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 مشهدمقدس
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 امتیاز شیعه

، یو  اهلل علي   ۀرحم اگر شنيده باشيد در زمان مرحوو  المموه

 ها به تهوران و قو هاي رمضان و تابستانمتفکر فرانسوي ماه

آمد و با آن جناب بحث معارف دیني داشت. ایشان گفتوه مي

بود من در پاریس در ی  مجلوس الموومي  وه دانشومندان 

آنجوا   رد . درسخنراني ممال  ه  بودند درباره شيعه دیگر 

تموا  موذاهب دنيوا ایون ميان گفت   ه امتياز این مذهب در 
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شان با خداوندد تعاداه يشه ده بارداار رابطهاست  ه 

 . است

پوس از آن حضور   هاسالنيست.  گونهاینمسيحيت  اما

هایي  وه بوه  شويش ،ها افتواد شيش ار به دست  ليسا و 

در واقو   ،  وهنددشانتخاب مي هاوسيله مرد  و دیگر شيش

اموا در  .بوودتشوریفاتي بويش نهو  ند و شتنمایندگي نداه  

 شيعه طبق آیه شریفه:

 1«واقُرَّفَتَال وَ ميعاًجَ اهللِ بلِحَ وا بِمُصِاعتَوَ»

 وردن، اجتموا  درسوت  چرا  ه راه .بسته استراه تفرقه 

... به هيچ وجه باز نيسوت، بلکوه انتخاب  ردن و رأي دادن و

، حجتي است  وه پيوامبر ا ور  بعود از  وود  فقطحجت 

حتي در بعضي از  .ستا تعيين و تعداد آنها را ه  معلو   رده
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اند. بنابراین راه  ردهآنها را بيان  روایا  اهل سنت ه  اسامي

هميشه روشن بوده و چورا  هودایت بشریت با  داي  ود  

  .هيچ وقت دچار تاریکي نشده است

 د: نفرمایمي  طبه اول نهج البمغه حضر  در

 ،حالبه زماني که بشريت به وجود آمده تا  زا

 1زمين از حجت خدايي خالي نبوده است. گاههيچ

اي از یو  چنوين  ليفوه بوه زیوار االن  وه بنابراین ما 

پرچ  وحد  زیر در ذیل النایت و در ای   لفاي  داوند آمده

 قرار داری .

 

 
                                                                        

 خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ سُبْحَانَهُ اهللُلَمْ يُخْلِ -1
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 ظلمات زمين

ذ ري  وه در ایون حور  شوریر وارد زیار  و قسمتي از 

سوت. در ي الهي ااین بزرگان و  لفا ايشده، طلب رحمت بر

 آنجا وارد شده: 

اهلل  ۀَجَّيا حُ  يکَ لَ عَ المُلسَّاَ ،اهلل يَّلِيا وَ  يکَلَعَ المُلسَّاَ

 االرض ماتِلُ ي ظُاهلل فِ ورَ يا نُ يکَلَعَ المُلسَّاَ

 واهد  وه  سوي از دوسوتان و له ی  رساله مياین مسا

ا  بنویسد و اطمالواتي  وه برادران طمب اللو  دیني درباره

در این باره تا حاال نصيبش شده، جم  آوري  ند  ه نور  دا 

 در ظلما  زمين یعني چه؟ 

زمووين یوو  نووور  وودایي وجووود دارد  ووه  ظلمووا بووراي 

و اگور  .شوودموي روشون آن ورشيد است و روز بوه بر وت 

 دیگور مقابله نکند آنزمين در حر تش با یا نتابد و  ورشيد 
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مرد  بوه همه اری . روز  ه نداشتي  معا  و زندگي ما روز ند

 ه تهيه این همه نور از الهده بشور  وار  چرا  ورد، مي ه 

دهود بواز بوه مي روشنيها شباز ماه ه   ه در بعضي  است.

 ،ها، حشورا ها، مگساین نور مورچهاز  بر ت  ورشيد است.

 م اتِلُظُ» نند؛ اما مي وگياهان ه  استفادهها سبزه ،در تان

گفته شده معنواي دیگوري دارد و  زیار   ه در این« االرض

 هاست. آن مخصوص انسان

 نوور شوند، پودر و موادر در پرتوومي ها متولدانسانوقتي 

توانند آنها را نگهداري  نند، غذا مي زمينحر ت  ورشيد و 

ولوي  . بدهند، شير بدهند، گهواره براي آنها درست  نند و ...

مانند. چند سالي  ه گذشت نميدر طفوليت زیاد باقي ها بچه

اول تواریکي بشوریت توازه  رسند، آن وقتميالقل و  بلو به 

د این دسدعاا  نداننشی که آنها این است تاریکیاسوت. 

 بااي چه پهدا شد  است؟با عظشت 
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 خدا خانهمهمان

این طلو  و غروب  ورشيد با این الظموت، ایون گورد  

این پيودایش ابور و بواد و بواران و بورف،  شب و روز و زمين،

دهود  وه موي و سبزیجا  و... نشوانها رویش نباتا  و ميوه

اي  ه صاحبش  انه، مهماناست ايخانهاینجا یک تهشان

 ه از سد و نداند نشناآن را  صاحبانسان د! تا  رباید پيدا را 

ا  باز او چه توقعي دارد در ظلما  است. یعني چش  حيواني

دهود ولوي در موي و نور آسماني  ورشيد به او استفاده است

گوینوود مووي الووين حووال در توواریکي اسووت. بووه ایوون توواریکي

 .«جاهليت»

 جوا پيودااین جاهليت، ناداني بشر است. و تفرقه از همين 

 شود  ه هر گروهي، هر انساني با  ود  ی  جور اندیشهمي

پرسود و مي  ند از این و آن ی  جور صحبت و راه و چاهمي

بوت و  ،سوتاره ،دچوار پرسوتش مواه . لوذاشودمي اسير جهل
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! وجوود دارد انوه شود. االن در هنود چقودر بوتمي  انهبت

یند و آمي! وقتي گاوها به  يابان وجود داردچقدر گاو پرست 

توا  هوا بایسوتندها و ماشيناتوبوسهمه شوند باید ميپخش 

جرأ  اینکه ه  این گاوها  ودشان رد بشوند و بروند و  سي 

ها شان را بگيرد و به طرفي بکشد تا ماشينبياید گردن و شاخ

 . هستندپيش آنها محتر   هاچون گاو ،بروند را ندارند

این جاهليت از جاهليت  وري و نبودن نور  متر نيسوت، 

ل سوال بچوه و  وودس اسوت و مشو و 1، 10چوون انسوان 

 ه به رشد رسويد و یو  هاي ابتدایي است، اما همينزندگي

داند چه  ار باید بکند؛ بوراي نمي مقداري فه  پيدا  رد دیگر

 بينود،موي اینکه مرگ و تابو  و قبرها و آمود و شود بشور را

ا  یو  زمواني بيند پدر ، مادر ، جد  یوا همسوایهمي

طورف در  . همين طور مرتوب از یو نداما حاال نيست اندبوده

هو  دیگور از طورف و آید مي ها اوالدها و زایشگاهبيمارستان

 الليها سوم  ش به سمت بهشت زهراهاي نعشو ماشينها تابو 



                                                       1جایگاه قبور ائمه
 

این انسوان چوه بایود بکنود؟ چوه  با این اوصاف؛ در حر تند

بکند  ه بفهمد این دسوتگاه بوراي چوه گسوترده باید فکري 

؟ این ناداني را ؟  ود  براي چه آفریده شده استاست شده

 گویند.مي ظلما  جاهليت

 انبياء و ائمه نور اين ظلمات

ظلما  هستند. و ائموه هو  پوس از پيوامبر نور این  ءانبيا

هایي هستند  ه آن شم  -صلي اهلل الليه و الهحضر  محمد - ات  

حضر  پس از  ود  روشن  رده و گذاشته و فرمووده  وه 

آیوه قورآن بور او چرا  ه این متفرق نشوید. با تمس  به آنها 

 1«واقُرَّفَتَال وَ ميعاًاهلل جَ بلِحَوا بِمُصِاعتَوَ» :نازل شده  ه

تواند به افکار نمي نباشد آیا  شریفه قرآنها اگر این شم 

د، چون افکار باید قابليت این نور را داشته باشند. لذا ننور بده

 فرماید: مي در سوره مبار ه نور
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 1«احٌصبَ ا مِ يهَفِ شکاۀمِکَ هِورِمَثَلُ نُ»

اگر بخواهي  نور  داوند را بوراي شوما ملوال بوزني  بایود 

این  ه آن هست.  روياي را در نظر بگيرید  ه چراغي طاقچه

روشن  ننوده و واحو   همچنين چرا  بسيار مفيد و نوراني و

فرمایود: بایود بدانيود ایون موي ه بعوددر آی ننده امور است. 

 :شود بلکهنمي زدی  در همه جا روشنچراغي را  ه ملال 

   ی سَبِّ ه اسم  افيه رَو ی ذ َ  َاهلل  أن ت رفَ  نَذ  أ و ٍي في ب  »

 2«صال وَ اال وِّد فيها بال   ه لَ

ی  جمعيت  داشناس  ه روشن بوه نوور  ودا هسوتند، 

اینها تسبي  گوي  دایند، اینها نماینده مقا  الل  و  موال و 

 هستند.رحمت و بر ا  الهي 

 1«اهلل کرِن ذِعَ يعٌ البَ  ۀٌ وَجارَم تِ يهِلهِجالٌ التُرِ»
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تجوار ، انسان داراي این آثار ظلما  این زمين است  ه 

آد  را به ایون  وره و ها سفينه ،هست صناالت، ا تشافا  و...

سوت؟  لق شوده ا ي چهداند برانمي ولي او ،برندمي  رهآن 

بووه  جووا  ار موواد و هسووتن ه  وواريیل چوواوسوو وسووایل،ایوون 

 10 یوا 0 یا 10د؟ این مرگي  ه بمفاصله در الرض نرسانمي

شوود، موي سوارسال نصيب مختر ، موش  سوار، زیر دریایي

رسد؟ این ظلما  با هيچ ا تراالي با هيچ الاقبتش به  جا مي

بيوایي  در اینکوه  مگورشود نمي تفکري با هيچ فيلسوفي رف 

  ني : الرضو  الليه السم  انه اما  رحا

 ۀَجَّيا حُ  يکَلَ عَ المُلسَّ اهلل اَ يَّلِيا وَ يکَلَ عَ المُ لسَّاَ»

 «االرض ماتِلُي ظُاهلل فِ ورَيا نُ يکَلَعَ  المُلسَّاهلل اَ

گاه دنيوا این حضر  و آباء  را  و فرزندان معصومش هيچ

اسوت  وه اموروز وجوود  واطر ين به همگذارند. نمي را تنها
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 الجل اهلل فرجهحضر  مهدي الليه السم مبارس نور چش  حضر  رحا

 ان يلي ه  به اجوداد  ودشوالبته و  .دناین نمایندگي را دار

 د. نداراراد  

شخصوي  ي  ه در مفاتي  ه  هست، آمده است:در حدیل

فمن دوسوت موا الربوي از  :الرض  رد و رسيدایشان  دمت 

و چنود مشرف شده به مشهد   ه است نجر اطراف هايالرب

 وورد و صوحبت مويوده اسووت. بعودا بوراي مووا روزي آنجوا بو

رسواند  بعود از به  ير و نجا  من دیگر  ود  را »گفت: مي

شو ! فرشوتگاني  وه جلووي نمي من الاقبت به شردیگر این 

آیوا  «اهنود گرفوت.گيرند دیگر جلوي مون را نخوافراد را مي

: بله جد من نددواست؟ حضر  فرم حرف این شخص درست

 .حامن است السم الليه حضر  رحا

چقودر چه افتخاراتي براي ه  هستند و اینها ببينيد پس  

ایون بحمداهلل االن گذارند. این است  ه احترا  مي یکدیگربه 
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موفوق شودی  بوه و شده نور  دا نصيب بنده و شما دوستان 

 .بيایي سوي این نور 

 حج واقعي خدا

حری   ه ود را بدر جایي  ه  لو  باشد یار  زدر تتمه 

جاهواي حور ، الورض در دیگور ي  و اگر نباشد ن ميمتصل 

  ني :مي

 «رْضِيهُمَّ إِلَيْکَ صَمَدْتُ مِنْ أاللَّ »

 يلي حرف است این!  دایا من از جاي  ود  در تهوران 

چرا  .ا حر ت  ردهو براي زیار  تو جاها به قصد تو دیگر  یا

 وَ مواتِالس َّ  ورُنُ اهللُ»نور  دا در ظلما  ارض یعني همان  ه 

الر  الهي و بهشوت الهوي، در بواطن  ایون مکوان  و «االرضِ

ای  مدهآما به سوي حج واقعي  دا در واق   .مقدس قرار دارد

  نيسوت زانجوا  داده باشوي  دیگور ال را و لذا اگر حج واجب
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و جا  اتا اینجا يا چه بعوانهم باید تکاار کنهمتکرار  ني  

 دارد.

 «دَ رَجَاََ رَحْمَتِکَ وَ قَطَعْتُ الْبِال»

 .ا این شهرها را زیر پا گذاشت  و به اميد رحمت تو آموده

 ائمه هستند.   ه رحمت  داوند ه 

 ودا  وه  –اهول منبور در زمان  وود ي من یاد  هست 

 الليوه السوم اموا  حسوين بوا و رحمت  نود راند اه ه رفت آنهایي

 – بدهودتوفيق بيشوتري را ستند محشور  ند و آنهایي  ه ه

هاي جمعه شبوقتي در در  رمانشاه در همه جا و همچنين 

 انشواول  لمه ند واندروحه ميو  ندمدآميمنزل الموی  به 

  :این بود

 «واسعۀ و يا باب نجاۀ األمّۀاليا رحمۀ اهلل »
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 بلِحَوا بِمُصِاعتَوَ»در آیه همان است  ه  «باب نجاۀ األمّۀ»

 . آمده است «واقُرَّفَتَال وَ ميعاًاهلل جَ

اي رحمت الهوي  وه  داونود زميونش را  ،«يا رحمۀ اهلل»

فرض . است نيافریده  ه نتوانند حر تي بکنند یيبراي  ورها

درد اي  وه الودهیو  بيمارسوتان،   داي نخواسوته در  نيد

نوود اگوور در آنجووا بياوربيننوود را نميرا دارنوود و جووایي  چشوو 

تواننوود از نمووي نهوواپرسووتارهایي بووراي راهنمووایي نباشووند، آ

بودون اموا ،  .اسوت گونه. این دنيا اینحر ت  نندشان جاي

بدون توسول بوه اموا   وور  بدون نور اما ، بدون زیار  اما ،

 ! بازي است

 هاهندي ملل هاسيایيآ ،هامریکایيآ ،هااالن تما  اروپایي

دانند جهوان نمي دا  هيچ چون . ور هستند همه هاو چيني

 بوه سوويو  ن را انجوا  بدهنودتوا آاست شده  بر پا براي چه

و  ود را بوه نوور سفر راه بياندازند آن نور  محل در شندگي
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. ایون اسوت  وه موا بایود بوراي پودر و مگرشويعيانبرسانند 

 ه  دا به آنهوا توفيوق داده  وه دالا  ني  مادرهاي  ودمان 

هو   و ما .شان شد و به امانت به ما سپردنداین مذهب نصيب

هاي ذریه و بچهگرفته تا به دیگران از دوستان و آشنایان باید 

 شان  ني .و تزریق این مطالب را هض  و ود برساني  

 خلقت خداوند توجه خداست

رسي   ه در این به دالاي بعد از نماز زیار  مي آنبعد از 

هاي حکموت و معرفوت در چنود دالا ی  دوره اسفار و  تاب

 : ني   همي الرضدر آن  است. سطر وارد شده

 وه به جوایي ای  آمدهاز جاي  ودمان به اینجا ما  !یا دا

 .توجه داري آنالر  رحمت توست و تو به 

 «شيَاَِ النَّافِذَۀِ فِي جَمِيعِ األ رَۀِبِالقُدکَ ئَلُ أس»
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 قسو تو را به آن قدرتي  ه در تما  موجودا  نفووذ دارد 

تا االن در نفوذ ردرتِ  ه یکي از آنها ما هسوتي . دهي  مي

علدم خددا در نفدوذ  يشان اتام اسدت خدا يسعهم که 

يسعهم کده  رحشت خدادر نفوذ يسعهم که اتام است  

 .غرقي در صفا  رحمت الهي ما  .اتام است

رَضِينَ بَالِ فَتَشَامَخَتْ وَ إِلَى األَجِ وَ بِالنَّظرَۀِ الَّتِي نَظَرتَ بِهَا إِلَى ال»

 «بِحَارِفَتَفَجَّرَتْال تَفَعَتْ وَ إِلَىإلَى السَّمَاوَاتِ فَارتْ وَ فَتَسَطَّحَ 

این است آن سطري است  ه الرض  رد  تما  معارف در 

 ن شواء اهلل بوه  توب فلسوفهإست! براي اینکه ما وقتوي آن ا

رسي  اللماي بزرگ حکموت و معرفوت اسوممي بوا چنود مي

و جلود اول  ،غرر دو  و غرر اول ،باب دو  و مقدمه و باب اول

حاصولش ایون   وهنود گویبه ما ميرا جلد دو ، ی  مطالبي 

 ! خلقت خداوند نظا خداست! توجه خداستاست  ه 
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 1«ونُکُيَن فَکُ  ُلَ ولَقُن نَ أ اهُدنَذا أرَإ ئٍشَا لِنَولُ ا قَمَنَّإ»

قول  داست.  داونود یو  ذا  مقدسوي   لقت  داوند

تموا  و است  ه دیدني و شيندني با چشو  ظواهري نيسوت. 

به بر ت حول و قوه او برپا هستند. االن جنواب الوالي،  ءاشيا

 نيود؟ بوا رو ! رو  چيسوت؟ موي رفقا و آقایان با چه گو 

 آن است. پس با رحمت الهي  وه اروا  هموه در رحمت الهي

 زني .مي حرفو شناسي  مي ،بيني مي غرقند ما یکدیگر را

هوا و در  ار  از  ودمان این زموين چيسوت؟ ایون  ووه

هسوتند؟ اینهوا هموه یو  نظوره و یو    ورشيد و ماه چوه

اگر آن توجه قط  شوود هويچ  ند.نيست ترتوجهي از  دا بيش

بينود موي  ه چش  حيواني گونهاین  ءپس اشيا ند.چيز نيست

بأ و جاهاي مختلر وارد شده ن ه  در سوره ن. در قرآندنيست

شوند، سراب یعني چيزهایي  ه نيسوتند مي ها سراب ه  وه
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با توجوه الهوي  ء ند  ه هستند. تما  اشيامي ولي آد   يال

 موجود هستند.

 «مبرَالمُ کَضائِو قَ يَاَِۀِ النَّافِذَۀِ فِي جَمِيعِ األشقُدرَلُکَ بِالئَأس»

بَ الِ تِي نَظَ رتَ بِهَ ا إلَ ى الْجِلَّرَۀِ اوَ بِالنَّظ»رسد  وه مي تا اینجا

 ه هموين مضومون در  «رَضِينَ فَتَسَطَّحَتألفَتَشَامَخَتْ وَ إلَى ا

دالاي در  :اندسما  ه  وارد شده  ه بزرگان ما فرموده دالاي

 .وجود داردسما  مخّ معارف الهي 

 «حَارِفَتَفَجَّرَتبِ ال لَى السَّمَاوَاتِ فَارتَفَعَتْ وَ إِلَىوَ إ»

 ودا بوراي بشور آن را ه   ه   لقت الهيچگونگي ملال 

 آن  وه در موروي االن بوه مدرسوه :این است  ه  لق  رده

قوبم  .بينويميرا در ذهنت  آن ا. فورنظر  ن دارياي حجره

اما حاال  ،ا  توجه نداشتيشما به حجره نکرده بود  ه الرض 
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 و به مدرسه موروي ،به طبقاتش ،به سطحش ، ه به حوحش

 د. ونشميبيني تما  موجود مي ،ي نمي نظر به تهران

 ،شما ،پس من است. موجود  ردهبا نظره اشياء را وند  دا

 .ندبينوي  نيسوتموي  ه گونهاین ، دریا و... وه ،آسمان ،زمين

تحصيل اللو  با ن شاء اهلل بتواني  معنا و رو   ودمان را إاگر 

هدایت بکني  هستند  الليه  السم حضر  رحا و ائمهنور  دا  ه 

  ه: رسي مي ایيجبه 

 جز  دا نبينده رسد آدمي به جایي  ه ب

 بنگر  ه تا چه حد است مکان آدميت

اسوت  وه در ایون تحصويم  اللوومي  ،تحصيم  اللموي

 و بدااي .اسوت در ایون مفواتي  وارد شوده وزیارا  و اداليه 

یانی از جهل و   پهدا کادها باید ده شکسعه آنخواندن 

 .شکسعه شد ده نادانی
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 اندمردم سه دسته

نهج البمغه  ه حضر  با  ميل صوحبت  11در حکمت 

شوده انباشوته زیادي در سينه من اللو   :دنفرمایمي دن نمي

اما  سي را ندار   وه بوا او گفتگوو  ون  بوراي اینکوه  ،است

با  تا واهند ميرا الل   و اینهایي  ه هستند اهل دنيا هستند

مون هويچ وقوت  .اهل حق را بکوبند وحق و مسل  شوند  آن

در آن حکموت   وه بوه آنهوا بيواموز .  ون نموي این  وار را

 د: نفرمایمي

 «عاعٌ ، و همجٌ رَمُتََعلِّمٌ عَلي سَبِيلِ نَجَاۀ ، ويّانِبّرَ مٌعالِ النّاسُ ثَالثَۀٌ:»

سوبيل  وه در اند: الوال  ربواني، متعلموي مرد  سه دسته

انسوان  ،بقي مگسوانندایون دو گوروه موااز غير  و نجا  است

  .حيوانند بلکه نيستند

سويري در نهوج » تواب مرحو  شهيد مطهري در مقدمه 

 نشوان داد  وهاسوتادي  ودا بوه مون » :فرمایودمي «البمغه
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دان  الال  رباني بود اما  ود  آیا متعل  بور سوبيل نجوا  مي

تحصدهتت چرا؟ براي  اطر اینکوه  «.بود  یا نه تردید دار 

از بخوايدد فقد  خوايد که انسدان یک نهت صاف تی

ي يددف  دیادا يهچ چهد  و به نور پنا  ببادظلشات 

ملوول ...  و فقووه ،تفسووير ،منطووق ،ادبيووا  وانوودن  .نباشددد

 دبسوتان انسوان را بوه جوایي اسوت. اموا دبسوتانهاي درس

اموا  انودازد.مويمشوکل را به ش انسان نفقط نبود .رساندنمي

همه الز  است  اللو  این. رساندنمي ش انسان را به جایينبود

بوه باید اما  وب  واند و فهميد آنها را باید  وشش  رد و و 

 . واند  اطر درس این مسائل

 و اگورهووس دنياسوت  آنهواهووس  بينوداما حضور  مي

 ميل شود لذا شان ميآلت دست ياموزدالل  ب آنهابه  بخواهد

 نود و بورد و بوا او صوحبت ميميبيرون شوهر به تنهایي را 

 . ه من دانشجو ندار فرماید مي
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 ودا و  -این انقمب شودی   هبالحمدهلل موفق حاال  ه ما 

دهنده  را غریق رحمت بکند و ما را ادامهمرحو  اما  و شهدا 

باید يوسی ج  نجات از جهل به ندور  -نان قرار بدهدراه آ

ان  ،اهلل ازدوا  بکنوي  ان شاء ،زندگي بکني  .نداشعه باشهم

 .اینها هدف نيستی  از هيچ  اما شاء اهلل نسلي درست بکني 

ست  وه حضور  ا هدف این همه اینها لواز  زندگي است اما

 :دنفرمایمي

 «لم يستضيئوا بنور العلم»

به سوي نوور از تاریکي بخواهد  واه   ه من  سي را مي

یا پي پولند  .نيستاما من بگيرد  فرار  ند و نور الل  را ازالل  

 واهنود الل  را موي .یا پي مقامند یا پي دشمني با یکدیگرند

نفور  این است  ه من با تو ی  . نندبراي این مسائل وسيله 

  .ندار  سي را  .دار  حرف ميزن 
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اسوت. تحصيل الل  درست شده  وراه نجا  هلل احاال بحمد

ن شواء اهلل إرویود شما برادران و الزیزان باید از اینجا  ه موي

را بوا  علدههم اسسدتمپنا  بادن از ظلشات به ندور امشدهسوغا  

  ودتان ببرید. 

 را  ظايای  تحصهل علوم .و باطني دارد این راه ظاهر

توسل حدارل در شبانه روز یک بار باطنه  را  و الزم 

بعد از نماز صوب   ،ولو ی  رب  ساالت است علههم اسستمامشهبه 

  وردوقوت موق   و ... . هرظهر یا سحر  هنگا آن، پيش از یا 

بخواند  الليه السم ی  زیار  مختصر از ائمه مخصوصا سيدالشهدا

   ند. و گریه و ندبه و ناراحتي و ناله

 انواع گريه

. ی  جوور سوا تگي  وه مسئله ناله و گریه دو جور است

در توا زنود ید ولي  ود  را به گریوه مويآنمي ا د  گریهآ

سوزد اما ی  وقت نه، جگر  مي .مصيبت ثواب ببردمجلس 
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  .شوودمي ن موق  فریاد و ناله ه  الباد وقتي جگر سو ت آ

و  سر ه  سي ایراد گرفت  ه اگر اینجا الرض  ن   ه این را 

 آمده است.مفاتي   جوابش در همين صدا در گریه نباید  رد

طلب ن از مدینه به  راسارا  الليه السم اما  رحاچون مامون »

 حضر  به جهت ودا  با قبر پيامبر دا ول مسوجد شود  رد 

ن شاء اهلل شما براي ودا  دا ول إحاال من  ه توفيق ندار   -

  « ردمي مکرر با قبر آن حضر  ودا  - واهيد شد  حر 

  .یعني با حضر  و اال قبر  ه ودا  ندارد

 «نزد قبر گشتبرمي مد و آمي و بيرون»

دانست  ه سفر آ ر  اسوت مي چون برود آمدنمي دلش

 .و دیگر مدینه را نخواهد دید

 «هر دفعه صداي مبار ش به گریه بلند بود»

در ودا  بوا  الليوه السوم  صداي حضور  رحواگوید ببينيد مي 

و دل ها ن گریوهآ دایا از  ؛بود بلندجد  در مدینه به گریه 
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دارنود ها و زیار ها هایي  ه شيعيان در مواق  حر سو تگي

 ما را بي نصيب مفرما.

اء اهلل ن شوإگوید  ه من جلو رفت  و گفت   ه مي راوي»

. فرمودند: نه! مرا زیار   ون. از سفري است پر  ير و الافيت

  «شو .مي اینجا  ه برو  در غربت پهلوي هارون دفن

 زموواني  ووه»فرمودنوود: آن حضوور   ووه انوود روایووت  رده

 راسوان بورو ، اليوال  وود را  واست  از مدینه به سوي مي

  «جم   رد  و به ایشان امر  رد   ه بر من گریه  نند؛

هواي  ند، زنگمي گریه  ردن از راه محبت انسان را پاس

  دایا ما را بي نصيب نفرما.  .بردمي قلب انسان را

امر  رد  آنها را  وه بور مون گریوه  ننود توا گریوه ایشوان »

  «بشنو ؛

نيست، یعني نالوه  ننود، فریواد  گریه آهسته  ه شنيدني

گویود وقتوي بزنند، مصيبت به پوا  ننود. آن شواالر هو  موي
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رسويد  فرمودنود: بلودي شوعر  الليه السوم  دمت حضر  صادق

بخواني؟ الرض  رد  بله. فرمودند: بخوان. شرو   رد . دیود  

الليوه زنان حضر  صوادق ها از پشت پرده بلند شد وصداي زن

  ردند.مي شيون السم 

به همه دوستان و زائران ن شاء اهلل إاميدواری   ه حضر  

 شان نظري بکنند. و به این پير مرد روسياه در  انه

ن شاء اهلل  ه همه با محبت و گریه از دنيا بروی ، درحال إ

زیور زیار  از دنيا بروی . ممکن است انسان در تخت  واب و 

بيمارستان    بهاجراحي باشد اما در حال زیار  باشد. توجه

و اموا   السوم   الليهو ائمه الليه السم   به اما  رحاانباشد بلکه توجه

 باشد. الجل اهلل تعالي فرجهالصر

 عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ  وَصَلَّي اهلل


