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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 قعدهال ذیماه وسوم  بیستی روز  مراقبه

زیارت ظاهری، ، الرّضا موسی بن القعده، زیارت امام علیّ وسوم ماه ذی روز بیستها،  واژه کلید

 زیارت باطنی.

روز  .ستا ضاالرّ موسی بن قعده روز شهادت علیّال ماه ذی وسوم بیستروز  ،به یکی از دو نقل بنا

روز  ،ولی یکی از دو نقل .روز آخر ماه صفر است ،دیگر را که بیشتر مشهور است به خاطر دارید

 ی زیارت مخصوصهو  دارد ز اختصاص به امام رضالذا این رو .قعده استال ماه ذی وسوم بیست

در مشهد رضوی در و دارند  آنهایی که توفیق .است در این شب و روز وارد شده رضا حضرت

حضرت در شب و روز بسیار بزرگی از زیارت آن  ی بهره ،حضور دارند ضاالرّ موسی بن محضر علیّ

نصیبشان خواهد  ،شب و روز شهادت آن بزرگوار است بنا به احتمالیکه قعده ال ماه ذی وسوم بیست

ارتباط روحی و  ،ه قلباهلل با توجّءشا ان ،یستند حضور ظاهری پیدا کنندق نآنهایی هم که موفّ .شد

خیلی شود که شاید  نصیبشان می اهللءشا زیارت باطنی ان و کنند پیدا میبا آن امام بزرگوار قلبی 

 هالبتّ .استبرای رسیدن به همین زیارت باطنی ای  مهزیارت ظاهری مقدّ .بزرگتر از زیارت ظاهری باشد

 و به به مشهددهد ب خدا توفیق ؛شودنصیبش هم یارت ظاهری ز انخیلی قشنگ است انسان هم

در محضر عرض ارادت و کوچکی  ؛سر به درگاه آن حضرت بساید ؛برودآستان قدس رضوی 

به همان زیارت  برای رسیدناست ای  مهی این زیارت ظاهری مقدّول .بکند ضاالرّ موسی بن علیّ

این زیارت که این کسی بنابر .در حرم دل و حرم قلب ضاالرّ موسی بن علیّبرای مالقات خود  ،باطنی

آنچه اصلی بوده  ،هم نشداگر  بهتر؛ وچه  د،نصیبش شهم ظاهری  زیارتاگر  ،نصیبش شد نیباط
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یدار توفیق دخدای متعال  ،امیدواریم اگر ما توفیق ظاهری هم نصیبمان نشد .است آمده دست به

 .اهللءشا ان ؛کند نماباطنی را نصیب

 زیارت باطنی آمدن مزور به نزد زائرو است مزور محضر به گفت زیارت ظاهری رفتن زائر  انوتشاید ب

ا آنجا امّ؛ روید می ضاالرّ به مشهد صورت ظاهری کنید و به شما سفر می اینجا .است

حضرت  دیدار و مالقاتو گذارند  دل شما پا می ی آورند و به خانه یف میتشر ضاالرّ موسی بن علیّ

توفیق ظاهری  ،ای که دارد اشتیاق و عالقه ی رغم همه علیبعضی از اوقات انسان  .شود نصیبتان می

شما  :گویند ت خدا میها حجّ چون بعضی وقت ؛ف باشدآنجا نباید خیلی هم متأسّ .آورد نمیدست  به

 و شان هشیع ،و به مالقات دوستشان !بیاییم شما دیدنبه خواهیم  حاال این بار ما می ؛زیاد آمدید

 دو را هر باطنی،هم زیارت و  ظاهریزیارت هم  ،خداوندحال امیدواریم  هر به .ورندآ میتشریف  انشحبّمُ

  .اهللءشا ان .بفرماید ما  ی همه نصیب ضاالرّ موسی بن س و نورانی علیّبه برکت وجود مقدّ

وار امام فرزند بزرگ ،ءفداال مقدمه ارواحنالترابظماالع اهللةبقیّشهادت این امام بزرگوار را به محضر حضرت 

و امیدواریم خدای  ؛کنم میوف تسلیت عرض ئدلدادگان و شیفتگان این امام ر ی هبه هم و رضا

با صدور امر  ،وارد شده بیت بی که بر اهلئهمه داغ و مصا این قلوب مجروح شیعیان را از متعال

  .اهللءشا ان .م بگذاردهمر ارواحنافداه اهلل ةقیّب  موالی ما حضرت ظهور و فرج

 

ْل  ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ  فََرََجُ

 


