ﻗﺪرت ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( دارای ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﺮح زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺠﻮار و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۷دی ﻣﺎه  ۱۳۹۶در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺷﺮح زﯾﺎرت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ  ،در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺷﻬﺮری ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺳﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﻮد  ،اﺳﺘﺎد در آﻏﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن درﺑﺎره
ﻗﺪرت ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ رﺣﯿﻤﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﻮاع رﺣﻤﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و ﻗﺪرت ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن
ﻣﺎ در اﯾﺮان در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺎﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪ
ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎره وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ
 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺪرت ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ دارد ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮد  ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ  .ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮان رﺷﺪ دادن دﯾﮕﺮان  ،ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ .ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻮان اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از ﺗﻪ
ﺟﻬﻨﻢ در ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﺸﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از وﺟﻮد ﻣﻘﺪس
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻫﻤﺠﻮاران اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺸﺎن در واﻗﻊ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ و ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺮای ﻗﻄﻊ
رﺣﻢ ﺧﺎﻧﻮاده زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را

دارﯾﻢ  ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ )ع(  ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه )ع(  ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻃﺎﻫﺮ )ع(
ﮐﻪ در ﺟﻮارﺷﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﻨﯿﻢ  ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ راه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده
زﻣﯿﻨﯽ اش ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ راه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺣﺎﻻ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮدش راﺑﻄﻪ اش ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ
راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اش ﭘﺮ از ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨﻮی و آﺧﺮﺗﯽ اش در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و
راﻫﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ ﻧﺪارد
ﭼﻮن ﻋﺎق ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و درب آﺳﻤﺎن روی او ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﻗﻠﺒﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ورودی ﻫﺎﯾﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع(
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درب ﻗﻠﺐ ﺧﻮدﻣﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ورودی ﻫﺎی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ و روی ﻣﺎ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﺸﻮد .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد
ﺑﻪ روی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ اول
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و درب
ﻗﻠﺒﻤﺎن را ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و
وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ در دل ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺮد و ﯾﺦ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎزﯾﻢ و ﺳﺮد و ﯾﺦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻗﻠﺐ داراﯾﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺴﺎن دﻟﺒﺮﻫﺎی ﻗﻠﺒﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺎی ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و
داراﯾﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﻠﺐ و دﻟﺶ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دل ﺑﻪ دﻟﺒﺮﻫﺎی اوﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﻠﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ آن ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آن ﻗﻠﺐ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن دل را ﺷﺎد و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ دل ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮق اﻧﺴﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮق دارﻧﺪ؛ ﻣﻌﺸﻮق ﮔﯿﺎﻫﯽ  ،ﻧﺒﺎﺗﯽ  ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ  ،ﻋﻘﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن دل ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻮق ﻋﻘﻼﻧﯽ .ﮐﻪ

ﻣﻌﺸﻮﻗﺎت اﺳﺖ و ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﺎت در دل ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎرﻫﺎ  ،ذﻟﺘﻬﺎ  ،ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎ
 ،ﺷﺎدی ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺸﻮق ،
ﻣﻌﺸﻮق ﻓﻮق ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و ﺑﺮ ﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
وﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( از ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
اﻧﺴﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
آن ﺣﻀﺮت ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﻣﺎ اﺷﺎره ﺑﮑﻨﯿﻢ و دﻟﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺴﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ
دل او را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺧﻮدش را ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﺟﻮار اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ  ،ﯾﮏ رﻓﺎﻗﺖ  ،ﯾﮏ
ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ و ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﻬﻤﯽ در وﺟﻮد ﻣﺎ داﺷﺘﻪ و ﻋﻨﺼﺮ وﺟﻮدی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
را در وﺟﻮدﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﻮب ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﺎﻣﺰاده
ﺻﺎﻟﺢ )ع(  ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ )ع( اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺸﻮد
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮا ﻧﺸﻮد ﺑﻌﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﯿﺪ و وارد ﻧﻈﺎم ﺑﺮزﺧﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ و آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﯿﻬﺎت و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ دارد و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﺪارد وﻟﯽ آﻧﺠﺎ اﯾﻦ
ﻫﺎ ﮐﺲ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دادﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
» ﻋﺮف اﻟﻠﻪ ﺑﯿﻨﻨﺎ و ﺑﯿﻨﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﻪ « در زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻋﺮف اﻟﻠﻪ ﺑﯿﻨﻨﺎ
و ﺑﯿﻨﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺠﻨﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ )ع( ﻫﻢ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در ﺑﺮزخ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد  ،اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر

ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻧﻌﺮه ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دادش در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮزخ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدش در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺮی ﻫﺎ  ،ﮐﻮری ﻫﺎ  ،ﺑﯽ
اﻧﺲ ﺑﻮدن  ،ﺳﺮدی ﻫﺎ  ،ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﮕﯽ ﻫﺎ و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدش در
دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و اﻻ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺳﺮدی و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﻧﯿﺎی ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻻن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﻈﺎم
دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﻧﻈﺎم آﺧﺮﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﯿﻢ  ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ  ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( و
ﺑﺪون ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺐ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع(  ،اوﻟﯿﺎء  ،اﻧﺒﯿﺎ ء ،
ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ  ،ﺷﻬﺪا  ،ﺻﻠﺤﺎ  ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﮕﺬرد ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ
ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﻨﻢ را در ﺑﺮزخ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ دارﯾﻢ.
دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﯾﮏ ارزش و ﺷﺎدی دارد  ،در ﺷﺎدی و ارﺗﺒﺎط و
ﺧﺪﻣﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( اﺳﺖ ،در واﻗﻊ
ﻓﺪای اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﯽ اﻧﺖ و اﻣﯽ ﺑﻪ
اﺑﯽ اﻧﺘﻢ و اﻣﯽ و ﻧﻔﺴﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد.
ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﯾﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪش اﯾﻦ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰم  ،دوﺳﺘﺖ دارم  ،ﺟﺎﻧﻢ ،
ﻧﻔﺴﻢ  ،ﻋﺰﯾﺰم ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه دارد  ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ آدم ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه و در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﺑﻠﻮغ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ و ﺑﻠﻮﻏﯽ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ در اﯾﻦ آدم
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮه ﯾﺎ در ادﻋﯿﻪ و زﯾﺎرات ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ آدم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،آدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ادﻋﯿﻪ ﻫﺎ  ،ﻧﻤﺎز و ﺳﺠﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻨﺲ ﺧﻮد اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آن ﻣﻨﯽ ﮐﻪ از

ﺟﻨﺲ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( اﺳﺖ در ﺧﻮدﺗﺎن زﻧﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﺑﺎﻟﻐﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ
اش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﯾﮏ زﯾﺎرت ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ زﯾﺎرت
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در آن اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ.
اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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