مضامين
زيارت اربعين

جواد محدثی

چکيده
زی��ارت اربعی��ن که یکی از پنج عالمت مؤمن ش��مرده میش��ود ،تجدید میث��اق با امام
حسین 7و اهلبیت :است .هدف این زیارت ،نشان دادن دوستی و وفاداری به راه این
بزرگواران و اعالم آمادگی برای جانفش��انی در این راه ،ابراز دش��منی و برائت از قاتالن و
دشمنان آنان ،بیان مواضع و همبستگی با خط اهلبیت ،:ابراز ایمان و تبعیت و تسلیم
در برابر آن حضرت ،ش��ناخت چهرههای حق و باطل و ترس��یم سیمای امام حسین 7و
ویژگیهای ایشان و فلسفة نهضت عاشوراست.
دق��ت و تدبر در مت��ن و محتوای زیارت اربعی��ن ،زائران و محبان سيدالش��هدا 7را از
معارف ناب و مفاهیم بلند آن بهرهمند میکند .این مقاله مضامین و محورهای اصلی این
زیارت را در چهارده بند ترس��یم کرده که با ترس��یم سیمای امام حسین 7آغاز میشود
و با درخواس��ت صل��وات خدا و درودهای پروردگار به آن حض��رت و خاندان پاکش پایان
مییابد.
واژگان کليدی :زیارت اربعین ،امام حسین ،7اهلبیت ،:معارف ناب ،مفاهیم بلند.
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در حدی��ث مع��روف امام حس��ن عس��کری« 7زی��ارت اربعی��ن» ،یکی از پن��ج عالمت

مؤمن ش��مرده ش��ده اس��ت؛ چه بر س��ر تربت و مزار سیدالش��هدا 7خوانده ش��ود و چه از
راه دور؛ بناب��ر آنچه به دس��ت ما رس��یده اس��ت .مهم ،توج��ه به مفاهیم مطرح ش��ده در این

زیارت اس��ت .پیش از پرداختن به مضامين بلند اين زيارت ش��ريف ،الزم اس��ت اش��ارهای
به سند آن کنیم.

مت��ن زیارت اربعین را حضرت صادق 7به صفوان بن مه��ران (معروف به صفوان ج ّمال)

آموخته اس��ت و فرموده که این زیارتنامه را هنگامی که آفتاب روز اربعین برآمد و روز بلند
شد ،بخواند .این توصیه ،اهمیّت این زیارت مأثور را میرساند.

حدیث را س��ید ب��ن طاووس با س��ند خوی��ش از صفوان روای��ت میکند .مت��ن زیارت،

در «اقبال االعمال» س��ید بن طاووس« ،الم��زار الکبیر» محمد بن جعفر مش��هدی« ،المصباح»

کفعم��ی و «مصباح المتهجد» ش��یخ طوس��ی آمده اس��ت .عالمه مجلس��ی ه��م در جلد 98

بحاراالن��وار ،ب��ه نق��ل از تهذیب ش��یخ طوس��ی آن را نقل کرده اس��ت .گرچ��ه در بعضی

کلم��ات ،تفاوته��ای جزئی می��ان نقلها دیده میش��ود ،ول��ی کلیت آن ثابت و یکس��ان
و معتبر میباشد.

1

بنابراين شایس��ته است که در متن و محتوای «زیارت اربعین» ،دقت و تدبّر شود ،تا زائران و

محبان سيدالش��هدا 7از معارف ناب و مفاهیم بلند آن مستفيض شوند .محورهای عمده این
زیارتنامه را میتوان چنین برشمرد:
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 .1ترسیم سیمای امام

حسین7

زی��ارت اربعين ،همچون بس��یاری از زیارتنامههای دیگر با
«سالم» آغاز میشود که نش��انه توالّی شیعی نسبت به اولیای

دین است و مخاطب این سالم ،با اوصاف و القابی یاد میشود
که هر کدام ،بُعدی از ابعاد ش��خصیت سیدالشهدا 7را نشان

ولی خدا ،حبیب
میدهد .از آن حضرت ،با عناوینی همچون ّ
خدا ،خلیل خدا ،برگزیده خدا ،ش��هید مظلوم ،گرفتار رنجها

و مصیبتها و کشته اشکها یاد میشود ...« :السالم علی اسیر
ُ
الک ُربات و قتیل ال َع َبرات .»...

پس از بیان این اوصاف و مقامات ،زائر در پیش��گاه خدا

ولی خدا
ولی خدا و فرزند ّ
شهادت میدهد که آن امام شهیدّ ،
صفی خداس��ت ،تا این گواهی،
صف��ي پروردگار و فرزند
و
ّ
ّ

عم��ق ایمان و باور زائر را نش��ان دهد و ای��ن اعتقادات را در
جان او بنشاند.

 .2ویژگیهای امام

حسین7

در ف��راز بع��د ،ب��ه برخ��ی از اوص��اف وی��ژه و کرامتها و

زی��ارت اربعي��ن ،همچ��ون
بس��یاری از زیارتنامههای دیگر
با «س�لام» آغ��از میش��ود که
نش��انه توالّی ش��یعی نس��بت به
اولیای دین است و مخاطب این
س�لام ،ب��ا اوص��اف و القابی یاد
میش��ود که هر کدام ،بُعدی از
ابعاد ش��خصیت سیدالشهدا7
را نشان میدهد.

ارجمندیهای آن امام شهید اشاره شده است .از جمله این که:

آن حضرت ،به کرامت الهی در سای ه شهادت ،نائل آمده است؛

آن حض��رت ،از س��عادت وی��ژهای که عنایت الهی اس��ت

برخوردار است؛

طینت و سرش��ت او و والدتش ،پ��اک و پاکیزه و دور از هر

آلودگی است؛

او یکی از س��روران و یکی از رهبران و یکی از مدافعان حق

و دین است؛

حجت الهی بر همه بندگان خداست.
او ،میراثدار خط انبیا و ّ

درباره نهضت عاشورا تحلیلهای
گوناگوني ارائه میشود و اهداف
مختلفي برای آن قیام خونین بيان
شده است .آنچه در این زیارتنامه
مطرح اس��ت« ،ه��دف هدایت و
نجات و بیداری ا ّمت» است .آن
حضرت در دع��وت مردم به راه
خدا و س��نّت پیامبر 9و احکام
قرآن چن��ان عمل ک��رد که راه
عذر و بهانه را بر همه بست.
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 .3فلسفه قیام عاشورا

درباره نهضت عاشورا تحلیلهای گوناگوني ارائه میشود و اهداف مختلفي برای آن قیام

خونین بيان شده است .آنچه در این زیارتنامه مطرح است« ،هدف هدایت و نجات و بیداری
امّت» اس��ت .آن حضرت در دعوت مردم به راه خدا و س��نّت پیامبر 9و احکام قرآن چنان
حج��ت نمودَ « :ف َا ْع َذ َر ِ
الدعآ ِءَ ،و َم َن َح
فى ُّ
عمل کرد که راه عذر و بهانه را بر همه بس��ت و اتمام ّ

الن ُّْص َح».

گاهی بیداری جامعه و شکس��تن ج�� ّو خفقان و مبارزه با بدعته��ا و انحرافها« ،خون»

«وبَ َذ َل ُم ْه َج َت ُه فیک» ،با این هدف
میطلب��د .امام ،خون قلب خویش را در راه خ��دا نثار کردَ :

که مردم را از جهالت و گمراهي درآورد و فضای حیرت و سرگش��تگی را بشکند و تکلیف
ی��ر ِة َّ
الضاللَ ِة» .درباره عبرتهای
بندگان خدا را روش��ن کند« :لِ ْ
یس�� َت ْن ِق َذ ِعبا َدک ِم َن الْ َجهالَ ِة َو َح َ

عاشورا و جهل و بیبصیرتی مردم بسيار سخن ميتوان گفت .وضع جامعه به گونهاي شده بود

که تنها خون مط ّهر فرزند رس��ول خدا 9میتوانست انقالبي ايجاد کند و زلزلهای در ارکا ِن
حکومت اموی که بر پایه جهل مردم استوار بود ،بيافکند.

 .4شناخت چهره مخالفان

چه کس��انی ،با چه ویژگیهایی و با چه اهدافي به جنگ با امام حسین 7آمدند و دست

به آن جنایت عظیم زدند؟ هدفش��ان چه بود که جز با کش��تن ثاراهلل به آن نمیرس��یدند؟ در

ولی خدا را ـ که در حقيقت بروز بغض و
فراز بع��دی ،ویژگیهای گروههای ائتالفی بر ض ّد ّ
کينههاي ديرينشان از صدر اسالم بود ـ ترسیم میکند:
الدنْیا»؛
ـ فریب خوردگان دنیاَ « :غ َّر ْت ُه ُّ

«وشَ رى ِ
آخ َرت َُه»؛
ـ فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیاَ :

«وت ََر ّدى فى َهوا ُه»؛
ـ هواپرستیَ :

ـ به خشم آوردن خدا و پیامبر و امام؛

ـ پيروي از منافقان و تفرقهافکنان و گنهکاران.
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 .5جهاد تا شهادت

جه��اد در راه خ��دا ،همراه با صبر ب��ر ادای تکلیف و اخالص در مب��ارزه و ادامه جهاد تا
ِ
اسارت آزادیبخش آل اهلل ،تضمین کننده حیات
مرز ش��هادت و حتّی پس از شهادت ،یعنی

و بقای دین و خنثی کننده توطئه امویان ضد اس�لام بودَ « :فجا َه َد ُه ْم فیک صابِراً ُم ْح َت ِس��ب ًاَ ،ح ّتى
ریم ُه».
ُس ِفک فى طا َع ِتک َد ُم ُهَ ،و ْاس ُت َ
بیح َح ُ

احیای دین و مبارزه با بدعتهای ضد اسالمي ،قربانی و فدایی میخواهد .آنکه گام در

این راه مینهد ،هم باید اهل جهاد باشد ،هم صبر و مقاومت ،هم اخالص ،هم آمادگی برای
فدا کردن خون و تح ّمل هتک حرمتها نس��بت به خ��ودش و خانوادهاش .امام ،عزیز خدا و

رس��ول خدا 9بود ،امّا در صحرایی سوزان به محاصره آن نامردان گرفتار شد .تشنگی خود
و فرزندان و یارانش ،عریان کردن پیکر پاکش ،بریدن س��رش ،بر نیزه کردن س��ر مطهرش،

آتش زدن خیمهها ،اسب تاختن بر جسد مط ّهرش ،غارت خیام ،به اسیری گرفتن اهل بیت:

رضی بقضائک» خود را براي همهاین
و  ...همه در راه خدا بود و آن حضرت ،با گفتن «الهی
ً
مصائب آماده ساخته بود.

 .6لعن و تب ّری از دشمنان

در بس��یاری از زیارتنامهها ،در کنار سالم به عنوان مواالت و همسویی« ،لعن» دشمنان هم

تبری از ظالمان و دشمنان اهلبیت :است .هم لعن زائر بر قاتالن و
دیده میش��ود که نشانه ّ

کافران و هم درخواست لعن الهی بر آنان که نمونهاش در این زیارت وارد شده است« :اَل ّل ُه َّم
َفالْ َع ْن ُه ْم لَ ْعن ًا َوبی ً
ال».

تبری را میرساند
درخواس��ت لعنت و عذاب خدا بر جنایتکاران عاشورا ،روح معادات و ّ
و زائر را در ّ
خط دشمنی با دشمنان خدا و پیامبر ،9ثابتقدمتر میسازد.

 .7پیوند امام با ّ
خط رسالت

وقت��ی در زیارت امام حس��ین ،7پیامب��ر و امیرمؤمنان و خاندان نب��وت و عصمت :را

ميخوانيم ،تأکیدی بر ارتباط آن شهید با این خاندان رفیع و نورانی است .در زیارت دیگر نیز

چنین است که بر امام حسین 7به عنوان فرزند پیامبر ،فرزند فاطمه ،3فرزند امیر مؤمنان،7
وصی پیامبر سالم میدهیم
وصی خدا ،فرزند
وارث انبیا ،:امین خدا ،فرزند امین خدا ،فرزند
ّ
ّ
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تا این پیوند را آشکار و علنی سازیم و این نکته ،خنثی کننده
توطئه دش��منان است که میکوش��ند شهدای کربال را جدا از

معرفی کنند.
دودمان نبوت و آل اهلل ّ
 .8حیات سعادتمندانه

«موت فی ع ٍّز
از س��خنان امام حسین 7اس��ت که فرمود:
ٌ
خی��راً من ٍ
حیاة فی ّ
ذل»؛ مرگ عزتمندانه بهتر از زندگی ذلیالنه

است.

در ف��راز دیگری از زی��ارت ،از آن امام ش��هید به عنوان

کس��ی یاد میشود که زندگیاش سعادتمندانه ِ
شت َسعیدا»
«ع َ

ضی َت حمیداً» و ش��هادتش
و مرگش س��توده و خدا پس��ند « َم ْ
مظلومانه «مظلوم ًا شهیداً» بود.

خداون��د هم وع��ده نصرت و ع��زت و حی��ات ابدی به

کش��تگان راه خدا و مجاه��دان راه حق و ه��م وعده نابودی
مس��تکبران و کیفر ظالمان را داده اس��ت؛ چه به سرعت و چه
در زمان��ي طوالني؛ چ��ه در دنیا و چه در آخرت .این اس��ت

که زائر ،بر حتمی ب��ودن وعدههای الهی در این موارد تأکید

«واَشْ َه ُد اَنَّ َ
اهلل ُم ْن ِج ٌز ما َو َع َدکَ ،و ُم ْه ِلک َم ْن خَ َذلَک».
میکندَ :
 .9بیزاری از همفکران اهل ظلم

در فرهن��گ دین��ی ،هم جنایت��کاران و ظالم��ان مطرود و

ملعونند و هم کس��انی که هرچند در ظاهر ساکت بودهاند و با

جنایتکاران همکاري نداشتهاند ،ولی در دل و باطن به کار آنان

راضی بودهاند ،ش��ریک جرماند .این حقیقت ،در زیارتهای
متعددی (از جمله زیارت عاش��ورا) آمده اس��ت .در اینجا هم
لعنت خدا بر کسانی است که امام را کشتند و به او ظلم کردند

و بر جماعتی است که این واقعه را شنیدند ،ولی به آن راضی و

جه��اد در راه خدا ،همراه با صبر
ب��ر ادای تکلی��ف و اخ�لاص در
مب��ارزه و ادام��ه جه��اد ت��ا مرز
ش��هادت و حتّی پس از شهادت،
یعن��ی اس� ِ
�ارت آزادیبخش آل
اهلل ،تضمین کننده حیات و بقای
دین و خنثی کننده توطئه امویان
ضد اسالم بود« :فَجا َه َد ُه ْم فیک
صاب ِرا ً ُم ْحتَ ِس��باًَ ،حتّى ُس ِفک فى
ریم ُه».
استُ َ
طا َعتِک َد ُم ُهَ ،و ْ
بیح َح ُ
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خشنود بودند .ساکتان در برابر فتنه و رضایت دهندگان قبلی به عمل دشمنان خدا و رسول ،9با

یت بِ ِه».
«ولَ َع َن اهللُ اُ َّمةً َس ِم َع ْت بِذلِک َف َر ِض ْ
آنان همسو و همسرنوشت شمرده ميشوندَ :

از این رو ،شیعه زائر ،موضع خود را شفاف و روشن بیان میکند و خود را در ّ
خط اولیای

خ��دا و در مقابل دش��منان خدا و اهلبی��ت :اعالم میدارد و خدا را ه��م بر این مواالت و
معادات ،گواه میگیرد« :اَل ّل ُه َّم اِنّى اُشْ ِه ُدک اَنّى َولِ ٌّى لِ َم ْن واال ُهَ ،و َع ُد ٌّو لِ َم ْن عادا ُه».

و سرانجام این پيروي از خاندان عصمت و والیتپذیری از آنان ،آمادگی برای بذل جان

ول ا ِ
ن َر ُس ِ
هلل».
خود و پدر و مادر و عزیزانش در راه آنان است« :بِ َابى اَن َْت َواُ ّمى یا ْب َ
 .10باز هم تأکید بر دودمان پاک
«اَشْ َه ُد اَنَّک ک ْن َت نُوراً فىِالأْ َ ْص ِ
الب الشَّ ا ِمخَ ِة»

این فراز ،گواهی بر دودمان پاک پیامبر ،9طهارت و ش��رافت نسبت اهلبیت ،:دوری

از آلودگیه��ای اعتقادی و اخالقیِ دوران جاهلیّت اس��ت .آیه تطهیر در قرآن (احزاب)33/

موحد
ب��ر طهارت کامل و عصمت اهلبیت پیامبر 9گواهی میدهد .بحث از نیاکان پاک و ّ
ائ ّمه اطهار :و تبارشناسی توحیدی این خاندان ،نکته دیگری است که در این زیارت بر آن

تأکید شده است.

 .11جایگاه واالی امامت و

ائ ّمه:

نقش��ی که امامان شیعه ،از جمله سیدالشهدا 7در جامعه اسالمی داشتهاند ،نقش هدایت،

رعایت ،اعانت و حفاظت از آیین و اهل ایمان بوده است .این خاندان ،هم تکیهگاه مسلمانان،
هم س��تو ِن اسالم و هم پناهگاه ش��یعه بودند .امام در این فقره از زیارت ،یکی از دعائم دین،
زکی ،هادی
تقی،
رضیّ ،
ّ
ارکان مسلمین و مع ِقل مؤمنین به شمار آمده و با اوصافی چون :ب َ ّرّ ،
و مهدی معرفيش��ده است ،که همه امامان چنین بودهاند؛ افزون بر اینکه امام حسین 7پدر
بقیه امامان بعدی است .این از ویژگیهای آن حضرت در روایات بیان شده که ائمه ،از نسل
الدنیا» جایگاه رفیع آنان
حجت بودنش��ان
«والحجة علی اهل ّ
اویند .این ویژگیها ،بهخصوص ّ
ّ
را در منظومه فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی امت پیامبر 9نشان میدهد و تبعیت از این

نشانههای هدایت را ضامن درستی راه و رسیدن به مقصد میداند.
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 .12ایمان ،تسلیم ،تبعیّت

این س��ه عنصر ،عوامل اصلی هدایت و س��عادت در ّ
خط

ائمه :است .ما ش��یعیان ،به امامت آنان ایمان داریم «مؤمن

کم
بکم» و رجعت آنان در آخرال ّزمان را باور کردهایم َ
«وبِ ِایابِ ْ
ُمو ِق ٌن» و با همه آیینها و سنتهای دینی آن را ابراز میکنیم

و تس��لیم و محض و تبعیت کامل نسبت به آنان داریم؛ چه در

کم ِس�� ْل ٌمَ ،واَ ْمرى
مرحله قبلی ،چه در مرحله عملیَ :
«و َق ْلبى لِ َق ْل ِب ْ
کم ُم َّت ِب ٌع» .این ایمان و تس��لیم و تبعیّت ،عنصر دیگری را
لأِ َ ْم ِر ْ
میطلبد به نام «نصرت» .همانگونه که یاران امام حس��ین7

در کربال به او ایمان داشتند و تسلیم فرمان و تابع حرکت امام
بودن��د و با همه توان از آن حضرت دف��اع کردند تا به فیض

شهادت رس��یدند ،زائر حس��ینی در اربعین هم ،همین مراتب
و مراح��ل را ابراز میدارد و همه ت��وان و امکانات خویش را

در راه ائم��ه :ق��رار میدهد ،تا خداون��د اذن دهد و دولت
ولی عصر(عج) ش��کل
کریمه اه��ل بیت  ،با رهبری حضرت ّ
کم».
گیردَ :
کم ُم َعدَّ ةٌَ ،ح ّتى ی ْا َذ َن اهللُ لَ ْ
«ون ُْص َرتى لَ ْ

اینکه امروز یاری ما به این خاندان چگونه ميتواند باشد،

جای تأمل و سخن بسیار دارد .کدام عمل ،در راستای مواضع

ائ ّمه به ش��مار میآید؟ امکانات قابل عرضه ما برای «نصرت»

چیس��ت؟ زيرا فقط با ش��عار «گوش به فرمان توییم» مشکلی
ّ
حل نمیشود.

در فرهنگ دینی ،هم جنایتکاران
و ظالم��ان مط��رود و ملعونند و
هم کسانی که هرچند در ظاهر
ساکت بودهاند و با جنایتکاران
هم��کاري نداش��تهاند ،ولی در
دل و باطن ب��ه کار آنان راضی
بودهان��د ،ش��ریک جرماند .این
حقیقت ،در زیارتهای متعددی
(از جمله زیارت عاشورا) آمده
است.

 .13اعالم َمواضع

ائم��ه ،امروز ه��م جلوهها و
در زی��ارت جامعه کبیره ،زیارت عاش��ورا و زیارتهای خطّ ّ
نمادهای��ی دارد؛ همچن��ان ک��ه
دیگ��ر ،از جمل��ه در همین زی��ارت اربعین ،ای��ن تعبیر دیده
خطّ دشمنانش��ان نیز ،در اشکال
کم ال َم َع َع ُد ِّو ْ
کم َم َع ْ
میشودَ « :ف َم َع ْ
کم»؛ این یعنی داشتن موضع ،گوناگون ظهور و بروز دارد.
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اعالم موضع ،پایداری بر سر موضع ،همسو نشدن با دشمنان و حمایت از ّ
خط ائ ّمه.:

این «معیّت» و همراهي با أئ ّمه چگونه اس��ت؟ اگر امامان در عصر ما حضور داش��تند ،در

جناحبندیهای سیاس��ی در کدام جهت بودند؟ در مس��ائل بینالمللی چه موضعی داشتند؟ با
اس��تکبار جهانی و صهیونیس��م بینالملل و گروههای تکفیری و حکومتهای مزدور بیگانه
و حاکمان وابس��ته به استکبار چه برخوردي داشتند و نس��بت به مسائلی همچون فلسطین چه

موضعی میگرفتند؟ شناخت ما از ائ ّمه ،موضع آنان را به ما نشان میدهد.
خ��ط ائ ّم��ه ،امروز ه��م جلوهه��ا و نمادهای��ی دارد؛ همچنان ک��ه ّ
ّ
خط دشمنانش��ان نیز،
در اش��کال گوناگ��ون ظه��ور و ب��روز دارد .این ف��راز زیارت ،ب��از هم تأکیدی ب��ر تولّی و

تبری است.
ّ

 .14درود پایانی

یکمَ ،وعلى اَ ْر ِ
وات ا ِ
کم
«ص َل ُ
پایانبخش زیارت ،این فراز استَ :
کمَ ،وشا ِه ِد ْ
کم َواَ ْجسا ِد ْ
واح ْ
هلل َع َل ْ
کم َو ِ
مین».
آمین َر َبالْعالَ َ
کمَ ،
باط ِن ْ
کمَ ،وظا ِه ِر ْ
َوغآئِ ِب ْ

در اين فراز ،ا ّوالً در احترام و بزرگداشت آنان« ،صلوات خدا» را بر آنان خواستار شدهایم،
که برتر از درودهای ما بندگان است .ثانیاً درودهای الهی را نسبت به هم ه آنان و همه جوانب

حیاتش��ان خواستار ش��دهایم؛ چه بر روح و جانش��ان ،چه بر پیکرهای مطهرشان ،چه بر آنان
که هس��تند یا نیس��تند ،چه ظاهر و چه باطن ،که شامل امامان معصوم شهید :نيز میشود که
آمدهاند و رفتهاند ،هم بر امام عصر که هم «ظاهر» است (هرچند از دید ما غایب است) و هم
«شاهد» است( .هرچند ما او را نميبينيم).

نتیجهگيري
زی��ارت اربعین ،نوعی «تجدید میثاق» با امام حس��ین 7و اهلبی��ت و امامان معصوم:

اس��ت .ابراز وفاداری نسبت به آنان و راه و مرامشان ،ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتالن و
تبری ،اعالم آمادگی برای جانفشانی در راه مقدّس آنان ،بیان مواضع
دش��منان آنان ،تولّی و ّ

و همبستگی با ّ
خط نورانی اهلبیت پیامبر ،تبعیّت و تسلیم و نصرت ،شناخت چهرههای حق و
باطل و رهبران «نور» و «نار» و مسئله جهاد و شهادت و ّ
خط ایثارگری در راه مکتب و عقیده،
که دستاورد شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینی است.
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این س��رفصلها در زیارت اربعین بازگویی میش��ود و زائر حسینی این باورها را از دل بر

زبان جاری میکند ،تا زمینه رسوخ قلبی و نمود اجتماعی آن فراهم آید.

توفیق الهی نصیبمان باد تا در اربعین حسینی ،آن امام شهید را با این زیارتنامه زیبا و پرمعنا

که آموز ه حضرت صادق 7به ش��یعه اس��ت ،در کنار حرم باصفایش زیارت و عرض ادب

کنیم؛ آمین.

پینوشت:
 . 1ر.ک :موسوعة زیارات المعصومین ،:مؤ ّسسة االمام الهادی ،ج  ،3ص .429
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