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 ادػیِ ٍ زیارات هْذٍی

  

 :هقذهِ

 

 

 
 

 هٌجغ هستمل، هَسد تَرِ ٍیژُ لشاس داسد. داضتي ثِ دلیلِ ادػیِ ٍ صیبسات،

 ْذٍی برای ضٌاخت اهام زهاى )ػج(:دالیل اّویت ادػیِ ٍ زیارات، ًسبت بِ رٍایات ه
 ٌِثِ دلیل هجبحج سیبسی، ی ثیطتش ثشای تحشیف سٍایبت، ًسجت ثِ ادػیِ ٍ صیبسات ٍرَد صهی :

ٍ لبلت آى  گفتبسیِ ثبالی ادػیِ ٍ صیبساتحزن  دلیلِ اهب ثٍِرَد داسد؛ سٍایبت هْذٍی، احتوبل رؼل 

 .ادػیِ ٍ صیبسات ٍرَد ًذاسد ای ثشای رؼل اًگیضُ ؛هٌبربت ثب خذاستوِ 

 ِادػیِ ٍ صیبسات، وٌٌذ؛ دسحبلی وِ  تشهین اًذیطِ سا داسًذ ٍ هؼشفت رٌّی ایزبد هی ی سٍایبت، ٍظیف

 ٌذ.وٌ یػالٍُ ثش هؼشفت رٌّی، استجبط للجی ػویك ثیي هب ٍ اهبم ایزبد ه

 ٍرَدهبى ثِ اهبم  ولِثیؼت ثِ هؼٌبی فشٍختي ؛ وٌٌذ ادػیِ ٍ صیبسات، ثیي هب ٍ اهبم ثیؼت ایزبد هی

هِلک اهام  ،ٍجَد هاٍرَد خَیص سا ثِ اهبم ثفشٍضین، ایي است وِ  ولایي وِ  ی . حوشُاست

 وٌٌذ. یهذیشیت هوٌٌذ ٍ ثِ ثْتشیي ضىل آى سا  ؛ آى ٍلت اهبم، دس هِله خَدضبى تػشّف هیضَد هی
 

 :دػای ػْذ

ّشوس »دس هَسد دػبی ػْذ اص اهبم غبدق )ع( ًمل ضذُ است:  ؛ٍیژگی خبغی داسًذ وذام اص ادػیِ،ّش 

چْل غجبح ایي دػب سا ثخَاًذ اص یبساى لبئن هب است ٍ اگش لجل اص ظَْس آى حضشت اص دًیب ثشٍد، خذاًٍذ اٍ 

 )هفبتیح الزٌبى، ثبة سَم( «تب ثِ خذهت اٍ دسآیذ. آٍسد، اص لجشش ثیشٍى هی سا دس صهبى ظَْس

 .وٌذ یسّش هیهٔ ثشای هب دػبی ػْذ، تَفیك سرؼت دس صهبى ظَْس اهبم صهبى )ػذ( ساپس 

 ّای هؼارف هْذٍیتهٌابغ آهَزُ

 ادػیِ ٍ زیارات رٍایات هْذٍی آیات هْذٍی



 2 

 !چرا بایذ هیل بِ رجؼت داضتِ باضین؟ اصالً چرا بایذ رجؼت کٌین ٍ
لجل اص ظَْس، ػػش ظَْس، ػػش حیبت است. توبم اًجیبء ٍ ثطشیت، دس اًتظبس چٌیي ػػش ثضسگی ّستٌذ. 

. ثِ ّویي دلیل، توبم اًجیبء ثشای دیذى ایي ضَد ّب رٌیي ّستٌذ ٍ پس اص ظَْس وبهل هی اًسبى ی ّوِ

هشحلِ تىبهل ٍ آى دٍساى حضَس ًذاضتِ ثبضین، یؼٌی ثِ  اگش هب دسوشدًذ.  ػػش، لحظِ ضوبسی هی

 .این اًسبًیت ًشسیذین ٍ سمظ ضذُ

 ضَد؟ ای در ػصر ظَْر اهام زهاى ٍجَد دارد کِ باػث بِ کوال رسیذى بطر هی چِ ٍیژگی
ٍ  ّبی آسوبىَس، دسدس دٍساى لجل اص ظْ «السَّوأءٔ ٍٓهٌَٓؼٓتِ االَْسٕؼٔ ٍٓضبلَتِ »خَاًین:  هی دس دػبی فشد

 الْفَسبدٔ ظَْٓشَ »ثیبى ضذُ است:  دػبی ػْذ دس صهیيٍ  آسوبى دسّبی دلیل ثستِ ثَدى؛ ثستِ است صهیي

ضَد وِ دس صهبى ظَْس،  ایي هژدُ دادُ هی دس دػبی سوبت .«الٌّبسِ اَیٕذِی وَسٓجٓتٕ ثِوب ٍٓالْجٓحٕشِ الْجٓشِّ فِی

ْٔنَّ» :دسّبی آسوبى ٍ صهیي ثبص خَاّذ ضذ  االَْوْشَمِ، االَْرٓلِّ االَْػٓضِّ االَْػٕظَنِ الْؼٓظینِ ثِبسٕوِهٓ اَسٕئَلُهٓ اًِّی اَللَـّ

 اَثَٕاةِ هٓضأئِكِ ػٓلی ثِِِ دٔػیتٓ ٍٓاِرا اًْفَتَحٓتٕ، ثِبلشَّحٕوٓةِ لِلْفَتْحِ السَّوأءِ اَثَٕاةِ هٓغبلِكِ ػٓلی ثِِِ دٔػیتٓ اِرا الَّزی

 ...«اًْفَشَرٓتٕ لِلْفَشَدِ االَْسٕؼِ

 ضَد. ثِ ووبل سسیذى ثطش هی گطبیصِ دسّبی آسوبى ٍ صهیي، ثبػجٍ 

. هخالً صًین غذا هی ،خَاّین ٍ هغلَة هبست چیضی وِ هی سا هتٌبست ثب ًٍذخذا ّب، هٌبربت ادػیِ ٍ دس

دس دػبی ػْذ ًیض، ٍلتی خذا سا ثب اسبهی هخػَظ «. اقیب سص»گَیین:  ٍلتی گشسٌِ ٍ تطٌِ ّستین، هی

 اسبهی ًیبص داسین. است وِ ثِ آى خَاًین، هطخع هی

 «ِاگشفتِ است. ثِ ًَس تَ ًیبصهٌذم.خذایب، ّوِ رب سا تبسیىی فش «اَللّـْٔنّٓ رٓبّٓ الٌ َّرِ الْؼٓظین 

 «َّخَاّن.  خذایب، هي لذست هی «الرَّفیغِ الْك رْسِیِّ ٍٓرٓب 
 سسین:  یثب اسبهی خبظ، ثِ ایي روالت ه ًٍذپس اص خَاًذى خذا

 «ًٍذ ثب دلیل خَاًذى خذا «حٓیَّ... ال حیيَ حٓیّاً ٍٓیا حٓیٍّ، ک لِّ بٓؼٕذٓ حٓیّاً ٍٓیا حٓیٍّ ک لِّ قَبٕلَ حٓیّاً یا

 .ایي است وِ هب ًیبص ثِ صًذُ ضذى دس ػػش ظَْس داسین دس چٌذ رولِ پطت سشّن« حیّ»غفت 

 «ّٓت سشضبس اص ادة است ٍ ثب توبم ایي روال «... الْوْٕٓذِیّٓ الْْادِیٓ االِهامٓ هَٕٓالًَا بٓلِّغْ اَللّـْٔن

 ٍصًی ػشش خذا ٍ آًچِ ػلن خذا ثشضوشدُ است، اداهِ داسد. ضشٍع ضذُ ٍ تب دسٍد ثِ گشاى غلَات

 «َّسا اص یبساى اهبم ٍ  بهخَاّین  سپس اص خذاًٍذ هی ...« ؤَػَٕٓاًِِِ ٍٓ ؤًَْصٓارُِِ هِيْ اجٕؼٓلٌِْی اللَّـْٔن

ایي یبسی، تٌْب هختع صهبى ظَْس ًیست، ثلىِ ثِ ػػش غیجت ًیض . ذدّاساى حضشت لشاس ضگ خذهت

 گشدد.  ثشهی

 .تَاًین سرؼت وٌین وِ هی استل بػواپس اص اًزبم ایي تٌْب 

 بْتریي ػول برای رسیذى بِ رجؼت، یاری اهام در ػصر غیبت است.
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 :دػای ًذبِ

 «َّضشح حوذ الْی ٍ  ثب ایي دػب ...«إٍَلِیأئِکٓ فی قَضأئ کٓ بِِِ جٓری ها ػٓلی الْحٓوٕذٔ لَکٓ اَللَّـْٔن

 دس هَسداسالم  سپس اص سفبسش پیبهجش سسذ. تب ثِ پیبهجش اسالم هی ضشٍع ضذُ پیطیي پیبهجشاىِ حبل

 ضوبسد. ثِ خذا سسیذى ثشهی ،حضشت ػلی )ع( سا گَیذ ٍ دلیل دفبع اص ثیت سخي هی اّل

 «ِون ثَدًذ  گَیذ ٍالؼِ سحلت پیبهجش هیروش  پس اص «فیِْنٕ الْحٓقِّ لِرِػایٓةِ ٍٓفی هِوَّيْ الْقَلیلَ الَّا

 گَیذ: ثیت ٍ اهیشالوَهٌیي سا سػبیت وٌٌذ. دس اداهِ هی افشادی وِ حك اّل

 «َوطتِ ضذًذ،گشٍّی تجؼیذ  گشٍّی ،ثیت دفبع وشدًذ ّبیی وِ اص اّل ىاص هیبى آ «...ق تِلَ هٓيْ فَق تِل

 .ٍ گشٍّی اسیش ضذًذ

 «ْاضبسُ داسد دس اداهِ «...لِلْؤتَّقیيَ ٍٓالْؼاقِبٓة  ػِبادُِِ، هِيْ یٓطأءٔ هٓيْ یَٔرِث ْا لِلِِّ االَْرٕضٔ کاًَتِ اِر ،

ٍاسحبى دس  آًْب ساٍ  ثذّذ ،اهبهطبى دفبع وشدًذ خَاّذ پبداش خَثی ثِ وسبًی وِ اص خذاًٍذ هیوِ 

 ضًَذ. وٌٌذ ٍ ٍاسث صهیي هی یؼٌی سرؼت هی. لشاس دّذصهیي 
 

 :دػای دٍراى غیبت
اهبم  اصذ سؼی ػخوبى ثي سا. ایي دػب است دٍساى غیجتتشیي دػبّب دس حَصُ هْذٍیت، دػبی یىی اص هْو

ٍ اگش ثشای تَ ػزسی »دس هفبتیح الزٌبى ایٌگًَِ آهذُ است:  همذهِ ایي دػب دس ًمل وشدُ است.)ػذ(  صهبى

وي  ثبضذ، اص رویغ آًچِ روش وشدین، )آًچِ اص ادػیِ ٍ صیبسات هتؼذد وِ دس وتبة آهذُ است( پس حزس

ثِ ضیؼیبى ضٌبختین. ثِ دسستی وِ  ًٍذاص تشن وشدى ایي دػب؛ ثِ دسستی وِ هب ایي دػب سا اص فضل خذا

 «هخػَظ وشدُ است.خذاًٍذ هتؼبل، هب سا ثِ ایي دػب 

 ػَظ دػب ّستین، ًِ دػب هخػَظ هب.ًىتِ لبثل تَرِ دس اًتْبی روالت ایي است وِ هب هخ

 ایي رولِ ًطبى دٌّذُ ضأى ٍ هٌضلت ثسیبس ثبالی ایي دػب است.

 ضَد. ثْتشیي صهبى ثشای خَاًذى ایي دػب، ػػش روؼِ است. توبم هؼبسف هْذٍیت دس ایي دػب هطبّذُ هی

 «َّایي دػب ثب  «...رٓسَٔلَکٓ اَػٕرِفٕ لَنٕ ًَفْسٓکٓ، ت ؼٓرِّفٌْی لَنٕ اِىْ فَاًَِّکٓ ًَفْسٓکٓ، ػٓرِّفٌْی اَللَّـْٔن

ی ػذم ضٌبخت، گوشاّی  ٍ ًتیزِ ضَد ضشٍع هی ، سسَل اهلل ٍ حزت خذادسخَاست ضٌبخت خذاًٍذ

 ضَد. دس دیي ثیبى هی

 «َّاص ایي دػب شاصّبی پبیبًیِف دس ...«السَّالمٔ ػٓلَیِْٕنٔ هٔحٓوَّذ آلِ خ صٓوأءِ هِيْ تَجٕؼٓلٌْی ال اَللَّـْٔن ،

سَسُ سٍم  01دس آیِ  خذاًٍذ .ذذًّلشاس  ذٍ هزبدلِ ثب آل هحو عخَاّین وِ هب سا اّل ًضا خذاًٍذ هی

ت خذا سا تىزیت آیب ًبگَاستش ثَد. صیشا، ضذًذ وبسّبی ثذ هشتىت وِ وسبًی ػبلجتسپس » فشهبیذ: هی

 ثیت است. ی ایي اػوبل، هزبدلِ ثب اّل ٍ ًتیزِ «ذ.هسخشُ گشفتٌ وشدًذ ٍ آى سا ثِ



 4 

 :زیارت جاهؼِ کبیرُ
وجیشُ ًیض، ضٌبسٌبهِ   ربهؼِ وجیش، ضٌبسٌبهِ خذاًٍذ است. صیبست ّوبًگًَِ وِ دس هیبى ادػیِ، رَضي

ضبیذ »: فشهبیذ هیلسی ػالهِ هز ضَد. تىجیش گفتِ هی 011ربهؼِ وجیشُ،  دس اثتذای صیبست .ثیت است اّل

 سا هبًٌذ خذا ًجیٌین. اٍاهبم،  تَغیفِم ٍ ٌّگب «ًطَین تىجیش ایي است وِ دچبس غلَ 011ي دلیل ای

ثِ دلیل ًبتَاًی  تىشاسِ ایي روش، اوجش است؛یىی اص هْوتشیي ٍ ثیطتشیي روشّبی سٍصاًِ هسلوبًبى، اهلل 

لزا ثب گفتي اهلل اوجش،  .است ،ًٍذ ٍ اهبموبهل غفبت خذا دسنضٌبسبیی ٍ  ٍ ٍغف خذاًٍذدس  ّب اًسبى

تسلین ثَدى خَدهبى سا ًسجت ثِ غفبت الْی ٍ اهبهبى اظْبس ٍ ثِ ػزض ٍ ًبتَاًی خَد ًسجت ثِ ضٌبخت 

 ین.وٌ ّبی اٍ سا اػتشاف هی ستبدُاٍغبف خذاًٍذ ٍ فش

 

 

 

 

 
 

 است. گفتگَ ثب خذاًٍذح ثِ هؼٌبی ٍ دس اغغالضَق ثِ خذاًٍذ هتؼبل دس لغت، ثِ هؼٌبی  دػا

 است. ٍ پیبهجشاى ئوِ اعْبساگفتگَ ثب ٍ دس اغغالح ثِ هؼٌبی  ثشگطتي اص غیشدس لغت، ثِ هؼٌبی  زیارت

 دارد.دػا ٍجَد  ،رت ٍجَد دارد؛ در اکثر زیاراتدر اکثر دػاّا، زیا
 ّبی صیبست است. است وِ اص ٍیژگی دلیل ایي اهش ایي است وِ دستیبثی ثِ خذاًٍذ، ًیبصهٌذِ ثٔشیذى اص غیش

 

 تذسیس استبد ثبلی

 هْذٍی ادػیِ ٍ صیبساتهَضَع: 

 ّبی آهَصضی هؼبسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس والس خالغِ ٍ چىیذُ هغبلت

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هػبف، هْذیبساى

 فْن بْتر دػا ّایرٍش

  بِ هفَْم آى در ادػیِ ت کردىهَضَع ٍ دق یک اًتخاب

 آىبٌذیِ هَضَػی ٍ بخص از ابتذا تا اًتْا دػا خَاًذى
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