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 رسیدن به معرفت خداوند در گرو رسیدن به معرفت امامموضوع: 

 (سخنرانی شب نوزدهم رمضان، آستان مقدس امامزاده ابراهیم)

 فهرست مطالب این سخنرانی

 قدر شب اهمیت و جایگاه

 اسرائیلی بنی پیرزن باالی همت

 دهد می قسم علی آبروی به را خداوند اسالم پیامبر وقتی

 !کرد شیعه را وهابیون ساله پنجاه ُمبّلغ که روایتی

 (علیه هللا سالم) زمان امام معرفت های جلوه از جلوی

 !بخوابد رضا امام اختصاصی رختخواب در شد توفیق که راوی

 دهد می خبر ابوبصیر درونی اسرار از( علیه هللا سالم)صادق امام وقتی

 امام معرفت برای برمیان راه

 (علیه هللا سالم) امیرالمؤمنین مصیبت ذکر

 گرفتن سر به قرآن معنوی مراسم



اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم ال حول و ال قوة إال بالله العلی العظیم حسبنا هللا و نعم 

 .الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

لعزة و القدرة و الجبروت ثم الصالة و السالم علی سیدنا و سید توکلت علی الحی الذی ال یموت و استعنت بذی ا

القاسم محمد  األرض بأبا یالسماء بأحمد و ف یاألولین و اآلخرین حبیبنا و حبیب إله العالمین الذی سمی ف

 )صلی هللا علیه و آله و سلم(

النا و سیدنا حجة بن الحسن و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین ال سیما مو

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا .روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداه

گوییم. فرارسیدن ایام شهادت جانسوز و هایش به ویژه نعمت والیت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

االئمة امیرالمؤمنین را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش حضرت مظلومانه مولی الموحدین یعسوب الدین أبو 

مندان به اهلبیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت بقیة هللا األعظم )ارواحنا فداه( و همه عالقه

 کنم.عرض می

اداش ما را در دهم پخدا را به آبروی امیرالمؤمنین و والیت و غربت و مظلومیت و فرق شکافته علی سوگند می

خواهیم بر سر از خداوند متعال میولی عصر قرار بدهد، ان شاءهللا.  فرج موالیمان حضرت ،این مصائب جانکاه

ما منت بگذارد و همه ما را از سربازان خاص موالیمان حضرت ولی عصر و از خواص آن حضرت و شهدای 

 رکابش قرار بدهد.

شم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر، مطالبی را نورانی امامزاده ها امشب در این محفل نورانی و کنار بارگاه

عزیزانی که از طریق فضای مجازی در و نیز  رسیم در جمع شماکه میتا آن مقدار وار به صورت فهرست

کنیم و تقدیم میکنند، های مختلف و کشورهای اروپایی و آمریکایی برنامه را به صورت زنده مشاهده میمکان

 شب بیست و یکم در مصلی ادامه خواهد داشت.نیز قی عرایض ما البا



 جایگاه و اهمیت شب قدر

السالم(  های قدر است. امام صادق )علیهموضوع اول بحث "شب قدر" است. امشب اولین شب از شب

 فرمودند:

ْلُب  و  » ْهر   ق  ان   ش  ض  م  ْدر ل ةُ یل   ر   «اْلق 

 شب قدر، قلب ماه رمضان است.

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 8، ح 66ص 

ارزش یک انسان به قلب اوست و تمام فعالیت بدن بستگی به تپش قلب دارد. بنابراین از شب قدر به قلب ماه 

 شود.رمضان تعبیر می

هایی که قرار های ما، نعمتاست. روزیاولین شب، شب نوزدهم است که شب نوشتن مقدرات یک ساله م

است به ما برسد، مصائبی که قرار است بر اثر گناه در طول سال به ما اصابت کند و هرآنچه قرار است در طول 

 خورد.سال با او مواجه شویم امشب رقم می

حضرت ولی عصر چگونه این عوامل بستگی به این دارد که ما امشب چکار کنیم و ارتباطمان را با خدا و موالیمان 

 برقرار کنیم، بستگی دارد که ما امشب چه اعمالی انجام دهیم که بتوانیم بر سرنوشتمان تأثیرگذار باشیم.

 فرماید:به نظر من امشب بهترین عمل و بهترین کار استغفار است، زیرا خداوند متعال در قرآن کریم می

نْ  مْ کأ صاب   ما )و   ة  یُمص   م  ما ب  ب  ْت ک ف  ب  نْ  ْعُفوای و   مْ یکد  یأ   س  (یث  ک ع   ر 

 .کندیم عفو زین را یاریبس و ،یداداده انجام هک است یاعمال خاطر به رسد شما به یبتیمص هر



 03(: آیه 44سوره شوری )

هایی است که ما در نعمت را همه دوست داریم. آنچه برای ما قابل تحمل نیست یا سخت است، بالها و مصیبت

 رسد، محصول عملکرد ماست.هرچه به ما مین با او مواجه هستیم. اثر اعمال خودما

 ، این ارتباطاگر امشب رابطه خود را با خدا، امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه طاهره و حضرت ولی عصر خوب کنیم

 .خواهد داشتآثار زیادی در اعمال ما 

به امیرالمؤمنین عشق . یک نفر گویم که هرکسی به یکی از معصومین عشق داردهایم میمن همیشه در صحبت

خواهد با او عشق کند، دیگری به حضرت فاطمه زهرا یا امام حسین عشق دارد، یکی به قمر بنی دارد و می

 هاشم و دیگری به حضرت علی اصغر عشق دارد.

غفار رابطه را در طول سال حفظ کنید. است اینرود. تالش کنید بستگی دارد که هرکسی روح و قلبش به کجا می

 کنید و از خداوند عالم بخواهید از سر تقصیرات ما بگذرد.

همت مان خیلی باال باشد. از خداوند گویم: ما باید دانند که همیشه میدیدند میرا ا های مدوستانی که بحث

در  درخواست نکنیم که تنها گناهانمان را ببخشد، بلکه فراتر از بخشش از خداوند متعال بخواهیم. خداوند عالم

 فرماید:قرآن کریم می

نْ ) ن   و   تاب   م  ل   و   آم  م  الا  ع  م  ُأْولئ ك   صال حاا  ع  دِّلُ  ف  مْ  اللَّهُ  ُيب  ئات ه  يِّ نات س  س   ( ح 

 لیتبد حسنات به را گروه نیا گناهان خداوندهر کس توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجان دهد، 

 .کندیم

 03(: آیه 42سوره فرقان )

 در دعای خود دارند: )سالم هللا علیه(مقدس امام زین العابدین وجود



ل   يا دِّ ئات   ُمب  يِّ ها السَّ ن   ب اْضعاف  نات   م  س  ْضل   ُذو انَّك   اْلح  ظيم اْلف    اْلع 

ان   )دعای دوم؛ و   04: ص السجادية، الصحيفة نْ  ك  ائ ه   م  ل ْيه   ُدع  مُ  ع  ال  ا ب ْعد   السَّ ذ  يد   ه  ْحم  ي التَّ ة  ال ف  ال  ل ى صَّ  ع 

ُسول   لَّى اللَّه   ر  ل ْيه   اللَّهُ  ص   ( آل ه و   ع 

را به چندین برابر  هاآنبخشد، بلکه گناهانمان را می خداوند نه تنهااگر رابطه ما با خداوند رابطه خوبی باشد 

 کند.حسنه مبدل می

بینیم که خداوند عالم گناه دروغ ما را یک مرتبه میو توبه کردیم، اگر مرتکب غیبت، دروغ یا گناهان دیگر شدیم 

ها به چندین هزار رکعت نماز مبدل کرد. از کرم خدا بعید نیست، زیرا وعده خود اوست. ما باید در این شب

 را باال ببریم.همت 

 همت باالی پیرزن بنی اسرائیلی

داشت اعم از یک گوسفند یا  زنم قضیه مرد عربی که پیغمبر اکرم در بیابان مهمان او شد. او آنچهمن مثال می

بز را ذبح کرد و از حضرت پذیرایی کرد. پیغمبر اکرم فرمود: وقتی به مدینه آمدی نزد من بیا تا خوبی تو را 

 جبران کنم.

خواهی از من بخواه. حساب خواهی؟ هرچه میمرد روزی به مدینه خدمت حضرت آمد. حضرت فرمود: چه می

 از من بخواه.  دوست داریدهد هرچه یق است و دستور میکنید رسول گرامی اسالم اشرف خال

خواهم. پیغمبر اکرم تقاضای او را او عرضه داشت: یا رسول هللا! صد رأس گوسفند و پنجاه بز و ده شتر می

 اجابت کرد و او اموال خود را گرفت و رفت.



خواهم وارد بحث دیگر د، زیرا میپیغمبر اکرم بسیار تأسف خورد و ناراحت شد. عزیزان به این نکته دقت کنن

شوم. حضرت فرمود: ای کاش این مرد عرب به اندازه آن پیرزن بنی اسرائیل همت داشت. اطرافیان عرضه 

 داشتند: یا رسول هللا! قضیه چیست؟

گشت. به حضرت خبر دادند که پیرزنی در فالن حضرت فرمود: حضرت موسی به دنبال قبر حضرت یوسف می

 کان قبر حضرت یوسف را بلد است.که مروستاست 

پیرزن را پیدا کردند و نزد حضرت موسی آوردند و حضرت از او پرسید: آیا تو قبر حضرت یوسف را بلد هستی؟ 

دهی؟ پیرزن گفت: نه. حضرت پرسید: چرا به ما نشان او گفت: بله. حضرت پرسید: آیا قبر را به ما نشان می

 دهی؟نمی

از شما سه خواهش دارم. اگر سه خواهش من برآورده شود قبر حضرت یوسف را به پیرزن گفت: یا موسی! من 

 دهم، در غیر این صورت همکاری نخواهم کرد.تو نشان می

ساله  82ه یک دختر جوان ساله هستم ب 843حاجت اول من این است که از خدا بخواهی مرا که یک پیرزن 

 . حضرت موسی قبول کرد.تبدیل کند

خواهم همسر پیغمبر اولوالعزم همانند حضرت موسی شوم. حضرت خواسته ین است که میحاجت دوم من ا

 دوم او را اجابت کرد و او را به عقد خود درآورد.

خواهم در بهشت هم همنشین و همسر تو باشم. حضرت موسی خواسته سوم میحاجت سوم من این است که 

 او را هم اجابت کرد.

کاش این مرد عرب به اندازه این پیرزن همت داشت. وقتی که من گفتم: هرچه رسول گرامی اسالم فرمود: ای 

 خواست که سعادت دنیا و آخرتش را تضمین کند.خواهی بخواه، او باید چیزی میمی



ها را باال ببرید. خدایی که ملکوت آسمان و زمین در دست روید همتدوستان عزیز امشب که در خانه خدا می

 اوست،

نْ  کاْلُملْ  یُتْؤت   کلْ اْلمُ  کمال  ) ْنز عُ  و   ت شاءُ  م  نْ  کاْلُملْ  ت  مَّ ز   و   ت شاءُ  م  نْ  ُتع  ل   و   ت شاءُ  م  نْ  ُتذ   (ت شاء م 

 را ومتکح ،یبخواه سک هر از و ،بخشییم ومتکح ،یبخواه سک هر به ،ییتو هاحکومت کمال

 .کنییم خوار یبخواه را هک هر و ،دهییم عزت ،یبخواه را سک هر ،گیرییم

 46(: آیه 0سوره آل عمران )

 عزت دست اوست، ذلت دست اوست، ملک و ملکوت مال اوست، تفضالت دست اوست.

نْ  کاْلُملْ  یُتْؤت  )  (ت شاءُ  م 

ها را باال ببرید و حاجات کوچک نخواهید. در رأس حوائج فرج حضرت ولی عصر، رفع گرفتاری امشب همت

و به چندین برابر حسنه گناهانمان را ببخشد  اوالا م و از خداوند بخواهیم مسلمین، بخشش گناهان را قرار بدهی

 دانید.در آخر هر حاجتی دارید خودتان میمبدل کند، 

 پیامبر اسالم خداوند را به آبروی علی قسم می دهدوقتی 

تقاضا امشب متعلق به حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( است، همو که وقتی از رسول گرامی اسالم 

ا! به آبروی علی فرماید: خدایبرد و میکند: یا رسول هللا! برای من دعا کنید؛ پیغمبر اکرم دست خود را باال میمی

 حاجت علی را بده!

عموی پیغمبر اکرم و دیگر صحابه که در جلسه حضور داشتند، عرضه داشتند: یا رسول هللا! این چه « عباس»

حضرت فرمود: من نگاه کردند. نوان یک فرد عادی نگاه میامیرالمؤمنین به ع به هاآندعایی بود کردید؟ زیرا 

 دادم! تر از علی ندیدم. بنابراین خدا را به آبروی علی قسمتر و گرامیکردم و در درگاه الهی عزیزتر، محبوب



ق   ا للُهم» لى   ب ح  ند ك   ع  ر ع  ل ى   ا غف  ُقلُت ! ل ع  ا:  ف  ُسول   ی  ا(! ص) هللا   ر  ا م  ذ  ا؟ ه  ال   الُدع  ق  د   ا و  :  ف  مُ  ا ح  نك   ا كر   م 

ل یه   عُ  ع  ا ست شف   «ا ل یه   ب ه   ف 

 ؛ابوالفضل محمد ابراهيم،: مصحح/  محقق ؛هللا هبه بن الحميد عبد الحديد، أبي ابن البالغة، نهج شرح

 086: ص ،43ج ؛ق 8434: قم ،النجفي المرعشي هللا آية مكتبة: ناشر

وظایف  ینتربزرگخانه امیرالمؤمنین و فرزند بزرگوارش حضرت حجة بن الحسن برویم. یکی از  بدربنابراین 

ای ناگسستنی تبدیل کند، معرفت و شناخت ما به مقام امامت تواند رابطه ما را با امیرالمؤمنین به رابطهما که می

 است.

 هلبیت مشتری دارد، معرفت و شناخت است.دقت کنند آنچه در بازار خرید الهی و بازار خرید ا خوبعزیزان 

خواند. زیاد نماز می ترین انسان کیست؟ شخصی گفت: کسی کهروزی پیغمبر اکرم به صحابه فرمود: بافضیلت

 گیرد. حضرت فرمود: خیر.حضرت فرمود: خیر. شخص دیگر گفت: کسی که بیشتر روزه می

. حضرت فرمود: خیر! افراد دیگر گفتند: آن کسی که کندشخص دیگر گفت: کسی که زیاد در راه خدا انفاق می

ترین انسان زیاد جهاد رفته است، حضرت فرمود: خیر. مردم عرضه داشتند: یا رسول هللا! پس بافضیلت

 فرمود: کیست؟

لُ » اناا یإ   مْ کأ ْفض  لُ  م  ة مْ کأ ْفض  ْعر ف   «م 

 است.هرکسی که ایمان و معرفتش باال باشد، مقام و منزلتش هم باالتر 

، ص 0ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 00، ح 84



کرد. مالئکه به عبادت میهمه چیز بستگی به معرفت دارد. در میان بنی اسرائیل عابدی بود که شبانه روز 

کشد، اما در ت است و این همه سختی میخداوند عرضه داشت: خدایا! این بنده تو شبانه روز مشغول عباد

 م.یبینو نمیابارگاه تو مقامی برای 

نزد عابد آمدند و مقداری با او  مالئکهحضرت فرمود: بروید کمی با او حرف بزنید تا قضیه برایتان روشن شود. 

 حرف زدند و از او پرسیدند: باالترین آرزوی تو چیست؟

هستم که این همه کاه و یونجه و علف در اینجا وجود دارد. ای کاش االغ مشغول عبادت  جااین درعابد گفت: من 

مالئکه به هم نگاه کردند و ها یک شکم سیر بخورد. از این علفچراندم تا خداوند در اینجا بود که من او را می

 سوار است.دیدند که معرفت این شخص نسبت به خداوند یک خدای االغ

شود توحید وهابیت است که معتقدند خداوند هرشب نصف شب سوار االغ میتوحید این شخص درست همانند 

کند تا او را استغفار هر کسی گناهی کرده  فریاد می زندها فروشآید و همانند سبزیو به آسمان دنیا می

بر  می شود، سوارزمان طلوع فجر  و حاجت بندگان را بدهم. وقتی که جابت کنمحاجتی دارد بخواهد تا ا ببخشم؛

 !!رودیمباال االغ می شود و 

؟ من گفتم: اگر انسان پیدا می کندای گفت: انسانی که عقل داشته باشد، آیا چنین عقیدهیکی از دوستان می

عقل ندارد که وهابی شده است! به قول معروف به شتر گفتند:  حتماا شود. او عقل داشته باشد که وهابی نمی

 است است؟!گردنت کج است. او گفت: کجایم ر

 غ پنجاه ساله وهابیون را شیعه کرد!بلّ روایتی که مُ 

یک روایت در کتاب  بودم؛: من پنجاه سال مبلغ اهل سنت و سلفیون گفتاز دانشمندان بزرگ سوریه می یکی

 ای از او در مورد روایت سؤال کردند.شیعه شدم. عدهمن باعث تشیع من شد و « صحیح بخاری»



آید، تا طلوع فجر در آسمان خداوند عالم وقتی از باال با االغ پایین میگوید که خاری میروایت صحیح باو گفت: 

 رود.شود و باال میدنیا هست. وقتی که سپیده دمید، خداوند سوار االغ می

خداوند منتظر است های دیگر هم هست. آمریکا و قاره آخر این خدا تنها خدای خاورمیانه نیست، خدای اروپا و

ز یک جای کره زمین طلوع جر شود، کره زمین هم که کروی شکل است و در هر لحظه از لحظات شبانه روتا ف

تواند باال برود. شود و نمیاگر خداوند با االغ در کره زمین بیاید، دیگر تا ابد در کره زمین زندانی میفجر است. 

در هر لحظه از لحظات شبانه  چرخش است وزمین همینطور در حال منتظر طلوع فجر است و کره  دائماا خداوند 

 روز که تصور کنید یک جا طلوع فجر است.

گوید: من فهمیدم که این روایات، روایات ساختگی است و نتیجه دور افتادن از اهلبیت است. بنابراین به او می

 نیست. های مسخره خبریسراغ اهلبیت آمدم و دیدم که در روایات اهلبیت از این خرافات و روایات

 )سالم هللا علیه(زمان  جلوی از جلوه های معرفت امام

یکی از مسائلی که ما باید در رابطه با اهلبیت و امیرالمؤمنین داشته باشیم، این است که معرفتمان را باال ببریم. 

 روایات متعدد در این زمینه داریم.

نْ  » ات   م  ْف  ل مْ  و   م  ْعر  ام   ي  ان ه   إ م  م  ات   ز  يت   م  ة ةا م  ل يَّ اه   « ج 

ت از دنیا رفته هرکسی بمیرد در حالی که نسبت به امام زمانش معرفت نداشته باشد، به مرگ جاهلی

 است.

، اسالميه: ناشر ،اكبر على غفارى،: مصحح/  محقق، على بن محمد بابويه، ابن النعمة، تمام و الدين كمال

 3، ح 433: ص ،4ج ،ق 8032: چاپ سال، تهران



فرماید ن روایت بیان نشده که هرکسی امام نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است، بلکه میدر ای

 هرکسی معرفت به امام نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.

پانزده جلسه هم وقت ، دهدر رابطه با معرفت به امام حرف زیاد است. شاید اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم، 

 کنم.نیاز باشد و کم بیاید. من چند نکته را در رابطه با معرفت امام اشاره می

های معرفت امام این است که ما احساس کنیم ائمه اطهار )علیهم السالم( حجج الهی و واسطه یکی از جلوه

نفس کشیدن  رسد، توسط اهلبیت است.فیض میان ما و خداوند عالم هستند و هرآنچه به ما از خداوند عالم می

وارد شده  همانطور که در مورد آن بزرگوار ما هم به برکت اهلبیت و حضرت صاحب الزمان )ارواحنا فداه( است.

 است:

ه  یب  » ق   ْمن  ر   ُرز  ه   و   یاْلو  ت   ب ُوُجود  ت  اء و   اأْل ْرُض  ث ب  م   «السَّ

 ،یاعلم: مصحح/  قق، محیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهی، نوالجنان مفتاح -المعاد زاد

 الكبير العديلة ، باب دعاء440ص  ،ینعالءالد

های بنده از عزیزان تقاضا دارم مقداری روی این قضیه تأمل کنند و همچنین از جوانان عزیز تقاضا دارم کتاب

را مطالعه کنند « کتاب الحجة»باب « اصول کافی»کتاب  مخصوصاا مختلفی که در این زمینه نوشته شده است 

 روایات بسیار زیبایی در معرفت امام دارد. که

معرفت امام باب دارد که روایات بسیار خوب و شیرینی در « بصائر الدرجات»کتابی تحت عنوان « مرحوم صفار»

نوشته شده  در محوریت حضرت مهدی عمدتاا دارد که « کمال الدین»کتابی به نام « مرحوم شیخ صدوق»دارد. 

 طه با معرفت امام دارد.است و روایات خوبی در راب



اثر « کفایة األثر»دارد که در این زمینه خوب کار شده است. کتاب « الغیبة»کتابی به نام « شیخ طوسی»

 کتاب دیگری است که در این زمینه سنگ تمام گذاشته است.« مرحوم خزاز»

های معرفت نم. یکی از جلوههای معرفت امام اشاره کنم و بیش از این شما را خسته نکمن به یک نکته از جلوه

امام این است که ائمه اطهار )علیهم السالم( به اذن هللا تبارک و تعالی از تمام اعمال و کردار قلبی و غیبی ما 

 باخبر هستند.

ه مجلسی عالمهای بزرگ شیعه است و کی از کتاباند. این کتاب یرا شنیده« بحاراالنوار»دوستان اسم کتاب 

آن را در صد و ده جلد نوشته است. جلد پنجاه و یکم و پنجاه و دوم و پنجاه و سوم این  لی علیه()رضوان هللا تعا

 کتاب مخصوص روایات حضرت مهدی است.

آمده  )رضوان هللا تعالی علیه(« شیخ مفید»توقیعی از حضرت ولی عصر به  804در جلد پنجاه و سه صفحه 

 فرماید:زهای این توقیع نکته ظریفی دارد. حضرت میاست که توقیع مفصلی است، اما در یکی از فرا

نَّا» إ  ْلُمن ا ُط یح  ی ف  ائ کم ع  أ ْنب   «ب 

 به شیعیان بگویید که ما به همه اعمال شما احاطه علمی داریم.

نَّا ْعُزُب ی ال   و  » نْ  ء  یش   ع  ار کم م   «أ ْخب 

 و چیزی از شما بر ما پوشیده نیست.

، 20ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 0، ح 802ص 



معرفت ما نسبت به امام این چنین باشد که  واقعاا این روایت متعلق به موالیمان حضرت ولی عصر است. اگر 

معصوم به اذن  گذرد امامزند چه در ظاهر و چه در باطن و حتی آنچه از ذهن ما هم میبدانیم آنچه از ما سر می

 کنیم.هللا از او باخبر است، اعمال خود را اصالح می

 !بخوابددر رختخواب اختصاصی امام رضا شد  توفیقراوی که 

از روات خاص امام رضا و امام جواد است. « احمد بن ابی نصر بزنطی»ای را خدمت شما عرض کنم. من قضیه

ترین صحابه این دو معصوم قرار گرفت و اواخر و مقرب، سپس شیعه شد و جزبوداو ابتدا مسیحی و نصرانی 

 عمر امام کاظم را هم درک کرده است.

است، به طوری که اگر سند یک روایت به  «مشایخ الثقات»و  «اصحاب اجماع»ها جزو او به تعبیر ما حوزوی

ون و ال یرسلون اال عّمن ال یرو» زیرا اوگویند بعد از آن همه ثقه هستند برسد، می« احمد بن ابی نصر بزنطی»

 !«یوثق به

و دیگران خدمت امام رضا رسیده « صفوان»و « ابن ابی عمیر»گوید: ما با تعدادی از دوستان خود از جمله او می

تمام شد و رفتند، اما سؤاالت من از محضر امام رضا زیاد بود و  هاآنبودیم و همگی سؤاالتی داشتیم. سؤاالت 

 طول کشید.

زل ما بمان. اآلن هوا امشب را در من« احمد بن ابی نصر»خواستم بروم، امام رضا فرمود: من  نصف شب شد،

خود شرح حال این داستان را مفصل « رجال»در کتاب « مرحوم کشی»داستان مفصلی دارد و تاریک است. 

 آورده است. 



خود دستور داد در  غالمت به حضرما هم از خدا خواسته قبول کردیم. گوید: حضرت به ما تعارف کرد و او می

در « بزنطی»خوابم را پهن کنید تا آقای خوابم و رختخوابی که هرشب در آن میهمان اتاقی که من هرشب می

 آنجا استراحت کند.

کنم. داخل اتاق رفتم و گوید: وقتی که این جمله را از امام شنیدم، احساس کردم که در ملکوت پرواز میاو می

خدا امشب چه سعادتی را نصیب من کرده است که در منزل امام زمان و اتاق اختصاصی امام  با خود گفتم که

 زمان و رختخواب اختصاصی امام زمان خوابیدم.

در تاریکی وقتی نعمت الهی به ذهنم رسید، سریع به سجده رفتم و خدا را شکر کردم. سپس دیدم امام وارد 

بودن در خانه امام و خوابیدن در اتاق و رختخواب « ی نصر بزنطیاحمد بن اب»دند و فرمودند: آقای اتاق ش

 اختصاصی امام فضیلت نیست، بلکه فضیلت به تقواست!

خواستند بلند شوند، فرمودند: صعصعة! رفتند. وقتی که حضرت می« صعصعة بن صوحان»ه عیادت جدم علی ب

 آمدن من باعث نشود تا نسبت به دیگران فخرفروشی کنی.

م  کأ   )إ نَّ  ْند   مْ کر   (أ ْتقاکم اللَّه   ع 

 .شماست نیتقواتر با خداوند نزد شما ترینیگرام

 80(: آیه 43سوره حجرات )

 گوید: همین که این مطلب از ذهنم گذشت، دیدم امام رضا اطالع پیدا کردند.می« احمد بن ابی نصر»

 هداز اسرار درونی ابوبصیر خبر می د )سالم هللا علیه(وقتی امام صادق

با از کوفه گوید: ما یکی از روات خاص امام باقر و امام صادق )علیه السالم( هست که می« ابو بصیر اسدی»

 تعدادی از افراد به مدینه خدمت امام صادق رفته بودیم.



 دیدم دوستانم راهی مالقات با امام هستند لذا شب بر من غسل جنابت الزم شد و صبح قبل از اینکه غسل کنم

ابت نباید خدمت دانی که با حالت جنمگر نمی« ابو بصیر»تانم راهی شدم. وقتی که نشستیم امام فرمود: با دوس

 مردم.داختم و داشتم از خجالت میگوید: من سرم را پایین انمی« ابو بصیر»امام معصوم رسید! 

ى و  » و  ير   أ ُبو ر  ال   ب ص  لُْت  ق  خ  ين ة   د  د  ان ْت  و   اْلم  ي ك  ع  يْ  م  ة  ُجو  ي  ْبُت  ل ي ر  أ ص  ا ف  ْنه  ْجُت  ُثمَّ  م  ر  ام   إ ل ى خ  مَّ يُت  اْلح  ل ق   ف 

اب ن ا ة   أ ْصح  يع  ُهون   ُهمْ  و   الشِّ جِّ و  ر   إ ل ى ُمت  ْعف  د   ْبن   ج  مَّ ْفُت  ع ُمح  خ  ُقون ي أ نْ  ف  ْسب  ُفوت ن ي و   ي  ُخولُ  ي  ل ْيه   الد  ْيُت  إ  ش  م   ف 

ُهمْ  ع  ى م  تَّ ْلُت  ح  خ  ار   د  ا الدَّ ل مَّ ُثْلُت  ف  د يْ  ب ْين   م  ْبد   أ ب ي ي  ر   ع اللَّه   ع  ال   ُثمَّ  إ ل يَّ  ن ظ  ا ق  ير   أ ب ا ي  ا أ   ب ص  ل ْمت   م   ُبُيوت   أ نَّ  ع 

اء   ي  د   و   اأْل ْنب  اء   أ ْوال  ي  ا ال   اأْل ْنب  ْدُخُله  ْيُت  اْلُجُنُب  ي  ْحي  اْست  ا ل هُ  ُقْلُت  و   ف  ُسول   اْبن   ي  نِّي اللَّه   ر  يُت  إ  اب ن ا ل ق  يُت  أ ْصح  ش   ف خ 

ن ي أ نْ  ُفوت  ُخولُ  ي  ُهمْ  الد  ع  ا إ ل ى أ ُعود   ل نْ  و   م  ْثل ه  ْجت و   م  ر   «خ 

 عليهم البيت آل مؤسسة: مصحح/  محمد، محقق بن محمد العباد،مفيد، على هللا حجج معرفة في اإلرشاد

 812: ص ،4ج السالم؛

ها گوید: من در کوفه برای خانمکند و مییه بسیار شیرینی دارد. خود او تعریف میقض« ابو بصیر»همین آقای 

با زن نامحرم ، آنهم جلسه آموزش قرآن داشتم. روزی با یکی از شاگردانم شوخی کردم، غافل از آنکه شوخی 

ا یک زن چرا ب« ابو بصیر»وقتی خدمت امام باقر رسیدم، حضرت فرمود: مجرد یک سری عواقبی دارد. زن 

 م شوخی کردی؟ این دور از تقواست! نامحر

نْ » ير   أ ب ي ع  ال   ب ص  أ ةا  ُأْقر ئُ  ُكْنُت : ق  ا ُكْنُت  اْمر  لُِّمه  ا اْلُقْرآن   ُأع  ْحُته  از  م  يْ  ف  ْمُت  ء  ب ش  د  ق  ل ى ف  ر   أ ب ي ع  ْعف  ال   ع ج  ق   ف 

يْ  أ يَّ  ل ي ْرأ ة   ُقْلت   ء  ش  ْيُت ) ل ْلم  طَّ غ  ي ف  ْجه  ال   (و  ق  نَّ  ال   ف  ا ت ُعود  ل ْيه   .«إ 

 عليه) باقر امام خدمت وقتى. كردم شوخى وى با روزى. آموختم مى قرآن زنى به: گويدمى بصير ابو

 را كار اين ديگر: »فرمودند و( پوشاندم را خود روی)گفتی، زن آن به چیزی چه گفتند رسيدم،( السالم

 «نكن تكرار
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 نظارت دارند.  کامالا همه اعمال ما دوستان عزیز! دقت کنید که ائمه اطهار )علیهم السالم( نسبت به 

ول در روایتی از امام صادق وارد شده است: پیغمبر اکرم را از خودتان رنجیده نکنید. ما عرض کردیم: یابن رس

می اسالم کنید و نبی گراحضرت فرمود: وقتی که شما گناه میغمبر را از خودمان رنجیده نکنیم؟ هللا! چطور پی

 شود.که شما گناه کردید، گناه شما باعث رنجش قلب پیغمبر اکرم می دکنیمد و مالحظه بیناعمال شما را می

بحث معرفت امام چیزی است که ما ان شاءهللا لذا کنیم از این است که ما تصور می عزیزان قضیه بسیار فراتر

 ها به سراغ او برویم و تالش کنیم آن منزلت و مقام و معرفت خود را نسبت به امام باال ببریم. در این شبباید 

 :فرمودند خود اصحاب به ای خطبه در( الّسالم عليه) حسین امام روزی فرماید می( الّسالم عليه) صادق امام

اأ ي  » لَّ  هللا   إ نَّ  النَّاُس  ه  ْكُرهُ  ج  ا ذ  ل ق   م  اد   خ  ب  الَّ  اْلع  ُفوهُ  إ  ْعر  ا ل ي  ذ  إ  ُفوهُ  ف  ر  ُدوهُ  ع  ب  ا ع  ذ  إ  ُدوهُ  ف  ب  ْغن ْوا ع  ت ه   اْست  اد  ب  نْ  ب ع   ع 

ة   اد  ب  نْ  ع  اهُ  م  و   . س 

 شناسائي و معرفت او به آنكه براي از مگر ،است نيافريده را خود خلق خداوند كه بدرستي! مردم اي

 و عبادت واسطه به و آيند؛برمي او عبودّيت و بندگي مقام در بشناسند، را او كه زماني پس. كنند پيدا

  .گردندمي نیاز بی او غير بندگي و عبادت از او بندگي

  کنند:از امام حسین سؤال می

ال  » ق  ُجل   ل هُ  ف  ا ر  ُسول   اْبن   ي  أ ب ي هللا   ر  ي، و   أ ْنت   ب  ا ُأمِّ م  ةُ  ف  ف  ْعر  ؟ م    هللا 

  ؟چيست عّزوجلّ  خداوند معرفت! خدا رسول پسر اي: گفت مردي حال اين در



 حضرت فرمود:

ال   ةُ  ق  ف  ْعر  ان   ُكلِّ  أ ْهل   م  م  ُهمُ  ز  ام  ي إ م  ُب  الَّذ  ج  مْ  ي  ل ْيه  ُته ع  اع    «ط 

 برای او از پيروی و اطاعت كه امامشان شناخت یعنی ،زمان هر اهل تشناخ و معرفت: فرمود حضرت

  .«است شده واجب آنها

 8، ح3، باب 3ص 8ج صدوق، شیخ ،على بن محمد بابويه، ابن الشرایع، علل

 خوانیم:راه شناختن خدا، شناختن امام معصوم است. همچنانکه در زیارت جامعه کبیره می

نْ » اد   م  أ   اللَّه   أ ر  نْ  و   مْ کب   ب د  هُ  م  د  حَّ ل   و  ب  نْ  ق  نْ  و   مْ کع  هُ  م  د  ه   ق ص  جَّ  «ب کم ت و 

، 33ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 4، ح 808ص 

 خواهد در خانه خداوند برود، باید از در خانه ائمه اطهار شروع کند.هرکسی می

د   ن اب  » ن ا و   اللَّهُ  ُعب  ن ا و   اللَّهُ  ُعر ف   ب  د   ب  ار   اللَّهُ  ُوحِّ ب  ال   و   کت  د   و   یت ع  مَّ اُب  ُمح  ج  ار   اللَّه   ح  ب  ال   و   کت   «یت ع 

، 8محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 83، ح 842ص 

 خدا را بشناسد و توحید درست داشته باشد، باید از کانال ائمه اطهار عبور کند.خواهد کسی که می

های قدر تالش کنند این قسمت معرفت به امام که در حقیقت ها به ویژه شبان شاءهللا عزیزان ما در این شب

جمله هم بگویم و  من یکخداوند عالم هست را باال ببرند.  حای از عبادت صحیرفة هللا و مقدمهای از معمقدمه

 عرایضم را تمام کنم تا ان شاءهللا مشغول قرآن به سر گرفتن باشیم.



 امام  معرفت برای برمیان راه

امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد که درود خداوند بر هردو این بزرگواران باد، مدفون  ،در این مزار مقدس

تالش کنیم این بزگواران را بین خودمان و خدای عالم واسطه  اینها نعمتهای الهی برای ما هستند لذا بایدهستند. 

 قرار بدهیم تا شفیع ما در دنیا و آخرت باشند.

بر برای معرفت خواهم یک راه میانتوجه کنید. می« مفاتیح الجنان»کنم به کتاب عزیزان من به شما توصیه می

 امام به شما معرفی کنم تا ببینید جایگاه امام چیست.

رسد، خدمت حضرت ولی عصر می« حاج علی بغدادی»ها زیارت جامعه کبیره است. وقتی این راه یکی از

زیارت جامعه کبیره یک خوانی؟ جامعه، جامعه، جامعه! نمیفرماید: چرا زیارت جامعه کبیره حضرت به او می

 است. و امام شناسی دنیا معرفة اإلمام 

در مورد زیارت امام حسین زیارات مخصوصی وارد شده است؛ زیارت « مفاتیح الجنان»در کتاب راه دیگر اینکه 

به عنوان زیارات مطلقه امام هم عاشورا، زیارت شب عرفه و زیارات دیگر. در این کتاب حدود هفت زیارت 

 حسین وارد شده است.

مرحوم »و « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»در اولین زیارت مطلقه عبارت بسیار زیبایی وارد شده است. 

این  231صفحه  4جلد « من ال یحضره الفقیه»در کتاب « شیخ صدوق»و « تهذیب األحکام»در کتاب « شیخ

 اند.زیارت را آورده

ای از گوید: این زیارت از نظر سند از همه روایات معتبرتر است. حضرت در این زیارت گوشهمی« شیخ صدوق»

 معرفة اإلمام را باال زده است.



نْ » اد   م  أ   اللَّه   أ ر  نْ ] مْ کب   ب د  اد   م  أ   اللَّه   أ ر  نْ  مْ کب   ب د  اد   م  أ   اللَّه   أ ر  ب  کالْ  اللَّهُ  نُ یب  ی مْ کب   -[ب کمْ  ب د  دُ ی مْ کب   و   ذ  اع   اللَّهُ  ب 

ان   م  ح   مْ کب   و   ل ب  کالْ  الزَّ ت  مُ ی مْ کب   و   اللَّهُ  ف   «اللَّه ْخت 

اش برطرف شود توسط شما صورت ر یک گرفتار بخواهد گرفتاریمفهوم این فراز از زیارت این است که اگ

گیرد. اگر گنهکاری بخواهد گناهش آمرزیده شود، باید شما بخشش گناه او را امضاء کنید. تا جایی که می

 فرماید:می

ةُ » اد  بِّ  إ ر  اد   یف   الرَّ ق  ه   ر  یم  ُط  ُأُمور  ْهب  ل   ت  نْ  ت ْصُدرُ  و   مْ یکإ   «یوت کمبُ  م 

 شود.شود و از آنجا صادر میالهی بر قلب مقدس شما نازل میاراده 

و  833، ص ینالحس عبد ،ینیام: مصحح/  محمد، محقق بن جعفر ه،یقولو ابن: سندهیارات، نویالز املک

 4، ح 433

یعنی هرآنچه در عالم هستی بخواهد صورت بگیرد، توسط شما بزرگواران است. آیت هللا العظمی خوئی در بحث 

 فرماید:ائمه اطهار می والیت

 « لهم الوالیة المطلقة علی ما سوی هللا»

 یت مطلقه بر کل ما سوی هللا دارند.امام وال

 )سالم هللا علیه(ذکر مصیبت امیرالمؤمنین 

همین اندازه بس است. حال در خانه امیرالمؤمنین برویم. روزهای آخر عمر علی است و هرشب در خانه یکی از 

 اش أم کلثوم بود. ت دختر نازدانهرود. امشب نوباری میعزیزانش به افط



گردد کند، سپس برمیرود آسمان را نگاه میبه حیاط می دائماا . حضرت شدحضرت افطار کرد و مشغول عبادت 

 فرماید: امشب همان شبی است که خداوند عالم به من وعده داده است.و می

که  د، با توجه به مسائلیخواست به مسجد بروه حضرت میهنگام سحر وقتی کعلی خواب و آرامش ندارد. 

 است. دختر است دیگر، عالقه خاصی به پدر دارد.شده دختر غمگین  حضرت در شب مطرح کرده است قلب

: پدرجان! امکان دارد امشب کسی دیگر را بفرستید تا به جای خودتان در مسجد نماز حضرت أم کلثوم فرمود

ر، امشب همان شبی است که پیغمبر اکرم به من وعده داده است. وعده رسول هللا بخواند؟ حضرت فرمود: خی

 همین امشب است.

د و شروع به صدا کردند. ها جلوی حضرت آمدنخواستند از منزل بیرون بروند، مرغابیوقتی که امیرالمؤمنین می

 د. ها را کنار بزنند، اما حضرت فرمود: دست نزنیخواستند مرغابیاهل خانه می

ا ع   ل مَّ م  اح   س  ي  زِّ  ص  ي اإْل و  ار   ف  ائ ُح  الدَّ و  ا ص  ُعه  ْتب  ائ ح ت    ن و 

 ..کرد خواهند ناله من مصیبت در حیوانات همین لحظه چند از بعد اما زنند،می صیحه حیوانات این

 و اكبر على غفارى: مصحح/  محقق ،اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(اإلسالمية - ط) الكافي

  4، ح 423: ص ،8ج ؛ق 8430،اإلسالمية، تهران الكتب دار: محمد، ناشر آخوندى،

نمی  کنند ولی مامیاین حرف بدان معنی است که حتی حیوانات هم در مصیبت امام متأثر هستند و ناله 

 فهمیم.

کردند دانند که چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد. حضرت مشاهده آید. عزیزان میحضرت به مسجد می

دمر خوابیده است و به او فرمودند: این چنین نخواب که خواب شیاطین است. « عبدالرحمن بن ملجم مرادی»

 نزدیک است آن نیت شومی که داری لباس عمل بپوشد.



دانیم چه اتفاقی حضرت همگان را برای نماز بیدار کردند و در محراب عبادت قرار گرفتند. دوستان عزیز ما نمی

کشید پدرش زودتر نماز بخواند و به منزلش یک موقع دختر علی نگران و مضطرب بود و انتظار میافتاد که 

 برگردد.

صدای جبرئیل در بین آسمان و  شنیدکرد، اما یک موقع أم کلثوم به فکر مصائبی بود که پدر آن شب مطرح می

 بلند شد و گفت:فرماید تمام مردم کوفه شنیدند که صدایی زمین بلند شد. امام صادق می

ْت » م  دَّ ه  ْت  و   یاْلُهد   انُ کأ رْ  اللَّه   و   ت  س  م  اء   ُنُجومُ  اللَّه   و   اْنط  م  مُ  و   السَّ ق   أ ْعال  ْت  و   یالت  م  ص  ةُ  اللَّه   و   اْنف   یاْلُوْثق   اْلُعْرو 

ل   مِّ  اْبنُ  ُقت  د   ع  مَّ ف   ُمح  ل   یاْلُمْصط  ص   ُقت  ب   یاْلو  ل   یاْلُمْجت  ل   ُقت  ل   یاْلُمْرت ض   یع  ل هُ  اء  یاأْل ْوص   دُ یس   اللَّه   و   ُقت  ت   ق 

 «اءیاأْل ْشق   یأ ْشق  

 ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

صدا را  جبرئیل فرمود: پسر عم پیغمبر اکرم را کشتند و افضل اوصیاء را شهید کردند. وقتی که أم کلثوم این

 شنید، ناله زد: وا علیاه! وا امیرالمؤمنیناه! وا جداه!

أم کلثوم دوان دوان به طرف منزل امام حسن و امام حسین آمد و عرضه داشت: ببینید جبرئیل چه صدایی 

 زند. امام حسن فرمود: خواهرم ناله را کم کن تا ببینم چه خبر است.می

به مسجد آمدند و دیدند: مردم کنار محراب را شنیدند، دوان دوان  وقتی امام حسن و امام حسین ناله جبرئیل

 گویند.می« وا علیاه»زنند و کنند و ناله میاند، در حالی که گریه میایستاده

خواهند علی را بلند کنند، اما امیرالمؤمنین طاقت بلند شدن ندارد. امام حسن مجتبی جلو افتاد و نماز مردم می

 را بر زانو گرفت و زار زار گریه کرد. را خواند و سر پدر



قطرات اشک امام حسن مجتبی بر روی صورت امیرالمؤمنین نشست. علی یک لحظه متوجه شد و فرمود: 

 ات خدیجه به استقبال من آمدند.کنی؟ اآلن رسول هللا و مادرت زهرا و جدهپسرم چرا گریه می

بعد از من ، به همین خاطر فرمود: حسن جان! گریه نکن. کندامیرالمؤمنین دید امام حسن ناراحتی و گریه می

 تو را با سم شهید خواهند کرد و برادرت حسین را مظلومانه با لب عطشان شهید خواهند کرد.

دانم در محراب و مسجد چه گذشت، اما امیرالمؤمنین فرمود: مرا تا منزل حمل کنید. حضرت را داخل نمی

خانه فرمود: حسن جان! بگذار با پای خودم بروم. دوست ندارم زینب مرا در حصیری آوردند، اما حضرت نزدیک 

 این حال ببیند.

یا امیرالمؤمنین! حاضر نشدی که دخترت زینب تو را با آن حال ببیند، اما کربال نبودی که ببینی لحظه آخر زینب 

اند و با شمشیر و نیزه و گرفته باالی تل زینبیه آمد و خواست باالی سر حسین بیاید، اما دید اطراف حسین را

 زنند.چوب و سنگ می

 .«یا جداه! یا محمداه! هذا حسینک مرمل بالدماء، مقطع اعضاء»کرد و عرضه داشت: سپس رو به طرف مدینه 

 کند. حضرت صدا زد:ای به زبان آورد که قلب انسان را کباب میحضرت زینب جمله

 «یا جداه! بناتک األساری»

 برند.ان تو را به اسارت مییا جداه! دختر

 الذین ظلموا أی منقلب ینقلبونعلی لعنة هللا علی القوم الظالمین و سیعلم 

 مراسم معنوی قرآن به سر گرفتن

جلد اول صفحه « إقبال األعمال»در کتاب « مرحوم سید»روایتی از امام باقر )علیه السالم( وارد شده است که 

 آورده است. 816



 ووارد شده است که در این سه شب قرآن را باز کنید از قول امام باقر )علیه السالم( است که در این روایت 

 جمله: این و بدهید قرار خودتان جلوی

نِّی اللَُّهمَّ » اب ک أ ْسأ ُلک إ  ل   ب کت   «اْلُمْنز 

 را بخوانید. از امام صادق )علیه السالم( وارد شده است که قرآن را به سر بگیرید و:

قِّ  مَّ اللَّهُ » ا ب ح  ذ   «اْلُقْرآن   ه 

را بخوانید. بنابراین ان شاءهللا عزیزان ما قرآن را باز کنند، در جلوی صورتشان قرار بدهند و این جمله امام باقر 

 را زمزمه کنند.

 «استغفر هللا ذوالجالل و االکرام و أتوب الیه»

 قبل از اینکه شروع کنیم چند مرتبه این جمله را بگوییم:

 علی،« و رب الکعبه فزت»، به جمله «لعفوالهی ا»، به فرق شکافته علی «لعفوبوالیة علی الهی ا»، «لعفوی االه»

 «الهی العفو

 ها را جلوی صورت قرار بدهید و بگویید:حال قرآن

نِّی اللَُّهمَّ » اب ک أ ْسأ ُلک إ  ل   ب کت  ا و   اْلُمْنز  یه   م  یه   و   ف  مُ  اْسُمک ف  اُؤک و   رُ اأْل کب   اأْل ْعظ  ا و   اْلُحْسن ی أ ْسم  اُف  م   و   یخ 

ی ل ن ی أ نْ  یْرج  نْ  ت ْجع  ائ ک م  ق  ائ ک] ُعت  ن  [ ُطل ق  ا ت ْدُعو و   النَّار   م  ا ب م  نْ  ل ک ب د  ة م  اج   «ح 

 ها را به سر بگیرید و جمله امام صادق را زمزمه کنید:قرآن

قِّ  اللَُّهمَّ » ا ب ح  ذ  قِّ  و   اْلُقْرآن   ه  نْ  ب ح  هُ  م  ْلت  قِّ  و   ب ه   أ ْرس  ن   کلِّ  ب ح  هُ  ُمْؤم  ْحت  د  یه   م  قِّک و   ف  مْ  ب ح  ل یه  ال   ع  د   ف  ُف  أ ح   أ ْعر 

قِّک ْنک ب ح   «م 



 داریم:دهیم و عرضه میحال خدا را به ذات اقدسش سوگند می

 « اللَّهُ  یا ب ک»

 یم؛حال به سراغ اشرف خالئق و افضل انبیاء برو

د  »  مَّ  « ب ُمح 

 به سراغ امیرالمؤمنین برویم و ببینیم امشب در خانه امیرالمؤمنین چه خبر است!

ل ی»  «ب ع 

 به سراغ حضرت صدیقه طاهره برویم. حضرت فاطمه در این لحظات منتظر آمدن امیرالمؤمنین است؛

ة  » م  اط   «ب ف 

 به سراغ امام حسن مجتبی برویم؛

ن  » س   «ب اْلح 

ن برویم. آقایی که از حضرت آدم تا پیغمبر خاتم همگان در مصیبت او گریه به سراغ شهید کربال امام حسی

 کردند. امام حسن )علیه السالم( فرمود:

ْبد   أ ب ا ای کْوم  کی ْوم  ی ال  »  «اللَّه ع 

، 42، ج محققان از یجمع: مصحح/  محقق ،یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینو األنوار، بحار

 44، ح 481ص 

 



ین  ب اْلُح »  «س 

ل ی» ین   ْبن   ب ع   « اْلُحس 

د  » مَّ ل ی ْبن   ب ُمح   « ع 

ر  » ْعف  د   ْبن   ب ج  مَّ  « ُمح 

به سراغ امام موسی کاظم برویم. بزرگواری که هفت سال از این زندان به آن زندان و از این ظالم گرفتار ظالم 

 شدند.دیگر می

ی» ر   ْبن   ب ُموس  ْعف   « ج 

 به سراغ امام رئوف برویم؛

ل ی» ی ْبن   ب ع   « ُموس 

کسانی که مشکالت مالی و قرض دارند در  کسانی که گرفتاری خانوادگی دارند یابه سراغ جواداالئمه برویم. 

 خانه امام جواد بروند که حضرت جواد االئمه هست؛

د  » مَّ ل ی ْبن   ب ُمح   « ع 

ل ی» د   ْبن   ب ع  مَّ  « ُمح 

ن  » س  ل ی ْبن   ب اْلح   «ع 

 ان بقیة هللا األعظم حضرت حجة بن الحسن برویم.به سراغ موالیم

 چه شود به چهره زرد ما نظری برای خدا کنی



 به خدا قسم همه درد ما به یکی نظاره دوا کنی

دهیم، تو را به مضطر میان در و دیوار سوگند یابن الحسن! تو را به فرق شکافته امیرالمؤمنین سوگند می

دهیم، تو را به دهیم، تو را به مضطر میان سم اسبان سوگند میسوگند میدهیم، تو را به مضطرات عاشورا می

 دهیم.عمه جانت حضرت زینب کبری سوگند می

گناهان ما را از خداوند عالم طلب مغفرت کن برای آقاجان نظر عنایتی به ما کن و میان ما و خدا واسطه باش و 

و در دنیا و آخرت ما را از شما جدا نکند. همه با حضور قلب  و حوائج ما را از خداوند عالم بخواه تا برآورده کند

 بگوییم:

ة  »  « ب اْلُحجَّ

 المصحف نشر ذکر باب ،810 و 816 ص ،8 ج موسی، بن علی طاووس، ابن: نویسنده األعمال، إقبال

 دعائه و الشریف

دهیم و جاللت سوگند میدهیم، خدایا تو را به عزت خدایا تو را به آبروی حضرت محمد و آل محمد سوگند می

فرج موالیمان حضرت ولی عصر نزدیک بفرما. خدایا به آبروی حضرت حجة بن الحسن و اجداد طاهرینش ما را 

 از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده.

بفرما. دهیم انقالب ما را به انقالب جهانی حضرت بقیة هللا األعظم متصل خدایا تو را به این انوار پاک سوگند می

 مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. مخصوصاا خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و اهلبیت 

دهیم رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا مجاهدین ما خدایا به حضرت محمد و آل محمد تو را سوگند می

 نایتشان بفرما.در سراسر جهان به ویژه در یمن به آبروی محمد و آل محمد نصرت نهایی ع

 خدایا دشمنان ما در داخل و خارج کشور اگر قابل هدایت نیستند محو و نابود و رسوا و مضمحلشان بگردان.



الهی به حق محمد و آل محمد رحمتت را بر ملت ما نازل بگردان. خدایا هرگونه بال را از ملت ایران برطرف 

 بفرما.

را به آبروی جواد االئمه این مشکالت را به دست توانای اند خدایا مشکالت اقتصادی که برای ما پیش آورده

حضرت ولی عصر برطرف بفرما. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. خدایا شر دنیا و آخرت را از ما برطرف 

 ساز.

به حق محمد و  الهی آنچه به ذهن ما آمد دعا کردیم و چه بسا حوائجی به صالح ما بود که به زبان ما نیامد. خدایا

آل محمد آنچه صالح دین و دنیا و آخرت ماست به ما کرم فرما. خدایا آنچه موجب فساد دین و دنیا و آخرت 

 ماست از ما برطرف کن و دعاهای ما به اجابت برسان.

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین باالخص امام راحل رحم هللا من قرأ الفاتحة مع

 الصلوات.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


