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یشــود .هيــچ
پــارهای از تــن مــن در ســرزمين خراســان دفــن م 
غـمزدهای او را زيــارت نمیکنــد ،جــز اينکــه خداونــد پريشــانی
و غمــش را برطــرف میکنــد و هيــچ گنهــکاری بــه زيــارت او
نائــل نمیشــود ،مگــر آنکــه خداونــد گناهانــش را میآمــرزد.
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 .۱به حضور امام توجه کنید
شــرط ّاول قبولــی زیــارت ایــن اســت کــه بــا حضــرت مالقات کنیــد؛ یعنی رفتـ ِـن حرم
و آمــدنِ ،صــرف رفتــن بــه یــک مــکان و بیــرون آمــدن [از آن] نباشــد :آنجــا یــک
موجــودی ،یــک روح واالیــی حضــور دارد .بــه ایــن حضــور توجــه کنیــد.
 .۲با امام حرف بزنید
یشــنود،
«بهچشــمدیدن» الزمــۀ مالقــات نیســت .او هســت و ســخن شــما را م 
حضــور شــما را میبینــد ،شــخص شــما را میبینــد .بــا او حــرف بزنیــد .ایــن شــد
زیــارت :زیــارت یعنــی همیــن مالقــات.
 .۳سالم بدهید
انســان وقتــی بــه مالقــات کســی م ـیرود ،بــا او احوالپرســی میکنــد ،بــه او ســام
میکنــد .همیــن [عمــل] ،در مالقــات روح مطهــر ائمــه؟مهع؟ و اولیــای الهــی [هــم]
الزم اســت :بایــد رفــت ســام کــرد ،عــرض ادب کــرد.
 .۴با هر زبانی زیارت کنید
[زیــارت] بــه هــر زبانــی هــم میشــود[ .ا گــر] بــه همیــن زبــان معمولی خودمــان حرف
بزنیــم ،ایــن آداب مالقــات و زیــارت ،صورت گرفته [اســت].
 .۵زیارتهای ائمه؟مهع؟ را بخوانید
اگــر بخواهیــم بــا یــک بیــان شــیوا و بــا مضامیــن خوبــی حــرف بزنیــم ،آن [زبــان]
همیــن زیارتهایــی اســت مثــل زیــارت مخصوصــۀ امامرضــا؟ع؟ ،امیـناهلل
یــا زیــارت جامعــه.

 .۶با دل حرف بزنید
َ
َ
بــا دل حــرف بزنیــد .ســعی کنیــد ولــو دو دقیقــه ،ولــو پنــج دقیقــه ،دل را فار غ کنید
ّ
معنویتــی کــه در آنجــا حضــور دارد و حرفتــان
از بقیــۀ شــاغلها و متصــل کنیــد بــه
را بزنید.
 .۷زیارت جامعۀ کبیره بخوانید
ً
زیــارت جامعــه مثــا شــش [یــا] هفــت صفحــه اســت .وقــت کردیــد ،هم ـهاش را
بخوانیــد .وقــت نکردیــد ،یــک صفح ـهاش یــا نصــف صفح ـهاش را بخوانیــد.
 .۸در زیارت به مخاطب آن متوجه باشید
یکــه متــن زیــارت را میخوانیــدَ ،ولــو معنایــش را هــم ندانیــد ،متوجه باشــید
درحال 
داریــد خطــاب بــه چــه کســی میخوانیــد .ا گــر ایــن شــد ،آنوقــت میشــود زیــارت.
 .۹دلتان به امام متصل باشد
ً
بعضیهــا خیــال میکننــد بایــد برونــد حتمــا بــه ضریــح بچســبند! اینهــا چــون
دلهایشــان وصــل نمیشــود ،میخواهنــد جس ـمها را وصــل کننــد .چــه فایــده
دارد؟ یکــی هــم ممکــن اســت دورتــر باشــد؛ امــا دلــش متصــل باشــد! ایــن خــوب
اســت.
 .۱۰داخل حرم نماز بخوانید ،ذکر بگویید
در داخــل حــرم نمــاز بخوانیــد ،نمــاز قضــا بخوانیــد ،نمــاز واجــب بخوانیــد ،نمــاز
َ َّ
مسـ ّ
ـتحبی بخوانیــد ،نمــاز بــرای پــدر و مادر بخوانید ،ذکــر بگوییــد« :ال ِإلـ َـه ِإل اهلل»
بگوییــد ،تســبیحات اربعــه
بگوییــد؛ ب هشــرطیکه
دل وصــل باشــد.
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