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سخن ناشر

ݠم سݠم اهلل الرحم�ن الرح�ی �ب

طوالنی،  مسیر  این  در  دقایقی  که  است  مسافری  همچون  دنیا  در  انسان 
تا به اینجا آمده، و  به استراحت می پردازد. این مسافر، راه درازی پیموده 
هنوز مسافت درازی در پیش دارد. مسافر عاقل، در این سفر طوالنی نیاز 
که  یغا!  از نیاز به آب و غذا و هوا احساس می کند. در به راهنما را، بیش 
گاه برخی از مسافران، آن چنان به جاذبه های این محل موقت استراحت 
که اصل سفر و نیازهای آن را فراموش می کنند. اّما مسافران  دل می بندند 
کوتاه، بل به اصل سفر و زاد و توشه  خردورز و اندیشمند، نه به این لحظات 

راه و رهنمودهای راهنمایان می اندیشند.

خدای حکیم توانا، پیش از آنکه اصل سفر را به عنوان برنامه به انسان 
یعنی  او  نیاز  مهمترین  و  کرده  اقدام  سفر  در  او  نیازهای  تأمین  به  بدهد، 
گاه دلسوز امین را برای او برآورده است. این راهنمایان، پیامبران  راهنمای آ
گردنه های سخت، در  کوره راه ها و  که انسان را در  و امامان؟مهع؟ هستند، 
می کنند.  هدایت  دارد،  رو  پیش  که  احتمالی  مشکالت  انواع  با  مقابله 
به  انسان  که  است  وظیفه ای  آنها،  ویژگی های  و  راهنمایان  این  شناخت 



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ

ݠں
ݐراݣݣݣݣݣ ت� ݐ� م� ۀݤݤ  ش� � وݤݤ

ت � ره ݣݣݣݣ

6

حکم عقل، بر عهده دارد.

زمینه  این  در  کتاب هایی  نیاز،  این  رفع  برای  دین،  عالمان  از  برخی 
نگاشته اند. محّدث بزرگوار شیعی، مرحوم شیخ عباس قمی، در زمرۀ این 
ــ با  ــ به برکت اخالص خود در عمل  عالمان دین است. آن دانشور بزرگ 
کتاب جاودانۀ »مفاتیح الجنان« در میان خاّص و عام شهرت یافته است. 
اّما همین شهرت بحّق، دیگر جنبه های علمی و تحقیقی او را از یاد برخی 
ی، سالهای فراوان، همراه با بزرگانی دیگر مانند  افراد متوّسط برده است. و
در  نهاوندی،  کبر  ا و شیخ علی  میرزا محمد قمی  و  تهرانی  بزرگ  آقا  شیخ 
محضر استاِد بی مانند علم الحدیث در قرون اخیر، یعنی خاتم المحّدثین 
و اخالص، علوم  ایمان  بر درس  نوری طبرسی عالوه  میرزا محمد حسین 
گرانقدر در تمام این  یخ آموخت. و آثاری  کتابشناسی و تار رجال و درایه و 

گذاشت. موضوع ها برای آیندگان باقی 

نورانی  چهرۀ  شناخت  در  قمی  محّدث  آثار  از  اآلمال«،  »منتهی  کتاب 
چهارده معصوم؟مهع؟ است، که در طول بیش از هفتاد سال، در شکل دادِن 
ک نهاد، نقش ویژه ای داشته است. اندیشۀ دینِی دوستداراِن معصومان پا

در این یادگار ماندگار، محدث قمی، عناصری همچون: دّقت، استناد، 
بیطرفی، ژرف نگری، جامعیت، اختصار، ابتکار، مخاطب شناسی و... را 
گونه ای زیبا و شگفت در فضای روح بخش والیت و محّبت خاندان نور  به 

در هم تنیده است.

کتاب در زمینۀ شناخت معصومان ــ هنوز  که ــ با وجود دهها  این است 
»منتهی اآلمال« در جایگاهی رفیع نشسته است.

به دلیل این ارج ویژه، بر آن شدیم تا دفاتری در معرفت خاندان نور، بر 
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کنیم و به پیشگاه اهل معرفت،  کتاب منتهی اآلمال، تهیه و تدوین  اساس 
یم. تحفه آور

کارهای زیر انجام شده است: در این مجموعۀ علمی، 

دفتر  هر  آخر  در  و  شد،  استخراج  کتاب،  مطالب  و  احادیث  منابع  1ــ 
گردید )با اشاره به موارد آن به صورت ]1[ و...( درج 

یخی و جغرافیایی، کتاب ها و دیگر موارد یاد  2ــ شخصیت ها، اعالم تار
که نیاز به توضیح داشت، در حّد مختصر و مفید، شناسانده  شده در متن 

گردید. شد، و در پاورقی صفحات درج 

افزوده  بیشتِر اهل تحقیق،  بهره ورِی  برای  از احادیث،  3ــ متن بعضی 
شد.

آن،  از  استفاده  شعاع  تا  شد،  بازنویسی  روز  زباِن  به  کتاب،  نثِر  4ــ 
گسترده تر شود.

گاه دو ــ عنوان اختصاص یافت. 5ــ هر دفتر به یک ــ و 

نکته آخر اینکه:

امام  به  که مربوط  ــ  کتاب  و استوارسازِی متن باب چهاردهم  تحقیق 
عصر؟جع؟ است ــ همراه با استخراج منابع آن، حدود بیست سال پیش 

به دست برخی از دانشوراِن پژوهشگر انجام شد.

از متن  در آن زمان، هنوز چاِپ حروفی و تحقیق شده و قابل اعتماد 
کتاب منتهی اآلمال عرضه نشده بود.

در طول این سال ها، منتهی اآلمال بارها به صورت چاپ حروفی منتشر 
که بهترین آنها، چاپ تحقیقِی انتشارات »دلیل ما« ــ به اهتمام آقای  شد، 
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د است )سال 1379(.
ّ
ناصر باقری بیدهندی ــ در سه مجل

گرفت، از سویی  کاِر سالیان پیش در اختیار این مؤسسه قرار  که  وقتی 
با توّجه به وجود چاپ تحقیقی یاد شده، و از سوی دیگر برای بهره گیری 
از تالِش پیشین، همچنین برای آشنا ساختن نسل های جدید با حقایق 
دفاتری  به  آن  تقسیم  و  کتاب  بازنویسی  به  تصمیم  کتاب،  این  ارزشمند 

گرفتیم. کم برگ و پربار 

کنون، شش دفتر در شناخت امام عصر؟جع؟ تقدیم می شود. به امید  ا
و  گردد،  عرضه  نور  سلسلۀ  این  از  دیگر  دفاتر  آینده،  فرصت های  در  آنکه 
این تالش ناچیز در آستان مقدس اهل بیت عصمت ــ صلوات اهلل علیهم 

اجمعین ــ مقبول افتد.
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سرآغاز

احساِن  خواِن  بر  می گشاید،  جهان  بر  دیده  انسان،  که  روزی  نخستین  از 
هیچ  بدون  ــ  را  او  ُمنعم،  خداِی  یعنی  می نشیند.  نعمت بخش  خدای 

گستردۀ نعمت خود می نشاند. کنار سفرۀ  لیاقت و شایستگی ــ در 

وظایفی  عقل،  حکم  به  گشوده،  بساِط  این  کناِر  در  پیوسته  حضوِر 
جلب  و  نعمت  شکر  وظایف،  این  مهمتریِن  می گذارد.  انسان  عهدۀ  به 
که بر او  رضایت صاحب نعمت است. انسان همواره باید نعمت هایی را 
بزرِگ  گناه  گرفتاِر  ــ  بهانه ای  هیچ  به  ــ  هیچگاه  و  گوید.  سپاس  می رسد، 

که نه عقل آن را می پسندد و نه شرع. ناسپاسی نشود، 

به  مخصوص  شیوه ای  و  آداب  زمانی،  هر  و  فضا  هر  در  نعمت،  شکر 
که در هر شهر و دیار، و در هر زمان و  خود دارد. عقل به انسان حکم می کند 

کند. گیرد و به آن عمل  موقعیت، شیوۀ سپاس گزاری را از اهل آن دیار فرا 

که به نظر این فرد، رعایت احترام باشد، اّما صاحب  کند  کاری  مبادا 
گرفتن آداب سپاس گزاری از  نعمت، آن را توهین به خود بداند. ضرورِت فرا

آشنایاِن دلسوز و امین، بدیهِی عقل است.
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کنون، انسان است، با پیشینۀ جهل و ضعف و عجز ــ بلکه با پیشینۀ  ا
که در برابر خدای خود ایستاده است.  عدم ــ 

کمال دارد، همه  کنون، انسان ــ به موهبت خدایش ــ علم و قدرت و  ا
که  گواه است. و می داند  که خودش بر این محدودیت  در سطح محدود، 
که  خدایش، این همه را بدون محدودیت دارد. و بر مبنای حکمت خود ــ 

عین حّق است ــ به اندازه، به دیگران می بخشد.

انسان، با چنان پیشینه و چنین موقعیت، در برابر معبودی نامحدود 
کجا آغاز  گوید. اّما نمی داند چگونه؟ از  ایستاده تا نعمت های او را سپاس 

کند؟ و آداب آن چیست؟

می  انسان  به  راه  اوست،  خدای  موهبت  که  عقلی  همان  دیگر  بار 
که: راه عبودیت را نیز باید از معبود پرسید، نه از دیگران. نمایاند 

همین نیاز، ما را پیوسته بر دِر کوی او، به بیان راز و عرض نیاز وا می دارد.

حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السالم، در معّرفی حّق متعال 
فرمود:

 یشء خلقه مث هدی.
ّ

کل ّبنا الذی اعطی  ر

که ما راه  کرد، از این نیاز ما خبر دارد  که ما را آفرید و هدایت  خدایی 
شکر نعمت و شیوۀ سپاس گزاری را نمی دانیم، و جز رفتِن به دِر خانه ی او، 

یم. راهی برای رسیدن به این مطلوب ندار

از این رو، پیامبران و امامان را با ره توشۀ هدایت به سوی بشر فرستاد، تا 
گویند و راه به مردم نمایند. از جانب حضرت او سخن 

جامۀ عصمت بر قامت آنان پوشانید. و خلعِت نبوت و امامت بر تِن 
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کرد. ایشان 

که  هر یک از اینان در زمان خود، راه عبودیت به مردم آموخت، راهی 
تفسیِر انحصاری »صراط مستقیم« بود، و جز آن هر چه هست، راه های دیگر 

که به مقصدهای دیگر می رسند. است 

از این رو، به حکم عقل و نقل، راه نجات منحصر در عبودیت است. 
و راه عبودیت، منحصر در قبول سخنان حّجت های معصوم خدا است، 
کدام در دورۀ خود، و نیز انجام وظیفه و عرض ادب در پیشگاه آن سفیِر  هر 

فرستادۀ حق تعالی.

علیهما،  اهلل  صلوات  عسکری  امام  برومند  فرزند  مهدی  امام  امروز، 
حّجت خدا در زمان ماست.

او  رضای  به  که  است  راهی  تنها،  و  تنها  حق،  رضای  به  رسیدن  راه 
برسد. و جز آن، هر چه باشد، راه به سوی خدا نیست.

 ِمْنُه.
َّ

َت ِإل  ُيْؤ
َ

ِذي ل
َّ
ْيَك َيا َباَب اهَّلِل ال

َ
ُم َعل

َ
ل الّسَ

ك ))).
َ
َك َغْيَرُه َهل

َ
ِذي َمْن َسل

َّ
 اهَّلِل ال

َ
ْيَك َيا َسِبيل

َ
ُم َعل

َ
ل الّسَ

میان  خود  سفیر  و  حّجت  عنوان  به  ــ  ما  زمان  در  ــ  را  او  تنها  خداوند، 
که از این  خلق برگزیده و آفریدگان خود را به قبول والیتش آزموده است. هر 
کت می رسد، بدون  گرنه به هال در، پیش آمد، صراط مستقیم را یافته، و 

گاه شود. اینکه خود، آ

حقوقی  اّمت  گردن  بر  مختلف،  وجوه  به  اهلل؟جع؟،  بقیۀ  حضرت 
بی شمار دارد. از جمله اینکه:

1. بحاراالنوار 102/ 116.
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به  را  نعمت ها  تمام  آفریدگار،  که  است،  الهی  نعمت های  واسطۀ  1ــ 
برکت وجود حضرتش به آفریدگان می رساند.

گزارند. 2ــ پدر اّمت است. فرزندان باید حّق پدر را ارج 

کنند. مان باید حّق معلم را ادا 
ّ
م اّمت است، متعل

ّ
3ــ عاِلم و معل

که اّمت باید تکالیف و وظایف خود را نسبت  4ــ امام است بر اّمت، 
کنند. به امامشان ادا 

5ــ منجی مردمان از ظلم و ستم است. هر کس رهایی از انواع ستم ها را 
کند. آرزو دارد، باید به آن منجی چشم بدوزد و در پیشگاه او عرض ادب 

امامان  و  پیامبران  اهداف  بخش  تحّقق  و  زمین،  در  خدا  یادگار  6ــ 
کس به آن حّجت های خدا دل بسته، باید آخرین سفیر  پیشین است. هر 
الهی را با تمام وجود انتظار کشد. یعنی تکلیف خود را در محضر حضرتش 

به خوبی انجام دهد.

که به دلیل آنها، امام عصر اروحنا  این عوامل، اندکی از عواملی است 
فداه، حقوق فراوان بر عهدۀ ما دارد، و ما وظایف و تکالیف فراوانی ــ به ویژه 

یم. در زمان دشوار غیبت ــ نسبت به حضرتش دار

که ما را  با شناخت این تکالیف و وظایف، نوری بر زندگِی ما می تابد، 
کانوِن نور، همراهی می کند. تا رسیدن به 

روایاتی که وظایف و تکالیف منتظران را بازگو می کند، در کتب حدیثی 
که تحت عنوان »تکالیف  معتبر آمده است. اّما ظاهرًا نخستین دانشوری 
پرداخت،  کنده  پرا احادیث  این  جمع  به  زمان؟ع؟«  امام  به  نسبت  مردم 
محّدث نوری بود که در سال 1302 هجری قمری، باب دهم از کتاب »نجم 
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آن  ابتکارات  از  این یکی  و  این موضوع اختصاص داد.  به  را  ثاقب« خود 
محّدث عالی مقدار در تدوین موضوعی احادیث است.

کتاب »تکالیف االنام فی غیبة  کتاب مستقل در این زمینه،  نخستین 
وظیفه  شصت  که  است  همدانی  االسالم  صدر  مرحوم  نوشته  االمام؟ع؟« 
محّدث  محضر  در  نیز  االسالم  صدر  مرحوم  می شمارد.  بر  منتظران  برای 
زمان  در  قمری  هجری   1317 سال  در  را  خود  کتاب  و  آموخته  علم  نوری 

حیات استاد، نگاشته است.

پس از آن، بهترین منبع در این زمینه، باب هشتم کتاب نفیس »مکیال 
که هشتاد وظیفه برای منتظران بر اساس روایات بر شمرده  المکارم« است 

است. 

خالصه ای  اآلمال،  منتهی  کتاب   14 باب  از   6 فصل  در  قمی  محّدث 
از بحث مفّصل استاد بزرگوار خود در باب دهم نجم ثاقب را بیان داشته 

است. 

برای  یچه  در هشت  و  می پردازد.  فصل  همان  بازنویسی  به  دفتر،  این 
ی منتظران می گشاید. رسیدن به بهشت قرب الهی بر رو

با اینکه تمام حقایق مربوط به امام عصر؟ع؟ مفید و خواندنی هستند، 
که باید  که در این دفتر آمده، ضرورتی ویژه و لطفی دیگر دارد،  اّما حقایقی 
یای وظایف خود را نسبت  بارها بخوانیم و بر جان بنشانیم، تا قطره ای از در

م معصوم الهی بازشناسیم.
ّ
به امام مهربان و پدر دلسوز و معل

این  به  خالصانه  عمل  و  دیگران  به  تعلیم  مقدمۀ  علم،  این  که  امید 
لبخند  ظهور،  روز  در  که  امید  و  گردد.  منتظران  توشۀ  ره  و  باشد  حقایق 
این  بر  را  الهی  عنایت  ابواب  وظیفه،  انجام  این  از  حضرتش  رضایت 

کشیده بگشاید، چنین باد. منتظراِن هجران 
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در این دفتر، بخشی از وظایف مردم نسبت به امام عصر صلوات اهلل 
بیان  فرمانبرداری  رسوم  و  بندگی  آداب  از  گوشه ای  و  می شود.  یاد  علیه 
آورده اند،  فرود  فرمان اطاعت آن جناب  زیر  به  که سر  آنان  برای  می گردد، 
و خود را عبد طاعت، و ریزه خواِر احسان وجود مبارک او می دانند، و آن 
گرامی را امام و واسطۀ رسانیدن فیض الهی و نعمت های بی پایان  وجود 

ی می شناسند. از این میان، چند وظیفه بیان می شود: دنیوی و اخرو

اول ــ غم و غّصه داشتن برای غیبت

باید برای آن حضرت در ایام غیبت مهموم باشیم. این امر، دالئل فراوان 
دارد، از جمله:

و  نرسد،  به دامان وصالش  مردم  که دست  آن جناب،  بودن  پنهان  1ــ 
دیدگان، به نور جمالش روشن نگردد.

کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟، از حضرت امام رضا؟ع؟ روایت شده  در 
ق به حضرت مهدی ؟جع؟ فرمود:

ّ
که در ضمن خبری متعل است 

که متأّسف و حیران و محزونند،  چه بسیار زنان و مردان مؤمن، 
کنند، یعنی  گم  که آب رونده و جاری )ماء َمعین( را  در زمانی 

حضرت حجت؟ع؟. ]1[
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که: در دعای ندبه است 

که خلق را ببینم و تو دیده نشوی، و از تو، نه  گران است بر من، 
آوازی بشنوم و نه رازی.

کند نه بر من، و به تو، از  که بال، بر تو احاطه  گران است بر من، 
جانب من، نه ناله ای برسد و نه شکایتی.

کناره نداری. جانم فدای تو، آن  که از ما  جانم فدای تو، غایبی 
که از ما دوری نگرفتی. دور شده 

که آرزوی هر مشتاق و آرزومندی ــ از مرد و زن ــ  جانم فدای تو، 
کنند. که تو را یاد آورند و ناله 

کشیده  که من بر تو بگریم، و خلق از تو دست  گران است بر من، 
باشند.]2[

که نمونه ای است از درد دِل آنکه جامی از چشمۀ محبت  تا آخر دعا 
آن جناب نوشیده است.

2ــ ممنوع بودن آن سلطاِن عظیم الشأن از رتق و فتق و اجرای احکام و 
که حق خود را در دست غیر می بیند. حقوق و حدود، 

که به عبداهلل بن ظبیان )یا: عبداهلل  از حضرت باقر؟ع؟ روایت است 
بن دینار( فرمود:

»هیچ عیدی برای مسلمین نیست، نه قربان و نه فطر، مگر آنکه 
برای آل محمد؟مهع؟ حزنی را تازه می کند.

ی پرسید: چرا؟  راو

فرمود: 
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»ایشان حق خود را در دست غیر خودشان می بینند«. ]3[

و  آمده اند،  بیرون  کمین  از  مبین،  دین  داخلِی  دزدان  از  جمعی  3ــ 
آنکه  تا  می افکنند،  ــ  خواص  بلکه  ــ  عوام  قلوب  در  شبهات  و  شکوک 
که  برسد  آنجا  به  کار  روند.  بیرون  خداوند  دین  از  دسته  دسته  پیوسته، 
علمای راستین، امکان برای اظهار علم خود نیابند، و وعدۀ امامان راست 

که فرمودند: گفتار؟مهع؟ تحّقق یابد 

گر مؤمن بخواهد دین خود را نگاه دارد،  که ا زمانی فرا می رسد 
برای او مشکل تر است از اینکه قطعه ای از آتش در دست خود 

بگیرد. ]4[

در این موضوع، چند حدیث نقل می شود:

که  که ُعَمیره ــ دختر نفیل ــ گفت: شنیدم  کرده  1ــ »شیخ نعمانی« روایت 
حضرت حسین بن علی؟ع؟ می فرماید:

که شما منتظر آنید، روی نمی دهد، تا اینکه بعضی از  »آن امری 
شما از بعضی بیزاری جوید، و بعضی از شما در صورت بعضی 
کفر بعضی شهادت دهد،  آب دهان اندازد، و بعضی از شما به 

کند«. و بعضی از شما، بعضی دیگر را لعن 

امام حسین؟ع؟  آن زمان نیست؟  گفتم: پس خیری در  به آن جناب 
فرمود:

»تمام خیر در آن زمان است، قائم ما خروج می کند و همة آنها 
را دفع می کند«. ]5[

کرده است.  و نیز از حضرت صادق؟ع؟ خبری به همین مضمون نقل 
]6[
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به  خطاب  که  کرده  روایت  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  از  نعمانی،  2ــ 
مالک بن ضمره)1( فرمود:

که شیعه بدین سان اختالف  »ای مالک! چگونه ای تو، آنگاه 
گفتم: »یا  کنند، پس انگشتان خود را داخل نمود در یکدیگر)2(. 

امیرالمؤمنین! در آن زمان خیری نیست«؟

فرمود:

از  قائم ما خروج می کند. پیش  »تمام خیر در آن وقت است. 
بر خدا و رسولش می بندند. آن  که دروغ  او هفتاد تن می آیند 
جمع  امر  یک  بر  را  مردم  آنگاه  می کشد.  را  آنها  همة  حضرت، 

می کند«. ]7[

که فرمود: کرده  3ــ نعمانی از امام باقر؟ع؟ روایت 

آزموده  محمد،  آل  شیعة  ای  شد،  خواهید  آزموده   
ً

یقینا »شما 
که چه زمانی  شدن سرمه در چشم)3(. صاحب سرمه می داند 
که چه وقت  سرمه در چشمش ریخته می شود، ولی نمی داند 
که شخصی صبح می کند  از چشم بیرون می رود. و چنین است 
که از آن بیرون  به جاده ای از امر ما، ولی شام می کند در حالی 
رفته است. و شام می کند بر جاده ای از امر ما، و صبح می کند در 

که از آن بیرون رفته است.« ]8[ حالی 

یادی را از ایشان فرا  که علوم ز 1. »مالک بن ضمره« یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است 
کرده است.  کسب  کرده و از او نیز علومی را  ی »اباذر« را درک  گرفته است. و

2. یعنی: همچون فرو رفتن این انگشتان، بین شیعیان، اختالف و نزاع، ایجاد می شود. 
مّطلع  کار خویش  از سرانجام  که هیچ کس  یاد می شود  ز باطل  امواج  و  گمراهی ها  به قدری   .3
یا نه.  باقی است  ی اهل بیت عصمت  و پیرو ایمان  بر  یا فردا،  از ظهر  که بعد  نیست، نمی داند 

فتنه ها نجات بخشد.  این  از  را  ما  خداوند، 
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که فرمود: کرده  4ــ از امام صادق؟ع؟ روایت 

شکستن  مانند  شد،  خواهید  شکسته   
ً

حتما سوگند،  خدا  »به 
شیشه. البته، شیشه بر می گردد و عود می کند. )بلکه باالتر:( به 
کوزه و  آینه شکسته می شوید، مانند شکستن  خدا سوگند، هر 
که بوده است)1(. قسم به  کوزه چون شکست، بر می گردد چنان 
که امتحان خواهید  که غربال خواهید شد. و قسم به خدا  خدا 
دست  کف  و  اندکی)2(.  مگر  نماَند،  شما  از  کسی  آنکه  تا  شد، 

کردند«. ]۹[ مبارک را خالی 

کرده است.  و بر این مضمون، اخبار بسیاری روایت 

که امیرالمؤمنین؟ع؟  کرده  کمال الدین روایت  شیخ صدوق؟حر؟، در  5ــ 
فرمود:

که  گردش شتری  گردش می کنید، مانند  که شماها  گویا می بینم 
گروه شیعه. ]10[ گاه را می طلبد، اما آن را نمی یابد)3(، ای  چرا

بن  »عبدالّرحمان  به  صادق؟ع؟  حضرت  که  کرده  روایت  صدوق  6ــ 
َسّیاَبه«)4( فرمود:

از  کوزه، پس  و  زیرا شیشه  کوزه، شکسته می شوید،  و  از شکستن شیشه  بدتر  به شّدتی  1. شما 
نمی شوید.  اصالح  دیگر  شکستن،  از  پس  شما  اما  می باشند،  ترمیم  و  اصالح  قابل  شکستن، 

کردن  گندم یا دانه های دیگر باشد، و انسان آنها را با سرازیر  کف دست انسان، مقداری  گر در  2. ا
بیرون  از دست  بقیه  کف دست می چسبد،  به  که  کند، جز چند دانۀ معدودی  دست، خالی 
ید. و جز اندکی بر دین خدا باقی نمی مانند،  می ریزند. شما هم به همینگونه از دین بیرون می رو

کم قرار دهد.  خداوند، ما را از آن عدۀ 
گاه می گردد، ولی آن را نمی یابد، مؤمنین از شما نیز امام غائبشان  که در پی چرا 3. مانند شتری 

را جستجو می کنند، ولی او را نمی یابند. 
4. »عبدالرحمن بن سیابه کوفی بجلی« از بزرگان اصحاب امام صادق صلوات اهلل علیه می باشد. 
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که، بدون امام هادی و  »شما چگونه خواهید بود، در آن زمان 
بدون نشانه ای بمانید، و بعضی از شما از بعضی بیزاری جوید 
در آن هنگام شما را امتحان می کنند. و جدا می شوید و بیخته 

می شوید«. ]11[

مفّضل  و  من  گفت:  صیرفی)1(  سدیر  که  کرده  روایت  صدوق  شیخ  7ــ 
جعفر  امام  خود،  موالی  خدمت  به  تغلب)2(  بن  ابان  و  ابوبصیر  و  عمر  بن 
نشسته  ک  خا ی  رو بر  که  دیدیم  را  حضرت  آن  شدیم.  داخل  صادق؟ع؟ 
کوتاه  که آستین هایش  بر داشت  بود، و مسح )عبای درشت( خیبری در 
که فرزند عزیزش مرده بود،  بود، از شدت اندوه، سرگردان بود، و مانند زنی 
حضرتش  ی  رو در  محنت  و  حزن  آثار  سوخته،  جگر  مانند  می کرد.  گریه 

گرامی جاری بود، و می گفت: ظاهر و هویدا بود. و اشک از دیده های آن 

من  از  را  استراحت  و  ربوده  مرا  خواب  تو،  غیبت  من!  »سرور 
تو،  برده است. سرور من! غیبت  از دل من  را  گرفته، و راحت 
پیاپی  من  بر  را  مصیبت ها  و  بالیا  ساخت.  دائم  مرا  مصیبت 
کرد. ناله و فغان و حزن را از سینة  گردانید. آب دیدة مرا جاری 

گردانید«. من بیرون آورد. و بالها را بر من مّتصل 

سدیر گفت: »چون آن حضرت را به آن حالت دیدیم، عقل های ما پرواز 

که  کوفی« از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق؟امهع؟ بود  1. »سدیر بن حکیم صیرفی 
عزت و درجه واالیی نزد آن دو بزرگوار داشت. 

2. »ابوسعید ابان بن تغلب بن ریاح البکری« )متوفی 141 هجری( از مفّسرین، محّدثین، ادباء و 
اباعبداهلل جعفر بن  الباقر،  اباجعفر  الحسین،  »ابا محمد، علی بن  امام همام:  فقهای عصر سه 
که امام باقر؟ع؟ به او فرمود: »من دوست  ی به حّدی است  الصادق؟مهع؟ بود. جاللت و قداست و
که در شیعه ام مثل تو دیده شوند«. و همچنین امام صادق؟ع؟ پس از فوتش فرمود: »به خدا  دارم 

که موت »ابان«، قلب مرا به درد آورد«.  قسم 
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که پاره  کرد، و واله و حیران شدیم، و دل های ما از آن بی تابی نزدیک بود 
از  بزرگ  بلیه ای  آنکه  یا  را زهر داده اند،  که آن حضرت  کردیم  گمان  گردد. 

ی آورده است. بالهای دهر بر او رو

گریان نگرداند،  را  تو  کردم: »ای بهترین خلق، خدا هرگز چشم  عرض 
که چنین  ی داده  گریان ساخته است؟ و چه حالت رو چه حادثه ای تو را 

گرفته ای؟« ماتمی 

ک برکشید  ک، از دل غمنا گریه، آه سوزنا آن حضرت، از شّدت غصه و 
و فرمود:

است  کتابی  آن  و  کردم.  َجفر  کتاب  در  نظر  امروز،  صبح  »من 
شده  یاد  بالهایی  از  آنجا  در  و  بالیا)1(.  و  منایا  علم  بر  مشتمل 
روز  تا  است  آینده  و  گذشته  علم  آنجا  در  و  می رسد.  ما  بر  که 
قیامت. و خدا آن علم را مخصوص محمد و ائمه بعد از او؟مهع؟ 
کردم. در آن جا، والدت حضرت صاحب  گردانیده است. نگاه 
او،  عمر  درازِی  غیبت،  طول  حضرت،  آن  غیبت  االمر؟ع؟، 
در  شبهه  و  شّک  شدن  بسیار  غیبت،  زمان  در  مؤمنان  ابتالی 
کثر مردم در  دل مردم به دلیل طول غیبت او و نیز مرتّد شدن ا
که حق تعالی  که چگونه ریسمان اسالم را  دین خود را دیدم، 
گردن خود می گشایند. لذا رّقت به  گردن بندگان نهاده، از  در 

من دست داده و حزن بر من غالب شده است«)2(.  

و  تفّرق  و  تحّیر  گر  ا کافی است.  این موضوع، همین خبر شریف  برای 

1. بحاراالنوار 102/ 116.
که بر آنها وارد می شود. »منایا« جمع منّیه، یعنی اجل،  2. علم زمان مرگ افراد و مصیبت هایی 

مرگ. »بالیا« جمع بلیه یعنی مصیبت. 
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گریستن  د شکوک در قلوب ایشان، سبب 
ّ
ابتالی شیعه در اّیام غیبت و تول

از  خواب  و  بوده،  آن  وقوع  از  پیش  سالها  که  شود،  صادق؟ع؟  حضرت 
بزرگ و  به آن حادثۀ  که مبتالی  ببرد، پس فرد مؤمنی  چشم های مبارکش 
گریه و زاری و ناله و  یک مّواج باشد، به  گرداب بیکرانۀ تار غرق شدۀ در آن 
بیقراری و حزن و اندوه دائمی و تضّرع به سوی حضرت باری، جل و عال 

سزاوارتر است)1(. 

دوم  ــ انتظار ظهور

که هر لحظه در انتظار فرج  دومین وظیفۀ بندگان در ایام غیبت، آن است 
آل محمد؟مهع؟ باشند، و بروز و ظهور دولت غالب و سلطنت ظاهر مهدی 
آل محّمد صلوات اهلل علیهم، و پر شدن زمین از عدل و داد و غالب شدن 
کشند، و چشم به راه وعده ای باشند  دین راست بر جمیع ادیان را انتظار 
بلکه  است.  فرموده  وعده  و  داده  خبر  خود  کرم  ا نبّی  به  تعالی  خدای  که 
که جز خدای  بشارت آن را به جمیع پیغمبران و امت ها داده است، روزی 
که از بیم احدی در پردۀ  کسی را نپرستند، و چیزی از دین نماند  تعالی، 
در  چنان که  برود.  حق پرستان  از  شّدت  و  بال  و  بماند)2(،  حجاب  و  ستر 

یارت مهدی آل محمد است: ز

َمَع ِبِه  ْن َي�جْ
َ
َمَم أ

ُ ْ
ِذي َوَعَد اهَّلُل َتَعاَل ِبِه ال

َّ
ْهِدّيِ ال َ  الْ

َ
ُم َعل

َ
ل »الّسَ

َن  ِ
ّ

ك  َو ُيَ
ً

 َو َعْدل
ً
ْرَض ِقْسطا

َ ْ
 ِبِه ال

َ َ
ل َيْ ْعَث َو

َ
ّمَ ِبِه الّش

ُ
ِلَم َو َيل

َ
ك

ْ
ال

1. وقتی حضرت صادق؟ع؟ قبل از غیبت امام عصر ؟جع؟ بدینگونه بر مصیبت غیبت امام 
گرفتار آمده ایم، باید به مراتب  کنون در مصیبت غیبت آن حضرت  که ا مهدی؟ع؟ می گریند، ما 

بیشتر بر غیبت آن حضرت بگرییم.
2. منظور از حجاب و پوشش، غیبت امام عصر ؟جع؟ و تقّیه های آن است. 



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ

ݠں
ݐراݣݣݣݣݣ ت� ݐ� م� ۀݤݤ  ش� � وݤݤ

ت � ره ݣݣݣݣ

23

ْؤِمِنين «. ُ ُه َو ُيْنِجَز ِبِه َوْعَد الْ
َ
ل

که خداوند جمع اّمت ها را به او وعده داده  کسی  سالم بر مهدی، آن 
کند. )یعنی، اختالف را از میان ببرد و دین  کلمه ها را جمع  که به وجود او، 
گرد آورد، و به وسیلۀ او زمین را از  کندگی ها را  یکی شود( و به دست او پرا
که به مؤمنین داده است،  کند، و به سبب او، وعدۀ فرجی را  عدل و داد پر 

عملی سازد. ]13[
این فرج عظیم را، در سال هفتاد از هجرت وعده داده بودند. چنانچه 
از  کرده،  روایت  سبیعی)1(  ابی اسحاق  از  خرائج،  کتاب  در  راوندی  شیخ 
بود  امیرالمؤمنین؟ع؟  اسرار  نفر صاحب  از چهار  »عمرو بن َحِمق«)2( یکی 

گفت: که 
»داخل شدم بر علی؟ع؟، آنگاه که او را در کوفه ضربت زده بودند. به آن 
کی نیست، این فقط زخمی مختصر است. فرمود: که بر تو با گفتم  جناب 

کرد«. که من از شما مفارقت خواهم  »به جان خود قسم، 
آنگاه فرمود: »تا سال هفتاد، بال است، و این را سه مرتبه فرمود«.

گشایشی هست؟« آن حضرت به من جواب نداد  گفتم: »آیا پس از بال، 
که تو  و بیهوش شد. تا آنکه می گوید: »گفتیم: یا امیرالمؤمنین، به درستی 

گشایش است؟ فرمودی تا سال هفتاد، بال است«)3(. آیا بعد از بال، 

1. »ابواسحاق سبیعی«، از اصحاب امام حسن مجتبی؟ع؟ است. 
2. »عمرو بن َحِمق خزاعی« از یاران حضرت علی و امام حسن مجتبی؟امهع؟، و یکی از اصحاب 
که همراه با ُحجر بن عدی به شهادت رسید. آن حضرت  سّر امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه بود. 
کن. پس به او  درباره اش فرمود: »خدایا قلبش را نورانی بگردان و به سوی صراط مستقیم هدایتش 
کاش در میان سربازانم، صد نفر مانند تو داشتم. امام حسین؟ع؟ در نامه ای خطاب  گفت: »ای 

ی را قاتل عمرو معرفی می کنند و او را بر این جنایت، شماتت می کنند.  یه، و به معاو
برخی  آمده است )چنانچه  فرج در سال 70  به عنوان وعدۀ  روایات،  در  آنچه  از  مراد  3. ظاهرًا 
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فرمود: 

که بعد از بال، رهایی است. و خداوند آنچه را  »آری، به درستی 
که می خواهد محو می سازد، و اثبات می کند. و در نزد او است 

اّم الکتاب«)1(.

که  کرده اند  روایت  کافی  در  کلینی  و  غیبت،  کتاب  در  طوسی  شیخ 
کردم: به درستی  گفت: به ابی جعفر )امام باقر؟ع؟( عرض  ابی حمزۀ ثمالی 
گشایش  بال،  از  بعد  و  بالست  هفتاد،  سال  تا  که  می فرمود  علی؟ع؟  که 

است، ولی ما رهایی ندیدیم«.

ابوجعفر؟ع؟ فرمود:

در  را  امر  این  وقت  تعالی  خدای  که  درستی  به  ثابت)2(  »ای 
کشته شد، غضب  سال هفتاد قرار داده بود. چون حسین؟ع؟ 
انداخت  تأخیر  را  گرفت. پس آن  بر اهل زمین شّدت  خداوند 
تا سال صد و چهل. آنگاه ما به شما خبر دادیم، شما خبر ما را 
کردید و پردة سّر را دریدید، پس خدای تعالی آن را تأخیر  نشر 
نداد)3(؛   قرار  ما  نزد  در  آن  برای  وقتی  آن،  از  پس  و  انداخت. 

بقیۀ اهلل؟ع؟  ی حضرت 
ّ
کل فرج  نقل می نماید(،  نیز  ــ  ــ قّدس سّره  را مرحوم مولف  روایات  آن  از 

نمی باشد، و وعدۀ فرج جزئی شیعه، و آسایش و راحتی نسبی آنها، نسبت به زمان های قبل و بعد 
ی امام عصر ؟جع؟ . 

ّ
کل است، نه ظهور 

گر افراد یا اقوامی لیاقت نداشته  1. وعده آسایش بعد از بال، وعدۀ مشروط است نه وعدۀ قطعی ا
باشند، خداوند مقدرات نیک آنها را محو نموده، سرنوشت دیگری بر آنها می نویسد، چنانچه در 
گناه مردم، به تعویق افتاد. امیرالمؤمنین؟ع؟،  که این وعدۀ الهی، به دلیل ظلم و  متن می خوانیم 

ی محو و اثبات الهی اشاره می فرماید. 
ّ
کل کالم خود، به همین اصل  در ادامۀ 

ُکنیه شهرت یافته است.   که ایشان به  2. ثابت بن دینار، نام ابوحمزۀ ثمالی است، 
آن  و  ننمودند  سیدالشهداء؟ع؟  یاری  چون  بود،   70 سال  شیعیان،  برای  جزئی  فرج  وعدۀ   .3
حضرت مظلومانه به شهادت رسیدند، خداوند خشم نمود و آن را 70 سال به تأخیر انداخت، و 
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ِكتاب )1(. 
ْ
ّمُ ال

ُ
ُ�وا اهَّلُل ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه أ َيْ

عرضه  صادق؟ع؟  جعفر  امام  خدمت  را  خبر  این  من  گفت:  ابوحمزه 
که چنین بود. ]13[ داشتم. فرمود: به درستی 

نقل  آنها  از  بعضی  که  رسیده  فراوان  احادیث  انتظار،  فضیلت  در 
می شود:

که  َسیابه،  به  عالء  از  کرده  روایت  غیبت،  کتاب  در  نعمانی  شیخ  1ــ 
ابی عبداهلل، امام جعفر بن محّمد صادق؟ع؟ فرمود:

که منتظر این امر باشد، مانند  که بمیرد، در حالی  »کسی از شما 
قائم؟ع؟  حضرت  آِن  از  که  باشد  خیمه ای  در  که  است  کسی 

است«. ]15[

که آن حضرت روزی فرمود: کرده  2ــ نعمانی از ابوبصیر)2( روایت 

که خداوند، عملی را از بندگان   آیا شما را خبر ندهم به چیزی 
قبول نمی کند، مگر به سبب آن؟

گفتیم: بلی، فرمود:

وعدۀ فرج، به سال 140 موکول شد. چون این خبر را به دشمن رساندند و رازداری نکردند، حق 
نیز به زمان دیگری انداخت، و برای وعدۀ فرج جزئی دیگر وقت مشخصی  را  متعال این وعده 

نفرمود.  تعیین 
1. خداوند، آنچه می خواهد محو می کند. و آنچه را که می خواهد برقرار می سازد، و اّم الکتاب )که 

ی علم محو شده ها و برقرار شده  است( در نزد اوست )سورۀ رعد، آیۀ 39(. حاو
باقر، امام جعفر صادق و  بزرگوار امام محمد  از اصحاب سه امام  2. »ابوبصیر، لیث بن بختری« 
شمار  به  اجماع  اصحاب  و  دین  اعالم  از  را  او  رجال،  علمای  می باشد.  کاظم؟مهع؟  موسی  امام 
ی وعدۀ  ی را حافظ دین و مورد وثوق حضرت باقر؟ع؟ دانسته، به و آورده اند. امام صادق؟ع؟ و
که خداوند دربارۀ  کسانی محسوب نمودند  بهشت دادند. و در روایت دیگر، ابوبصیر را در شمار 

و�ن ﴾. ُ �ب ّرَ ُم�تَ
ْ
ال َك  ول�ئِ

ئُ
ا و�نَ  �تُ ا�بِ

الّسَ و�نَ  �تُ ا�بِ
الّسَ فرموده است:﴿  ایشان 
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ه، و اقرار به آنچه 
ُ
 َعبُدُه َوَرُسول

ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
 اهَّلُل َو أ

َّ
َه ِإل

َ
 ِإل

َ
ْن ل

َ
َشَهاَدُة أ

از دشمنان ما، یعنی  بیزاری  امر فرمود، و دوستی ما و  خداوند 
کوشش در  گردن نهادن برای ایشان، و ورع و  ، و 

ً
ائمه مخصوصا

کشیدن برای قائم؟ع؟.  راه خدا، و آرامی و انتظار 

آنگاه فرمود:

که  وقت  هر  خداوند،  که  است  دولتی  ما  برای  راستی،  به 
خواست، آن را می آورد.

 سپس فرمود:

باید  باشد،  قائم؟ع؟  از اصحاب  که  که خوش دارد  کس  »هر 
که او  کند در حالی  کشد و به ورع و محاسن اخالق عمل  انتظار 
گر )در این حال( بمیرد، و قائم؟ع؟ پس از او خروج  انتظار دارد. ا
درک  را  جناب  آن  که  کسی  مثل  است،  پاداشی  او  برای  کند، 
گوارا باد  گوارا باد،  کشید،  کنید و انتظار  کوشش  کرده باشد. پس 

گروه مورد رحمت«. ]16[ برای شما، ای 

که امام صادق؟ع؟ فرمود: کرده  3ــ شیخ صدوق در کمال الدین، روایت 

کشیدِن فرج آل  از دین ائمه است: ورع، عفت، صالح و انتظار 
محمد؟مهع؟. ]17[

که رسول خدا؟ص؟  کرده  از حضرت رضا؟ع؟ روایت  شیخ صدوق،  4ــ 
فرمود:

 برتریِن اعمال اّمت من، انتظار فرج از خداوند عزوجل است. 
]18[

که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: کرده  5ــ شیخ صدوق روایت 
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که در راه خدا، در خون خود  کسی است   منتظر امر ما، مانند 
غلتیده باشد. ]1۹[

حضرت  از  توقیعی  که  کرده  روایت  احتجاج)1(  در  طبرسی  شیخ  6ــ 
صاحب االمر؟ع؟ به دست محمد بن عثمان بیرون آمد و در آخر آن مذکور 

است:

آن  در  شما  فرج  که  درستی  به  کنید،  دعا  بسیار  تعجیل  برای   
است. ]20[

گفت: )در محضر  که  کرده  7ــ شیخ طوسی در غیبت از مفّضل روایت 
کسی از  حضرت صادق؟ع؟( سخن از قائم به میان آوردیم، و نیز سخن از 

که انتظار حضرتش را می کشید، اّما قبل از ظهور درگذشت. اصحاب ما 

حضرت ابوعبداهلل؟ع؟ به ما فرمود:

کسی بر سر قبر مؤمن می آید. به  کند،  که قائم؟ع؟ خروج  زمانی 
گر  که صاحب تو ظاهر شد، ا او می گوید: »ای فالن، به درستی 
که  گر می خواهی  که ملحق شوی، پس ملحق شو. و ا خواهی 
کنی، پس اقامت داشته باش.  در نعمت پروردگار خود اقامت 

]21[

از  که امام صادق؟ع؟ به مردی  کرده  شیخ برقی)2( در محاسن، روایت 

1. ابومنصور، احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی، از مفاخر فقهای شیعه و علمای نامی طبرستان 
کرم، و  بود. برخی از تألیفات او، عبارتند از: الکافی در فقه، الاحتجاج مشتمل بر احتجاجات نبی ا

یخ االئمه، فضائل الزهراء؟اهع؟.  ائمۀ اطهار صلوات اهلل علیهم، مفاخر الّطالبیه، تار
2. ابوجعفر، احمد بن ابی عبداهلل محمد بن خالد برقی )متوفی 274 هجری( از مشاهیر محّدثین 
قم و از اصحاب امام حسن عسکری؟ع؟ است. شیخ صّفار در بصائر الدرجات از او روایات نقل 
کتب خود، از آن  شیخ صدوق در  که  می کند. از بیشمار تألیفات او، تنها محاسن باقی مانده، 

گرفته است.  کامل  بهره ای 
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اصحاب خود فرمود: 

فرج  کشیدن  انتظار  و  اهل بیت  دوستی  با  که  شما  از  یک  هر 
که در خیمة قائم؟ع؟ باشد. ]22[ کسی است  بمیرد، مثل 

9ــ و در روایت دیگر فرمود:

که با رسول خدا؟ص؟ باشد. ]23[ کسی است  بلکه مثل 

10ــ و در روایت دیگر فرمود:

گردد.  که در پیش روی رسول خدا؟ص؟ شهید  کسی است  مانند 
]24[

گفت: دربارۀ َفَرج،  که  کرده  11ــ شیخ صدوق از محّمد بن فضیل روایت 
کردم. فرمود: از حضرت رضا؟ع؟ سؤال 

وا  »آیا انتظار فرج از فرج نیست؟ خدای عزوجل فرمود: َفاْنَتِظُر
ين )1(. ْنَتِظِر ُ ْم ِمَن الْ

ُ
ي َمَعك ِإّنِ

کشندگانم.  که من با شما از انتظار  شما انتظار برید. به درستی 
یعنی، شما فرج مرا انتظار برید، من هم انتظار می برم آن وقتی را 

که آن وقت در رسد. ]25[ که برای این امر مصلحت دانستم، 

که امام رضا؟ع؟ فرمود: کرده  12ــ شیخ صدوق روایت 

»چه نیکو است صبر و انتظار فرج! آیا نشنیده ای قول خداوند 
ِمَن  ْم 

ُ
َمَعك ِإّنِي  وا  َفاْنَتِظُر َرِقيٌب)))  ْم 

ُ
َمَعك ي  ِإّنِ اْرَتِقُبوا  که فرمود:  را 

يَن))). ْنَتِظِر ُ الْ

1. سورۀ اعراف/ آیۀ 71. 
2. سورۀ هود/ آیۀ 93.

3. سوره اعراف/ آیۀ 71.
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ناامیدی می آید. و  از  که فرج بعد  پس بر شما باد به صبر، زیرا 
که از شما صبرکننده تر  کسانی بودند  که پیش از شما  به تحقیق 

بودند. ]26[

سوم ــ دعا برای امام عصر؟ع؟

کردن برای حفظ وجود مبارک امام عصر؟ع؟ از شرور شیاطین انس و  دعا 
کّفار و ملحدین و  جّن، طلب تعجیل نصرفت و ظفر و غلبۀ حضرتش بر 
و  یادتی محّبت است.  ز و  اظهار شوق  و  بندگی  اظهار  از  نوعی  منافقین، 
دعاهای وارده در این مقام بسیار است. از جمله به سه دعا اشاره می شود:

که حضرت  که از یونس بن عبدالّرحمن)1( روایت شده  1ــ دعایی است 
این  به  االمر؟ع؟  صاحب  حضرت  برای  که  می فرمودند  امر  رضا؟ع؟  امام 

کنید: الفاظ دعا 

ِتك ... )تا آخر( ]7)[ َك َو َخِليَفِتَك َو ُحّجَ ُهّمَ اْدَفْع َعْن َوِلّيِ
َّ
الل

حضرت  یارت  ز باب  در  الجنان  مفاتیح  کتاب  در  را  دعا  این  من  و 
کردم)2(.  صاحب؟ع؟ نقل 

که ما آن را  2ــ صلوات منسوب به ابوالحسن ضّراب اصفهانی)3( است 

کاظم و امام علی بن موسی الرضا؟امهع؟  1. یونس بن عبدالّرحمن، از اصحاب دو امام بزرگوار، امام 
کتاب  کرده است. امام رضا؟ع؟ دربارۀ  است. روایات بسیاری از آن دو امام همام شنیده و نقل 
عطا  ی  و به  نوری  کتاب  این  حرف  هر  عدد  به  قیامت،  روز  در  خداوند،  فرمود:  لیله(  و  )یوم  او 
کند. و در حدیث دیگری بهشت را برای او تضمین نمودند. جناب یونس، در زمان فتنۀ واقفیه 
گروه  آن  با  و  کرد،  دفاع  خوبی  به  زمانش،  امام  والیت  حریم  از  رضا؟ع؟  امام  با  آنها  یارویِی  رو و 

داشت.   نمایانی  جهاد  منحرف 
کتاب مفاتیح الجنان، پس از دعای ندبه رجوع شود. 2. به 

3. »ضراب اصفهانی« از بزرگان ایام غیبت صغری است که حضرت ولی عصر اروحنا فداه دعای 
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کردیم. ]28[ در مفاتیح، در آخر اعمال روز جمعه نقل 

3ــ این دعای شریف نیز وارد شده است:

ٍن، و به جای »فلن بن فلن« 
َ

ِن ْبِن ُفل
َ

َك ُفل ِلَوِلّيِ ُکْن  ُهّمَ 
َّ
لل

َ
»ا

يِه َو َعل آَباِئِه ِفي َهِذِه 
َ
واُتَک َعل

َ
ِة بِن احَلَسِنــ َصل حُلّجَ

َ
می گویی: ا

 َو 
ً
 َو َقاِئدا

ً
 َو َدِليل

ً
 َو َناِصرا

ً
 َو َحاِفظا

ً
ِ َساَعٍة َوِلّيا

ّ
ُکل اَعِة َو ِفي  الّسَ

 .(((»
ً

َعُه ِفهَيا َطِويل ّتِ  َو ُتَ
ً
ْرَضَك َطْوعا

َ
 َحّتَ ُتْسِكَنُه أ

ً
 َو َعْينا

ً
َعْونا

در شب بیست و سوم ماه رمضان، در حالت ایستاده و نشسته، و در 
که برایت ممکن شود و هر  که باشی، در تمام آن ماه، و هر قسم  هر حالتی 
بر  صلوات  و  تعالی  حّق  تمجید  از  بعد  شوی،  آماده  که  روزگارت  از  زمان 

پیغمبر و آل او؟مهع؟ این دعا را مکّرر بخوان. ]29[

که  که در اینجا امکان نقل آن نیست، هر  دعاهای دیگر نیز وارد شده 
کند. ]30[ طالب است، رجوع به »نجم ثاقب« 

چهارم ــ صدقه دادن

که در حّد امکان، در هر زمان، برای حفظ وجود  وظیفۀ چهارم، این است 
از وجود  گرامی تر  و  نفسی عزیزتر  امام عصر؟ع؟ صدقه دهد. هیچ  مبارک 
مقّدس امام عصر؟ع؟ و ارواحنا فداه نیست، و نباید باشد. بلکه باید آن 
گر چنین نباشد، در ایمان،  حضرت را محبوب تر از نفس خویش بداند. و ا

صلوات را برای او ارسال فرمودند، تا او و دیگر منتظران، در عصر جمعه، با آن به مناجات با خدا 
برخیزند.  

که درود تو بر  1. بارالها، در این هنگام و در تمام اوقات، برای ولّیت حضرت حجت بن الحسن ــ 
گیتی را به فرمان  او و بر پدرانش باد ــ سرپرست و نگهدار و رهبر و یاور و راهنما و نگهبان باش، تا 

گردانی.   او درآوری، و او را مدتی طوالنی در زمین برخوردار 
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اسانید  به  است)1(.  سستی  و  خلل  او  اعتقاد  در  و  دارد  نقصان  و  ضعف 
که فرمود: معتبر، از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است 

او  نزد  من،  اهل بیت  و  من  آنکه  تا  نیاورد،  ایمان  شما  از  کسی 
محبوب تر از جان و فرزند و تمام مردم باشیم. ]31[

و  و عقل  و دین  و حیات  که وجود  در حالی  نباشد،  و چگونه چنین 
صّحت و عافیت و دیگر نعمت های ظاهری و باطنِی تمام موجودات، از 

پرتو آن وجود مقّدس و اوصیای او ــ صلوات اهلل علیهم ــ است.
در این زمان، ناموس عصر و مدار دهر، نوربخش آفتاب و ماه، صاحب 
زمین  از  رونق دنیا  و  ک،  افال و سیر  زمین  آرامش  بارگاه، سبب  و  این قصر 
حضرت  بیگانگان،  دیدۀ  از  غائب  و  نیکان،  قلوب  در  حاضر  آسمان،  تا 
عافیت  و  صّحت  جامۀ  است.  علیهما  اهلل  صلوات  الحسن  بن  حجت 
معتدل  قّد  شایستۀ  و  مقّدس  نفس  آن  موزون  قامت  اندازۀ  زمان،  این  در 
که تمامی اهتمامشان  ــ  آن ذات اقدس است. پس بر تمامِی خودپرستان 
ــ الزم و ضروری است  در حفظ و حراست و سالمتی نفس خویش است 
وسیله  هر  دامان  به  زدن  چنگ  از  ایشان  اصلی  هدف  و  اّولی  مقصود  که 
و دفع  و قضای حاجت  بقای صّحت و جلب عافیت  برای  که  و سببی 
برای  توّسل  و  تصّدق  و  تضّرع  و  دعا  همچون  مواردی  شده،  مقّرر  بلّیت 

که برای  ْنُفِسِهم « بر معتقدین به این آیه الزم است 
َ
أ ْؤِمِنينَ ِمْن  ُ ِبالْ ل   ْو

َ
أ  ُّ ِبي 1. بنابر آیۀ شریفه: »الّنَ

قات وجود( قائل 
ّ
آبرو و دیگر متعل مقام شریف نبوت و والیت، اولویت بر خویش )جان، مال و 

که می خواهند دعا  اثبات رسانند. مثاًل وقتی  نیز به  را در زندگانی عملی  اولویت  باشند. و این 
کنند.  کنند، اول برای فرج امام زمان؟ع؟ و شادی قلب آن حضرت، و بعد برای خویشتن دعا 
و  خود  سالمت  برای  بعد  و  حضرت،  آن  سالمت  برای  اول  بدهند،  صدقه  می خواهند  وقتی 
بستگان خود صدقه بدهند. خالصه اینکه وجود مقّدس امام معصوم را بر خود و جمیع ماسوی 

بدانند.  مقّدم  اهلل 
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امام  و  وفادار  افراد  به  رسد  چه  باشد.  مقدس  وجود  آن  حفظ  و  سالمتی 
کسی را الیق هستی و سزاوار عافیت و  که جز آن وجود مقّدس،  شناس، 

تندرستی نمی دانند)1(.  

پنجم ــ حج کردن و حج دادن به نیابت امام عصر؟ع؟

این  حضرت،  آن  و  بود.  مرسوم  شیعیان،  میان  در  عمل  این  گذشته،  در 
عمل را تقریرًا تأیید فرمودند. چنان که قطب راوندی؟حر؟، در کتاب »خرائج« 
جی)2( دو پسر داشت. یکی از آن دو، صالح 

َ
که ابومحمد َدعل کرده  روایت 

که مردگان را غسل می داد، و پس دیگر او مرتکب  بود. به نام »ابوالحسن« 
محّرمات می شد. یکی از شیعیان، قدری طال به ابومحّمد داد که به نیابت 
حضرت صاحب االمر؟ع؟ حّج کند، چنان که عادت شیعیان در آن وقت 
چنین بود. ابومحمد، قدری از آن زر را به آن پسر فاسد داد، او را با خود برد 

کرد: که از حّج بر می گشت، چنین نقل  کند. وقتی  که برای حضرت حّج 

را  هیبتی  نیکو  گندم گوِن  جوان  عرفات(  )یعنی  موقف  »در 
که مشغول تضّرع و زاری و دعا بود. چون من به نزدیک  دیدم 
کرد و فرمود: »ای شیخ، آیا حیا  او رسیدم، به سوی من توّجه 

نمی کنی؟«

ک، و تمام ارزاق، از طرف وجود  گرفته تا چرخش افال که تمام نعمت ها، از روشنی آفتاب  1. حال 
ریزش می کند،  از جانب خداوند  آن حضرت،  به خاطر وجود مقّدس  و  امام عصر؟ع؟  مقّدس 
به  یان 

ّ
متول و  می شود(  آنها  خود  مصروف  یشان  نیرو همۀ  )که  خودپرستان  از  اعّم  افراد،  همۀ  بر 

از  والء اهل بیت )که خود را طفیلی وجود امام عصر می بینند و فقط ایشان را الیق برخورداری 
که از تمام وسائل و لوازم )دعاء، صدقه،  نعمت های حّق متعال می دانند( الزم و واجب است 
کار،  این  به  و  کنند،  و راحتی آن وجود مقّدس، تالش  و آسایش  توّسل و...( در جلب سالمتی 

دهند.  اولویت 
2. دربارۀ او رجوع شود: رجال نجاشی، ص 230.
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کنم؟ گفتم: سرور من! از چه چیز حیا  من 

را  آن  تو  اّما  می دانی،  که  کسی  آن  برای  می دهند،  حّجه  تو  »به  فرمود: 
کور  که این چشم تو  که خمر می آشامد؟ نزدیک است  به فاسقی می دهی 

شود«.

که به آن  بعد از برگشتن، چهل روز نگذشت، مگر آنکه از همان چشم 
اشاره شد، جراحتی بیرون آمد. و از آن جراحت، آن چشم ضایع شد. ]32[

ششم ــ برخاستن در هنگام شنیدن نام مبارک حضرتش

گر اسم  برخاستن برای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت، خصوص ا
مبارک قائم؟ع؟ باشد، از وظایف شیعه است، چنانکه سیرۀ تمام طبقات 
از عرب و عجم  آنان  تمام  که  آن مستقر شده،  بر  تعالی  کّثرهم اهلل  امامّیه 
و ترک و هند و دیلم بدان عمل می کنند. و این خود، نشان دهندۀ وجود 
کنون به نظر نرسیده باشد.  گرچه تا مأخذ و اصلی برای این عمل است، ا
که ایشان خبری در این  لکن از چند نفر از علما و اهل اّطالع، شنیده شده 
باب دیدند)1(. این مطلب را از عالم متبّحر جلیل، »سید عبداهلل«، سبط 
محّدث جزائری پرسیدند. و آن مرحوم در بعضی از تصانیف خود، جواب 

که خبری دیدند به این مضمون: دادند 

حضرت  مبارک  اسم  صادق؟ع؟  حضرت  مجلس  در  »روزی 
اسم  آن  احترام  و  تعظیم  برای  صادق  امام  شد.  یاد  مهدی 

برخاست«. ]33[

ف، این مطلب را خواهند 
ّ
که مرحوم مول 1. ظاهراً  چند حدیث در این باب، وجود دارد )همانطور 

که مأخذ یکی از آنها مشکات االنوار طبرسی از حضرت رضا؟ع؟، و مأخذ دیگری تنبیه  فرمود( 
الخواطر  ورام از حضرت صادق؟ع؟ است. 
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کالم استاد ما، در نجم ثاقب. لکن عالمه  گوید: این بود،  محدث قمی 
حسن  سید  آقا  االجل،  سّیدنا  نبیل،  متبحر  ماهر  فاضل  و  جلیل  محدث 
این  به  کالمی  االمل  امل  تکملة  کتاب  در  بقاه)1(  اهلل  ادام  کاظمی  موسوی 

مضمون دارد:

که از اوالد متوّکل است  یکی از علمای امامّیه، عبدالّرضا ابن محّمد ــ 
األحزان فی  نیران  »تأجیج  به  امام رضا؟ع؟ موسوم  کتابی دربارۀ حضرت  ــ 
که  این است  کتاب،  از متفّردات آن  وفاة سلطان خراسان« نوشته است. 

می فرماید:

که وقتی دعبل خزاعی قصیدة تائّیة خود را برای  »روایت شده 
کرد، به این بیت رسید: حضرت امام رضا؟ع؟ انشاء 

َبَرَکات )))
ْ
 اْسِم اهَّلِل َو ال

َ
َة َخاِرٌج             َيُقوُم َعل

َ
ال  َمَ

َ
وُج ِإَماٍم ل   ُخُر

ی پاهای مبارک  بر رو در این حال، حضرت امام رضا؟ع؟ برخاست، 
دست  کف  و  کرد.  خم  زمین  سوی  به  را  خود  نازنین  سر  و  ایستاد،  خود 

گذاشته بود، و می گفت)3(:  ]34[ راست خود را بر سر 

](4[ .
ً
يزا  َعز

ً
َرَجُه، وانُصرَنا ِبِه َنصرا ل َفَرَجُه َوَمن ُهّمَ َعّجِ

ّ
لل

َ
ا

کاظمی، از بزرگان علمای نیمه اول قرن چهاردهم، صاحب  1. مرحوم آیت اهلل سید حسن صدر 
تفسیر،  زمینه های  در  دیگر،  مفید  کتاب  دهها  و  االسالم،  لعلوم  الشیعۀ  تأسیس  کتاب های 

اینها.  و غیر  و اصول  یخ، رجال، فقه  تار حدیث، 
گزیر انجام می شود. ایشان به نام خداوند، با برکات  کردن امام )حضرت بقیۀ اهلل؟ع؟( نا 2. قیام 

بسیار قیام می فرمایند. 
کن. و به وسیلۀ او ما را یاری فرما،  3. خدایا فرجش را نزدیک فرما و در خروج )قیام( او تعجیل 

مقتدرانه ای. یاری 
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هفتم: دعا برای حفظ ایمان در زمان غیبت

خداوند  از  مسئلت  و  تضّرع  غیبت،  ظلمات  در  مهم،  وظایف  از  یکی 
کافران  تبارک و تعالی، برای حفظ ایمان و دین، از نفوذ شبهات شیاطین و 
مسلمان نما، و خواندن دعاهای وارده برای این کار است. از جمله سه دعا 

یاد می شود:
روایت  زراره)1(  از  متعّدد  سندهای  به  کلینی  و  نعمانی  که  دعایی  1ــ 

گفت: شنیدم ابوعبداهلل، امام صادق؟ع؟ می فرماید: که  کرده اند 
که برای قائم؟ع؟ غیبتی است، پیش از آنکه خروج  »به راستی 

کند«.
گفت: گفتم: برای چه؟ 

امنیت ندارد و با دست خود به شکم مبارک اشاره فرمود)2(. 

آنگاه فرمود:  
که در والدتش شّک  کسی  »ای زراره، او است منتظر. و اوست 
جانشینی  و  ُمرد  پدرش  که  می گویند  مردم  از  بعضی  می شود. 
از  بعضی  بود  حمل  که  می گویند  ایشان  از  بعضی  نگذاشت، 
دو  می گویند  بعضی  است)3(.  غایب  او  که  می گویند  ایشان 
اّما  منتَظر،  اوست  و  شد.  متولد  پدرش  وفات  از  پیش  سال 

گردان عالیمقام حضرت باقر و صادق؟امهع؟ است. در  کوفه و شا 1. زرارۀ بن اعین شیبانی از مردم 
گردان ائمۀ اطهار نظیر نداشته است.  فقاهت و دیانت و وثاقت و علم و فضل در میان انبوه شا
که هر حدیثی با سند صحیح  کسانی  زراره از اعالم دین و سرآمد اصحاب اجماع است، یعنی 
کنند، علمای شیعه اجماع بر قبول آن دارند. امام صادق؟ع؟ به »فیض بن مختار« فرمود:  روایت 

کن.  هرگاه طالب حدیث ما شدی، از زراره اخذ 
2. اشاره به اینکه ممکن است حضرتش را بکشند. 

کرد.  که مادر حضرت مهدی؟ع؟ به آن حضرت باردار بود و بچه سقط  3. یعنی: برخی می گویند 
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کند. در این زمان  که قلوب شیعه را امتحان  خداوند خواسته 
ابطال کنندگان به شّک می افتند«.

کنم؟ کردم چه  گر آن زمان را درک  گفت: فدای تو شوم. ا زراره 
فرمود:

کردی، این دعا را بخوان)1(.  گر آن زمان را درک  ا

َك  َنِبّيَ ْعِرْف 
َ
أ  ْ لَ َنْفَسَك  ْفِني  ُتَعّرِ  ْ لَ ِإْن  َك 

َ
َفِإّن َنْفَسَك  ْفِني  َعّرِ ُهّمَ 

َّ
الل

ْعِرْف 
َ
أ  ْ لَ َك 

َ
َرُسول ْفِني  ُتَعّرِ  ْ لَ ِإْن  َك 

َ
َفِإّن َك 

َ
َرُسول ْفِني  َعّرِ ُهّمَ 

َّ
الل

ُت 
ْ
ل

َ
َتَك َضل ْفِني ُحّجَ ْ ُتَعّرِ َك ِإْن لَ

َ
َتَك َفِإّن ْفِني ُحّجَ ُهّمَ َعّرِ

َّ
َتَك الل ُحّجَ

](5[  . َعْن ِديِني
ُهّمَ 

َّ
که با همین جمالت آغاز می شود. پس از آن، »الل 2ــ و دعایی طویل 

 َهَدْيَتِني «)2( )تا آخر دعا(. و ما آن را 
ْ

ِبي َبْعَد ِإذ
ْ
 ُتِزْغ َقل

َ
ًة َو ل ْتِني ِميَتًة َجاِهِلّيَ  ُتِ

َ
ل

کردیم. سید ابن طاووس، در »جمال  کتاب مفاتیح الجنان ذکر  در ملحقات 
می کند.  نقل  را  آن  جمعه  روز  عصر  نماِز  از  بعد  دعاهای  از  بعد  االسبوع« 

آنگاه می فرماید:

گر در مورد تمام تعقیبات عصر روز جمعه که نقل کردیم، عذری داشته  ا
گذاری، زیرا به راستی این دعا را از  باشی، مبادا خواندن این دعا را ُمهَمل 
که ما را به آن مخصوص فرمود. پس به  فضل خداوند جّل جالله شناختیم 

کن. آن اعتماد 

گر خود را به من نشناسانی، پیغمبرت را نخواهم شناخت.  که ا 1. بارالها، خود را به من بشناسان، 
را  تو  حّجت  نشناسانی،  من  به  را  فرستاده ات  گر  ا که  بشناسان،  من  به  را  فرستاده ات  بارالها، 
گر حّجتت را به من نشناسانی، از  که ا نخواهم شناخت. بارالها، حّجت خود را به من بشناسان، 

گمراه خواهم شد.  دینم 
کردی، قلب مرا نلغزان.  2. پروردگارا، مرا به مرگ جاهلّیت نمیران. و پس از آنکه مرا هدایت 
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محّدث قمی گوید: قریب به همین کالم را »سّید ابن طاووس«، در ذیل 
صلواِت منسوب به »ابوالحسن ضّراب اصفهانی« فرموده اند. ]37[

که در این مورد، مطلبی از جانب  کالم شریف، استفاده می شود  از این 
ایشان بعید  از مقام  این  و  آورده اند،  حضرت صاحب االمر؟ع؟ به دست 

نیست.
گفت:  که  کرده  که شیخ صدوق از عبداهلل بن سنان)1( روایت  3ــ دعایی 

ابوعبداهلل )امام صادق(؟ع؟ فرمود:
که بدون نشانه و راهنما  که شبهه به شما می رسد،  »زود است 
کسی در آن شبهه، نجات  کننده می مانید. و  و پیشوای هدایت 

که »دعای غریق« را بخواند«.  کسی  نمی یابد، مگر آن 
گفتم: دعای غریق چگونه است؟

فرمود: می گویی:

 ِديِنك«))). 
َ

ِبي َعل
ْ
ْت َقل وِب َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
»َيا اهَّلُل َيا َرمحُن َيا َرحمُی َيا ُمَقل

گفتم:

 ِديِنَك«.
َ

ِبي َعل
ْ
ْت َقل ْبَصاِر َثّبِ

َ ْ
وِب َو ال

ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
»َيا ُمَقل

امام صادق؟ع؟ فرمود:

بگو،  لکن  است،  ابصار  و  قلوب  ب 
ّ
مقل عزوجل،  »خداوند 

چنانکه من می گویم:«)3(. 

ی را  که علمای رجال و 1. »عبداهلل بن سنان بن طریف«، از بزرگان علما و محّدثین شیعه است 
کاظم؟امهع؟  ی از اصحاب امام صادق و امام  در نقل حدیث، موثق و مورد اطمینان می دانند. و

کرده است.  گون اعتقادی و فقهی نقل  گونا که روایات بسیاری از آن دو بزرگوار در ابواب  بوده 
کنندۀ دل ها، مرا بر دینت ثابت نگاهدار.  2. ای خدا، ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون 

یارت وارث، هشداری بسیار  کتاب مفاتیــح الجنــان، پس از نقل ز 3. مرحوم محّدث قمی، در 
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 ِديِنك «. ]8)[
َ

ِبي َعل
ْ
ْت َقل وِب َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
»َيا ُمَقل

هشتم ــ استغاثه به امام عصر؟ع؟ برای حّل مشکالت

جناب،  آن  به  استغاثه  و  استعانت  و  استمداد  مهم،  وظایف  از  یکی 
از  فتنه  و  آوردن شبهات  رو  و  امراض،  و  بالیا  و  اهوال  و  در هنگام شدائد 
که هر وقت انسان، راه چاره را نبیند، از حضرتش،  اطراف و جوانب است 
حسب  بر  جناب،  آن  زیرا  بخواهد،  را  بال  دفع  و  مشکل  رفع  و  شبهه  حّل 
کس در هر جا دانا، و بر اجابِت  قدرت الهی و علوم لدّنی رّبانی، بر حال هر 
خود  رعایای  امور  در  نظر  از  و  است،  عام  فیضش  است،  توانا  درخواست 

غفلت نکرده و نمی کند. در این زمینه، چند حدیث نقل می شود:

مرقوم  فرستادند،  مفید  شیخ  برای  که  توقیعی  در  جناب  آن  خود  1ــ 
فرمودند:

»علم ما بر خبرهای شما احاطه دارد. و هیچ چیز از اخبار شما، 
که به شما می رسد، از  از ما غایب نمی شود. و معرفت به بالیی 

ما پنهان نیست«. ]3۹[

که  است  کرده  روایت  معتبر  سند  به  غیبت  کتاب  در  طوسی  شیخ  2ــ 
جناب ابوالقاسم حسین بن روح، نائب سوم رضّی اهلل عنه گفت: »اصحاب 
نزد »ابی طاهر بن بالل« در  کردند.  ما، در مورد تفویض و غیر آن اختالف 
باطله اختیار  آنکه بعضی مذاهب  از  رفتم. )یعنی: پیش  ایام استقامتش 

گفتار، با اشاره به  کتاب اخبار«. ایشان در این  مهم داده است. تحت عنوان »مداخلۀ نااهالن به 
همین حدیث شریف و مانند آن، نمونه هایی از دّقت محّدثان و عالمان گذشته در نقل احادیث 
که نمی توان متن دعاها را به میل  و ادعیه و عدم تصّرف در آنها بیان می دارد. و نتیجه می گیرد 

شخصی تغییر داد. دیگر بزرگان شیعه نیز در آثار خود، چنین تذّکراتی داده اند. 
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که مرا مهلت بده. چند روز به او  گفت  کند( آن اختالف را به او فهماندم. 
که  کرد،  مهلت دادم. آنگاه نزد او بازگشتم. او حدیثی به ِاسناد خود روایت 

حضرت صادق؟ع؟ فرمود:

»هرگاه خدای تعالی امری را اراده نمود، آن را بر رسول خدا؟ص؟ 
عرضه  ائمه؟مهع؟  یک  و  امیرالمؤمنین  به  آنگاه  می دارد.  عرضه 
مالئکه  چون  و  می آید.  بیرون  دنیا  سوی  به  آنگاه  می کنند. 
که عملی را به سوی خداوند عزوجل باال برند، بر  اراده نمودند 
صاحب الزمان؟ع؟ عرضه می شود. آن گاه بر هر یک از ائمه، تا 
اینکه بر رسول خدا؟ص؟ عرضه می شود. آنگاه بر خداوند عزوجل 
عرضه می گردد. پس هر چه از جانب خداوند فرود می آید، به 
دست ایشان است. و آنچه به سوی خداوند عزوجل به اندازة 
یک چشم به هم زدن باال می رود، نیز به دست ایشان است«. 

]40[

َکَرکی، نوادۀ محّقق ثانی، در کتاب »دفع المناوات«  3ــ سّید حسین مفتی 
حضرت  که  نموده  روایت  ابی حمزه  از  او  که  کرده  نقل  براهین  کتاب  از 

کاظم؟ع؟ فرمود:

برای  بفرستد  زمین  به  را  او  خداوند  که  نیست  ملکی  »هیچ 
امر  آن  ملک،  می نماید.  ابتدا  امام؟ع؟  به  آنکه  مگر  امری،  هر 
و  رفت  محل  که  درستی  به  و  می دارد.  عرضه  حضرتش  به  را 
امر  این  تعالی، صاحب  و  تبارک  از جانب خداوند  آمد مالئکه 

است«. ]14[

که رسول خدا؟ص؟ به او فرمود: 4ــ در خبر »ابوالوفای شیرازی« است 

گرفتار شدی، به حضرت حجت؟ع؟ استغاثه  »چون درمانده و 
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که او تو را در می یابد. و او فریادرس و پناه است برای هر  کن، 
کند«. ]42[ که به او استغاثه  کسی 

»ُرَمیله«  که  کرده اند  روایت  بصائر،  در  شیخ صفار)2(  و  کشی)1(  شیخ  5ــ 
کردم. روز جمعه، بیماری  گفت: در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ تب شدیدی 
گفتم: چیزی نمی شناسم بهتر از آنکه آبی بر خود بریزم،  را سبک تر یافتم. و 
کردم.  گزارم. چنین  کنم( و پشت سر امیرالمؤمنین؟ع؟ نماز  )یعنی غسل 
که امیرالمؤمنین؟ع؟ باالی منبر برآمد، آن تب  آنگاه به مسجد آمدم. زمانی 
وارد  آن حضرت  بر  برگشت،  به خانه  امیرالمؤمنین  بازگشت. چون  به من 

شدم.

که دیدم بعضی  امیرالمؤمنین؟ع؟ به من فرمود: ای رمیله! چه شده بود 
از اعضایت، در بعضی درهم می شد؟

حالت خود را که در آن بودم، برای آن حضرت نقل کردم. و عاملی را که 
گفتم. مرا به نماز پشت سر آن حضرت واداشت، باز 

فرمود:

که دانا به  1. محمد بن عمر بن عبدالعزیز کّشی از علماء نامی شیعه در قرن چهارم هجری است، 
اخبار و بصیر در رجال احادیث بوده است. کتاب رجال او در میان علماء معروف است. عّیاشی 

ـ از معاصرین او محسوب می شود.  ــ صاحب تفسیرـ 
ی  یان شیعه است. شیخ طوسی و 2. محمد بن حسن صفار از بزرگان دانشمندان قم و ثقات راو
کتاب های بسیاری در فقه و  را از اصحاب امام حسن عسکری؟ع؟ به شمار آورده است. »صفار« 
حدیث تألیف کرده است. معروف ترین آنها کتاب ارزشمند »بصائر الدرجات« است. این کتاب 
کلینی و دیگران از آن روایت نموده اند. »صفار« در حدود 130  که شیخ  از اصول معتبره ای است 
سعد بن عبداهلل اشعری، ابن  کرده است، جماعت بسیار از جمله:  استاد دیده، و از آنها روایت 
این  کردهاند.  فیض  کسب  ی  و محضر  از  عطار،  یحیی  بن  محمد  و  بابویه  بن  علی  قّمی،  ولید 

گشت.  کرد، و در همانجا مدفون  دانشمند عالیقدر به سال 290 هجری در شهر قم فوت 
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ما  آنکه  مگر  شود،  مریض  که  نیست  مؤمنین  هیچ  رمیله  »ای 
)ائمه( به جهت مرض او مریض می شویم. و محزون نمی شود، 
نمی کند،  و دعا  او محزون می شویم.  به جهت حزن  آنکه  مگر 
کت نمی شود، مگر آنکه  مگر آنکه برای او، آمین می گوییم. و سا

برای او دعا می کنیم«. 

و  لطف  این  شوم،  تو  فدای  امیرالمؤمنین!  یا  گفتم:  جناب  آن  به 
که با حضرتت در این خانه هستند؟ به من  کسانی است  مرحمت، برای 

که در اطراف زمینند، چگونه است؟ کسانی  که حال  خبر بده 

فرمود:

ق زمين و مغرب آن غايب  ای رميله، هيچ مؤمن از ما در مشر
نيست )يا: غايب منی شود(. ])4[

بسیار،  سندهای  به  دیگران،  و  مفید  شیخ  و  صفار  و  صدوق  شیخ  6ــ 
که امام باقر و امام صادق؟امهع؟ فرمودند: ]44[ کرده اند  روایت 

آن  در  آنکه  مگر  نمی گذارد،  را  زمین  خداوند،  که  درستی  به 
زیاد  را  چیزی  گر  ا می داند.  را  نقصان  و  زیاده  که  باشد  عاِلمی 
و  می اندازد(  را  آن  روایتی:  به  )و  می گرداند  بر  را  ایشان  کردند، 
گر چنین نبود، امور  کردند، برای ایشان تمام می کند. و ا کم  گر  ا
باطل  از  روایتی: حّق  به  )و  ایشان مختلط می شد.  بر  مسلمین 

شناخته نمی شد( )1(.   

که خود، عالم بر دین خدا  کسی را باقی می گذارد  1. به عبارت دیگر: خداوند، همواره در زمین 
بر دین  گر فردی مطلبی  ا تا  گیرد،  را به عهده  با بدعت ها  باشد وظیفۀ هدایت مؤمنین و مبارزه 
کاست، آن را برگرداند، تا دین خدا مهجور نشود  گر از دین خدا چیزی  خدا افزود، آن را بزداید و ا

گمراه نکردند.  و مؤمنین 
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7ــ در تحفه الّزائر مجلسی و مفاتیح الّنجاة سبزواری روایت شده است:

هر که حاجتی دارد، آنچه را که خواهیم گفت، در رقعه ای بنویسد، و در 
ک  کند، و خا یکی از قبور )ضریح های( ائمه؟مهع؟ بیندازد، یا ببندد و ُمهر 
گذارد، و در نهری یا چاهی عمیق  ِگل سازد و رقعه را در میان آن  کی را  پا
او خود،  الزمان؟ع؟ می رسد، و  که به حضرت صاحب  اندازد،  یا آبگیری 

گیرد. نسخۀ رفعۀ مذکوره این است:  برآوردن حاجت را به عهده 

ِحمِی  مْحِن الّرَ ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

 
َ

ل ْوُت َما َنَز
َ

 َو َشك
ً
ْيَك ُمْسَتِغيثا

َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َي َصل

َ
َکَتْبُت َيا َمْول  

ِبي 
ْ
 َقل

َ
ْشَغل

َ
ِني َو أ ْمٍر َقْد َدَهَ

َ
َّ ِبَك ِمْن أ ُ

 مث
َّ

َوَجل  ِباهَّلِل َعّزَ
ً
ِبي ُمْسَتِجيرا

َ َو َغْيُر َخِطيٍر ِنْعَمُة اهَّلِل  ي ّبِ
ُ
َبِني [بعقر] َبْعَض ل

َ
ِري َو َسل

ْ
 ِفك

َ
َطال

َ
َو أ

َتَراِئي  ِعْنَد  ي  ِمّنِ  
َ
أ َتَبّرَ َو   

ُ
ِليل نَ احلْ وِدِه  ُوُر ِل  ّيُ نَ َ

ت ِعْنَد  َمِني 
َ
ْسل

َ
أ ِعْنِدي 

ِلِه  ّمُ َ َ
ِتي َو َخاَنِني ِفي ت

َ
ِممُی َو َعَجْزُت َعْن ِدَفاِعِه ِحيل َ َّ احلْ ِإْقَباِلِه ِإَلي

 
َّ

َجل  ِ
هَّلِلَّ ِة 

َ
ل

َ
ْسأ َ الْ ِفي  ُت 

ْ
ل

َ
َوَتَوّک ْيَك 

َ
ِإل ِفيِه  ُت 

ْ
َجأ

َ
َفل ِتي  ُقّوَ َو  َصْبِري 

َرّبِ  اهَّلِل  ِمَن  اِنَك 
َ

ك ِبَ  
ً
ما

ْ
ِعل ي  َعّنِ ِدَفاِعِه  ِفي  ْيَك 

َ
َعل َو  ْيِه 

َ
َعل َثَناُؤُه 

ِفي  َساَرَعِة  ُ الْ ِفي  ِبَك   
ً
َواِثقا ُموِر 

ُ ْ
ال َماِلِك  َو  ْدِبيِر  الّتَ  ِ

ّ ِلي َو ينَ  ِ
َ
َعال

ْ
ال

َجاَبِتِه َتَباَرَك َو َتَعاَل   ِلِ
ً
نا ْمِري ُمَتَيّقِ

َ
 َثَناُؤُه ِفي أ

َّ
ْيِه َجل

َ
َفاَعِة ِإل

َ
الّش

َو  ي  َظّنِ ِبَتْ�ِقيِق  َجِديٌر  َي 
َ

َمْول َيا  ْنَت 
َ
أ َو  ِلي  ُسْؤ ِبِإْعَطاِئي  اَك  ِإّيَ

ِبَ�ْمِلِه   َطاَقَة ِلي 
َ

ِفيَما ل ا 
َ

َکذ َو  ا 
َ

َکذ ْمِر 
َ
أ ِفي  ِفيَك  َمِلي 

َ
أ َتْصِديِق 

ِبَقِبيِح  ْضَعاِفِه 
َ
ِل َو  ُه 

َ
ل  

ً
ُمْسَتِ�ّقا ُکْنُت  ِإْن  َو  ْيِه 

َ
َعل ِلي  َصْبَر   

َ
ل َو 

َيا  ِغْثِني 
َ
َفأ  

َّ
َجل َو  َعّزَ   ِ

هَّلِلَّ ِتي 
َّ
ال َواِجَباِت 

ْ
ال ِفي  يِطي  َتْفِر َو  ْفَعاِلي 

َ
أ

َو  َعّزَ   ِ
هَّلِلَّ ِة 

َ
ل

َ
ْسأ َ الْ ِم  َقّدِ َو  ْهِف 

َّ
الل ِعْنَد  ْيَك 

َ
َعل اهَّلِل  َواُت 

َ
َي َصل

َ
َمْول
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ُبِسَطِت  َفِبَك  ْعَداِء 
َ ْ
ال اَتِة  َ َ

ش َو  ِف 
َ
ل الّتَ وِل 

ُ
ُحل  

َ
َقْبل ْمِري 

َ
أ ِفي    

َ
َجل

َو   
ً
يزا َعِز  

ً
َنْصرا ِلي  ُه 

ُ
ل

َ
َجل  

َّ
َجل اهَّلَل  ِل 

َ
اْسأ َو   َّ ي

َ
َعل ْعَمُة]  [الّنِ َعُم  الّنِ

َخَواِتمُی  َو  َباِدِئ  َ الْ َخْيُر  َو  َماِل 
ْ

ال وِغ ] 
ُ
[ِبُبل وُغ 

ُ
ُبل ِفيِه   

ً
يبا َقِر  

ً
َفْت�ا

َثَناُؤُه   
َّ

ُه َجل
َ
ِإّن َحاٍل   ِ

ّ
ُکل ِفي  َها  ِ

ّ
ُکل َخاِوِف  َ الْ ِمَن  ْمُن 

َ ْ
ال َو  ْعَماِل 

َ ْ
ال

ل ))).
َ
آ َ ْبَدِأ َو الْ َ  ِفي الْ

ُ
َوِکيل

ْ
 َو ُهَو َحْسِبي َو ِنْعَم ال

ٌ
ال ا َيَشاُء َفّعَ ِلَ

آنگاه بر باالی آن نهر یا آبگیر برآید. و اعتماد بر یکی از وکالی حضرت 
نماید، عثمان بن سعید العمروی یا فرزند او محمد بن عثمان یا حسین بن روح 

و یا علی بن محمد الّسمری. و یکی از آن چهار بزرگوار را ندا نماید و بگوید: 

که بر من فرود آمده  تی  که از مشکال 1. سالم بر تو ای موالیم، این نامه را من در زمانی می نویسم 
کمک می خواهم،  آورده ام، شکایت می برم و  پناه  تو  به سوی خداوند عزوجل و سپس به سوی 
و  عقل  و  گردانیده،  طوالنی  را  فکرم  نموده،  مشغول  را  قلبم  پرساخته،  مرا  اندیشۀ  که  تی  مشکال
گردانیده است. دوستانم نیز چون  اندیشه ام را مختل ساخته، و نعمت های خداوند را بر من تیره 
گذارده اند و از من بیزاری می جویند، راهی برای رفع  مرا در برابر این مشکالت می بینند، مرا تنها 
این مشکل ندارم و شکیبایی و تحّمل من نیز به پایان رسیده است. پس در این مشکالت، به 
تو پناه می برم و بر خداوند بزرگ در فع این مشکل توّکل می کنم و از تو نیز می خواهم، زیرا می دانم 
بلند  بسیار  چه  میباشد،  امور  مالک  و  هستی  مدبر  که  عالمیان  پروردگار  محضر  در  تو  مقام  که 
که هر چه سریع تر در محضر حق جل  تو می خواهم  از  و  اعتماد می کنم  تو  بر لطف  است، پس 
که با شفاعت تو، خداوند تبارک و تعالی، درخواست مرا اجابت  کنی، و یقین دارم  ثنائه شفاعت 
امر )حاجت  مرا در فالن  ی  آرزو تأیید  و  مرا،  گماِن  تواِن تحقق  تو ای موالی من،  و  کرد.  خواهد 
که من، طاقت تحّمل و شکیبایی آن را ندارم، هر چند  کند( دارا هستی، در حالی  خود را بیان 
کارهای زشتم و قصور در انجام واجبات الهی، مستحق این مشکل  که من به خاطر  که می دانم 
که درود خدا بر تو باد، به دادم رس و مرا از این غم برهان، و قبل از اینکه  هستم. ولی تو ای موالیم، 
کند و دشمنان به سرزنشم پردازند، رفع این مشکل را در محضر خدای  این مشکالت مرا نابود 
که بر من ریزش می کند، تمامًا به واسطۀ تو بوده است. و از  که نعمت هایی  عزوجل بخواه، زیرا 
که در آن به آرزوهایم  خداوند جل جالله برای خویش، یارِی پر قدرت و پیروزی نزدیکی می طلبم 
که خداوند، بر هر  یابم، و از تمامی هراس ها در امان باشم،  برسم، و آغاز و انجام نیک اعمال را در

کافی است، و بهترین پشتیبان من در آغاز و انجام اوست.  چه بخواهد، تواناست و او مرا 
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َو  اهَّلِل  َسِبيِل  ِفي  َوَفاَتَك  ّنَ 
َ
أ ْشَهُد 

َ
أ ْيَك 

َ
َعل ٌم 

َ
ٍن َسل

َ
ُفل ْبَن  َن 

َ
ُفل َيا 

َك 
َ
ل ِتي 

َّ
ال َحَياِتَك  ِفي  َخاَطْبُتَك  َقْد  َو  وٌق  َمْرُز اهَّلِل  ِعْنَد  َحّيٌ  َك 

َ
ّن

َ
أ

ْمَها  ِ
ّ
َنا؟ع؟ َفَسل

َ
 َو َهِذِه ُرْقَعِتي َو َحاَجِتي ِإَل َمْول

َّ
َوَجل ِعْنَد اهَّلِل َعّزَ

ِمين ))).
َ ْ
َقُة ال ْنَت الّثِ

َ
ْيِه َفأ

َ
ِإل

برآورده  او  حاجت  که  اندازد  غدیر  یا  چاه  در  یا  نهر  در  را  نوشته  آنگاه 
می شود. ]45[

معّظم،  شخص  چهار  آن  که  می شود  استفاده  شریف،  خبر  این  از 
چنانچه در غیبت صغری واسطه میان رعایا و آن جناب، در عرض حوائج 
و رقاع و گرفتن جواب و ابالغ توقیعات بودند، در غیبت کبری نیز، در رکاب 

هماوین آن جناب هستند، و به این منصب بزرگ، مفتخر و سرافرازند.

امام عصر؟ع؟ در زمان غیبت، حّل مشکل می فرماید

زمان  امام  نعم  و  فضل  و  کرم  و  احسان  و  جود  خواِن  که  شد  معلوم  پس 
گم  صلوات اهلل علیه، در هر نقطه از نقاط زمین برای افراد پریشان درمانده، 
گشته، وامانده، متحّیر، نادان، سرگشته و حیران، گسترده است. و باب آن 
باز، و راه آن عاّم است. البّته به شرط صدق اضطرار و حاجت، و عزم با 

صفای درون و اخالص باطن.

گر گمشده است، به راهش  گر نادان است، شربت علمش بخشند. و ا ا
گر مریض است، لباش عافیتش پوشند، چنانچه از حکایات و  رسانند. و ا

که وفات تو  گواهی می دهم  1. ای فالن پسر فالن )نام نایب خاص امام عصر را بگوید(، سالم بر تو 
کنون من تو را ندا می دهم،  کنون تو در نزد او روزی داده می شوی، و ا در راه خدا بوده است، و هم ا
موالیم  سوی  به  من  حاجت  و  من  نامۀ  این  و  زنده ای.  عزوجل،  خداوند  نزد  در  که  حالی  در 

که تو مورد اعتماد و امینی.  می باشد. این نامه را به او تسلیم دار، 
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گذشته ظاهر و آشکار می شود.  داستان های 

وات اهلل 
ّ
نتیجۀ مقصود در این مقام، اینکه حضرت صاحب االمر صل

کشف بالیا، عالم بر  علیه حاضر در میان مردم، ناظر بر حال اّمت، قادر بر 
که به جهت غیبت و ستر از مردم، از  اسرار و خفایا است، و چنان نیست 
یاست الهّیه خود دست  منصب خالفتش عزل شده، و از لوازم و آداب ر
گر بخواهد، حّل  کشیده، و از قدرت رّبانی خویش عاجز شده باشد. بلکه ا
گوش چیزی  کسی افتاده می کند، بی آنکه از راه دیده و  که در دل  مشکلی 
که دوای  کتاب  گر خواست، دل او را به آن  به ناحیۀ حضرتش رساند. و ا
که پاسخ به سؤالش نزد اوست مایل و شائق  دردش در آن است، یا عالمی 
گاهی در خواب، دوای مرضش به  کند، و  گاهی دعایی به او تعلیم  کند. 

او آموزد.

که با والیت صادقانه و اقرار به امامت، چه  اینکه دیده و شنیده شده 
گرفتاران و نیازمندان در مقام عجز و البه و شکایت برآمدند  که  بسیار شده 
فرد  که  است  جهت  این  از  گاهی  ندیدند،  بلّیت  کشف  و  اجابت  اثر  و 
گاهی  گرفتار، بدون آنکه موانع دعا و قبول آن را بداند، به آن مبتال است. و 
که خود را مضطّر می داند، حال آنکه  کرده  در تشخیص اضطرار خود خطا 
گشته و متحّیر است، ولی به صورتی راه را به او  گم  گاهی  چنان نیست. و 
که او را به عاِلم ارجاع فرمود.  نشان داده اند، مثل جاهل به احکام عملّیه 
یعقوب  بن  اسحاق  مسائل  جواب  در  که  است  مبارک  توقیع  در  چنانچه 

مرقوم فرمود:

که به شما روی دهد، در آنها به راویان احادیث  »و اما حوادثی 
شماها  بر  من  حّجت  ایشان  که  درستی  به  کنید.  رجوع  ما 
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هستند، و من حّجت خدا بر ایشان هستم«. ]46[

ــ هر چند به مهاجرت و  که جاهل دستش به عالم برسد  پس مادامی 
کتاب او در احکام دسترسی یابد، مضطّر نیست. مسافرت باشد ــ یا به 

کتاب و سّنت  کمک ظواهر و نصوص  که می تواند به  همچنین عاِلمی 
و اجماع، مشکل خود را حّل کند و شبهه و تحّیر خود را برطرف سازد، عاجز 
حدود  از  را  خویش  معاش  و  زندگی  اسباب  که  آنان  و  نیست.  درمانده  و 
کتفا  الهی و موازین شرعی بیرون بردند، و بر مقدار ستایش شده در شرع، ا
و قناعت نکردند، تنها به بهانۀ نداشتن بعضی از آنچه قوام زندگی وابسته 
که آدمی خویشتن را عاجز و  به آن نیست، مضطّر نیستند)1(. و نیز مواردی 
گاهی  مضطّر می بیند، ولی پس از تأّمل صادقانه، خالف آن ظاهر می شود. 
کّل در اجابت  در اضطرار صادق است، ولی شاید صالح او یا صالح نظام 

او نباشد، زیرا به هر مضطّری وعدۀ اجابت نداده اند)2(. 

البته اجابت مضطر را، جز خدای تعالی یا خلفیایش نکند. ولی این 
کنند.  که هر مضطّر را اجابت  جمله بدان معنی نیست 

کوفه و غیر آن نیز، از  در اّیام حضور و ظهور ائمه؟مهع؟ در مدینه و مکه و 
همۀ اصناف مضطّرین و عاجزین از موالیان و محّبین غالبًا بودند. و بسیار 

ی در دنیا، به فقر و تهیدستی در افتد، و  یاده رو ت اسراف و ز
ّ
کسی به عل گر  1. به عبارت دیگر، ا

ی نیز  یاده رو یستن بدون ز که ز گرفتاری، امام عصر؟ع؟ را بخواند، او مضطّر نیست، زیرا  برای رفع 
امکان پذیر است. 

که امام عصر ؟جع؟ ، دو مورد  2. چنانکه در حکایت تشرف شیخ حسین آل رحیم می خوانیم 
در  تو  که مصلحت  فرمودند  مورد درخواست سوم  در  و  کردند.  را حّل  ایشان  از درخواست های 
فقر است، و لذا آن مشکل تا آخر عمر با او باقی ماند. )منتهــی اآلمــال، باب 14، فصل 5، 

 .)22 حکایت 
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که  که درخواست می کردند، ولی اجابت نمی شد. چنان نبود  پیش می آمد 
هر عاجز، در هر زمان، هر چه خواست، به او بدهند و اضطرارش را برطرف 
کنند. زیرا این امر، سبب اختالف نظام و برداشتن اجرها و ثواب های مهم 
از  که بعد  گرفته اند  برای اصحاب بال و مصائب در نظر  که  بزرگ است  و 
گوشت بدن های ایشان را در  که: »کاش  کنند  مشاهدۀ آن، در روز جزا، آرزو 
کامله و غنای  دنیا با مقراض بریده بودند«)1(. و خدای تعالی با آن قدرت 
مطلق و علم محیط به ذّرات و جزئیات موجودات، با بندگان خود چنین 

نکرده است)2(.

کنند، و تقاضای او را اجرا نمایند، نظام زندگی  گرفتاری را بالفاصله مستجاب  گر دعای هر  1. ا
از ناشکیبا شناخته  و فرد شکیبا  افراد، متوقف می شود،  کوشش  و  به هم می خورد، تالش  دنیا 

گردد.  از پاداش بیشتری بهره مند  تا انسان، به موجب صبرش،  نمی گردد، 
2. بر اساس سخن مهم مؤلف بزرگوار، می توان گفت: حال که خداوند متعال، تمام خواست های 
کوچکترین تقاضایی از امام عصر؟ع؟،  که به مناسبت  بندگان را برنیاورده، نباید انتظار داشت 
ما  که میل شخصی  گونه ای  به  زمان ممکن،  کوتاه ترین  را در  ما  که حاجت  باشیم  توقع داشته 

گیریم.  باشد، برآورند. بلکه باید در هر حال، در برابر قضای الهی تسلیم و رضا و صبر در پیش 
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منابع

1ــ مکیال المکارم، ج 2، باب 8، امر 8، حدیث 1269، ص 166؛ کمال 
الدین، ج 2، ص 370؛ بحاراالنوار، ج 51، ص 152، نقل از عیون:

ِفْقَداِن  ِعْنَد  يٌن  َحِز َحْيَراُن  ٍف  ّسِ
َ
ُمَتأ ُمْؤِمٍن  ِمْن  َکْم  َو  ُمْؤِمَنٍة،  ى  َحّرَ ِمْن  َکْم 

ِعين . َ اِء الْ َ الْ

2ــ مکایل المکارم، ج 2، باب 7، مقصد 3، حدیث 1150، ص 98. 

يٌز  َوى َعِز ْ ج
َ

 ن
َ

 َو ل
ً
َك َحِسيسا

َ
َع ل ْسَ

َ
 أ

َ
ى َو ل  ُتَر

َ
َق َو ل

ْ
ل نَ ى احلْ َر

َ
ْن أ

َ
َّ أ ي

َ
يٌز َعل َعِز

ِبَنْفِسي  َوى 
ْ

 َشك
َ

َو ل ي َضِجيٌج  ِمّنِ َك 
َ
َيَنال  

َ
َو ل َوى 

ْ
َبل

ْ
ال  َ ِني ُدو ِبَك  يَط  ِ

ُ
ْن ت

َ
أ  َّ ي

َ
َعل

ُة  ْمِنّيَ
ُ
ْنَت أ

َ
ا ِبَنْفِسي أ ْنَت ِمْن َناِزٍح َما َنَزَح َعّنَ

َ
ا ِبَنْفِسي أ  ِمّنَ

ُ
ل ْ َي�نْ ٍب لَ ْنَت ِمْن ُمَغّيَ

َ
أ

 ُيَساَمی 
َ

ْنَت ِمْن َعِقيِد ِعّزٍ ل
َ
ا ِبَنْفِسي أ َکَرا َفَ�ّنَ

َ
َشاِئٍق َيَتَمّنَ ِمْن ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة ذ

 ُتَضاَهی ِبَنْفِسي 
َ

ِد ِنَعٍم ل
َ

ْنَت ِمْن ِتل
َ
ى ِبَنْفِسي أ اَز  ُي�جَ

َ
ٍد ل ْ ِثيِل َمج

َ
ْنَت ِمْن أ

َ
ِبَنْفِسي أ

ّيَ 
َ
َي َو ِإَل َمَت َو أ

َ
َحاُر ِفيَك َيا َمْول

َ
 ُيَساَوى ِإَل َمَت أ

َ
ْنَت ِمْن َنِصيِف َشَرٍف ل

َ
أ

 َّ ي
َ

يٌز َعل َناَغی َعِز
ُ
َجاَب ُدوَنَك َو أ

ُ
ْن أ

َ
َّ أ ي

َ
يٌز َعل َوى َعِز ْ ج

َ
ّيَ ن

َ
ِصُف ِفيَك َو أ

َ
ِخَطاٍب أ

ى . َوَر
ْ
َك ال

َ
ل

ُ
ذ ْبِكَيَك َو َي�نْ

َ
ْن أ

َ
أ

کافی،  3ــ مکیال المکارم، ج 2، باب 6، حدیث 1083، ص 35؛ فروع 
ج 4، کتاب الصیام، باب النوادر، حدیث 2، ص 169 ــ 170؛ علل الشرایع، 
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ص 389؛ تهذیب االحکام، ج 3، ص 289؛ من الیحضره الفقیه، ج 1، 
ص 324. 

: َيا َعْبَد اهَّلِل َما ِمْن ِعيٍد 
َ

 َقال
َ

ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ َقال
َ
َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِديَناٍر َعْن أ

اَك 
َ

ُت َو ِلَم ذ
ْ
 ُقل

ً
ٍد ِفيِه ُحْزنا ّمَ ِل ُمَ ُد ِل ّدِ َ  َو ُهَو ُي�ج

َّ
 ِفْطٍر ِإل

َ
ْضً�ی َو ل

َ
ُمْسِلِمينَ أ

ْ
ِلل

ُهْم ِفي َيِد َغْيِرِهم .
َ

ْوَن َحّق ْم َيَر ُ ّنَ
َ
 ِل

َ
َقال

4ــ غیبت نعمانی، ص 205 ــ 206. 

5ــ غیبت نعمانی، باب 12، حدیث 9، ص 205. 

وُن 
ُ

َيك  
َ

ل  
ُ

َيُقول ؟ع؟  ٍ
ّ َعِلي ْبَن  َسَن  َ احلْ ْعُت  َسِ ْت: 

َ
َقال ُنَفْيٍل  ِبْنِت  َعِميَرَة  َعْن 

 
ً
ْم َبْعضا

ُ
َعَن َبْعُضك

ْ
ْم ِمْن َبْعٍض َو َيل

ُ
 َبْعُضك

َ
وَن َحّتَ َيْبَرأ ِذي َتْنَتِظُر

َّ
ْمُر ال

َ ْ
ا ال

َ
َهذ

ُت 
ْ
 َبْعٍض ُقل

َ
ْفِر َعل

ُ
ك

ْ
ْم ِبال

ُ
ْم ِفي َوْجِه َبْعٍض َو َحّتَ َيْشَهَد َبْعُضك

ُ
 َبْعُضك

َ
َو َيْتُفل

ه .
َّ
ُکل ِلَك 

َ
َنا َفَيْرَفُع ذ ِلَك َيُقوُم َقاِئُ

َ
ِلَك ِعْنَد ذ

َ
ُه ِفي ذ

ُّ
ُکل ْيُر  نَ  احلْ

َ
ِلَك َخْيٌر َقال

َ
َما ِفي ذ

6ــ غیبت نعمانی، باب 12، حدیث 10، ص 206. 

ْم ِفي 
ُ

 َبْعُضك
َ

ْمُر َحّتَ َيْتُفل
َ ْ
ِلَك ال

َ
وُن ذ

ُ
 َيك

َ
: ل

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
أ ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ 

َ
َعْن أ

اِبين .
َّ

َکذ  
ً
ْم َبْعضا

ُ
َي َبْعُضك  َو َحّتَ ُيَسّمِ

ً
ْم َبْعضا

ُ
َعَن َبْعُضك

ْ
ُوُجوِه َبْعٍض َو َحّتَ َيل

7ــ بحاراالنوار، ج 52، باب 21، حدیث 34، ص 115؛ غیبت نعمانی، 
باب 12، حدیث 11، ص 206. 

َکْيَف  ؟ع؟ َيا َماِلَك ْبَن َضْمَرَة  ْؤِمِنينَ ُ ِميُر الْ
َ
 أ

َ
 َقال

َ
َعْن َماِلِك ْبِن َضْمَرَة َقال

َبْعٍض  ِفي  َبْعَضَها   
َ

ْدَخل
َ
أ َو  َصاِبَعُه 

َ
أ َك  َشّبَ َو  ا 

َ
ذ

َ
َهك يَعُة  الّشِ َفِت 

َ
اْخَتل ا 

َ
ِإذ ْنَت 

َ
أ

ِلَك َيا َماِلُك 
َ

ُه ِعْنَد ذ
ُّ
ُکل ْيُر  نَ  احلْ

َ
ِلَك ِمْن َخْيٍر َقال

َ
ْؤِمِنينَ َما ِعْنَد ذ ُ ِميَر الْ

َ
ُت َيا أ

ْ
َفُقل

 َرُسوِلِه ص 
َ

 اهَّلِل َو َعل
َ

ِذُبوَن َعل
ْ

 َيك
ً

ُم َسْبِعينَ َرُجل َنا َفُيَقّدِ ِلَك َيُقوُم َقاِئُ
َ

ِعْنَد ذ
ْمٍر َواِحد.

َ
 أ

َ
َمُعُهُم اهَّلُل َعل َّ َي�جْ ُ

ُهْم مث
ُ
َفَيْقُتل
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8 ــ بحاراالنوار، ج 52، باب 21، حدیث 2، ص 101؛ غیبت نعمانی، ص 
206 ــ 207.

ّنَ 
َ
ِ ِل َعْين

ْ
ْ�ِل ِفي ال

ُ
ك

ْ
َکَمِخيِض ال ٍد  ّمَ يَعِة ِشيَعِة آِل ُمَ ُتْمَخُضّنَ َيا َمْعَشَر الّشِ

َ
ل

َحُدُکْم 
َ
َهُب َفُيْصِبُح أ

ْ
ُم َمَت َيذ

َ
 َيْعل

َ
ِ َو ل َعْين

ْ
ُم َمَت َيَقُع ِفي ال

َ
ْ�ِل َيْعل

ُ
ك

ْ
َصاِحَب ال

 
َ

ِسي َو ُهَو َعل ا َو ُيْ ْمِرَنا َفُيْمِسي َو َقْد َخَرَج ِمْنَ
َ
يَعٍة ِمْن أ  َشِر

َ
ُه َعل

َ
ّن

َ
ى أ َو ُهَو َيَر

ا. ْمِرَنا َفُيْصِبُح َو َقْد َخَرَج ِمْنَ
َ
يَعٍة ِمْن أ َشِر

9ــ غیبت نعمانی، باب 12، حدیث 13، ص 207.

َجاَج  َجاِج َو ِإّنَ الّزُ َر الّزُ ّسُ
َ

ّنَ َتك َسُر
ْ

ُتك
َ
: َو اهَّلِل ل

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
 َعْن أ

 َيُعوُد 
َ

ُر َفل ّسَ
َ

َيَتك
َ
اَر ل

َ
َفّخ

ْ
اِر َفِإّنَ ال

َ
َفّخ

ْ
َر ال ّسُ

َ
ّنَ َتك َسُر

ْ
ُتك

َ
َکاَن َو اهَّلِل ل َکَما  ُيَعاُد َفَيُعوُد 

َ
ل

ْم 
ُ

 َيْبَق ِمْنك
َ

ُصّنَ َحّتَ ل ُتَمّ�َ
َ
ّنَ َو َو اهَّلِل ل ُز ُتَمّيَ

َ
ّنَ َو َو اهَّلِل ل

ُ
َبل ُتَغْر

َ
َکاَن َو َو اهَّلِل ل َکَما 

ه .
َ

َکّف َر   َو َصّعَ
ُّ

َقل
َ ْ
 ال

َّ
ِإل

بحاراالنوار، ج  کمال الدین، ج 1، باب 26، حدیث 17، ص 304؛  10ــ 
51، ص 110.

يَعة. ُدوَنُه َيا َمْعَشَر الّشِ جِ
َ

 ت
َ

ْرَعی، َفل َ ِبِل َتْبَتُغوَن الْ ِ
ْ

َن ال
َ

وَن َجَول
ُ
ول ُ ج

َ
ْم ت

ُ
ي ِبك ّنِ

َ
َکأ

11ــ بحاراالنوار، ج 52، باب 21، حدیث 22، ص 112؛ کمال الدین، ج 
2، ص 348.

ْم ِمْن َبْعٍض؟ َفِعْنَد 
ُ

 َبْعُضك
ُ
أ ٍم؟ َيَتَبّرَ

َ
 َعل

َ
 ِإَماٍم ُهًدى َو ل

َ
ا َبِقيُتْ ِبل

َ
ْنُتْ ِإذ

َ
َکْيَف أ

ِإَماَرٌة  َو   ، ْيَفْينِ الّسَ ُف 
َ

اْخِتل ِلَك 
َ

ذ ِعْنَد  َو  وَن، 
ُ
َبل ُتَغْر َو  ُصوَن  َ�ّ ُتَ َو  وَن  ُز ّيَ ُتَ ِلَك 

َ
ذ

اِر. َ ٌع ِمْن آِخِر الّنَ
ْ
 َو َخل

ٌ
اِر، َو َقْتل َ  ِمَن الّنَ

َ
ل ّوَ

َ
أ

12ــ کمال الدین، ج 2، باب 33، حدیث 50، ص 352.

َباُن ْبُن 
َ
ُبو َبِصيٍر َو أ

َ
 ْبُن ُعَمَر َو أ

ُ
ل

َ
َفّض ُ َنا َو الْ

َ
ُت أ

ْ
: َدَخل

َ
ِ َقال

ّ ِفي ْيَر َعْن َسِديٍر الّصَ



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ

ݠں
ݐراݣݣݣݣݣ ت� ݐ� م� ۀݤݤ  ش� � وݤݤ

ت � ره ݣݣݣݣ

52

ْيِه 
َ
َراِب َو َعل  الّتُ

َ
 َعل

ً
ْيَناُه َجاِلسا

َ
اِدِق؟ع؟ َفَرأ ِبي َعْبِد اهَّلِل الّصَ

َ
َنا أ

َ
 َمْول

َ
َتْغِلَب َعل

 
َ

ل
ْ

ك
َ
َواِلِه الّث

ْ
اَء ال

َ
ِ َو ُهَو َيْبِكي ُبك ْين َّ ُ

ك
ْ
ُر ال  َجْيٍب ُمَقّصَ

َ
ٌق ِبل ّيٌ ُمَطّوَ ِمْسٌح َخْيَبِر

 
َ

ْبل
َ
ْغِييُر ِفي َعاِرَضْيِه َو أ ُن ِمْن َوْجَنَتْيِه َو َشاَع الّتَ ْز ُ  احلْ

َ
ى َقْد َنال ّرَ َ ِبِد احلْ

َ
ك

ْ
اِت ال

َ
ذ

َّ ِمَهاِدي  ي
َ

َقْت َعل ِدي َغْيَبُتَك َنَفْت ُرَقاِدي َو َضّيَ  َسّيِ
ُ

ْيِه َو ُهَو َيُقول ِجَر ُموُع َمْ
ُ

الّد
َبِد َو َفْقُد 

َ ْ
ْت ُمَصاِبي ِبَفَجاِئِع ال

َ
ْوَصل

َ
ِدي َغْيَبُتَك أ ي َراَحَة ُفَؤاِدي َسّيِ ْت ِمّنِ َو اْبَتّزَ

 ٍ ِنين
َ
َق ِمْن َعْيِني َو أ ِحّسُ ِبَدْمَعٍة َتْر

ُ
ا أ َ َ

َعَدَد ف
ْ
ْمَع َو ال َ ج

ْ
َواِحِد ُيْفِني احل

ْ
َواِحِد َبْعَد ال

ْ
ال

َغَواِبِر  ِبَعْيِني َعْن   
َ

ل ُمّثِ  
َّ

ِإل َيا 
َ

َبل
ْ
ال َو َسَواِلِف  َزاَيا  الّرَ َدَواِرِج  َيْفُتُر ِمْن َصْدِري َعْن 

 
َ

ل وَطٍة ِبَغَضِبَك َو َنَواِز
ُ
ل ِرَها َو َنَواِئَب َمنْ

َ
ْنك

َ
َها َو أ َشّدِ

َ
ْفَضِعَها َو َبَواِقي أ

َ
ْعَظِمَها َو أ

َ
أ

 
ً
وُبَنا َجَزعا

ُ
َعْت ُقل

َ
 َو َتَصّد

ً
ا

َ
َنا َول

ُ
 َسِديٌر َفاْسَتَطاَرْت ُعُقول

َ
َمْعُجوَنٍة ِبَسَخِطَك َقال

ْو 
َ
وَهٍة َقاِرَعٍة أ ُر

ْ
ك َت ِلَ ُه َسَ

َ
ّن

َ
ا أ َغاِئِل َو َظَنّنَ

ْ
اِدِث ال َ اِئِل َو احلْ َ ْطِب الْ نَ ِلَك احلْ

َ
ِمْن ذ

ِة  ّيَ
َ
ى َعْيَنْيَك ِمْن أ َوَر

ْ
ی اهَّلُل َيا اْبَن َخْيِر ال

َ
ْبك

َ
 أ

َ
َنا ل

ْ
ْهِر َباِئَقٌة َفُقل

َ
ْت ِبِه ِمَن الّد

َّ
َحل

َتَ 
ْ
أ َ ا الْ

َ
ْيَك َهذ

َ
ٍة َحَتَمْت َعل

َ
ُة َحال ّيَ

َ
َحاِدَثٍة َتْسَتْنِزُف َدْمَعَتَك َوَتْسَتْمِطُر َعْبَرَتَك َو أ

ْم 
ُ

ك
َ
ْيل  َو

َ
ا َخْوُفُه َو َقال  َعْنَ

َ
ا َجْوُفُه َو اْشَتّد اِدُق؟ع؟ َزْفَرًة اْنَتَفَخ ِمْنَ  َفَزَفَر الّصَ

َ
َقال

ِم 
ْ
ِعل  

َ
َعل  

ُ
ْشَتِمل ُ الْ ِكَتاُب 

ْ
ال ُهَو  َو  َيْوِم 

ْ
ال ا 

َ
َهذ َصِبيَ�َة  ْفِر  َ ج

ْ
احل ِکَتاِب  ِفي  َنَظْرُت 

ِذي َخّصَ 
َّ
ِقَياَمِة ال

ْ
وُن ِإَل َيْوِم ال

ُ
َکاَن َو َما َيك ِم َما 

ْ
َزاَيا َو ِعل َيا َو الّرَ

َ
َبل

ْ
َناَيا َو ال َ الْ

َنا َو ِغيَبَتُه َو ِإْبَطاَءُه  ُت ِمْنُه َمْوِلَد َقاِئِ
ْ
ل ّمَ

َ
َة ِمْن َبْعِدِه؟مهع؟ َو َتأ ِئَّ

َ ْ
 َو ال

ً
دا ّمَ اهَّلُل ِبِه ُمَ

ْم ِمْن  ِبِ و
ُ
ُقل وِك ِفي 

ُ
ك

ُ
َد الّش

ُّ
َتَول َو  َماِن  الّزَ ِلَك 

َ
ْؤِمِنينَ ِفي ذ ُ َوى الْ

ْ
َبل َو   ُعُمِرِه 

َ
َو ُطول

ِتي 
َّ
ْعَناِقِهُم ال

َ
ِم ِمْن أ

َ
ْسل ِ

ْ
ْبَقَة ال َعُهْم ِر

ْ
ْم َو َخل ْکَثِرِهْم َعْن ِديِنِ

َ
ُطوِل َغْيَبِتِه َو اْرِتَداَد أ

ْتِني 
َ

َخذ
َ
َيَة َفأ

َ
َول

ْ
َزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َيْعِني ال

ْ
ل

َ
 ِإنساٍن أ

َّ
ُکل ْکُرُه َو  َس ِذ

َ
 اهَّلُل َتَقّد

َ
َقال

ْحَزاُن.
َ ْ
َّ ال ي

َ
ْت َعل

َ
ُة َو اْسَتْول

َ
ّق الّرِ

مفاتیح  101؛  ص   ،102 ج  بحاراالنوار،  228؛  ص  الزائر،  مصباح  13ــ 
چنین  آغازش  که  االمر؟ع؟  صاحب  حضرت  یارت  ز از  فرازی  الجنان، 
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ديِد...«. َ  احَلّقِ احلج
َ

لُم َعل لّسَ
َ
است: »ا

14ــ غیبت شیخ طوسی، ص 263؛ بحاراالنوار، ج 52، باب التمحیص 
و التوقیت...، حدیث 11، ص 105، ج 4، ص 114 و ج 5، ص 150.

 ِإَل 
ُ

َکاَن َيُقول ؟ع؟ 
ً
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ ِإّنَ َعِلّيا

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
َماِلّيِ َقال

ُ
َزَة الّث ِبي مَحْ

َ
َعْن أ

ْ َنَر َرَخاًء  ْبُعوَن َو لَ ِء َرَخاٌء َو َقْد َمَضِت الّسَ
َ

َبل
ْ
 َبْعَد ال

ُ
َکاَن َيُقول ٌء َو 

َ
ْبِعينَ َبل الّسَ

ا  ّمَ
َ
َفل ْبِعينَ  الّسَ ِفي  ْمَر 

َ ْ
ال ا 

َ
َهذ َت 

َ
َوّق َکاَن  َتَعاَل  اهَّلَل  ِإّنَ  َثاِبُت  َيا  َجْعَفٍر ع  ُبو 

َ
أ  

َ
َفَقال

َبِعينَ َو ِماَئِة َسَنٍة  ْر
َ
َرُه ِإَل أ

َ
ّخ

َ
ْرِض َفأ

َ ْ
ْهِل ال

َ
 أ

َ
 َغَضُب اهَّلِل َعل

َ
َسْينُ ع اْشَتّد ُ  احلْ

َ
ُقِتل

َبْعَد  ُه 
َ
ل  

ْ
َعل َي�جْ  ْ لَ َو  اهَّلُل  َرُه 

َ
ّخ

َ
َفأ ّرِ  الّسِ ِقَناَع  َکَشْفُتْ  َو  ِديَث  َ احلْ ْعُتُ 

َ
ذ

َ
َفأ ُکْم  ْثَنا

َ
َفَ�ّد

َزَة َو  ُبو مَحْ
َ
 أ

َ
ِكتاِب َقال

ْ
ّمُ ال

ُ
ُ�وا اهَّلُل ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه أ  َو َيْ

ً
ِلَك ِعْنَدَنا َوْقتا

َ
ذ

اك .
َ

َکاَن ذ  َقْد 
َ

ِبي َعْبِد اهَّلِل ع َفَقال
َ
ِلَك ِل

َ
ُت ذ

ْ
ُقل

خرائج  بنگرید:  امیرالمؤمنین؟ع؟،  از  َحِمق  بن  عمرو  حدیث  مورد  در 
راوندی، ج 1، ص 178.

در مورد حدیث ابوحمزه از امام باقر؟ع؟، بنگرید: خرائج راوندی، ج 1، 
الوسئل، ج 12، ص  ص 178؛ تفسیر عیاشی، ج 2، ص 218؛ مستدرک 

 .300

ص  الدین،  کمال  200؛  ص   ،15 حدیث   ،11 باب  نعمانی،  غیبت  15ــ 
:644

ِذي 
َّ
ال ُفْسَطاِط 

ْ
ال ِفي  ُهَو  َکَمْن  َکاَن   

ً
ُمْنَتِظرا ْمِر 

َ ْ
ال ا 

َ
َهذ  

َ
َعل ْم 

ُ
ِمْنك َماَت  َمْن 

؟ع؟. َقاِئِ
ْ
ِلل

بحاراالنوار، ج 52،  نعمانی، باب 11، حدیث 16، ص 200؛  غیبت  16ــ 
ص 140.
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ُ

 َيْقَبل
َ

ا ل ْخِبُرُکْم ِبَ
ُ
 أ

َ
 ل

َ
اَت َيْوٍم أ

َ
 ذ

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
ِبي َبِصيٍر َعْن أ

َ
َعْن أ

َو   اهَّلُل 
َّ

ِإل َه 
َ
ِإل  

َ
ْن ل

َ
أ  َشَهاَدُة 

َ
 َفَقال

َ
ُت َبل

ْ
َفُقل ِبِه   

َّ
ِإل  

ً
ِعَباِد َعَمل

ْ
ال  ِمَن 

َّ
َوَجل َعّزَ اهَّلُل 

ْعَداِئَنا 
َ
َبَراَءُة ِمْن أ

ْ
َنا َو ال

َ
َيُة ل

َ
َول

ْ
َمَر اهَّلُل َو ال

َ
ا أ ْقَراُر ِبَ ِ

ْ
ُه َو ال

ُ
 َعْبُدُه َو َرُسول

ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
أ

ْنِتَظاُر  اِل َو  ِنيَنُة 
ْ
َمأ الّطُ َو  اُد  اِلْجِتَ َو  َوَرُع 

ْ
ال َو  ْم  ُ لَ ْسِلمَی  الّتَ َو  ًة  َخاّصَ َة  ِئَّ

َ ْ
ال َيْعِني 

وَن 
ُ

ْن َيك
َ
ُه أ  َمْن َسّرَ

َ
َّ َقال ُ

ا َشاَء مث
َ

ا ِإذ ي ُء اهَّلُل ِبَ ًة َي�جِ
َ
َنا َدْول

َ
 ِإّنَ ل

َ
َّ َقال ُ

؟ع؟ مث َقاِئِ
ْ
ِلل

ِق َو ُهَو ُمْنَتِظٌر َفِإْن 
َ

ْخل
َ ْ
اِسِن ال َوَرِع َو َمَ

ْ
 ِبال

ْ
َيْعَمل

ْ
َيْنَتِظْر َو ل

ْ
َقاِئِ َفل

ْ
ْصَ�اِب ال

َ
ِمْن أ

وا  اْنَتِظُر َو  وا 
ُ

ْدَرَکُه َفِجّد
َ
أ ْجِر َمْن 

َ
أ  

ُ
ْجِر ِمْثل

َ ْ
ُه ِمَن ال

َ
ل َکاَن  َبْعَدُه  َقاِئُ 

ْ
ال َو َقاَم  َماَت 

ْرُحوَمة. َ ِعَصاَبُة الْ
ْ
ا ال ُتَ ّيَ

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
 ل

ً
َهِنيئا

کمال الدین، ج  بحاراالنوار، ج 52، باب 22، حدیث 1، ص 122؛  17ــ 
2، ص 337.

ُح ِإَل َقْوِلِه َو اْنِتَظاُر 
َ

ل ُة َو الّصَ
َ

ِعّف
ْ
َوَرُع َو ال

ْ
ِة ال ِئَّ

َ ْ
اِدُق؟ع؟ ِمْن ِديِن ال  الّصَ

َ
َقال

ْبر. َفَرِج ِبالّصَ
ْ
ال

18ــ کمال الدین، ج 2، باب 55، حدیث 3، ص 644.

َفَرِج ِمَن اهَّلِل َعّزَ َو َجل .
ْ
ِتي اْنِتَظاُر ال ّمَ

ُ
ْعَماِل أ

َ
 أ

ُ
ْفَضل

َ
أ

19ــ کمال الدین، ج 2، باب 55، حدیث 6، ص 645.

ِط ِبَدِمِه ِفي َسِبيِل اهَّلل . َتَشّ�ِ ُ َکالْ ْمِرَنا 
َ
ْنَتِظُر ِل ُ الْ

20ــ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 284.

م .
ُ

ِلَك َفَرُجك
َ

َفَرِج َفِإّنَ ذ
ْ
َعاَء ِبَتْعِجيِل ال

ُ
وا الّد ْکِثُر

َ
َو أ

21ــ غیبت شیخ طوسی، ص 276.

ْصَ�اِبَنا َيْنَتِظُرُه 
َ
؟ع؟ َو َمْن َماَت ِمْن أ َقاِئَ

ْ
َکْرَنا ال

َ
: ذ

َ
ِل ْبِن ُعَمَر َقال

َ
َفّض ُ َعِن الْ

ُه َقْد َظَهَر 
َ
ا ِإّن

َ
ُه َيا َهذ

َ
 ل

ُ
ْؤِمُن ِفي َقْبِرِه َفُيَقال ُ َ الْ ِتي

ُ
ا َقاَم أ

َ
ُبوَعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِإذ

َ
َنا أ

َ
 ل

َ
َفَقال
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ِقم .
َ
َك َفأ ّبِ َکَراَمِة َر ْن ُتِقمَی ِفي 

َ
 أ

ْ
ْق َو ِإْن َتَشأ َ َ�َق ِبِه َفاحلْ

ْ
ْن َتل

َ
 أ

ْ
َصاِحُبَك َفِإْن َتَشأ

22ــ بحاراالنوار، ج 52، باب 22، حدیث 15، ص 125؛ محاسن برقی، 
ص 174.

َکاَن  َکَمْن  َکاَن  ُه 
َ
 ل

ً
ْمِر ُمْنَتِظرا

َ ْ
ا ال

َ
 َهذ

َ
ْم َعل

ُ
ُبو َعْبِداهَّلِل؟ع؟ َمْن َماَت ِمْنك

َ
 أ

َ
َقال

؟ع؟. َقاِئِ
ْ
ِفي ُفْسَطاِط ال

محاسن  338؛  ص   ،11 حدیث   ،33 باب   ،2 ج  الدین،  کمال  23ــ 
برقی، ص 173.

ْيف . اِرِب َبْينَ َيَدْي َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ ِبالّسَ
َ

َکالّض َکاَن   
ْ

َبل

24ــ بحاراالنوار، ج 52، باب 22، حدیث 18، ص 126؛ محاسن برقی، 
ص 172.

َکَمِن اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اهَّلل ؟ص؟.

25ــ کمال الدین، ج 2، باب 55، حدیث 4، ص 645؛ بحاراالنوار، ج 
52، ص 128.  

26ــ کمال الدین، ج 2، باب 55، حدیث 5، ص 645.

ي  ِإّنِ اْرَتِقُبوا  َو   
َّ

َوَجل َعّزَ  اهَّلِل 
َ

َقْول ْعَت  َسِ َما   
َ
أ َفَرِج 

ْ
ال اْنِتَظاَر  َو  ْبَر  الّصَ ْحَسَن 

َ
أ َما 

ا  َ َّ
ِإن ُه 

َ
َفِإّن ْبِر  ِبالّصَ ْم 

ُ
ْيك

َ
َفَعل يَن  ْنَتِظِر ُ الْ ِمَن  ْم 

ُ
َمَعك ي  ِإّنِ وا  َفاْنَتِظُر َرِقيٌب  ْم 

ُ
َمَعك

م .
ُ

ْصَبَر ِمْنك
َ
ْم أ

ُ
ِذيَن ِمْن َقْبِلك

َّ
َکاَن ال ِس َفَقْد 

ْ
َيأ

ْ
 ال

َ
َفَرُج َعل

ْ
ي ُء ال َي�جِ

27ــ مکیال المکارم، ج 2، باب 7، مقصد 3، حدیث 1139، ص 73؛ 
جمال االسبوع، ص 507 ــ 511.  

28ــ مکیال المکارم، ج 2، باب 7، مقصد 3، حدیث 1138، ص 70. 

29ــ مفاتیح الجنان، ذیل اعمال شب بیست و سوم ماه رمضان. 
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30ــ نجم ثاقب، باب 8، تکلیف 7، ص 445. 

31ــ مکیال المکارم، جلد 2، باب 8، امر 24، حدیث 1376، ص 212. 

ْهِلِه َو 
َ
ْيِه ِمْن أ

َ
َحّبَ ِإل

َ
ْهِلي أ

َ
ْيِه ِمْن َنْفِسِه َو أ

َ
َحّبَ ِإل

َ
ُکوَن أ

َ
 ُيْؤِمُن َعْبٌد َحّتَ أ

َ
ل

اِته .
َ

ْيِه ِمْن ذ
َ
َحّبَ ِإل

َ
اِتي أ

َ
ْيِه ِمْن ِعْتَرِتِه َو ذ

َ
َحّبَ ِإل

َ
ِتي أ ِعْتَر

32ــ اربعین خاتون آبادی، ص 53، ذیل حدیث 13؛ خرائج، ج 1، ص 
وسائل  346؛  ص   ،7 ج  الهداۀ،  اثباۀ  59؛  ص   ،52 ج  بحاراالنوار،  480؛ 

الشیعۀ، ج 8، ص 147؛ مستدرک الوسائل، ج 8، ص 70.

33ــ نجم ثابت، باب 8، ذیل تکلیف ششم، ص 445. 

34ــ اربعین خاتون آبادی، ص 138، حدیث 23. 

 ،1 کافی، ج  باب 22، حدیث 70، ص 146؛  بحاراالنوار، ج 52،  35ــ 
ص 337؛ غیبت نعمانی، ص 166؛ کمال الدین، ص 342، حلیۀ االبرار، 

ج 2، ص 443. 

36ــ مفاتیح الجنان، ذیل دعاء در غیبت امام زمان؟ع؟.

37ــ جمال االسبوع، ص 521؛ مفاتیح الجنان، اعمال روز جمعه، ذیل 
صلوات منسوب به ابوالحسن ضّراب اصفهانی.

مهج  351؛  ص   ،49 حدیث   ،33 باب   ،2 ج  الدین،  کمال  38ــ 
الدعوات، ص 415؛ بحاراالنوار، ج 52، ص 148 و ج 95، ص 326.

ٌة َفَتْبَقْوَن  ْم ُشْبَ
ُ

ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َسُتِصيُبك
َ
 أ

َ
 َقال

َ
َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِسَناٍن َقال

ُت 
ْ
ُقل يِق  َغِر

ْ
ال ِبُدَعاِء  َدَعا  َمْن   

َّ
ِإل ا:  ِمْنَ َيْنُجو   

َ
ل ِإَماٍم ُهًدى   

َ
ل َو  ى  ُيَر ٍم 

َ
َعل  

َ
ِبل

ْت  َثّبِ وِب 
ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
اُن َيا َرِحمُی َيا ُمَقل : َيا اهَّلُل َيا َرمْحَ

ُ
 َتُقول

َ
يِق َقال َغِر

ْ
َکْيَف ُدَعاُء ال

 
َ

 ِديِنَك َفَقال
َ

ِبي َعل
ْ
ْت َقل ْبَصاِر َثّبِ

َ ْ
وِب َو ال

ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
ُت َيا ُمَقل

ْ
 ِديِنَك َفُقل

َ
ِبي َعل

ْ
َقل



ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ

ݠں
ݐراݣݣݣݣݣ ت� ݐ� م� ۀݤݤ  ش� � وݤݤ

ت � ره ݣݣݣݣ

57

وِب 
ُ
ُقل

ْ
َب ال ِ

ّ
 َيا ُمَقل

ُ
ُقول

َ
َکَما أ  

ْ
ِكْن ُقل

َ
ْبَصاِر َو ل

َ ْ
وِب َو ال

ُ
ُقل

ْ
ُب ال ِ

ّ
 ُمَقل

َّ
ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل

 ِديِنك .
َ

ِبي َعل
ْ
ْت َقل َثّبِ

احتجاج  174؛  ص   ،7 حدیث   ،30 باب   ،53 ج  بحاراالنوار،  39ــ 
طبرسی، ج 2، ص 322. 

40ــ غیبت شیخ طوسی، ص 238؛ مستدرک الوسائل، ج 12، ص 164.

ِفي  ٍل 
َ

ِبل ْبِن  َطاِهِر  ِبي 
َ
أ ِإَل  َضْيُت  َ َ

ف َغْيِرِه  َو  ْفِويِض  الّتَ ِفي  ْصَ�اُبَنا 
َ
أ َف 

َ
اْخَتل

ْخَرَج 
َ
َفأ ْيِه 

َ
ِإل  َفُعْدُت 

ً
اما ّيَ

َ
أ ْرُتُه 

َ
ّخ

َ
َفأ ِني  ْر ّخِ

َ
أ  

َ
َف َفَقال

َ
ل نِ

ْ
ْفُتُه احل َفَعّرَ اِم اْسِتَقاَمِتِه  ّيَ

َ
أ

 َرُسوِل 
َ

 َعَرَضُه َعل
ً
ْمرا

َ
َراَد [اهَّلُل ] أ

َ
ا أ

َ
 ِإذ

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
 ِبِإْسَناِدِه ِإَل أ

ً
َّ َحِديثا ِإَلي

َي  ْن ] َيْنَتِ
َ
 َبْعَد َواِحٍد ِإَل [أ

ً
ِة] َواِحدا ِئَّ

َ ْ
؟ع؟ [َو َساِئِر ال ْؤِمِنينَ ُ ِميِر الْ

َ
َّ أ ُ

اهَّلِل؟ص؟ مث
ْن َيْرَفُعوا ِإَل 

َ
ُة أ

َ
ِئك

َ
ل َ َراَد الْ

َ
ا أ

َ
ْنَيا َو ِإذ

ُ
ُرُج ِإَل الّد َّ َي�نْ ُ

َماِن؟ع؟ مث ِإَل َصاِحِب الّزَ
 َواِحٍد [َبْعَد] 

َ
ُرُج ] َعل َّ [َي�نْ ُ

َماِن؟ع؟ مث  َصاِحِب الّزَ
َ

 ُعِرَض َعل
ً

 َعَمل
َّ

اهَّلِل َعّزَ َو َجل
 ِمَن 

َ
ل ا َنَز َ َ

 ف
َّ

 اهَّلِل َعّزَ َو َجل
َ

َّ ُيْعَرُض َعل ُ
 َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ مث

َ
ْن ُيْعَرَض َعل

َ
َواِحٍد ِإَل أ

 
َّ

ْيِدهِيْم َو َما اْسَتْغَنْوا َعِن اهَّلِل َعّزَ َو َجل
َ
 أ

َ
ْيِدهِيْم َو َما ُعِرَج ِإَل اهَّلِل َفَعل

َ
 أ

َ
اهَّلِل َفَعل

َطْرَفَة َعْين .

ئکۀ بیوتهم، حدیث  کافی، ج 2، باب ان االئمۀ تدخل المال 41ــ اصول 
4، ص 242؛ بحاراالنوار، ج 26، ص 357.

ْيِه َو 
َ
ِلَك َعل

َ
َماِم َفَعَرَض ذ ِ

ْ
 ِبال

َ
 َبَدأ

َّ
ِبُطُه ِإل ْمٍر َما هُيْ

َ
ِبُطُه اهَّلُل ِفي أ ٍك هُيْ

َ
َما ِمْن َمل

ْمر.
َ ْ
ا ال

َ
ِة ِمْن ِعْنِد اهَّلِل َتَباَرَك َو َتَعاَل ِإَل َصاِحِب َهذ

َ
ِئك

َ
ل َ َف الْ

َ
َتل ِإّنَ ُمنْ

دعوات  452؛  ص  هشتم،  تکلیف  ذیل   ،10 باب  ثاقب،  نجم  42ــ 
راوندی، ص 192؛ بحاراالنوار، ج 102، ص  250. 

بصائر  452؛  ص  هشتم،  تکلیف  ذیل   ،10 باب  ثاقب،  نجم  43ــ 
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کّشی، ص  الدرجات، جزء 5، باب 16، حدیث 1، ص 259 و 260؛ رجال 
102؛ بحاراالنوار، ج 26، ص 140 و 154. 

؟ع؟ َفَوَجْدُت  ْؤِمِنينَ ُ ِميِر الْ
َ
 ِفي َزَماِن أ

ً
 َشِديدا

ً
ُت َوْعكا

ْ
: ُوِعك

َ
َة َقال

َ
َعْن ُرَمْيل

 
َ

ِفيَض َعل
ُ
ْن أ

َ
 ِمْن أ

َ
ْفَضل

َ
 أ

ً
ْعِرُف َشْيئا

َ
 أ

َ
ُت ل

ْ
ُمَعِة َو ُقل ُ ج

ْ
ًة ِفي َيْوِم احل

َ
ِمْن َنْفِسي ِخّف

ْسِجِد  َ َّ ِجْئُت ِإَل الْ ُ
ُت مث

ْ
؟ع؟ َفَفَعل ْؤِمِنينَ ُ ِميِر الْ

َ
َف أ

ْ
َ َخل ي ِ

ّ
َصل

ُ
اِء َو أ َ َنْفِسي ِمَن الْ

ِميُر 
َ
أ اْنَصَرَف  ا  ّمَ

َ
َفل َوْعُك 

ْ
ال ِلَك 

َ
ذ  َّ ي

َ
َعل َعاَد  ْنَبَر  ِ

ْ
ال ؟ع؟  ْؤِمِنينَ ُ الْ ِميُر 

َ
أ َصِعَد  ا  ّمَ

َ
َفل

ٌك  ْنَت ُمَتَشّبِ
َ
ْيُتَك َو أ

َ
ُة َرأ

َ
 َيا ُرَمْيل

َ
ُت َمَعُه َفَقال

ْ
َقْصَر َدَخل

ْ
 ال

َ
؟ع؟ َو َدَخل ْؤِمِنينَ ُ الْ

ِذي 
َّ
ال َو  ُکْنُت ِفهَيا  ِتي 

َّ
ال َة  ِقّصَ

ْ
ال ْيِه 

َ
َو َقَصْصُت َعل َنَعْم  ُت 

ْ
َفُقل َبْعٍض  َبْعُضَك ِفي 

َرُض  َيْ ُمْؤِمٍن  ِمْن  ْيَس 
َ
ل ُة 

َ
ُرَمْيل َيا   

َ
َفَقال َفُه 

ْ
َخل ِة 

َ
ل الّصَ ِفي  ْغَبِة  الّرَ  

َ
َعل ِني 

َ
ل مَحَ

 
َ

ل َو  ِلُدَعاِئِه  ا  ّنَ ّمَ
َ
أ  

َّ
ِإل َيْدُعو   

َ
ل َو  ِبُ�ْزِنِه  ا 

َ
َحِزّن  

َّ
ِإل ُن  َيْ�َز  

َ
ل َو  َرِضِه  ِبَ َمِرْضَنا   

َّ
ِإل

ْن َمَعَك  ا ِلَ
َ

َ اهَّلُل ِفَداَك َهذ ِني
َ
ْؤِمِنينَ َجَعل ُ ِميَر الْ

َ
ُه َيا أ

َ
ُت ل

ْ
ُه َفُقل

َ
 َدَعْوَنا ل

َّ
ُت ِإل

ُ
َيْسك

ا  َعّنَ َيِغيُب  ْيَس 
َ
ل ُة 

َ
ُرَمْيل َيا   

َ
َقال ْرِض 

َ ْ
ال ْطَراِف 

َ
أ ِفي  َکاَن  َمْن  ْيَت 

َ
َرأ  

َ
أ َقْصِر 

ْ
ال ِفي 

 ِفي َغْيِرَها.
َ

ْرِض َو ل
َ ْ
ِق ال ُمْؤِمٌن ِفي َشْر

کمال الدین، ج 1، باب 31، حدیث 11، ص 203؛ علل الشرایع،  44ــ 
ص 196؛ بصائر الدرجات، ص 486؛ بحاراالنوار، ج 23، ص 21. 

 َو ِفهَيا َعاِلٌم 
َّ

ْرَض ِإل
َ ْ
ْ َيَدِع ال  لَ

َّ
: ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل

َ
ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

َنَقُصوا  ا 
َ

ِإذ َو  ُهْم 
َ

َرّد  
ً
َشْيئا ْؤِمُنوَن  ُ الْ َزاَد  ا 

َ
َفِإذ ْرِض 

َ ْ
ال ِفي  ْقَصاَن  الّنُ َو  َياَدَة  الّزِ ُم 

َ
َيْعل

ُموُرُهم .
ُ
ْؤِمِنينَ أ ُ  الْ

َ
َتَبَس َعل

ْ
ل

َ
ِلَك ل

َ
 ذ

َ
ْو ل

َ
 َو ل

ً
َکاِمل وُه 

ُ
 ُخذ

َ
ْم َفَقال ُ ُه لَ

َ
ْکَمل

َ
أ
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