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کتاب »ِمکیال که با  جوان بودم و مشتاق معرفت. آن روزها بود 
که آن را  کتاب را خواندم و هر بار  کاِرم« آشنا شدم، بارها آن  َمَ

ْ
ال

می خواندم به اهمّیت دعا براى ظهور بيشتر پی می بردم.
بخش  مهم ترین  کــه  گرفت  شکل  مــن  در  ــاور  ب ایــن  کم کم 
سخن  ظهور  دعاى  اثرهاى  دربــاره  که  است  بخشی  کتاب،  آن 
کنم و آن را  گلچین  گرفتم تا آن بخش را  می گوید، پس تصمیم 

کنم.  گویا، بازنویسی  براى جواناِن این روزگار به زبانی ساده و 
کار  که به من توفیق انجام این  کنون خدا را سپاس می گویم  ا
کرده ام تا  کتاب تالش  کتاب را نوشتم، در این  را داد و من این 
شده  عوض  زمانه  که  می دانم  من  کنم،  بازگو  را  مهم تر  مطالب 
ندارند،  را  کتاب هاى طوالنی  است و جوانان حوصله خواندن 
تا  نوشتم  مختصر  را  کتاب  و  نمودم  را  نکته  ایــن  مراعات  پس 

کنند. جوانان به مطالعه آن رغبت 

قم / مهدى خّداميان
اسفند سال 1399 هجرى شمسى





سالم بر تو اى آقاى من! اى موالى من! دوست دارم همیشه سالم 
کنم و در همه لحظه ها بر تو سالم می کنم!  خود را به شما هدیه 
که خدا وعده آن را به اهل ایمان داده  تو همان موعودى هستی 
است، تو سرانجام می آیی و جهان را پر از عدل و داد می کنی! 
غرق  تو،  ظهور  با  شیعیانت  دل هــاى  و  می آیی  سرانجام  آرى، 

شادمانی می شود.
شادى  وقتی  دارى،  دوست  را  شیعیانت  چقدر  که  می دانم 
آنها را می بينی شادمان می شوى، دوست دارى غمی به دل آنها 
آنها خبر  و روز  از حال  را نمی بينند، ولی  تو  آنها  نباشد، هر چند 
دارى، آنها را می بينی، صدایشان را می شنوى و به اذن خدا به آنها 
نزدیك هستی، خدا تو را خزانه دار علم و دانش خود قرار داده است 

و به همین دلیل بر آنچه بر شیعیانت می گذرد باخبر هستی.

۱۱
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بيشتر  تو،  ظهور  براى  تا  خواستی  شیعیانت  از  تو  من!  آقاى 
که  کنید  کنند، این پيام تو است: »براى ظهورم بسیار دعا  دعا 
گشایش امر خود شماست«. این  کردن براى ظهور،  یاد دعا  این ز

پيام مهم تو بود.
و  هستی  غیبت  پـــرده  پشت  و  پنهان  دیــده هــا  از  تــو  ــروز  امـ
این  در  آنها  وظیفه  .مهم ترین  ببینند،  را  تو  نمی توانند  شیعیان 

گردى. روزگار، دعا براى ظهور توست تا از زنداِن غیبت آزاد 
نائِب  به  را  پيام  این  کــردم،  بازگو  اینجا  در  را  تو  مهم  پيام 
تو،  دوم  نائب  برساند،  شیعیان  به  را  آن  تا  فرمودى  خــود  دّوِم 
دنیا  از  قمرى  هجرى   ۳۰۵ سال  در  که  بود  »محمدبن عثمان« 
تو  که  بود  گذشته  غیبت  زمــاِن  از  سال   ۴۰ تقریبًا  یعنی  رفت، 
آیا  ولی  کنند،  دعا  یاد  ز ظهور،  براى  تا  خواستی  شیعیانت  از 
یاد دعا  که ز کردند؟ افسوس  شیعیان به این وظیفه خود عمل 
کردن براى ظهور تبدیل به فرهنگ عمومی نشد و دوران غیبِت 

کشید! امام، این قدر طول 
کــه چهــل  کمــی فکــر می کنــم، بــه ایــن نکتــه می رســم  مــن 
گذشــته بــود و تــو از شــیعیان خواســتی تــا  ســال از روزگار غیبــت 
کار را نکردنــد، پــس  کننــد، ولــی آنهــا ایــن  یــاد دعــا  بــراى ظهــور، ز
کــه تقریبــًا هــزار و صــد ســال از آن پيــام می گــذرد، تــو چــه  امــروز 
ــو هســتیم و  ــاد ت ــه ی ــه راســتی مــا چقــدر ب ى؟ ب ــا مــا دار ســخنی ب
کــه غفلــت همــه جــا را  چقــدر بــراى تــو دعــا می کنیــم؟ افســوس 
گرفــت، مــا پيمــان خــود بــا تــو را شکســتیم و از وظیفــه اصلــی  فــرا 

خــود، دور شــدیم...
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سال هاى سال از آن پيام تو گذشت، عالمان شیعه همواره مردم را 
تشویق کردند تا براى ظهور تو دعا کنند، سال ۱۳۳۰ هجرى قمرى 
فرا رسید، آیت اهلل موسوی اصفهانی به عنایت و دستور تو موفق 
کتابی درباره »فوائد دعا برای ظهور« بنویسد، او دست به  شد تا 
َمكاِرم« نوشته شد،  

ْ
این اقدام زد و این گونه بود که کتاب »ِمْكیاُل ال

»ِمکیال« به معناى »پيمانه« است. »َمکاِرم« به معناى »خوبی ها« 
است. تو خود امر نمودی که نام کتاب را مکیال المکارم بگذارد.

دعا براى ظهور تو، عصاره همه خوبی ها است، هر چه خوبی 
کسی  در این دنیاست در دعا براى ظهور جمع شده است، زیرا 
براى همه  را  زیبایی ها  و  تو دعا می کند خوبی ها  براى ظهور  که 
در  عدالت  که  برسد  فرا  روزى  می کند  دعا  او  می خواهد،  دنیا 
سرتاسر جهان سایه بگستراند، ظلم و ستم به پایان رسد و بشر به 

کمال راستین خود برسد.

کسی قبل از  گر دعا براى ظهور، عصاره همه خوبی ها است چرا  ا
کتاب مستقل  »آیت اهلل موسوى اصفهانی« درباره این موضوع، 

کسی به این موضوع مهم، توجه ویژه اى نکرد؟ ننوشت؟ چرا 
یست   وقتی من بررسی می کنم می بينم که شیعیان بيش از دو
که  کتاب هایی  کتاب درباره »نماز شب« نوشته اند، ولی تعداد 
نمی رسد!  دست  انگشتان  تعداد  به  است  ظهور  دعاى  دربــاره 
ظهور«  »دعـــاى  ــاره  دربـ بيشترى  کتاب هاى  نویسندگان  کــاش 
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روشن  بيشتر  مــردم  بــراى  خوبی ها«  همه  »عصاره  تا  می نوشتند 
کاش همه به اهمیت دعاى ظهور پی می بردند! می شد، 

من خودم اّولّین مقصر هستم! بيش از صد کتاب نوشتم، موضوعات 
کردم ولی درباره »دعاى ظهور«  کتاب هایم واکاوى  مختلف را در 
کتابی ننوشتم، من چه خطاى بزرگی انجام دادم، چه غفلت بزرگی! 

تو از خدا بخواه تا خطاى مرا ببخشد و مرا مؤاخذه نکند!
کتاب  موضوعات  از  خیلی  ــراى  ب ببخش!  مــرا  مــن!  ــاى  آق
نوشتم ولی براى آنچه تو دوست داشتی قلم نزدم! انتظار تو این 
جامعه  در  عمومی  فرهنگ  یك  به  تبدیل  ظهور  دعــاى  که  بــود 
شیعه بشود، سبك زندگی شیعیان، رنگ و بوى دعاى ظهور را 
کجاى زندگی من، دعاى ظهور نقش دارد؟  بگیرد. به راستی در 

چقدر این امر مهم تو در سبك زندگی من جلوه دارد؟ 

اکنون خدا را شکر می کنم که به من توفیق داد تا امروز قلم در دست 
بگیرم و به وظیفه ام عمل کنم، پس در حالی که از شرمندگی تو، سر 
به زیر دارم این کتاب را می نویسم، در نوشتن این کتاب از مطالبی 
می برم،  بهره  اســت  کــرده  مطرح  اصفهانی  موسوى  اهلل  آیــت  که 
گویا براى نسل جوان، اهمیت دعا  امیدوارم بتوانم با قلمی رسا و 
براى ظهور را بازگو کنم و آثار و برکات این دعا را بيشتر روشن کنم.



کنند و این گونه  که بيشتر برایت دعا  تو از شیعیانت انتظار دارى 
که براى تو دعا می کند،  کسی  به یاد تو باشد و تو را از یاد نبرند، 
نجات  شیطان  وسوسه  از  و  می شود  قوى تر  تو  به  قلبی اش  باور 

پيدا می کند، دعا براى ظهور تو، عصاره همه خوبی ها است. 
کند: مهم ترین پيام مهدى؟ع؟ براى  کسی از من سؤال  گر  ا
شیعیان چیست؟ من در پاسخ به او آن پيام تو را بازگو می کنم 
کنند. باور من  که از شیعیانت خواستی براى ظهور تو بسیار دعا 
را در عصر غیبت  که این پيام، سبک زندگی شیعه  این است 
شیعه  پيام،  این  برکت  به  می دهد،  هوّیت  شیعه  به  می سازد، 
از ناامیدى نجات پيدا می کند و باور به آینده اى زیبا در قلب 
از  را  امیدش  مشکالت،  و  سختی ها  اوج  در  می گیرد،  شکل  او 

دست نمی دهد و به سرچشمه امید وصل می شود.

۲۲
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ما  همه  چطور  می گویم:  سخن  خود  ى  آرزو از  اینجا  در  من 
کرده ایم زیرا در نماز باید آن را بخوانیم، پس  سوره حمد را حفظ 
که به عربی است حفظ  که اصل پيام تو را  چقدر خوب است 
کنیم و آن را به خاطر داشته باشیم، زیرا همین پياِم عربی، رمز 

هوّیت ماست:
م«.

ُ
ک َر�جَ

اِلَک �فَ  �فى �ف
ِا�فَّ

َ َر�جِ �ف
�فَ

ْ
ِل ال �ي ع�ج �تَ عاَء �جِ

ُ
روا الّد ْک�ثِ

َ
»ا

کردن،  يــاد دعا  ز اين  که  کنيد  بسيار دعا  َفــَرج  تعجيل  »بــراى 
گشايش امور خودتان است«.

از »َفَرج« چیست؟ این پيام تو، مقدمه اى هم  به راستی منظور 
که منظور  دارد، وقتی ما آن مقدمه را می خوانیم متوجه می شویم 
خود،  سخن  مقدمه  در  زیــرا  اســت،  »ظهور«  همان  کلمه  این  از 
مجبور  هرگز  تا  نمود  پنهان  دیده ها  از  مــرا  »خــدا  گفتی:  چنین 
روزگــار  در  مــردم  کنم،  بيعت  طاغوت ها   و  ستمگران  با  نباشم 
از  ابــرى  روز  در  که  همانگونه  می شوند  بهره مند  من  از  غیبت 
خورشید پشت ابرها بهره مند می شوند...«، بعد از این سخنان 

کنند.1 یاد دعا  از شیعیانت می خواهی تا براى »َفَرج« ز

رهما ع�ف م�مد  �ي رار�ي و عف ال�ج الرف ىي عف �ج
أ
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�ف 
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أ
ها ع�ف الا �ت �ج �ي ا عف �ف مس اإ السث اع �ج �ف �ت کالا�ف �ت�ي �ف �ج �ي اع �فىي عف �ف �ت ه الا�ف و�ج
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که  است  این  پيام  این  از  منظور  که  است  واضــح  و  روشــن 
کنند، وقتی زمان ظهور فرا برسد  یاد دعا  شیعیان براى ظهور تو، ز
همه  در  و  مــی شــوى  آزاد  گرفتارى ها  و  سختی ها  زنـــدان  از  تــو 

جهان، عدل و داد را برپا می کنی.1

یاد  ز کنید!«، پس  یاد دعا  ز تو این است: »براى ظهور من،  پيام 
این  در  توست. همه سخن  پيام  این  اساسی  نکته  کــردن،  دعا 
کردن، باعث می شود تا در امر دنیا و آخرت  یاد دعا  که ز است 

گشایش ایجاد شود. شیعیان، 
اکنون این سؤال مطرح می شود: من در شبانه روز چند بار باید 
دعا کنم تا زیاد دعا کرده باشم؟ وقتی به احادیث مراجعه می کنیم 
کنم،  دعا  صدبار  شبانه روز  در  گر  ا احتماال  که  می شویم  متوجه 

زیاد دعا کرده ام.2

کم و لا  �ي ع�ف ال عما لا �ي وا�ج السوأ �ج
أ
وا ا ل�ت اعف هل السماء �ف

أ
ما�ف لا

أ
وم ا �ج �ف ال�ف

أ
ر�ف کما ا

أ
هل الا

أ
ا

کم و السلام  ر�ج لک �ف �ف �ف اإ ر�ج �ف ل ال�ف �ي ع�ج �ت روا الدعاء �ج ک�ث
أ
م و ا �ت �ي د ک�ف وا على ما �ت کل�ف �ت �ت

ع الهدى: الغيبة للطوسي ص ۲9۱. �ج و�ج و على م�ف ا�ت ع�ت �ف �ي سحا�ت �ج ا اإ ک �ي عل�ي

به چیزى  زبان عربی وقتی ما می خواهیم  به معناى »آن« است، در  ۱.  »ذاِلــک« 
م«، 

ُ
ک َر�جَ

اِلَک �فَ  �فى �ف
ِا�فَّ

َ کنیم از »ذاِلک« استفاده می کنیم. »�ف که دور است اشاره 
که  »همان در آن، فرج شما شیعیان است«، »ذاِلک« اشاره به چیزى است 
دورتر است، پس باید ببینیم در این سخن، چه معنایی از همه، دورتر است. 
کردن« معنایی  یاد دعا  کثار الدعاء« یا »ز که »ا وقتی ّدقت می کنیم می بينیم 

کردن« است. یاد دعا  که دورتر است، پس منظور از »ذلک« همان »ز است 
»َع�فْ  کثیر« است از حدیث زیر استفاده می شود:  که عدد ۱۰۰ همان »ذکر  این    .۲
اَل 

َ �ي �ت ِ دف
َّ
ِر ال �ي �ثِ

َ
ک

ْ
ْکِر ال ِ

ْهَراِء ع ِم�فَ الدفّ  الرفَّ
اِ�َمهتَ

َ ُح �ف �ي ْس�جِ
اَل �تَ

َ ِه؟ع؟ �ت
َ
ِد الّل ىي َع�جْ �جِ

أَ
�فَ َع�فْ ا َ ْع�ي

أَ
�فِ ا ْ  �ج

َراَر�تَ رفُ

«: الکافي ج ۲ ص ۵۰۰. رساله الزهد ص۱8.
ً
را �ي  َک�ثِ

ً
را

ْ
ک ُکُروا الّلَه �فِ

ّلَ ا�فْ ُه َعرفَّ َو حجَ
َ
الّل
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باید یک تصمیم مهم بگیرم، می توانم وقتی نماز صبح، ظهر، 
کنم در قنوت هر نماز،  را می خوانم سعی  عصر، مغرب و عشاء 
گر در قنوت این  « )ا َر�ج

َک ال�فَ ِ
ل ِلَول�يّ ِ

بيست بار چنین بگویم: »اللهّمَ َعحجّ
کنم(. در این  کار را انجام ندادم، پس بعد از نماز، بيست بار این ذکر را تکرار 

کرده ام و آن وقت است  صورت هر روز، صد بار براى ظهور تو دعا 
که آثار و برکات عجیب آن را خواهم دید.

کنم چقدر  براى ظهور دعا  بار  روزى صد  نمی توانم  گر من  ا
که هر روز  کسی  کنم زیرا  خوب است حّداقل روزى سی بار دعا 

کرده است.1 یاد براى ظهور دعا  کند، ز سی بار براى ظهور دعا 

گشایش امر شیعیان  کردن براى ظهور تو باعث  یاد دعا  چگونه ز
می شود؟ جواب این سخن روشن و واضح است، دعاى شیعیان 
اثر دارد، وقتی همه از صمیم دل دست به دعا بردارند و از خدا 
ظهور تو را بخواهند، خدا ظهور تو را نزدیک می گرداند، آن وقت 
که تو از راه می رسی، حکومت عدل و داد را برقرار می کنی،  است 
کار  گرفتارى ها نجات پيدا می کنند و در  از  پس همه شیعیان 

که مجموع ذکرهاى در تسبیح حضرت زهرا عدد 100 می باشد، وقتی  ما می دانیم 
استفاده  پس  است،   100 عدد  همان  یــاد«  ز »ذکر  یا  کثیر«  »ذکر  که  شد  ثابت 

کردن است. کثیر« هم همان صد بار دعا  که »دعاى  می کنیم 
کثیر است:   ۱.  ممکن است با استفاده از این روایت بگویيم عدد ٣0 مصداق ذکر 
 َما 

ً
را �ي  َک�ثِ

ً
را

ْ
ک الّلَه �فِ ُکُروا 

ّلَ ا�فْ ِه َعرفَّ َو حجَ
َ
الّل ْوُل 

�تَ ِه؟ع؟ 
َ
الّل ِد  ىي َع�جْ �جِ

أَ
ِلا �تُ 

ْ
ل

اَل �تُ
َ ر �ت �يْ

َ
ک �جُ �فِ  ْ ا�ج َع�فِ 

ص   ۲ ج  األحکام  )تهذیب   : �تً َمّرَ �فَ  �ي ا�ثِ
َ
ل

َ �ث هتِ  و�جَ �تُ
ْ

َمک
ْ
ال ِر  ُ ُ��ج ىي  ِ

�ف َح  ِ
َُس�جّ �ي �فْ 

أَ
ا اَل 

َ �ت ُر  �ي �ثِ
َ

ک
ْ
ال ْکُر  ِ

الدفّ ا 
�فَ

یاد« عدد ۳۰ است، پس استفاده  کثیر« یا »ذکر ز که »ذکر  ۱۰8( وقتی ثابت شد 

کثیر« هم همان سی بار می تواند باشد. که »دعاى  می کنیم 
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سختی ها  و  گرفتارى ها  همه  و  می دهد  ى  رو گشایش  ــان،  آن
برطرف می شود. 

که ظهور زود فرا  گر مصلحت خدا بر آن بود  از طرف دیگر، ا
اعتراض  هرگز  و  خداست  امر  تسلیم  واقعی  شیعه  پس  نرسد، 
که ظهور تو هر چه  نمی کند، او دعا می کند و از خدا می خواهد 
زودتر فرا برسد اّما روحیه تسلیم دارد و به آنچه خدا تقدیر می کند 
کرد ولی  گر شیعه اى براى ظهور تو دعا  راضی است، به هر حال ا
یادى  او برکات ز کردن براى  تو فرا نرسید، پس همین دعا  ظهور 
او  شخصی  حاجت هاى  می کند،  دور  او  از  را  بالها  مثاًل  دارد، 
دعا  با  او  مــی گــردد،  برطرف  او  گرفتارى هاى  می شود،  بـــرآورده 
کردن شکر نعمت خدا را به جا آورده است، عهد و پيمان خود را 

کرده است و...  با امام تجدید 
کردن براى  آثار دعا  کنون وقت آن است تا درباره برکات و  ا
کنم تا همگان بدانند وقتی براى ظهور تو  ظهور تو سخن را آغاز 

دعا می کنند چگونه به عصاره همه خوبی ها دست یافته اند.
در ادامه کتاب بيست فایده و اثر دعاى ظهور را ذکر می کنم و 
که »در خانه  به همین مقدار بسنده می کنم زیرا بر این باور هستم 

کس است یک حرف بس است...«. گر  ا









نام او »ابراهیم بن شعیب« بود، او یکی از یاران امام صادق؟ع؟ 
که به سفر حج رفته بود، در روز عرفه در صحراى عرفه دست  بود 
گریه می کرد و دعا می کرد.  به دعا برداشته بود، او مانند ابر بهار 
گفت: امروز خیلی  یکی از دوستانش نزد او رفت و به او چنین 

کافی است!  کردى، دیگر  کردى و دعا  گریه 
بــراى خــودم حّتی یک دعــا هم  ــروز  ام پاسخ داد:   او چنین 
این  پس  گفت:  و  کرد  تعّجب  او  دوســت  که  بود  اینجا  نکردم! 
براى  من  داد:  پاسخ  او  می کردى؟  دعا  کسی  چه  به  وقت  همه 
که  امــام صــادق؟ع؟ شنیدم  از  زیــرا  دوستان خود دعا می کردم; 
فرشته اى  کند خداوند  برادر خود دعا  براى  که  کس  »هر  فرمود: 
که او براى برادر مؤمن  را مأمور می کند تا آن فرشته همان دعا را 
امام  ایــن سخن  به خاطر  بنماید«،  او  اســت در حــّق  کــرده  خــود 
صادق؟ع؟ من براى دوستانم دعا می کنم; من هر دعایی داشتم،

۱۱
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 آن دعا را براى دیگران خواستم تا آن فرشته، همان را براى من 
کند; زیرا من در استجابت دعاى خود شک دارم;  بخواهد و دعا 

ولی می دانم دعاى آن فرشته حتمًا مستجاب می شود!1
ــرد، ایــن وعــده امــام صــادق؟ع؟  ایــن ماجرا مــرا به فکر فــرو ب
او همان  بــراى  فرشته  کند،  مؤمنی دعا  بــراى  کس  که هر  است 
که موالى من هستی دعا  گر براى تو  دعا را می نماید، به راستی ا
از خدا  وقتی من  فرشته در حق من دعا می کند،  آن  کنم حتمًا 
گرفتارى ها نجات بدهد، آن فرشته  از زندان  را  تو  تا  می خواهم 
کنم، این راز  گرفتارى ها نجات پيدا  که من از  هم دعا می کند 

کرد. که باید به آن توجه  مهمی است 
گــرفــتــار بـــوده انـــد و  کــه  ــوالى مـــن! مــن افــــرادى را دیــــده ام  مـ
گرفتارى  مشکالت زیادى داشته اند، اّما به جاى آنکه براى رفع 
آنــان را  گرفتارى  کــرده انــد و خــدا  ــراى تو دعــا  ب کنند،  خــود دعــا 
که براى تو دعا کند، فرشتگان در  کرده است، آرى، کسی  برطرف 

حّق او دعا می کنند...

۱.  الکافي، ج ۴، ص ۴6۵; تهذیب األحکام، ج ۵، ص ۱8۵; بحاراالنوار، ج 9۳، 
ص ۳9۲.



کرده است  شیطان دشمن سعادت انسان است، او سوگند یاد 
ک سیاه بنشاند، براى همین او  کند و به خا گمراه  که انسان ها را 
کار می برد، او شیعیان را به حال خود رها  همه تالش خود را به 
به  بيشتر تالش می کند، من  آنان  گمراهی  براى  بلکه  نمی کند، 
خدا پناه می برم از دست وسوسه هاى این دشمنی که لحظه اى 
او  اســت،  من  گمراهی  دنبال  به  لحظه  هر  او  نمی شود،  غافل 
او می داند من  ارزش دارد،  اعتقاد من چقدر  و  باور  که  می داند 
گوهر ارزشمندى در دست دارم، پس تالش می کند تا من آن  چه 
از دست بدهم و به جاى »ایمان« به سوى »شک« و »تردید«  را 

گام بردارم.

۲۲
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به راستی من چه باید بکنم؟ در مقابل این شیطان چه کارى 
از دست من بر می آید؟ هیچ چیز بهتر از راستگویی نیست، به 
دیدم  را  شیطان  قــدرت  وقتی  شدم  ناامید  بار  یک  که  دارم  یاد 
که چگونه با روح و جان من بازى می کند و چنان بر من هجوم 
که من تاب و توان مقابله با او را ندارم، این ناامیدى از  می آورد 
که از تو  مبارزه با شیطان، درد جانکاهی براى من بود، اینجا بود 
کمک خواستم تا یارى ام کنی و یارى تو به من رسید و مرا نجات 
که چقدر زیبا  داد، یارى تو، آشنایی من با این حدیث پيامبر بود 

و امیدبخش است.
روزى از روزهـا پيامبـر بـه یارانـش فرمود: آیـا می خواهید کارى 
کـه شـیطان از شـما خیلـی دور شـود؟ فاصلـه مشـرق زمیـن  کنیـد 
بـه همیـن  آیـا می خواهیـد شـیطان  اسـت؟  آن چقـدر  مغـرب  تـا 
گرفتـن، صـورت  کـه روزه  انـدازه از شـما فاصلـه بگیـرد؟ بدانیـد 
می شـکند،  را  او  کمـر  دادن،  صدقـه  می کنـد،  سـیاه  را  شـیطان 
کار نیـک، امیـدش را ناامیـد  دوسـتی در راه خـدا و همـکارى در 
گناهـان خـود اسـتغفار می کنیـد رِگ قلب  می کنـد، وقتـی شـما از 

او را پـاره می کنیـد.1
کــارهــا را انــجــام بدهم،  گــر مــن ایــن  چــه راه حــل زیــبــایــی! ا
که  کنون خدا را شکر می کنم  شیطان از من فاصله می گیرد، من ا

ِد  ىي َع�جْ �جِ
أَ
ا ا� َع�فْ  َ �ي ِ رف ىي  �جِ

أَ
ا �فِ  ْ �ج َل  ْسَماِع�ي اإِ  

َر�تِ َع�فْ �ي ُمعفِ
ْ
�فِ ال ْ �ج ِه 

َ
الّل ِد  ِه َع�فْ َع�جْ �ي �جِ

أَ
ا َم َع�فْ  َراِه�ي ْ �ج اإِ  

�فُ ْ �ج  ُّ َعِلىي   .۱
اَعَد  َ �ج

�تَ ُموُ�  �تُ
ْ
َعل

�فَ ْم  �تُ
�فْ
أَ
ا �فْ  اإِ ء  ْ �ي

َ �ث �جِ ْم 
ُ

ُرک �جِ
�فْ

أُ
ا ا 

َ
ل  

أَ
ا ِه  ْصَحا�جِ

أَ
ِلا اَل 

َ �ت  �  َّ �ي �جِ
ال�فَّ  

�فَّ
أَ
ا ع  ِه  ا�أِ َ �ج

آ
ا َع�فْ  ِه 

َ
الّل

َو  َهُه  ْ َو�ج  �ُ َُسّوِ �ي ْوُم 
َ

الّص اَل 
َ �ت ى 

َ
ل َ �ج وا 

ُ
ال

َ �ت ِر�جِ 
َمعفْ

ْ
ال ِم�فَ  ِر�تُ 

ْ َمسث
ْ
ال اَعَد  َ �ج

�تَ َکَما  ْم 
ُ

ک ِم�فْ َطا�فُ  �يْ
َّ السث

اُر 
َ �ف عفْ َرُ� َو اِلاْس�تِ َطُع َ�ا�جِ �تْ َ اِلِح �ي

َ
َعَمِل الّص

ْ
ى ال

َ
َر�تُ َعل ُمَوارفَ

ْ
ِه َو ال

َ
ىي الّل ِ

�جُّ �ف ُ�
ْ

ْهَرُ� َو ال
ِسُر �فَ

ْ
ک هتُ �تَ

َد�تَ
َ

الّص

اُم: الکافي ج ۴ ص 6۲، وسائل  َ �ي َدا�فِ الّصِ �جْ
أَ
ا

ْ
َکا�تُ ال َکا�تٌ َو رفَ ء رفَ ْ �ي

َ ُه َو ِلُکّلِ �ث �فَ �ي َطُع َو�تِ �تْ َ �ي

الشيعة ج 6۰ ص ۲6۱.
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توفیق  چه  این  می دهم،  صدقه  تو،  سالمتی  براى  صبح  روز  هر 
بزرگی بود و من خبر نداشتم که صدقه دادن باعث شکستن کمر 
شیطان می شود، وقتی من به نّیت سالمتی تو، صدقه می دهم اثر 
یادتر می شود، از امروز به بعد تصمیم می گیرم  و قدرت آن خیلی ز
و  دوستان  نشوم،  غافل  تو،  سالمتی  بــراى  دادن  صدقه  از  هرگز 

کار تشویق می کنم. فرزندان خود را هم به این 
اّما آنچه امید شیطان را ناامید می کند و قدرت او را به سمت 
راستی  به  خــداســت،  راه  در  دوستی  و  محبت  می برد  نــابــودى 
بهتر است؟ من  تو،  از دوست داشتن  راه خدا  کدام دوستی در 
قرار داده است دوست  امام من  را  تو  که خدا  این  به خاطر  را  تو 
که به تو دارم جلوه اى از محبت خداست، خدا  دارم، محبتی 
را به خاطر این نعمت شکر می کنم، از طرف دیگر وقتی من براى 
کس  ظهور تو دعا می کنم محبت خود را نشان می دهم، آرى، هر 
که براى ظهور تو دعا می کند، دوستی اش را به نمایش می گذارد 
کاِر نیک )که همان ظهور توست( همکارى می کند، او  و در بهترین 
دور  او  از  شیطان  و  می کند  ناامید  خود  از  را  شیطان  کار  این  با 
باقی  او  وسوسه هاى  از  اثرى  دیگر  که  است  این گونه  می شود، 

نمی ماند و شک ها و تریدها از بين می رود.
زنده  دل ها  در  را  امید  نور  سخن،  این  چقدر  که  راستی  به 
می کند، شیطان و یاران او هر قدر می خواهند تالش بکنند، اّما 
ما را غم و غصه اى نیست، وقتی براى تو دعا می کنیم با همین 
دعا، سپاه شیطان را شکست می دهیم، آنان را بيچاره می کنیم، 
این قدر  شیطان  چرا  می فهمد  دیگر  بداند  را  نکته  این  کس  هر 
تالش می کند تا مردم از دعاى ظهور غافل شوند، زیرا دعا براى 
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امید  و  می برد  بين  از  را  شیطان  اقــدام هــاى  اثــر  که  اســت  ظهور 
شیطان را ناامید می کند.

»اسحاق بن عّمار« یکی از یاران امام صادق؟ع؟ بود، یک روز آن 
که می توانی به مؤمنان  حضرت به او فرمود: »اى اسحاق! تا آنجا 
که با این  کند باید بداند  نیکویی کن، هر کس به مؤمنی نیکویی 

کار خود قلب شیطان را به درد آورده است«.1
کردن او، قلب شیطان  موالى من! نیکویی به مؤمن و یارى 
تو  بــراى  من  وقتی  پس  می کند،  ناامید  را  او  و  مــی آورد  درد  به  را 
کردن براى  دعا می کنم، قلب شیطان را به درد می آورم زیرا دعا 
آقاى  و  تو سرور  و  نمودن توست  یارى  و  تو  به  کردن  نیکویی  تو، 
مؤمنان هستی، پس با یارى تو قلب شیطان بيشتر به درد می آید.

َما 
َطْع�تَ �فَ ىي َما اْس�تَ ِ

ا�أ َ ْوِل�ي
أَ
ى ا

َ
ل  اإِ

ْسَحا�تُ ا اإِ
َ ْ�ِس�فْ �ي

أَ
ِه ع ا

َ
ِد الّل و َع�جْ ُ �ج

أَ
اَل ا

َ اَل �ت
َ ار �ت �فِ َعّمَ ْ ْسَحا�تَ �ج  اإِ

۱.  َع�فْ
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ْ
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َ� �تَ ّرَ
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َ
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۲۰۷، بحار االنوار ج ۷۱ ص ۳۰۱.



نقل  را  اصفهانی«  الرحمان  »عبد  ماجراى  می خواهم  اینجا  در 
کنم، او یکی از شیعیان امام هادى؟ع؟ بود و در اصفهان زندگی 
می کرد و خدا به او ثروت فراوانی داده بود، او همواره پنجاه هزار 
ق به او 

ّ
که متعل ک دیگرى  سّکه طال در خانه داشت )به غیر از خانه و امال

بود(. خدا به او ده پسر داده بود. 

که روزگارى او فقیر  که او را می شناختند می دانستند  کسانی 
که  بود و اصاًل خدا به او فرزند هم نمی داد، براى همه سؤال بود 
کرد و زندگی او از این رو به آن رو  چگونه به یکباره ثروت به او رو 
شد، او چه کار کرده بود که زندگی اش این گونه برکت گرفته بود. 
از  همه  می کرد  زندگی  او  که  منطقه اى  در  دیگر،  طــرف  از 

۳۳
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شیعه  که  بود  او  فقط  جمعیت،  آن  میان  در  بودند،  اهل سّنت 
که او را شیعه اهل بيت؟مهع؟  بود، به راستی چه اتقافی افتاده بود 

کرده بود؟
وقتی یکی از دوستانش از او این سؤال را پرسید او ماجراى 
کرد: همه مردم متوّکل عّباسی را به عنوان  خود را این گونه بازگو 
معرفی  زمــیــن  ى  رو بــر  خــدا  ســایــه  را  او  و  می شناختند  خلیفه 
که شخصی فقیر بودم از وضعیت جامعه ناراضی  می کردند، من 
گالیه می کردم. در  گاهی در سخنان خود از حکومت  گاه  بودم و 
یادى می کرد، اصفهان  آن زمان فرماندار اصفهان به مردم ظلم ز
که متوّکل، فرماندار براى آن معّین می کرد.  یکی از شهرهایی بود 
مردم اصفهان که شجاعت مرا دیدند  از من خواستند تا به سامرا 
بروم و به متوّکل خبر بدهم که فرماندار اصفهان در حق مردم ظلم 
می کند. من پيشنهاد آنان را پذیرفتم و راهی سامرا شدم، سامرا 

پایتخت حکومت بود. 
می خواستم  رفــتــم،  متوّکل  کــاخ  بــه  رســیــدم  ســامــرا  بــه  وقتی 
که دیدم غوغایی برپاست، عّده اى  یت خود را انجام دهم  مأمور
یتی می روند، آنان بسیار خشمگین  از سربازان با عجله براى مأمور
گفت: متوّکل  او  اینجا چه خبر است؟  از یکی پرسیدم:  بودند، 
کاخ بياورند، متوّکل  دستور داده است تا اماِم دهِم شیعیان را به 

بسیار عصبانی است و می خواهد او را به قتل برساند. 
من از دربار بيرون آمدم، مّدتی گذشت، از دور دیدم سربازان 
حکومت، آقایی را به سوى دربار می برند، وقتی چشمم به او افتاد 
گفتم:  کردم و  محبتش به دلم افتاد، پس در دل خود براى او دعا 
»خدایا! از تو می خواهم این آقا را از شّر متوّکل نجات بدهی«. من 
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کردم، نگاهم به آقا خیره شده بود،  بارها این دعا را در دلم تکرار 
آن آقا جلو آمد، وقتی به من رسید چنین فرمود: »خدا دعاى تو را 
مستجاب کرد! من از خدا می خواهم که به تو عمر طوالنی، ثروت 
کند!«. من متعّجب شدم، این آقا از  یاد عطا  فراوان و فرزندان ز

کرده ام.  که من براى او دعا  گاه بود، او می دانست  راز دل من آ
از  بــه سالمت  آقــا  آن  ــدم  کــه دی ایــن  تــا  مــانــدم  آنجا  ساعتی 
را  از شیعیان  کــردم، یکی  را شکر  آمد، خدا  بيرون  دربــار متوّکل 
آقا،  که آن  گفت  به من  او  گفتم،  او  براى  را  و ماجرا  پيدا نمودم 
امام هادى؟ع؟ است، او امام دهم ما شیعیان است. اینجا بود 

که من شیعه شدم.
ــروت بسیار  ــ ــدا بــه مــن ث ــتــی بــه اصــفــهــان بــازگــشــتــم، خـ وق
به برکت دعاى  کنون  ا بــودم،  روزگــارى فقیر  که  یــادى داد، من  ز
ک  امام هادى؟ع؟ بيش از پنجاه هزار سکه طال دارم، خانه و امال
فراوان دارم، خدا به من ده پسر داده است و بيش از هفتاد سال 

گرفته ام. از خدا عمر 

به  ماجرا  این  زیــرا  بخوانم  بارها  و  بارها  را  ماجرا  این  که  دارد  جا 
کسی براى امام زمانش دعا  گر  که ا صورت واضح آشکار می سازد 
کند، عاقبت به خیر می شود و زندگی او برکت می گیرد و عمر او 
گر یک دعاى مستجاب  طوالنی می شود. بعضی ها می گویند: »ا
داشته باشم آن را براى عاقبت به خیرى قرار می دهم«، ولی من به 
گر آن دعا را براى ظهور قرار بدهیم، هم عاقبت به  آنان می گویم: »ا

خیر می شویم و هم زندگی ما برکت می گیرد«. 
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امــام هــادى؟ع؟  ــّدت  ج همانند  تــو  سّنت  و  شیوه  مــن!  ــوالى  م
کند، تو هم در حق او دعا می کنی،  کس براى تو دعا  است، هر 
طول عمر و برکت را براى او می خواهی و براى عاقبت به خیرى 
تو  با این سّنت و روش  تو بيشتر  کاش شیعیان  او دعا می کنی، 
تو در  روزگــار،  این  تو دعا می کردند، در  براى  بيشتر  و  بودند  آشنا 
گرفتار شده اى و در زندان غیبت هستی، تو به اذن  سختی ها 
که براى تو دعا می کند را می شنوى و براى او  خدا صداى هر کس 
دعا می کنی، دعاى تو هم مستجاب است و هرگز رد نمی شود، 
کسی که از صمیم دل براى تو دعا می کند درى از برکت و رحمت 

گشوده است و به راز بزرگی دست یافته است. را به سوى خود 

کسی  کار داشت و نه پول.  کند، نه  جوانی می خواست ازدواج 
او  به  می رفت  خواستگارى  براى  کجا  هر  به  نمی داد،  زن  او  به 
کرد  جواب منفی می دادند، او مدت ها براى حاجت خود دعا 

کم کم داشت ناامید می شد.  ولی به خواسته خود نرسید، 
او به مجلسی رفت، سخنران درباره اهمّیت  از روزها  روزى 
دعا براى ظهور سخن گفت و سپس روضه خواند اشک ها جارى 

.» َر�ج
َک ال�فَ ِ

ل ِلَول�يّ ِ
کردند: »اللهّمَ َعحجّ شد و همه این جمله را تکرار 

تا  گرفت  تصمیم  رفــت،  فــرو  فکر  به  جــوان  آن  که  بــود  آنجا 
کند و ظهور او را از خدا بخواهد، پس  براى امام زمان خود دعا 
»اللهّمَ  بگوید:  بارها چنین  نمازش  تا در قنوت هاى  مصّمم شد 
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«. او دیگر براى حاجت خود دعا نمی کرد، او به  َر�ج
َک ال�فَ ِ

ل ِلَول�يّ ِ
َعحجّ

اهمّیت دعا براى امام پی برده بود پس همه هّمت خود را براى 
دعاى ظهور قرار داده بود.

گذشت، به برکت همان دعاهاى او، یک خانواده به  مّدتی 
کار او  کردند و اسباب  او دختر دادند و براى او خانه اى هم تهیه 
کرد و هم صاحِب خانه شد  را هم فراهم ساختند، او هم ازدواج 
که سخن  کار آبرومند برایش فراهم شد، او به این باور رسید  و هم 
بزرگ  حقیقتی  از  حضرت  آن  پيام  این  است،  حّق  مهدى؟ع؟ 
که بسیار دعا براى  کنید  خبر می هد: »براى ظهور من بسیار دعا 
ماجراى  جوان  این  است«.  خودتان  امور  گشایش  کردن،  ظهور 
براى  دعا  اثــرات  به  همه  تا  می کرد  بازگو  دوستانش  براى  را  خود 

یادتر شود. مهدى؟ع؟ پی ببرند و یقینشان به این سخن ز





سیاهی ها  سپاه  ــت،  اس الــزمــان«  ــر  »آخ ــت،  اس سختی  ــار  روزگـ
جلوه نمایی می کند، روز به روز سلطه سیاهی ها بيشتر و بيشتر 
می شود، ابرهاى فتنه آسمان دل ها را فرا می گیرد، غفلت بر همه 
دیــن دارى  خیلی ها  بــراى  که  اینجاست  و  می افکند  سایه  جا 
مــی شــود،  مشکل  بــاطــل  از  حــق  تشخیص  مــی شــود،  ســخــت 
باطل  به اسم حق در دام  را می خورند،  فتنه ها  خیلی ها فریب 

گرفتار می شوند و به سپاه شیطان می پيوندند.
فتنه هاى  از  می توان  چگونه  کــرد؟  باید  چه  روزگــار  این  در 
کرد؟ چگونه می توان بر سپاه سیاهی ها  سخت آن، نجات پيدا 

کرد؟  پيروز شد و ایمان و باور قلبی را حفظ 
راه حل را فقط باید در سخن امام حسن عسکرى؟ع؟ جویا 

بشویم...

44
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گفتند  روزى از روزهــا، آن حضرت دربــاره روزگــار غیبت سخن 
از  یکی  کردند،  اشــاره  می گیرد  فرا  را  جامعه  که  فتنه هایی  به  و 
کسانی از آن فتنه ها نجات پيدا  یاران آن حضرت پرسید: »چه 
فتنه ها  آن  از  کسانی  »فقط  داد:  پاسخ  امام چنین  می کنند؟«، 
که بر اعتقاد به امامت مهدى ثابت بمانند  نجات پيدا می کنند 

کنند«.1 که براى ظهور دعا  و خدا به آنان توفیق بدهد 
ظهور  بــراى  دعا  که  می کند  گوشزد  ما  به  حدیث  این  آرى، 
که خدا توفیق آن را می دهد، باید لطف  مهدى؟ع؟چیزى است 
کمین است و ما را به  خدا شامل حال ما شود، وگرنه شیطان در 
هر چیزى مشغول می کند و نمی گذارد ما براى ظهور موالى خود 
که نسیم رحمت بوزد و ما را از خواب غفلت  گاه  کنیم، هر  دعا 

کند دعا براى ظهور بر زبان ما جارى می شود. بيدار 

کنم، از فتنه ها نجات پيدا  گر من براى ظهور تو دعا  موالى من! ا
که پدر بزرگوار تو به ما داده است،  می کنم، این وعده اى است 
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ه  �ت ه، و�ف مام�ت اإ ول �ج ه اهلل؟زع؟ على ال�ت �ت �جّ  م�ف �ث
ّ
لا ها م�ف الهلکهت اإ �ي و �ف �ج �ف  لا �ي

هتً �ج �ي �فّ عف �ج �ي عف واهلل ل�ي

ص   ۷ ج  المعاجز  مدینة   ،۳8۴ ص  الدين  کمال  ه...:  ر�ج �ف ل  �ي ع�ج �ت �ج للدعاء  ها  �ي �ف

ج ۲ ص  ى  الــور أعــام  المهدي ج ۴ ص ۲6۷،  اإلمــام  معجم أحادیث   ،6۰6
۲۴8، کشف الغّمة ج ۳ ص ۳۳۳.
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را  آن  قدر  اهل معرفت،  که  ارزشمندى است  گوهر  این سخن، 
را  مؤمن  که  است  نهفته  اثرى  تو،  ظهور  براى  دعا  در  می دانند، 
تو  براى ظهور  که  کسی  نیز حفظ می کند،  فتنه ها  آماج  برابر  در 
دعا می کند در سایه سار امن قرار دارد، فتنه ها می آیند و می روند 
کوه استوار است،  اّما او همانند  را فریب می دهند،  و خیلی ها 

گرفتارند او به یقین رسیده است. وقتی مردم به حیرت 





روز  فرمود: »من در  و چنین  کرد  رو  یاران خود  به  پيامبر  روز  یک 
گناهان  که  هرچند  کــرد  خواهم  شفاعت  نفر  چهار  از  قیامت 
که  کسی  کند،  که خاندان مرا یارى  کسی  یادى داشته باشند:  ز
که با قلب و زبانش آنان  کسی  کند،  حاجت هاى آنان را برآورده 

گرداند«.1 که سختی را از آنان دور  کسی  را دوست بدارد، 
امروز  تو  مــی روم،  فرو  فکر  به  می خوانم  را  حدیث  این  وقتی 
حساب  بــه  پيامبر  خــانــدان  ــرور  س و  آقــا  هستی،  پيامبر  یــادگــار 
کار تو را یارى  که براى ظهور تو دعا می کند با این  کسی  می آیی، 
ظهورت،  براى  تا  خواستی  شیعیانت  از  خودت  تو  است،  کرده 
کند، تو را  که به این فرموده تو عمل  کسی  کنند، پس  بسیار دعا 

کرده است. یارى 

ه ع�ف  ا�أ �ج
آ
ا ه ع�ف  �ي �ج

أ
ا ىي ع�ف  �ج

أ
ا �ف�ي  ال حد�ث �ت ا  الرصف �ف مو��  �ج ما�ف ع�ف علىي  �ف سل�ي �ج ا �او�  �ف حد�ث  . ۱

هل 
أ
ا و�ج  �ف دف �ج ىي  و�ف �ت

أ
ا امهت و لو  �ي وم ال�ت ع لهم �ي �ي �ف ا السث �ف

أ
ا عهت  ر�ج

أ
ا ال رسول اهلل؟ص؟  ال �ت علىي ع �ت

ه  ل�ج �ت ه و الم��ج لهم �ج ل�ي طروا اإ د ما اصف هم ع�ف �ج
�ي لهم �وا�أ ا�ف �ت�ي و ال�ت �ي هل �ج

أ
�ف ا ر�ف مع�ي

أ
الا

د�: الخصال ج ۱ ص ۱96، االمالى للطوسى ص ۲۷9. �ي هم �ج ع ع�ف ه و الدا�ف و لسا�ف

۵۵
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که  کسی  ــده اى،  ــ آم گرفتار  سختی ها  زنـــدان  در  ــروز  امـ تــو 
می خواهد  خدا  از  واقع  در  می کند  دعا  تو  ظهور  براى  شبانه روز 
کردن براى تو،  تا آن سختی ها از تو دور شود، همچنین او با دعا 

که تو را دوست دارد.  کرده است  ثابت 
کند  که براى تو دعا  کسی  کنون روشن و آشکار می شود آن  ا
از شفاعت پيامبر در روز قیامت بهره مند خواهد شد، در روزى 
که مردم هیچ پناهی ندارند و همه از هم فرار می کنند، پيامبر به 
یارى او خواهد آمد و او با شفاعت پيامبر به بهشت وارد خواهد 

گرفت. شد و در آغوش رحمت خدا جاى خواهد 



کلینی  که شیخ  کتاب »کافی« است  کتاب شیعه،  معتبرترین 
می خواهم  کــنــون  ا اســت،  نوشته  هجرى  چــهــارم  قــرن  در  را  آن 
که این حدیث،  حدیثی را از این کتاب بنویسم، من بر این باورم 
کرده اند مورد  که آن را نقل  کسانی  بسیار معتبر است زیرا همه 
آن  ــت،  اس ــادق؟ع؟  ــام ص ام از  حدیث  ایــن  ــد،  ــوده ان ب اعتماد 
حضرت چنین فرموده است: »وقتی شخصی براى مؤمنی دعا 
یاد می کند و بالها را از  می کند، خدا روزى خود آن شخص را ز

او دور می گرداند«.1

�فِ  ْ �ج ِه 
َ
الّل ِد  و�ج َع�فْ َع�جْ �فِ َمْ��جُ �جْ َس�فِ  َ�

ْ
َ�� َع�فِ ال �فِ ِع�ي �جْ ِد  �فِ ُمَ�ّمَ ْ �ج ْ�َمَد 

أَ
ا َ� َع�فْ  �ي

ْ�
َ
�فُ �ي �جْ ُد  ۱.  ُمَ�ّمَ

ُروَ�: 
ْ

َمک
ْ
ُع ال

ْد�فَ �يَ �تَ َو  رفْ ِدّرُ الّرِ �يُ �جِ  �يْ
عفَ

ْ
ْهِر ال

طفَ �جِ ِه  �ي �فِ
أَ
ِلا َمْرِء 

ْ
اَل ُ�َعاُء ال

َ ِه ع �ت
َ
الّل ِد  ىي َع�جْ �جِ

أَ
ا ا�ف َع�فْ  َ ِس�ف

الکافى ج ۲ ص ۵۰۷، وسائل الشيعه ج ۷ ص ۱۰9.
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به  خــدا  رحمت  کــه  مــی شــود  باعث  مؤمن  ــراى  ب دعــا  آرى، 
بهار  ابــر  همانند  روزى  و  رزق  که  اینجاست  بياید،  جوششش 

یدن می گیرد  و بالها از آن شخص دور می گردد. بار
وقتی من این حدیث را خواندم به فکر فرو رفتم، زیرا فهمیدم 
خدا خیلی دوست دارد که ما، مؤمنان را دعا کنیم، وقتی در حق 
مؤمنان دعا می نمایيم خدا رحمت گسترده خود را نازل می کند، 
گرفتارى  چه بسا قرار است من به بيمارى سختی مبتال شوم یا 
خاصی براى من پيش آید، ولی وقتی براى مؤمنان دعا می کنم 

خدا آن بيمارى یا بال را از من دور می کند.
که موالى  آثار را دارد، پس دعا به تو  گر دعا به مؤمنان این  ا
مؤمنان هستی چه آثارى خواهد داشت؟ روشن و واضح است 
خدا  بخواهم،  خدا  از  را  تو  ظهور  و  کنم  دعا  تو  بــراى  من  گر  ا که 
کت و بالها را از من  رحمت بيشترى بر من نازل می کند و فقر، فال

دور می گرداند.



گرفتار دل مردگی بشود،  که انسان  هیچ بالیی بدتر از این نیست 
او  به  نمی تواند  هیچ چیز  و  است  افسرده  همیشه  کسی  چنین 
شادى بدهد، زیرا او در درون از زندگی خالی شده است، او زنده 

است ولی بهره اى از زندگی ندارد. 
درد انساِن امروز همین دل مردگی است، او خیال می کند با 
پناه بردن به جلوه هاى پرفریب دنیا می تواند از این درد نجات 
که مرده است شاید به دنیا مشغول شود و  کند، ولی دلی  پيدا 
کار فایده اى ندارد، شور  لحظاتی اداِى شادى دربياورد، اّما این 
که بتوان آن را با جلوه هاى دنیایی  و نشاط درونی چیزى نیست 

کرد. خریدارى 

۷۷
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چگونه  یافت؟  رهایی  درد  این  از  می توان  چگونه  راستی  به 
کرد؟ حیاِت  تجربه  را  واقعی  زندگی  و  زنده داشت  می توان دلی 
از  سخنی  اینجا  در  کــه  اســت  خــوب  چــقــدر  چیست؟  بــه  دل 
کسی در  کنم، آن حضرت چنین فرمود: »اگر  امام رضا؟ع؟ را بازگو 
مجلسی بنشیند که امر ما زنده می شود، دل او در روزگارى که همه 

دل ها می میرد زنده می ماند«.1
همراه  اهل بيت؟مهع؟  یــاد  بــا  کــه  مجلسی  در  شرکت  آرى، 
که  کسی  نشود،  دل مردگی  دچــار  انسان  می شود  باعث  است 
واقعی  زندگی  به  است  شده  اهل بيت؟مهع؟عجین  یاد  با  دلش 

دست یافته است. 
که براى تو دعا می کند و ظهور تو را از خدا می خواهد  آن کس 
که یاد تو را همواره  به سبِک زندگی جدیدى دست یافته است 
را جمع  بّچه خود  و  زن  او شب ها دقایقی  مــی دارد،  نگاه  زنــده 
می کند و همراه آنان با هم براى ظهور تو دعا می کند، اینجاست 
که یک مجلس خانگی شکل می گیرد و دل آنها زنده می ماند و 

از افسردگی نجات پيدا می کنند. 
وقتی او نزد دوستانش است، از آنها اجازه می گیرد و دقایقی 
دست به دعا برمی دارد و براى ظهور تو دعا می کند و دوستانش 
مجلس،  آن  که  است  این گونه  می گویند،  »آمین«  او،  دعــاى  به 
تو،  نــور والیــت  به  مجلس دعــاى ظهور می شود و دل هــاى همه 
نورانی می گردد، دلی که با این نور روشن شد دیگر اسیر ناامیدى ها 

نمی شود و شیطان دیگر نمی تواند باورهاى آنان را به یغما ببرد.

االمالى للصدوق   : لو�ج ال�ت مو�ت  �ت وم  �ي ه  ل�ج �ت م�ت  ا لم �ي امر�ف ه  �ي �ف  � ��ي لسا �ي لس محج ۱.  م�ف حج
ص ۷۳، بحار االنوار ج ۴۴ ص ۲۷8.



آن  بر  که خدا  پيمانی  بزرگ خدایی! همان  تو پيمان  آقاى من! 
هستم،  ــزرگ  ب پيمان  آن  سر  بر  من  اســت.  کــرده  یــادى  ز کید  تأ
مرا  روح  خدا  که  روزى  آن  اســت.  گرفته  من  از  خدا  که  پيمانی 
آن  از  قــرآن  در  هم  خــدا  که  روزى  گرفت.  پيمان  من  از  آفــریــد، 

ى...<.1
َ

ل َ وا �ج
ُ
ال

َ م �ت
ُ

ک ّ
َر�جِ س�تُ �جِ

َ
ل

أَ
این گونه یاد می کند: >ا

گفت: آیا  گفت، او به همه چنین  خدا آن روز با همه سخن 
گفتند: آرى! شهادت  من خداى شما نیستم؟ همه در جواب 
پيامبران  خــدا  آن،  از  بعد  هستی.  مــا  خــداى  تــو  کــه  می دهیم 
که  رسید  کسانی  معّرفی  به  نوبت  سپس  و  کــرد  معّرفی  را  خــود 
به  او  کــرد،  معّرفی  نیز  را  آنــان  خــدا  بودند.  پيامبران  جانشینان 
کنند.  همه دستور داد تا از پيامبران و جانشینان آن ها اطاعت 

۱  .  اعراف: ۱۷۲.
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آن روز خدا از تو سخن گفت. این سخن خدا بود: »من با مهدى، 
دین خود را یارى خواهم نمود«.1

که من با تو آشنا شدم، تو را شناختم و به مقام تو  آن روز بود 
اعتراف نمودم.2

از  بــارهــا  قـــرآن  در  و   اســت  گرفته  پيمان  مــن  از  خــدا  آرى! 
عهد  من  از  و  داده  هشدار  من  به  و  کرده  یاد  پيمان  و  عهد  این 

ل�ت  ل�ت حف ل�ت ال�ف �ث حف عالى ��ي ارک و�ت �ج �فّ اهلل �ت ال: اإ ر؟ع؟، �ت ع�ف ىي �ج �ج
أ
، ع�ف ا ، ع�ف �مرا�ف رار�ت ۱  . »ع�ف رف

 ،
ً
دا د�ي  سث

ً
عرکه عرکا ر�ف �ف

أ
م الا ��ي

أ
 م�ف ا

ً
ا �ف دف ��ي حف

أ
ا ، �ف �ج الماءا�ف رف ام�ت ، �ف

ً
ا احج حج

أُ
 ا

ً
 وماًء مال�ا

ً
ا �ج ماًء عدف

لى  مال: اإ صحا�ج السث
أ
ال لا سلام، و�ت هت �ج �فّ لى ال�ج : اإ و�ف د�جّ ر �ي �ف وهم کالدف م�ي صحا�ج ال�ي

أ
ال لا �ت �ف

ا ع�ف  ا ک�فّ
�فّ امهت اإ �ي وم ال�ت ولوا �ي �ت �ف �ت

أ
ا ا هد�ف لى سث الوا: �ج کم؟ �ت ر�جّ لس�تُ �ج

أ
ال: ا ّم �ت ، �ث الىي �ج

أُ
ار ولا ا ال�ف

 ، ا م�ّمٌد رسولىي �فّ هدف
أ
وا کم  ر�جّ �ج لس�تُ 

أ
ا ال:  �ت �ف  ، �ف �ي �يّ �ج ال�ف ا�ت على  �ث الم�ي دف  حف

أ
ا ّم  �ث  ، �ف ل�ي ا�ف عف ا  هدف

م  ولىي العرف
أُ
ا�ت على ا �ث دف الم�ي حف

أ
ّو�ت وا �ج �ت لهم ال�ف �ت �ج �ث لى، �ف الوا: �ج ؟ �ت �ف �ي م�ف ر الموأ م�ي

أ
ٌّ ا ا علىي �فّ هدف

أ
وا

ا�ف  رفّ و�ف مر�ي 
أ
ا ولا�ت  عد�  �ج م�ف   � اوأ وص�ي

أ
وا  ، �ف �ي م�ف الموأ ر  م�ي

أ
ا  ٌّ وعلىي  ، رسولىي وم�ّمٌد  کم  ر�جّ �ف�ي 

�فّ
أ
ا

د  ع�ج
أُ
وا  ، ىي عدا�أ

أ
ا ه م�ف  �ج م  �ت �ت �ف

أ
وا  ، ه �ول�ت�ي �ج هر  �ف

أُ
وا  ، �ف�ي لد�ي ه  �ج صُر  �ت �ف

أ
ا �فّ المهد�ي 

أ
علم�ي ؟مهع؟، وا

بصائر الدرجات  الکافي ج ۲ ص 8،   :»... هد�ف ا ر�جّ وسث ا �ي رر�ف �ت
أ
ا الوا:  ، �ت

ً
 وکرها

ً
ه �وعا �ج

ج  بحار االنوار  ص ۲۱۱،  المحتضر  مختصر بصائر الدرجات ص ۱۵۵،  ص 9۰، 
۲6 ص ۱۰8، التفسير الصافي ج ۳ ص ۳۲۴، تفسير نور الثقلين ج ۲ ص 9۴، 

مکيال المکارم ج ۱ ص ۴۳۳.
ىي ع�ف  ر�ف �ج �ف

أ
، ا �ف �ي م�ف ر الموأ م�ي

أ
ا ا ال: �ي �ت �ف الکّواء �ف ا� ا�ج �ت

أ
ال: ا ؟ع؟، �ت هت ع�ف علىي ا�ت �ج �ف �ف عف �ج ص�ج

أ
۲ . »ع�ف الا

ع  م�ي م اهلل �ج
ّ
د کل : �ت ّ ال علىي �ت ل مو��؟ �ف �ج �م �ت

آ
 م�ف ولد ا

ً
حدا

أ
م ا

ّ
عالى هل کل ارک و�ت �ج اهلل �ت

ال له:  �ت ه، �ف عر�ف �ف الکّواء ولم �ي لک على ا�ج ل �ف �ت �ث ، �ف وا�ج ه ال�ج رهم، ورّ�وا عل�ي ا�ج ّرهم و�ف ه �ج ل�ت حف

�ف  )َو اإِ ه:  �يّ �ج ول ل�ف �ت �ي �ف  اإ ا�ج اهلل   ک�ت
أ
را �ت �ت وما 

أ
ا له:  ال  �ت �ف ؟  �ف �ي م�ف ر الموأ م�ي

أ
ا ا  �ي لک  �ف کا�ف �ف ک�ي

وا 
ُ
ال

َ م �ت
ُ

ک ّ
َر�جِ س�تُ �جِ

َ
ل

أَ
ا ِسِهم 

�فُ �ف
أَ
ا ى 

َ
َهَدُهم َعل سث

أَ
ُهم َوا �تَ َّ �ي ِرّ

ُهوِرِهم �فُ
�َءاَ�َم ِم�ف �فُ �فِ

َ َک ِم�ف �ج ُّ  َر�ج
دفَ حفَ

أَ
ا

وا 
ُ
ال

َ �ف الکّواء )�ت ا �ج ول اهلل �ي ، کما �تسمع �فىي �ت وا�ج ه ال�ج سمعهم کلامه ورّ�وا عل�ي
أ
د ا �ت ى(، �ف

َ
ل َ �ج

رف الرسل  ، وم�يّ هت �ي و�ج الطاعهت والر�ج ّروا له �ج �ت
أ
ا ، �ف ا الر�م�ف �ف

أ
ا وا �ف

أ
 ا

ّ
لا له اإ ا اهلل لا اإ �ف

أ
ىي ا

�فّ ال لهم: اإ �ت ى(، �ف
َ

ل َ �ج

کهت  الملا�أ ال�ت  �ت �ف  ، ا�ت �ث الم�ي �فىي  لک  دف �ج ّروا  �ت
أ
ا �ف هم،  طاع�ت �ج ل�ت  ال�ف مر 

أ
وا اء،  وص�ي

أ
والا اء  �ي �ج �ف

أ
والا

ا  ا ع�ف هدف ا ک�فّ
�فّ اإ امهت  �ي ال�ت وم  �ي ولوا  �ت �ت �ف 

أ
ا �م 

آ
ا �ف�ي  �ج ا  �ي کم  ا عل�ي هد�ف لک: سث دف �ج رارهم  �ت اإ د  ع�ف

«: تفسير العّياشي ج ۲ ص ۴۱، تفسير نور الثقلين ج ۲ ص 99. �ف ل�ي ا�ف عف
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که آن پيمان را نشکنم. وقتی من براى ظهور تو دعا  گرفته است 
که بر سر آن پيمان خود، وفادار مانده ام،  می کنم، اعالم می دارم 
که بر سر عهدم مانده ام و همین باعث  این دعا نشانه آن است 

که خدا از من راضی و خشنود باشد. می شود 
که شیطان  که دعاى ظهور حکایت از آن دارد  اکنون می دانم 
گرفتار  به غفلت  مرا  نتوانسته است  او  پيروز نشده است،  بر من 
سازد، بلکه من هشیار بوده ام و آن پيمان بزرگ را به یاد دارم و بر 

آن وفادارم.





که  بــود  شنیده  او  ــود،  ب اهل کوفه  ــود،  ب »هشام بن َحَکم«  او  اســم 
امام صادق؟ع؟براى حج به مّکه سفر می کند، براى همین به سوى 
کرد تا عالوه بر انجام حّج، امام زمانش را هم ببیند. مّکه حرکت 
به  او هم  کردند،  کوچ  »ِمنا«  به سرزمین  وقتی همه حاجیان 
خیمه  ســوى  به  سپس  و  داد  انجام  را  قربانی  مراسم  رفــت،  آنجا 
امام صادق؟ع؟حرکت کرد، وقتی وارد خیمه شد، سالم کرد و امام 
به مهربانی جواب او را دادند و او را به باالى مجلس فراخواندند.
کمی داشت. در  که جوان است، صورتش، موى  معلوم بود 
بودند،  خود  قبیله  و  قوم  رئیس  که  یش سفیدانی  ر مجلس،  آن 
آمد،  گــران  و  سنگین  برایشان  امــام  رفتار  این  و  داشتند  حضور 
او  این گونه  امام  که  کیست  جوان  این  مگر  گفتند:  خود  با  آنان 

را احترام می کند؟

۹۹
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گفت: »این جوان، با دل، زبان و دست  کرد و  امام رو به همه 
خود ما را یارى می کند«.1

مقامی  چه  جــوان  این  که  شدند  متوّجه  همه  که  بود  اینجا 
کسی یارى کننده امام زمان  که  دارد، چه افتخارى باالتر از این 
که با قلب، زبان و عمل خود، حّجت خدا را  کسی  خود باشد! 
یارى می کند، این گونه ارزش پيدا می کند و جایگاهش از همه 

باالتر می رود.
که  وقتی این ماجرا را شنیدم به فکر فرو رفتم، دوست داشتم 

کنم... من هم به این فکر بودم تا تو را یارى 

کنند،  دعا  بسیار  تو  ظهور  بــراى  تا  خواسته اى  شیعیانت  از  تو 
کرده ام، من  کنم تو را یارى  گر من به این خواسته تو عمل  پس ا
که تو به من نگاه ویژه اى  کردن به آنجا برسم  یاد دعا  می توانم با ز
مسابقه  بيشتر  ثــروت  بــراى  مــردم  که  زمانه اى  در  باشی،  داشته 
ذهن  در  باید  کنم!  فکر  دیگر  مسابقه اى  به  باید  من  می گذارند 
کنم: می خواهم امروز بيش از همه شیعیان  خودم این گونه فکر 
کنم! من با دیگران مسابقه بگذارم و امروز  براى ظهور موالیم دعا 
کنم،  کنم، از هر فرصتی استفاده  بيش از همه به دستور تو عمل 
َک الَفَرج«! ل ِلَولّیِ چه بسا امروز بتوانم هزار بار بگویم: »اللهّمَ َعّجِ

عهت ک�مرا�ف  �ي و�ف السث �ي لسه سث ا� و �فىي محج ط عارصف �ت ول ما ا�ف
أ
لام ا م�ف� و هو عف ه �ج ل عل�ي ه �حف

�فّ
أ
۱  . ا

هم  ماع�ت عه على �ج ر�ف رهم �ف �ي ر الا�ول و عف ع�ف ى �ج �ج
أ
و�ج و ا ع�ت �ف �ي و�فس �ج س الماصر و �ي �ي �ف و �ت ع�ي

أ
�ف ا �ج

ر على  عل ک�ج لک ال�ف �ف �ف
أ
د الّله؟ع؟ ا و ع�ج �ج

أ
ى ا

أ
لما را ه، �ف ا م�ف ر س�ف ک�ج

أ
هم الا م�ف هو ا �ي س �ف و ل�ي

د�«: بحار االنوار ج ۷۵ ص ۲96. ه و �ي ه و لسا�ف ل�ج �ت ا �ج اصر�ف ا �ف ال: »هدف ه �ت صحا�ج
أ
ا
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کنم، دلم  گونه اى دیگر فکر  که من به  آرى، مهم این است 
کنم، وقتی  گردم و بيشتر به دستور تو عمل  بخواهد نزد تو عزیزتر 
کنم سبِک زندگی من عوض می شود، هر فرصت  این گونه فکر 
کنم و در این  را از خود بيشتر راضی  تو  تا  را غنیمت می شمارم 

روزگار غربِت تو، غمی از دلت بردارم...





دارد،  یــادى  ز فضیلت  که  اســت  کعبه  از  قسمتی  نــام  ــَتــَزم« 
ْ
»ُمــل

آنجا  به  کعبه  طواف  هنگام  در  آدم؟ع؟  وقتی  که  جایی  همان 
کس از فرزندان تو در این  کرد: »اى آدم هر  رسید خدا به او وحی 
گناهان او  که  کند و از من بخواهد  گناهان خود اعتراف  مکان به 

را ببخشم، من او را می بخشم«.
و  می کنم  آغاز  »حجراالسود«  مقابل  از  را  کعبه  طواف  وقتی 
کعبه را دور می زنم به سوى »ُرکن َیمانی« می روم، حدود یک متر 
مکان  این  در  دعا  دارد.  قرار  »ُملَتَزم«  یمانی،  رکن  از  قبل  نیم  و 
را  خود  بندگان  حاجت هاى  خدا  آنجا  در  و  است  مستجاب 

خیلی سریع می دهد.
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وقتی هفت دور گرد کعبه طواف کنم و در دور آخر کنار ُملَتَزم 
برسم خدا دستور می دهد تا همه درهاى بهشت به سوى من باز 
که می توانم حاجت هاى مهّم خودم را به  شوند! آن وقت است 
تو باز شده است،  یاى رحمت خدا به سوى  خدا بگویم زیرا در

کعبه است.1 این نتیجه یک طواف 
کنم،  در اینجا می خواهم حدیثی از امام صادق؟ع؟ را بازگو 
کردن حاجت مؤمن بهتر از ده طواف  آن حضرت فرمود: »برآورده 

است«.2
وقتی در سخن امام؟ع؟ دّقت می کنم به دو نکته می رسم:

الف . در هنگام طواف، درهاى بهشت براى طواف 
کننده باز می شود.

طواف  برابر  ده  مؤمن،  حاجت  کــردن  بـــرآورده  ب . 
ارزش دارد.

کنار هم می گذارم به این نتیجه می رسم  وقتی این دو نکته را 

هت  ه س�تّ ، ومحى ع�ف هت لا�ف �س�ف
آ
هت ا �ج اهلل؟زع؟ له س�تّ ، ک�ت

ً
 واحدا

ً
ا �ت �وا�ف �ي ا ال�ج هدف ۱  .  م�ف �ا�ف �ج

وا�ج  �ج
أ
عهت ا ح اهلل له س�ج �ت م �ف رف د المل�ت ا کا�ف ع�ف �ف ، ��تّ� اإ هت لا�ف �ر�ج

آ
هت ا ع له س�تّ ، ور�ف هت �أ لا�ف س�يّ

آ
ا

العلّامهت  ال  و�ت  .364  �  16 �ج  عهت  �ي السث ل  وسا�أ  ،194  �  2 �ج  الکا�فىي   :... هت �فّ ال�ج وا�ج  �ج
أ
ا م�ف 

امه  رف ال�ت ��جّ  س�ت �ي ه 
�فّ
أ
لا ه;  �ج ُسّم�ي   ، هت الکع�ج ا�ج  �ج ل  ا�ج م�ت ار  حج المس�ت م  رف »المل�ت  : ل��ي المحج

 ، ا�ج ال�ج �ف  �ي و�ج ه  �ف �ي �ج ما  و 
أ
ا سو�، 

أ
الا ر  ال��ج ه  �ج المرا�  ل:  �ي و�ت د�،  ع�ف والدعاء  ه  �ج ط�ف  ال�ج لصا�ت  واإ

ه،  �ت �ت �ف ه اع�ت م�ت رف ال: ال�ت �ث �ت ا�، ��ي ول صا��ج المص�ج ه م�ف �ت عصف دف �ج حف
أ
ه ا

�فّ
أ
، وکا ا�ج هت ال�ج �ج و ع�ت

أ
ا

ه،  و�ف �ت �ف ع�ت �ي اس  ال�ف �فّ 
أ
لا م;  رف المل�ت سو�: 

أ
الا ر  وال��ج ا�ج  ال�ج �ف  �ي �ج لما  ال  �ت �ي ه  وم�ف م،  رف مل�ت هو  �ف

د  ع�ف و�ف  الو�ت عّدو�ف  �ي لا  �فّهم 
أ
لا لک;  دف �ج ّسر�  �ف ما 

�فّ اإ وهو  هى.  �ت ا�ف صدورهم،  لى  اإ ه  ّمو�ف صف �ي �ي 
أ
ا

 ، ملهت ال�ج ا. و�ج د�ف م ع�ف ه هو ال�ط�ي �ج ّسر�  �ف ، وما  عهت �ي السث واّ�  ، وهو م�ف �ف
ً
ا ��جّ ار مس�ت حج المس�ت

ار«: بحار االنوار ج ۷۱ ص ۳۲۷. �ج �ف
أ
الا �فس �ج

أُ
�ت م�ف عدم الا

أ
ا ر �فسث اس�ي �ف � ال�ت هدف

 :
ً
را لعف عسث . ��تّ� �ج ل م�ف �وا�ف و�وا�ف صف �ف

أ
هت المسلم ا اء حا�ج صف لک؟ �ت ل م�ف �ف صف �ف

أ
ا رک �ج �ج �ف

أ
۲.  ا

الکافي ج ۲ ص ۱9۴، وسائل الشيعة ج ۱6 ص ۳6۴.
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را  بار درهاى بهشت  برآوردن حاجت مؤمن، خدا ده  که هنگام 
گر طواف خانه خدا باعث می شود  ا باز می کند، آرى،  براى من 
گشوده شود، پس  تا درهاى مهربانی و رحمت خدا به سوى من 
که براى رفع مشکل فرد مؤمنی قدمی برمی دارم،  حتمًا هنگامی 

مهربانی بيشترى از جانب خدا به سوى من نازل می شود.
تو  از من چیست؟ مگر  تو  از خود می پرسم: خواسته  کنون  ا
کنیم؟ حاجت تو این  یاد دعا  از ما نخواستی تا براى ظهور تو، ز
کنند، وقتی برآورده  که شیعیانت براى ظهورت بسیار دعا  است 
من  گــر  ا پس  باشد،  طــواف  ده  با  برابر  مؤمن  یک  حاجت  کــردن 
کنم  کنم و خواسته تو را عملی  براى تو )که موالى مؤمنان هستی( دعا 

چقدر خدا به من ثواب می دهد؟!





نام او ُعقبه بود، به خانه امام صادق؟ع؟ آمده بود تا از سخنان 
کرد و فرمود: آن حضرت بهره ببرد. امام صادق؟ع؟ به او رو 

ــ اى ُعقبه  ! شیعه ما لحظه جان دادن، با منظره اى 
و  می کند  خوشحال  بسیار  را  او  که  می شود  روبــرو 

باعث روشنی چشم او می شود.
ــ شیعه شما چه می بيند؟

ــ شیعه ما، در لحظه آخر، پيامبر و علی؟امهع؟ را می بيند.
ــ آیا پيامبر با شیعه سخنی هم می گویند؟

ــ آرى، پيامبر می فرماید: »اى دوست خدا! تو را بشارت 
گاه باش که من براى تو  باد که من رسول خدا هستم. آ

بهتر از همه دنیا هستم «.

۱۱۱۱
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ــ آیا علی؟ع؟ هم با او سخنی می گوید؟
ــ علی؟ع؟ به او می گوید: »اى دوست خدا، شاد باش 
که همواره مرا  کسی هستم  که من همان  و غم مخور 

دوست می داشتی، من آمده ام تا تو را یارى کنم«.
ــ این بشارت بزرگی براى شیعیان است!

گفته است. ــ خدا در قرآن از این بشارت سخن 
کدام آیه سخن می گویی؟ ــ آقاى من  ! از 

و  دنیا  »در  می گوید:  خــدا  کــه  آنجا  یــونــس،  ســوره  ــــ 
آخرت براى آنان بشارت است...«.1

وقتی ُعقبه این سخن را شنید، اشک در چشمانش حلقه زد، او 
که چه هنگام لحظه مرگ او فرا می رسد تا  دیگر به این فکر بود 

پيامبر و علی؟امهع؟ را ببیند.

کردم و فهمیدم در این  وقتی این ماجرا را خواندم مقدارى فکر 
از  او  توست،  شیعه  می کند  دعــا  ظهور  بــراى  که  کسی  ــار،  روزگـ
وفادار  خود  پيمان  و  عهد  به  و  است  کرده  پيدا  نجات  فتنه ها 
مانده است، پس در لحظه جان دادن آن بشارت بزرگ براى او 
که در لحظه جان دادن، هیچ چیز مانند  خواهد بود، به راستی 

دیدار پيامبر و علی؟امهع؟ مایه آرامش شیعه نیست...

ه...: المحاسن ج ۱۷۱،  م عل�ي �ت �ف
أ
�ي ا ا الدف لا هدف امهت اإ �ي وم ال�ت ا� �ي ل اهلل م�ف الع�ج �ج �ت هت ، لا �ي �ج ا ع�ت ۱.  �ي

بحار االنوار ج 6 ص ۱8، الکافي ج ۳ ص ۱۲9، تفسير العّياشي ج ۲ ص ۱۲.



آیا زندگی، همان زنده بودن است؟ آیا خوردن و آشامیدن و بهره 
بودن،  زنده  است؟  زندگانی  معناى  حیوانی،  ت هاى 

ّ
لذ از  بردن 

اّما زندگی یک حرکت  گور،  گهواره تا  یک حرکت افقی است، از 
عمودى است، از زمین تا اوج آسمان ها  ! خدا مرا آفرید و در من 
حّس کمال گرایی را قرار داد، زنده بودن هیچ گاه، مرا سیر نمی کند. 
گر در جستجوى زندگی هستم باید به آیه ۲۴ سوره »انفال«  ا
که ایمان  کسانی  که خدا چنین می گوید: »اى  کنم، آنجا  توجه 
آورده اید، وقتی من و پيامبر شما را به سوى چیزى فرا می خوانیم 
کنید«. خدا در این آیه  که به شما زندگی می بخشد، ما را اجابت 

همه را به سوى زندگی فرا می خواند.

۱۲۱۲
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بيع« بود، او  اهل شام بود و در دمشق زندگی می کرد، اسم او »ابو َر
بارها این آیه را خوانده بود و درباره آن فکر کرده بود. او می خواست 
بداند منظور خدا از این سخن چیست؟ خدا و پيامبر، مردم را به 
که باعث زندگی حقیقی  کرده اند؟ آن چیزى  چه چیزى دعوت 

می شود چیست؟
که منظور  گفتند  از چند نفر سؤال خود را پرسید، آنان به او 
که خدا و پيامبر مردم را به »ایمان« فرا می خوانند،  آیه این است 

کرده است. که ایمان بياورد، زندگی واقعی را درک  کس  هر 
بيع وقتی این سخن را شنید، آن را نپذیرفت، حّق هم  ابو َر
که ایمان  کسانی  با او بود، زیرا در ابتداى آیه، خدا می گوید: »اى 
که  می خواهد  آورده انـــد،  ایمان  که  کسانی  از  خدا  ــد«،  آورده ایـ
دعوت او و پيامبرش را اجابت کنند، پس چیزى که خدا مؤمنان 

را به سوى آن فرا می خواند، چیزى غیر از ایمان است.
او باید صبر می کرد تا زمان حّج فرا برسد و از شام به مّکه و 
سپس به مدینه برود، باید به دیدار امام صادق؟ع؟ برود و سؤال 
که اهل بيت؟مهع؟ بهترین  خود را از ایشان بپرسد، او می دانست 

مفّسران قرآن هستند.
رفت،  امــام صــادق؟ع؟  خدمت  رسید،  مدینه  به  او  وقتی 
کرد و این آیه را براى آن حضرت خواند و تفسیر آن را جویا  سالم 

شد. امام به او فرمود: »این آیه، درباره والیت نازل شده است«.1

ا َ�َعاُکْم ِلَما 
�فَ ُسوِل اإِ ِه َوِللّرَ

َ
وا ِلّل �جُ �ي �جِ وا اْس�تَ َم�فُ

آَ
�فَ ا �ي ِ دف

َّ
َها ال

ُّ �ي
أَ
ا ا َ ول اهلل؟زع؟: �ي عداهلل ع�ف �ت ا �ج ۱  .  سال�ت ا�ج

هت على؟ع؟: الکافى ج 8 ص ۳۴8. ل�ت �فى ولا�ي رف ال: �ف ْم �ت
ُ

ک �ي �يِ
ْ� ُ

�ي
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را شکر  او خدا  پرمعنا.  و  بود  کوتاه  امام صــادق؟ع؟  جواب 
که معناى واقعی این آیه را فهمید، خدا و پيامبر او مردم  گفت 

را به والیت دعوت می کنند، والیت به آنان زندگی می بخشد.

کــه امـــام زمـــان خــود را  ــروز تــو امــام زمــان مــن هستی، »کــســی  امـ
گرو  در  واقــعــی  ایــمــان  مــی مــیــرد«،  جاهلّیت  مــرگ  بــه  نشناسد، 
اعتقاد به توست، تو سرانجام می آیی و زمین را پر از عدل و داد 
می کنی، وقتی من براى تو دعا می کنم این دعوت خدا و پيامبر 
کرده ام  کرده ام، با دعا براى ظهور با تو تجدید پيمان  را اجابت 
به  که  است  ظهور  دعــاى  برکت  به  پيموده ام،  را  صحیح  راه  و 
این وعده خداست، خدا  واقعی« دست پيدا می کنم.  »زندگِی 
که براى  کسی  کرده اند،  و پيامبر مرا به سوى این زندگی دعوت 
براى  و  کــرده است  اجابت  را  این دعــوت  تو دعا می کند  آمــدن 

گم نمی کند. که او در پيچ و خم زندگی، راه را  همین است 





یارت حرم »عبدالعظیم حسنی« در »شهر رى«  به ز از ما  خیلی 
عالقه  او  به  شیعیان  و  است  باعظمت  امامزاده اى  او  رفته ایم، 
او  به حرم  گر  ا برود  کربال  به  نمی تواند  کسی  وقتی  دارند،  یادى  ز

کربال می دهد. یارت  برود خدا به او ثواب ز
آن  می خواهم  من  اســت،  کــرده  روایــت  را  مهمی  حدیث  او 
از امام جواد؟ع؟  کنم، او آن حدیث را  حدیث را در اینجا بازگو 
حــضــرت  آرى،  اســـــت،  کـــــرده  نــقــل  ــلـــی؟ع؟  عـ حـــضـــرت  از 
از دیده ها پنهان  که مهدى ما  علی؟ع؟فرمودند: »زمانی می آید 
شیعیان  مــن  گویا  می کشد،  درازا  بــه  غیبت  ــار  روزگـ و  مــی شــود 
می گردند پناهگاهی  دنبال  به  روزگــار  آن  در  که  می بينم  را  خود 

۱۳۱۳
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ثابت  خود  دین  بر  روزگــار  آن  در  کس  هر  نمی یابند.  پناهی  اّمــا 
بماند و در دلش به خاطر طوالنی شدن غیبت امامش، شک و 
تردید نیاید در روز قیامت با من در درجه و مقام من خواهد بود«.1
سختی ها  غــیــبــت،  روزگـــــار  در  کــه  اســـت  درســــت  آرى، 
پشت سر هم می آیند و فتنه ها هجوم می آورند و سپاه شیطان 
که در اعتقادش ثابت بماند و  کسی  جلوه نمایی می کند، ولی 
روز  بماند در  پایدار  بر عهد والیت  و  راه ندهد  به دل خود  شک 
علی؟ع؟  حضرت  همسایه  بهشت،  نقطه  باالترین  در  قیامت 
کنند، من  این جمله من تعّجب  از  بود. شاید عــّده اى  خواهد 
که عبارت عربی حدیث را در اینجا نقل  چاره اى ندارم جز این 
«: »او در روز قیامت با من و در  اَمهتِ �ي وَم ال�ت َ �ت�ي �ي َ ُهَو َمع�ي �فىي َ�َر�ج

کنم: »�فَ
درجه من خواهد بود«.

می کردیم  حفظ  را  عربی  جمله  این  ما  که  بود  خوب  چقدر 
کند، این جمله را  که شیطان می خواست ما را ناامید  گاه  و هر 
شیعه  کنیم،  پيدا  نجات  او  دسیسه هاى  از  که  می کردیم  بازگو 
که  وقتی  پيدا می کند،  ارزش  و  مقام  این قدر  روزگــار غیبت  در 

ا سهل  �ف ال حد�ث �ت الکو�فىي  ر  ع�ف �ف �ج �ج ا م�مد  �ف ال حد�ث �ت ؟ضر؟  ا�فىي �ج �ي السث �مد 
أ
ا �ف  �ج ا م�مد  �ف حد�ث   .۱

�ف  �ج �ف علىي  �ج ؟ضر؟ ع�ف م�مد  ال�س�ف�ي د اهلل  �ف ع�ج �ج م  �ي العطف د  ا ع�ج �ف ال حد�ث �ت �مىي 
أ
الا ا�  �ي رف �ف  �ج

ه ع�ف  ا�أ �ج
آ
ه ع�ف ا �ي �ج

أ
ىي �ال�ج ع ع�ف ا �ج

أ
�ف ا �ف علىي �ج �ف �ج �ف ال�س�ي �ف علىي �ج �ف م�مد �ج ر �ج ع�ف �ف �ج مو�� �ج

عم �فىي  ولا�ف ال�ف ولو�ف �ج �ج عهت �ي �ي السث ىي �ج �ف
أ
ل کا مدها �و�ي

أ
هت ا �ج �ي ا عف م م�ف ا�أ ال لل�ت �ف ع �ت �ي م�ف ر الموأ م�ي

أ
ا

مد 
أ
ه لطول ا ل�ج س �ت �ت ه و لم �ي �ف هم على ��ي �ت م�ف �ج م�ف �ث لا �ف

أ
ه ا دو�ف �ج لا �ي و�ف المرعى �ف طل�ج ه �ي �ت �ج �ي عف

حد 
أ
ک�ف لا ام لم �ي ا �ت �ف ا اإ م م�ف ا�أ �ف ال�ت ال ع اإ م �ت امهت �ث �ي وم ال�ت �ت�ي �ي هو مع�ي �فىي �ر�ج مامه �ف هت اإ �ج �ي عف

ال  �ف مو��؟ضر؟ �ت �مد �ج
أ
�ف ا ا علىي �ج �ف صه حد�ث �ف �ج سث �ي عف ه و �ي � ولا��ت �ف �ف لک �ت لدف عهت �ف �ي ه �ج �ت �فىي ع�ف

د اهلل  �ف ع�ج م �ج �ي د العطف ا�فىي ع�ف ع�ج �ف مو�� الرو�ي د اهلل �ج ر الکو�فىي ع�ف ع�ج ع�ف �ف �ج ا م�مد �ج �ف حد�ث

ا ال�د�ي�ث  هدف ؟ع؟ �ج �ف �ي م�ف ر الموأ م�ي
أ
ا ه ع�ف  ا�أ �ج

آ
ا ه ع�ف  �ي �ج

أ
ا ا ع�ف  �ف علىي الرصف ال�س�ف�ي ع�ف م�مد �ج

له سواء: کمال الدين ج ۱ ص ۳۰۳، بحار االنوار ج ۵۱ ص ۱۰8. م�ث
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که با دعاى ظهور  سیاهی ها همه جا را فرا می گیرد، آن شیعه اى 
به عهد خود وفادار می ماند چنین مقامی پيدا می کند.

پــایــدارى و ثبات در  تــو، نشانه  بــراى ظهور  مــوالى مــن! دعــا 
که دعا  کسی شک و تردید داشته باشد  گر  دین و ایمان است، ا
که با اخالص براى ظهور تو دعا می کند،  کس  نمی کند، پس هر 
در بهشت همسایه حضرت علی؟ع؟ خواهد بود، خوشا به حال 
او  به  مــردم  شاید  دارد!  مقام  و  ارزش  این قدر  که  کسی  چنین 
زندگی  اّما  بپندارند،  ذلیل  و  خوار  را  او  بسا  چه  نکنند،  توجهی 
دنیا چند روز بيشتر نیست، مهم این است که حضرت علی؟ع؟ 
کنار  قدر و جایگاه او را می شناسد و این گونه او را در بهشت در 

خود جاى می دهد.





یک روز پيامبر به مردم رو کرد و چنین فرمود: »خوشا به حال کسی 
که قبل از قیام مهدى؟ع؟ از او  کسی  کند،  که مهدى؟ع؟ را درک 
کند و به او ایمان داشته باشد و به یازده امام قبل از او هم  ى  پيرو
باور داشته باشد و از دشمنان آنان بيزار باشد، پس او از دوستان 

گرامی ترین فرد در نزد من خواهد بود«.1 من و 
کید  تأ می شود،  انسان  دل  در  امید  جلوه  هم  حدیث  ایــن 
می کنم: روزگار غیبت، روزگار سختی ها است اّما در این روزگار 
که از مردم همه زمان ها نزد پيامبر  انسان می تواند به آنجا برسد 
یم که پيامبر )به اذن خدا( زنده است،  عزیزتر باشد، مگر ما باور ندار

�ت�ي و هو  �ي هل �ج
أ
م ا ا�أ �رک �ت

أ
ى لم�ف ا ال رسول اهلل؟ص؟ �و�ج ال: �ت د اهلل؟ع؟ �ت ىي ع�ج �ج

أ
ر ع�ف ا ۱.  ع�ف سد�ي

ک  ول�أ
أ
لى اهلل؟زع؟ م�ف عدوهم ا  اإ

أ
را �ج له و �ي �ج مهت الهدى م�ف �ت �أ

أ
ا ه و �ج م �ج �ت

أ
ا امه �ي �ي ل �ت �ج ه �ت د �ج �ت م�ت

: کمال الدين ج ۱ ص  ۲8۷. م�ت�ي علىي
أ
کرم ا

أ
ىي و ا ا�أ �ت ر�ف
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گر  ا می کند،  دعا  دوستانش  حق  در  او  می شنود،  و  می بيند  او 
که به عهد خود پایدار  پيامبر زنده است پس همین االن مؤمنانی 
را  آنان  پيامبر  هستند،  عزیزتر  کس  همه  از  پيامبر  نزد  مانده اند 

بيش از همه دوست دارد و در حّق آنان دعا می کند.
کس قبل از  پيامبر در این حدیث، چنین فرموده است: »هر 
کنون به  ى کند و به او ایمان داشته باشد«، ا قیام مهدى از او پيرو
که  کس االن  که هر  این جمله حدیث فکر می کنم، روشن است 
کرده  عصر غیبت است براى ظهور دعا کند به این حدیث عمل 
است، پيامبر از ما می خواهد تا در این روزگار بر عهد خود پایبند 
والیت  پيمان  و  عهد  به  ــادارى  وفـ همان  ظهور  دعــاى  باشیم، 
می کند  ى  پيرو تو  از  می کند  دعا  تو  ظهور  براى  که  کسی  است، 
کسی  کنند،  زیرا تو از همه خواسته اى تا براى ظهور تو بسیار دعا 
کرده است و به  ى  که براى تو دعا می کند در واقع از دستور تو پيرو
که پيامبر او را بيش از همه دوست می دارد و در  آن مقام می رسد 

روز قیامت او از دوستان پيامبر خواهد بود.



چنین  او  به  امــام  روز  یک  بــود،  امام باقر؟ع؟  یــاران  از  یکی  جابر 
کــه مــهــدى؟ع؟ از دیــده هــا پنهان  ــرا مــی رســد  فــرمــود: »زمــانــی ف
او  بــر والیــت  کــه در آن روزگـــار  کسانی  بــه حــال  مــی شــود، خوشا 
آنان  با  خدا  که  می کنند  پيدا  مقام  چنان  آنــان  بمانند،  پایدار 
ایمان  به مهدى  بندگان من! شما  این گونه سخن می گوید: اى 
آوردید، پس شما را به ثواب فراوان بشارت می دهم. اى بندگان 
از  را  بالها  و  می کنم  ــازل  ن زمین  بــر  را  بـــاران  شما  خاطر  بــه  مــن! 
بر  را  خود  عذاب  نبودید،  شما  گر  ا می نمایم،  برطرف  زمین  اهل 
کارى  کرد: »بهترین  مردم این روزگار نازل می کردم«. جابر سؤال 
فرمود:  امــام  چیست؟«،  می دهد  انجام  روزگــار  آن  در  مؤمن  که 

۱۵۱۵
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و  نسازد  آشکار  را  رازى  تا  کند  حفظ  را  خــود  زبــان  باید  »مؤمن 
همواره در خانه اش باشد تا به فتنه مبتال نشود«.1

این حدیث مقام کسی را بازگو می کند که در روزگار غیبت به 
عهد و پيمانی که با تو بسته است پایدار بماند، او به آنجا می رسد 
نازل  از آسمان  که  بارانی  این گونه سخن می گوید،  او  با  که خدا 
که از طرف خدا  کنایه از رحمت خداست، هر رحمتی  می شود 
براى مردم  می رسد به بهانه وجود آن مؤمنان است، بالها به خاطر 

وجود آنان برطرف می شود، این مقامی بس بزرگ است.
خدا  از  را  تــو  ظهور  و  می کند  دعــا  تــو  ظهور  ــراى  ب کــه  کسی 
مانده  پایدار  تو  بر والیت  که  کسی است  طلب می کند، همان 
خود  دیرین  عهد  بر  که  می کند  ثابت  ظهور  دعاى  با  او  است، 
که خدا با او این گونه سخن  کسی  وفادار مانده است، او همان 
ى، دعا براى ظهور تو انسان را به این جایگاه و مقام  می گوید. آر

بلند می رساند...

ى  ا �و�ج �ي مامهم �ف هم اإ �ج ع�ف �ي عف ما�ف �ي اس رف ىي على ال�ف �ت
أ
ا ال �ي ه �ت �ف

أ
ر؟ع؟ ا ا�ت ر ال�ج ع�ف ىي �ج �ج

أ
ر ع�ف ا ا�ج ۱ . حج

ار�أ  ا��يهم ال�ج �ف �ي �ف 
أ
ا وا�ج  کو�ف لهم م�ف ال�ث ى ما �ي ��ف

أ
ا �ف  اإ ما�ف  لک الرف �فىي �ف ا  مر�ف

أ
ا �ف على  �ي �ت ا�ج لل�ث

وا�ج م�ف�ي  �س�ف ال�ث روا �ج سث �ج
أ
ا �ي �ف �ج �ي عف م �ج �ت سر�ي و صد�ت م �ج �ت م�ف

آ
ىي ا ما�أ ا��ي و اإ ول ع�ج �ت �ي لاله �ف ل حج حج

ا��ي  �ي ع�ج س�ت
أ
کم ا ر و �ج �ف عف

أ
و و لکم ا ع�ف

أ
کم ا ل و ع�ف �ج �ت �ت

أ
کم ا ا م�ف ىي ��ت ما�أ ا��ي و اإ م ع�ج �ت �ف

أ
ا �ف

�ف رسول  ا ا�ج ل�ت �ي �ت ر �ف ا�ج ال حج ىي �ت ا�ج
هم عدف ل�ت عل�ي رف �ف

أ
لاء و لولاکم لا هم ال�ج ع ع�ف ��ف

أ
�ث و ا �ي العف

: کمال  �ت �ي وم ال�ج طف اللسا�ف و لرف ال ��ف ما�ف �ت لک الرف م�ف �فىي �ف عمله الموأ س�ت ل ما �ي صف �ف
أ
ما ا اهلل �ف

الدين ج ۱ ص ۳۳۰، بحار االنوار ج ۵۲ ص ۱۴۵.



یک روز حضرت علی؟ع؟ به یاران خود چنین فرمود: »روز قیامت 
کنار پل صراط می ایستم و چنین دعا می کنم:  که فرا برسد من 
کردند  ى  پيرو من  از  دنیا  در  که  مرا  دوستان  و  شیعیان  خدایا! 
خدا  پس  کنند!  عبور  صــراط  پل  از  بتوانند  تا  بــدار  سالمت  به 
تو را مستجاب  یا علی! دعاى  در پاسخ به من چنین می گوید: 
ى  پيرو از من  که  از شیعیان  کــدام  که هر  آن وقت است  کــردم! 
کرده اند از هفتاد  کردند و با دشمنانم، دشمنی  کردند و مرا یارى 

هزار نفر شفاعت می کند!«.
ــدا بــه حــضــرت عــلــی؟ع؟ داده  کــه خ ــت  ــن وعــــده اى اس ای
کند و  کند و او را یارى  ى  که از علی؟ع؟پيرو است، هر شیعه اى 
کند در روز قیامت می تواند هفتاد هزار  با دشمنان حق، دشمنی 

کند، این مقامی بس بزرگ است.  نفر را شفاعت 
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این  فرو می روم: در  به فکر  را خواندم  این حدیث  که  کنون  ا
می توان  چگونه  چیست؟  علی؟ع؟  از  ى  پيرو غیبت،  روزگـــار 
کــه ایــن پيام  ــرد؟ روشـــن و واضـــح اســت  کـ ــارى  عــلــی؟ع؟ را یـ

کنید«. کنید و او را یارى  ى  علی؟ع؟ است: »از مهدى من پيرو
یــارى  را  تــو  ــراى ظهور دعــا می کند،  ب کــه  کسی  مــوالى مــن! 
ى  ى از تو همان پيرو کرده است، پيرو ى  کرده است و از تو پيرو
کــردن علی؟ع؟  کــردن تو همان یــارى  یــارى  از علی؟ع؟ اســت، 
است، زیرا والیت تو، همان والیت علی؟ع؟ است. از آنچه گفتم 
کند،  کسی با اخالص براى ظهور تو، دعا  گر  که ا روشن می شود 
تا  کند  شفاعت  نفر  هزار  هفتاد  حق  در  می تواند  قیامت  روز  در 
کنند و این مقامی بس  همه آنان از پل صراط به سالمت عبور 
براى  که  است  کسی  آقایی  روز  قیامت  روز  آرى،  اســت.  بــزرگ 
که مردم این روزگار قدر او را ندانند و  ظهور دعا می کند، هر چند 
که براى ظهور دعا می کند صبر  کسی  او را خوار و ذلیل بشمارند، 
پيشه می کند تا در روز قیامت خدا، مقام و ارزش او را براى همه 

آشکار و هویدا سازد...1

ل  دحف ا�ج �ي �ج وا�ج  �ج
أ
ا هت  �ي ما�ف �ث هت  �ف �ف لل�ج اإ ال  ؟ع؟ �ت د� ع�ف علىي ه ع�ف حج �ي �ج

أ
ا د اهلل ع�ف  ىي ع�ج �ج

أ
ا ع�ف    .۱

ل  دحف وا�ج �ي �ج
أ
ا مسهت  هداء و الصال�و�ف و �ف ه السث ل م�ف دحف ا�ج �ي و�ف و �ج �ت و�ف و الصد�ي �ي �ج ه ال�ف م�ف

�ي  ع�ت�ي و م��ج �ي ول ر�ج سلم سث �ت
أ
�عو و ا

أ
ا على الصراط ا �ف ال وا�ت رف

أ
لا ا ا �ف و�ف ا و م��ج �ف ع�ت �ي ها سث م�ف

ک  �عو�ت �ت  �ج �ي �ج
أ
ا د  �ت العرسث  ا�ف  ط�ف �ج م�ف  داء  ال�ف ا  �ف اإ �ف ا  �ي الد�ف �ار  �فىي  ىي  ولا�ف �ت م�ف  و  صار�ي  �ف

أ
ا و 

حار�ج  و  ىي  صر�ف �ف و  ىي  ولا�ف �ت م�ف  و  ع�ت�ي  �ي سث م�ف  ل  رحج کل  ع  �ف سث �ي و  ک  ع�ت �ي سث �فىي  ع�ت  �ف سث و 

ر  سا�أ ه  م�ف ل  دحف �ي ا�ج  �ج و  ه  ا�أ ر�ج �ت
أ
ا و  ه  را�ف �ي �ج م�ف  ل�ف 

أ
ا �ف  ع�ي س�ج �فىي  ول  �ت و 

أ
ا عل  �ف �ج �ف�ي  حار�ج م�ف 

 : �ت �ي هل ال�ج
أ
ا ا �ف صف عف ر�ت م�ف �ج دار �ف ه م�ت ل�ج ک�ف �فىي �ت لا اهلل و لم �ي له اإ �ف لا اإ

أ
هد ا �ف مم�ف سث المسلم�ي

الخصال ج : ۲ ص : ۴۰8.



آن  کــنــم،  نقل  پيامبر  از  دیــگــرى  حــدیــث  مــی خــواهــم  اینجا  در 
و  غــم  مسلمانش  ــرادر  بـ ببیند  شخصی  گـــر  »ا فــرمــود:  حــضــرت 
کند پس  غّصه اى دارد پس با جمله اى غم و غصه او را برطرف 
در  که  زمانی  تا  و  بود  خواهد  خدا  رحمت  سایه  در  شخص  آن 
گفتگو با آن مسلمان است رحمت خدا بر او فرود می آید«.1 حال 
شده  انــدوهــی  و  غم  گرفتار  کسی  می بينم  من  وقتی  آرى، 
گر در حضور او دست به دعا بردارم و در حق او دعا  است پس ا
رحمت  سایه  در  مرا  خدا  پس  می شود،  شاد  مؤمن  آن  دل  کنم، 
که دعا می کنم رحمت خدا بر من  تا زمانی  خود قرار می دهد و 

نازل می شود.

َها َو  ُه �جِ
ِط�فُ

ْ
ل َکِلَمهت �يُ ُمْسِلَم �جِ

ْ
اُ� ال َ حف

أَ
ْکَرَم ا

أَ
ِه � َم�فْ ا

َ
اَل َرُسوُل الّل

َ اَل: �ت
َ ِه؟ع؟ �ت

َ
ِد الّل ىي َع�جْ �جِ

أَ
۱.  َع�فْ ا

ِلَک: الکافى ج ۲ 
ىي �فَ ِ

ْ�َمهتُ َما َکا�فَ �ف ِه الّرَ �يْ
َ
َمْمُدوِ� َعل

ْ
ِه ال

َ
ّلِ الّل ِ ىي �ف ِ

ْل �ف رفَ َ ْم �ي
َ
ُه ل �تَ َ ُه ُکْر�ج َ َع�فْ �ج ّرَ

�فَ

ص ۲۰6، بحار االنوار ج ۷۱ ص ۲99.
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این روزگار، روزگار غربت و مظلومیت توست، تو همان آقایی 
آواره  که  بشوم  تو  برده اند! من فداى  یاد  از  را  تو  مردم  که  هستی 
بيابان ها هستی و از همه جا طرد شده اى! من فداى شما بشوم 
گر  تنها و غریب مانده اى! دشمنان براى تو نقشه ها می کشند، ا

کنند. کنند می خواهند تو را قطعه قطعه  به تو دسترسی پيدا 
گرفتار سختی ها  که معلوم شد تو در غم و غصه اى و  کنون  ا
کنم  گر براى تو دعا  گرفتار شده اى، ا هستی و در زندان غیبت 
سختی ها  ایــن  از  را  تــو  و  برساند  را  تــو  ظهور  بخواهم  خــدا  از  و 
نجات بدهد، پس حتمًا دل تو شاد می شود، زیرا تو صداى مرا 
گر  که ا می شنوى و از دعاى من باخبرى. وقتی پيامبر وعده داد 
در سایه رحمت  کنم،  با جمله اى شاد  را  مؤمن خود  بــرادر  دل 
گر با دعایی دل تو را )که آقاِى مؤمنان هستی(  خدا قرار می گیرم، پس ا
کنم حتمًا رحمت خاص خدا بر من نازل می شود، آرى، تا  شاد 
گویاست، آن رحمت خدا بر من  که زبانم به دعا براى تو  زمانی 

نازل می شود و من در سایه رحمت خدا هستم...



او را  وقتی مرگ یک مسلمان فرا می رسد پيکر او را غسل داده، 
آن لحظه، لحظه سختی  ک می سپارند،  به خا و  کفن می کنند 
می آید،  او  ســراغ  پریشانی  و  تنهایی  وحــشــت،  و  تــرس  اســت، 
گشوده می شود، جوان  نور  از  گهان در سمت راست قبر درى  نا
زیبارویی سالم می کند، با این سالم، همه غم و غّصه ها از یاد 
برادران  دنیا،  در  هست  »یادت  می گوید:  زیبا  جوان  آن  می رود، 
که در  مؤمن خود را شاد نمودى! من همان شادمانی اى هستم 
کردى! من آمده ام تا در این لحظه تنهایی  دل آن مؤمنان، ایجاد 
که سر از قبر بردارى همه  و غربت مونس تو باشم. روز قیامت هم 
که از پل  کرد تا آنجا  جا همراه تو خواهم بود و تو را یارى خواهم 

صراط بگذرى و وارد بهشت شوى«.1

 
ً
وم سرورا ل على �ت �حف

أ
م�ف ا ال: »ما م�ف موأ عه �ت ّد�؟ع؟، ر�ف ه، ع�ف حج �ي �ج

أ
؟ع؟، ع�ف ا مام الصا��ت ۱  . الاإ

م�ف �فىي  ا صار الموأ �ف اإ وّحد�، �ف د� و�ي محجّ عالى و�ي د اهلل �ت ع�ج  �ي
ً
لک السرور ملکا ل�ت اهلل م�ف �ف  حف

ّ
لا اإ
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امـــام  از حـــدیـــث  بــرگــرفــتــه  کـــــردم  ذکــــر  ایــنــجــا  در  آنـــچـــه 
در  کــنــم،  ــاد  ش را  مؤمنی  دل  مــن  ــر  گ ا آرى،  صـــادق؟ع؟اســـت. 
که مرا در قبر می گذارند، آن شادمانی به صورت جوان  هنگامی 

کند. زیبارویی آشکار می شود تا دل مرا شاد 
اکنون چنین می گویم: اگر شاد کردن دل یک مؤمن این قدر اثر 
دارد و باعث می شود تا در قبر و قیامت من مونسی مهربان داشته 
باشم، پس شاد کردن دل تو )که موالى مؤمنان( هستی، چه اثرى دارد؟ 
وقتی من براى تو دعا می کنم و ظهور تو را از خدا طلب می کنم، دل 
که  تو را شاد می کنم، این شادمانی دل تو همان مونسی خواهد بود 

در لحظه هاى تنهایی من مرا یارى خواهد کرد.

ا السرور  �ف
أ
ول: ا �ت �ي ؟ �ف �ف�ت

أ
ول: وم�ف ا �ت �ي ؟ �ف �ف�ي عر�ف ما �ت

أ
ول: ا �ت �ي ه، �ف له عل�ي �حف

أ
�ي ا ا� السرور الدف �ت

أ
ل�د� ا

ول  ال�ت �ج ک  �ت �ج �ث
أ
وا ک،  �ت ک ��جّ �ف ل�تّ

أ
وا ک،  �ت و�فس و�سث

أ
ا وم  ال�ي ا  �ف

أ
ا  ، لا�ف �ف �ف�ي على  ل�ت �حف

أ
ا �ي  الدف

 :» هت �فّ ک م�ف ال�ج ل�ت رف ک م�ف ر�ي
أُ
ک، وا لى ر�جّ اإ ع لک  �ف سث

أ
، وا امهت �ي اهد ال�ت ک مسث هد �ج سث

أ
، وا ا�ج�ت ال�ث

بحار االنوار   ،۳99 ص   ۱۲ ج  الوسائل  مستدرک   ،۳۷6 ص   ۲ ج  الغمة  کشف 
ج ۷۱ ص ۳۱۴.



بر هر مسلمان واجب است یک بار در عمر خود به سفر حّج برود 
کار و زندگی خود جدا  و اعمال حّج را به جا آورد، او باید مّدتی از 
شود و به مّکه سفر کند و همه اعمال حّج را با دّقت انجام بدهد، 
گر  کنم، این حدیث می گوید ا کنون می خواهم حدیثی را بازگو  ا
گرفتارى مؤمنی  کنم و براى رفع  )با اخالص( من دل مؤمنی را شاد 

که قبول شده است به من  قدم بردارم، خدا به اندازه هزار حّجی 
پاداش می دهد، یعنی خدا به من به اندازه هزار حاجی، رحمت 
از  برتر  اّما نزد خدا  را نازل می کند، من در شهر خود بوده ام  خود 

هزار حاجی هستم!
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امام صادق؟ع؟ چنین فرمود: »برآوردن حاجت مؤمن، بهتر 
از هزار حّج قبول شده است«.1

کردن  بـــرآورده  گــر  ا که ســؤال خــود را بپرسم:  وقــت آن اســت 
حاجت مؤمن از هزار حج باالتر است، پس وقتی من براى ظهور 
تو دعا می کنم، خدا چقدر براى من ثواب می نویسد؟ تو موالى 
براى ظهورت دعا  که ما  تو این است  مؤمنان هستی و خواسته 
یم و براى تو دعا می کنیم،  که دست به دعا برمی دار کنیم، وقتی 

دل تو شاد می شود و خدا ثوابی بيش از هزار حّج به ما می دهد.
است  معرفت  اهل  که  شیعه اى  که  است  واضــح  و  روشــن 
خیلی به دنبال ثواب نیست، او وظیفه خود می داند براى تو دعا 
که موالى او هستی  گر به او ثواب هم ندهند او باز براى تو  کند، ا
که در اینجا ارزش دعا  دعا می کند، اّما اصل سخن در این است 
از هزار  تو بيش  تو آشکار می شود، ارزش دعا براى  کردن در حّق 
کمال و معنویت هستند  که در جستجوى  کسانی  حّج است، 
از  عصاره اى  تو،  ظهور  بــراى  دعا  بدانند،  قدر  را  نکته  این  باید 

همه خوبی ها است...

�ت  اسکها، وع�ت م�ف لهت �ج �جّ �ت هت م�ت ل�ف ��جّ
أ
ل م�ف ا صف �ف

أ
م�ف ا هت الموأ اء حا�ج صف ؟ع؟: »�ت مام الصا��ت ۱  . الاإ

مها«: األمالي للصدوق  ها ول�ج سر�ج ل اهلل �ج �ي رس �فىي س�ج ل�ف �ف
أ
ه اهلل، و�ملا�ف ا هت لو�ج �ج ل�ف ر�ت

أ
ا

ص ۳۰8، وسائل الشيعة ج ۱6 ص ۳6۴،بحار االنوار ج ۷۱ ص ۲8۵.



عّده اى از شیعیان در خانه امام صادق؟ع؟ بودند و از حضور آن 
گذشت،  یکی از شیعیان  حضرت بهره معنوى می بردند، مّدتی 

کرد. وارد شد و خدمت امام صادق؟ع؟سالم 
کنار خود نشاندند. از ظاهر  گرمی جواب دادند و او را  امام با 
که از  که از راه دورى آمده است. آرى، او ُسدیر بود  او معلوم بود 
کرد و فرمود:  کوفه به مدینه آمده بود. بعد از لحظاتی امام به او رو 
که به شما نعمت  »اى ُسدیر! شما باید شکرگزار خدایی باشید 
ید او نعمت خود را  گر شکر او را به جا آور ارزانی داشته است، ا

یاد خواهد نمود«.1 براى شما ز

(؟  ْ �ث ِدّ َ�
فَ

َک � ّ
ْعَمهتِ َر�جِ ِ �ف ا �جِ

َ
ّم

أَ
ول اهلل؟زع؟: )َو ا د اهلل؟ع؟ ع�ف �ت ا ع�ج �ج

أ
ل�ت ا

أ
ال: سا ا�ت �ت �ج �ت ل ال�ج صف ۱.  ع�ف �ف

وما  ه  �ف د�ي �ج �ّد�ث 
ف

� ال:  �ت ّم  �ث ک،  ل�ي اإ �س�ف 
أ
وا عطاک 

أ
وا لک 

صفّ �ف ما  �ج ک  عل�ي عم  �ف
أ
ا �ي  الدف ال:  �ت

بحار االنوار ج ۷8 ص ۲8،  الکافي ج ۲ ص 9۴،  ه:  ه عل�ي �ج عم  �ف
أ
ا عطا� اهلل، وما 

أ
ا

نور الثقلين ج ۵ ص 6۰۱.
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اهمیت  بــه  را  شیعیانش  این گونه  ــادق؟ع؟  ــام ص ام آرى، 
که هرگز شکرگزارى  کرد و از آنان خواست  شکرگزارى راهنمایی 
کنون من لحظه اى فکر می کنم: در این روزگار  را فراموش نکنند، ا
غیبت، دل من با نور والیت تو روشن شده است، من به برکت 
کرده ام و  از بن بست ها و ناامیدى ها نجات پيدا  تو  اعتقاد به 
بزرگ  این نعمت  نباید شکرگزار  آیا  آرامش رسیده ام،  به ساحل 
که  این است  نعمت  این  راه هــاى شکر  بهترین  از  یکی  باشم؟ 
کنم، زیرا تو از ما چنین خواسته اى، پس باید  براى ظهور تو دعا 
خدا  از  را  تو  ظهور  و  ــردارم  ب دعا  به  دست  ممکن  فرصت  هر  در 
گر این کار را انجام بدهم، شکر نعمت به جا آورده ام  بخواهم که ا
گر شکر او را به جا آورم نعمتش را  که ا و خدا وعده فرموده است 

کرد. یادتر خواهد  بر من ز
باور من  و  ایمان  که  باعث می شود  تو  براى ظهور  آرى، دعا 
بهره  تو  نور  از  من  دل  خداست،  وعــده  این  شــود،  یادتر  ز و  یــاد  ز
با ثبات قدم به سوى  که من  بيشترى می گیرد و آن وقت است 

گام برمی دارم، ان شاء اهلل. رستگارى 



ݠهور 

ظ
�

ݡلس ݣݣݣݣݣݣدݤݤعاى ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ م�ݓ

براى  و  که شیعیان دور هم جمع شوند  چقدر خوب است 
بيفتد،  اّتفاق  این  شبانه روز  از  وقتی  چه  نمی کند  )فرقی  کنند.  دعا  ظهور 

صبح باشد یا شب، در خانه باشد یا در مسجد و حسینّیه یا در جاى دیگر(. 

چگونه مجلس روضه امام حسین؟ع؟ تبدیل به یک فرهنگ 
که »مجلس دعاى ظهور« نیز  عمومی شده است، به امید آن روز 
کتاب »وقت رهایی« به اهمّیت و شرح  این چنین شود، من در 
مجلس دعاى ظهور پرداخته ام، مطالعه آن کتاب می تواند زوایاى 
این موضوع را بيشتر روشن کند، شاید کسی سؤال کند: در مجلس 
کتاب، دو نمونه از مجلس  دعاى ظهور چه بگویيم؟ پس در آن 
کرده ام، از فرصت استفاده می کنم و مجلس  دعاى ظهور را بازگو 
کار  کرده ام اینجا می نویسم، براى این  که در آنجا ذکر  مختصرى را 

می توانیم وضو بگیریم و رو به قبله بنشینیم و چنین بگویيم:
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ِم  ِ��ي �َمـ�فِ الّرَ ِه الّرَ
َ
سِم الّل �جِ

َع�فْ 
ْ
ُهم َو ال َ َر�ج

ْل �فَ ِ
ِل م�ّمد َو َعحجّ

آ
اللهّم َصّلِ على مّ�مد و ا

ُهم. 
ْعدا�أَ

َ
ْهِلْک ا

َ
َو ا

را  مهدى  ظهور  و  بفرست  ود  در حمّمد  آل  بر  و  حمّمد  بر  خدايا! 
کن! کن و آن دمشنان را نابود  کن و دمشنان آنان را لعنت  نزديک 

! ما�ف ا صاِ��جَ الرفّ َک �ي �يْ
َ
الّسلام َعل

که به امر خدا قيام می کىن، سالم  موالى من! سالم بر تو زماىن 
که مناز می خواىن و با خداى خويش سخن می گوىي.  بر تو زماىن 
و  می کىن  ى  جار زبان  بر  توحيد  شعار  که  هنگامی  تو  بر  سالم 

رگی ياد می کىن. خدا را به بز

ا. َ َماِم�ف  اإِ
هتَ �جَ �يْ

ا َو عفَ َ �ف ِ
�يّ �جِ

َد �فَ �تْ
َک �فَ �يْ

َ
ل و اإِ

ُ
ک

ْ سث
ا �فَ

َ �فّ  اإِ
ُهّمَ

َّ
الل

خود  امــام  غيبت  و  خــود  پيامبر  فقدان  از  تو  به  ما  بــارخــدايــا! 
و  گرفنت فتنه ها  يادى دمشنان و شدت  ز از  ِشکوه می کنمي، ما 
وزگار به تو ِشکوه می کنمي پس بر حمّمد و آل حمّمد  سخىت هاى ر

ود بفرست و ظهور موالى ما را برسان... در

هوِر�
طفُ ا �جِ �ف �ي

َ
�فْ َعل

اْم�فُ
َ عَدُ� و �ف َ ا �ج �ف �تِ

کا�فَ َواْرَ�م ِاس�تَ
کــن و بــر مــا مــّنــت بــگــذار و  ــا! بــه بــيــچــارگــی مــا رحــم  خــداي
او  تهناست،  و  يب  غر ما  آقــاى  خدايا!  برسان!  را  ظهورش 
رانده  جا  مهه  از  و  نــدارد  را  کىس  است،  بيابان نشني  و  آواره 

شده است.

د! المهدُى  ر�ي
�فَ
ْ
د! المهدُى ال ر�ي

َ
د! المهدُى الّط ر�ي

َّ المهدُى السث
د. َو��ي

ْ
ال

که از مهه جا طرد شده است بشوم!  من فداى آن آقاى آواره اى 
يب بشوم! خدايا! دل موالى من پر  من فداى آن آقاى تهنا و غر
از غم و اندوه است، پس دل او را به مژده ظهورش، خوشحال 
مي، پس تو را  ــدار کــردن ن ــاره اى جز دعــا  بــگــردان. خدايا! ما چ

می خوانمي و از تو ظهور موالى خود را طلب می کنمي.
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.» َر�ج
َک ال�فَ ل ِلول�يّ ّ

پس مى توانيم 15 بار چنين بگوييم: »اللهّم َعحجِ
اکنون به سجده مى رویم و چنين مى گوييم:

ــو را ســوگــنــد مــی دهــیــم بر  ــق پــيــامــبــر ت ــه ح ــا!ب ــدای خ
کن! خدایا! به صورت نیلی شده  دشمنان غضب 
فاطمه، به پهلوى شکسته اش، به چشم اشکبارش، 
دشمنان  بــر  کــه  می خواهیم  تــو  از  مظلومیتش،  بــه 

کنی! ِاْغَضب یا اهلل!  غضب 
خدایا! به پيشانی شکافته علی، به غم و غصه هاى 
به  خدایا!  مظلومیتش،  به  غربتش،  و  تنهایی  به  او 
مظلومّیت حسن و غربت او تو را سوگند می دهیم بر 

کن! دشمنان غضب 
خدایا! تو را به حسین و غربتش سوگند می دهیم، به 
ک آلود شد و به خون آغشته شد، به  آن صورتی که خا
آن قلبی که آماج تیرها شد، به لب هایی که از تشنگی 
که پایمال سم اسب ها  ترک برداشته بود، به سینه اى 

شد... بر دشمنان غضب کن! ِاْغَضب یا اهلل! 
پس مى توانيم 15 بار اين دعا را )در حالت سجده( زمزمه کنيم: »اللهّم 

ل ِلولّیَک الَفَرج«.1 َعِجّ

 ۳۰ عدد  که  این  دلیل  کــردم،  ذکر  بار   ۳۰ را  ظهور  بــراى  دعا  مجلس،  این  در    .۱
ِد  ىي َع�جْ �جِ

أَ
�تُ ِلا

ْ
ل

اَل �تُ
َ ر �ت �يْ

َ
ک �فِ �جُ ْ کثیر« است این حدیث می باشد: َع�فِ ا�ج مصداق »ذکر 

ىي  ِ
َح �ف ِ

َُس�جّ �فْ �ي
أَ
اَل ا

َ ُر �ت �ي �ثِ
َ

ک
ْ
ْکُر ال ِ

ا الدفّ
 َما �فَ

ً
را �ي  َک�ثِ

ً
را

ْ
ک ُکُروا الّلَه �فِ

ّلَ ا�فْ ِه َعرفَّ َو حجَ
َ
ْوُل الّل

ِه؟ع؟ �تَ
َ
الّل

: �تً �فَ َمّرَ �ي ا�ثِ
َ
ل

َ هتِ �ث و�جَ �تُ
ْ

َمک
ْ
ِر ال ُ ُ��ج

)تهذیب األحکام ج 2 ص 108( وقتی ثابت شد که »ذکر کثیر« یا »ذکر زیاد« عدد ٣0 است، 

پس استفاده می کنیم که »دعاى کثیر« هم همان سی بار می تواند باشد.
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اکنون سر از سجده بر مى داریم و چنين مى گوييم:
کــردم، من  کوتاهی  مــوالى خود  خدایا! من در حق 
آمــدم،  گرفتار  ساله  هــزار  غفلتی  در  که  کارم  خطا
اعتراف  خــود  خطاى  بــه  و  هستم  پشیمان  کــنــون  ا
ِم�فَ  �تُ  ُک�ف ى 

ِا�فّ َک 
حا�فَ »ُس�ج می گویم:  چنین  و  می کنم 

«، »خدایا! تو از هر عیب به دور هستی، این  �ف اِلم�ي الطف

کردم و ستم نمودم...«. که ظلم  من هستم 
: اى فریادرس! به فریاد ما برس! �ف �ي �ث �ي عف َ الُمس�تَ ا�ث �ي ا عفِ ا �ي �ف ْ �ث عفِ

َ
ا

بر  که  بــوده اســت  خــدایــا! همیشه عــادت تو بر ایــن 
آنان برخورد  با  با مهربانی  کنی و  گنهکاران نیکویی 
کنی. اینک ما به درگاه تو رو کرده ایم پس صداى ما را 
کن و ما را ناامید نکن!  بشنو و دعاى ما را مستجاب 

.» َر�ج
َک ال�فَ ل ِلول�يّ ّ

»اللهّم َعحجِ



ع  ا�ݓ
ظ

م�

1 . الخصال ، أبو جعفر محّمد  بن علي  بن الحسین  بن بابویه القّمي 
کبر  أ علي  تحقیق :  ) ت ۳8۱ هـــــــ ( ،  الــصــدوق  بالشیخ  الــمــعــروف 
الحوزة العلمیة ،  في  المدّرسین  جماعة  منشورات  قّم :  الغفاري ، 

الطبعة االولی، ۱۴۰۳ هـ.
2 . الغيبة ، أبو جعفر محّمد  بن الحسن  بن علي  بن الحسن الطوسي 
) ت ۴6۰ هـ ( ، تحقیق : عّباد اهلل الطهراني ، وعلي أحمد ناصح ، قّم : 

مؤّسسة المعارف اإلسالمیة ، الطبعة األولی ، ۱۴۱۱ هـ .
إسحاق  یعقوب  بن  محّمد  بن  ــالم  اإلس ثقة  أبو جعفر  الکافي ،   . 3
کبر الغفاري ، طهران :  الکلیني الرازي ) ت ۳۲9 هـ ( ، تحقیق :علي أ

دار الکتب اإلسالمیة ، الطبعة الثانیة ، ۱۳89 هـ .
4 . بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار: ، محّمد  بن محّمد 
تقي المجلسي) ت ۱۱۱۰ هـ ( ، طهران : دار الکتب اإلسالمیة ، الطبعة 

ولی ، ۱۳86 هـ .
ُ
األ

القّمي  الصّفار  الحسن  محّمد  بن  أبو جعفر  بصائر الدرجات ،   . 5
المرعشي ،  اهلل  آیــة  مکتبة  قــّم :  ) ت ۲9۰ هـــــ ( ،  فــروخ  بابن  المعروف 

الطبعة األولی ، ۱۴۰۴ هـ .
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الطوسي  الحسن  محّمد  بن  المقنعة ،  شرح  في  األحکام  تهذیب   . 6
) ت ۴6۰ هـ ( ، تحقیق : السّید حسن الموسوي ، طهران : دار الکتب 

اإلسالمیة ، الطبعة الثالثة ، ۱۳6۴ ش .
ــلــي  ــغــّمــة فــي مــعــرفــة األئـــّمـــة: ، عــلــي  بــن عــیــس اإلرب کــشــف ال  . 7

) ت 69۳ هـ ( ، بيروت : دار األضواء ، الطبعة الثانیة ، ۱۴۰۵ هـ .

أبــو جــعــفــر مــحــّمــد  بــن علي  بن  الــنــعــمــة ،  ــام  ــم وت ــن  ــدي ال کــمــال   . 8
الحسین  بن بابویه القّمي المعروف بالشیخ الصدوق ) ت ۳8۱ هـ ( ، 
کــبــر الــغــّفــاري ، قـــّم : مــؤّســســة الــنــشــر اإلســالمــي  تــحــقــیــق : عــلــي أ

التابعة لجماعة المدّرسین ، الطبعة األولی ، ۱۴۰۵ هـ .
ي )ق 9 هـ ( ، قّم : 

ّ
9 . مختصر بصائر الدرجات ، حسن  بن سلیمان الحل

في  یة  الحیدر المطبعة  منشورات  طبعة  عن  باألوفست  انتشارات 
النجف األشرف ، ۱۳۷۰ ش.

الــحــجــج علی  االثـــنـــي عــشــر: ودالئـــــل  ــة  ــّمـ ــنــة مــعــاجــز األئـ 10 . مــدی
ــي) ت ۱۱۰۷ هــــ ( ،  ــران ــح ــب ال الحسیني  سلیمان  هــاشــم  بــن  الــبــشــر ، 
المعارف  مــؤّســســة  قـــّم :  الــهــمــدانــي ،  الــمــوالئــي  ــّزة  اهلل  عــ تحقیق : 

اإلسالمیة ،الطبعة األولی ،۱۴۱۳ هـ .
النوري  حسین  المیرزا  المسائل ،  ومستنبط  الوسائل  مستدرک   . 11
) ت ۱۳۲۰ هـ ( ، تحقیق : مؤّسسة آل البیت: ، قّم : مؤّسسة آل البیت: ، 

الطبعة األولی ، ۱۴۰8 .
بابویه  الحسین  بن  أبو جعفر محّمد  بن علي  بن  األخبار ،  معاني   . 12
کبر  القّمي المعروف بالشیخ الصدوق ) ت ۳8۱ هـ ( ، تحقیق : علي أ
لجماعة  التابعة  اإلسالمي  النشر  مؤّسسة  قّم :  ۱۳۷9 هـ ،  الغّفاري ، 

المدّرسین ، الطبعة األولی ۱۳6۱ هـ .
) ت ۱۱۰۴ هـــ ( ،  العاملي  الحّر  الحسن  محّمد  بن  الشيعة ،  وسائل   . 13
إلحیاء  البیت:  آل  مؤّسسة  قــّم :  الــبــیــت: ،  آل  مؤّسسة  تحقیق : 

التراث ، الطبعة الثانیة ، ۱۴۱۴ هـ .
ــو عــلــي الــفــضــل  بــن الــحــســن الــطــبــرســي  ــاق ، أب ــ ــ 14 . مـــکـــارم األخ
) ت ۵۴8 هـ ( ، تحقیق : عالء آل جعفر ، قّم : مؤّسسة النشر اإلسالمي ، 

الطبعة األولی ، ۱۴۱۴ هـ .
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الحویزي  الــعــروســي  جمعة  علّي بن  عبد  الثقلين ،  ــور  ن تفسير   . 15
تي ، قّم : مؤّسسة  )ت ۱۱۱۲ هـ ( ، تحقیق : السّید هاشم الرسولي المحاّل

إسماعیلیان ، الطبعة الرابعة، ۱۴۱۲ هـ .
الطوسي  بالشیخ  المعروف  الحسن  محّمد بن  جعفر  أبو  األمالي،   . 16
الطبعة  الثقافة ،  دار  قــّم :  البعثة ،  مؤّسسة  تحقیق :  ـــ ( ،  ــ )ت ۴6۰ ه

ااُلولی ، ۱۴۱۴ هـ .
ــدوق(  ــص ال )الــشــیــخ  الــقــّمــي  بــابــویــه  علي بن  محّمد بن  األمــالــي ،   . 17
)ت ۳8۱ هـ ( ، تحقیق : مؤّسسة البعثة ، قّم : مؤّسسة البعثة ، الطبعة 

ااُلولی ، ۱۴۱۷ هـ .
18 . أمالي المفيد ، أبو عبد اهلل محّمد  بن النعمان العکبري البغدادي 
ولي  ُاستاد  حسین  تحقیق:  )ت ۴۱۳ هـــ ( ،  المفید  بالشیخ  المعروف 

کبر الغّفاري ، قّم : مؤّسسة النشر وعلي أ
19 . بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار ، محّمد بن محّمد 
تقي المجلسي ) ت ۱۱۱۰ هـ ( ، طهران : دار الکتب اإلسالمیة ، الطبعة 

ااُلولی ، ۱۳86 هـ .
20 . تفسير العّياشي، أبو النضر محّمد  بن مسعود السلمي السمرقندي 
الرسولي  هاشم  السّید  تحقیق :  ـــ (،  )ت ۳۲۰ هــ بالعّیاشي  المعروف 

تي ، طهران : المکتبة العلمّیة ، الطبعة ااُلولی ، ۱۳8۰ هـ . المحاّل
العلمّیة  الهیئة  تحقیق :  المهدي ؟ع؟ ،  اإلمــام  أحادیث  معجم   . 21
مؤّسسة  في  العلمّیة  الهیئة  قّم:  اإلسالمّیة ،  المعارف  مؤّسسة  في 

المعارف اإلسالمّیة ، الطبعة ااُلولی، ۱۴۱۱ هـ .
الموسوي  محّمد  میرزا  للقائم،  الدعاء  فوائد  في  مکيال المکارم   . 22
اإلصفهاني، تحقیق: السّید علي عاشور، بيروت: مؤّسسة األعلمي 

للمطبوعات، الطبعة ااُلولی، ۱۴۲۱ هـ .
رشید  جعفر  أبــو  شــهــر آشــوب ( ،  ابــن  )مناقب  طالب  أبــي  آل  مناقب   . 23
الدین محّمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ) ت ۵88 هـ ( ، قّم : 

المطبعة العلمیة .





1ـ کتاب )مکيال المکارم( اثر کيست؟ موضوع آن چيست؟
الف(آیت اهلل موسوی اصفهانی ــ وظایف مومنان

ب( آیت اهلل مصالیی یزدی ــ فواید دعا برای ظهور
ج( آیت اهلل مصالیی یزدی ــ وظایف مومنان

د( آیت اهلل موسوی اصفهانی ــ فواید دعا برای ظهور 

2ـ منظور از  ]زیاد دعا کردن برای ظهور[  چيست؟
الف( دعا کردن بعد از نماز

ب( صد بار دعا کردن در روز
ج( هر روز صبح دعا کردن

د( دعا در روزهای خاص

3ـ ماجرای عبدالرحمن اصفهانى به چه مطلب مهمى اشاره دارد؟
الف( اگر کسی برای امام زمان؟ع؟ دعا کند عاقبت به 

خیر می شود.
به  عاقبت  کند  دعا؟ع؟  زمان  امام  برای  کسی  اگر  ب( 

خیر شده و زندگی او برکت می گیرد
ج( اگر کسی برای امام زمان؟ع؟ دعا کند عاقبت به خیر 
شده زندگی او برکت گرفته و دعای او مستجاب می شود.

د( گزینه الف و ب صحیح است.

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݡی

ه اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݩݩݩݩظ

ݭݭيݡں ݫ ݫ ݣݣݣݣݣىݭݭݫ
ݨݨݨݨݦظ

ݢݠگر ݢ سواال�ت ݢ
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است؟  شده  روایــت  معصومين؟مهع؟  از  کداميک  از  حدیث  اين  4ـ 
»کسانى از فتنه های آخر الزمان نجات پيدا مى کنند که به اعتقاد 
دهد  توفيق  خداوند  و  بمانند  ثابت  مهدی؟ع؟  حضرت  امامت  به 

که برای ظهور دعا کنند.«
الف( حضرت امام رضا؟ع؟ 
ب( حضرت امام جواد؟ع؟ 

ج( حضرت امام حسن عسکری؟ع؟
د( حضرت امام محمد باقر؟ع؟

5ـ اين حدیث در کدام یک از کتب شيعه نقل شده است؟ »وقتى 
زیاد  را  شخص  آن  روزی  خداوند  کند  دعــا  مومنى  بــرای  شخصى 

مى کند و باها را از او دور مى گرداند«
الف( بحاراالنوار عالمه مجلسی
ب( کتاب کافی شیخ کلینی

ج( امالی شیخ طوسی
د( امالی شیخ صدوق

خواهد  شفاعت  کسانى  چه  از  قيامت  روز  در  ؟ص؟  اکرم  پيامبر  6ـ 
کرد؟ 

الف( از کسی که خاندان پيامبر را یاری کند
ب( کسی که حاجات خاندان پيامبر را برآورده کند

یاری  را  پيامبر  خــانــدان  زبانش  و  قلب  با  که  کسی  ج( 
کرده و سختی را از آنان دور کند

د( هر سه مورد
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7ـ شرکت در مجلسى که با یاد اهل بيت؟مهع؟ همراه است باعث 
مى شود .....

الف( انسان افسردگی نگیرد
ب( انسان دچار دلمردگی نشود

ج( شیطان نمیتواند باورهای انسان را به یغما ببرد
د( هر سه مورد

8ـ تفسير آیه }الست بربکم قالوا بلى ...{ کدام است؟
الف( معرفی جانشینان خداوند و امر به طاعت از آنها

ب( شناخت حضرت حجت؟جع؟ و اعتراف به مقام ایشان
ج( عهد و پيمان بستن با خداوند در مورد ائمه و نشکستن 

آن پيمان
د( همه موارد

را چه  بــن حــکــم(  )هــشــام  بــه  امــام جعفر صـــادق؟ع؟ علت احــتــرام  9ـ 
فرمودند؟

ــان خــود مــا را یــاری  الــف( ایــن جــوان بــا دســت و دل و زب
می کند.

ب( این جوان اعمال حج را کامل انجام داده است.
ج( این جوان به پدر و مادر خود خدمت نیکو می کند.

یش سفیدان احترام می گذارد. د( این جوان به ر

10ـ به فرموده امام جعفر صادق؟ع؟ برآورده کردن حاجت مومن بهتر 
از ...... است.

الف( یک طواف
ب( هفت طواف

ج( ده طواف
د( بيست طواف
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11ـ چه چيزهايی باعث خوشحالى و روشنى چشم شيعيان در لحظه 
جان دادن مى شود؟

الف( پيامبر ؟ص؟ را می بيند.
ب( حضرت علی؟ع؟  را می بيند.

ج(  پيامبر و حضرت علی؟امهع؟ را می بيند.
د( حضرت مهدی؟ع؟ را می بيند.

12ـ بهترين مفسران قرآن چه کسانى هستند؟
الف( علمای زمان
ب( عالمان شیعه
ج( اهل بيت؟مهع؟

د( همه موارد

13. هر کسى با اخاص برای ظهور امام زمان دعا کند در بهشت 
همسایه ............. خواهد بود.

الف( پيامبر ؟ص؟
ب( حضرت علی؟ع؟

ج( حضرت مهدی؟ع؟ 
د( حضرت زهرا؟اهع؟

14. هر شيعه ای که از حضرت على؟ع؟ پيروی کند٬ در روز قيامت 
چند نفر را مى تواند شفاعت کند؟

الف( ۴۰ هزار نفر
ب( ۵۰ هزار نفر
ج( 6۰ هزار نفر
د( ۷۰ هزار نفر
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یارانشان  از  یک  کــدام  به  را  حدیث  اين  باقر؟ع؟  محمد  امــام  15ـ 
مى دهد  انجام  غيبت  زمــان  در  مومن  که  کــاری  بهترين   « فرمودند 
زبانش را حفظ کند تا رازی را اشکار نسازد و همواره در خانه اش 

باشد تا به فتنه مبتا نشود«
الف( زراره

ب( کمیت اسدی
ج( جابر

د( محمد بن مسلم

16. رحمت خاص خدا چه زمانى بر ما نازل مى شود؟
الف( هنگام نزول باران

ب( وقتی با دعا برای ظهور دل حضرت حجت؟ع؟ را شاد کنیم.
ج( وقتی از گناهان خود توبه کنیم.

د( هیچکدام از موارد صحیح نمی باشد.

17ـ اين حدیث از کدام یک از معصومين؟مهع؟ روایت شده است؟ 
صورت  به  شــادی  آن  قبر  هنگام  در  کنيم  شاد  را  مومنى  دل  »وقتى 

جوان زيبارويی آشکار مى شود و دل مرده را شاد مى کند.«
الف( امام محمد باقر؟ع؟

ب( امام جعفر صادق؟ع؟
ج( امام موسی کاظم؟ع؟

د( امام رضا؟ع؟

18ـ دعا برای ظهور حضرت حجت؟ع؟ ........

الف( ارزشش بيش از هزار حج است.
ب( عصاره همه خوبی هاست.
ج( وظیفه هر شیعه منتظر است

د( همه موارد
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19. یکى از بهترين راه های شکر نعمت اين است که ..........
یم الف( به سوی رستگاری قدم بردار

ب( از حضور عالمان بهره ببریم
ج( برای ظهور حضرت حجت دعا کنیم

د( کارهای نیک انجام دهیم

20ـ چگونه مجالس دعا برای ظهور را تبدیل به فرهنگ عمومى کنيم؟
الف( با برپایی مجالس دعای ندبه

ب( برپایی مجالس در مساجد و حسینیه ها
ج( برپایی مجالس در همه مناسبت های مذهبی

د( همه موارد


