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 بسْم اهلل الرحْمن الرحیمْ

أنْ يجْمع به الْكلمم و   عز و جل به الْأممْ لذی وعد اهللا لْمهْدیم على االلسا
ينْجمز بمه وعمْد     يمكمن لمه و  و يمْالء بمه المْْضْق ْسمْوْ وعمدْ  و     يلم به الشعث

 الْمؤْمنین.
ها را داده است تا مکتب ها نویدکه خداوند بلندمرتبه رسیدنش را به ملتسالم بر مهدی  

ی او یکی کند و نیروهای پراکنده را به کمک او در هم فشارد، و با رهبری او کران به وسیله
و  گرددوهمه قوای عاامم ازاوتمکایک کنناد   دگری تا کران جهان پر از قسط و عدل، داد و دا

 ای را که به مؤمنان داده است، عمل نماید.بدیک ترتیب خداوند وعده
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 امرجیمطان بااهلل مک امشیْاعوذ

 فوْةٍ فأجاعةٍ مزْالناامضروجئناببضمسناواهْیاایهاامعزیز...
 یوسف(سوره 88)آیه ن اهلل یجْزی امْمتصدقیکاإامْکیْل وتصدقْ علیْنمنا

 تقدیم به پیشگاه مقدس
 امکان قطب عامم           
 )س(مهدی فاطمه            
 های امتموعود همه   

 اهلل تعامی فرجه امشریفعجل ک امحسک امعسکریاب ةحضرت حجا
 باشد،ای چشم به راهش میکه هر کس به گونه آن

 کشد.دوم مبارکش را میو انتظار ق
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 فهرست موْلب

 ۱ مقدمه

 ۴ 1 فصل

 ۴ جامعه و امام: 1 بخش

 ۴ امام وجود ضرورت

 ۷ یشناسامام تیاهم

 ۹ حجت از کیزم نماندن یخام

 ۱۰ امسالمهمیعل معصوم امامان لتیفض

 ۱۱ تومد از پس (عج)یمهد حضرت نقرآ تالوت

 ۱۴ امسالمهمیعل اطهار یائمه از اطاعت ضرورت

 ۱۸ (عج)یمهد حضرت از کوتاه و یاجمام شناخت: 2 بخش

 ۱۸ (عج)یمهد حضرت وجود اثبات

 ۲۲ والدت هیاوم ساعات در امسالمهیعل امزمانصاحب حضرت گفتک سخک

 ۲۳ (فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت منزمت و مقام

 ۲۴ (فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت دگاهید از(عج) یمهد حضرت

 ۲۵ (متعال خداوند اذن به) بیغ علم قیطر از( عج) زمان امام یهاییشگویپ

 ۲۷ (عج) یمهد حضرت بیغ علم

 ۳۱ ندهیآ به (عج)امزمانصاحب حضرت علم

 ۳۲ مختلف یهازبان به حضرت علم

 ۳۳ شیخو حق از (عج)یمهد حضرت دفاع

 ۳۵ (عج) یمهد حضرت توسط ابکذ جعفر یچهره یافشا

 ۳۹ (فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت سکونت محل

 ۴۰ بتیغ فلسفه

 ۴۱ بتیغ یبرا یگرید یفلسفه

 ۴۲ میکر قرآن در بتیغ یفلسفه

 ۴۳ کعبه کنار در( عج) یمهد حضرت یخطبه

 ۴۸ (عج)یمهد حضرت به توسل
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 ۵6 دعا هنگام امسالم همیعل معصوم چهارده به توسل مزوم

 ۵۷ (عج) زمان امام بتیغ شدن یطوالن عوامل

 6۰ (عج) زمان امام ظهور منتظران یاصل فهیوظ

 6۱ 2 فصل

 6۱ (عج)یمهد حضرت یاخالق یهادستورامعمل: 1 بخش

 6۱ پدر به احسان

 6۲ هالیفام و بستگان به یکین

 6۳ ظهور هنگام در( عج) یمهد حضرت یهاموعظه و پند

 6۵ (عج)یمهد حضرت یاجتماع سفارشات: 2 بخش

 6۵ نماز در توجه

 6۷ یریحم عبداهلل بک محمد سؤال به (عج)االعظم اهللةایبق حضرت پاسخ

 6۷ خمس تیاهم

 6۹ (عج) یمهد حضرت حکومت در مناسب یکارهاراه یارائه

 ۷۰ (عج) یمهد حضرت انیمشکر و ارتش یرسم مباس و جنگ در امام روش

 ۷۱ (عج) یمهد حضرت مشکر در یالتیتشک انضباط

 ۷۲ آن آثار و زدن عطسه

 ۷۳ .امسالمهیعل کیراممؤمنیام حضرت توسط( ص)امبریپ ازهمسران یکی طالق

 ۷۵ انیعیش به حضرت یها هیتوص: 3 بخش

 ۷۵ امسالمهیعل کیحس امام تربت لتیفض

 ۷6 (عج) یمهد حضرت دگاهید از یرخودیغ و یخود

 ۷6 (عج) یمهد حضرت وجود در نکردن شک

 ۷۸ (عج) یمهد حضرت وجود در شک

 ۷۹ (عج)زمان امام وجود در دکنندگانیترد یتوبه رشیپذ

 ۸۰ یقرآن یموعظه کیبرتر

 ۸۱ امسالمهمیعل اطهار یائمه مورد در غلو از ینه

 ۸۳ حضرت یهانامه از یبعض

 ۸۳ (ره) دیمف خیش به( فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت ینامه -1

 ۸۷ دیمف خیش به( فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت دوم ینامه -2

 ۹۱ (ره) دیمف خیش افتخار به(عج) زمان امام عیتوق -3
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 ۹۳ انیعیش از یجمع یبرا( امفداء مه یروح) االعظم اهللةایبق حضرت عیقتو -4

 ۹۴ عقوبی بک اسحق افتخار به( عج)االمرصاحب حضرت عیتوق از ییهاقسمت -5

 ۹۷ اسحاق بک احمد جناب به اهلل ةایبق حضرت مبارک عیتوق -6

 ۹۸ یریحم عبداهلل بک محمد افتخار به امسالمهیعل امزمانصاحب حضرت عیتوق -7

 ۱۰۱ التغ رد

 ۱۰۱ یکرخ هالل بک یعل بک محمد افتخار به (عج)عصریوم حضرت مبارک عیتوق -8

 ۱۰۲ ؟شوندیم االعظم اهلل ةایبق حضرت تیاذ و آزار موجب یکسان چه

 ۱۰۳ یاصفهان ابوامحسک دیس به( عج)یمهد حضرت ینامه

 ۱۰۴ نماز در قرآن مختلف یهاسوره قرائت ثواب

 ۱۰۵ امسالم همیعل معصوم امامان قبر کنار در خواندن نماز آداب

 ۱۰6 دیخورش غروب و طلوع هنگام در خواندن نماز

 ۱۰۷ اممقدستیب در( عج) یمهد حضرت امامت به ماعتج نماز

 ۱۰۸ امسالمهیعل زمان امام حرز

 ۱۰۹ ماه آخر تا جدهمیه روز از امسالم هیعل حجت حضرت حیتسب

 ۱۱۰ انیعیش به (عج)یمهد حضرت یدگیرس و تیعنا: 4 بخش

 ۱۱۰ روانیپ از یرهبر یژهیو مراقبت

 ۱۱۱ بتیغ زمان در حضرت، از مردم یاستفاده تیفیک

 ۱۱۲ (عج) زمان امام محضر به( سره قدس) یحل عالمه تشرف  (عج)یمهد حضرت ارتیز امکان

 ۱۱۳ حضرت آن یایعطا و (عج)یمهد امام محضر به اریمهز بک میابراه تشرف

 ۱۱6 حضرت زبان از( ره) دیمف خیش لتیفض

 ۱۱6 (ره) دیمف خیش مقام انیب در( فیامشر فرجه یتعام اهلل عجل) یمهد حضرت شعر

 ۱۱۷ امسالمهمیعل تیباهل حرم زائران به( عج) یمهد حضرت توجه

 ۱۱۸ فتوا بر (عج)یمهد حضرت نظارت

 ۱۱۹ (س)زهرا حضرت مادرش و  (ع)کیحس امام بزرگوارش جد یبرا (عج)یمهد حضرت یسوگوار: 5 بخش

 ۱۱۹ امسالمهیعل کیحس امام خواهخون( عج) یمهد حضرت

 ۱۲۰ امسالمهیعل کیحس امام بر وارده یهابتیمص و فضائل انیب

 ۱۲6 عاشورا روز حاالت انیب

 ۱۲۹ امسالمهیعل کیحس امام یبرا( عج) زمان امام یعزادار

 ۱۳۰ «میمر یسوره اول یهیآ» عصیکه ریتفس
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 ۱۳۳ هاامسالمیعل فاطمه حضرت یبرا( عج) یمهد حضرت یسوگوار

 ۱۳۵ (عج)یمهد حضرت یهاشیاین و دعاها از یبرخ: 6 بخش

 ۱۳۵ دعا در خدا فیتوص مزوم

 ۱۳6 صلوات در امسالمهمیعل تیباهل بردن نام ضرورت

 ۱۴۴ حاجت شدن برآورده یبرا دعا

 ۱۴۸ حاجت گرفتک و هایواردش از ییرها یبرا ییدعا

 ۱۵۰ دیشدا از ییرها یبرا امسالمهیعل اهللةایبق حضرت یدعاها از

 ۱۵۰ (عج) یمهد حضرت زبان از امسالمهمیعل معصوم امامان یدعا

 ۱۵۷ مشکالت شدن برطرف یبرا دعا

 ۱۵۹ کار شیگشا یبرا( عج) یمهد حضرت یدعا

 ۱6۰ انیعیش گناهان شدن دهیبخش یبرا حضرت یدعا

 ۱6۱ رکوع ذکر از بعد دعا

 ۱6۲ هایماریب درمان یبرا دعا

 ۱6۳ کعبه کنار در حضرت یدعا

 ۱6۴ افتتاح یدعا یمحتوا

 ۱6۵ ندبه یدعا یمحتوا

 ۱66 حله و هینعمان مقام در حضرت یدعا

 ۱6۸ عبرات یدعا

 ۱6۹ یامه انیپایب قدرت

 ۱۷۵ (عج) یمهد حضرت ذکر

 ۱۷۷ (عج) یمهد حضرت یدعاها از گرید یکی

 ۱۷۸ رجب مبارک ماه یدعا

 ۱۷۸ (امفداء مه یروح)عصر امام مقدسه هیازناح

 ۱۷۹ (امفداء مه یروح) عصر امام یمقدسه هیناح از یقم صلت بک محمد افتخار به دعا

 ۱۸۲ ظهور اول یروزها در (عج)عصریوم حضرت یدعا کیاوم

 ۱۸۵ .کردند تالوت گداز و سوز با امسالمهیعل یعل حضرت مطهر حرم در (عج)حجت حضرت را دعا کیا

 ۱۸6 (امسالمهیعل) بیغا امام یدعا

 ۱۸۸ یمصر یعلو یدعا

 ۲۲۳ (عج)عصر امام بتیغ درزمان یدعا



 

 مقدمه
 ز تو دمربا شنیدن ت قرآنچه خوش است صو

 1دنادا شنیاک خاردن سخااره کات نظاه رخاب
و عالقمندند از فرمایشاات  علیهم امسالم دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت 

توقیعات حجت خدا و مصلح جهان حضرت مهدی روحای و ارواح امعااممیک متاراب مقدماه     
هاا را ماورد   هی داشته باشند، و در طول زندگی به قادر تاوان و ظرفیات خاود آن    امفداه آگا

 استفاده قرار دهند.
در ایک خصوص فقها و علماء علم حدیث موارد گوناگونی از فرمایشات درربار حضرت 

های متنوعی منتشر و در اختیار محبان آن حضرت قرار آوری کرده و در مجموعهرا جمع
رکت آنان شده، ابتدااشاره ای کوتاه به ضرورت چیک خرمک با بوشهاند. ما نیز خداده

 وجودامام واهمیت امام شناسی وفلسفه غیبت نموده سپس ازمیان فرمایشات حضرت 
فرازهایی را که بیشتر جنبه دعا و نیایش، توجه و تنبه به مسلمانان به ویژه شیعیان دارد را 

شاءاهلل در زندگی ها را زمزمه نموده و اندر آتش هجرش آن انتخاب کرده تا دمسوختگان
اهلل خادمی های مرحوم حضرت آیتمورد استفاده قرار دهند. در ایک زمینه بیشتر از نوشته

ام که ثواب آن را هدیه به روح االسالم واممسلمیک محمد دشتی بهره گرفتهشیرازی و حجت
آمده پاورقی هاع مورد استفاده در کنم و سایر منابامسالم میایک دو عاشق امام زمان علیه

 است.
 

این بیتت ییتتتف فرمتود: کتر  ارد  ترم       الدین سلماسی فرمود: از سید ]بحرالعلوم[ سؤال کردم: علت خواندنمال زین. 1
فرمتود.  را دیدم کر در باالی سر با صدای بلند قرآن تال ت متی  )عج(التالم شدم، موالیمان  ضرت  لیعصرامیرالمؤمنین علیر

 قتی کر صدای آن بزرگوار را شنیدم این بیت را خواندم   همین کر داخل  رم شدم  ضرت قرائت قرآن را ترک نمتود     
 م تشریف بردند.از  ر

 «12، س68، ص2بر نقل از کتاب عبقری الحتان، ج»1
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ش امام زمان برای پی بردن به اهمیت موضوع به یکی از مواردی که در رابطه با دعا و نیای
 کنم.اشاره می گفته شده"هنری کربک"امسالم اززبان دانشمندشرق شناسعلیه

و صاااحب تفساایر اممیاازان  )ره(مباحثااه کوتاااهی اساات کااه باایک مرحااوم عالمااه طباطبااائی
 آورم.در اینجا میانجام شده است، « ککرب هنری»خاورشناس قرن حاضر پروفسور 

هنری کربک از معدود افرادی بود که هماه ساامه بارای کساب فاید از داناش بیکاران         -
رسید و از محضر آنان ساود  امسالم به ایران آمده و به حضور علمای اسالم میبیت علیهماهل
سره شرفیاب طیل خدمت مفسر کبیر قرآن عالمه طباطبائی قدسبرد. او معموال روزهای تعمی
گرفات و آن را  شد و حقایق فراوانی پیرامون قرآن و عترت از آن دانشمند فرزانه فرا مای می

 برد.بسان گنجی پربها به کشورهای غربی به ارمغان می
 چناان باا شخصایت واالی حضارت    زمایک آن او در محضر بزرگ فیلساوف متأماه مشارق   

پرشاوری از   ی شمسای خطاباه   1353شاعبان  آشنا شد که در شاب نیماه  اهلل ارواحنا فداه ةیابق
تلویزیون فرانسه ایراد کرد که اعجاب همگان را برانگیخت و در بسیاری از مطبوعات جهان 

 منعکس گردید.
اهلل سیدحساک امهای، بارادر عالماه طباطباائی،      در ایام ارتحال دانشمند فرزانه مرحوم آیت

المه برای شرکت در مجلس تارحیم ایشاان باه تبریاز آماده بودناد. روزی در محفال        خود ع
« هناری کاربک  »علمای تبریز که برای عرض تسلیت به محضر ایشان رسیده بودند، از پرفسور 

 سخک به میان آمد، عالمه فرمودند:
ای داریاد کاه   سااخته مک روزی از هنری کربک پرسیدم: آیا شما دعاهای پیش»

ها استفاده کنید، یا هر کسی به ذوق خود و با و دیگر مواقع نیایش از آندر کلیسا 
 خیزد؟ او در پاسخ گفت:زبان خود در مقابل خداوند منان به نیایش برمی

حد بینش ساخته داریم و هم هر فرد مسیحی در هر دو هست، هم دعاهای پیش
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 کند.و دانش خود، با آفریدگارش نیایش می
 آنگاه افزود:

اهلل ارواحنا فداه را در دفتار کاوچکی یادداشات    ةبقیا مک دعاهای حضرتومی 
خوانم. زیرا معتقد هستم کاه او  ها را از روی دفتر میام و به هنگام نیایش آنکرده

در ایاک زماان اسات. و هار کاس بایاد باه هنگاام نیاایش از          تنها حجت پروردگار 
ا زباان آن حضارت باا    دعاهای صادره از آن قطب عاامم امکاان اساتفاده کناد و با     

 1«خدایش به نیایش بپردازد.
اهلل ةبقیاا  های حضرتبسیار جامب است که یک خاورشناس مسیحی در قلب اروپا نیایش

ی دهاد، ومای بسایاری از شایعیان دمساوخته     ارواحنا فداه را سرمشق و امگوی خاود قارار مای   
مطلب فوق را از کتاب د نیستند!!! و نیایش از موال و مقتدای خود بلحضرتش حتی یک دعا 

اهلل محمد خادمی شیرازی آوردم و غرض نوشته مرحوم آیت« )عاج( تحفه امام مهدی»با ارزش 
هاای آن  امساالم بخصاوص نیاایش   که فرمایشات حضارت مهادی علیاه   از بیان آن ایک است 

حضرت را با یکبار خواندن اکتفا نکرده بلکه آنها را مرتب تکرار کنیم و در خلوت و جلوت 
 خدای خود به راز و نیاز بنشینیم. با

با معبود خود؟ و چه بیاانی رسااتر از    )عاج( زیباتر از دعای حضرت مهدیچه دعا و نیایشی 
 فرمایشات قطب عامم امکان با شیعیان خود؟
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