ﻓﻮاﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ/ارﮐﺎن
زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ ع
][ ”box type=”shadowﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻗﺐ دوری از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( و ﻓﻮاﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ
روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ  ۴رﮐﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/] .
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎج
ﻋﺒﺎس آﻗﺎ ﻋﺮب در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه و در اﯾﺎم ﻣﯿﻼد آﻗﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۴ﻣﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻮدی ﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﻬﺪی ﻫﻮﺷﯽ ﺳﺎدات و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوری از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( و آﺛﺎر و ﻓﻮاﯾﺪ اﻧﺲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ  ۴رﮐﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درون و ﺑﺮون ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۴ﻣﺮدادﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻠﻪ زﯾﺒﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درون اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دو ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮون ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درون ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ او اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ و راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻬﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺣﻮزوی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دﻧﯿﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻘﻞ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﺳﺘﺶ در دﺳﺖ اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﺮق ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

دوری از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( و اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب
ﻫﺎ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی دﻧﯿﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم
ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ و
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی
اﻣﺮوزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﻀﺎی آﻟﻮده آن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ.

زﯾﺎرﺗﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺮ روز ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ)ع(

را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ روز اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ
زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﺪث
ﻗﻤﯽ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺑﺮای ﻫﺮ روز زﯾﺎرت و ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( آورده
اﺳﺖ؛ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮ روز در اﺑﺘﺪای روز اﯾﻦ زﯾﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ روز
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و از ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( آن روز درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع(
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ زﯾﺎرت ﻫﺎ در ﻫﺮ روز ﻣﺪاوﻣﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﮐﺖ و ﻧﺸﺎط آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( واﺳﻄﻪ در ﻗﻮس ﻧﺰول و ﻗﻮس ﺻﻌﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺳﯿﺮ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( اﺳﺖ
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ،
ﻫﺮ ﺟﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎدم و ﻧﻮﮐﺮ آﻧﻬﺎ
ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺸﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
در زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﯽ روﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﺣﻀﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﭼﯿﺰ
ﮐﻢ و ﮐﻮﭼﮏ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،از اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب را درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ،ﯾﺎ ﻗﻄﺮه ای ﻋﺮق
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و اذﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻮن در ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻮدﯾﺪ

ﺟﺴﺪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮردﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎم ﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﺧﻮرده اﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻣﺎم ﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ،اﻣﺎم
ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﺮ
وﻗﺖ ﮐﺎرش داﺷﺘﯿﺪ او در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و او اﻧﯿﺲ و رﻓﯿﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭘﺪرم را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻼم
ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ » :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﺎم اﻟﺮﺋﻮف)ع(« ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( رﺋﻮف اﺳﺖ و ﻓﻮق ﺗﺼﻮر ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﺎم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ او ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ او
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮرده اﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎﻣﺎن زﻧﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ و ﻏﻤﯽ دارﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺜﻞ ﭘﺪر دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺣﺘﯽ از
ﭘﺪر ﻫﻢ دﻟﺴﻮزﺗﺮ اﺳﺖ و زﯾﺎرﺗﺶ ﻏﺼﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ و ﻏﻤﯽ ﺑﻪ دل داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ و ﻏﻢ را از زاﺋﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( دور ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت
اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ رﻣﺎل و دﻋﺎ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع(
ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭼﻬﺎر رﮐﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﮐﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ
ﺧﺪا او را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .و ﭼﻬﺎر رﮐﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اول ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻣﺮده و زﻧﺪه ﻧﺪارد؛
دوم اﻃﺎﻋﺘﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﺳﻮم ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ؛ وﭼﻬﺎرم ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ زاﺋﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر رﮐﻦ ﺑﻪ
زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺎرت او زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع(
اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
www.soltanahmadi.ir

اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( – اﺑﻨﺎ

