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گــــِل یاس ســــــالم ای 
امام هشـــــــــــــــــــتم ما!
چه  خوب شد که دیدم
ضریح خوشــــگلت را

میان صحنت از شوق   
قــــــــــدم زدم دوبــــاره   
از آســـــــــمان به رویم   
چکید صــــــــــد ستاره   

کناِر حـــــوض َمرَمر     
دوباره آب خوردم     
کفــــــــــــــترانت برای      
غــــــــذا و دانه بردم     

 
گِل یاس کجایی ای        
امام مهـــــــــــــــــــــربانم       
که شعــــــــــِر تازه ام را       
برای تو بخـــــوانم؟!       
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زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس

8

اینجا حرم هشتمین امام مهرباِن ماست. فرشته ها هر روز و شب، به اینجا 

ُپر  بهشت  بوی  از  را  زیبایش  صحن های  و  گلدسته ها  و  گنبد  و  می آیند 

می کنند. حرم امام رضا)  علیه السالم( همیشه مهمان دارد. این مهمان ها از 

جاهای مختلف ایران و جهان، به زیارتش می آیند.

کــه بــرای تــو  کوچکــی   مــن یــک زیارت نامــه هســتم: زیارت نامــۀ 

شــده ای  امام رضا)  علیه الســالم(  مهمــان  اینجــا  تــو  اســت.  شــده  نوشــته 

دانایــی  و  ایمــان  نــور  از  مهربانــت،  قلــب  مــن،  خوانــدن  بــا  می خواهــی   و 

ُپر  شود.

سالم دوسِت عزیز.

از دیدن تو چقدر خوش حالم! 

به حرم باصفاِی امام غریبان خوش آمدی!
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حضرت  روز  یک   بود.  نیامده  به دنیا  هنوز  امام رضا)  علیه السالم( 

از  »یکی  فرمود:  خود  یاران  به  او  دربارۀ  م( 
ّ
ی اهلل علیه وآله وسل

ّ
محمد)صل

می شود.  سپرده  ک  خا به  خراسان  سرزمین  در  آینده[  ]در  من  فرزندان 

کند، به بهشت می َبرد.« که او را زیارت  خداوند هر مسلماِن باایمانی را 
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امام رضا) علیه السالم(  زندگی  از  کوتاه  حکایتی  برایت  می خواهم 

ذی قعدۀ  ماه  یازدهم  روز  در  ما،  مهربان  امام  هشتمین  کنم.  تعریف 

و  یار  و  بود  رضا  او  اسم  آمد.  به دنیا  مدینه  شهر  در  قمری،   148 ساِل 

حضرت  مادرش  و  بود  امام کاظم) علیه السالم(  پدرش  خدا.  او  نگهدار 

نجمه)علیهاالسالم(. وقتی امام کاظم) علیه السالم( به دست دشمنان شهید 

رهبرِی  برای  خدا  سوی  از  که  بود  3۵ساله  امام رضا) علیه السالم(  شد، 

از  نشد،  خسته  ستمگران  با  مبارزه  از  هیچ وقت  او  شد.  انتخاب  شیعیان 

کمک به مسلمانان دست نکشید و همیشه به یاد خدا بود.

زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس
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زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس

14

کم ستمگِر  آن زمان، وقتی عالقۀ مردم به امام رضا)علیه السالم(  مأمون، حا

کشید تا امام را از مدینه به  »َمرو«  را دید، خیلی عصبانی شد. فوری نقشه 

نامه ای  هشتم  امام  برای  او  بود.  مأمون  حکومت  پایتخت  َمرو  بکشاند. 

 همراه مأمورانش، به شهر مرو برود.
ً

که حتما نوشت و دستور داد 

ــا خــانــدان و دوســتــان عــزیــزش  امــام رضــا) عــلــیــه الــســالم( مــجــبــور شــد ب

با  او  شــــود.  دور  خـــود  پــــدرِی  ســرزمــیــن  و  ــا  آن هــ از  و  کــنــد  خــداحــافــظــی 

غم،  از  ــر  ُپ دلــی  بــا  سپس  ــرد؛  ک خداحافظی  هــم  خردسالش   پسر  جـــواد، 

افــتــاد. بـــزرگ راه  ــران  ایـ مــأمــون، به سمت خــراســان در  مــأمــوران   هــمــراه 

برای  را  برکت  و  ایران، مهربانی  به سرزمین  با ورود  امام رضا)علیه السالم( 

مردم ایران هدیه آورد.

ایران،  در  امام رضا) علیه السالم(  حرم  وجود  به خاطر  همیشه  ایرانی ها 

خوش حال اند و خدا را شکر می کنند.
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16

در خراسان، مردم روزبه روز، بیشتر  به بزرگی و عظمت امام رضا) علیه السالم( 

گاه می شدند. آن ها با او حرف می زدند و از او چیزهای خوب یاد می گرفتند.  آ

که ترسیده بود، در سال 203 قمری، امام رضا)علیه السالم( را با زهر   مأمون 

شهید کرد. پیکر  پاک اماِم غریبان را در محلی به نام َسناباد به خاک سپردند 

و پس از آن، سناباد معروف شد به »مشهد1 مقدس«.

امروزه میلیون ها مهماِن عاشـق و دوستدار  اهل بیت) علیهم السالم(، 

از ایران و دیگر  کشورهای جهان به مشهد می آیند.

 

 1. مشهد یعنی: محل شهادت.
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بودند،  رفته  دیدنش  به  ما  مهربان   اماِم  دوستان  وقتی که  روزها،  از  روزی 

به  من[  مرگ  از  ]بعد  هرکس  »بدانید  گفت:  آن ها  به  امام) علیه السالم( 

زیارتم بیاید، در روز قیامت، با من هم نشین است و در بهشت، همراهم 

خواهد بود.«

 دوست عزیزم، »باران« تو را به خانۀ امام رضا) علیه السالم( دعوت 

کرده است؛ چون آسماِن محّبت او، از ابر برکت و مهربانی ُپر است.

»آفتاب« راِه حرمش را به تو نشان داده است؛ چون او به ماه و خورشید 

و ستاره ها، نور و زندگی می دهد.

»کبوتران« تو را به خانۀ امام رضا)علیه السالم( آورده اند؛ چون اینجا بوی 

بهشت می دهد.

18
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زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس

که  پیش از آمدن به حرم، مثل بزرگ ترها، لباس های  من خوب می دانم 

تمیز و مرتبت را پوشیده ای.

گر نه، چه خوب  که خیلی خوب است؛ ا گرفته ای  گر پیش از این وضو  ا

است آستین هایت را باال بزنی و در یکی از وضوخانه های حرم وضو بگیری.

آقا  به  و  بگذاری  بر سینه  بایستی، دست  امام  گنبد و ضریح  به  رو  سپس 

سالم کنی. بعد هم از او اجازۀ ورود بگیری و در دل خود بگویی: »آقاجان، 

من به حرمت آمده ام: تا برایت قرآن و دعا بخوانم.«
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زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس

هنگام واردشدن به خانۀ امام، اول باید اذِن دخول بگیریم؛ یعنی بگوییم: 

»من از امام عزیزم می خواهم که به من اجازه بدهد پا به خانۀ خوش بویش 

بگذارم.«

این اجازه خواستن، چند جملۀ قشنگ دارد:

حٖیـــِم لّرَ ْحٰمـــِن ا لّرَ ِبْســـِم اهّٰلل ا
به  نام خداوند بخشندۀ مهربان

ـــَک  ُت وا
َ
ـــَک َصل ِبّیِ

َ
ـــواِب ُبُيـــوِت ن ْب

َ
ـــْن ا ـــُت  َعلـــٰى  بـــاٍب ِم

ْ
ف

َ
ـــٖى  َوق

ّ
ـــّمَ ِان ُه

ّٰ
لل

َ
ا

ـــِه ِل ـــِه َو آ ْی
َ
َعل

کنار دری از درهای خانۀ پیامبرت )که سالم تو بر او و خاندانش  خدایا، در 

باد( ایستاده ام.

ِنـــِه...
ْ

ذ  ِبٕاِ
ّ

ل ـــوا ِا
ُ
ْن َيْدُخل

َ
لّنـــاَس ا ـــْد َمَنْعـــَت ا

َ
َو ق

که بی اجازه، داخل آن خانه نشوند... گفته ای  و تو به مردم 

ْحٰیاٌء...
َ
ُم ا

ٰ
ــا لّسَ ْیِهــُم ا

َ
ــاَءَک َعل

ٰ
ف

َ
َک َو ُخل

َ
ّنَ َرُســول

َ
ــُم ا

َ
ْعل

َ
... ا ُهــّمَ

ّٰ
لل

َ
ا

ما  امامان  ]که  جانشین هایش  و  تو  پیامبر  که  می دانم  خوب  خدایا،... 

هستند[ زنده  اند...
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وَن َســامٖى...
ُ

َكامــٖى َو َيُرّد َيْســَمُعوَن 
حرف های من را می شنوند و به سالم من جواب می دهند...

...
ً

ل ّوَ
َ
َک يا َرّبِ ا

ُ
ِذن

ْٔ
ْســَتا

َ
ــٖى ا

ّ
ِان

من برای داخل شدن به این خانه، اول از تو اجازه می خواهم...

َتَک... 
َ

ِذُن َخلٖیف
ْٔ
ْسَتا

َ
ِلِه... َو ا ْیِه َو آ

َ
ى اهّٰلُل َعل

َّ
َک َصل

َ
ِذُن َرُسول

ْٔ
ْسَتا

َ
َو ا

اُم... الّسَ ْیِه 
َ
َعل ضا  لّرِ ا ُموَسى  ْبِن  َعِلّىَ 

سپس از پیامبرت )که سالم خدا بر او و خاندانش باد( اجازه می گیرم... و 

آنگاه از جانشین تو، امام رضا)که درود خدا بر او باد(...

 اهّٰلِل...
َ

ة
َ

 يــا ُحّج
ُ

ْدُخل
َ
 اهّٰلِل، َءا

َ
 يــا َرُســول

ُ
ْدُخــل

َ
َءا

حرم  این  داخل  می دهید  اجازه  آیا  عزیز،  امام رضای  ای  خدا،  پیامبر  ای 
بشوم؟1

1. در اینجــا فقــط قســمت هایی از دعــای اذِن دخــول را بــرای شــما آورده ایــم؛ امــا بزرگ ترهــا همــۀ آن را بــا 
می خواننــد. معنــی اش 

24
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این هم دو حدیث زیبا از پدر و پسر مهرباِن امام رضا) علیهم السالم(:

زیارت  را  قبر پسرم ]رضا[  امام کاظم)علیه السالم( فرموده اند: »هرکس   

کند، بهشت پاداش اوست.«

امام جواد) علیه السالم( هم فرموده اند: »به خدا قسم، هرکس قبر پدرم 

کند، بهشت پاداش اوست.« را زیارت 

زائر عزیز امام رضا)علیه السالم(!

که تو به خاطر این دیدار خیلی خوش حالی. پس این را  من خوب می دانم 

خوب به یادت بسپار که در حرم امام رضا) علیه السالم(، فرشته ها بال های 

کرده اند تا فرش راهتان شوند. قشنگشان را برای تو و بقیۀ زائران باز 

کن! چه می شنوی؟ صدای زیبای تالوت قرآن و نوای  گوش  حاال خوب 

مداحان حرم، چقدر دوست داشتنی است!

را به زائران هدیه  آرام »َنّقاره خانه«  خادماِن حرم چه مهربانانه، آهنِگ 

می دهند!

26
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مخصوص  درودهای  و  سالم ها  یعنی  خاّصه،  صلوات  خواندن  نوبت  حاال 

امام هشتم) علیه السالم( است:

حٖیــِم لّرَ ْحٰمــِن ا لّرَ ِبْســِم  اهّٰلِل ا
به  نام خداوند بخشندۀ مهربان

ُمْرَتضٰى
ْ
ل َضــا ا لّرِ ِ َعلــٰى َعِلــّىِ ْبــِن ُموَســى ا

ّ
ُهــّمَ َصــل

ّٰ
لل

َ
ا

که از او خشنودی، درود بفرست. خدایا، بر  امام رضا) علیه السالم( 

ِقّىِ
َ
لّن ِقــّىِ  ا

َ
لّت مــاِم  ا ِ

ْ
ل

َ
ا

ک است و پرهیزکار1 که پا آن امامی 

رٰى
َ
لّث ْرِض َو َمــْن َتْحــَت ا

َ ْ
ل  ا

َ
ــْوق

َ
ِتــَک َعلــٰى َمــْن ف

َ
َو ُحّج

و جانشین تو در میان همۀ اهل زمین و آسمان است.

ــهٖیِد
َ

لّش ّدٖيــِق ا لّصِ
َ
ا

که بسیار راست گوست آن امام شهیدی 
ً

ــة
َ

 ُمَتراِدف
ً

ِتــَرة  ُمَتوا
ً

ــة
َ
 ُمَتواِصل

ً
ِكَیــة  زا

ً
ــة  تاّمَ

ً
َكثٖیــَرة  

ً
َصــاة

کامل، با برکت، متصل، به هم پیوسته و دنباِل هم درود و رحمتی فراوان، 

َک. ْوِلیأ�ِ
َ
َحٍد ِمــْن ا

َ
ْیــَت َعلــٰى ا

َّ
َضــِل مــا َصل

ْ
ف

َٔ
َكا

کــه بــر یکــی از اولیــای خــود ]کــه بــزرگان دیــن هســتند[   همچــون بهتریــن رحمتــی 

می فرســتی.

ک. 1. درستکار و پا
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نقره ای  امام رضا) علیه السالم( می افتد، چه حالی  به ضریح  نگاهت  وقتی 

که چشم هایت دوست دارند از خوش حالی، اشک شوق  داری؟ می دانم 

ببارند.

کنی:  که به امام عزیزمان دوباره سالم  حاال وقت آن است 

ْیــَک يــا َوِلّىَ اهّٰلِل
َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم به تو، ای جانشین خدا

 اهّٰلِل
َ

ة
َ

ْیــَک َيــا ُحّج
َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم به تو، ای حجت خدا

ْرِض
َ ْ
ل ماِت ا

ُ
ل

ُ
ــوَر اهّٰلِل فــٖى ظ

ُ
ْیــَک يــا ن

َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم به تو، ای نور خدا در تاریکی های زمین

لّدٖيِن ْیــَک َيــا َعُمــوَد ا
َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم به تو، ای ستون دین
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دوست خوبم،

زیارِت  خواندن  می گویند.  امین اهلل  آن  به  که  هست  مهم  زیارت نامۀ  یک 

امین اهلل در حرم امام های معصوم)علیهم السالم( خیلی ثواب دارد.

امام چهارم شیعیان، یعنی امام سجاد) علیه السالم(، هروقت به زیارت 

حرم امام علی) علیه السالم( می رفت، زیارِت امین اهلل می خواند.

حرف ها  این  زیباست.  حرف های  از  ُپر  زیارت نامه  این  جمله های 

کاشت! ل های خوش بویی در باغچۀ دلت خواهد 
ُ

گ

َتــُه َعلــٰى ِعباِدِه
َ

ْرِضــِه  َو ُحّج
َ
مٖیــَن  اهّٰلِل فــٖى ا

َ
ْیــَک يــا ا

َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم بر تو ای امین خدا بر روی زمین و الگوی خوبی ها برای بندگان خدا.

ضا1  لّرِ ْیــَک يــا َعِلــّىَ ْبِن ُموَســى ا
َ
ــاُم َعل لّسَ

َ
ا

سالم بر شما ای امام رضا، ای پسر امام کاظم.

 ِجهاِدِه
َ

ــَک جاَهــْدَت  ِفــى اهّٰلِل َحــّق
َّ
ن

َ
ْشــَهُد ا

َ
ا

که  کردی؛ همان طور  که تو در راه خدا تالش و مبارزه  گواهی می دهم  من 

باید  مبارزه می کردی

ــر از  ــی غی ــرای امام ــر آن را  ب گ ــی ا ــم؛ ول ــان بخوانی ــان عزیزم ــدام از امام ــرای هرک ــم ب ــارت را می توانی ــن زی 1. ای
مٖیــَر 

َ
کلمــۀ »ا مٖیــَر الُمؤِمنٖیــَن«، به جــای 

َ
ْیــَک یــا ا

َ
ــالُم َعل لّسَ

َ
امام علی) علیه الســالم( می خوانیــم، بایــد در جملــۀ »ا

الُمؤِمنٖیــَن«، نــام همــان امــام را بگوییــم.

32

زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس



ِلــِه ْیــِه َو آ
َ
ــى اهّٰلُل َعل

َّ
ــِه َصل ِبِیّ

َ
َبْعــَت ُســَنَن ن

َ
ّت ــَت ِبِكتاِبــِه َو ا

ْ
َو َعِمل

)که  خدا  پیامبر  زندگی  شیوه های  از  و  کردی  عمل  قرآن  دستورهای  به  و 

کردی سالم خدا بر او و خاندانش باد( پیروی 

ْیــِه ِباْخِتیاِرِه
َ
ل َبَضــَک ِا

َ
ق

َ
لــٰى ِجــواِرِه، ف َحّتــٰى َدعــاَک اهّٰلُل ِا

کت  تا آنکه خدا تو را نزد خودش دعوت کرد؛ پس به اختیار خودش جان پا

گرفت ]و تو از دنیا رفتی[ را 

ــِة َعلــٰى  باِلَغ
ْ
ل ُحَجــِج ا

ْ
ل ــَن ا ــَک ِم

َ
ــَع مــا ل  َم

َ
ــة

َ
ُحّج

ْ
ل ْعــداَءَک ا

َ
ــَزَم ا

ْ
ل

َ
َو ا

ِقــِه. 
ْ
َجمٖیــِع َخل

کرد. و خداوند به واسطۀ تو، بر دشمنانت و همۀ مردم اتمام حجت 

ــَدِرَک 
َ

 ِبق
ً

ــة
َ
ســٖى ُمْطَمِئّن

ْ
ف

َ
 ن

ْ
اْجَعــل

َ
ُهــّمَ ف

ّٰ
لل

َ
ا

خدایا، من را به تقدیر خود ]یعنی آنچه برای زندگی ام در نظر داری[ مطمئن 

کن و آرام 

َک ضأ�ِ
َ

 ِبق
ً

ــة راِضَی
کن. به قضای خود ]یعنی آنچه برای سرنوشت من در نظر داری[ راضی ام 
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َک   ِبِذْكــِرَک َو ُدعأ�ِ
ً

َعــة
َ
ُمول

که به دعا و ذکر تو مشتاق باشم، کن  چنانم 

َک ْوِلیــأ�ِ
َ
ــَوِة ا

ْ
 ِلَصف

ً
ــة ُمِحّبَ

کسانی را دوست داشته باشم که از دوستان تو هستند،

َک  ْرِضَک َو َســمأ�ِ
َ
 فــٖى ا

ً
َمْحُبوَبــة

در زمین و آسمانت دوست داشتنی شوم،

َک َبأ�ِ ُزوِل 
ُ
ن َعلٰى   

ً
صاِبَرة

در برابر مشکالت زندگی صبور باشم، 

َک  ْعمــأ�ِ
َ
واِضــِل ن

َ
 ِلف

ً
ِكَرة شــا

کنم.  نعمت های خوب و فراوان تو را شکر 

َک لٔ�ِ  ِلَســواِبِغ آ
ً

ِكَرة ذا
و خوبی های بسیارت را به یاد آورم.

زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس
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َک  ْرَحــِة ِلقأ�ِ
َ

لــٰى ف  ِا
ً

ة
َ

ُمْشــتاق
کن. مرا به خوش حالِی دیدار با خودت مشتاق 

َک ــوٰى ِلَیــْوِم َجزأ�ِ
ْ

ق
َ
لّت  ا

ً
َدة ِوّ ُمَتــَز

عالقه مندم کن تا برای روز قیامت، پرهیزکاری و پاکی را برای خودم ذخیره کنم،

َک  ْوِلیــأ�ِ
َ
 ِبُســَنِن ا

ً
ة

َ
ُمْســَتّن

کــه در پیــروی از راه و روش بــزرگان ]دیــن تــو، یعنــی پیامبــر و  کــن[  ]کمکــم 

امامــان[ اســتوار باشــم،

َک  ْعدأ�ِ
َ
ْخــاِق ا

َ
 ِل

ً
ــة

َ
ُمفاِرق

کنم، از اخالق دشمنانت دوری 

َک. نــأ�ِ
َ
یــا ِبَحْمــِدَک َو ث

ْ
ن

ُ
لّد  َعــِن ا

ً
ة

َ
َمْشــُغول

به دنیا دلبسته نشوم و همیشه به ستایش تو و نیایش با تو مشغول باشم.
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می خوانند.  مستحبی1  نماز  رکعت  دو  و  می ایستند  قبله  به  رو  بزرگ ترها   

دست هایت  شد،  تمام  که  نمازت  بخوان.  داری  دوست  گر  ا هم  تو 

به  را  نمازم  و  زیارت  ثواب  من  »خدایا،  بگو:  و  آسمان  بگیر  به سمت  را 

امام رضا) علیه السالم( تقدیم می کنم.«

دلت  هرچه  و  بگذار  ُمهر  روی  را  پیشانی ات  و  برو  سجده  به  سپس 

خواست، از خدا بخواه؛ بعد هم بگو: 

َعْهِد ِمْن ِزیاَرتٖی.
ْ
ُه آِخــَر ال

ْ
ُهــمَّ ال َتْجَعل

ّٰ
لل

َ
ا

خدایا، این زیارت ]امام رضا)علیه السالم([، آخرین زیارت من نباشد.

ــاداش دریافــت  ــد پ گــر آن را بخوانیــم، ازطــرف خداون ــی ا کــه خواندنــش واجــب نیســت؛ ول 1. نمــازی اســت 
می کنیــم.
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مهمانان حرِم اماِم مهربان هیچ وقت از خانۀ او دسِت خالی نمی روند. یکی 

اوست.  ُپرمعنای  و  دل نشین  حرف های  امام)علیه السالم(،  هدیه های  از 

گر به این سخنان عمل کنی،خداوند تو را بیشتر از همیشه دوست خواهد  ا

داشت. این امام عزیز) علیه السالم( فرموده است:

* به بزرگ ترها احترام بگذارید.

* به دیدن هم بروید.

پشیمان  آن[  انجام  ]از  کنیم،  فکر  درست  کاری  هر  انجام  از  پیش  گر  ا  *

نمی شویم.

]و  است  واجب  آن ها[  به  خدمت  و  مهربانی  ]یعنی  مادر  و  پدر  به  نیکی   *

کار را انجام داد[.  باید این 
ً

حتما

* دوست هرکس عقل اوست و دشمنش نادانِی او.

کسی خشمگین شد، او را می بخشد. * آدِم خوب وقتی از دست 

را  من  هرکس  و  کرده  شاد  را  من  کند،  شاد  را  مؤمن1  آدِم  یک  هرکس   *

کرده است. کند، خداوند را خوش حال  شادمان 

1. مؤمن یعنی آدم باایمان و خوب.

زیارت نامۀ امام رضا گُِل یاس
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اما  برمی گردی؛  خود  دیار  و  شهر  به  تو  مهمانی،  این  از  بعد 

به  به یادماندنی،  دیداِر  این  به خاطر  امام رضا) علیه السالم( 

زیارت  به  بازهم  تا   تو جایزه خواهد داد. من منتظر می مانم 

باصفایش  حرم  مهمان  و  بیایی  هشتم) علیه السالم(  امام 

بشوی. به امید دیدار دوباره!
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