« زیارت سه مسجد مقدس »
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حضرت ختمی مرتبت ،پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :سه مکانِ مقدسِ مسجد الحرام ،مسجد النبی
در مدینه منوره و مسجد االقصی در بیت المقدس ،از برترین مکان هایِ مقدسِ زیارتی هستند که
زیارت و دیدن آنها سرشار از برکات معنوی است و جزو افتخارات بزرگی محسوب میشود.
یک نماز در مسجد الحرام برابر با  100،000نماز است و این یکی از الطاف خداوندِ متعال است.
بسیاری از افرادی که پول دارند در هتل اقامت میکنند و برای رفتن به کعبه تنبلی میکنند و از
همان جایی که هستند نماز میخوانند ،این امر قطعاً برایشان ضایعه بزرگی است و به جای دریافت
 100،000ثواب ،فقط یک ثواب را دریافت میکنند .کسی که به این مکانِ مقدس قدم میگذارد،
نباید تنبل باشد .آنها مطمئناً باید همیشه آنجا باشند ،زیرا شما فقط به قصد عبادت به آنجا میروید
و به هر حال باید از مکان های مقدس دیدن کنید .هر دقیقه از نظر روحی و جسمی برای شما
سودمند است .یقیناً مظاهر و رحمتی که در آنجا نازل می شود به وجود مردم نیز سالمتی
میبخشد.
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دومین مکان مقدس مسجدالنبی،مسجد پیامبر اکرم (ص) است .نماز خواندن در آنجا هزار برابر
بهتر از نماز خواندن در مساجد معمولی است .به طوری که معموالً در گذشته ،زمانی که مردم به
حج می رفتند ،حاجی ها حتماً در آنجا چهل نماز میخواندند [ 8روز] ،میگوییم در گذشته و زمان
های قدیم ،چرا که اکنون به مردم این اجازه را نمیدهند .برخی از آنها بیشتر نماز میخواندند ،چهل
نماز سنت حسنه است که آن را در مسجد النبی اقامه میکردند و حج خود را به این ترتیب به
پایان رساندند .سومین مکان ،مسجداالقصی است ،که نماز خواندن در آن پانصد برابر بهتر از
نمازخواندن در مساجد عادی است.
رفتن به حج و بعد از آن رفتن به مسجد النبی واجب و راهی برای رسیدن به چیزهایی است که
مردم به آن نیاز دارند .لذا زیارتِ این مکانهای مقدس ،جدا از سفر به آنجا برای دستیابی به این
مظاهر ،سود فراوانی نیز به همراه دارد .اینها چیزهای قابل مشاهده نیستند اما از نظر معنوی ،دارای
فواید اصلی و باطنی هستند .برخی افراد به این موضوع اهمیتی نمیدهند مگر اینکه این تظاهرات
آشکار باشد ،در حالی که اگر میدانستند چقدر سود دارد ،چیز دیگری نمیخواستند .بنابراین به
محض اینکه کسی فرصت کرد ،باید راهی این سفرِ مقدس شود.
نیت ما جلب رضایت خداست .ما همه جا می رویم تا برکت ،رحمت و تجلی خدا بر ما باشد إن
شاءاهلل .هر فردی که قصد رفتن داشته باشد ،قطع به یقین دچار مشکالت مادی خواهد شد اما از
نظر روحی چیزهایی وجود دارد که خداوندِ متعال در این دنیا میخواهد و ما نمیتوانیم به خاطر
آنها نماز و روزه را ترک کنیم .تا زمانی که امنیت وجود دارد و میتوانید آزادانه بروید ،مشکلی
نیست .البته مردم میخواهند که همه جا باز باشد ،اما شرایط فعلی این گونه است ،بنابراین رفتن
به کعبه و دیگر جاها بسیار سخت است ،اما با این وجود مردم می روند.
قبالً راهزنانی در بین راه وجود داشتند و هیچ تضیمن یا بیمه عمری برای زنده ماندن نبود .در این
زمانه رفتن به این گونه سفرها مستلزم داشتن شرایط مادی خوبی است .بنابراین کسانی که از
لحاظ مادی تامین هستند ،باید بروند اما برای کسانی که از شرایط مادی خوبی برخوردار نیستند،
این سفر واجب نیست .اما وقتی فرصت دارید ،بهانه آوردن برای نرفتن به این اماکن مقدس برای
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شما ضرر خواهد داشت .خداوند ما را حفظ کند و إن شاء اهلل سفر به جاهای زیبا را به ما عنایت
فرماید.
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