و معرفت است.
پیوند و ارتباط برقــرار کردن با اهل بیت)ع( دو 

دستاورد بی بدیل و بی نظیر دارد: 
1- همراه شدن و پیوند خوردن به نزدیک ترین 
انسان ها به خداوند متعال است و در نتیجه آن آسان 
شــدن و روان شدن مسیر سیر و سلوک معنوی در 

زندگی فردی و اجتماعی، می باشد.
2- توســل به آنــان در جهت برآورده شــدن 

خواسته ها و حاجات مادی و معنوی، خواهد بود.
توجه به این نکته نیز الزم است که واسطه قرار 
دادن اولیای الهی و توسل به آنان برای گره گشایی در 
زندگی، در عرض دعا و استغاثه و استغفار از محضر 

خدا و توسل به وجود حق تعالی، نمی باشد، بلکه در 
طول هم قرار دارند و این نحوه وساطت در واقع نقش 
مکمل دارد. واســطه گری آن بزرگواران در حقیقت 
شــعاعی از لطف خداست. به نظر می رسد که برای 
شناخت مقام و منزلت امامان)ع( و درک عظمت آنان 
در نظام هستی، یکی از بهترین و معتبرترین منابع 
امام شناسی به طور یقین »زیارت جامعه کبیره« است 
که از ناحیه مقدس امام  هادی)ع( انشاء شده است.

اهل بیت)ع( کشتی نجات
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »ما کشــتی نجاتیم و 
هرکس در کشتی محبت ما سوار شود، یعنی به ما 
تمسک و توسل جوید، نجات پیدا می کند. و هرکس 
از ما روی برگرداند، یعنی به ما تمســک و توســل 

نجوید، قطعا هالک خواهد شد.« )منهج الصادقین، 
مالفتح ا... کاشانی، ج 3 ص 225(

رســول خــدا)ص( از قول خدا نقــل می کند: 
»گرامی ترین مخلوقات عالم و برترین آنها نزد من، 
محمد و برادرش علی و ســپس امامان هستند، که 
واســطه میان خالق و مخلوق اند. این را بدانید که 
هرکس نیازی مهم دارد و یا مشــکل بزرگ برایش 
پیش آمده، باید محمد و اهل بیت او را نزد من شفیع 
قرار دهد تا به بهترین وجه، خواسته و نیاز او را برآورم 

و مشکل وی را برطرف سازم.«
 )نشان از بی نشــان ها، علی مقدادی اصفهانی، 

ج 1 ص 184(

کیست موال آن که آزادت کند
بنــد رقیــت ز پایــت برکند

زین ســبب پیغمبر با اجتهاد 
نام خــود و ان علی موال نهاد

چون به آزادی والیت هادی است
مومنان را ز اولیاء آزادی است
)مثنوی مولوی(

همچنین رسول خدا)ص( فرمود:
»آیــا در باغ های بهشــت گــردش می کنید؟ 
پرسیدند: یا رسول اهلل، باغ های بهشت کدام است؟ 
فرمــود: مجالس ذکــر.« )میزان الحکمه، محمدی 

ری شهری، ج 1، ص 191(
مرحوم مجتهدی تهرانی نقل می کند: نظام رشتی  
را در عالم رویا دیدند و از او پرسیدند: چه چیزی به 

درد آخرتت خورد؟
گفت: دو چیز یکی امام حسین)ع( و اهل بیت)ع( 
که به واسطه آن حسینی شویم و دیگری تقوای الهی. 

)طریق وصل، احمد مجتهدی تهرانی، ص 143(
روش ها و سنت های توسل

این پرسش مطرح است که چگونه می توانیم به 
اهل بیت)ع( متوسل شویم؟

پاسخ این اســت که برای این منظور روش ها و 
راه های متعددی وجود دارد که از آن به »سنت های 
توسل« تعبیر می کنیم و در این جا فقط به برخی از 

آن ها اشاره ای مختصر می شود.
1- سنت نذر:

در تاریخ آمده است که،  روز حسن و حسین)ع( 
در کودکی بیمار می شوند. رسول  خدا)ص( به همراه 
تعدادی از اصحاب خــود،  از آن دو کودک عیادت 
کردند. گروهی به علی)ع( پیشــنهاد دادند که چه 
خوب است برای بهبودی فرزندانت، »نذری« بکنی.

آن گاه علی)ع( و همسر مهربانش فاطمه)س( به 
همراه خدمت گزارشــان فضه، »نذر« کردند که اگر 
فرزندانمان بهبودی یافتند، سه روز روزه بگیرند. آنان 
بعد از بهبودی بچه هایشــان به نذر خود وفا کردند. 

)المیزان، عالمه طباطبائی، ج 20، ص 212(
پدر و مادر شهید محسن حججی نقل می کنند: 

 محســن یک ســاعت قبل از اعزامش به ســوریه 
)به عنوان مدافعین حرم حضرت زینب)س(( به دیدن 
ما آمد و گفت: من در مشهد »نذر« کردم که اگر شما 
رضایت دهید و شرایط رفتن به سوریه برایم فراهم 
شود، پای شما را ببوسم و بوسید و رفت. )سرمشق، 

موسسه شهید کاظمی، ص 147(
نقل می کنند: امین الدین عالمه طبرسی )متوفی 
548 ق( دچار ســکته می شود و او را به گمان این 
که فوت کرده اســت، بعد از غسل و کفن به خاک 

می سپارند.
عالمه ســاعتی بعد به هوش آمده و می بیند که 
داخل قبر اســت. در همان حال »نذر« کرد که اگر 
خدا وی را نجات دهد،  درباره قرآن تفسیری بنویسد. 
همان وقت کفن دزدی آمد و قبر را شکافت. طبرسی 

دست او را گرفت و گفت: نترس،  من زنده ام.
کفن دزد او را بر پشــت خود به منزلش رساند. 
طبرسی هم عالوه بر کفن ها،  مال فراوانی به کفن دزد 
بخشید و او هم به دست عالمه توبه کرد. پس از آن 
عالمه طبرسی به نذرش وفا کرد و تفسیر گران سنگ 
»مجمع البیان« را تألیف کرد. )هزار و یک حکایت 

قرآنی، محمدحسین محمدی، ص 203(
2- سنت توسل به قرآن:

اســتاد،  حســن المصطفی باشــی، نویسنده 

فلسطینی می گوید: پســری دارم که االن هجده 
ساله است. این پسر در دوران کودکی تا سن پنج  
سالگی از بیماری فشــار خون رنج می برد و اصال 
تعادل نداشــت معالجات هم بی تاثیر بود. یک روز 
بچــه را آوردم در حیاط منزل و به همراه مادرش 
و پدر و مادر خودم،  رو به قبله ایســتادیم و آن گاه 
خــودم قرآن را باز کردم و با توجه کامل به تالوت 
»آیْهً  الکرسی« و سوره های »چهار قل« پرداختم و از 
خدا شفای بچه مان را خواستار شدم. چند دقیقه ای 
از تالوت نگذشته بود که دیدم،  پسرم فریادش بلند 
شــد و از دماغش خون سیاهی جاری شد. االن به 
حمداهلل و به برکت قرآن فرزندم در سالمتی کامل 

به سر می برد. )همان، ص 362(

3- سنت هدیه:
عالمه طباطبائــی نقل می کند: برادرم ســید 
محمدحسن، شاگردی داشت که می توانست با ارواح 
مردگان تماس بگیرد. روزی از طرف برادرم نامه ای 
به دستم رسید. نوشته بود که آن شاگرد با مرحوم 
پدرمان ارتباط می گیرد. گویا پدر از شــما گله دارد 
که چرا او را در ثواب تفسیری که نوشته اید، سهیم 
نکرده اید؟ من تصور می کردم که کارهای ما ارزشی 
ندارد که بخواهم پدرم را شــریک ثواب کنم. اما با 
دیدن این نامه شرمنده شدم و به خدا عرض کردم،  
خدایا اگر این تفسیر )المیزان( در پیش گاه تو قابل 

قبول است و ثواب دارد، من ثواب آن را به روح پدر 
و مادرم »هدیه« نمودم.

جالب است که هنوز پاســخ نامه را نداده بودم 
که پس از چند روز، نامه دیگری از برادرم رسید که 
نوشته بود، پدر از من راضی است و گفته بود: هدیه 

ما رسید. )همان،  ص 190(
در دعای مخصوص »پس از زیارت امام رضا)ع(« 
آمده است: »اوصل هدیتی الیهم« یعنی خدایا هدیه 
مرا به اهل بیت)ع( برســان. )مفاتیح الجنان، شــیخ 

عباس قمی(
چنانچه توفیق پیدا کردیم که یک عمل خیری 
را بــه ارواح مطهر معصومــان)ع( هدیه نماییم، به 
طــور یقین بدانیم که آنان عوض هدیه ما را به نحو 
شایسته تقدیم می کنند. زیرا آن بزرگواران هیچ گاه 
خود را مدیون کسی نخواهند کرد. به عنوان مثال، 
خوب است گاهی قرآن بخوانیم و ثواب قرائت آن را 
به یکی از اهل بیت )ع( و یا همه آن ها،  هدیه نماییم 

و سپس حاجتمان را بخواهیم.
حتما به »نیابت« از آنها نماز و روزه و حج به جا 
آوریــد و صدقه بدهید، که پاداش آن هم برای آنان 
و هم برای شما نوشته می شود، عالوه بر اینکه ثواب 

صله رحم را نیز برده اید.«
)اصول کافی، کلینی، ج 3، ص 232(

نورانیت و صفای زندگی با اهل بیت)ع(
برادر و خواهر گرامی، این نکته مهم را باید خوب 
مــورد توجه قرار داد که زندگی مشــترک پایدار و 
مستحکم، عالوه بر رعایت بایدها و نبایدهای مطرح 
شــده در این نوشتار، یقین بدانیم که بدون »ایمان 
و تقوای الهی« و بدون »ارتباط عاطفی و معرفتی با 
اهل بیت)ع(« راه به جایی نمی برد. زندگی زناشویی 
بدون حضور خدا »تاریک و جهنم« اســت و بدون 

حضور اهل بیت)ع(»ناقص و ناتمام« خواهد بود.
عشق و محبت به اهل بیت)ع( و حضور معنوی 
آنان در متن زندگی یک خانواده)و نه در حاشیه آن(، 

موجب سعادت مندی آنهاست.
اگر گره ای در زندگی مان افتاده با روش »توسل« 
آن گره گشــوده می شود. و اگر مشکلی هم نداریم، 
به طــور قطع اتصال و ارتباط با پــاکان عالم، رمز 

خوشبختی در دنیا و آخرت خواهد بود.
خدا و اهل بیت)ع( را در همه عرصه های زندگی 
و در تمام روزها و شب ها، حاضر و ناظر بدانیم. آنان 
را شــریک واقعی)و نه شــریک تصنعی و ظاهری( 

خودمان به حساب آوریم.
در ســفر و حضر، در خواب و بیداری، در نهان 
و آشــکار، در روابط زناشویی، در تربیت فرزند، در 
ارتباطات اجتماعی، در افــکار و اعمال، در دارایی 
و ناداری، در غم و شــادی، در کسب مال و اقتصاد 
منزل، در خرج و مخــارج زندگی، در روابط پدر و 
مادر و خویشان و اقوام، در کار و تفریح، در دوستی 
و دشــمنی، و... همــه جا و همه حــال خدا و اهل 

بیت)ع( حضور دارند.
بســیار مناسب اســت که هر روز خودمان را با 
یــاد امام عصر)ع( مزین کنیم و با دعا برای تعجیل 
ظهورش، مــورد عنایت خاص آن امــام عزیز قرار 

بگیریم.
تــداوم این گونــه ارتباط بــا آن بزرگــواران، 

دستاوردهای ارزشمندی خواهد داشت:
اوال، محیط زندگی مان را به ارواح مطهر و زنده 
اهل بیت)ع( عطرآگین و نورانی می کنیم و راه های 
ورود و نفوذ شــیطان را بــه درون زندگی پاکمان 

می بندیم.
ثانیا، خود و فرزندانمان را تحت عنایت چهارده 
معصوم)ع( قرار می دهیم و بدین ترتیب نســل های 
آینده مان »علوی و فاطمی و حسینی« خواهند شد.
ثالثا، با مســاعدت و دســتگیری اهل بیت)ع( 
مشکالت زندگی مان برطرف می شود و نفوس قدسی 

آنان، ما را در رســیدن به اهداف بلند خود، مقاوم تر 
و صبورتر می گرداند.

رابعا، در روز قیامت به قطع و یقین، از شــفاعت 
یکایک آن پاکان برخوردار خواهیم گشت.

آقــا و خانم محترم، به نظر شــما آیا در چنین 
زندگی زیبا و قشنگ که پاکان عالم حضور و ظهور 

دارند، مشکل حادی پیش خواهد آمد؟
آیا معضلی و مسئله ای خواهد بود که قابل حل 
نباشد؟  قطعا پاســخ منفی است. زیرا داور و قاضی 
اصلــی در راس چنین خانواده ای خدا و چهارده نور 

پاک و قدسی است.
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