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 اعتقاد ما در مورد مرگ پیامبر و ائمه

واقعاا دارا  آمده کتاب شریف مفاتیح در  ی کهاذن دخول

پر محتو  و پر ارزش اسا.   بسیاریک سر  معارف اسالمی 

متاسفانه در بعضی جاها زائرانی که این کتاب را داشته باشند 

 گیرند جستجو کرده و کتاب را از آنها می

ها  آنهاا مقابل حرف در کامالًدر مفاتیح اذن دخول این 

گویند وقتی کسی از دنیا رحل. کرد، وارد شده اس.  آنها می
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های  هاا  دیگار باا مرده ،پیامبر بود یا هر کس دیگر چه 

هااار  ا  کاهها  مردههی  تفاوتی بین استخوان  فرقی ندارد

هاا  مههار پیاامبر  کاه سال پیش از دنیا رفته با استخوان

  یک چنین عقاید  دارند  اس. وجود ندارد دیروز فوت کرده

کنند و آیند و تعظیم و سالم میا  میبینند عدهلذا وقتی می

گویند اینها مارده پرسا. و مکار  و گذارند، میاحترام می

 کافرند  

 اما برخالف آنها ما معتقدیم که برا  پیامبر مرگ نیسا. 

این صورت بدنی آنها را نبینیم اگر شان مرگ نبود، وقتی برا 

توانیم با ایکاان صاحب. مان میمککلی ندارد چرا که با روح

 کنیم، اذن دخول بگیریم و وارد حرم شویم 

 اذن دخول شرح

پیامبر شوید  خانهخواهید وارد در قرآن فرموده: وقتی می

طور  سرزده پرده را کناار نانیاد و وارد اجازه بگیرید، همین
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خاواهیم در مکاهد شوید  اینجا هم همین طور اسا. ماا می

بارگوار  وارد شویم یعنی در محل شهود او، محل بینایی او، 

هاا  عنای جایگاهمحل توجاه او، محال حضاور او  مکااهد ی

حضور بندگان بارگ خدا؛ لاذا ماا هام طبات دساتور قارآن 

کاه اگار در زماان آن  گوناهکناد هماانمان فرقای نمیبرا 

شدیم، اینجا هم که بایس. سرزده وارد میحضرت بودیم نمی

شان سالم و عار  دعاا بکنایم، تبار  و خواهیم خدم.می

استفاده بکنیم، الهام و راهنمایی بگیاریم نبایاد بادون اجاازه 

وارد شویم  هی  فرقی بین بودن یا نبودن جسم ظاهر  آنهاا 

خ کفعمای فرماوده: چاون وجود ندارد  بر همین اساا  شای

یاا در  آلاه و علیاه اهلل صالیخواستی داخل شو  به مسجد حضرت رسول

 یکی از مکاهد مکرفه ائمه بگو:

اللَّهُمَّ إِنِّي وَقَفْتُ عَلَى بَابٍ مِن أبْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ »

 «إِذْنِهِعَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ أنْ يَدْخُلُوا إِال بِ
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ها  پیامبر تو ام پک. یکی از درها  خانهمن آمدهخدایا 

که خودت مانع شد  از اینکه کسی سرزده و بدون اذن وارد 

 آن بکود و آن آیه در قرآن این اس.:

 1«یا أیُّها الّذینَ آمَنُوا التَدخُلُوا بُیُوتَ النَّبی إال أن یُوذَنَ لَکُم»

ها  پیامبر وارد شوید از خانها  خواهید در خانهاگر می»

 «سرزده و بدون اذن و اطالع وارد نکوید 

فِي غَيْبَتِهِ  صَاحِبِ هذا المَشهَدِ الشَّريفِاللَّهُمَّ إِنِّي أعْتَقِدُ حُرْمَةَ »

 «كَمَا أعْتَقِدُهَا فِي حَضْرَتِهِ

من در اثر اعتقاد  کاه باه اماما. خانادان رساال. دارم 

شان در اینگونه فهمیدم که فرقی بین بود و نبود بدن مبار 

گوناه کاه در زماان من نیس. و مان اعتقااد دارم هماان ناد

آمادم باا احتارام باه باه خراساان می اگر ،حضور آن حضرت
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 گونه باید بیایم و باهرسیدم، االن هم همانمی ایکانخدم. 

 شان برسم خدم.

 حقیقت زیارت

 «وَ أعْلَمُ أنَّ رَُسولَكَ وَ خُلَفَاءَكَ عَلَيهِمُ السَّالمُ أحْيَاءٌ عِندَكَ يُرْزَقُونَ »

دانم پیااامبر تااو و خلیفااه و جانکااینان باار حاات او و ماای

باشند و تو به آنها توجه هایی هستند که در حضور تو میزنده

ها هایی در زندگی انسانخداوند یک آینه انگار کهدار   پس 

قرار داده که قدرت نمایی و علم و کماالت خاودش را در آن 

ا  خاواهیم وارد آن آیناه خاناهدهد و ما میها نکان میآینه

ها  خدا بکویم که قدرت، علم، کمال، رحم.، رأف. و خوبی

 شود  در آن دیده می

با حضورمان در این مقام داریم  در  انگار کهپس ما 

چاون عارش الهای یعنای مقاام قارب  کنی عرش سیر می

اینجا در اثر اینکه امام از خودش چیا  باید در خداوند، و ما 
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ا  اسا. کاه نیس. و از خاودش هییای نادارد، بلکاه آیناه

  وقتای ، باه تاو تقارب بجاوییمدهادکماالت تو را نکاان می

 س. پس ما با تو روبرو هستیم نمایش دهنده کماالت تو ا

این اس. که بعاد از یکای دو ساهر  کاه صاحب. شاد، 

رسیم به اینکه ما زائر خداوند هستیم، و زائر خداوند یعنی می

به معراج رفتن، یعنی در حکم پیامبر  کاه خداوناد او را باه 

برد، و او را علم زیارت قدرت، علم، حکم. و توان خودش می

ک چناین نردباانی را طای کاردیم؛ از بخکد  ما یو کمال می

جا  خودمان حرک. کردیم و آمدیم باه درب خاناه یکای از 

ها و ظهاورات و خلفا  پیامبرمان، که این خلفا و پیامبر آینه

 گونهوقتی این کماالت الهی هستند و از خودشان هی  ندارند 

صاعود کنایم و خواهیم اعتقاد میعلم و شد پس ما با نردبان 

 رش الهی وارد شویم؛ به مقام ع
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آن وق. ببینید این راه چقدر عظایم و مهام اسا.  و آن 

کسانی که مردم را از این راه باز داشتند چقدر به مردم و باه 

 اند ها ظلم کردهمسلمان

 «احياءٌ عندك يُرزَقون»

هایی هستند که در مقام قرب تو یعنی در مقاام اینها زنده

به وسیله علمی که به آنها  و معرف. تو و علم به تو قرار دارند

 کنند داد  به ما توجه می

 چگونگی ارتباط میان ما و ائمه

يَرَوْنَ مَقَامِي وَ يَسْمَعُونَ كاَلمِي وَ يَرُدُّونَ ساَلمِي وَ أنَّكَ حَجَبْتَ »

 «عَن سَمْعِي كاَلمَهُم

ها  از رؤیتی که دارناد و تاو باه آنهاا داد  اینهاا چکام

شاان ساالم خاواهیم باه خدم.معرفتی تو هستند که ما می

بینناد و هام حارف ماا را عر  کنیم  بنابراین هم ماا را می
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دهند  منتهی این کاالم شنوند و هم جواب سالم ما را میمی

 شود با گوش ظاهر  بکر  شنیده نمی

 «فَهمِي بِلَذيذِ مُناجاتِهِموَ فَتَحتَ بابَ »

باب فهم ما را باز کرد  که سخنان حیاات بخاش، نیارو 

بخش، جان بخاش و روح بخاش آنهاا در دل ماا کاه هماان 

 جواب سالم ماس. وارد بکود 

 ارتباط این علوم با طلبگی

پس در اینجا تقریبا ده سهر صحب. بیان شد کاه پار از  

هاا  خوانادن علم معارف و علم بود  علم طلبگای یعنای ایان

صرف و نحو و منهت به خاطر رسیدن به ایان علاوم وظیفاه 

ماس.، که ما این مقدمات را پیگیر  کنیم و بیاموزیم تا این 

ها را خدا به ما بدهد و ما یک مهالب و معارف و این شناخ.

گویند فالن بارگوار مثال مرحوم آدم ملکوتی بکویم  وقتی می
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گویند رف. و به ملکاوت اعلای کردند میرحل.  حمة اهلل عليههرامام

ها  خدا شاد  بناابراین اگار یاک پیوس.! یعنی زائر  از زائر

عالمی یا یک دوس. واقعی از دوساتان ائماه فاوت کناد باه 

شناسد، حضرت را می علیه السالمرسد  حضرت علیمحضر آنها می

شناسد، و چه بسا در زندگی موفت به را می صلی اهلل علیه و آله پیامبر

 زیارت آنها نکده باشد 

پس معنا  کربال رفتن، معنا  مکهد رفتن، معنا  زیارت 

اس. اس.  به این اندازه بارگ و مهم  جریانیین نائمه یک چ

  بنابراین ما که طالب علم باشدمیو حاصل زندگی یک انسان 

 کنیم: که عر  میهستیم یعنی طالب این اعتقادات هستیم 

اللَّهُمَّ إِنِّي أعْتَقِدُ حُرْمَةَ صَاحِبِ هَذَا الْمَشْهَدِ الشَّرِيفِ فِي غَيْبَتِهِ »

 «كَمَا أعْتَقِدُهَا فِي حَضْرَتِهِ
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من اعتقادم بر این اسا. کاه االن خادم. یکای از خدایا 

اش بارگان خاص تو هستم  همان گونه که در زندگی ظاهر 

 کند ام و هی  فرقی نمیالن هم آمدهآمدم اخدمتش می

 معنای اعتقاد به این علوم

می که همراه با مجالس واین اعتقاد باید در اثر تحصیل عل

تذکر، شنیدن تفاسیر و کلمات آنهاس. برا  ماا باه صاورت 

بکود  وقتی جامی و قهعای حاصل جامی و قهعی   اعتقاد

کند از عالم ماده و طبیع. خارج شده اس.  شد آدم حس می

فهمد رسد و میسالگی می 13سالگی به  1مثل وقتی که از 

وارد بلوغ شده و یک تکالیفی دارد که قبال نداش.، یک فهام 

سالگی نداش.، یک واجباات و  1و شعور  دارد که در سن 

ه قبال بر عهده او نباود  انساانی محرمات و مستحباتی دارد ک

شاود، شاود زیار و رو میهم که به این اعتقادات معتقاد می

شود مثل یک فلا  که او را دوباره بریاند و فلااش عو  می
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گونه  را از صورت آهن به صورت نقره یا طال درآورند  آدم این

 شود می

 درجات زیارت

که معظمه پس زیارت ائمه، مکهد، کربال، مدینه منوره و م

گونه در فکار باشاد هایی هستند  انسان باید اینچنین زیارت

کم پیدا شاود و نیس. کم اصالًکه اگر این اعتقاد در درونش 

که دستور دادند  این اذن دخول رااگر هس. تقوی. بکود، تا 

بگو به صورت راستی و درستی باشد ناه تقلیاد   البتاه اگار 

ماند کاه بارگتار  ا  میتقلید هم باشد بد نیس.، مثل بیه

دساتش را «  اهلل سامِبِ»گوید: بگو همراهش هس. و به او می

ها داخاال رواب بیاااورد خواهااد از پلااهگیاارد و وقتاای میمی

الم  عَلَیاکَ » :، بگو«اهلل سمِبِ» :گوید: بگومی  بانَ لایالیاا عَاَلساال

هام هماین االن در  ایان بیاهگوید  او هم می« اضَی الرِّوسَم 

زیارت اس. منتهی به قدر گنجاایش فکار خاودش ناه حال 
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زیاارت هسا. ا  از درجهاو هم دارا    اینکه او محروم اس.

 منتهی به قدر گنجایش خودش 

بنابراین انسانی هم که به او فرمودند این کتاب را بگیار و 

این دستور را عمل کن، اگر این اعتقاد هنوز در دلش خیلای 

بی نصیب نیس.  چرا؟ برا  اینکه در حکم  ،محکم وارد نکده

گویناد البی به او میماند که یک مهدبستانی میمحصل یک 

ها  بعد به شما خوب تفهایم ن شاء اهلل در دورهگویند إو می

داناد این قانون را بگیر و عمل کن  نمی خواهد شد، حاال فعالً

 داناد برهاانچرا باید به این قانون ریاضی عمال بکاود، نمی

کند چیس.، اما قبول می 1شود می 1در  ضرب 1اینکه 

ایان   هشود  همین گونه انسان باید طلبو یک قدم آشنا می

اهلل دانااش  ن شاااءإاعتقااادات صااحیح بکااود    راه و طلبااه

خداشناسی وقتی از راه پیامبر شناسی و امام شناسی حاصال 

ه تاا آدم سال سهرود و از طفل ها رو به واقعی. میشد زیارت
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شان از این مسائل بی سواد یا با سواد هر کدام به قدر ظرفی.

 گیرند بهره می

 نشانه جواب سالم ما

کند کاه جاواب ساالمی کاه باه مان داده بعد عر  می

خورد اما به گوش فهم مان شود به گوش ظاهر  من نمیمی

کنم خیلای شود و من از کلماتی که با او گفتگو مایوارد می

 برم  این هم از آثار زیارت اس.  لذت می

 «وَ فَتَحتَ بابَ فَهمِي بِلَذيذِ مُناجاتِهِم»

از علام و  سرشاارا آن مقاام من االن دارم باا گفتگاو  با

هدف قرار داد  بهاره لاذتی او را برا  خلق. حکمتی که تو 

 برم  می

بینی انساانی کاه از مناال حرکا. کارده و یک وق. می

نیتش زیارت بوده، توبه کرده، ذکر گفته و نماز خواناده یاک 
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نباود  ایان هماان  مرتبه یک لذتی برایش دس. داد که قبالً

 لذت گفتگو  با خلفا  الهی اس. 

 معنای اذن خواهی

« بِّذِنُكَ يها رَأاَسهتَ»کند به اذن خواساتن بعد شروع می

محل قبر و آرامگاه  ویک حرم  اگرچه اینجا ظاهراًیعنی 

  از ایان جها. از تاو اذن است ولی در واقع عرش توست

  طلبیممی

 «ذِنُ خَليفَتَكَ أوَ اَستَ ذِنُ رَسُولَكَ ثانياً أاَستَوَ »

آن امامی که صاحب این بارگااه اسا. و پیامبر و یعنی از 

گیرم  و اسام او اجازه مینیا خواهم به او سالم بدهم، من می

  «علی بن موسی الرضا» برد مثالًرا می

گویااد: و از مالئکااه و فرشااتگانی کااه در اینجااا بعااد می

طلبم  و دهند و پاسداران ائماه هساتند اذن مایمی نگهبانی
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یکی یکی از خداوند، از پیامبر، از حضرت امام که صاحب این 

قبر اسا. و از مالئکاه و فرشاتگانی کاه مقربناد و در اینجاا 

 کند: کند و عر  میهستند طلب اذن می

 «فَإن لَم اَكُن اَهالً لِذلِك فَأنتَ اَهلٌ لِذلِك»

گوناه  ه من لیاقا. ایان مقاام و ایانخدایا درس. اس. ک

تکرف عرشی و معراجی را ندارم لکن لهف تاو لهاف خیلای 

 :گویادگیارد  آن وقا. میوسیع و دریایی اس. و همه را می

 کند و دعا می« بِسْمِ اهللِ وَ بِاهللِ وَ فِي سَبِيلِ اهللِ»

 زیارت امام زیارت خداست

پارواز  بنابراین در مذهب شایعه زیاارت رفاتن باه منالاه

ا  از بندگان خدا به سو  عرش الهای روحی و ملکوتی بنده

اس.  لذا زیارت امام زیارت خداس.؛ چرا؟ بارا  اینکاه اماام 

ا  اسا. کاه فقط یک آیناه بلکه شخصیتی از خودش ندارد

خدا خلت کرده تا کماالت خودش را در او نکان بدهد  و ایان 
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ن انسااان، بااه کماااالت عبااارت اساا. از اینکااه آنهااا بااه درو

   انسان و به اعمال انسان آگاهی کامل دارند  هاگفتگو

بعاد از نمااز  کاه بعاد از دعا  استغفار  هام آن وق. 

 : وارد شده اس.خواند زیارت می

 «رَبِّ إِنِّي أسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَيَاءٍ»

ام کنم  یعنای االن شارمندهخدایا من استغفار حیایی مای

ام  مثل کسی که با یک لباا  چرکینای که با این وضع آمده

کند  و به اندازه یک خدم. بارگوار  رفته و عذر خواهی می

  در این دعا وارد شده اس.صفحه استغفار 

 تحصیالت برای چشیدن لذت

هام بایاد باا در هر حال معنا  زیارت اینهاسا. و اینهاا 

تحصیالت معرفتی و شناختی پیگیر  بکود  وقتی انسان آمد 

مثال یاک  ها، ایان لاذتها بهاره باردو مقدار  از این لذت
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بارود و  ماند که در دهانش گذاشتند که باید بعداًا  میلقمه

از ایان  یک چیا  بیکاد و بعاداًاول  ؛اش باشددر فکر تهیه

ده اس. که وقتای آدم از چکایی مدام بخواهد  و لذا گاهی ش

ساال گردد، وضعش تا یک ماه یا چهل روز یا یکزیارت برمی

خواهاد هار شاب آن شود  آن وقا. دلاش میعو  می کالً

زیارت را بخواند یا مثال زیارت جامعه را ادامه بدهد یا زیاارت 

عاشورا را ادامه بدهد؛ این یک سیر و سافر روحای، ملکاوتی، 

دا برا  دوستانش فاراهم کارده علمی و اعتقاد  اس. که خ

 اس. 

 ارتباط مشکالت زیارت با مصائب ائمه

دعوت شدند به مکاهد تکاریف  علیه الساالمامام رضاکه وقتی 

بیاورند، به حسب ظاهر رو  فکاار تکاریف آوردناد ولای در 

توانس. از خدا بخواهد کاه خادایا مان ایان واقع حضرت می

شد ولی این کار را نکردناد  سافر سفر را نروم و قبول هم می
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ا  بدون خانواده رفتند  وقتی هم که خواستند حرک. غریبانه

شاان جماع شادند  فرمودناد عیال کنند دستور دادند اهل و

بینید و آنها هام قدر  برا  من گریه کنید که دیگر مرا نمی

را کناار السالم علیهمجلس عاایی درس. کردند  سپس حضرت جواد

قبر جدشان بردند و آن کود  را به پیاامبر ساپردند کاه در 

پناه خدا قرار بگیرد  و این راه طوالنی را یکه و تنهاا و بادون 

عیال آمدند  در مکاهد هام خیلای غربا. آزارشاان  فرزند و

شوند در داد  و شاید زائرین هم که گاهی دچار زحم. میمی

هاا اثر آن برکاتی باشد که خدا به آن حضرت در غرب. و رنج

شاود  مثال گیار داد که یک سهمی هم باه زائارین داده می

نیامدن جا یا گیر نیامدن جا  راح.، غذا، خوابگااه و گااهی 

 در راه ماندن هم 
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 نعمت خدا به صورت مشکالت

 من یادم هس. که در قم یک وق. یکی از علما  باارگ 

گف.: من شنیده بودم که هارکس می -خدا رحمتش کند  -

رسد  رود یک رنجی به او میمیعلیه الساالم به زیارت حضرت رضا

خواهم بروم رفتم خدم. خواهرشان و عر  کردم که من می

خواهم رنجی به مان برساد، از ایان برادرتان ولی نمیزیارت 

جه. وقتی آمدم مکرف شدم و برگکتم هی  مککلی بارایم 

شود، گاهی خدا  نخواسته پیش نیامد  گاهی آدم مریض می

. اینهما آامار ایمن کناددر رفتن یا در برگکتن تصادفی می

ها پیوستگی است که نعمت خدا به صورت ناخشمنود 

بما ها هم  درناخوشیک  انسان ک  تا رسدبه انسان می

  فکار نکناد عالقه پیدا کند او بهاز خدا خشنود  حالت 

پرستیم برا  خاطر اینکه وقتی یاک زیاارت که ما خدا را می
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رفتیم یا حج یا عبادتی کاردیم فاورا وساائل رفااه ماا خاوب 

 کنیم  ها را نمیبکود، نه! ما برا  این چهار روزه دنیا این کار

 رای کم کردن مشکالت زیارتراهی ب

 شود بایاد ازپیکامدها هم هرچه شده یا خدا  نکرده می

 خواس. کاه خودشاان جلاوگیر  کنناد  از ایان جها. آنها

اساتیدمان به ما دستور دادند که هار وقا. خواساتید جاایی 

بروید اول برویاد پایش آن اماام یاا اماامااده مثال حضارت 

، سالمی عر  کنید و م علیهم الساالعبدالعظیم یا حضرت معصومه

خواهیم فرساتاده شاما باه خادم. بخواهید که ما می آنها از

تان باشیم، به خدم. برادرتان باشیم و سالم شما پسر عمو 

شود که فیض علای را ببریم و به ایکان بدهیم  این باعث می

ا  نصیب بکود و انسان یک قدر  پیکامدش رفع بکود  حده

رود و بااز خادم. حضارت مای خواهد برگارددوقتی هم می

خواهم خدم. پسر عمو  گوید میکند و میسالم و وداع می
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شما یا خواهر شما در ر  یاا در قام برسام و ساالم شاما را 

ن شااء اهلل از إبرسانم  آن وق. او که حامل پیام حضرت شاد 

 ماند  ها محفوظ میناراحتی

ماان فهام ایان هستیم باید برنامه بنابراین ما تا در مکهد

شاود، از رو  مهالب باشد  وقتی زائر وارد زیارت حضرت می

 کند: کند و عر  میزیارت نامه صحب. می

 «فِي ظُلُماتِ ااَلرضِ اَلسَّالمُ عَلَيكَ يا نُورَ اهللِ »

شاان و یعنی شغل و مسئولیتی که حضارت رضاا، پادران

بخکای باه ر دنیا داشتند همان ناور خادا د  علیهم الساالم جدشان

 ها  ظلم. زده عالم طبیع. اس.  دل

 هآلِ وَ  دٍمَّحَي مُ لَي اهلل عَلَّصَ وَ


