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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 القعدهوسوم ذیی روز بیستمراقبه

. روز دیگر 1است الرّضاموسیبنالقعده روز شهادت علیّسوم ماه ذیویکی از دو نقل، روز بیستبنابه 

که به خاطر دارید، روز آخر ماه صفر است؛ ولی به هر حال، یکی از دیگر که بیشتر مشهور است، چنان

دارد و زیارت  رضاالقعده است؛ لذا این روز اختصاص به امامسوم ماه ذیودو نقل روز بیست

در این شب و روز وارد شده است. آنها که توفیق دارند و در مشهد رضوی  ی حضرت رضامخصوصه

سوم ماه وحضور دارند، از زیارت آن حضرت در شب و روز بیست الرّضاموسیبندر محضر علیّ

بزرگی نصیبشان ی بسیار القعده که بنابه احتمالی، شب و روز شهادت آن بزرگ وار است، بهره ذی

شاءاهلل با توجّه قلب، با آن امام بزرگوار خواهد شد. کسانی هم که به حضور ظاهری موفّق نیستند، ان

شود؛ که شاید خیلی بزرگتر شاءاهلل زیارت باطنی نصیبشان میکنند و انارتباط روحی و قلبی پیدا می

رسیدن به زیارت باطنی. البتّه خیلی ای است برای از آن زیارت ظاهری باشد. زیارت ظاهری مقدّمه

قشنگ است که همان زیارت ظاهری هم نصیب انسان شود؛ خدا به او توفیق دهد به مشهد و به 

عرض الرّضاموسیبنآستان قدس رضوی برود و سر به درگاه آن حضرت بساید و در محضر علیّ

رسیدن به همان زیارت باطنی؛ ای است برای ارادت و کوچکی کند؛ ولی این زیارت ظاهری مقدّمه

در حرم دل و حرم قلب. بنابراین، اگر کسی این زیارت باطنی  الرّضاموسیبنبرای مالقات خود علیّ
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نصیبش شد، زیارت ظاهری نصیبش شد، شد؛ اگر هم نشد، زیارت اصلی به دستش آمده است. 

ق این دیدار باطنی را نصیبمان امیدواریم اگر توفیق زیارت ظاهری نصیب ما نشد، خدای متعال توفی

 شاءاهلل.کند؛ ان

شاید بتوان گفت زیارت ظاهری رفتن زائر است به محضر مزور و زیارت باطنی آمدن مزور است به نزد 

روید؛ امّا آنجا می الرّضاکنید و به مشهدصورت ظاهری سفر میزائر. اینجا شما به

گذارند و دیدار و مالقات حضرت ی دل شما پا میانهآورند و به ختشریف می الرّضا موسی بن علیّ

ای که دارد، توفیق زیارت ی اشتیاق و عالقهم همهغرشود. بعضی از اوقات، انسان علینصیبتان می

ها حجّت خدا آورد. آنجا نباید خیلی هم متأسّف باشد؛ چون بعضی وقتدست نمیظاهری را به

خواهیم به دیدن تو بیاییم؛ و به مالقات دوست، شیعه و ما می ای. این بارگویند: شما زیاد آمده می

آورند. امیدواریم هم زیارت ظاهری و هم زیارت باطنی، هر دو را به برکت وجود محبّشان تشریف می

 شاءاهلل.ی ما بفرمایند. اننصیب همه الرّضاموسیبنمقدّس و نورانی علیّ

االعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، اهللبقیّةبه محضر حضرت به هر حال، شهادت این امام بزرگوار را 

کنم و ی دلدادگان و شیفتگان این امام رئوف تسلیت عرض میو به همه فرزند بزرگوار امام رضا

وارد شده  بیتهمه داغ و مصیبت که بر اهلامیدواریم خدای متعال قلوب مجروح شیعیان را از این

 شاءاهلل.اهلل ارواحنا فداه مرهم بگذارد. انبقیّةو فرج موالی ما، حضرت  است، با صدور امر ظهور
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