
 

 

ن    و ا   ران  عا   و ا م وان ا ت ف ما      مد      ید  ع ی  ل ال  م      ل و ا  دیدا
ن   ا سالم و ا    ه  نا    ه ا ل ارواح و رو   ب غ  و ا    دا

الرحیم الرحمن اللّه بسم  

مکُنْ اَللّه کیلوۀِ لجنِ الْحنِ بسالْح لَواتُکص هلَیع و 
 حافظاً و ولیاً ساعۀٍ کُلِّ فى و الساعۀِ هذه فى اباَّئه على

داً وقاَّئ راً وناص لیال ود تّى وناً حیع نَهکتُس ضَکعاً اَرطَو 
و هتِّعطَویالً فیها تُم.  
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 دوازد   ن ا  ر اما ت : خال  حاالت  ھارد   ن    وم

 شهر در قمرى هجرى 254 سال ، شعبان ماه نیمه ، جمعه روز فجر، طلوع نزدیک حضرت آن*
 .نهاد وجود عرصه به پا ، عموم دید از پنهان و مخفى طور به سامراء

 . الشّریف فرجه فى تعالى اللّه عجل و ؛ علیه سالمه و اللّه صلوات  د م م ح م:  نام*

 ...و ابوجعفر ، ابوالقاسم:  کنیه*

 از باشد مى موجود مختلف کتب در که اند کرده ذکر حضرتش براى لقب نهصد از بیش:  لقب*
 . ..و الزّمان صاحب محمد، آل قائم ، عظم اال اللّه بقیۀ ، منتقم ، حجت ، مهدى:  جمله آن

 . علیه سالمه و اللّه صلوات عسکرى حسن امام: پدر*

 . است معروف سوسن و صیقل ، ریحانه ، ملیکه ، نرجس هاى نام به: مادر*

 ).خاصتُه و اللّه حجۀُ أنَا(: انگشتر نقش*

 بن على ، روح بن حسین ، عثمان بن محمد سعید، بن عثمان هاى نام به نفر چهار:  دربان*
 .اند داشته عهده بر را حضرت وساطت و وکالت صغرى غیبت در ، سمرى محمد

 طاغوت کاخ کنار در السالم علیه کلیم موسى حضرت همانند ، حضرت آن والدت جریان*
 . گرفت انجام مردم عموم و ها جاسوس دید از پنهان و مخفى ، زمان

 طول به سال پنج و هفتاد حدود که - صغرى غیبت یکى:  است بوده غیبت دو داراى حضرت*
 از و .شد شروع قمرى هجرى 330 سال از تقریبا که باشد مى کبرى غیبت دیگرى و  انجامید

 مجتهدین بلکه ، است نشده معین و معرّفى خاص نائب و وکیل ، حضرت براى بعد به زمان آن
 .دارند و داشته عهده بر را جامعه امور - عام نائب و وکیل عنوان به - الشّرایط جامع
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 شرکت ناشناس صورت به مجالس در و آمد و رفت افراد بین ، جامعه همین در حضرت آن*
 را او گرچه هم دیگران ولى .بود خواهد همگان اعمال شاهد و بیند مى را همه نیز و نماید؛ مى
 .باشد مى اشخاص از یک کدام که شناسند نمى را حضرتش شخص اما بینند، مى

 .اند کرده   فیض کسب و اند شده شرفیاب مبارکش محضر به کبرى غیبت در بسیارى افراد*

 معصومین توسط ، حضرت آن قیام و ظهور جهت گوناگونى و متعدد هاى نشانه و عالئم*
 طور به شیعه و سنّت اهل مختلف هاى کتاب در که ، است شده مطرح و بیان السالم علیهم
 .باشد مى مذکور مبسوط و مشروح

 و اطراف از او فرماندهان و اصحاب از نفر 313 نماید، ظهور معظّمه مکّه در حضرت وقتى*
 و .بود خواهد شمشیرى کدام هر دست در و شوند جمع الهى کعبه کنار در مختلف شهرهاى
 شیوه به و کرده ظهور که است موعود مهدى این: گوید آسمان و زمین بین منادى سپس
 .ندارد الزم شاهد، و بینه و نمود خواهد قضاوت علیهماالسالم سلیمان و داوود حضرت

 خواهد طول به سال نُه تا هفت بین حضرت آن حکومت:  است آمده روایات در آنچه طبق*
 .انجامید

 260 سال ، االول ربیع نُهم ، جمعه روز ، روایات بین مشهور بنابر حضرت:  امامت مدت*
 و عظمى مقام و منصب به سالگى پنج سنین در ، بزرگوارش پدر شهادت از پس قمرى هجرى
 در و باشد مى سال 1157 حدود تاکنون زمان آن از و .گردید نائل خالفت و امامت واالى
 خواهد عهده به را جامعه هدایت و امامت نماید، اراده متعال خداوند که لحظه هر تا آینده
 . داشت

 امام ابومحمد، حضرت بزرگوارش پدر با زمان هم ، سال پنج حدود حضرت آن: عمر مدت*
 عمر  باشد سال 1162 هم روى که - زمان این تا آن از پس و بوده السالم علیه عسگرى حسن

 . یافت خواهد تداوم بخواهد، خداوند که زمان هر تا آینده در و باشد مى حضرت آن پربرکت
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     از دا ن   س ،  آ د  وگ ی ز با
 گ ی     وی د  و ش ،  ھان   ر  د   

 ز ی  روی   ا طا ش ،   نده سا    عا م
 ز ی    ی   ا فا ش ، د یده روح   ا ضا

   م   وا ت ا وا ی  یده دم ز  یای 
   عا م  ق ر  ت  د، از آن  واج روح ا  ا 

     ح    ه   بان  جّ ی   د  ور یدی
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   از  ور     ش  د،   ّور دیده ز ا
    و ودی     تا ش  دیده دیده   دون

     ز دی   ما ندش ،  اده ما  د یا
    و     ی  یدر،    ورت   ه      ر

     رت      داور، و ّی وا ی واال
  دم      عا م ،  ھاده پاک   ز دش

    ِ م آ    ش  د، ز  ورش رو ن و   نا
   پاس  قدم او  د،   ّ ن عا م پا  ن

 ز  ور ط  ت او  د،   ّور عا م باال
  و   رد   م (اّ     نا)،    ف  درت

  ُ   بد   راء وای   رت ا  ازد،   ا ن 
  ھا   م ا ران را، ز    ان جان      آ د
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  تاب ای  و   ر  ت ،   ا  ن  ده از   ما
  و    عارض   ا  وزی ،  ھان  ود رو ن

  و      ت  ا  ازی ،  یا ت    ود  پا
  و          ان  زی ،  پاه     بُ   د

    ه و  وغا و    از جای    زی ،   
  یا ای    ی ر  ت ،    یا   ت  و  ی

  و     بان  و ی ، ما را    م از    ش  یا
  وش آن روزی      زد، ز    ه بانگ جاء ا  ّق 

  وش آن روزی      رد،  جاب از    ه ز با
ش    یالد  عادت   

ثین و مورخین اند آورده خود هاى کتاب در بسیارى محد:  

  :کند حکایت علیهماالسالم عسکرى حسن امام عمه و جواد محمد امام دختر حکیمه
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 کرد، غروب خورشید چون بودم، السالم علیه عسکرى حسن امام ابومحمد، حضرت منزل روزى
  . بروم خودمان منزل به تا برخاستم جاى از

 نوزادى شب این در باش، ما منزل در را امشب! عمه اى: فرمود السالم علیه عسکرى حسن امام
 حجت او بخشد، مى حیات او وسیله به را زمین خداوند که نوزادى آید، مى دنیا به عزیز و کریم

  .بود خواهد متعال خداوند

 حسن امام براى را موضوع وقتى ندیدم؛ او در حمل آثار کردم، نرجس مادرش به نگاهى چون
 خواهد عملى ، الهى وعده فجر طلوع نزدیک: فرمود حضرت ، داشتم اظهار السالم علیه عسکرى

 و مخفى السالم علیه موسى حضرت همانند او زایمان و حمل داستان: افزود سپس و شد
  . است ناگهانى

 رختخواب در و کردم افطار حضرت منزل در عشاء و مغرب نماز از بعد بودم، روزه را روز آن
 خواند، شب نماز و شد بلند نیز   نرجس ، برخاستم شب نماز براى شب نیمه ، کشیدم دراز

  . است نزدیک الهى مشیت! عمه اى: فرمود و کرد صدا مرا حضرت

 مالّفه و رفتم، او نزد سریع کرد، اى ناله نرجس ناگهان ، گشتم قرآن قرائت مشغول آن از بعد
 را مالّفه که همین ، شنیدم صدائى کوتاه ساعتى از پس و انداختم مخدره آن روى روانداز اى
 و تمیز بسیار ، گرفتم بغل در را او .بود سجده حال در که نوزادى به افتاد چشمم زدم، کنار

  .بیاور را فرزندم! عمه اى: فرمود السالم علیه عسکرى حسن امام بین همین در بود، خوشبو

 سخن به لب نوزاد. بگو سخن!  عزیزم اى:  داشت اظهار ، برگرفت در را خود نوزاد که هنگامى
 محمداً أنّ أشهد و ، له شریک ال وحده اللّه إالّ إله ال أن أشهد((:  گفت فصیح زبان با و گشود
 و صلوات ها آن بر و آورد زبان بر دیگرى از   پس یکى را امام یازده نام سپس ،)) اللّه رسول
  .فرستاد تحیت

 را او ولى بنگرم دیگر بار را نوزاد تا آمدم السالم علیه عسگرى حسن امام خدمت شد صبح چون
 علیه موسى حضرت که طور همان: فرمود ؟ کجاست عزیز نوزاد!  من موالى اى:  گفتم ، نیافتم
  . است رفته ودیعه به هم ما نوزاد ، رفت ودیعه به السالم
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 اتاق به وقتى بیاور، را نوزادم! عمه اى: فرمود ، شدم وارد حضرت آن بر و شد هفتم روز چون و
 پدر نزد را او که همین بوسیدم و گرفته بغل در را او و کردم مشاهده را نوزاد ، رفتم درونى

 امام آن از پس ، گفت را شهادتین بود، آمده دنیا به که اولى روز همانند ، آوردم بزرگوارش
 را پدر زبان نوزاد، و داد قرار عزیز نوزاد دهان در را خود مبارك زبان السالم علیه عسکرى
  .مکید مى عسل و شیر همانند

  .بگو سخن!  عزیزم: فرمود السالم علیه امام ، آن از پس

 و صلوات و برد نام را السالم علیهم ائمه یکایک ، شهادتین از پس قبل همانند مجددا، نوزاد
  .فرستاد ها آن بر سالم

  :نمود تالوت را قرآن شریفه آیه این سپس

و نَّ أنْ نُریدلَى نَمفُوا الَّذینَ عع علَهم و رضِ االْ فى استُضْ ۀً نَجأئم و ملَهع ثینَ نَج وارِ م نُمکِّنَ و الْ لَه 
هم جنُودهما و هامانَ و فرْعونَ نُرِى و رضِ االْ فى   .یحذَرونَ کانُوا ما منْ

 ، صالح هود، ، نوح ، ادریس ، ابراهیم ، شیث حضرت بر که را هائى کتاب نام ، آن از بعد و
 .نمود جارى خویش مبارك و شیرین زبان بر بود، شده نازل السالم علیهم عیسى و موسى
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  عال م و  شا   ی   ل از   ور  ور
  :اند آورده بزرگان از دیگر برخى و صدوق شیخ مرحوم

 مى سخنرانى مردم از بسیارى جمع در السالم علیه على امام ، امیرالمؤمنین حضرت روزى
  : داشت اظهار و کرد مردم به خطاب خود، فرمایشات ضمن در نمود؛

 خواهید مى آنچه دهید، دست از مرا و نمایم رحلت شما بین از من که آن از پیش!  مردم اى
  .گردید مند بهره من علوم از تا بشوید جویا و کنید ال سؤ

 یا: کرد ال سؤ و برخاست جاى از صوحان بن صعصعه نام به شخصى ، جمعیت افراد بین از
  شود؟ مى خارج زمانى چه در و چگونه دجال!  امیرالمؤمنین

 یکى که است هائى نشانه و عالئم ، دجال خروج از پیش: فرمود جواب در السالم علیه على امام
  : جمله آن از شد، خواهد واقع و ظاهر دیگرى از پس

 دهند، مى قرار أولویت در را شخصى امور و دنیا کارهاى و شده توجه بى نماز به نسبت مردم
 توجیه و حالل را گوئى دروغ و دروغ کنند، مى انگارى سهل و گشته اعتنا بى امانت به نسبت
  .گردد عادى و شایع رباخوارى نیز و نمایند؛ مى

 آن اموال و دنیا با را شریعت احکام و دین کنند، مى بنا مجلّل و محکم را ها ساختمان مردم
 در زنان شوند، مى برگزیده جامعه امور اجراء براى خرد بى و سفیه افراد نمایند، مى مبادله
 مى قطع یکدیگر با خویشاوندان بازدید و دید گیرند، مى قرار مشورت مورد مختلف مسائل
  .گردد

 و حلم گردد، ساده و عادى ، خونریزى و پذیرد؛ مى انجام نفسانى هواهاى و تمایالت از پیروى و
  .شود مباهات و فخر تجاوز و ظلم به و مذموم بردبارى

 افرادى ، جامعه امور گردانندگان و کارگزاران باشند، فاسق و فاجر اشخاصى حکماء، و رؤساء
 وسیله را قرآن ، قاریان باشند؛ خائن دین به نسبت ، عالم عارفان و بود؛ خواهند باك بى و ظالم
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 و عادى گناه ارتکاب و تهمت گردد، رایج ناحقّ گواه و شهادت دهند، قرار خودنمائى و معاش
  .باشد ساده

 داشته آن محتواى و معنا به توجهى که آن بدون( بخوانند زیبا و بنویسند زیبا - فقط - را قرآن
 مساجد ،)دهند قرار عمل مورد خود، کارى موقعیت و زندگى امور در که آن بدون نیز و باشند؛

 مخالف بلکه و جدا یکدیگر از ها دل باشد، - محتوا بى ولى - مجلّل و مزین ها عبادتگاه و
 تجارى و اقتصادى امور در مردان با ها زن و ؛ نداشته اهمیتى وفا و عهد گردند، همدیگر
  .نمایند مشارکت

 تصدیق گویان دروغ گیرند، مى قرار احترام مورد - شرّشان از ایمنى بجهت - فاسد و فاجر افراد
 جسارت همدیگر به و باشد؛ مى مشکوك و بدبین دیگرى به نسبت هرکس شوند، مى تاءیید و
 ، قیافه جهت از همچنین و شوند؛ مى... و اسب سوار زنان دهند، مى انجام و داشته روا توهین و

  .گردند مى یکدیگر شبیه مردان و زنان

 داشته خبر واقعیت از یا و اءمر جریان در که آن بدون دهند، شهادت جریانى و قضیه هر براى
  . کیست با حقّ که بدانند یا و باشند

 و دنیا ها آن ، معاش و دنیا براى بلکه ، دین براى نه آموزند مى را دین مسائل و احکام مردم
  .نمایند محسوب هیچ و ارزش بى را آخرت ولى بدانند؛ عظیم و باارزش را آن متعلّقات

  .باشد فاسد و متعفّن ها آن درون و ها دل ولى کنند؛ تن بر میش لباس ، صفتان گرگان

  :افزود علیه اللّه صلوات على امیرالمؤمنین حضرت سپس

 دجال هنگام آن در گردد؛ مى پناهگاهى دنبال به مؤمنى هر و هرکس زمانى چنین یک در
 همچون او پیشانى در چپش چشم و ندارد راست چشم که حالى در کند، مى خروج و ظهور
  .باشد مى کافر نقش پیشانیش در درخشد، مى صبح ستاره
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 نام به محلّى در و کند مى حرکت شامات سوى به و بود خواهد رنگ سفید االغى بر سوار او
 تمام و رود؛ مى فرو زمین درون - است شده واقع منوره مدینه و معظّمه مکّه بین که - بیداء
  .هستند زاده حرام او پیروان و تابعین

 السالم علیه مسیح عیسى حضرت نیز و نماید؛ مى قیام و ظهور السالم علیه زمان امام سپس
  .خواند مى نماز او سر پشت و یابد مى حضور

  : است آورده مفید شیخ مرحوم همچنین

 -  السالم علیهم محمد آل - قائم حضرت که آن از پیش: فرمود السالم علیه صادق جعفر امام
 در که سرخى نور و آتش وسیله به مردم ، گناه و معصیت زیادى بجهت نماید؛ ظهور و قیام

 به نقصان و خَسف بصره و بغداد در گیرند، مى قرار سختى و زجر مورد شود مى نمایان آسمان
 عراق در گردند، فانى آن اهل و خراب هایش ساختمان و شود خونریزى بصره در آید، وجود
 .نباشد ها آن بر نجاتى و فرار راه که شود حاکم وحشتى و خوف
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   وادث   ور و   وج  ور
 مشغول و نکنید خطا پا از دست: فرمود خود دوستان از بعضى به السالم علیه باقرالعلوم حضرت
  .شود آشکار کنم مى مطرح برایت که هائى نشانه و عالئم که زمانى تا باشید خود وظایف انجام

 جمع و شد خواهد انجام وسیعى درگیرى یک مردم بین السالم علیه زمان امام ظهور از قبل
 هزار هفتاد از متشکّل را لشکرى ، سفیانى عنوان به شخصى آن از بعد شوند، مى کشته بسیارى

ح و جنگى مرد  و اموال غارت و خونریزى آن نتیجه در و کند مى بسیج کوفه سوى به ، مسلّ
  .دهد مى رخ بسیارى نفوس

 مى حرکت مخصوصى هاى پرچم داشتن دست در با خراسان سمت از لشکرى ، بین همین در
 لشکر سپس .دارد وجود نیز السالم علیه زمان امام یاران از تعدادى ها آن بین در که کنند

  .شوند مى درگیر یکدیگر با کوفه و حیره شهر بین در سفیانى لشکر با خراسانى

 حضرت آن و است کرده ظهور السالم علیه موعود مهدى که شد خواهد متوجه سفیان سپس
 آن تعقیب جهت را عظیمى گروه جهت همین به باشد، مى مکّه سوى به حرکت حال در

 و مکّه بین - بیداء نام به محلّى در که هنگامى سفیانى لشکر چون پس .کند مى روانه حضرت
 نیروهاى تمامى:  که شود مى خطاب زمین به آسمان از ندائى آیند، فرود و برسند - مدینه
 را نفر سه آن اما و .نباشد باقى ها آن از اثرى که بِبر، فرو خود در نفر سه جز به را سفیانى
 آیند مى در سگ قیافه و صورت به و گرداند مى بر پشت به را هایشان صورت ، متعال خداوند

  .شوند مى مسخ و

 قرار الهى کعبه کنار در السالم علیه زمان امام عصر، ولى حضرت زمانى چنین یک در سپس
  :فرماید مى و نماید مى خطاب زمین اهل به و زده تکیه آن دیوار بر و گرفته

  .بپیوندد ما گروه به تواند مى باشد، مایل هرکس و ایم آمده خدا دین یارى براى ما!  مردم اى
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 نسبت فردى هر از و ؛ هستیم آله و علیه اهللا صلى پیغمبر بیت اهل ما: افزاید مى آن دنباله به و
 به نسبت که بخواهد هرکس پس ، باشیم مى تر اولى و تر نزدیک رسولش و متعال خداوند به

 محمد حضرت حتّى ، الهى پیامبران تمامى به نسبت همچنین و ؛ ابراهیم و نوح ، آدم حضرت
  . ام آماده کند، احتجاج و مذاکره من با علیهم اللّه صلوات

 و نُوحاً و آدم اصطَفى اللّه إنَّ : است نفرموده قرآن در متعال خداوند آیا: فرماید مى ، آن از پس
عالَمینَ علَى عمرانَ آلَ و م إبراهى آلَ ضُها ذُریۀً الْ عنْ بضِ معب اللّهو میعس لیمع.  

 علیهم اللّه صلوات محمد و ابراهیم برگزیده من ، هستم نوح و آدم خلف و بخش تداوم من
 و علیه اهللا صلى اکرم رسول حضرت سنّت پیرامون یا و قرآن پیرامون خواهد مى که هر ، هستم
 آن به و تر نزدیک ها آن به دیگرى هرکس از چون ؛ ام آماده نماید، مناظره و احتجاج من با آله
  . هستم آشناتر ها

 شدند، متوجه و شنیدند مرا کالم که هائى آن: افزاید مى خود فرمایشات ادامه در ، آن از بعد
  .نماید هدایت را ها آن خداوند

   ... دهند گزارش هستند غایب که دیگران به را مسایل و مطالب این حاضر، شنوندگان ضمناً

 حضرت یاران و اصحاب متعال خداوند موقعیتى چنین در: فرمود السالم علیه باقر محمد امام
 همان نماید، مى جمعشان باشند، مى نفر سیزده و سیصد ها آن تعداد که را السالم علیه حجت
  : است فرموده چنین قرآن در که طورى

  .قَدیرٌ ء شَیى کُلِّ على اللّه إنَّ جمیعا اللّه بِکُم یاءت تَکُونُوا أینَما

 رسول حضرت میثاق و عهد و کنند؛ مى بیعت السالم علیه زمان امام با افراد تعداد این سپس
  . است شده نهاده إرث به دیگرى پس از یکى پیامبران از که اوست نزد آله و علیه اهللا صلى

 على بن حسین فرزندان از السالم علیه زمان امام: افزود پایان در السالم علیه العلوم باقر حضرت
 اصالح و تنظیم شب یک در را حضرت آن قیام قضیه متعال خداوند که باشد مى علیهماالسالم

 .بود خواهد آله و علیه اهللا صلى خدا رسول جدش نام همانند او گرامى و مبارك نام و نماید مى
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     ون  ما ل  ّدش ظا   ی  ود
 پیرامون خود شاگردان از بعضى جمع در علیهم اللّه صلوات محمد آل صادق حضرت روزى
  :نمود اظهار چنین ، الشّریف فرجه اللّه عجل محمد آل قائم ظهور شروع

 و پیراهن که حالتى در باشد، مى معظّمه مکّه به ورود حال در که بینم مى را او! سوگند خدا به
 وصله هاى کفش و سر بر را حضرت آن عمامه و ؛ تن بر را آله و علیه اهللا صلى اللّه رسول عباى
 به چوپان یک عنوان به و گرفته دست در را او دستى چوب نیز و ؛ کرده خود پاى در را دارش
   ...گردد مکّه داخل تا آید مى گوسفند چند همراه

 مى ظاهر شاداب جوانى قیافه و شکل با اما ، شده سپرى مبارکش عمر از سال صدها که این با
 پناهنده کعبه به و مسجدالحرام وارد تنهائى به و شود؛ نمى دیده او در پیرى اءثر هیچ و گردد
  .گردد مى

 دیگر از تعدادى و میکائیل همراه به جبرئیل بروند، خواب به مردم و رسد فرا شب چون و
  .آیند مى علیه اللّه صلوات زمان امام عصر، ولى حضرت نزد و شوند مى نازل مالئکه

 اى: گوید الشّریف فرجه تعالى اللّه عجل الزّمان صاحب به السالم علیه جبرئیل ، هنگام این در
  .بود خواهد نافذ تو دستور و مقبول تو گفتار!  من سرور
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 و حمد: دارد مى اظهار و کشد مى خود صورت بر دستى السالم علیه زمان امام ، آن از پس
 و است گردانیده زمین وارث را ما و رسیده فرا اش وعده که است خداوندى مخصوص ستایش
 داده قرار مخلص کنندگان عمل براى را پاداش بهترین خداوند بود، خواهد بهشت ما جایگاه
  . است

 که کسانى اى: دهد مى ندا رعدآسا فریادى با و ایستد مى مقام و رکن بین حضرت ، آن از بعد
 یارى مرا و بشتابید من سوى به و پاخیزید به ، است داشته ذخیره من یارى براى را شما خدا
  .کنید

 شرق در همگان گوش به زمان امام صداى: افزود خود فرمایش ادامه در السالم علیه صادق امام
  .رسید خواهد عالَم غرب و

 بر چشم یک از کمتر حضرت آن یاران و اصحاب تمامى برسد، همه گوش به صدا این چون و
 اصحاب تعداد به نفر، سیزده و سیصد ها آن تعداد که شد، خواهند جمع او گرد زدن هم

  .بود خواهد بدر جنگ در آله و علیه اهللا صلى رسول حضرت

 را السالم علیه زمان امام دست که کسى اول و کرد؛ خواهند بیعت حضرت با افراد تمامى سپس
 بر که مالئکه سایر آن از پس و است السالم علیه امین جبرئیل کند، مى بیعت و گیرد مى

 ها آن از بعد و باشند باید حضرت آن رکاب در که جنّیانى سپس و اند؛ آمده فرود زمین
 .نمایند مى بیعت اند، کرده اجتماع حضرت آن کنار که مؤمنینى
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  اّو  ن      م ی  س از   ور و  یام
 زمان امام حجت حضرت ظهور مرحله اولین درباره السالم علیه باقرالعلوم ابوجعفر، حضرت

  : است فرموده مطرح چنین)  الشّریف فرجه تعالى اللّه عجل و الفداء له روحى(

 هزار پنج همراه به مکّه از که هستم) عج( محمد آل قائم ظهور مشاهده حال در که این مثل
 مؤمنین و چپ سمت میکائیل و راست سمت جبرئیل و کند، مى حرکت کوفه سوى به مالئکه

  .باشد مى شهرها سوى به لشکر و نماینده فرستادن حال در و کنند مى حرکت حضرت جلو در

  .شوند ملحق یکدیگر به و شده برافراشته پرچم سه گردد، کوفه شهر وارد که هنگامى

 سخنرانى و صحبت مشغول و رود مى منبر باالى و شود مى کوفه مسجد داخل حضرت سپس
 حضرت آن فرمایشات محتواى متوجه کسى افراد، گریه و جمعیت تراکم ثرا در ولى شد؛ خواهد
  .شود نمى

 اقامه را نمازجمعه حضرت تا کنند مى درخواست مردم و رسد مى فرا دوم جمعه که آن تا
  .نماید

 - کوفه و نجف بین - کوفه شهر مسجد بیرون تا فرماید مى دستور حضرت ، جهت همین به
  .نماید مى اقامه را نمازجمعه ، مکان همان در و کنند تهیه نمازجمعه إقامه جهت را محلّى

 حفر اشرف نجف تا کربالء)  فرات شطّ( از کانالى و نهر که آن تا دهد مى دستور آن از بعد
 در و شد؛ خواهد نصب گذرگاهى هر سر بر پل چندین ، فاصله بدون زمان همان در و نمایند
  .شود ساخته آسیاب یک پلى هر کنار

 گندم مقدارى که را پیرزنى بینم مى که این مثل: افزود پایان در السالم علیه باقر محمد امام
 هاى گندم ، آسیابان و آورد مى ها آسیاب آن از یکى سمت به کردن آرد جهت و نهاده سر بر
  .دهند مى تحویلش و نموده آرد اُجرت بدون و مزد بدون را او
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) عج( حجت حضرت دستور به کوفه شهر بیرون که مسجدى پیرامون السالم علیه صادق امام
 شهر هاى خانه و بود؛ خواهد خروجى و ورودى درب هزار یک داراى: فرمود شود مى ساخته
 .گرداند مى متّصل کربالء در فرات نهر به را کوفه

 

 

)   اه  ودن   م ر ول  دا (ص ی اهللا ع  ه وآ  وس م) با امام زمان (ع  ه ا سالم  
 این که است) السالم علیه( مهدى حضرت همراه) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول پرچم
 علیه( صادق حضرت از نعمانى شیخ. است نشده باز روزى هیچ جمل، وروز بدر در جز پرچم
 بدر، روز را) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول پرچم: (فرمود که است کرده روایت) السالم
  .بود حریر از ونه ابریشم از ونه کتان از ونه پنبه از نه آن خدا وبه نمود نازل جبرئیل

  )بود؟ چه از پس: (کرد عرض راوى

 بدر روز در را آن) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول که بود بهشت برگ از: فرمود حضرت
 علیه( على حضرت نزد پیوسته پس داد، ابیطالب بن على دست وبه پیچید را آن وبعد کرد باز

 او به وخداوند کرد باز آنرا) السالم علیه( على وحضرت رسید فرا بصره روز اینکه تا بود) السالم
 نمى باز احدى هیچ را وآن ماست نزد در پرچم وآن پیچید آنرا آنگاه کرد، عطا وپیروزى فتح
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 آن کرد، ظهور حضرت آن گاه هر پس کند، ظهور) السالم علیه( قائم حضرت اینکه تا کند

 کند مى مالقات را آن است ومغرب مشرق در که کس هر هنگام آن در .کند مى باز را پرچم

  .کنند مى فرار آن روى پیش از زیادى فاصله با) دشمنان(و

 اهل قائم گویا! ثابت اى: (فرمود ابوحمزه به که است روایت) السالم علیه( باقر حضرت از ونیز
  .فرمود اشاره کوفه به خود دست وبا). (است شده مشرف نجف این بر که بینم مى را خود بیت

 مى باز را) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول پرچمِ شد، مشرف شما نجف بر وقتى: وفرمود
  .آیند مى فرود او بر بدر مالئکه کرد، باز که ووقتى کند

  چیست؟) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول پرچم: گفت

. است خداوند نصر از آن بقیه و اوست رحمت و خداوند عرش عمود از چوبش: فرمود حضرت
  .ببرد بین از و کند تباه را آن آنکه مگر کند نمى دراز چیزى بطرف را آن

 وسیزده هزار سیزده کند، باز را آن وقتى: که است آمده) الدین کمال( در صدوق روایت وبه
  .بودند حضرت آن منتظر آنها همه که آیند مى فرود قائم بر ملک

 میان وقتى: فرمود که است کرده روایت) السالم علیه( صادق امام از) غیبت( کتاب در نعمانى
 علیه اهللا صلى( خدا رسول پرچم حضرت آن شد، تالقى) السالم علیه( على وحضرت بصره اهل
 ابو پسر اى: گفتند که بود نشده زرد وآفتاب لرزید ایشان قدمهاى پس کرد، باز را) وسلم وآله
  .بده امان ما به! طالب

 پرچم آن که کردند خواهش) السالم علیه( على حضرت از شد صفّین جنگ روز وقتى: وفرمود
 حسین وامام) السالم علیه( حسن امام حضرت آنگاه پس نکرد، را کار این حضرت کند، باز را

  .دادند قرار خود شفیع را یاسر بن وعمار) السالم علیه(

 زمانى! من فرزند اى: (فرمودند) السالم علیه( حسن امام به) السالم علیه( على حضرت پس
 هیچ من از بعد را پرچم این که وبدرستى بگذارند سر پشت را زمان آن قوم این باید که است
  ).السالم علیه( قائم حضرت مگر کند نمى باز کس
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  زره ر ول  دا (ص ی اهللا ع  ه وآ  وس م)   ط ا دازه  ّد  ر فِ امام ا ت
 راست) السالم علیه( مهدى حضرت قامت بر فقط) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول زره
 از بعد که است روایت) السالم علیه( صادق امام از) الدرجات بصائر( کتاب در چنانکه. آید مى
 ما قائم که بدرستى: فرمود است، ایشان نزد در که انبیاء وموارث سالح قبیل از چیزهایى ذکر
 وبه کند پر را آن بپوشد را) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول زره وقتى که است کسى
 پس پوشید را آن) السالم علیه( جعفر ابو وهمانا نباشد بزرگ یا کوچک یعنى باشد اندازه
  .بود قامتش از بزرگتر

  جعفر؟ ابو یا هستید تر چاق شما: کرد عرض راوى

 بزرگ من براى اندکى پوشیدم را آن من وقتى زیرا بود، چاقتر من از جعفر ابو: فرمود حضرت
 علیه( صادق حضرت به که کرده روایت بصیر ابى از) خرایج( کتاب در راوندى آنجا ونیز .بود

: فرمود حضرت .بمالم تو سینه به را دستم خواهم مى من! شوم تو فداى: (کردم عرض) السالم
! محمد ابو اى: (فرمود پس. مالیدم مبارکش وکتفهاى سینه به را دستم پس .بکن را کار این
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 که بدرستى: فرمود مى که شنیدم پدرت از! شوم تو فداى: کردم عرض کردى؟ را کار این چرا
  .است فراخ آنها ومیان هشته فرو کتفش ودو است پهن اش سینه) السالم علیه( قائم حضرت

 آن ولى پوشید را) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول زره پدرم! ابومحمد اى: فرمود حضرت
 بر زره واین) نبود اندازه ولى( بود مناسبتر من وبراى پوشیدم من بعد شد، مى کشیده زمین بر
 علیه اهللا صلى( خدا رسول تن بر که بود خواهد اى گونه همان) السالم علیه( قائم حضرت تن
 بلند حلقه دو با را آن جلوى گویا که نحوى به است بلند زمین از آن دامن. بود) وسلم وآله
  .اند کرده

 باال او دامان یعنى). است مشمر امر صاحب براى زره آن و: (که است آمده راوندى روایت در

  .بود اینگونه) وسلم وآله علیه اهللا صلى( خدا رسول تن بر که همانطور است، رفته

: که است فرموده بحار هفتم جلد در مجلسى وعالّمه دارد وجود متعددى اخبار مضمون این بر و
 که بود امامت عالمت آنها از یکى: است بوده زره دو ائمه نزد در که شود مى استنباط روایات از
 وفقط نبود آنها اندازه به که بود) السالم علیه( قائم حضرت عالمت ودیگرى بود ایشان اندازه به

  .گردد مى اندازه) السالم علیه( مهدى حضرت بدن بر
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  ا     وص   رت   م (ع  ه ا سالم)     آن ر د و ق ا ت
 کرده ذخیره) السالم علیه( قائم حضرت براى را آن متعال، خداوند که است مخصوص ابرى
 کتاب در مفید وشیخ) بصائر( کتاب در صفّار چنانکه. باشد مى وبرق رعد آن در که است

 آگاه: (فرمودند که اند کرده روایت) السالم علیه( باقر حضرت از متعدد سندهاى به) اختصاص(
 صعب وابر کرد انتخاب را آرام ابر او پس. کردند مخیر ابر دو میان در را ذوالقرنین که باشید
  .نمود ذخیره شما صاحب براى را وسخت

  است؟ کدام صعب: پرسید راوى

 آن بر شما صاحب که باشید آگاه. است وصاعقه وبرق رعد آن در که ابرى آن: فرمود حضرت
 آباد، آن عدد پنج که زمین وهفت آسمان هفت راههاى در را او ابر، آن پس شود، مى سوار

  .برد مى است خراب آن ودوتاى

 ابرِ دو میان را ذوالقرنین خداوند: (فرمود که اند کرده روایت) السالم علیه( صادق امام از ونیز
 وبرقى رعد آن در که است ابرى وآن کرد انتخاب را آرام ابر او پس کرد، مخیر وسخت آرام

 حضرت براى را ابر این خداوند زیرا نبود او براى ابر این کرد مى انتخاب را سخت واگر نیست
  ).است کرده ذخیره) السالم علیه( قائم
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   دت ح و ت   م  س از  یام
 بن احمد را ما داد قیامش خبر از پس السالم علیه قائم حکومت مدت در شده روایت آنچه
 بن حسن از تیملى حسن بن على مرا کرد حدیث: گفت او کوفى عقده ابن سعید بن محمد
 از واو حلبى عمر بن احمد از واو پدرش از واو علی بن ومحمد پدرش از واو یوسف بن على
 که السالم علیه) صادق امام( اهللا عبد ابى: از واو یعفور ابى بن اهللا عبد از واو حمران بن حمزه

 السالم علیه قائم( است ماه وچند سال نوزده السالم علیه قائم حکومت: فرمود آنحضرت

  .)..میکند حکومت

 اسحاق بن ابراهیم را ما کرد حدیث: گفت او باهلى هوذه بن احمد سلیمان ابو را ما داد وخبر
 حماد بن اهللا عبد محمد ابو را ما کرد حدیث: گفت او وسه وهفتاد دویست بسال نهاوندى
 ابو :گفت او یعفور ابى بن اهللا عبد مرا کرد حدیث: گفت او ونه وبیست دویست بسال انصارى

  .بود خواهد ماه وچند سال نوزده ما از قائم حکومت: فرمود السالم علیه) صادق امام( اهللا عبد

 بن مفضل بن محمد را ما کرد حدیث: گفت او ابنعقده سعید بن محمد بن احمد را ما داد خبر
 عبد بن حسین بن واحمد سعید بن اسحاق بن وسعدان اشعرى رمانه بن قیس بن ابراهیم
 واو ثابت بن عمرو از واو محبوب بن حسن از قطوانى حسن بن احمد بن ومحمد) زیات( الملک

 السالم علیه) باقر امام( على بن محمد جعفر ابا شنیدم: گفت که جعفى یزید بن جابر از
 حکومت نه باضافه سال) وسیزده( سیصد بیت اهل ما از مردى حتما که قسم بخدا: میفرمود
. السالم علیه قائم فوت از پس فرمود شد؟ خواهد کى این: کردم عرض بانحضرت: گوید دمیکن

 حکومت مدت( آنکه تا است پا بر چقدر خود جهان در السالم علیه قائم: کردم عرض بانحضرت

  .مرگش روز تا قیامش روز از سال نوزده: فرمود بمیرد؟) السالم علیهم محمد آل قائم

 او و رجالش از بعضى از او و علوى موسى بن اهللا عبید از بندنیجى احمد بن على را ما داد خبر
 حمران بن حمزه از واو حلبى شعبه ابى بن عمر بن احمد از واو اسحاق از واو حسن بن احمد از
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) السالم علیه( قائم همانا: فرمود که السالم علیه اهللا عبد ابى): از واو یعفور بن اهللا عبد از واو
  . کرد خواهد حکومت ماه وچند سال نوزده

  

   صا ص   رت  ّ ت ع  ه ا سالم
  :گوید ثقفى مسلم بن محمد

 تعال اللّه عجل محمد آل قائم درباره تا ، رفتم السالم علیه باقرالعلوم حضرت مبارك محضر
 بگویم سخنى که آن از پیش ، رسیدم حضرت خدمت که هنگامى ، نمایم سؤالى الشّریف فرجه

 از امتیاز پنج داراى) عج( محمد آل قائم!  مسلم بن محمد اى: فرمود و داد قرار مخاطب مرا ،
 شبیه پیامبران آن با خصوصیت و امتیاز پنج این در حضرت آن که باشد مى الهى پیامبران
  : است

 شکم در غیبت ها سال از پس او که جهت این از باشد، مى السالم علیه یونس حضرت شبیه*
  .بود نیرومند و شاداب جوانى خروجش و ظهور هنگام ، ماهى
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 آشنا و غریب چشمِ از و دید از که این جهت از ، است السالم علیه یوسف حضرت شبیه*
  .شناختند نمى را او هم برادرانش حتّى که طورى به بود، پنهان و مخفى

 و داشتند وحشت   ظهورش از طاغوتیان مرتّب چون ، است السالم علیه موسى حضرت شبیه*
  . گرفت انجام مخفى والدتش

 زمان در - را بسیارى هاى سختى و صدمات پیروانش و دوستان و داشت طوالنى غیبتى نیز و
 بودند راه به چشم ظهورش انتظار در مرتّب و شدند؛ متحمل - عمران بن موسى حضرت غیبت

 قرار آسایش در مؤمنین و آمد پیروز دشمنش بر و گردانید ظاهر را او متعال خداوند که آن تا
  .گرفتند

 اى عده و کردند اختالف او درباره امتّش که همچنان ، است السالم علیه عیسى حضرت شبیه*
 هم بعضى ؛ است مرده ولى ، یافته تولّد که کردند ادعا گروهى ، نشده متولّد عیسى اصال: گفتند
 پابرجا و آگاه امر حقیقت و واقعیت بر هم برخى و اند کشته و آویختند دار به را او: گفتند
  .ماندند

 خروج شمشیر با که جهت این از باشد، مى آله و علیه اهللا صلى خدا رسول جدش شبیه نیز و*
 و ستمگران همچنین رساند، مى قتل به را رسولش و خدا دشمنان و نماید مى قیام و

  .نماید مى نابود و سرکوب را تجاوزگران

 از پرچمى هیچ و شد؛ خواهد پیروز و مسلّط همگان بر الهى هاى نصرت با جدش مانند او پس
  .گردد نمى باز پیروزى بدون او

 خروج: از عبارتند حضرت آن ظهور هاى نشانه از بعضى: افزود السالم علیه باقر امام سپس
 پدر نام با حضرت آن مبارك نام خواندن رمضان مبارك ماه در آسمانى صیجه ، شام از سفیانى
  . بزرگوارش
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  ) عداد روایات وارده  باره   رت  ھدی(ع  ه ا سالم
 از جهانى، مصلح آن زندگى جزئیات و صفات و) السالم علیه(موعود مهدى درباره که روایاتى
 در را آنها سنّى و شیعه علماى و است شده وارد)السالم علیهم(معصوم پیشوایان سایر و پیامبر
 از را آنها از قسمتى فهرست فقط رو، این از است، شمار از بیرون اند، آورده خود معتبر منابع

  :گذرانیم مى گرامى خوانندگان نظر

 علیه اهللا صلى(محمد( پیامبر مبارك نام نامش،) السالم علیه(مهدى حضرت که این مورد در - 1

  .است شده نقل حدیث 48 است،) ابوالقاسم( پیامبر شریف کنیه اش، کنیه و)) وسلم وآله

 136 است، پیشوا آخرین و امام دوازدهمین) السالم علیه(مهدى حضرت که این درباره - 2

  .است آمده حدیث

 حدیث214 است،) السالم علیه(على امیرمؤمنان فرزند دهمین حضرتش که این مورد در - 3

  .است شده وارد

 ذکر حدیث192 است،)السالم علیها(فاطمه حضرت فرزندان از حضرت آن که این مورد در - 4

  .است شده

 بیان حدیث308 است،) السالم علیه(حسین امام حضرت فرزند نهمین وى، که این مورد در - 5

  .است شده

 شده نقل حدیث185 است،) السالم علیه(سجاد امام فرزند هشتمین او، که این مورد در -6

  .است

  .است آمده حدیث103 است،) السالم علیه(باقر امام فرزند هفتمین او، که این مورد در - 7
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 شده وارد حدیث202 است،) السالم علیه(صادق امام فرزند ششمین او، که این مورد در - 8

  .است

 حدیث 199 است،)السالم علیه(جعفر بن موسى حضرت فرزند پنجمین او، که این مورد در - 9

  .است شده بیان

 95 است،)السالم علیه(الرضا موسى بن على حضرت فرزند چهارمین او، که این مورد در -10

  .است آمده حدیث

 است،)) السالم علیه(االئمه جواد حضرت( على بن محمد فرزند سومین او، که این مورد در -11

  .است شده نقل حدیث 90

 حدیث 90 است،)السالم علیه(الهادى النقى على امام فرزند دومین او، که این مورد در -12

  .است آمده

 حضرت آن صلب از و) السالم علیه(عسکرى حسن امام فصل بال فرزند او، که این مورد در -13

  .است شده نقل حدیث 293 است،

  .است آمده حدیث 293 حضرتش، سعادت با والدت باب در -14

  .است شده بیان حدیث14 گردید، متولّد پنهانى و خفا در حضرت، آن که این باره در -15

  .است شده نقل حدیث 318 شد، خواهد طوالنى بسیار شریفش عمر که این به راجع -16

  .است آمده حدیث 91 بود، خواهد پنهان و غایب انظار از زیادى مدت که این مورد در -17

 حدیث 10 گردد، مى منقسم کبرى و صغرى غیبت دو به حضرتش غیبت که این مورد در -18

  .است شده ذکر
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 آمده حدیث 15 است، قرآن کتابش و اسالم، مبین آیین همان وى، آیین که این مورد در -19

  .است

 روى تمامى در و نماید مى دعوت اسالم مبین دین به را جهانیان وى که این مورد در -20

  .است شده نقل حدیث 47 دهد، مى تشکیل اسالم قانون اساس بر جهانى واحد حکومت زمین

 دولت در و کند مى برقرار زمین کره روى در را اجتماعى عدالت شخصاً که این مورد در -21
 انسانى جهان و نماید مى حکومت اجتماع شؤون تمامى بر واقعى عدالت حضرت، آن سعادت با

  .است آمده حدیث 123 گردد، مى پر خداشناسى و داد و عدل از انحراف، و جور و ظلم از پس

  .است شده وارد حدیث 19 نماید، مى پاك شرك و کفر از را زمین وى که این مورد در -22

 7 گردید، خواهد فرما حکم اش عادالنه حکومت در واقعى امنیت و ایمان: که این مورد در -23

  .است آمده حدیث

 شده نقل حدیث 12 گرفت، خواهد فرا را جهان غرب و شرق اسالم، که این مورد در -24

  .است

 اسالم لواى تحت در عالم ملل جمیع و گردید، خواهد آیین یک پیرو بشر که این مورد در -25

  .است آمده حدیث 7 آمد، خواهند در

  .است شده ذکر حدیث 77 کرد، خواهد قیام شمشیر با که این مورد در-26

 عقول و گردید خواهد آباد جهان، او، پیشه عدالت حکومت دوران در که این مورد در -27

  .است شده نقل حدیث 5 شد، خواهد کاملتر مردمان
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 حضرتش تواناى دست به و است جمع او در پیامبران امتیازات و معجزات که این مورد در -28

  .است شده نقل حدیث 23 گردد، مى ظاهر

 تعیین وقت هرکس و نیست معلوم مردم آحاد از احدى بر ظهورش وقت که این مورد در -29

  .است آمده حدیث 7 دروغگوست، کند

 سرعت، به عالم اکناف و اطراف از و نفرند 313 حضرت آن خاص اصحاب که این مورد در -30

  .است شده نقل حدیث 25 شوند، مى جمع نزدش زدن، هم به چشم یک اندازه به

 حدیث 29 نماید، مى اقتدا وى به نماز در) السالم علیه(عیسى حضرت که این مورد در -31

  .است شده بیان

 کند، مى معرفى جهانیان به نشان و نام به را حضرتش آسمانى منادى که این مورد در -32

  .است آمده حدیث27

 پیش که بود خواهد هایى نشانه و عالیم حضرت، آن مبارك ظهور براى که این مورد در و -33
  .است آمده حدیث 657 پیوست، خواهد وقوع به مبارکش ظهور از
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  ص ی اهللا ع  ه و آ   و ّیات   رت از زبان ر ول  دا 
 در اجمعین علیهم اللّه صلوات حسین امام از بزرگوارش پدران از نقل به االئمه جواد حضرت
  :فرماید حکایت طوالنى بسیار حدیثى

 حضور کعب بن اءبى نام به شخصى ، شدم وارد آله و علیه اهللا صلى خدا رسول جدم بر روزى
 جدم که جائى تا شد مطرح السالم علیهم اطهار ائمه پیرامون هائى جواب و سؤال و داشت
  : داشت اظهار آله و علیه اهللا صلى اللّه رسول

 تمام که است داده قرار منزّه و پاك اى نطفه ، ام خلیفه یازدهمین صلب در متعال خداوند
  .شد خواهند راضى و شادمان آن وسیله به مؤمن هاى انسان

 او به نسبت کسانى و است گرفته را او والیت میثاق و عهد ذر عالم در تعالى و تبارك خداوند
  .باشند خداوند منکر که شد خواهند کافر

 ، بخش هدایت و گر هدایت ، بخش رضایت و کننده مسرور ، پاك و پرهیزکار است امامى او
  .دهد مى دستور عدالت اجراى بر و نماید مى عدل به حکم

 کرد، خواهد تاءیید و تصدیق را او هم خداوند و کند مى تصدیق را حکیم خداوند امور، تمام در
 جامعه در احکامش بیان و ظهور آمادگى که زمانى تا گردد مى پنهان و مخفى افراد، دید از او

  .شود آشکار

 و قوى مردانى بلکه ، نقره نه و است طال نه که اوست انتظار در ارزشمندى هاى گنج طالقان در
  .بود خواهند پایدار

 جمع یکدیگر گرد را او اصحاب نقاط دورترین و شهرها تمام از ، فزرندم هنگام متعال خداوند
  .بود خواهند - نفر سیزده و سیصد ؛ یعنى - بدر جنگ اصحاب تعداد به که نماید مى

 ، نسب جهت از کامل معرّفى با یارانش و اصحاب تمام نام آن در که دارد دست در طومارى و
  . است گردیده ظبط و ثبت خانوادگى فامیل و شغل شهر،
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 و چگونه او ظهور هاى نشانه و عالئم: کرد ال سؤ کعب بن اءبى: افزود السالم علیه حسین امام
  ؟ چیست

 است گرفته قرار او   مخصوص بیرقى: فرمود او، جواب در آله و علیه اهللا صلى اللّه رسول جدم
 به را آن متعال خداوند و شد خواهد گسترده و باز ، بیرق رسد؛ فرا ظهورش زمان موقع هر که

  :گوید مى و زند مى صدا را صاحبش پس آورد، درخواهد سخن

  . برسان هالکت به را خدا دشمنان و شو ظاهر!  اللّه ولى اى

 حضرتش خروج هنگام که ، است شده داده قرار قالف در او، مخصوص شمشیرى همچنین
  :گوید و آید سخن به خداوند قدرت با و آید بیرون قالف از شمشیر

 خدا دشمنان به نسبت که نیست جائز تو بر دیگر که چون شو، ظاهر و خارج!  اللّه ولى اى
  . بنشینى آرام و ساکت

 و عالَم کجاى هر در را متعال خداوند دشمنان و گردد مى خارج و ظاهر ، حال همان در پس
  .رساند خواهد قتل به حجت إتمام از پس بیابد حالتى هر در

 و راست سمت جبرئیل که حالتى در آورد، خواهد در اجراء به را الهى احکام و حدود تمام او و
  .دارد قرار او جلوى صالح فرزند شعیب و چپ سمت میکائیل

 خداوند به را خود امور تمام من و یافت خواهید را او ، قیامت قیام از قبل زودى همین به و
  . کنم مى واگذار

 حال به خوشا! اءبى اى: افزود خود فرمایش ادامه در آله و علیه اهللا صلى خدا رسول سپس
 و او، دوستدار که کسى سعادت به خوشا و کند درك را خدا حجت زمان آن در که کسى
 و شدائد از را مؤمن افراد آن متعال خداوند که همانا باشد، او امامت و والیت به مؤمن و معتقد
  .بخشد مى نجات ها هالکت
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   واید دعا  ای   ج
  . است لعین شیطان ناراحتى مایه-

  .شود مى دعا استجابت مایه-

  . است الزمان آخر هاى فتنه از یافتن نجات باعث -

  . است گناهان آمرزش باعث -

  .شود مى او حال شامل قیامت در حضرت آن شفاعت-

  . اوست انتظار نشانه-

  .شود مى واقع زودتر السالم علیه الزمان صاحب حضرت ما موالى فرج -

  . است عمر شدن طوالنى باعث-

  .شود مى رفتار نرمى به او با و رسد مى مژده او به مرگ هنگام-

  .شود مى او دل در السالم علیه امام نور اشراف شدن زیاد باعث-

  .بود خواهد خداوند نزد افراد محبوبترین-

  .شود مى مبدل نیک کردار به او بد کردار-

  . است قیامت روز در او حق در السالم علیه المومنین امیر دعاى-

  . شدن بهشت داخل حساب بى-
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  .کنند مى آمرزش طلب او براى فرشتگان-

  . قیامت روز تشنگى از است امان در-

  .بود خواهد مهربانى مونس قیامت و برزخ عالم در دعا این-

  .شود مى ها غصه دورى باعث -

  . است خداوند نزد اعمال خوشایندترین دعا این-

  .کند مى دریافت اى ویژه هاى هدیه قیامت روز در -

  . است دین شدن کامل سبب-

  . است شده شهید السالم علیه مهدى حضرت پرچم زیر که دارد را کسى ثواب-

  .شود مى محشور السالم علیه اطهار ائمه با-

  . قیامت روز در شهدا درجات باالترین به شدن نائل -

  .دارد را السالم علیه زهرا فاطمه حضرت شفاعت به رستگارى-

 یا و واجب نمازهاى از بعد همیشه شود نصبتان بزرگ فضایل این که این براى! برادر و خواهر
 اللّه صلى محمد حق به را خدا کنید مى که دعایى اولین سحرگاهان در یا و روضه مجالس در

 ولیش غیبت بقیه از که دهید قسم کربال شهداى حق به و قرآنش حق به و آلش و آله و علیه
  . العالمین رب یا آمین. فرماید نظر صرف السالم علیه مهدى حضرت
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    ل  د      بار     ب
  : الشّریف فرجه تعالى اللّه عجل و علیه اللّه سالم الزّمان و العصر صاحب ، المهدي االمام قال

 على اُمناؤُه و اءرضه، فى اللّه خُلَفاء و اءئمۀٌ و قُدوةٌ إنّا: تَقُولُوا اءنْ لَکُم و علَیکُم یجِب الَّذى -1
،هخَلْق و هججفى ح ،هبِالد رِفاللَ نَعالْح ،رامالْحو و رِفویلَ نَع تابِ تَاءک   .الْخطابِ فَصلَ و الْ

 اهل ما که این بر باشید معتقد که بود خواهد شما سود به و است واجب شما بر: فرمود :ترجمه

 هستیم زمین در متعال خداوند خلیفه و هدایت پیشوایان امور، اءساس و محور ، رسالت بیت
 مى را حرام و حالل ، باشیم مى جامعه در او حجت و بندگانش بر خداوند امین ما همچنین

  . هستیم آشنا و عارف را قرآن آیات تفسیر و تاءویل ، شناسیم

صیاء، خاتَم اءنَا:  السالم علیه قالَ - 2 بى اال و ع فَ دی الءنْ الْبلى ع تى اءهشیعو .  

 و آشنایان از ها فتنه و بالها من وسیله به هستم خدا پیغمبر وصی آخرین من: فرمود : ترجمه

  .شد خواهد برطرف و دفع شیعیانم
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ثُ اءما:  السالم علیه قالَ - 3 وادۀُ الْحعواق هم ،)اءحادیثنا( حدیثنا رواةِ إلى فیها فَارجِعوا الْ  فَإنَّ
  .علَیکُم اللّه حجۀُ اءنَا و علَیکُم حجتی

 ، نظامى ، اقتصادى ، عبادى ، سیاسى امور - حوادث در مشکالت حلّ جهت: فرمود: ترجمه

 خلیفه غیبت زمان در ها آن که کنید مراجعه فقهاء و حدیث راویان به... و اجتماعى ، فرهنگى

  . باشم مى ها آن بر خداوند حجت من و هستند شما بر من حجت و

ع نَحنُ و قَعدعنّا، منْ یوحشَنا فَلَنْ معنا، الحقُّ:  السالم علیه قالَ - 4 نائنا، صبر الْخَْلقُ و د عب 
  .صنائعنا

 کناره و باشد مى آله و علیه اهللا صلى اللّه رسول بیت اهل ما با واقعیت و حقانیت: فرمود: ترجمه

 نیکوى هاى پروره دست ما که چرا شد، نخواهد ما وحشت سبب هرگز ما از ، اى عده گیرى

  .بود خواهند ما هاى پرورده دست خداوند، مخلوقین دیگر و ؛ باشیم مى پروردگار

ۀَ إنَّ:  السالم علیه قالَ  - 5 جنَّ ساء فیها حملَ ال الْ إذَا وِالدةَ، ال و للنِّ منٌ اشْتَهى فَ ؤْ لَدا مو خَلَقَه اللّه 
ورةِ علَى وِالدةٍ ال و حملٍ بِغَیرِ جلَّ و عزَّ الَّتى الص ریدخَلَقَ کَما ی مرَةً السالم علیه آد بع.  

 نخواهد زنان براى زایمان و شدن آبستن آن در که است جایگاهى بهشت همانا: فرمود: ترجمه

 فرزند ، زایمان و حمل جریان بدون متعال خداوند نماید، فرزند آرزوى مؤمنى هرگاه پس بود،

  .آفرید را السالم علیه آدم حضرت که طورى همان دهد مى او به را دلخواهش

، ظالم إالّ موضعه ینازِعنا ال:  السالم علیه قالَ -6 مآث ال و عیهدج ی   .کافرٌ احد إالّ

 آن مگر کند نمى منازعه و مشاجره امامت و والیت مقام با رابطه در ما، با کسى: فرمود: ترجمه

 که کسى مگر شود نمى خالفت و والیت مدعى کسى همچنین باشد، کار معصیت و ستمگر که

  .باشد کافر و منکر
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قَّ إنَّ:  السالم علیه قالَ  - 7 نا الْحعم قُولُ ال فینا، وی کوانا ذلإالّ س ذّاب ، کَ تَرٍ رُنا یدعیه ال و مفْ غَی 
  .غَوىٌٍّ ضالُّ إالّ

 طهارت و عصمت بیت اهل ما بین در و ما با - امور و موارد همه در - حقیقت: فرمود: ترجمه

 کسى و باشد؛ مى مفترى و گو دروغ بگوید ما از غیر فردى هر را سخنى چنین و بود خواهد

  .باشد گمراه که آن مگر کند نمى ادعا را آن ما از غیر

قِّ جلَّ و عزَّ اللّه اءبى:  السالم علیه قالَ - 8 لْحماما إالّ ل   .الّزهوقا إ للْباطلِ و إتْ

 و إتمام به که آن مگر حقّ به نسبت دارد امتناع و إباء ، متعال خداوند همانا: فرمود : ترجمه

  .گردد مضمحل و نابود ، باطل و برسد کمال

ه:  السالم علیه قالَ - 9 عۀٌ عنُقه فى وقَعت قَد و إالّ آبائى منْ حد ال یکُنْ لَم إنَّ یب طاغُوتل ،همانو ز 
ج إنّى ج حینَ اءخْرُ عۀَ ال و اءخْرُ یب ال دنَ حم واغیت   . عنُقى فى الطَّ

 ، زمانشان طاغوت و حاکم بیعت ،) السالم علیهم اوصیاء و ائمه( من پدران همانا: فرمود : ترجمه

 و منّت من بر طاغوتى هیچ که نمایم خروج و ظهور هنگامى در من ولى بود؛ ها آن ذمه بر

  . داشت نخواهد بیعتى

ج الَّذى اءنَا:  السالم علیه قالَ -10 ف بِهذَا اءخْرُ یالَ الس فَاءم ضال اال ردع طا وسکَما ق ئَتلما م  ظُلْ
را و وج.  

 خروج و ظهور - ذوالفقار - شمشیر این با زمان آخر در که هستم کسى آن من: فرمود : ترجمه

  . است شده جور و ظلم از پر که گونه همان نمایم مى داد و عدل از پر را زمین و کنم مى

موا و اللّه اتَّقُوا:  السالم علیه قالَ -11 نا، مرَ االْ ردوا و لَنا، سلِّ نا إلَی لَیاالْ فَع دارنَّا کانَ کَما صاالْ م 
ف تَحاولُوا ال و یراُ، کُم غُطِّی ما کَشْ   .عنْ
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 وظیفه چون کنید، واگذار ما به را خود امور و باشید، ما تسلیم و بترسید خدا از: فرمود : ترجمه

 به معرفت چشمه بر شما ورود که طورى همان نمائیم سیراب و نیاز بى را شما که است ما

  .نباشید است شده پنهان شما از آنچه کشف دنبال به نمائید سعى و باشد؛ مى ما وسیله

والُکُم اءما:  السالم علیه قالَ -12 لُها فَال اءمرُوا، إالّ نَقْبتُطَهنْ لفَم لْ، شاءصفَلْی نْ وم شاء ع   .فَلْیْقطَ

 مى ثروتتان و زندگى تزکیه و تطهیر جهت را شما - زکوت و خمس - اموال: فرمود : ترجمه

  .نپردازد نبود مایل که هر و بپردازد، بود مایل که هر پس ، پذیریم

ما نُحیطُ إنّا:  السالم علیه قالَ -13 ، علْ کُمبِاءنْبائ ال و زُبعنّا یى عشَی نْ ءم اءخْبارِکُم.  

 پنهان ما نزد شما از چیزى و آشنائیم و آگاه شما اخبار و احوال تمامى بر ما: فرمود : ترجمه

  . نیست

لَۀَ یغْتَسلْ فَلْ حاجۀٌ اللّه إلَى لَه کانَت منْ:  السالم علیه قالَ -14 ۀِ لَیعمالْج د عب ف صلِ ناللَّی و 
تاءی الّهصم.  

 شب نیمه از بعد دارد متعال خداوند پیشگاه از حاجتى و اى خواسته که هر: فرمود: ترجمه

  .گیرد قرار نمازش جایگاه در خداوند، با نیاز و راز و مناجات جهت و کند غسل جمعه

مهزِیارِ یابنَ:  السالم علیه قالَ -15 فار لَوالَ! الْ ضکُم استغْ عب ، ها، منْ لَهلَک لبعضٍ لَیإالّ ع خَواص 
والُهم تَشْبه الَّتى الشّیعۀِ عالَهم اءقْ   .اءفْ

 زمین روى   هرکس نبود، همدیگر براى شماها بعضى آمرزش و مغفرت طلب اگر: فرمود: ترجمه

  . است یکى کردارشان با گفتارشان که خاصى شیعیان آن مگر گردید، مى هالك بود

  .ضَاللٌ و وتَکْذیب فَکُفْرٌ یمت لَم الْحسینَ إنَّ: قالَ منْ قَولُ واءما:  السالم علیه قالَ -16
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 و تکذیب و کفر ، نکرده وفات و است زنده حسین باشند معتقد که کسانى اما و: فرمود: ترجمه

  . است گمراهى

له، منْ:  السالم علیه قالَ -17 بیح ینْسى الرَّجلَ اءنَّ فَضْ التَّس دیرُا وۀَ، یحبالس تَب  لَه فَیکْ
بیح س   .التَّ

 حضرت تربت تسبیح چنانچه که است آن سیدالشّهداء حضرت تربت فضائل از: فرمود: ترجمه

  .نشود خوانده هم دعائى گرچه دارد، را ذکر و تسبیح ثواب شود گرفته دست در

رِ منْ یوما اءفْطَرَ فیمنْ:  السالم علیه قالَ -18 ضان شَهمدا رمتَعرَّمٍ بِجِماعٍ محم رَّمٍ طَعامٍ اَوحم 
ه لَیإنَّ: ع ه لَیثَالثُ ع کَفّارات.  

 نماید، - وباطل - افطار حرامى کار یا چیز با عمدا را رمضان ماه روزه که کسى: فرمود : ترجمه

)  بنده یک آزادى ، مسکین 60 اطعام ، روزه 60( کفّاره نوع سه هر) نیز روزه قضاى از غیر(

  .شود مى واجب او بر

رُك اءال:  السالم علیه قالَ -19 ؟ فى اءبشِّ عطاسِ ت منَ اءمانٌ هو: فَقالَ ، بلى: قُلْت الْ وم  ثَالثَۀَ الْ
  .اءیامٍ

 فوائد بر را تو خواهى مى: فرمود ، کردم عطسه حضرت حضور در: گوید خادم نسیم: ترجمه

 مى نجات مرگ از روز سه تا را انسان ، عطسه: فرمود . بلى:  کردم عرض ؟ دهم بشارت عطسه

  .بخشد

عونٌ:  السالم علیه قالَ -20 عونٌ ملْ فلٍ فى سمانى منْ ملْ حنَ مالنّاسِ م.  

)نْ):  السالم علیه قالَ وانى ممعٍ فى س م جنَ مالنّاسِ م ه لَیفَع نَۀُاللّهلَع.  

  .کند بیان جائى در مرا اصلى نام که کسى است مغضوب و ملعون: فرمود : ترجمه
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 مى خداوند غضب و لعنت او بر آورد، زبان بر مردم جمع در مرا اصلى نام که هر: فرمود نیز و

  .باشد

ملُ:  السالم علیه قالَ -21 عرِى کُلُّ ی ام ء نْکُمما م قْرُبی نْ بِهنا، متبحنَّب متَجلْیما و نیهدنْ یم 
طنا، و کَراهیتنا غَتُه امرَءا فَانَّ سخَ باءةٌ یال حینَ فُج هتَنْفَع ، جیه ال و تَوبۀٌ  على نَدم عقابِنا منْ ینْ
  .حوبۀٍ

 ما محبت جذب و ما به نزدیکى سبب که دهد انجام را عملى باید شما از یک هر: فرمود:ترجمه

 ، باشیم مى خشمناك و ناخوشایند ، آن به نسبت ما که کردارى از کند دورى باید و گردد؛
 عقاب از را او نیز و ندارد سودى او حال به دیگر که کند توبه اى لحظه در شخصى بسا چه پس

  .بخشد نمى نجات الهى عذاب و

لَف االْ بولِ منْ جلَّ و عزَّ اللّه إلَى تَضج رض االْ إنَّ:  السالم علیه قالَ -22   .صباحا اءربعینَ غْ

  .کند مى ناله است نشده ختنه که کسى ادرار از روز چهل تا زمین: فرمود: ترجمه

دةُ:  السالم علیه قالَ -23 جکْرِ س جبِها و السنَنِ اءلْزَمِ منْ الشُّ اءو.  

  . است سنّتها ترین ضرورى و بهترین از نماز هر از پس شکر سجده: فرمود : ترجمه

لِ ال أمانٌ النُّجوم أنَّ کَما رضِ االْ هلِ ال مانٌ الَ إنّى:  السالم علیه قالَ -24 ه ماءالس.  

 همان ، هستم زمینى موجودات براى امنیت و آسایش سبب من که درستى به: فرمود : ترجمه

  .هستند أمان آسمان اهل براى ها ستاره که طورى

عیۀٌ قُلُوبنا:  السالم علیه قالَ -25 ۀِ اَوشیمل ،إذا اللّه   .شئْنا شاء فَ

 ما بخواهد او هرگاه پس ، الهى اراده و مشیت براى است هائى ظرف ما قلوب: فرمود : ترجمه

  . خواهیم مى نیز
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حقُّ غَیرِه، إلى بِنا فَالفاقَۀَ معنا، اللّه إنَّ:  السالم علیه قالَ -26   .عنّا قَعد منْ یوحشَنا فَلَنْ معنا والْ

 روى ما از که هر و است ما با حقّ و ؛ نداریم دیگران به نیازى و است ما با خدا: فرمود: ترجمه

  . نداریم باکى گرداند

ف مااءرغَم:  السالم علیه قالَ -27   .الصالةِ مثُلِ ء بِشَیى الشَّیطانِ اءنْ

 را او و مالد نمى ذلّت خاك به را شیطان بینى نماز، همانند عملى و چیزى هیچ: فرمود :ترجمه

  .کند نمى ذلیل

رِه مالِ فى یتَصرَّف اءنْ حد ال یحلُّ ال:  السالم علیه قالَ -28 رِ غَیإ بِغَی هذْن.  

 با مگر نماید تصرّف دیگران چیزهاى و اموال در که نیست جائز هیچکس براى: فرمود :ترجمه

  . آن مالک و صاحب اجازه و اذن

عاء فَضْلُ:  السالم علیه قالَ -29 الد بیحِ وس ضِ بعد التَّ لَى الْفَرائع عاءقیبِ الدلِ بِعواف  کَفَضْلِ النَّ
ضِ فَرائ وافلِ علَى الْ   .النَّ

 نمازهاى از بعد به نسبت واجب نمازهاى از بعد تسبیح و دعا تعقیب فضیلت: فرمود :ترجمه

  .باشد مى مستحب نماز بر واجب نماز فضیلت همانند مستحبى

ضَلُ:  السالم علیه قالَ -30 قاتها اءفْ ا اءوردهارِ ص   .الْجمعۀِ یومِ منْ النَّ

 روز ظهر از پیش اوقات ترین فضیلت با و بهترین) طیار جعفر نماز انجام براى: (فرمود : ترجمه

  .بود خواهد جمعه

عونٌ:  السالم علیه قالَ  -31 عونٌ ملْ غَداةَ اءخَّرَ منْ ملْ قَضى اءنْ إلى الْ   .النُّجوم تَنْ
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 تا بیندازد تاءخیر عمدا را صبح نماز که کسى آن است شده نفرین و ملعون: فرمود : ترجمه

  .شوند ناپدید ستارگان که موقعى

سانه بِعوائد قَنَعنا اللّه إنَّ:  السالم علیه قالَ -32 إح و دفَوائ هنانتما.  

 و قانع   هایش نعمت و احسان وسیله به را بیت اهل ما ، متعال خداوند همانا: فرمود: ترجمه

  . است گردانده خودکفا

س إنَّه:  السالم علیه قالَ  -33 نَ لَییب زَّ اللّهع لَّ وج نَ ویب دحاء ، س اءنْکَرَنى منْ و قَرابۀٌ نّى فَلَیم 
، و بیلُهبیلُ سنِ سنُوحٍ اب.  

 هرکس براى و - ندارد وجود خویشاوندى ، بندگانش از یک هیچ و خداوند بین: فرمود :ترجمه
)  دوستان و شیعیان( از نماید انکار مرا هرکس - شود مى داده پاداش او نیات و اعمال اندازه به

  .بود خواهد نوح حضرت فرزند همچون او سرنوشت و نیست ما

لَمونَ اءما:  السالم علیه قالَ - 34 االْ اءنَّ تَع ضلُو ال ر مورا وإما ظاهرا إما حجۀٍ منْ تَخْ   .مغْ

 خداوند حجت از خالى زمین ، حالتى هیچ در که این بر باشید متوجه و آگاه: فرمود: ترجمه

  . پنهان و مخفى طور به یا و آشکار و ظاهر طور به یا بود، نخواهد

، َظهرَ الْقَولِ فى لَنا اللّه أذنَ إذا:  السالم علیه قالَ  -35 محلَّ و الْحقُّ   .عنْکُم انْحسرَ و الْباطلُ، اضْ

 آشکار حقانیت بدهد، ما به را حقایق بیان و سخن اجازه متعال خداوند چنانچه: فرمود: ترجمه

  .شد خواهد برطرف مشکالت و خفقان و شود مى نابود باطل و گردد مى

بتى فى بى نْتفاعِ االْ وجه اءما و:  السالم علیه قالَ -36 فاعِ فَکَاالْ غَیسِ نْت م  االْ عنِ غَیبها إذا بِالشَّ
صارِ ب حابالس.  
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 خورشید از انتفاع همانند غیبت دوران در من از استفاده و گیرى بهره چگونگى: فرمود : ترجمه

  .شود ناپدید افراد چشم از ابرها وسیله به که موقعى آن در است

علُوا:  السالم علیه قالَ  -37 اجو کُمدنا قَصةِ إلَیدوم ۀِ علَى بِالْ واضحۀِ، السنَّ ، نَصحت فَقَد الْ لَکُم و 
اللّه دشاه لَیع و کُم لَیع.  

 و عصمت بیت اهل - ما دوستى و محبت به نسبت را خویش قصد و هدف: فرمود: ترجمه

 و موعظها که همانا پس دهید، قرار الهى احکام اجراء و سنّت به عمل مبناى بر - طهارت

  .باشد مى گواه شما و ما همه به نسبت متعال خداوند و ؛ ام نموده را الزم سفارشات

جِ ظُهور اءما:  السالم علیه قالَ -38 ه الْفَرَ إنَّ ذَب و اللّه، إلَى فَ وقّاتُونَ کَ   .الْ

 را آن زمان هرکس و باشد مى متعال خداوند اراده به مربوط من ظهور زمان: فرمود: ترجمه

  . است گفته دروغ کند معرّفى و معین

جیلِ اءکْثرُواالدعاء:  السالم علیه قالَ -39 جِ، بِتَع إنَّ الْفَرَ   .فَرَجکُم ذلک فَ

 آن در که کنید دعا بسیار - مناسبى موقعیت هر در - من ظهور تعجیل براى: فرمود: ترجمه

  .بود خواهد شما مشکالت حلّ و فرج

40- ع جِ فیه دفْتَرا إلَی دفَ ه، صالةٌ و دعاءالْفَرَ لَیفَبِهذا:  فَقالَ ع عفَاد.  

 خانه حرم در طال ناودان زیر: گوید وجناء بن حسن اءبومحمد، نام به مؤمنین از یکى : ترجمه

 به را دفترى ، دیدم را الشّریف فرجه تعالى اللّه عجل زمان امام عصر ولى حضرت که بودم خدا

  .بود حضرت آن بر صلوات و فرج دعاى آن در که نمود عنایت من

 و درود من بر و کن دعا من فرج و ظهور براى و بخوان ها نوشته این وسیله به: فرمود سپس

  : است شده نقل چنین مشهور حسب بر دعا آن و . بفرست تحیت
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مکُنْ اللّه ک یلونِ فُالنِ ل ۀِ(( فُالنْ بجح کَري الْحسنِ بنِ الْ سع ه صلَواتُک)) الْ لَیع لى وع هفى آبائ 
هۀِ هذاعالس کُلِّ فى و ، کنَه حتّى عینا و دلیال و ناصرا و قاعدا و وحافظا ولیا ساعۀٍ تُس ضَکاءر 
عه و طَوعا   .طَویال فیها تُمتِّ

  

  دعای   ج امام زمان ع  ه ا سالم
ء عظُم الهى ء الْخَف وبرِح الْبالَّ کَشَف اَّ غط وانْ ء الْ ع اَّ قَطَ ء الرَّج وانْ ضاقَت اَّ و ضر ء ومنعت اال   السماَّ
تَعانُ واَنْتسم ک الْ لَیاشْتَکى وم معولُ الْ ک الْ لَیعى وةِ فّدالش ء  الِ و محمد على صلِّ اَللّهم والرَّخاَّ
دمحى مرِ اُولم ضْت الَّذینَ اال  فْتَنا طاعتَهم علَینا فَرَ زِلَتَهم بِذلک وعرَّ هِم عنا فَفَرِّج منْ  فَرَجاً بِحقِّ
ب هو اَو الْبصرِ کَلَمحِ قَریباً عاجِال فیانى محمد یا على یا على یا محمد یا اَقْرَ کُما اکْ  کافیانِ فَانَّ

صرانى مانِ صاحب یا موالنا ناصرانِ یا فَانَّکُما وانْ غَوثَ الزَّ غَوثَ الْ غَوثَ الْ  اَدرِکْنى اَدرِکْنى اَدرِکْنى الْ
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عجلَ الساعۀَ الساعۀَ الساعۀَ عجلَ الْ عجلَ الْ .الطّاهرینَ هوآل محمد الرّاحمینَ بِحقِّ اَرحم یا الْ

  

  دعای   رت   ة ع  ه ا سالم
مقْنا اَللّهزفیقَ ارۀِ تَوالطّاع دعبۀِ ویص عم فانَ النِّیۀِ وصدقَ الْ مۀِ وعرْ هدى واَکْرِمنا الْحرْ  واالِْستقامۀِ بِالْ
د دسنَتَنا وس مۀِ بِالصوابِ اَلْ مِ قُلُوبنا وامالَْ والْحکْ علْ رِفَۀِ بِالْ عم  والشُّبهۀِ الْحرامِ منَ بطُونَنا وطَهرْ والْ
اکْفُفنا ویدنِ اَیمِ ع لْ ض والسرِقَۀِ الظُّ ضُ صارنا واغْ نِ اَبورِ عفُج خیانَۀِ الْ دد اَسماعنا والْ اسنِ ووِ ع غْ  اللَّ
غیبۀِ صیحۀِ بِالزُّهد علَماَّئنا على وتَفَضَّلْ والْ مینَ وعلَى والنَّ متَعلِّ بۀِ بِالْجهد الْ غْ مستَمعینَ وعلَى والرَّ  الْ
باعِ موعظَۀِ وعلى بِاالِْتِّ لمینَ مرَْضى والْ سم ء الْ فاَّ فَۀِ موتاهم وعلى والرّاحۀِ بِالشِّ مۀِ بِالرَّاْ الرَّحلى وعو 

وقارِ ایِخنامش وبۀِ الشَّبابِ وعلَى والسکینَۀِ بِالْ ء وعلَى بِاالِْنابۀِ والتَّ ء النِّساَّ حیاَّ ۀِ بِالْ عفَّ ء وعلَى والْ نیاَّ غْ  اال 
عِ واضُ ء وعلَى والسعۀِ بِالتَّ قَناعۀِ بِالصبرِ الْفُقَراَّ غُزاةِ وعلَى والْ صرِ الْ غَلَبۀِ بِالنَّ  بِالْخَالصِ وعلَى االُْسراَّء والْ
ء وعلَى والرّاحۀِ عدلِ االُْمراَّ عیۀِ وعلَى والشَّفَقَۀِ بِالْ صاف الرَّ وارِ للْحجاجِ وبارِك السیرَةِ وحسنِ بِاالِْنْ  والزُّ

جبت ما والنَّفَقَۀِ واقْضِ الزّاد فى اَو هِم لَیع نَم جح عمرَةِ الْ لک والْ متک بِفَضْ حریا و محمینَ اَرالرّاح.  
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  زیارت   رت صا ب اال  
 القرآن شریک یا علیک السالم الرحمن خلیفه یا علیک السالم الزمان صاحب یا علیک السالم
 ابائک على و علیک السالم الجان و االنس امام یا علیک السالم البرهان قاطع یا علیک السالم

  . برکاته و اللّه رحمه و الطاهرین
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  زیارت امام زمان ع  ه ا سالم   روز    ه
 آن در که است روزى همان و است جناب آن نام به و السالم علیه الزمان صاحب حضرت روز

  : بخوان حضرت آن زیارت در و بگو فرمود خواهد ظهور

الماَلس ک لَیۀَ یا عجح فى اللّه هضاَر الماَلس ک لَینَ ا عیع فى اللّه هخَلْق الماَلس ک لَییا ع نُور اللّه 
مهتَدونَ بِه یهتَدى الَّذى منینَ بِه ویفَرَّج الْ ؤْ م ک اَلسالم عنِ الْ لَیا عه اَی ذَّبهم  اَلسالم الْخاَّئف الْ
ک لَیا عه اَی ىلو ح الْ النّاص الماَلس ک لَیفینَۀَ یا عالنَّجاةِ س الماَلس ک لَینَ یا عیع المیوةِ اَلسح ک الْ لَیع 
ک اللّه صلَّى لَیلى ععآلِ و کتیبینَ ب رینَ الطَّیالّطاه الماَلس ک لَیلَ عجع اللّه ما لَک كدعنَ وم 
صرِ ک اَلسالم اال مرِ وظُهورِ النَّ لَیع الىواَنَا یا م الكوم عارِف بِاُولیک ریک  تَعالى اللّه الَى اَتَقَرَّب واُخْ
آلِ بِک ک على الْحقِّ وظُهور ظُهورك واَنْتَظرُ بیتک وبِ یدئَلُ یاَسو اَنْ اللّه لِّىصی حلى معدآلِ مو 
دمحاَنْ ملَنى وع جنَ یرینَ منْتَظم ئک على لَک والنّاصرینَ والتّابِعینَ لَک الْ هدینَ اَعداَّ مستَشْ  والْ
ک بینَ یدلَۀِ فى ی مج کیاَّئلیا اَو الىوم بالزَّمانِ یا صاح لَواتص اللّه ک لَیلى ععآلِ و کتیهذا ب 
موۀِ یعمالْج وهو کموی قَّعتَوم ج ظُهورك فیه الْ ؤْمنینَ فیه والْفَرَ م ک على للْ یدقَتْلُ یرینَ  وکاف الْ

کف یاَنَا بِسیا و الىوم فیه فُک ضَی كجارو اَنْتیا و الىوم نْ کَریمم الدرامِ اَوک مور الْ اءمبِالضِّیافَۀِ و 
ضفْنى واالِْجارةِ ک وعلى اللّه صلَوات اَجِرْنى و فَاَ لَیلِ عاَه کتیرینَ بالّطاه  

 به کنم مى اشاره و شعر این به شوم مى متمثل زیارت این از بعد من که گفته طاوس بن سید
  : گویم مى و حضرت آن

ثُ نَزیلُکیا حم تهقصصق قصق رِکابى اتَّج و فُکثُ ضَییح نَ کُنْتم الْبِالد  

 تو میهمان و نماید وارد مرا و آورد روى ام راحله که کجا هر شوم مى نازل تو بر من یعنى
  .شهرها از باشم که کجا هر در هستم
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  ص وات   و ی اال   ا       ع  ه ا سالم
ملِّ اَللّهلى صع ک یلنِ وابو کیآئل الَّذینَ اَو فَرَضْت متَهطاع تبجاَوو مه هبت حقَّ هم واَذْ س عنْ الرِّج 

مرْتَهطَههیراً و صرْه اَللّهم تَطْ صرْ لدینک بِه وانْتَصرْ انْ لیآئَک بِه وانْ اَو یآئَهل اَوو تَهشیعو هصار  واَنْ
علْنا اجو مه ذْه اَللّهم منْ نْ اَعطاغٍ باغٍ کُلِّ شَرِّ منْ وممیعِ شَرِّ وج کخَلْق ه ه بینِ منْ واحفَظْ یدی 
ه شماله وعنْ یمینه وعنْ خَلْفه ومنْ رُساحو ه نَعاملَ اَنْ وصیو ه لَیا ءوفَظْ بِس احو فیه لَکسوآلَ رو 

کلسوهِرْ ر عدلَ بِه واَظْ صرِ واَیده الْ صرْ بِالنَّ صم خاذلیه واخْذُلْ ناصریه وانْ کُفْرِ جبابِرَةَ بِه واقْ  واقْتُلْ الْ
بِه قینَ الْکُفّارنافم ملْحدینَ وجمیع والْ قِ منْ کانوا حیثُ الْ  وبحرِها هاوبرِّ ومغارِبِها اال رضِ مشارِ
الَْ امو بِه ضالً اال ردهِرْ ع ظْ ک دینَ بِه واَ نَبِی هلَیع هآلو المى السلْنع اجو منْ اللّهم صارِه وانه اَنْ اَعو 

هاَتْباعو هتشیعاَرِنى وآلِ فى و دمحنَ ما ملوم   آمینَ الْحقِّ اله یحذَرونَ ما عدوهم وفى یاْ
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  زیارت آل یا  ن
 چنان بگوید پس ما سوى به و تبارك خداوند بسوى ما وسیله به کنید توجه خواستید هرگاه
  : است فرموده تعالى خداى که

الملى سآلِ ع ال یساَلس م ک لَید یا ع ىاع اللَّه ىانبرو هآیات الماَلس ک لَییا ع باب انَ اللَّهیدو هدین 
الماَلس ک لَیخَلیفَۀَ یا ع ه ک اَلسالم حقِّه وناصرَ اللَّ لَیۀَ یا عجح ه ک اَلسالم ارادته ودلیلَ اللَّ لَییا ع 
ىتابِ تالک ه ک اَلسالم وتَرْجمانَه اللَّ لَیفى ع آناء کل لَی اَطْرافو نَهارِك الماَلس ک لَیۀَ یا عیقب ه  اللَّ
ک اَلسالم اَرضه فى لَیمیثاقَ یا ع ه َذه الَّذى اللَّ ک اَلسالم ووکَّده اَخَ لَییا ع د عو الَّذى اللَّه نَهضَم 

الماَلس ک لَیا عه اَی لَمع صوب الْ منْ م الْ علْ مصبوب والْ غَوثُ الْ مۀُ والْ الرَّحۀُ وعواس داً الْ عرَ وبٍ غَی کْذوم 
الماَلس ک لَیحینَ ع متَقو الماَلس ک لَیحینَ ع دع ک اَلسالم تَقْ لَیحینَ ع نُ تَقْرَءیتُبو الماَلس ک لَیع 
ک اَلسالم وتَقْنُت تُصلّى حینَ لَیحینَ ع ع کَ ک اَلسالم وتَسجد تَرْ لَیلُ حینَ ع  اَلسالم وتُکَبرُ تُهلِّ
ک لَیحینَ ع دم رُ تَحتَغْفتَسو الماَلس ک لَیحینَ ع ح ک اَلسالم وتُمسى تُصبِ لَیى علِ فذا اللَّیغْشى ای 
هارِ ک اَلسالم تَجلّى اذا والنَّ لَیا عه اَی نُ االِْماماْموم ک اَلسالم الْ لَیا عه اَی مقَدم ماْمولُ الْ  اَلسالم الْ
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ک لَیعِ ع وامالمِ بِجالس كهِد هد اَنّى موالى یا اُشْ ه اال اله ال اَنْ اَشْ ده اللَّ حال و شَریک اَنَّ لَهداً ومحم 
هد بع لُهسورال و بیبالّ حا وه لُه اَهو كهِد ؤْمنینَ اَمیرَ علیاً اَنَّ موالى یا واُشْ م  والْحسنَ حجتُه الْ
تُهجنَ حیسالْحو تُهجح ىلعنَ ونِ بیسالْح تُهجح دمحمنَ و ی بلع تُهجفَرَ ح عجنَ وب دمحم تُهجح 
نَ ومحمد حجتُه موسى بنَ وعلى حجتُه جعفَرٍ بنَ وموسى ی بلع تُهجح ىلعنَ وب دمحم تُهجح 
هد حجتُه علی بنَ والْحسنَ ک واَشْ ه حجۀُ اَنَّ ولُ اَنْتُم اللَّ عتَکُم واَنَّ خرُ واالْ اال  جقُّ رال ح بیفیها ر 

موال ی ع ت واَنَّ خَیراً ایمانها فى کَسبت اَو قَبلُ منْ آمنَت تَکُنْ لَم ایمانُها نَفْساً ینْفَ وم  واَنَّ حقُّ الْ
هد حقُّ ونَکیراً ناکراً شْرَ اَنَّ واَشْ قُّ والْبعثَ حقُّ النَّ اَنَّ حراطَ وقُّ الص ح رْصادم میزانَ حقُّ والْ قُّ والْ ح 

قُّ والْحشْرَ ح سابالْحقُّ ونَّۀَ حج وعید والْوعد حقُّ والنّار والْ قُّ بِهِما والْ یا ح الىوم ىنْ شَقم 
خالَفَکُم دعسنْ وم کُماَطاع دلى فَاشْهما ع تُکده ه اَشْ لَیاَنَا عو ىلو لَک رىنْ بم كودقُّ عما فَالْح 
هضیتُمو لُ رالْباطما و هطْتُمو معروف اَسخَ تُم ما والْ کَرُ بِه اَمرْ منْ ه نَهیتُم ما والْ سى عنْ منَۀٌ فَنَفْ ؤْ م ه  بِاللَّ
هدحال و شَریک لَه هلبِرَسوبِاَمیرِ ونینَ وم ؤْ م  لَکُم معدةٌ ونُصرَتى وآخرِکُم اَولکُم موالى یا وبِکُم الْ

  آمینَ آمینَ لَکُم خالصۀٌ ومودتى

  :شود خوانده دعا این آن از بعد و

منّى اَللّها ئَلُکاَنْ اَس لِّىلى تُصع دمحم نَبِى کتم حۀِ رمکَلو رِكاَنْ نوالََ وقَلْبى تَم رقینِ نوالْی 
رى یمانِ اال نور وصدرى یات نور وفکْ مِ نور وعزْمى النِّ علْ عملِ نور وقُوتى الْ دقِ نور ولسانى الْ الص 
دك منْ الْبصآئرِ نور ودینى عى الضِّیآء نور وبصرى عنْ مسو رۀِ نوم حکْ مواالةِ نور ومودتى الْ  الْ
دمحمل هآلو هِم لَیع المتّى السح اَلْقاك قَدو تفَیو كدهبِع کمیثاقنى وفَتُغَشّی تُکم حیا ر ىلیا و 
میدح ملِّ اَللّهلى صع دمحم کتجفى ح کضاَر کخَلیفَتفى و كاعى بِالدالدلى وا کبیلس 
ؤْمنینَ ولى بِاَمرِك والثّآئرِ بِقسطک والْقآئمِ م مۀِ ومجلِّى الْکافرینَ وبوارِ الْ لْ قِ الْحقِّ ومنیرِ الظُّ النّاطو 
مۀِ دقِ بِالْحکْ الصو کتمکَلۀِ وآم تَقبِ اَرضک فى التّ مرْ ولى الْخآئف الْ حِ والْ فینَ النّاصلَمِ النَّجاةِ ۀِسعو 
هدى صارِ ونورِ الْ رى اَبو ص منْ وخَیرِ الْ تَدى تَقَم ارلِّى وجممى وع الَُ الَّذى الْ می ضر  وقسطاً عدالً اال 
ماً ملئَت کَما ک وجوراً ظُلْ ء على انَّ قَدیرٌ کُلِّشَى ملِّ اَللّهلى صع ک یلنِ وابو کیآئل الَّذینَ اَو ضْت  فَرَ

متَهطاع تبج اَوو مه هم واَذْهبت حقَّ س عنْ الرِّج مرْتَهطَههیراً و صرْه اَللّهم تَطْ  لدینک بِه وانْتَصرْ انْ
صرْ صاره وشیعتَه واَولیآئَه اَولیآئَک بِه وانْ علْنا واَنْ اجو ه ذْه اَللّهم ممنْ نْ اَعطاغٍ باغٍ کُلِّ شَرِّ منْ ومو 
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ه خَلْقک جمیعِ شَرِّ ه بینَ منْ واحفَظْ یدنْ یمو هف ه شماله وعنْ یمینه وعنْ خَلْ رُساحو ه نَعامنْ وم 
ه یوصلَ اَنْ لَیا ءوفَظْ بِس احو فیه لَکسوآلَ رو کلسوهِرْ ر عدلَ بِه واَظْ صرِ واَیده الْ صرْ بِالنَّ  ناصریه وانْ

صم خاذلیه واخْذُلْ صم قاصمیه واقْ ةَ بِه واقْ منافقینَ الْکُفّار بِه واقْتُلْ الْکُفْرِ جبابِرَ  وجمیع والْ
ملْحدینَ قِ منْ کانوا حیثُ الْ ها ومغارِبِها اال رضِ مشارِ ظْهِرْ عدالً اال رض بِه وامالَْ وبحرِها برِّ  بِه واَ

ک دینَ لَّى نَبِیص ه ه اللَّ لَیع هآلى ولْنع اجو منْ اللّهم صارِه وانه اَنْ اَعو هاَتْباعو هتشیعاَرِنى وآلِ فى و 
دمحم هِم لَیع المما الس نَیلوم حقِّ اله یحذَرونَ ما عدوهم وفى اْ جاللِ یا آمینَ الْ رامِ ذَاالْ  یا واالِْکْ
محمینَ اَرالرّاح.  

  

   و ل     رت   ة ع  ه ا سالم   ت  شا ش   کاری 
  :بگوید مرتبه هفتاد.  است مجرب بسیار

  التهلکنى و ادرکنى الزمان صاحب یا فاطمه یا على یا محمد یا اللّه یا
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   ری از ا رار        ت دیدار امام زمان ع  ه ا سالم
 ان. (گرداند او روزى را السالم علیه مهدى حضرت دیدار خداوند بخواند صبح روز چهل کس هر
  )اللّه شاء

 از غیر به مرتبه 360 روز هر زیر صورت به مرتبه 17488 روز چهل در که صورت این به
 باید را فوق دعاى مرتبه 1132 روزى روز چهار این که چهلم و سیم و بیستم ، دهم روزهاى
  :زیر شرایط تحت بخواند

  باشد؛ وضو با - 1

  بنشیند؛ پاك جاى در قبله به رو- 2

  بفرستد؛ صلوات اول -3

  نماید؛ استغفار گناهان از -4

  .بخواند مرتبه یک را دعا این- 5

 من یا قلبه و المرء بین یحول من یا یرید لما فعال هو من یا الورید حبل من الى اقرب هو من یا
  .قدیر ء شى کل على هو و ء شى کمثله لیس من یا االعلى بالمنتظر هو
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  :بخواند را دعا اصل-6

 ابا یا ادرکنى الحجاز فارس یا ادرکنى الزمان صاحب یا بنیها و فاطمه یا على یا محمد یا اللّه یا
  . التهلکنى و ادرکنى صالح

  . مرتبه 1132 چهلم و سیم و بیستم و دهم روز فقط مرتبه 360 روز همه

  ؛ صلوات مرتبه ده- 7

  بخواند؛ اخالص و فاتحه- 8

  .دارد اعظم اسم زیرا است بهتر بخواند بیشتر را اخالص سوره اگر- 9

  .دارد غریبه وافعال عجیب آثار دعا این خواندن

  

  دعای  ھد
 قائم یاوران از بخواند را عهد این روز چهل که هر که است منقول السالم علیه صادق حضرت از
 آن خدمت در که آورد بیرون قبر از را او خدا بمیرد حضرت آن ظهور از پیش اگر و باشد ما

 کند محو او از گناه هزار و فرماید کرامت را او حسنه هزار کلمه هر به تعالى حق و باشد حضرت
  : است این عهد آن و
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ماَللّه ب ورِ ر عظیمِ النُّ سى ورب الْ فیعِ الْکُرْ ب الرَّ ررِ وحب مسجورِ الْ زِلَ الْ راةِ ومنْ و  والزَّبورِ واالِْنْجیلِ التَّ
برلِّ و آنِ ومنْزِلَ والْحرُورِ الظِّ قُرْ ب الْ رظیمِ وع ئکَۀِ الْ مالَّ بینَ الْ مقَرَّ سلینَوالْ اَّء واال نْبِی الْ  انّى اَللّهم مرْ

ئَلُکاَس هِک جکَریمِ بِو هِک وبِنُورِ الْ جنیرِ وم کک الْ وم اَسئَلُک یا حى یا الْقَدیمِ وملْ قَی کم الَّذى بِاس 
اَشْرَقَت بِه مواتضُونَ السر مک واال  بِاسالَّذى و لَح صی لُونَ بِهاالْ اال ورُونَ واً یا خیلَ حی کُلِّ قَبیا حو 
موتى محیِى یا حى ال حینَ حیاً َ ویا حی کُلِّ بعد حیاً یآء وممیت الْ ح  اَنْت االّ اله ال حى یا اال 
ملِّغْ اَللّهالنَا بوم االِْمام ىهاد مهدى الْ قآئم الْ ه صلَوات بِاَمرِك الْ لَیع لى و اللَّهع هرینَ ابآئنْ الّطاهع 
منینَ جمیعِ ؤْ م منات الْ ؤْ م قِ فى والْ رضِ مشارِ لها ومغارِبِها اال  هها سلبجرِّها وبرِها وحبنّى وعنْ وعو 

مه صاهاَح وما کَلماته ومداد اللَّه عرْشِ زِنَۀَ الصلَوات والدى منَ د انّى اَللّهم کتابه بِه واَحاطَ علْ داُج 
ۀِ فى لَهبیحمى ص وما هذا یو شْتامى عنْ اَیداً مهقْداً ععۀً وع یبو نُقى فى لَهولُ ال عها اَح  وال عنْ

علْنى اَللّهم اَبداً اَزولُ نْ اجم صارِه وانه اَنْ اَعینَ والذّابو ه مسارِعینَ عنْ ه والْ لَیا فى قَضآء جِهوآئح 
ممتَثلینَ محامینَ الَوامرِه والْ ه والْ هدینَ ارادته الى والسابِقینَ عنْ مستَشْ ه بینَ والْ یدی منْ اَللّهحالَ ا 

نَه بینى یبو ت وم ماً عبادك على الَّذى جعلْتَه الْ ضیاً حتْ ؤْتَزِراً قَبرى منْ فَاَخْرِجنى مقْ کَفَنى م 
داً سیفى شاهراً وةَ ملَبیاً قَناتى مجرِّ عاعى دى الدرِ فالْحاض مالْبادى اَللّهۀَ اَرِنىِ وع لْ شیدةَ الطَّ  الرَّ
غُرَّةَ رَةٍ ناظرى واکْحلْ الْحمیدةَ والْ ه ىمنِّ بِنَظْ لَیلْ اجعو هلْ فَرَجهسو هرَج ع مخْ س اَوو هجه  منْ
لُک اسذْ بى و اَنْفو تَهجحم رَهاَم دد ره واشْ رِ اَزم اعو ماللّه بِه كىِ بِالداَحو بِه كبادع ک  قُلْت فَانَّ
لُک قَوقُّ ورَ الْحَظه ى الْفَسادرِّ فرِ الْبحالْببِما و تبى کَسد هِرِ اَی ت وابنَ ولیک لَنا الّلهم النّاسِ فَاَظْ  بِنْ
ک ى نَبِیمسم مِ الْ بِاس کولستّى رظْفَرَ ال حی ء نَ بِشَىلِ مباط قَه االّ الْ قَه الْحقَّ ویحقَّ مزَّ  ویحقِّ

ماَللّه ه علْ اجو لُومِ فْزَعاًم رَك ناصراً لَه یجِد ال لمنْ وناصراً عبادك لمظْ داً غَی دجمما وطِّلَ لنْ عم 
کامِ اَح تابِکداً ک شَیمما ول درنْ والمِ م اَع کدین ک نَنِ نَبِیسلَّى وص ه ه اللَّ لَیع هآلو ه علْ اجو ماَللّه 
معتَدینَ باْسِ من حصنْتَه ممنْ ه صلَّى محمداً نَبِیک وسرَّ اَللّهم الْ یته وآله علَیه اللَّ ؤْ تَبِعه  ومنْ بِرُ
وته على عمِ دحارکانَتَنا وتاس هد عب ماَللّه فش غُمۀَ هذه اکْ  لَنا وعجلْ بِحضُورِه االُْمۀِ هذه عنْ الْ

هورظُه مه متک یا قَریباً ونَریه بعیداً یرَونَه انَّ بِرَح مح مینَ اَرالرّاح.  

  : گویى مى مرتبه هر در و زنى مى خود ران بر دست مرتبه سه پس

  . الزمان صاحب یا موالى یا العجل العجل
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    ل اّهللا       م و  و ل     رت   ة  ن ا   ن
  :بگوید بار هفتاد قبله به رو وضو حال با ایستاده سقف از خارج آسمان زیر

 عاجز انى تدعنى ال و ادرکنى القاسم ابا یا ادرکنى المهدى صالح ابا یا ادرکنى الحجاز فارس یا
  . ذلیل
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   و ل   امام زمان ع  ه ا سالم
 تمیز لباس و وضو و غسل داشتن با شب نصف از بعد باشد داشته حاجتى کس هر که شده وارد
 به حمد سوره در چون اول رکعت در. بخواند حجۀ حضرت به توسل حاجت نماز رکعت دو
 و کند تمام را سوره بقیه بعد بگوید را جمله این مرتبه صد رسید نستعین ایاك و نعبد ایاك
 و العظیم ربى مرتبه سبحان هفت رکوع در و برود رکوع به پس. بخواند را توحید سوره بعد

 را بحمده و االعلى ربى سبحان مرتبه هفت سجده هر در و رود سجده به بعد و بگوید را بحمده
 خاتمه از پس آورد جا به هم را دوم رکعت قسم همین به دوم رکعت براى برخیزد بعد بگوید
 قدر آن بعد بدهد قسم زمان امام به را او و نماید تمنا خدا از را خود حاجت و کند دعا نماز
  .شود قطع نفس تا کریم یا بگوید
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   ماز امام زمان ع  ه ا سالم 
 ایاك و نعبد إیاك(( جمله به چون و مرتبه یک حمد سوره رکعت هر در که ، است رکعت دو

 توحید سوره مرتبه یک حمد، سوره از بعد و نماید؛ تکرار را آن مرتبه صد برسد،))  نستعین
  .بگوید مرتبه هفت را سجود و رکوع ذکر از یک هر همچنین شود، مى خوانده

 آمده عبارات بعضى در و بگوید را السالم علیها زهراء حضرت تسبیح دهد، را نماز سالم چون و
  .شود فرستاده محمد آل و محمد بر صلوات مرتبه صد نیز ، آن از بعد که است

  .نماید طلب خداوند از را خود مشروعه حوائج ، آن از بعد و
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جا    جا ن  وا د آ دا  ی  
 ا  ر شاه  وبان  وا د آ د

   ا ن د یای ظ ما ی  را جام
   ی  ون ماه  بان  وا د آ د

    تاران   شا ن  یا 
   شاه  م ساران  وا د آ د

 اال ای  ی  نا ن       ی
  ناه  ی  نا ن  وا د آ د
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ن  ب و از ما     ع     ندا
  وا د آ د  شاه   ل و ا سان 

ن   ده بادا      ضان  د ندا
       د و  مان  وا د آ د

 م ش ای دل ز   ان آه  وزان
   دی    م   پایان  وا د آ د

 م ن     و  ظ وما ز ظا م
   شاه د ن و ا مان  وا د آ د
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   وز ای د  ن  وال    وال
     و جاه شایان  وا د آ د

 مالیک   رکاب و ا  زا ش
  س   اوان  وا د آ د جا ی 

رد د ن و   آن  م   صا ب  دا
     آن   ر   آن  وا د آ د

   ر آن   م   ر  ن اّهللا 
    ف     ر  ان  وا د آ د
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  شارت بادت ای    ه    ھدی
    با ش  ر و جان  وا د آ د

   ور  م  ون   پایان روزگار ا ر آید
گام  ھار آید  رود  رمای دی آ دم     

ان     ت   ما  ند روزی       ند     
  با با   ش  وروزی و   ف  ی  مار آید
  ھان از  و  وان   دد زا فاس    حا ش
 ا   آن ماه   عا ی    رف ال  زار آید
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   پایان  ی ر د  ر    ھای  م ا  ا 
  و  ور ید  ھان آرا  ون از  و سار آید

  دای  قد ش سازم  اران بار جا م را 
گار آید  ا   دا م ز روی   ف    و م  

 دو    م         دو  و    وب از  م  و ف
ر آید    شاید  یک   ری را  د ن     ذا
  ھان   ا ر و  ن   ا یدم     روزی

 . ما ون ط   م  ھدی   ا     دگار آید
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ر ن ،   ا ید روز   ور    دا ن ھدا
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