
 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 زیارت مقبول، زائر مقبول

ْمُد لْ ا     1.هُ ا اللّٰ ان  ما ُكّنا لِنـ ْهت ِدی  ل ْوال أ ْن ه د ا و  ذان ا ِلهٰ ه د یالَّذِ  هللِ ح 

ائل ن الرّضا موسی بن د در این ایّام بسیار نورانی و مبارک، به زیارت علیّمورکه توفیق عنایت فخدا را شاکریم 

 شدیم. 

به این سفر زیارتی  این عنایت را شامل حال ما کردند و که الرّضا موسی بن از علیّ ممنونیم از خدای متعال و

قدرش را  میدواریمعنایتاً این عطا را به ما کردند. ابدون استحقاق، تفضّالً، ترحّماً و  .موفّقمان کردند بسیار گرانبها

ْرُتْم  .زیارت باطنی سردربیاورد ازاین زیارت ظاهری  و برکت پیدا کند و تا زیادتر شود ؛شاکر باشیم بدانیم؛ ل ِئن ش ك 

نَُّكمْ    2.َل  زِيد 

 ک صلوات ختم کنید.ی

 مْ ع لٰی ُمح مٍَّد و  آِل ُمح مٍَّد و  ع جِّْل فـ ر ج هُ ُهمَّ ص لِّ ا للّٰ 

 زیارت مقبول

هدفی که آن  مؤثّر واقع شدن آن عمل در جهت تحقّق عمل یعنیهر قبولی  ،گویند زیارتتان قبول باشد که میاین

به بیمار گویند این دارو را  دارویی که می است. مثل مقرّر شدهبه آن منظور عمل از جانب خدا و اولیای خدا 

مریض حالش خوب شد. هر عملی هم از جانب  وکه باید ببخشد، بخشید را ای  فایده خورد و اثر کرد و و دادیم
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به آن اثر شد، گذارد. اگر آن عمل منجر میر انسان ای است که ب سازنده تأثیرخدا و اولیای خدا مقرّر شده، برای 

اگر یعنی . شودواقع آن عمل مؤثّر  ین؛، یعنی هممْ کُ ال  مٰ عْ أ   اهللُ  ل  بَّ ق  تـ   :گوییم که مین عمل قبول شد. اینآگویند می

 الصخْ ْلِ یتًا لِ بِ ثْ تـ  روزه  ی طاهرهشما را به معراج ببرد. اگر به تعبیر صدّیقه تانمعراج مؤمن است، نماز ،ةصال

من را به یک موجود اقالً ای که یعنی روزهی مقبول کند، روزهح اخالص را در انسان تثبیت روباید  و 3است

شدن عمل در   یعنی مؤثّر واقع ق مخلِص است. قبولی عمل یعنی این؛که فو . اگر مخلَص شومتبدیل کند مخلِص

 است.  ن مقرّر شدههدفی که عمل برای آتحقّق 

شود یعنی  ل واقع میعبادت شما مقبو .شود واقع می شود، زیارت شما مورد قبول ما مقبول میعمل ش یوقت پس

 . گذارد بر جا میرا نظر از آن  مورد ی اثر سازنده

اصطالح  به و ی آموزشی است دوره ؛است تمرینزیارت  م،ا دیدار برایتان گفته ی توشه هبه تعبیری که در کتاب ر

 خدا. به حرم ولیّشود ، کلّ عالم برای ما بچیزی را یاد بگیریم و در پی آنبرای اینکه  ؛ها یک مانور است نظامی

در تا  ؛یاد بگیریم و تمرین کنیم حضور در محضر ولیّ اعظم خدا را ،کی کوچ تا در یک محدودهایم  آمده مشهد

 دریم، شد ولیّ خداست و با همان ادبی که در حرم ولیّ خدا حاضر می محضر ،ی عالم ببینیم که همهپی آن 

یعنی این  ؛این زیارت ظاهری، زیارت باطنی را به دنبال بیاورد میدواریم به مدد الهی،ی عالم حاضر شویم. ا همه

  ، حقیقت باطنی زیارت را محقّق کند.رفتار ظاهری

بحث  گذارد. در بر درون انسان اثر می که رفتارهای ظاهری کردم بزرگواری عرض میقبل از شروع جلسه خدمت 

 مین به زیارتِگذارد. ه اثر میبر درون انسان  ،رفتارهای ظاهری که ایم گفته این را برایتانسرایت و وراثت 

ی خودتان، از شهر خودتان، به زیارت باطنی نائل شود. وقتی شما از خانهفرد است که  ظاهری آمدن، مقدّمه

، حقیقتی پشت این ظاهر است و آن این شوید مشرّف می و به حرم حضرت رضاآیید  میبُرید و به مشهد  می

د. یشو د و در محضر محبوب حاضر مییبند د و دل به محبوب مییبُر محبوب است، میاست که از هرچه جز 
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زیارت ظاهری پلی است  .هِ یق  قِ ح  الْ  ةُ ر  ط  نْ قـ   ازُ جٰ م  لْ ا   نزد مرقد مَزور.زیارت، حضور زائر است در نزد خودِ مَزور، نه در 

حقیقت زیارت برسد. زیارت یعنی  کند تا به عبور می پلی است که انسان از روی آن حقیقت زیارت؛سوی  به

 به دیدار حقیقی ظاهری . اگر زیارت، دیدار خود امامنه دیدار ضریح و بنای مرقد امام ؛یعنی دیدار ؛دیدن

، زیارت مشرّف بشوید امر کردند به خاطر آن که بهرا گویند این زیارت مقبول واقع شد. یعنی اثری  ، میمنجر شد

اعمال  ی مقبول و قبول، روزهحجّ مقبول، نماز ممعنای شود زیارت مقبول.  آن اثر واقع شد. این می بخشید؛

بخشید. آن  ،که بنا بود داشته باشدرا یی  سازندگییعنی همین است. یعنی مؤثّر واقع شدن عمل.  مقبول هم

 سازندگی ایجاد شد. 

 رفتن به زیارت ها و نامالیمات احتمالیِ سختی

یا درد داشته باشد  کمیممکن است کند،  برای نجات از مرگ و بیماری مصرف می شخصهر دارویی که  طبیعتاً

. اگر زیارت هم دهد نجات می از بیماری، از مرگ، از خطر بیمار را ولی داشته باشد؛ شیرینغیرطعم مقداری 

و آن طالب آن محصول  انسانولی اگر  باشد؛ داشته همراه چنین چیزهایی همبخواهد مقبول شود، ممکن است 

 . ببیند حضرت راتا  است آمدهاو به زیارت نیست.  برایش چیز قابل اعتناییها  ناگواری ست، ایننتیجه ا

 است بیت ی عالم حرم اهل همه

اهلل  وجهامام نباشند.  جاهای دیگر حضرتحرم بشود حضرت را دید و  فقط در نیست که ورط این که میا گفته

ا است.  کنی که  اهلل است. کجا پیدا می هم وجه هرطرف رویت را برگردانی، آن طرفِ دیگر 4.هِ تـُو لُّوْا فـ ث مَّ و ْجُه ٱللّٰ ف أ يـْن م 

پیدا کنم. کجاست که حرم حضرت را  امامبگردم  و آنجا برومبه  تانباشند؟ آن را به من بگو  امام رضا

برای  کند تمرین است. فضای حرم کمی ما را متمرکز میشدن  به حرم مشرّفم یا هنیست؟ منتها گفت رضا

ی  ی عمرمان و در همهها لحظه ی لحظه همه در به یاری خدادر ما بیدار شود و بعد حضور  اینکه حسّ

 های این عالم، حضور ولیّ اعظم خدا را احساس و ادب محضر را مراعات کنیم. ی مکانها ذرّه ذرّه
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بیت اهل ادب محضر

 داخلچادرشان را از  ،ندرس صحن که می به در ؛سر ندارند بهچادر  ،ها تا دم در صحن اید بعضی از خانم دیدهحتماً 

خواهد وارد بشود، فکر کند. می ادبی را مراعات می دارد او با این کارکنند.  رند و سرشان میآو میون ریکیفشان ب

در که به خاطر این کند؟ ین کار را میکند. چرا امی سربه چادر لذا مؤدّبانه نیست.  داخل شود،کند بدون چادر  می

 انسان فهمید ادبی است. حاال اگر بی بودن چادر بی در حضور امام کندفکر می کند وحرم احساس حضور می

وقتی  و در صحن بدون چادر بیایددم شود که تا نمی ورط است، آن وقت این جا محضر امام رضا که همه

شود، مؤدّب است. حجاب مرد هم ادبش . او وارد این عالم که می، چادر بر سر کنددیایب صحنخواهد داخل  می

فردی که حجابی برای مرد و زن هردو، عیب است. لذا  حجاب داشته باشند. بیدر عالم است. مرد و زن هردو باید 

در خلوت و جلوت زندگیش  ادب دارد؛جای زندگی  اعظم خداست، در همه جای عالم حرم خدا و ولیّ فهمید همه

 یفِ  و   :فرمودقرآن گاه خداست. ی عالم جلوههمهچون شود.  می اخدمؤدّب وارد حرم  کند؛ادب را مراعات می

ُرون  أ نْـُفِسُكْم أ ف اٰل  یفِ  اٌت لِّْلُموِقِنین  و  اَْل ْرِض آيٰ  ِِ  یآیات زمین آیاتی است و در درون شما هم برای اهل یقین در 5. تـُْب

 ی یار است چه مسجد چه کِنِشت.جا خانههمه. در درون خودتبیرون ببین، هم در است. یعنی خدا را هم 

 ادب حضور در محضر خدا و ادب حضور در محضر ولیّ خدا را مراعات کن. جا همهجا را محضر خدا ببین و  همه

هم در عزیزانی که در دهد، بعد ، اوّل در گوینده مؤثّر قرار ها رافرماید این حرفخدای متعال عنایت  میدوارما

 گیرم. وقتشان را می محضرشان هستم و

 ورزی و متانت توأم بودن یگانگی و صمیمیّت با ادب

که  کردمصحبت می انیکی از عزیز بااین که عرض کردم ادب محضر را مراعات کنیم، همین دو سه روز پیش 

ی جمال الهی است. این دوتا ی جالل الهی است. محبّت میوهدارد. ادب ثمره ادب ،با محبّت توأم ،مؤمن فرد

از جمال غافل شود، یا به اعتبار جمال از  ،شایسته وجود دارد. اینکه کسی به اعتبار جالل ان در یک مؤمنِتوأم
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ایشان به زبان  را. یهعل تعالی اهلل آقای دوالبی رضواند حاجد، هردو اشتباه است. خدا رحمت کنجالل غافل شو

مظهر جالل است.  سرشان است،بر  ی کهچادر ها را نگاه کنید؛ فرمودند، خانم عنوان تمثیل میشوخی و به 

همدیگر است. لذا مؤمن شایسته، هم  جمال است. جالل و جمال باآنها کند. زیر چادر  حفظ میجمال را  ،جالل

کند. صمیمیّت  میّت و یگانگی با آنها در درون را حفظ میصمی کند، هممی مراعاتادب محضر خدا و ولیّ خدا را 

گیرد، گیرد، سخت نمیجسارت کند. گرچه آن بزرگ خرده نمی ؛ادبی کندبی ؛شود که حریم را بشکندسبب نمی

 و غیر چیزی گفتیم خالف ادب گاهیاگر بله؛ ما  در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته!؟ :قول معروف بهامّا 

؟ حق چیست؟ سزاوار چیست؟ سزاوار ما چه امّا ؛گیرندبه ما سخت نمیخدا و اولیای خدا متناسب با جالل الهی، 

که با هر رفتاری را  کار نبریم؛ ، نگوییم؛ هر تعبیری را بهبه زبانمان آمد ادب را حفظ کنیم. هرچهاین است که ما 

 . البتّهکنیمادب را در ظاهر مراعات  ، انجام ندهیم.دمحضر حجّت خدا نساز با ادبِ ادب در محضر خدا نسازد،

ی ادب در  ا و پای ما مؤدّب شد، این مقدّمه. اگر پیکر ما، زبان ما، چشم ما، دست ماوّل وجود ماست ی الیه ،ظاهر

ما سبب جسارت  محبّت هم ارزش دارد. یعنی ادب با این توأمصمیمیّت و یگانگی تر وجود ماست. های عمیق الیه

همدیگر  . هردوی اینها بایستن ی تلخ و غریبگیی دوگانگی و رابطهمعنای نوع ادب ما، به هم ،شودادبی نمیو بی

طور که خدای  باید باشد. همانهر دو مؤمن  در وجودهمدیگر جمع است.  هردو با جمع است. صمیمیّت با ادب،

اهلل  متّصف به صفات ومظهر صفات الهی که مؤمن هم  ،هم اکرام و هم جالل دارد و االکرام است و متعال ذوالجالل

و  ، هم جالل الهی. قلبش کانون عشقاست طلوع کرده . هم جمال الهی در اوهم جمال دارد، هم جالل ،است

خدایا! ما را مؤدّب به ادب اولیای خدا  :خواهیم از خدا می کهظاهرش هم مؤدّب است. لذا ما  محبّت خداست و

کسی که . یاد بگیریم بیت این ادب را از پیامبر و اهلباید  ،هِ ضاتِ رْ م  نا لِ فْ قِـّ و   و   هِ القِ خْ أ  نا بِ قْ لِّ خ   و   هِ آدابِ نا بِ بْ دِّ أ   ،بده قرار

 به خدا بیش از شعشق و محبّت کهکندمی آیا تصوّر دارد، نمی  با ادّعای عشق و محبّت خدا، جانب ادب را نگه

در  بیت پیامبر و اهلنیست.  ورط بریم به خدا! قطعاً ایناه میست؟ پنابه خد بیت اهلپیامبر و  محبّت

عشق و محبّت و یگانگی و صفایی که با خدا دارند، چقدر معقول، چقدر متین، چقدر موقّر، رفتار  ی همهعین 

 صوفیّه، تحت عنوانمثل اشخاص بعضی گاهی اوقات هایی که  دری این پرده بعضی از د و سخن گفتند!کردن



سیره و رفتار و را کجا در ها  گونه کارها و حرف اینکنند، میمحبّت خدا و یگانگی و صفای با خدا و اولیای خدا، 

ٌة ح س ن ةٌ  هللِ ٱان  ل ُكْم ِفى ر ُسوِل لَّق ْد ك :؟ مگر قرآن نفرمودبینیممی بیت پیغمبر و اهلگفتار   پیغمبر 6:ُأْسو 

 ؟به او تأسّینیکوترین اسوه است برای 

 د ومدّعی محبّت خداییکه شما گو ب :هلل  ٱُكنُتْم ُتِحبُّون    ِإنْ  ُقلْ : فرمود پیامبراکرمخداوند به تر برویم، عمیق

من عاشق واقعی بگو  ای پیامبر به آنها ،سترفته او خدا از بین بین ما ها  ادباین  ما محبّ خداییم و دوییگ می

 : قول سعدی به. تَِّبُعوِنىٱف   تبعیّت کنید؛ از منراستی محبّ خدایید، باید  بهاگر شما هم  !هستمخدا 

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کی از این  ن. میدکنتبعیّت اهلل هستم. از من  راستی محبّ خدایید، عاشق واقعی خدا، منِ رسول بهاگر 

عنوان اینکه ما عاشق  ور رفتارها را کردم که شما بهط کار بردم؟ کی این ور تعابیر را بهط ها کردم؟ کی این دری پرده

، یعنی راه عاشقی را پشت سر من دتبعیّت کردیی عاشقی از من  در نحوه ؟ اگردکنی می، و محبّ خداییم

شود. اوّلِ راه تو می و محبّ شماخدا عاشق  7.اهلل ُيْحِبْبُكمُ . درسیمی ی معشوقیبه مرتبه د،اهلل طی کردی رسول

حاال . اهلل ُيْحِبْبُكمُ اش شد اهلل آموختی. با ادبِ من محبّت ورزیدی، میوه محب بودی، آئین محبّت را از من رسول

 درقرآن است.  مکتب درشما شُدید محبوب خدا. این راه و رسم عاشقی و محبّت  دارد ودوست میخدا شما را 

 دیگویخوانید، میمی دیگری  یا هر یک از ائمّه الرّضا موسی بن محضر علیّ دری کبیره که زیارت جامعه

 تمام، هم اطاعت شما است ی وجود من را گرفتههم محبّت شما همه دم در اختیار شماست.ی وجومن همه

قـ ْلبى ل ُكْم  و  قلب من پیرو و تسلیم محض شماست.  ی شماست؛است. فکر من پیرو اندیشه وجود من را گرفته
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را باید حفظ کنیم. محضر ، ادب عنایت فرمودبه ما س حضور را خدای متعال حاگر  پس 8.ى ل ُكْم تـ ب عٌ ر أيِ  و   ُمس لِّمٌ 

 مؤدّب باشیم.  ،یعنی در اوج عاشقی

 تفاوت محبّ و عاشق

عربی  ،ی عشقژهکه وابا وجود اینفرمودند ایشان می علیه است؛ تعالی اهلل آقا دوالبی رضوانحاج برای هم این تعبیر

روایات و  در. ؛ در قرآن که اصالً وجود نداردکنیدپیدا میخیلی کم  وندرت  یات بهروا را در این واژه امّا ،است

که اگر ظرف  فرمودند علّت این است. میکنیدا نمیدپی را ی عشقواژه پیغمبر و ائمّه در مورد ،احادیث

دهم،  کند. امّا ظرف وقتی کوچک شد، یکریز نمیدر آن بریزند، سرقدر هم محبّت وجودی کسی بزرگ باشد، هر

قرار  و او بی شودد، لبریز میدر ظرف او بریزنبزرگ هست، اگر شخص آن  درکه را هزارم آن محبّتی  صدم، یک یک

 حالتاین  بهبودن ظرف اوست.  حاکی از کوچک ،تد. این کالفگیِ ناشی از محبّکنمی شود و کالفگی می

ی  ی طاهره، وجود سایر ائمّهگویند عشق. امّا چون وجود رسول خدا، وجود امیرالمؤمنین، وجود صدّیقه می

 شانوجود ظرفد؛ چون شونها باشد، لبریز نمیتر در وجود آ هرچه عظیممحبّت ت، کرانه اس بی هدی

 کنند. درت، خیلی متینند، خیلی موقّرند، خیلی مؤدّبند و خیلی معقول رفتار مینهایت است. لذا در اوج محبّ بی

گاهی اوقات چه  ک است،ظرفش کوچچون ام،  شده گوید من محبّ امیرالمؤمنین که می کسی که حالی

ی عشق واژهو ار بردند ک ی حب را به واژه بیتدرمورد پیغمبر و اهل این است که زند!او سر می رفتارهایی از

در اقیانوس در عین آن همه محبّت به خدا،  که کرانه استی بیقدر وجود این بزرگواران به چونکار نبردند.  را به

و  معقول است رفتار آنهاافتد. هرچه هم که محبّت عظیم باشد، اتّفاق نمی هیچ حالت تالطم وجودشانکران بی

 خورده محبّت به او یک بویی از ه ممکن است یک سر سوزن وک را دیگریشخص . امّا اند در محضر خدا مؤدّب

 زند. سر می د مست شده و رفتارهای نامعقول از اوبینی ، میباشد
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ی بزرگ باشد که محبّت قدر به وجودش حد در وجودش باشد، هم ظرفهم محبّت بی انسانقشنگ این است که 

کار بردیم، خیلی عارف  گر چهارتا تعبیر غیرعادی بهگمان نکنیم که ا و کالفگی ایجاد نکند. قراری در او بی

. یعنی ما بیش از آنها عاشقیم؟ یا ندا هور صحبت کردچط شانروایات و احادیث در بیت ببینید اهلایم.  شده

 شاندر اوج عرفان، در اوج محبّت به خدای متعال، شکل ظاهری صحبت آنهابیش از آنها عارفیم؟ العیاذباهلل. 

خدا ما را  میدوارمقدر کافی است. ا همین ؛پرده را باز نکنمبیش از این  اجازه بدهیدمؤدّبانه است.  خیلی متین و

در عین اینکه قلبمان ماالمال از محبّت باشد، ظاهرمان،  بگرداند تا بیتمؤدّب به آداب پیامبر و اهل

در وجودمان یگانگی محبّت  ویّت مان مؤدّب به آداب عبودیّت باشد. ادب عبود ی مراتب هستیوجودمان و همه

روزی ی ما  آن را به همهخدای متعال  میدوارمدستگاه خدا خیلی ارزش دارد. ا درباهم عجین شود. این معجون 

همین  ،همین مقام است. مقام استقامت ؛حالت استهمین مقام جمع به یک تعبیر،  گونه شود، کند. اگر واقعاً این

 .است شدهبرقرار اعتدال  یگانگی محبّت و ادب محضراست. بین  همین ،مقام است. مقام اعتدال

 خواهانه حاجت زیارت

ر صِمحضر حضرت ایستاده بودیم، ایشان مُ در حالی که درحرم مشرّف بودیم،  با دوستی بهدیروز بود یا پریروز، 

ت که آن خواسته را خواسمی و ای داشتخواسته بکن. یک دعای ویژه برای من گفت بنده میبه  درپی و پی بود

 ،ه شدولی اینکه گفت ،گفتم، من جسارت کردم، شاید هم نباید میبرای او از حضرت بخواهم. خیلی که فشار آورد

یک ولیّ خدا  مثالًبزرگی،  شخصی خانه بهببینم، شما وقتی  ،گفتم به او ؛شوددهد مقدّر بود گفته  نشان می

 یخانه انسان وقتی بهآنجا چیزی برداری؟ معموالً  تا ازروی میاو به منزل بری یا با خودت چیزی میروی،  می

که به او تقدیم برد میبا خود خرد، چیزی دسته گلی می خرد،یی میجعبه شیرینی رود،می محبوبی، عزیزی،

بگیریم.  از آن حضرت یک چیزی گوییم برویم خدمت حضرت رضامی ایم و عادت کرده که ما حالی . درکند

 این که خالف است. 



 بهدو گروه  ام که هصریح گفت ام و خرج داده مقداری جسارت بهشاید  و ما عرض کردهمکرّر  یهای عاشورایدر بحث

. گروهی که با آمدند کربالبه  یک گروه هم با اباعبداهلل .به کربال رفتندیک گروه با عمرسعد  .رفتند ربالک

ها را دست بیاورند، خیمه ؟ برای اینکه دستمزدی بگیرند، غنیمتی بهبرای چه آمدند، آمدند کربال بهعمرسعد 

 با خود و بردارند این است؟ آمدند یک چیزی از کربالای بکَنند. غیر از ای را از گوش بچّهغارت کنند، گوشواره

شان، بچّهد. زنشان، بریزن پای امام حسین  را دارند، به آمدند هر چه . امّا اصحاب اباعبداهللببرند

در مباحث ی این چیست، بماند. بریزند. حاال اینکه میوه پای اباعبداهلل به شان، جانشان، هرچه را دارند، هستی

 م. ا تان عرض کردهمفصّل برای عاشورایی

چیزی بگیریم، خالف ادب  تا، یک ولیّ خدا، ولیّ اعظم خدا، یک بزرگ رویم خدمتِکه ما می روحیهاین بنابراین 

یم و خواهش ا هیم و التماس کردا ههم زور زد ایم بگیریم. یعنی هر چه نتوانسته اید که چیزی است. اغلب هم دیده

 ند. ور با ما رفتار کردط بگیریم. و این لطفشان است که اینچیزی نتوانستیم و  یم، آخرش هم نشدا هکرد

 دنیا فرو ببریم. غیر از این است؟ درخواهیم خودمان را بیشتر آنها میبا ما  و مانع است ؛ها حجاب استحاجت

که امام  حالی در .یعنی دنیا بده ؛زن بده ؛بچّه بده ؛ماشین بده ؛کار بده ؛خانه بده امام رضا! کنیم: عرض می

یعنی  ؛دندهدنیای ما را وسعت که خواهیم  می د. ما از امام رضانما را از دنیا نجات بده اند آمده رضا

این است که  بر کنند. بنا تر مشغولبه دنیا  بنا ندارند ما را که امام رضا حالی شویم. دربیشتر ما مشغول دنیا 

برآورده نشد، خالف ما  یِهای دنیایخواستههر چه آمدیم و خواستیم، بینیم دهند. لذا اگر میما را از دنیا نجات 

نها این بوده که ما آکه ما را درگیر دنیا کنند. بنای  است نبوده نابزرگوار اینتوقّعمان واقع نشود. بدانیم که بنای 

 .رها کنند ،هم داریمدنیا  درفعالً هایی که از درگیریرا 

 خودمان را به مَزور اهدا کنیم

داریم که  هنداریم. چ بینیم هیچنگاه کنیم، می وقتی به خودمان بدهیم.به حضرت که داریم  حاال باید دید ما چه

ای داریم؟ کماالتی داریم؟ فهم و تقدیم کنیم؟ عمل شایسته ایشان خدمتباشد و  7حضرت رضای  زیبنده



چیز ارزشمندی که  ،رااین  :ی تقدیم به ایشان باشد تا به ایشان عرض کنیم اریم؟ چه داریم که شایستهمعرفتی د

نداریم. دستِ خالیِ  بینیم هیچکنیم، مینگاه که می. خدمت شما تقدیم کنیم تا ایم به عنوان تحفه آورده ،است

آید به ذهن انسان میاین است که تنها چیزی که نداریم که تقدیم کنیم.  دست خالی. جز فقر، جز نداری، هیچ

کند چیزی هم اقتضا می ادب به شما تقدیم کنم؛الرّضا! من که چیزی ندارم  موسی بن یا علیّ :که بگوید این است

 ؛ام چیزی از شما بگیرم ام خودم را تحویل بدهم. نیامده تقدیم کنم. آمدهبه شما خودم را   ام آمده نم؛تقدیم ک

 بدهم. به شما ام خودم را آمده

به  عرض کردم که ما که چیزی نداریم در جلسه صحبت کردم؛مناسبت  یادم است یک سال، روز پدر بود، به

، که اختصاصی درمورد رسول خدا بدهیم، ولی من یک خصوصیّتیبه عنوان پدرمان هدیه  امیرالمؤمنین

هایی را که بر قرآن زننظرم را گرفته است. هم نیست،  سایر ائمّه برایظاهراً  آن حضرت هم هست و

 9دهند هدیه می خودشان را به پیغمبر شمارد که می زنانهم از را  گروه یک ؛شمارد حاللند، می پیامبر

به زنی که خودش را شوند. مَحرم و حالل می به پیغمبر د،ننها بپردازای به آحضرت مهریه لذا بدون اینکه و

اینها چقدر  ه است؛خیلی خوشم آمد ها زن ی این کند. گفتم من از روحیهمی اهدا وهبه  اهلل رسول

با هم اند ما مال شما. لذا اگر ما  گفته ؛اند هدیه داده به پیغمبر اند خودشان را اند! خیلی رندی کرده ستهبرج

مرد  چندانما زن نیستیم، ولی  گر چه. ، خیلی عالی استرفتار کنیم ورط این بتوانیم بیت پیامبراکرم و اهل

  .هم نیستیم

از کدام  باید پرسیدم که . در صحن از خدّامرفتم حرم امام رضاکه به گفتم به دوستان یادم است یک وقتی 

که  متحیّر ماندم صحنهاست. من وسط مال زنهم این در  ؛گفتند این در مال مردهاست در به حرم داخل شوم.

لذا  .گوید من مرد هستمی میسکچه  در هم،از آن  ظاهراً زن نیستم؛ در بروم،! از این ؟کار کنم خدایا من چه

  از آن در داخل شوم. تا گفتم درِ نامردها کجاست؟ آن در را به من نشان دهید
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 فوق قبولی عمل ،قبولی عامل

خواهم یک چیز دیگر عرض کنم و آن این است که فوق قبولی عمل، قبولی عامل است. یعنی خود حاال می

خدمت  کهتر است. ما  این خیلی بزرگ خود طرف را قبول کنند. کند، مقبول واقع شود؛ی که عمل میفرد

الرّضا! من چه دارم خدمت شما  موسی بن یا علیّ :عرض کنیم ،دهیمخودمان را تحویل  رویم می حضرت رضا

 تا ،ام خدمت شما دهم. خودم را آورده تحویل شما بهام  خودم را آوردهلذا ندارم. من فقیر محضم.  بیاورم؟ هیچ

. شما مالکید و من مملوک باشم 10:وکلُ مْ م  ا الْ ن  أ   و   کُ مالِ الْ  ت  نْ أ  مال شما باشم.  ؛ی شما باشم بنده ؛غالم شما باشم

 دهم.ام خودم را تحویل  آمده

ی خدا مستحب است زائر وقتی در طواف خانه .موفّق شوید به حج یا عمرهو فرماید خدای متعال عنایت  امیدوارم

مطاف  و رسدو اگر نمی ؛بگذارد رسد که دستش را روی حجراألسودرسد، اگر دستش میکه به حجراألسود می

ْدتُهُ ت ع یاقِ ِمیث ا و  أ دَّيـُْته یمان تِ أ   !ُهمَّ للّٰ ا   :و بگوید کنداشاره  از دور به حجراألسود ،شلوغ است  11:اةِ بِالُمواف یلِت ْشه د  لِ  ،اه 

که با تو  قراری را هم و ؛تحویلت دادمو که به من سپردی، ادا کردم. یعنی خودم را آوردم  را خدایا امانتی

برای اینکه تو شهادت دهی که  ؛عبودیّت است، ادا کردم وکه به تو سپردم، که پیمان بندگی  را پیمانی و گذاشتم

 . وفادار بودم ،من به آن پیمان و به آنچه که قرار گذاشته بودم

و بچسباند اش را به ضریح  هسینخیلی خوب است تواند به ضریح نزدیک شود،  می زائرهایی که  مخصوصاً زمان

ُته یان تِ مأ   :بگوید را بگوید. به امام رضاهمین  . ببینید یا وجود من امانت بود، آن را تقدیم شما کردم .اأ دَّيـْ

ْدتُهُ ت ع یاقِ ِمیث و  . بازگرداندمبه شما امانت را  و ادا کردمامانتم را الرّضا!  موسی بن علیّ پیمان والیت، پیمان محبّت،  .اه 

 ید که من محبّ وفاداری بودم؛الرّضا! شهادت بده موسی بن پیمان دلدادگی و سرسپردگی را هم ادا کردم. یا علیّ

 جفا نکردم.  وفایی نکردم؛ بی
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ُته یتِ ان  مأ   توانید بگویید. را می ی فارسی آن ترجمههم حفظ نبودید،  آن را عربیعبارت اگر  این را یاد بگیرید.  :اأ دَّيـْ

اختیارم،  ، صاحبِکردم که کسی هستم من خیال می رداندم. این وجود من مال شما بود؛برگ م را ادا کردم وامانت

جدا از  مال شما بود. من هستیِ ای بود؛ وجود عاریه ؛امانت بود وجود من وَهم بود؛ هانه؛ این صاحبِ مالکیّتم و ...؛

ْدتُهُ ت ع یاقِ ِمیث و  شما ندارم. این هستی من مال شماست. این را ادا کردم.  جا آوردم.  به و پیمانم را هم ادا کردم و :اه 

 دهید که من محبّ باوفایی بودم؛ت شما شهادتا  :اةِ بِالُمواف یلِت ْشه د  ل کنم این کار را دارم میالرّضا!  موسی بن یا علیّ

 ای قائل نبودم.  حدّه علی هستیِ ؛جایگاهی قائل نبودم ؛برای خودم ادّعایی نداشتم جفاکار نبودم؛

. ه استتمام شد خواستن او و حاجت هگذشت ،حاجت بگیرداز اینکه برود برود،  ور خدمت حضرتط کسی که این

من  بلکه امام رضارود که  به این امید می ؛رود . به این حاجت میکه او را قبول کنند ین استااو حاجت تنها 

خیلی حاجتش رود، . کسی با این حاجت بچنین زائری شود حاجت اصلیکنند؛ من را بپذیرند. این می را قبول

 .گرددبرمی روا بزرگ است و حاجت

بینیم  اگر فهم ما باز شود، می ، تقدیم کنیم وموجودی داریم ولیّ اعظم خدا هرچه گفتم برویم خدمت

آن موجودی خیالی را هم تحویل  وجود خودمان است.آن هم  یک موجودی خیالی داریم؛ یی نداریم. موجودی

ما مال  ؛ما را قبول کنید تا ایم خدمت شما آمدهالرّضا!  موسی بن بدهیم. برویم بگوییم که ما را قبول کنید. یا علیّ

 شود زائر مقبول. آن زیارت مقبول بودمی پذیرند و او قطعاً امام چنین زائری را می از آنِ شما باشیم. ؛شما باشیم

ای  . او غریبهه استخودی شدو  تیْ بـ  الْ  لُ هْ أ  ّنا مِ  هشد ند؛ا هسی است که قبولش کرداین زائر مقبول است. او ک و

 است. بیت خودی است. یعنی مال خود اهل ؛است نیست که به مالقات آمده

 ها و عیوب  کاستی

شود ها میاین را هم از دعاها و مناجاتپاسخ که من را قبول کنند؟  بگوید که من کی هستم زائرممکن است 

ارزش، چیز کوچک را قبول  : ای کسی که چیز کميا م ْن يـ ْقب ُل الی ِسیر   :بزرگی است که خیلی یاین جمله. یاد گرفت

ِثیريـ ْعُفو ع ِن الْ  و  کنی. می ی کوچک، کوچک، این هدیه هایی که این چیزهایش، از خطاهایش، از نقص: و از عیبك 



ب ْل ِمنِّ إِ  .کنی نگاه نمیبه عیب و نقصش  پوشی؛ و چشم می کنی نظر می صرف ،دارد ارزش : این وجود بیر  الی ِسی یقـْ

ِثیر  الْ  یاْعُف ع نِّ  و   من، این وجود کوچک و حقیر من را از من بپذیر. های فراوانی که  ها و خرابی ها، نقص و عیب :ك 

یا گونه عرض کنیم  اینای؛ تو مهربانی.  تو بخشنده 12:غ ُفوُر الرَِّحیمُ ِإنَّك  أ ْنت  الْ  را بر من ببخش. ستدر وجود من ا

  من را از من قبول کن.عیب و نقص پرا! این وجود الرّض موسی بن علیّ

دهی، ای خودت را تحویل  ند تو که آمدهگوی می دهند و اگر تا اینجا آمدیم، قدم بعدی این است که نشانمان می

ست که تا حاال مالکیّتی داشتی و چیزی نی ورط ما بودی. این خودِ از اوّل مالِتو ؟ مگر قبل از این مال ما نبودی

زنند  میکنار کنی. اگر با این روحیّه رفتیم که خودمان را تقدیم کنیم، پرده را  به ما تقدیمای  ی و حاال آمدهداشت

 تو مال خود ما بودی.  ،گویند از روز اوّل می و

 ی مزور زائر جلوه

در آن صورت  دهید.تحویل را خودتان کنید؛ یعنی ، کارتان را تمام روید برای زیارت وداعخواهید بحاال که می

خودش را زائر از اینکه دهد که بعد  خدا نشان می شاءاهلل انگردد، دیگر شما نیستید.  برمیاز حرم ی که کس

 است شده تأکید ،در روایاتکه  ام نوشته دیدار هم ی توشه کتاب ره در کیست. ردد،گ میبر تحویل داد، کسی که

به . لذا کسی که خودش را است ما را زیارت کردهخود که  استاگر کسی زائر ما را زیارت کند، مثل کسی که 

 ست کهلذا. است برگشته که ستا الرّضا موسی بن علیّخود تحویل داد، وقتی برگشت،  الرّضا موسی بن علیّ

 . گوارایتان باشد.است را زیارت کرده الرّضا موسی بن علیّ ، خودِبیاید واکس به زیارت هر

و در نیل ما به  قرار گیرد حضرت رضای ما مورد قبول  زیارات همه و قبول باشدان هایم زیارت میدوارم هما

 . یمگردیم و مقبول آن حضرت واقع وو هم خودمان قبول ش مؤثّر واقع شود آن حضرت مالقات دیدار و

 یک صلوات ختم کنید.
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