ﺣﺎﺟــﺎت روا ﺷــﺪن زوار ﮐﺸــﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ
در ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺎدﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع(
را داﺷﺘـﻢ ،ﺷﺎﻫـﺪ ﺗﺸـﺮف ﮐـﺎروان زﯾـﺎرﺗﯽ زاﺋـﺮان اﯾﺸـﺎن از ﮐﺸـﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎروان از ﮐﺮاﻣﺎت اﯾﻦ اﻣﺎم زاده
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﻧﻮروز  ۱۳۹۴ﻫﺮ روز ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺎدﻣﯽ
اﻣﺎم زاده ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع(
درداﻧﻪ آﻗﺎ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺼﺒﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ روز در
اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮدم و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺮاﻣﺎت
و ﻧﻘﻞ ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ اﻣﺎم زاده واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻮدم.
ﺣﻀﻮر ﮐﺎروان زاﺋﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اﻣﺎم زاده ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع(
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﮐﺎراوان از زوار
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎروان زﯾﺎرﺗﯽ از ﺑﺎﮐﻮ ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎروان زﯾﺎرﺗﯽ ﺣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﻣﺎم
زاده ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﮐﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﻣﺸﺮف ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
از ﻣﺮدم ﻗﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ

ﻋﺸﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮارم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( اﻃﻼع دادم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرواﻧﯽ وارد اﻣﺎم زاده ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ اﯾﻦ زاﺋﺮﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎرﺗﯽ ﭼﻬﻞ
اﺧﺘﺮان و دﯾﮕﺮ اﻣﺎم زادﮔﺎن ﻣﺪﻓﻮن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۴۳اﻣﺎم

زاده ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎروان زوار ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم زاده ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( ﻣﺪﻓﻮن در ﻗﻢ
در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده
ﺑﺰرﮔﻮار در ﻗﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎروان ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ »ﺣﻠﯿﻤﻪ« ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮد از ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال از وی ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﺎم زاده آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ؟ و ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻠﯿﻤﻪ در ﭘﺎﺳﺨﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ
در ﺳﻔﺮی زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ داﺷﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺎم
زاده را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس را دارم و در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ  ۳۵ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺎت زوار ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع(
ﺳﭙﺲ از ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺎم
زاه آﯾﺎ ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺒﺮﻗﻊ)ع( دﯾﺪﯾﺪ؟ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺨﻢ
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺪت زاﺋﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺣﺎﺟﺖ روا ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺒﺎل
آﻧﻬﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه را دﯾﮕﺮان ﻫﻢ دارﻧﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ و دﯾﮕﺮی
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ،ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎن ﺣﻞ
و ﺣﺎﺟﺖ روا ﺷﺪﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم ،ﮐﻪ رﻓﻘﺎ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر
را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﯾﻦ درداﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﮐﺮاﻣﺎت و ﺑﺰرﮔﻮاری اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ ام.
ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ آذر – ﮐﻮﭼﻪ ۵۹
ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﻞ اﺧﺘﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( و ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮑﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﯾﺎرﺗﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ اﺳﺖ.
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