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 خلعتی برای مومنان

و از آن جمله  هستندقرآن کریم دارای شرافت همه آیات 

ن اال استت کتهآیات  ترینفیکه یکی از شراست الکرسی  یةآ

 تالوت شد. 

 «النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِيُّ اهللُ»

                                                                        

-  25 آیه بقرهسوره  
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خداوند متعال یک خلعتی به گرایش یافتگتان در این آیه 

ای ماننتد هتچ  فرشتتهشتاید به خود و دینش عطا کرده که 

خداونتد ولتی  :فرمایدباشد. مین دارااین خلعت را بنده مؤمن 

 «آمَنُيوا الَّيذینَ وَلِييُّ اهللُ» آیه .نداهکسانی است که ایمان آورد

انسان تالش کند و خود را به  تاخلعتی است برای اهل ایمان 

در نتچجه در والیتت  و ایمان به خدا و رسول و قچامت برساند

 و، متصدی امتور او هم ضامن کار اوخدا قرار بگچرد و خداوند 

 سرپرست او بشود. خوشا به حال اهل ایمان. 

از وقتی بنده و شما مختصر عقلی از خدا گرفتچم باید این 

آیه را برای خود هدف قرار دهچم که جان و عمر ما ارزشی در 

تحصیل ایمانی که خدا انسان یعنی در برابر برابر آن ندارد. 

 !یعنتی هته این سرپرستی دانچد میآیا . را سرپرستی کند

 رسچد. هر هه تا صبح فکر کنچد به آن نمی
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هستتند. از  ...پرست انسان پدر و مادر و جتد بتگرو و سر

شتود پتدر ایتن  ترف و آن  ترف متولتد می بچتهوقتی که 

 کنتدمتی فراهم را امکاناتیبرای مادر  وگردد رخد و میهمی

. با تلفتن مهچا شوداست غذای مناسبی برای  فل  که شچر تا

کند پرسد. به پسر و دختر بگرگش سفارس میاحوالش را می

 ،گریته کترد بلنتدش کنچتداگتر  ،این بچه را تنها نگذارید که

 ،کتم نباشتد شلباست .دهچتدبزبانش را بچرون آورد به او شچر 

همچنطتور ایتن  .باران به او نخورد ،گرمش نشود ،سرما نخورد

آیتا  - ؛کنتداین  فتل می فدایانرژی وجودش را  ،سرپرست

ایتن تتان در ختانوادهاید نشدهدار بچه و شما که هنوز متأهل

از شما  تانمادر وپدر آیا یادتان هست که اید  دیدهرا  مسائل

حاال با ایتن توجته دقتت کنچتد کته  - ند کردمیسرپرستی 

. خوشتا شوممؤمنان میمن سرپرست  :فرمایتدمیخداوند 

بایتد دیتد ایمتان هچستت و هگونته  لتذابه حال اهل ایمان. 

 شود  تحصچل می
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 و ظلمت ایماننور 

گوهری است کته در زنتدگی قبتل از تولتد بته ایمان یک 

ختو   شتود. پتدر و متادرِوسچله پدر و مادر پایه گتذاری می

ای کته داریتم عمتل ما  بق وظچفهتپد که نکند شان میدل

ش را هتایقابلچت آمدبه دنچا و در نتچجه وقتی اوالدمان نکنچم 

 گونتهند ایتنمتؤمن باشتپتدر و متادر از او گرفته باشچم. اگر 

 د.هستن

 تانچک بچن که واقعاً دلسوزانه درصددند  یبه حاج آقاخدا 

در  .توفچق بدهدهای مفچد تهچه کنند برای شما عگیگان کتا 

 که برای شما تهچه شده« شرح زیارت امچن اهلل»کتا  مقدمه 

حاج شتچ   انسرگذشت مختصری از پدرشعگه دامآقای تحریری

گتاهی صتدای  :دنتفرماید. مینکنمحمود تحریری را نقل می

 :فرمتودکترد. و میناله و گریه سحر او مرا از خوا  بچتدار می

ختدا خانته  . یعنتی درِاممن شماها را با گریه بزرگ کرده
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 .امسرپرستم خدا بوده و من هچ  کتاره بتوده داشتم وگدایی 

را حفت  ها کردم که ختدایا ایتن بچتهفقط از خدا گدایی می

 .به جایی برسان و کن، بگرو کن

شود. حاال مقدار زیادی از ایمان به وسچله خانواده تهچه می

مادر متا موفتق  و اگر ما در دوره  اغوت زندگی کردیم و پدر

باشتند برای متا که سرپرست خوبی نشدند به هنچن سعادتی 

  هاره دارد.

 «النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِيُّ اهللُ»

 در ما تهچه شده به وسچله ختانواده ی کهظلماتاز ری اقدم

 و به وسچله دبستان نادرست، معلم نتادانبوده و مقداری هم 

مقتتداری از عمتتر متتا در یعنتتی  .بتتوده استتت محتتچط فاستتد

، بتتا ل و نتتادانی در دبچرستتتان و دبستتتانهتتای جهتتتتتاریکی

که از ختدا  است معاشرت دبچران و معلمان نادان سپری شده

ما در فرهنت  استتعماری بتگرو  لذاپچامبر بی خبر بودند.  و
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تتا . استت شدهما متراکم درون در این ظلمات همه  و شدیم

آن ظلمتاتی کته بتا حتاال  .ایمبته  لبگتی رستچده االن اینکه

  شدیم هه کنچمآلوده می هابایست به آننمی

 درمان ظلمات

بایتد غنچمتت  این هند ساعتی که اینجا مشرف هستچم را

گونته ایتندر مفاتچح ا  هون در زیارت این بگرگوار بدانچم. هر

  خوانچم:می

 «نشچنی نگد سر آن حضرتپس می»

 کنتدنمی یایم. حاال فرقباالی سر نشستهن اال چدفکر کن 

ن باالی کند که اال، صدق میمتر فاصله داریم 0 یا 0 که

 سر نشسته باشچم. 

 «اهلل يَّلِیا وَ یکَلَعَ المُالسَّ :گوییو می»
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 وَلِييُّ اهللُ» ولی ختدا کتهای کنچم ما به تو سالم عرض می

متأمور  وهستتی  و تو نائب والیت خدا بر سر متا «آمَنُوا الَّذینَ

 والیت ما هستی. 

 «اهلل ةَ جَّیا حُ السَّالمُ عَلَیکَ »

 تا اینکته سرپرست قرار دادم برای شمافرماید من خدا می

سرپرستتی متا را کسی نتواند به خدا عرض کند که خدایا تو 

 گوید:می بعدنکردی. 

 «االرضِ ماتِلُي ظُاهلل فِ ورَیا نُالسَّالمُ عَلَیکَ »

 یُخْيرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِيُّ اهللُ»را باید در کنار عبارت این  

 قرار داد.« النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ
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 ائمهجایگاه قبور 

هتای آنها مصتباح دریی هستند که هامشکات علچهم السالمائمه

. لتتذا یکتتتی از بگرگتتان متتتا مرحتتتوم 1درخشتتتندختتدا می

کته  –در تفستچر آیتات پایتانی ستوره واقعته  علیهاهللرحمةشعرانی

دانم خودش به این تفسچر هدایت شده بتود یتا از جتایی نمی

  .دنفرمایمیبه همچن مطلب اشاره  -دیده بود

 «2وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ  النُّجُومِ بِمَواقِعِ أُقْسِمُ فَال»

من بته مواقت  فرماید میخدا که نقدر قسمش مهم است آ

! ختورمقستم نمی امنجومی که برای هدایت خلتق قترار داده

و قبوور امموه ها به ضریحمواقع نجوم  :دنفرمایایشان می

 .خدا هستند هایکه اینها پناهگاه .تفسیر شده استاطهار 

                                                                        

-  فِیها مِصْباحٌ کَمِشْكاةٍ مَثَلُ نُورِهِ» :05آیه نور سوره» 

 7و  5سوره واقعه آیه  -2
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هتای متا آمتدنبته اینجتا هتا و یکی از لطایف این زیارت

 وجتود دارد.است کته در دعاهتا و زیتارات  یمطالب برخورد با

. حتاال مطالعه کنچم رسچم ببچنچم ونمی و منتهی ما کار داریم

 تازهکند میفکر  وآدم مطالعه  مده وآفرصت به دست که این 

 ه خبر است. فهمد همی

انبچاء و اولچاء برای هدایت بشر از ظلمات بته نتور وظچفته 

دشمنان یعنی ند. بودمعاصرین آنها منافق اغلب دارند. منتهی 

نتد. ایتن بودناستپاس شکر معنویات ختدا  نسبت به ی کهحق

گرفتار عاقبت آنها را  و کردهبا آنها مقابله با خشونت است که 

شمشتچر  یتا بتاکشتند زهر کشتنده می بایا و کنند زندان می

بر خلقو   ایبه گونهخداوند متعال  اماکنند. پاره میپاره

گذارد که دیگر نتوانند این گناهوان را انجوام منت می

همین قبوور هم دهند و جلوی نور خدا را بگیرند. و آن 

نتدارد  ای وجوددیگر اینجا زهر کشنده است.اولیاء و انبیاء 
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... بچتتل و کلنتت  و بتا گتتاهی  . البتتهاننتتدکته بتته اینهتا بخور

 تولی  هتاکننتد امتا ایتن ویتران کتردنمیهتایی گریویران

. استتائمته  شهادتد. این غچر از شومی جبرانکشد که نمی

از دستت متا  آنهتا اهریظت زندگیشوند ائمه شهچد میوقتی 

تتتوانچم بتترای تحصتتچل علتتم نمیدیگتتر شتتود و گرفتتته می

 است. کردهای هارهن آشان برویم. اما خداوند به جای خدمت

ختدا این گنبدها به دست خلتق  برای هدایت ما بچنچممی لذا

 هتای مقتدس و ایتنهتا، ایتن صتحنرود، این ضتریحباال می

و علما و بگرگان شود ساخته میاهل خچر به دست ها حسچنچه

 مياتِلُي ظُور اهلل فِينُي»پذیرند و پچش ما را به  لبگی میهم 

یک ساعت زیارت این  برایهچ  قچمتی  .فرستندمی« االرض

مثتل ای با هتر وستچله انساناگر گذاشت.  تواننمی بگرگواران

 «االرض مياتِلُي ظُور اهلل فِنُ»یک رب  ساعت به  و بچاید قطار

 علچته الستالمبر بال جبرمیول مثل این است کهبکند عرض سالم 
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 ،خودا را ییوارک کورده ،نشسته و به عرش الهی رفتوه

 بته عتالم ظلمتات زمتچن برگشتتهو هایش را خواسته حاجت

  است.

روشتنی بخشتی  منتهتی .پس اینجا مرکگ انوار الهی است

صالح نچستت.  اآلن و این نور را بعد از مرو خو  می فهمچم

متا یتک  مثال مخلوط نکرده کهبا هم خداوند دنچا و آخرت را 

بچتایچم. بته دنچتا  هتم ستاعتیتک و بترویم به آخرت ساعت 

دنچای ظلمانی ارزش آن را ندارد که انتوار الهتی در  .شودنمی

تهچته این مراکتگ  و فقط این وسائل جور شده .آن ظهور کند

بچتان  و این کلمات برای هتدایت متابشویم مشرف  تا ما شده

 . شود

  :در آیه مبارکه خوانده شد

 «النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِيُّ اهللُ»

                                                                        

-  25 آیه بقرهسوره  
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 ،مند بشتوندخداوند سرپرست کسانی است که به او عالقه

. خودشان را به بندگی بپذیرنتد و بندگی کننداو را به خدایی 

 کند. اینها را از ظلمات خارج می خداوند

 فهمیدن تاریکیراه 

کنچم دنچا  بچعت که ما خچال می استدر این ما ظلمات 

تتتر روز بتته روز تاریتتکو کنچم استتت و غافالنتته زنتتدگی متتی

تاریتک شتدیم حتس تتاریکی فهمتی از متا وقتتی شویم. می

کنچم دنچتا . خچتال متیآرامش داریتمکنچم رود. خچال میمی

جهان همچن است که هست، زنتدگی  ،همچن است که هست

 و ر زنتتدانچمحتتال اینکتته متتا د کتته هستتت وهمتتچن استتت 

وقتووی امتتا فهمچم. نمتتیو در تتتاریکی هستتتچم  ،فهمچمنمتتی

اسوت کوه خودمان را با بزرگان مقایسه کنیم آن وقت 

 . ر تاریکیمقدفهمیم ما چمی
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ختدمت  کتهیکی از دوستان یک ساعت پچش نقتل کترد 

ایشان ستفارش کردنتد  .بودیمحسچنی زنجانی آقای عگالدین 

 مطالعته کنتچم. شتاید من توربگرگان را علماء و  تکه احواال

 تاحتواال و شان همچن است. وقتی آدم کتتا  را بتاز کنتدای

 ،مرحتوم محقتق ستتبگواری ،مالصتتدرا ،مجلستچچن ،شتهچدین

و را بخوانتد  ...امام امت و  ،شاه آبادیآیت اهلل  ،شعرانیعالمه 

در فهمتد تتازه میاین اثر را دارد کته  با خودش مقایسه کند

، بخوانتد ایافستانه صترفا آدم بخواهتد تاریکی است. نه اینکه

بترای متردم و شتود بن دادان، حکایتتاری  بخواند تا یتاریخ

اینهتا همته ظلمتات استت. فقتط آن  .حرف بگندو منبر برود 

 «داستتان راستتان»مثتل کتتا  گوهری با  انسانموقعی که 

را مطالعه کنتد ختودش را زندگی جنا  ابوذر و برخورد کند 

را  خودش بخواند تاریکیآن را هر مسلمانی  .بچنچدتاریک می

 نه امام بود ،یک مسلمان بچشتر نبود همهون اباذر  فهمد.می

در درون او اما یک آتشی نسبت به بندگی ختدا  ،نه پچغمبر و



                                                 2جایگاه قبور ائمه

 

 

برای سوخت و زندگی را افروخته شده بود که در آن آتش می

در برابر کوه رحمتت هستی را  و مال و جان و کردفدا میآن 

 شمرد. کاه می وناهچگ و نعمت الهی 

 درسمن ور این است که اساتچد محتترم وقتتی مشتغول 

متا کته روز شنبه مطالب را هم بچان کنند. مثال شوند این می

برای متا اصتول یتا  و قرار است رویمخدمت استاد محترم می

  :گوید. اول بفرماید کهبفقه یا فلسفه 

 استت. تهچه شدهبرای شما  «تان راستانداس»کتا  آیا  -

  :گویچدشما می  تهچه نشده تهچه کنچماگر 

  ؛بله -

 اید  شرح حال ابوذر را دیده آیا -

 نه. -
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 ایمان ابوذر

دو سته  «داستتان راستتان» کتا مرحوم استاد شهچد در 

از آنهتا داستتان . یکتی استت ابوذر را آورده اتاز جریان مورد

 . است «بود به دوشآبش  مشک ای کهتشنه»

مدینته فاصتله آن از با ستپاه روم کته « تبوک»در جن  

سی هگار نفری بترای دفتا  با جمعچتی  زیاد بود پچامبرخچلی 

. آفتتا  بتر سرشتان سرحدات اسالم حرکت کردنتدبه سمت 

بارید. مرکب و آذوقه به حد کافی نبود. خطر کمبود آتش می

بعضتی از  من نبتود.آذوقه و شدت گرما کمتتر از خطتر دشت

 سست ایمانان در بچن راه پشچمان شدند.

هتر از رفتن باز مانتد. ابتوذر جنا  ابوذر شتر بچن این  در

ناهار وسایل الزم را به دوش  .حرکت نکرد شکاری کرد شتر

. در بتچن راه تشتنه به راه افتتادپچاده به دنبال قافله و کشچد 
                                                                        

-  ،داستان داستان راستان0  
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این ابر بارشتی  شایدزد که  . نگاهش به ابری افتاد. حدسشد

مقتداری گتودال در یتک . دید رفتآن باشد و به  رف  کرده

پر کرد. اما فرصتت آ   را. مشکش باران جم  شده استآ  

در آن خوردن به خودش نداد. گفت نکند پچامبر تشنه باشتد. 

 دوش را بتهمشتک آ   واثاثچته شتتر  ،تشتنهبا زبتان بچابان 

 کشچد.

توانتد میهچتگی  ههت «آمَنُوا الَّذینَ وَلِيُّ اهللُ»غچر از نچروی 

 و به او بنگین بدهد  هچ  کتامچونیو موتور او را راه بچندازد  

 تواند هنچن باری را بکشد مگر ایمان. نمیقطاری 

گوینتد امتروز بته متا میکفایه و  مکاسب دچتااسآن وقت 

ایتن اول کنچتد مطالعته را مکاستب و کفایته  خواستچدوقتی 

 خواندن  لبه است که درس گونهکنچد. اینمطالعه داستان را 

و خودش را شود مخلوط میبا تهچه ایمان و محبت و معرفت 

هوس نورانچت در  لذا ،ببچندمی در ظلمات و دیگران را در نور
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 لبته هتچ  وقتت بته ستواد در این صتورت دلش پچدا شود. 

متن کجتا گویتد میبا ختودش کند. هون داشتن افتخار نمی

ام اما سه سال فقه و اصول خواندهکه کجا! حاال بر فرض اباذر 

 بهگچر بکنم مثل ابوذر اگر در یک بچابانی  م کهنچست گونهاین

هتا از روحانچتت فرستن  باشم. بنتابراین فکر پچغمبر و امامم

 ام. افتاده عقب

. نته رفتتنجلتو  برایاست  ایها وسچلهاین درس خواندن

 سه در حال تمام شدن است یا سطحمم که الاینکه به خود بب

اینهتا افتختار  نته! .روممی درس خارج فالن آقاسال است که 

من سته ستال استت کته  این است که بگویی:افتخار نچست. 

ام و تشتنه ایمتان بته ختدا و پچغمبتر داستان ابوذر را خوانده

یک سرپرستی در بچابتان هتدف یا  یول یا اگر موال لذاام شده

روم تتا او را یتاری می به سوی اوبگچرد  قرارتشنگی و دشمن 

اسالم منت ر هنچن افرادی است تا انشاءاهلل ظهور پچدا . منمای

 کند. 
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یکووی ای بهتوورین و مهمتوورین درو  مووا بنتتابراین 

آن وقت بته  .یمهست که ما در ظلماکاست  فهمیدن این

مُأ فَيال» در تفستچر آیته شتریفهکه  آنچهوسچله   بِمَواقِيعِ قْسيِ

نتور  ائمتهقبتور شتویم کته متوجته میگفتته شتد   «1النُّجُومِ

ند. اشتدهبه خاک سپرده  ی کهنجومند. نجومو ائمه د ندهمی

بترای زوار، متوستلچن، کته نجوم حفاظت ختدایی در زمتچن 

برای هر کتس  و گرفتاران در بچمارستان، مقروضچن، مدیونچن

بته موفتق حاال کته  لذا .کنندمی پراکنی نور که حاجتی دارد

 :کنچمایم عرض میهشدزیارت 

 «االرضِ ماتِلُي ظُاهلل فِ ورَیا نُالسَّالمُ عَلَیکَ  »

 

                                                                        

-  سوره واقعه آیه5 
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 راه تهیه ایمان

که از این نور باید به ما برسد و ما را از بچچارگی  اثریآن 

لتذا وقتتی بته . هو  پیوستن به نور خداستنجات بدهد 

 حضتترتختتدا نتتوری مثتتل دانتتچم و متتیگتتردیم برمیتهتتران 

اند زیتارتش مثتل فرموده ودر آنجا گذاشته  السالمعلچه عبدالع چم

 دیگتر در  مانتدمی علچته الستالمزیارت جدش حضرت سچدالشتهدا

هتم اگر هرا کوتاهی بکنچم   .کنچممیتجدید ن ر مان زندگی

و دهچم را به خا ر آنها اهمچتت متی مانا تحصچالتبگویچد م

رصتت فآیتا . امتا قبولکنچم. رفتن پچدا نمیبه زیارت فرصت 

 یا هر شب مثال دو رکعت نماز یا نداریم که هر روزهم این را 

یک زیارت وارث بخوانچم و برای آن حضرت هدیه کنتچم کته 

حضتترت  گتتاهحجتتره و مدرستته متتا ماننتتد کابتتل بتتا زیارت

نتور  و قلتب متا از آندل  و متصتل بشتود علچه الستالمعبدالع چم

زیتارت  0دو ستال  یایک  ی بچنچم می موق یک   !بگچرد
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آن شهچد بگرگوار،  ایم، برایخوانده علچه الستالمحضرت عبدالع چم

ری منت  که خدا به اهل تهران و علچه الستالمآن نائب امام حسچن

 . است اینجا قرار داده در برای مااو را  گذاشته که قبر

 1«عَظیمٌ تَعْلَمُونَ لَوْ لَقَسَمٌ  إِنَّهُ  وَ النُّجُومِ بِمَواقِعِ قْسِمُأ فَال»

 وداع

قمتی را زیتاد عبتاس شچ   خصوصاخدا درجات محدثچن 

در دستترس متا قترار ایتن زیتارات را کند که اینطتور آستان 

آورده استت یک وداعی درباره آن حضرت در مفاتچح  .اندداده

 این کلمات را با هم عرض بکنچم: که خو  است

 «مُوَدِّعٍ مَ الرِّسَالَةِ سَال وَ مَعْدِنَ  النُّبُوَّةِ بَیْتِ  هْلَ یَا أ عَلَیْكُمْ  مُ السَّال»

 .کنچموداعی عرض می سالم

                                                                        

-  سوره واقعه آیه5  و7 
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 « قَاٍٍال سَئِمٍ وَ ال»

 ایتم.سه روز اینجتا بتوده یادو که ایم نه اینکه خسته شده

  کنچم.با نشاط عرض می و تازه و سالم تر بلکه

 « وَ بَرَکاتُهُاهللِ ةُ وَ رَحْمَ»

به ما داشتچد را جبران کنتد کته  شما که الطافیخدا این 

کسانی هم کته در اینجتا زحمتت  .از ما پذیرایی شددر اینجا 

حتتوزه، استتاتچد و دیگتتر محتتترم کشتتچدند مثتتل تولچتتت 

بودند، که  علچه السالمگگاران امام رضاکشان در واق  خدمتزحمت

باعث شدند ما این توفچق را پچدا کنتچم و بته زیتارت مشترف 

 .شویم
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هْلَ  وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْكُمْ أاهللِ  ةُ قَاٍٍ وَ رَحْمَوَ ال سَئِمٍال  وَدِّعٍمُ مَ سَال»

 1«مَ وَلِي  ََیْرِ رَاٍٍَِ عَنْكُمْ سَال ،حَمِیدٌ مَجِیدٌ إِنَّهُ  الْبَیْتِ 

دوستتی بته شتما عترض  ما سالمِیا علی بن موسی الرضا 

  .محبت از روی حرارتِ سالمی کنچممی

 «كُمْ مُنحَرِفٍ عَنوَ ال»

نخواسته یک انحرافتی در کتار متا باشتد. متا  نکند خدای

  کنچم.منحرفچن را به شما عرض می سالم غچر

 «مُسََْبْدٍٍِ بِكُمْ وَ ال»

غچر از شما بترای متا  ایکنچم که هارهمین را هم این فکر

  باشد که دنبال آن برویم.
                                                                        

-  سالم خداحاف ی، نه از روی خستگی و نه از روی ناراحتی؛ ورحمت خدا و برکاتش

نچگ برشما اهل بچت باد که به راستی او ستوده و بگرگوار استت . ستالم دوستتی کته از 

 شما روی گردان نشده
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 « مُِِْْرٍ عَلَیْكُمْوَ ال»

 غچر از شما نداریم. هم انتخابی  و

 «زَاهِدٍ فِي قُرْبِكُمْوَ ال»

  .خواهچم از شما کناره بگچریمنمی و

 «زِیَارَةِ قُبُورِکُمْ آخِرَ الْعَهْدِ مِن اهللُ جَعَلَهُ ال»

زیتارت متا آخترین که ایتن زیتارت،  نکند اهلل وٍِسُرَ بنَ ایَ

   باشد.

 «وَ إِتْیَانِ مَشَاهِدِکُمْ»

  .که پای ما از این مشاهد مشرفه شما قط  بشود نکند

وْرَدَنِي فِي زُمْرَتِكُمْ وَ أ اهللُمُ عَلَیْكُمْ وَ حَشَرَنِيَ وَ السَّال»

 «حَوْضَكُمْ
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بتر ستر آن راه  ی راکست اگترشما یک حوضی دارید کته 

 .شودقسمتش می یبدهند سعادت ابد

 «نِّيرْضَاکُمْ عَوَ أ»

 .خدا شما را هم از ما راضی کندخدا از شما راضی است. 

 «وَ مَكَّنَنِي فِي دَوْلََِكُمْ»

صتف خدا فرزند عگیگ شما را زود بچاورد و ما پشت ستر او 

  .و نماز بخوانچمبکشچم 

 «رَجْعََِكُمْحْیَانِي فِي وَ أ»

  .داگر مردیم باز ما را برگردان



                        2                         2جایگاه قبور ائمه

 

 

ذُنُوبِي  یَّامِكُمْ وَ شَكَرَ سَعْیِي لَكُمْ وَ ََفَرَوَ مَلَّكَنِي فِي أ»

 1«قَاٍَ عَثْرَتِي بِحُبِّكُمْبِشَفَاعََِكُمْ وَ أ

هتای خدا ببچند در دل ما عالقه به شتما هستت کردهاگر 

  .گچردمیناشایسته ما را قلم 

 «عْلي کَعْبِي بِمُوَاالتِكُمْوَ أ»

 شما به ما رتبه و جایگه بدهد. یخدا به خا ر دوست

 «عَزَّنِي بِهُدَاکُموَ أ وَ شَرَّفَنِي بِطَاعََِكُمْ»

                                                                        

-  شتما  کوششتم را در راهو در عصر فرمانروائى شما مرا مالک امتر  قترار دهتد، و

از لغتگش و محبتم بته شتما را با شفاعت شما بچامرزد، و به یمن  ، و گناهمبپذیرد

گناهم درگذرد.



                        22                         2جایگاه قبور ائمه

 

 

یقچن مثل ابوذر که  ای نصچب ما بشودگونههدایت شما به 

 ماتِلُي ظُاهلل فِ ورَنُ»و  «ینَِمَ اهللِ بلُ حَ»در زمچن کنچم که شما 

  هستچد. اینها را بفهمچم و دور عالقه به شما بگردیم. «االرض

اً ی  سَالِماً ََانِماً مُعَافاً ََنِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ یَنْقَلٍُِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً »

 أفْ َلِ مَا یَنْقَلٍُِ بِهِ أحَدٌ مِنلِهِ وَ کِفَایََِهِ بِ وَ فَ وَانِ اهللِ فَائِزاً بِرِض

 1«زُوَّارِکُمْ وَ مَوَالِیكُمْ وَ مُحِبِّیكُمْ وَ شِیعََِكُمْ 

برگشتت متا و  به وسچله شما ن ر الهی به متا شتده باشتد

 .فالح و رستگاری باشدبا برگشت 

 « الْعَوْدَاهللُوَ رَزَقَنِيَ »

                                                                        

-  و مرا در پرتو هتدایت شتما عگیتگ گردانتد، و بتا بهتترین ره آورد  از رستتگار  و

خشنود  خدا و تفضل و ه کامچابى و برخوردار  و سالمت و عافچت و توانگر  و نچل ب

و موالى و دوستان و شچعچان شتما بتا انتدوختن کفایت و حمایت او، که یکى از زائرین 

 م بازگرداند.ه شهر و دیارگردد، بو ن بازمىه آن ب
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باشد  ما آخرین زیارت این زیارتکه  مبادا اهلل وٍِسُرَ بنَ ایَ

هتر ستال بلکته هتر  .«الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ »بلکه ما دوست داریم 

 شود.باین تشرف قسمت ما  بار شش ماه، بلکه هر سه ماه یک

 «انِي رَبِّي بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍبْقَ مَا أ»

 نچت صادق به ما بده.

 «وَ إِیمَانٍ و تَقْوَى»

 باشچم. هم قرار بده و متقی  خداما را مؤمن به 

هتر  و دارد بایتد بترویمالزم ایمتان و تقتوا کته  هر راهتی

هایی جوانبرای  د هم بایدتچااس زحمتی که دارد باید بکشچم.

  ریگی کنند.که در مجلس ما هستند ایمان و تقوا را برنامه

 «ٍٍ ََیٍِّوَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَال»
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خطا  با به بعد  از اینجا و خود امام بود اخطا  بتا اینجا 

 کنچم:دعا میخداست و 

ةِ عَلَیْهِمْ تِهِمْ وَ ذِکْرِهِمْ وَ الصَّالزِیَارَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِناللَّهُمَّ ال»

یمَانَ ورَ وَ اإلِوْجٍِْ لِيَ الْمَغْفِرَةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْخَیْرَ وَ الْبَرَکَةَ وَ النُّوَ أ

فِینَ بِحَقِّهِمُ الْمُوجِبِیَن وْلِیَائِکَ الْعَارِوَ حُسْنَ اإلِجَابَةِ کَمَا أَوْجَبْتَ ألَ

 1«ینَ إِلَیْکَ وَ إِلَیْهِمْبََِقَرِّوَ الرَّاَِبِینَ فِي زِیَارَتِهِمُ الْمََُاعَََهُمْ 

در رابطه با مطالعته  عزه دام همچن معنا را امروز آقای عگالدین

زیتتارت ببچنتتچم بایتتد . لتتذا فرمودنتتد توصتتچه زنتتدگی بگرگتتان

  .اندهگونه بودهواقعی کنندگان 

                                                                        

-  خدایا، این بار را آخرین نوبت زیارت متن از ایشتان و یتاد ایشتان و تقتدیم درود و

تحچت به ایشان قرار مده، و آمرزش و رحمت و خچر و برکت و کامچابى و نور و ایمان و 

دعایم را، بدان گونه برا  متن واجتب و الزم ستاز کته بترا  آن گتروه از حسن اجابت 

شتان را بتر ختود واجتب حق ایشان عارفند، و  اعتته ا  که بدوستانت واجب ساخته

 جویند.اند، و در زیارت ایشان راغب و شائقند، و بدرگاه تو و ایشان تقر  میساخته
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 «وَ مَالِي هْلِيمِّي وَ نَفْسِي وَ أبِأبِي أنَُْمْ وَ أ» 

جان متا، جتان پتدر و متادر متا،  :این عالمت محبت است

  شما. فدای نفس ما، مال ما، خانواده ما

 «جْعَلُونِي مِن هَمِّكُمْإ»

  :کنچد دقتخچلی ودا  را قسمت از این 

  .ما را جگء هدف خودتان قرار بدهچد !یابن رسول اهلل

 «وَ صَیِّرُونِي فِي حِزبِكُمْ »

در حگ  شما به قلم لطف شما ثبت  نماتا اسمایم ما آمده

 شود.

 «خِلُونِي فِي شَفَاعََِكُمْدوَ أ»

  :از همه باالتر این است

 «كُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ وَ اذ»
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حتوزه  .نترودکنچد اسم ما یادتان وقتی با خدا مناجات می

ی های شتچعچانگرفتاری وبچچارگی  ما، علمای ما، رهبریت ما،

خشتونت کفتار و منتافقچن و مبتتال بته در ا تراف عتالم  که

  هستند یادتان نرود. تاندشمنان

جْسَادَهُمْ مُحَمَّدٍ وَ آٍِ مُحَمَّدٍ وَ أبلِغْ أرْوَاحَهُمْ وَ أاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى »

 « وَ بَرَکَاتُهُکَثیرَةً و سَالماً وَ السَّالمُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اهللِةً عنِّي تَحِی 

بترای ودا   ،از روی عالقه علچه السالمامام رضا نثار روح مقدس

 سه صلوات بفرستچد. 

 هآلِ وَ  دٍمَّحَي م  لَي اهلل عَلَّصَ وَ


