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دانند ، مبالغه در دعاها نکنید ! فرمود : الزم نیست حوائج خود را در محضر امام بشمرید . حضرت میاهللا العظمی بهجت میآیت
  زیارت قلبی باشد .
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الم، جمع سالعلیه الرضاموسی بن علی االئمهثامن سعادت با والدت سالروز رسیدن فرا با تسنیم،همزمان خبرگزاري گزارش به 

العظمی  اهللاهاي حضرت آیتروند از این رو بر آن شدیم تا توصیهبیت (ع) به زیارت امام هشتم میکثیري از زائران و عاشقان اهل
معنوي  شاءاهللا سفري پربار ودر باب زیارت این امام همام ذکر کنیم تا ان» برگی از دفتر آفتاب«(ره) را از کتاب محمدتقی بهجت

 ران رقم بخورد.براي زائ
 

زیارت شما قلبی باشد. در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشتید به حرم بروید. هنگامی که از حضرت رضا  -1
 گویید:طلبید و میالسالم اذن دخول میعلیه

 »أأدخل یا حجۀ اهللا: اي حجت خدا، آیا وارد شوم؟«
السالم باالتر است، چرا که بسیاري از مسلمانان به زیارت امام حسین علیه السالم از زیارت امام حسینزیارت امام رضا علیه

 آیند.السالم میروند. ولی فقط شیعیان اثنی عشري به زیارت حضرت امام رضا علیهالسالم میعلیه
 

ما بود، حضرت یر حال در شبه قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغی -2
سالم الالسالم گریه است، اگر اشک آمد امام حسین علیهالسالم به شما اجازه داده است. اذن دخول حضرت سیدالشهداء علیهعلیه

 اند و وارد شوید.اذن دخول داده
 

کار  التان مساعد نیست، بهتر است بهاگر حال داشتید به حرم وارد شوید. اگر هیچ تغییري در دل شما به وجود نیامد و دیدید ح -3
 مستحبی دیگري بپردازید. سه روز روزه بگیرید و غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید.

 
مین هم ه -السالم سؤال کردند و خواستند و جواب شنیدند، در نجف، در کربال، در مشهد مقدس،بسیاري از حضرت رضا علیه -4
 .دیدمی را عجیبی چیزهاي. بردمی حرم به و گرفتمی کول به را مادرش کسی –ور ط
 

 عمل مورد بایستیمی و داشت ايغده عراقی معاودین از یکی. پیوسته تحقق به ماشاءاهللا الی دادن شفا! باشید معتقد! باشید ملتفت -5
را شفا بدهد، شب، حضرت معصومه علیهاالسالم را در  او خواست) ع(رضا امام آقا از بود، خطرناك. گرفتمی قرار جراحی

ارتباط خواهر و برادر را ببینید که از برادر خواسته، خواهر » شود. احتیاج به عمل ندارد!غده خوب می«خواب دید که به وي فرمود: 
 جوابش را داده است.

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/432588/%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9


این زیارات را  -قلب شما-زیارت امین اهللا مهم است.  ها مورد تأیید هستند. زیارت جامعه کبیره را بخوانید.همه زیارتنامه -6
دانند! مبالغه السالم میالسالم بشمرید. حضرت علیهبخواند. با زبان قلب خود بخوانید. الزم نیست حوائج خود را در محضر امام علیه

 »ها ناراحت هستم!از بعضی گریه«السالم به کسی فرمودند: در دعاها نکنید! زیارت قلبی باشد. امام رضا علیه
 

ام. بر خالف بعضی که قرآن را گوید، من به دو چیز امیدوارم؛ نخست آنکه قرآن را با کسالت نخواندهیکی از بزرگان می -7
خوانند. قرآن کریم موجودي است شبیه عترت. دوم، در مجلس عزاداري حضرت خوانند که گویی شاهنامه میآنچنان می

 .امسیدالشهداء گریه کرده
 

در روز عاشورا مقداري از گلِ عزاداري امام «اهللا علیه مبتال به درد چشم شدند، فرمودند: اهللا العظمی بروجردي رحمۀحضرت آیت
 »السالم را بر چشمان خود مالیدم، دیگر در عمرم مبتال به درد چشم نشدم و از عینک هم استفاده نکردم!حسین علیه

 السالم حضرت به خواب کسی آمدند، سؤال شد.مطهر حضرت رضا علیهپس از حادثه بمب گذاري در حرم 
 »در آن زمان شما کجا بودید؟ فرمودند: کربال بودم.«

 این جمله دو معنی دارد:
 السالم آن روز به کربال رفته بودند.معنی اول این که حضرت رضا علیه

د السالم ریختند و ضریح را خراب کردنصحن امام حسین علیه معنی دوم یعنی این حادثه در کربال هم تکرار شده است. دشمنان به
 و در آنجا آتش روشن کردند!

 
ک باشد، نزدیالسالم شد، متوجه شد سیدي نورانی در جلوي او مشغول خواندن زیارتنامه میکسی وارد حرم حضرت رضا علیه -8

ك فرمایند. هنگامی که به نام مباریک یک با سالم ذکر می را – علیهم اهللا سالم –او شد و متوجه شد که ایشان اسامی معصومین 
 امام موالیمان خود بزرگوار سید آن که شد متوجه کس آن! کردند سکوت رسیدند  امام زمان ـ عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ

 .است الفداء له ارواحنا و علیه اهللا سالم زمان
 

الم السی مشاهده شده است. کسی در رؤیا دید که به حرم حضرت رضا علیهکرامات چه السالمعلیه رضا حضرت حرم همین در -9
مشرف شده و متوجه شد که گنبد حرم شکافته شد و حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسالم از آنجا وارد حرم شدند. تختی 

 السالم را زیارت کردند.گذاشتند و آن دو بر آن نشستند و حضرت رضا علیه
 

ر بیداري به حرم مشرف شد. ناگهان متوجه شد حرم کامالً خلوت است! حضرت عیسی و حضرت مریم روز بعد آن کس د
اندند. همین خونامه میالسالم را زیارت کردند. زیارتعلیهماالسالم از گنبد وارد حرم شدند و بر تختی نشستند و حضرت رضا علیه

امه از همان باالي گنبد برگشتند. دوباره وضع عادي شد و قیل و قال نخواندند! پس از خواندن زیارتنامه معمولی را میزیارت
 السالم وفات کرده است؟شروع شد حال آیا حضرت رضا علیه

 
 .دانیم. با عصاي احتیاط حرکت کنیمدانیم. احتیاط کنیم در آنچه خوب نمیحرف آخر این که: عمل کنیم به هر آنچه که می -10
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