آنچــه میخوانیــد بخشــی از
جلســه اول بحــث «بهشــت
و جهنــم» مرحــوم حاجآ قــا
مجتبــی تهرانــی «رضــوان
اهلل تعالــی علیــه» اســت کــه
مصــادف شــده بــوده اســت بــا
ســالروز میــاد حضــرت زهــرا
«ســاماهلل علیهــا» و بــه
مناســبت بحــث ،ایشــان بــه
ماجــرای چگونگــی بست هشــدن
نطفــه ایشــان بــر اســاس روایــت معــراج
میپردازنــد .ایــن مطلــب بــرای نخســتین
یشــود.
بــار منتشــر م 
َ َ
بعــد از ایــن ،حضــرت گفتنــد«َ :و قــال
َ
َ
پیامبــر«ص» فرمودهانــد« :ل َّمــا ُع ِــر َج
ّالن ِبــی»؛
َ
ُ
َ َ
بــی إ َلــى َّ
السـ َـم ِاء أخــذ ِبیـ ِـدی َج ْب َر ِئیــل»؛ وقتــی
ِ ِ
معــراج بردنــد ،جبرئیــل دســت
بهســوی
مــرا
ََ ََ
ْ َ َ
مــرا گرفــت« ،فأ ْدخل ِنــی ال َج ّنــة»؛ و َمــرا وارد
َ ْ
بهشــت کــردَ « ،او َل ِنــی ِم ْ
ــن ُر َط ِب َهــا فأ َكل ُت ُــه»؛
و از رطــب بهشــتی بــه مــن داد و مــن آن را
َ َ َ َ ً
َ
خــوردم« ،ف َت َحـ َّـول ذ ِلــك ُن ْطفــة»؛ همــان میــوۀ
بهشــتی بــود کــه بهصــورت نطفهــای شــد ِ«فــی
ْ
ُصل ِبــی»؛ و در صلــب مــن قــرار گرفــت .آنــگاه
کــه بــه زمیــن هبــوط کــردم ،آن نطفــه در رحــم
خدیجــه «س» قــرار گرفــت و او حاملــه شــد،

ایــن روحانــی یــزدی از طریــق ســازمان موقوفــات
یــزد و کرمــان آســتان قــدس رضــوی مراحــل
اداری وقــف ایــن دو قطعــه زمیــن را پیگیــری
میکنــد .باقــری بــا تأ کیــد بــر ارادت ویــژه خــود
بــه ثامناالئمــه«ع» میافزایــد« :اعتمــاد بســیاری
بــه آســتان قــدس رضــوی دارم و در وقفنامـهام
هــم ذکــر کــردهام کــه ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه
صالحدیــد خــود میتوانــد عوایــد ایــن موقوفــات
را در بهتریــن مســیر مصــرف کنــد .امیــدوارم
زائــران بــارگاه مطهــر امــام رضــا«ع» از منافــع
ایــن وقــف بهرهمنــد شــوند» .ایــن واقــف از
یکــه مبلــغ دینــی اســت همیشــه دیگــران
آنجای 
را بــه انجــام کارهایــی همچــون وقــف تشــویق
میکنــد .او بــا بیــان اینکــه وقــف صدقــه جاریــه

َ َ
ٌ
ُ
َ
ََ
َ
«ف َح َملـ ْـت ِبف ِاط َمــة» .بعــد حضــرت فرمودنــد« :فف ِاط َمــة َحـ ْـو َر ُاء ِإ ْن ِســیة»؛ چــه زیباســت! زهــرا «س»
حوریهــای اســت بهصــورت انســان؛ ّاول ،حوراســت و بعــد ،انســیه اســت .یکوقــت میگوییــد:
ٌ
«انســیة الحــورا» ،و یکوقــت میگوییــدَ :
«ح ْــو َر ُاء ِإ ْن ِســیة».
حــاال فــرق را ببینیــد کــه بــه حضرتــآدم «ع» گفتنــد :از ایــن میــوه نخــور کــه از اینجــا بیــرون
میــروی .او خــورد و بیــرون آمــد .ایشــان بهشــت بودنــد و بیــرون آمدنــد؛ ّامــا پیامبراکــرم «ص» از
زمیــن بــه بهشــت میــرود .البتــه مــن نمیخواهــم مقایســه کنــم و فضیلــت پیامبــر«ص» را بگویــم،
ّامــا ببینیــد ایــن چطــور عــروج میکنــد و او چطــور هبــوط میکنــد .هــر دو هــم پیغمبرنــد.
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است
ً
واقعا هم اینطور است .این عروج میکند؛ از زمین َ
میکند و باال میرود و او از باال هبوط میکند.
َ
ّ
َ
َ َ َ ْ َ َّ
ْ ْ
بعــد فرمودنــد« :ف ُكل َمــا اش َــتق ُت»؛ هــرگاه مــن شــائق میشــوم«ِ ،إلــى را ِئح ِــة الجن ِــة»؛ هــرگاه
َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ
میخواهــم رایحــه بهشــت را استشــمام کنــم« ،شـ ِـممت را ِئحة ابن ِتــی ف ِاطمة» ؛ دختــرم زهرا«س» را
میبویــم کــه او بــوی بهشــت میدهــد .در اینبــاره روایــات متعــدد دیدهــام .بــه ایــن نحــو هــم متعــدد
دیــدم کــه بــه پیغمبــر«ص» اعتــراض و اشــکال شــده کــه زهــرا«س» ،دختــر شــما بــزرگ شــده ،شــما
چــرا اینقــدر او را میبوســید و میبوییــد؟! حضــرت فرمودنــد :بــرو دنبــال کارت! مــن هســتم کــه بــه
معــراج رفتهــام و بــوی بهشــت را میشناســم؛ از
او بــوی بهشــت میآیــد .جهتــش هــم همیــن
بــوده؛ آســمانی بــوده اســت کــه در زمیــن
جلــوه کــرده اســت .همانطــور کــه گفتــم:
روایــات بســیاری بــا ایــن مضمــون هســت
کــه حضــرت میــوۀ بهشــتی خوردنــد و از آن
میــوه ،حضــرت زهــرا«س» بــه وجــود آمــده
اســت .بعــد فرمودنــد آن بــو در شــامۀ مــن
اســت و بهســوی او میآیــم و آن بــو
را میشــنوم.

اســت ،ادامــه میدهــد« :وقــف ایــن دو قطعــه زمیــن از عنایــت ائمــه اطهــار«ع» بــوده اســت و مــن
بــا انجــام آن شــکر ایــن عنایــات را در حــد توانایـیام بــه جــای آوردم .امیــدوارم امــام رضــا«ع» ایــن
کار را از مــن قبــول کننــد و در صــف خادمــان ایشــان قــرار گیــرم .بیتردیــد بــرکات ایــن وقــف در
زندگ ـیام اثرگــذار بــوده اســت .بــه بیانــی دیگــر همانطــور کــه هــر صدایــی در کــوه بازتــاب دارد،
انجــام کارهــای خیــر هــم بازتــاب خــودش را در زندگــی مــا دارد» .باقــری از جایــگاه واالی وقــف در
ســیره اهــل بیــت«ع» میگویــد و معتقــد اســت« :اگــر فــردی بخواهــد بهتریــن باقیــات الصالحــات
را بــرای خــودش رقــم زنــد میتوانــد در مســیر وقــف وارد شــود .البتــه هــر شــخصی نمیتوانــد وارد
ایــن مســیر شــود و هــر مالــی را هــم نمیتــوان وقــف کــرد .مــردم بایــد توفیــق انجــام چنیــن کارهــای
نیکــی را از خــدا بخواهنــد».
ایــن واقــف یــزدی بــر ایــن باور اســت که آســتان قــدس رضوی در این اســتان با برگــزاری برنامههای
تبلیغــی بیشــتر و بهرهگیــری از ظرفیــت روحانیــان و مســاجد میتوانــد نقــش اثرگذارتــری در اشــاعه
ســنت حســنه وقــف داشــته باشــند .او در پایــان از شــهر بادگیرهــا دلــش را روانــه صحــن و ســرای
رضــوی میکنــد و میگویــد« :امیــدوارم آقــا علــی بــن موســی الرضــا«ع» مــا را نــگاه کننــد و نگاهشــان را
از مــا بــا وجــود آنکــه گناهــکار هســتیم قطــع نکننــد .ایشــان دریــای رحمــت الهــی هســتند».
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