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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ندا ضیوف الرّحیم زائران اباعبداهلل

مهمران خردای    ،نرامر حضریوف الرح ، ضیوف الررححی،،  الحسین اباعبداهللکربال، زائر،  کلمات کلیدی:

 .زیارت ظاهری و باطنیو رحیمیّه،   هرحمت رحمانیّ متعال، مکحه، حجّ و عمره،

ای مانده به شهر، تابلوهرایی نصرش شرده و برا ایرن       از فاصله مکحه شوی،، وارد شهرخواهی،  میوقتی که 

خش ایرن   خیر مقدم به مهمانان خدای رحمان!:نٰـ مـحْ الرَّ  وفِ ی  ض ـبِ  بـ   ح  رْ م   :خیر مقدم گفته شده که عبارت

 شرود، مهمران خرود خردای متعرال اسرت.       به مکحه مشرحف می واقعاً کسی که تعبیر بسیار زیبایی است.

مشررحف   کرربال  به عتبات خصوصراً بره  منتها وقتی  .ضیوف رحمانند، شوند کسانی که به مکحه مشرحف می

 ولری  شود؛ ا ه، خیر مقدم گفته میند و آنجا هشوی،، گویا مالئکه الواحی از نور را در مسیر نصش کرد می

گیرر   همره  رحمت عام و شرامل و  حقح، ی هرحمت رحمانیّ !میحِ الـرَّ  وفِ ی  ض  بِ  ب   ح  رْ م  عبارت آن این است که:

رحمرت   گیررد.  دربرمیشقیّ و سعید را  ،و کافرمن مؤ ،گیرد دربرمیدر نتیجه خوب و بد، همه را است؛ 

رزقی که از خدای متعال دریافرت   همین حیاتی که افراد دارند، شود. همه را شامل می حقح، ی هرحمانیّ

مؤمن و شناسد؛  نمی این رحمت، خوب و بد حقح در این عال، است. ی ه، مظاهر رحمت رحمانیّکنند می

خردای   ی رحمت خاصّه حضرت حقح، ی ها رحمت رحیمیّامّسد؛ شنا نمیسعید و شقی شناسد؛  یکافر نم

 مرال فقرط  ؛ خوبران اسرت   مالفقط  بندگان خاصّ خداست. مالمتعال است و این رحمت خاصّه فقط 

 مکحه مشررحف به ای  اهل هر فرقهبینید  لذا شما می پاکان و مقربّان پروردگار است. مالفقط ء است؛ سعدا
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امّرا عتبرات و    شروند.  مری  مشررحف بره مکحره   ق و مذاهبی که دارند رَی فِ همهی با از شیعه و سنحشود؛  می

بیت عصمت  ان اهلآنجا عاشقان و دلدادگ شوند. انتخاب می برای زیارتی های خاصّ بنده خصوصاً کربال،

رحمرت   ،عمرره  و در تشرحف به حرجّ  شوند. می مشرحف و سرسپردگان آستان حسینی و طهارت

خردای   ،امّا در تشرحف به کربالی حسینی ؛دکن پذیرایی میر معتمِحاجّ و از  وئر حقح از زا ی هرحمانیّ

است و این یر  لفرخ خاصّری     الحسین عبداهللپذیرای زائران ابا ی خودش همتعال با رحمت رحیمیّ

  است در برابر آن لفخ عامّ پروردگار.

زیرارت،   صورت ظراهر  .[ عنایت فرمایدهر دو را ]متعال توفیق زیارت ظاهری و باطنی امیدواری، خدای 

سودن و بوسه  سر الحسین اباعبداهللراه را پشت سر گذاشتن و به شهر کربال وارد شدن و به آستان 

و این  الحسین از درون است به محضر اباعبداهلل زیارت، راه پیدا کردن امّا صورت باطنی  دادن است.

 .حقیقت دیدار و مالقات است؛ است که حقیقت زیارت استساز آن زیارت باطنی  زمینه زیارت ظاهری،

دهرد و  قرار  الحسین زائران راستینی برای اباعبداهلل امیدواری، خدای متعال با عنایات خودش، ما را

 اهلل.ءشا ی ما را میهمان کند. ان خودش همه ی هبر خوان ضیافت رحمت رحیمیّ
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