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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
علی آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّية اهلل فی االرضين.

  معناى زيارت، دريافت فيض مالقات ولّى خدا
اّوالً خداوند زیارتهای شما را قبول کند؛ و قبولی زیارت هم معنایش این است که آن فيضی 
که از مالقات این ولّی خدا به مالقات کننده ميرسد، آن فيض به شما برسد؛ این معنای 
قبولی زیارت است. اگر بخواهيد این فيض به شما برسد، شرط اّول این است که با حضرت 
»مالقات« کنيد؛ یعنی رفتِن حرم و آمدن، ِصرف رفتن به یک مکان و بيرون آمدن نباشد؛ 
آن جا یک موجودی و یک روح واالیی حضور دارد؛ به این حضور توّجه بکنيد؛ ولو حاال 
شما آن شخص زیارت شده را -یعنی آن کسی که ميخواهيد با او مالقات کنيد- به چشم 
نمی بينيد، ليکن »به چشم دیدن« که الزمه ی مالقات نيست؛ او هست و سخن شما را 
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می شنود، حضور شما را ميبيند، شخص شما را ميبيند، با او حرف بزنيد؛ این شد زیارت. 
زیارت یعنی همين مالقات. ما وقتی می آیيم سراغ شما و خانه ی شما، ]در واقع[ آمده ایم 
به زیارت شما؛ معنای زیارت این است. خب انسان وقتی به مالقات کسی ميرود، با او 
احوالپرسی ميکند، به او سالم ميکند؛ همين، در مالقات روح مطّهر ائّمه )عليهم الّسالم( و 

اولياء الهی ]هم[ الزم است؛ باید رفت، سالم کرد، عرض ادب کرد.

  آداب زيارت: 
1.  زيارت با زبان خود يا با خواندن زيارتها

]زیارت [ به هر زبانی هم ميشود؛ ]اگر[ به همين زبان معمولی خودمان -اگر فارسيم، اگر 
تُرکيم، اگر گيلکيم، هر چه هستيم- حرف بزنيم، این آداب مالقات و زیارت صورت گرفته. 
البّته اگر بخواهيم با یک بيان شيوا و با مضامين خوبی حرف بزنيم، آن همين زیارتهایی است 
که خود ائّمه به ما یاد داده اند؛ مثل زیارت امين اهلل -که در واقع عمده اش هم دعا است؛ چند 
کلمه ی اّولش زیارت است، بقّيه اش دعا است- یا زیارت جامعه که بسيار زیارت پُرمضمون 
و پُرمطلبی است. اگر اینها را بخوانيد و به معنایش توّجه کنيد و با حضرت با این بيان حرف 
بزنيد، عيبی ندارد. مثل این است که ميخواهيد بروید دیدن یک بزرگی، یک جمعی هستيد، 
بعد مثاًل یک متن زیبایی را یکی تان مينویسيد، ميروید آنجا، یکی تان از طرف بقّيه این 
متن را ميخواند؛ این زیارتها مثل همان متنی است که برای شما نوشته اند؛ ميگویند اگر این 
متن را خواندید، حرفی که باید به حضرت بزنيد، زده اید؛ این شد زیارت. حاال اگر معنایش 
را ندانستيد و سختتان بود -این زیرنویس های مفاتيح ها هم غالباً کامل نيست؛ من نگاه 
کرده ام، اینهایی که همين حاال هم هست، انصافاً کار خوبی در این زمينه صورت نگرفته که 
یک زیرنویِس درسِت حسابی ای باشد که آن معنا را برساند؛ خيلی ناقص است- و این هم 
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نشد و نخواستيد، به زبان خودتان با حضرت حرف بزنيد.

2. زيارت با دل
 این حرف زدن هم حّتی اگر با لِب تنها باشد، اشکال ندارد. گفت:

گوش کن با لِب خاموش سخن ميگویم 
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست)۲(

 با دل حرف بزنيد. البّته طبعاً دل باید جمع باشد و مشغول به همين مخاطب باشد؛ اگر به 
جاهای دیگر اشتغال پيدا کرد -سرگرم ُدوروبر و آئينه کاری و باال و پایين و این آمد و فالنی 
رفت و مانند اینها شد- دیگر دل وصل نميشود. سعی کنيد ولو دو دقيقه، ولو پنج دقيقه، دل 
را فارغ کنيد از بقّيه ی شاغلها و مّتصل کنيد به معنویّتی که در آن جا حضور دارد و حرفتان 

را بزنيد.

3. توّجه به مخاطب زيارت
بعد که این حرف را با زبان خودتان یا با توّجه به این متنی که دست شما است زدید -یعنی 
همين زیارت جامعه مثالً یا زیارت مخصوصه ی امام رضا یا زیارت امين اهلل؛ اینها مضامين 
خوبی دارد، ولو درست هم معنایش را نفهميد، ]اّما[ یک مقدار هم از آن بخوانيد؛ زیارت 
جامعه مثاًل شش هفت صفحه است، وقت کردید همه اش را بخوانيد، وقت نکردید یک 
صفحه اش یا نصف صفحه اش را بخوانيد؛ عيب ندارد؛ اّما توّجه داشته باشيد که این یک 
متنی است که خيلی خوب تنظيم شده، زیبا تنظيم شده- و در حالی که متن را ميخوانيد، 
ولو معنایش را هم ندانيد، متوّجه باشيد دارید خطاب به چه کسی ميخوانيد. اگر این شد، آن 
وقت ميشود زیارت؛ زیارت کامل هم که شنفته اید، همينها است. البّته کمال هم درجاتی 
دارد؛ بعضی ها هستند که از ما خيلی باالترند؛ برای ماها همين زیارتی که گفتم، یک زیارت 
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خوب است. اگر این جور سالم کردید و این جور زیارت کردید، آن وقت ان شاءاهلل اميِد اینکه 
قبول بشود خيلی زیاد است، یعنی فيض این زیارت به شما ميرسد.

 البّته در حرم مطّهر، چه داخل خوِد حرم، چه بيرون حرم در رواقها و صحنها، اگر بتوانيد دل 
را وصل کنيد، هر جا باشيد، نزدیکی هست؛ هرجا باشيد. بعضی ها خيال ميکنند باید بروند 
حتماً به ضریح بچسبند! اینها چون دلهایشان وصل نميشود، ميخواهند جسمها را وصل 
کنند؛ چه فایده دارد؟ بعضی ها همان دِم ضریح هستند و چسبيده اند به ضریح، اّما دلشان 
اصالً مّتصل به امام رضا نيست؛ یکی هم ممکن است دورتر باشد، اّما دلش مّتصل باشد؛ این 

خوب است. اگر این جور زیارت کردید، این خوب است.

  ثواب نماز و ذكر در محدوده ى حرم، بيش از جاهاى ديگر
آن وقت در این حرم یا داخل رواق یا صحن مطّهر، عبادت خدا هم -یعنی با خدا هم که حرف 
ميزنيد- ثوابش بيش از جاهای دیگر است. ثواب که ميگویم یعنی همان فيضی که بر اثر 
ارتباط با ذات مقّدس پروردگار به انسان ميرسد؛ این همان ثواب است؛ یک فيضی انسان 
ميبرد. ما انسانها مثل یک ظرف خالی هستيم؛ یک ظرف خالی باید پُر بشود. با چه آن را پُر 
خواهيم کرد؟ با فيض الهی، یعنی همان قطره قطره معنویّت و روحانّيت و نورانّيت و مانند 
اینها که در این ظرف همين طور تدریجاً ریخته بشود. ]البّته [ به شرطی که یکباره خالی اش 
نکنيم؛ ]چون [ گناه که بکنيم، همه ی این لطفهای الهی خالی ميشود. بایستی این ظرف 
وجود را با تفّضالت الهی پُر کرد. بنابراین در داخل حرم نماز بخوانيد، نماز قضا بخوانيد، نماز 
واجب بخوانيد، نماز مستحّبی بخوانيد، نماز برای پدر و مادر بخوانيد، ذکر بگویيد -الاله ااّلاهلل 
بگویيد، تسبيحات اربعه بگویيد- ]یعنی [ نشسته باشيد آن جا و ذکر بگویيد؛ به شرطی 
که -شرط اصلی اش چيست؟ همان که اّول گفتم- دل وصل باشد؛ اگر دل وصل نباشد، 
فایده ای ندارد. اگر دل متّصل بود، کمترین عملی هم برای شما فایده ميدهد. ان شاءاهلل 
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خداوند توفيق به من و به همه ی شماها عنایت کند.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل 

1( در این دیدار -که در مشهد مقّدس برگزار شد- جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولیّ امر و خانواده های 
آنها حضور داشتند.
۲( هوشنگ ابتهاج 


