
 

 

 رضاشدم قبر زايره كه خدا شكر

 شدم خدا ولي بارگاه وارد              

  اه اشك به نمودم توبه هرگناه از

 شدم انتها بي رحمت بحر داخل      

 بدي زهر ظاهروباطن تمام شستم

 شدم سربا جسته دخول اذن             
 قيامت روز بيايد من زيارت به هركس فرمودند: رضا امام

 نامه دادن دست به هنگام و صراط ميزان  همرحل درسه

 1دهم.مي او را نجات اعمال

 تبريك شما به ايديافته رضا امام زيارت توفيق اينكه از

 به ببريد سفر اين از معنوي هايبهره اميدواريم و گوييممي

 به كامل طور به اخروي هايجواب روحاني و فيوضات يقين

 درست را توسل به و امام زيارت معني هم كه آيد مي دست

 تا باشيد داشتهامام از مختصر شناختي و هم بدانيم

  2گيرد. انجام معرفت با شما زيارت

 و كه آداب است ايپسنديده امري مسافرت دراسالم

 اشاره آنها از برخي به اينجا در و سفر آمدن براي دستورهاي

 شود.مي

 لاو يعني«الطريق ثم الرفيق»فرمودند:خدا . رسول1

 مسافرت به سپس كنيد پيدا و شايسته خوب همسفري

 3برويد
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 .234و232ص11ج.الشيعه . وسايل 
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 276ص.67ج.حاراالنوارب . 
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 261و113ص111ج.همان . 
 

 بدهيد. صدقه سفر از .پيش2

 به كهاحترامي و در برابر ارزش كه كنيد مسافرت كسي . با3

 شما را پاس عمل بلكه نباشد اعتنابي شما به گذاريدمي او

 بدارد.

-مي مسافرت باهم نفر سه اگر»فرمودند:خدا . رسول2

 مسول خود ميان از يكي و دهند تشكيل عتجما نماز كنند،

 در آن مفاهيم كه مسافرت آداب از ايگوشه بود اين نمايند.

 خورد.مي چشم به مختلف روايت

 زيارت

 قُتِلُوا الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ وَلَا »فرمايند:مي كريم قران در خداوند

 را كساني« »يرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْياءٌ بَلْ أَمْوَاتًا اللَّهِ سَبِيلِ فِي

 بلكه پنداريممي مرده، رسيداند شهادت به خدا راه در كه

 بس(ميشوند داده روزي پروردگارشان نزد و اندزنده آنان

 ارواح حقيقتند و حق راه شهيدان همه كه معصومين ايمه

 امام لذا .ماست و توسل دعا و زيارت از واگاه زنده شان طيبه

 كند زيارت شهادت از پس مارا هركس »فرمودند:صادق

 زيارت بنابراين«.است آماده زيارتمان به ما، حيات زمان گويا

 و است معصوم پيشوايان مقدس حرم در حضور مشتاقانه

 است قلبي ارتباط كردن برقرار آنان زيارت با روحاني ديدار

 به خداست رحمت و فيض رساندن واسطه كه خدا حجت با

 ياد داشتن زنده نگه امام بيعت با يعني امام بندگانش زيارت

 امام. شهادت و ايثار

 اعالم يعني امام به دوستي به عالقه اظهار يعني امام: زيارت 

  نشود.ش فرامو هدفش و نام خدا اوليا  شهادت با كه اين

 هفته هر كه بود گونهاين فاطمه حضرت رفتاري سيره

 مزار اغسر به و شدمي خارج مدينه از شهيدان زيارت براي

 علي هشتم امام زيارت براي احاديث در رفتمي احد شهدا

 .  است شده نقل زيادي ثواب الرضا موسي بن

 زيارت معرفت با را پدرم قبر هركس »فرمودند:جواد امام

  آن از بهشت و بخشدمي او را گناهان تمام خداوند كند

 «اوست

 توسل

 بنا وسايل و ابزارها براساس را آفرينش نظام متعال خداوند

 خداوند، باد و ابر، بخار طريق از اما باردمي باران. است نهاده

 خداوند جبرئيل، توسط ولي گويدمي سخن خود رسول با

 امور تدبير واسطه را فرشتگان كريم قرآن در خود سبحان

 خدا درگاه به حاجت درعرض حتي و است كرده معرفتي

 كهچنان است. ارزشمندي كار بودن وسيله بي در نيز وند

 دادن قرار وسيله توسل2«الْوَسِيلَةَ إِلَيهِ وَابْتَغُوا»فرمايند:مي

 4ت.اس متعال خداوند بيشگاه از حاجت طلب براي خدا اوليا

 خدا با مردم ارتباط وسيله ما»فرمودند: علي امام

 7«هستيم

 مفيد خدا خاص اوليا و وابسته، پاك هايانسان به بنابراين

 .است

 حرم هايدرب بوسيدن

 را آنها و زنيممي بوسه امام ضريح و حرم هايدرب به مااگر

 حجت به نهادن احترام دليل به تنها تنها دانيممي متبرك

 بركت حضرت آنز ا همه ها اين كه است معصوم امام و خدا

 بوسيم؛مي را قرآن جلد كه گونههمان اند.يافته قداست و

                                                 
4

 171عمران آل . 
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 372ص.4ج الميزان . 

 



 

 

 يا است شده كتاب آن روي قرآن كه كاغذي معتقديم زيرا

 خاص قداست و بركت راه اين از گشته قرآن جلد كه چرمي

 لباس و كفش صورت به چرم همين اگر ولي است،كرده پيدا

 ندارد. تقدسي و تبرك چنين هرگز درايد

 

 زيارت آداب

 نماز نه حرام لقمه با زيرا برويم زيارت به حالل مال با. 1

 دعايي نه و شودمي پذيرفته زيارت نه شودمي قبول

 گردد.مي مستجاب

 را خير عمل متعال خداوند چون كنيم دوري ناهانگ ز. ا2

 پذيرد.مي تقوا با افراد از تنها

، آزاري مردم مرتكب مبادا نقليه وسيله تهيه درهنگام. 3

 شويم عمومي اموال از و سوء استفاده درغگويي بدرفتاري،

 از را زيارت دسمق سفر تواندمي اين امور از هركدام كه

 . كند دور آن واقعي ارزش

ايم و  شمرده كوچيك را مسلماني اين از پيش كه بدانيم.2

 پذيرفت. نخواهد ما را نيز امام ايمنپذيرفته خود نزد او را

 اذن از پس و شويم حرم وارد و وقار آرامش، وضو با. 4

 امام محضر به قلب حضور و اميدواري، خضوع با دخول

 گرديم. مشرف

 امين زيارت مانند معتبر زيارت هاي از يكي آن از پس. 7

 اهسته آن معني به توجه با را كبيره جامعه زيارت و اهلل

 بخوانيم.

 يا زدن چرت با بريممي سر به مطهر حرم در كه اوقاتي. 6

 غنيمت را لحظات اين بلكه نكنيم تلف بيهوده گفتگوي

 دعاهاي اي جامعه زيارت يا قران قراقت با و بشماريم

 ايتوشه مادر پدر، يا خود براي قضا نمازهاي معتبرخواندن

 كنيم. ذخيره خود آخرت براي

عجل اهلل تعالي وفرجه ) زمان امام فرج براي كردن دعا از. 8

 .نورزيم غفلت بشريت منجي ظهور آن در تعجيل و الشريف(
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