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بسم اهللا الرحمن الرحیم

چکیده

. عالوه بر جنبه عبادي، حاوي نکات برجسته اعتقادي و تربیتی استادعیه رسیده از جانب ائمه معصومین
شده است، نیز مجموعه اي از نکات نقلجهت دعا براي امام عصر دعاي شریفی که از امام رضا 

، اهداف و جوانب ابعاد شخصیتی امام زمان شناخت سودمند تربیتی و عقیدتی است که بررسی آنها در جهت 
این مقاله با بررسی مختصر سندي و متنی، نگاهی به این ابعاد . ز وظایف منتظران مفید استقیام ایشان و نی

.برخی ابهامات در عبارات دعاستبررسیداشته و در جهت 

، امام عصر امام علی بن موسی الرضا ، براي امام عصر دعاي امام رضا : کلیدواژه ها



٣

مقدمه

دعا و جایگاه آن نزد امام رضا - 1

چنانچه امام ؛دعا در فرهنگ اسالمی جایگاه بلندي دارد،شودهمانگونه که از آیات قرآن و روایات برداشت می
:کنندنقل میاز قول پیامبر اکرم نمایند و معرفی میو یکی از پایه هاي دیندعا را سالح مؤمنرضا 

يِن َو نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرضالدَُّعاُء ِسَالُح " در کتب روایی و دعاهاي مختلفیبا این دیدگاه ١"اْلُمْؤِمِن َو ِعَماُد الدِّ
گردیده که برخی از خود ایشان صادر شده و بعضی نیز به اجداد طاهرین خود منتسب نقلاز امام هشتم ،ادعیه
براي فرج توان به مواردي همچون دعا ایشان روایت گردیده میاي که مستقیما از خود از جمله ادعیه. اندنموده
2.و برخی ادعیه مختصر دیگر اشاره کرددعاي عافیت، دعاي گمشده،گرفتاريو رفع

عصر مبراي امادعاي امام رضا - 2

آن مورد توجه و عنایت و پس از آن در زمان ائمه طاهریناز زمان پیامبر اکرموجود امام عصر 
ایشان بیان نسبت بهبوده و عالوه بر معرفی ویژگیهاي فردي و قیام ایشان، جمالتی را در قالب دعا گرامیان

امام سجاد دعاىتوان به مینقل شدهدر مورد امام زماناي که از ائمهادعیهاز جمله . اندنموده

امامدعاى، ٥رمضانماهیکموبیستصبحدرو نیز٤ظهرنمازازبعددرصادقامامدعاى، ٣عرفهروزدر
٨.اشاره نمودحضرتآنبراى٧عسکرىحسنامامدعاىو٦عصرنمازازبعدکاظم

این دعا ٩.نمایدنقل میاز جمله این ادعیه دعاي معروفی است که شیخ طوسی ره با سند خود از امام رضا 
، دعا جهت ظهور و تحقق آرمان الهی شامل بخشهایی همچون معرفی ایشان، دعا براي حفظ و سالمتی ایشان

که در کافی آمده دعا به عنوان سالح انبياء نيز معرفی  از امام رضا ع  در روايت ديگری –٣٧؛ ص٢ون أخبار الرضا عليه السالم؛ جعي-١
٤٦٨: ، ص٢، جالكايف: ر ک. گرديده

٢لدجابتدای السالم عليهالرضااإلمامر ک مسند-٢
.٤٧دعاى ؛ صحيفه کامله سجاديه امام سجاد َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َو آلِه- َو أَِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َو ُحُدوَدَك َو َشرَائَِعَك َو ُسَنَن َرُسوِلَك،- ٣
.١٦٨: َعاِفَيَة َو النَّْصر؛ فالح السائل و جناح املسائل، صَو الْ اْلَفرَجَ ِلَولِيِّكَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو َعجِّلْ - ٤
.١٥٧ص،٩٥؛ حبار االنوار ، ج ٢٠٠ص؛ اقبال االعمال،َو أَْن تَْأَذَن لَِفرَِج َمْن ِبَفَرِجِه فـَرَُج أَْولَِياِئَك َو َأْصِفَياِئَك ِمْن َخْلِقك- ٥
ْز َلُه َما َوَعْدتَهاْلُمْنَتِقمِ َو أَْن تـَُعجَِّل فـَرَجَ - ٦ .٧٤؛ ص١؛ مصباح املتهجد و سالح املتعبد؛ جَلَك ِمْن أَْعَداِئَك َو َأجنِْ
٢٧٣: مهج الدعوات و منهج العبادات، ص- ٧
، مجکران، انتشارات مسجد مقدسنوشته آيت اهللا حممد تقى اصفهاىنعليه السالمبرداشت شده از کتاب آثار و برکات دعا براى امام زمان -٨

١٣٨٨چاپ اول زمستان 
.جهت استحضار خوانندگان گرامی اصل اين دعا به روايت مصباح املتهجد شيخ طوسی ره در ضميمه مقاله آمده است- ٩



٤

نکته جالب در مورد این دعا این است که راوي . باشدمیهمراهی با ایشانبرايدعاکننده آرزويایشان و نیز 
دهد که نشان می"َکاَن يَ "در ابتداي آن با عبارت -یونس بن عبدالرحمن–روایت 

این توصیه یادآور )امر به همراه ماضی استمراريماده. (فرمودندخواندن این دعا امر میمداوماً به امام رضا 
١٠.به کثرت دعا براي فرج است که در روایات آمده استحضرات معصومینسفارش

نگاهی به سند دعا، در این راستا ابتداءاً. برآنست که به اختصار به بررسی این دعاي شریف بپردازداین نوشتار 
دالیلی در اختصاص و در بخش بررسی محتوایی، در ادامه . ها شده استیز تفاوت نسخهشکلهاي نقل دعا و ن

شده مورد بررسی قرار گرفته آورده شده و صفات و ویژگیهاي ایشان که در دعا ذکر عصر امامدعا در حق 
شود، مطلب بعدي مورد گامها و نتایج ظهور و نیز وظایف شیعیان و منتظران که از این دعا برداشت می. است

شود، پاسخ که از عبارات دعا برداشت میات و ابهاماتیدر انتها نیز سعی شده به شبه. بحث در این نوشتار است
.ه در دعا قابل توجه و بررسی است، اشاره گرددنکات دیگري کبهمناسب داده شود و

بردارد و براي شناخت امام عصر امید که این نوشتار گامی در جهت استفاده از کالم ائمه معصومین
.مورد رضایت آن حضرت قرار گیرد

َعاَء بِتَـْعِجيلِ "منونه به عنوان - ١٠ ٤٨٥؛ ص٢جكمال الدين و متام النعمة؛-" فَِإنَّ َذِلَك فـََرُجُكماْلَفرَجِ َو َأْكِثُروا الدُّ



٥

هاي دعابررسی سند و نسخه-الف

و یا با قاعده تسامح در ادله سنن لزومی بر آن در بدو امر بررسی سند در ادعیه مهم به نظر نرسدشاید گرچه 
ثیر قلبی و مأثور بودن آن، تأدیده نشود، ولی به هر حال باید توجه داشت اطمینان به صدور دعا از معصوم 

برخی مطالب عقیدتی -همچون دعاي کنونی–بر شخص دعاکننده دارد و مهمتر از آن اینکه در برخی ادعیه 
به این علت ابتدا نگاهی . رسدطبعا قبول این موارد بدون بررسی سند معقول به نظر نمینیز عنوان گردیده که 

ها مورد بررسی تفاوت این نسخهشود و در ادامه میو اسناد آنها) ادعیه مشابهو(هاي دعاي مورد بحث به نسخه
.گیردقرار می

هاي دعانسخه

شود، به دو آغاز می"اللهم ادفع عن وليک"که با عبارت در مورد امام عصر دعاي منقول از امام رضا 
:صورت در کتب روایی و دعایی نقل شده است

َكاَن يَْأُمُر بِالدَُّعاِء ِلَصاِحِب َأنَّ الرَِّضا َرَوى يُوُنُس ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ "شیخ با عبارت : نسخه شیخ طوسی ره.1
طریق کامل خود به راوي روایتمصباح المتهجد می آورد و بدین ترتیباین دعا را در کتاب "

به ولی در کتب دیگر خود در ضمن بخش مشیخهمی کندکتاب ذکر ناین را در )يُوُنُس ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ (
:فرمایداز جمله در تهذیب االحکام می. طرق خود به راوي اشاره نموده است

الكتاب عن يونس بن عبد الرمحن فقد اخربين به الشيخ ابو عبد الّله حممد بن حممد بن و ما ذكرته يف هذا 
النعمان عن ايب جعفر حممد بن علي بن احلسني عن ابيه و حممد بن احلسن عن سعد بن عبد الّله و احلمريى 

.و علي بن ابراهيم بن هاشم

شيخ أيضا و احلسني بن عبيد الّله و امحد بن عن امساعيل بن مرار و صاحل بن السندي عن يونس و اخربىن ال
عن يونس، و هيم عن حممد بن عيسى بن عبيدعبدون كلهم عن احلسن بن محزة العلوى عن علي بن ابرا

احلسني بن عبيد الّله عن اىب املفضل حممد بن عبد الّله بن حممد بن عبيد الّله بن املطلب اخربين به أيضا
عن حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين عن يونس بن د بن جعفر بن حممد الرزازحممالشيباين عن ايب العباس 

١١.عبد الرمحن

٨٥-٨٢- ١١



٦

١٢.در مشیخه استبصار نیز طریق ذکر شده به یونس بن عبدالرحمن شبیه مشیخه تهذیب با تفاوتی اندك است

کثیر -١٣استکه خود از اجله صحابه بوده–طرق شیخ به یونس بن عبدالرحمن شودهمانگونه که مشاهده می
از آنجا که بحث بیشتر در مورد سند این دعا تخصصی بوده و از حوصله ١٤.و قوي است و مشکل خاصی ندارد

با همین شکل و از ١٦و مصباح١٥بلد االمینکفعمی در .شوداین نوشتار خارج است، به همین مقدار بسنده می
.اندقول طوسی ره دعا را نقل نموده

دعا براي سلسله سند آن چنین سید بن طاووس در جمال االسبوع در هنگام ذکر اینالبته الزم به ذکر است
:فرمایدمی

ي َأِيب َجْعَفٍر الطُّوِسيِّ َحدََّثِين اجلََْماَعُة الَِّذيَن َقدَّْمُت ِذْكَرُهْم ِيف ِعدَِّة َمَواِضَع ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب بِِإْسَناِدِهْم ِإَىل َجدِّ 
ِد ِجيٍد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلََْسِن ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللَِّه َو احلِْْمَريِيِّ َو َعِليِّ ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َو ُحمَمَّ َأِيب َرنَا اْبنُ قَاَل َأْخبَـ ... 

َو َصاِلِح ْبِن السِّْنِديِّ َعْن يُوُنَس ] َمرَّارٍ [ْبِن احلََْسِن الصَّفَّاِر ُكلِِّهْم َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن مولد 
ِعدَِّة طُُرٍق تـَرَْكُت ذِْكَرَها  ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َو َرَواُه َجدِّي أَبُو َجْعَفٍر الطُّوِسيُّ ِفيَما يـَْرِويِه َعْن يُوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن بِ 

١٧...َعْن يُوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْمحَنِ َكرَاِهَيًة ِلْإلِطَاَلِة ِيف َهَذا اْلَمَكاِن يـَْرِوي 

همان مشایخ طوسی به یونس بن عبدالرحمن باشد که به نحو صریح آنها را در طی ابن طاووس ظاهرا کالم 
دو نفر از راویان این اگر قول ابن طاووس را در زمینه سند دعا بپذیریم، از آنجا که .نمایدراویان این دعا ذکر می

سند روایت به سبب آنها ،ابن ابی الجید و اسماعیل بن مولد، افرادي مجهول و ناشناخته هستنددعا به نام 
١٨.دعا را با سند فوق آورده استنیز این بحاراالنوار مجلسی الزم به ذکر است. شودو دچار اشکال میضعیف 

ره و پس از تالش سید بن طاووس پس از ذکر دعا به طریق شیخ طوسی: نسخه دوم سید ابن طاووس ره.2
که بازهم راوي کندمیبراي رفع برخی شبهات وارد بر آن، به نوع دیگر نقل این دعا به طریقی دیگر اشاره

:آن یونس بن عبدالرحمن است

٣٣٧و ٣٣٦اإلستبصار فيما اختلف من األخبار؛ املشيخة؛ ص- ١٢
در سه بوده و توسط صاحبان کتب رجالی توثيق شده و کسی است که امام رضا و امام رضا وی از اصحاب امام کاظم -١٣

او را مهچون مهچنني بنا به نقل فضل بن شاذان، امام رضا .اند
٣٠١و ٢٠٣صکشی–٣١١صجناشی–٣٩٤و ٣٦٤صر ک رجال شيخ طوسی.منايندسلمان عصر خود معرفی می

مهان- ١٤
٨١درع احلصني؛ صالبلد األمني و ال- ١٥
٥٤٨املصباح کفعمي؛ ص- ١٦
٥٠٧و ٥٠٦مجال األسبوع بكمال العمل املشروع؛ ص- ١٧
٣٣٠؛ ص٩٢حبار األنوار؛ ج- ١٨



٧

ثـََنا أَبُو احلَُْسْنيِ ِإْسَحاُق ْبُن قَاَل َحدَّ َما َحدََّث ِبِه الشَّرِيُف اْجلَِليُل أَبُو احلَُْسْنيِ زَْيُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَعَلِويُّ اْلُمَحمَِّديُ 
اْلُغْفرَاِينُّ قَاَل َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َمهَّاِم ْبِن ُسَهْيٍل اْلَكاِتُب َو ُحمَمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َأْمحََد ] احلََْسِن اْلَعَلِويُ [احلََْسِن 

يعًا َعْن ُشَعْيِب ْبِن َأْمحََد اْلَما ِلِكيِّ َعْن يُوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َمْوَالنَا َأِيب احلََْسِن َعِليِّ ْبِن ُموَسى اْلَماِلِكيُّ مجَِ
عليه السالمَفَكاَن ِمْن ُدَعائِِه لَهُ عليه السالمأَنَُّه َكاَن يَْأُمُر بِالدَُّعاِء لِْلُحجَِّة َصاِحِب الزََّماِن عليه السالمالرَِّضا 

١٩...َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َو اْدَفْع َعْن َولِيِّكاللَُّهمَّ َصلِّ 

-بخش بعدي مورد بررسی قرار میاین دعا شباهتها و تفاوتهایی با دعاي مورد بحث دارد که درعبارات البته 
شود طریقی به غیر از طرق شیخ طوسی ره به یونس بن عبدالرحمن با نگاه به سند دعا نیز برداشت می.گیرد

٢٠.بحاراالنوار این شکل نقل دعا را نیز ذکر نموده است. منجر شده که جاي بحث و بررسی دارد

تفاوت نسخه هاي مختلف دعا

بررسی تفاوتها اوالهاي دعا الزم به نظر نرسد ولی از آنجا کهدر ابتداي امر بررسی تفاوت نسخهگرچه شاید
هاي مختلف تفاوتهاي گردد و از طرف دیگر در برخی عبارات دعا در نسخهمنجر به اطمینان از عبارات می

ازد، مختصرا به سنکات مبهم و سوال برانگیز را برطرف میکند و شود که معنا را متفاوت میگذار دیده میتاثیر
صورتهاي مختلف نقل دعا در کتب مختلف باید توجه داشت در بررسی.شودها پرداخته میبررسی تفاوت نسخه

ي ربرداشود که با توجه به شیوه نسخههاي مختلف یک کتاب نیز تفاوتهاي چندي دیده میاوال در نسخه
اند و گرچه در ظاهر امر باید ي خود را از کتاب متقدم نقل کردهقدیمی طبیعی است و ثانیا برخی کتب دعا

. شود که شاید ناشی از تفاوت نسخه ها و نساخ باشدی چنین نیست و تفاوتهایی دیده میولعبارات مساوي باشد

به ها در این دعا، عبارات دعاي نقل شده توسط شیخ طوسی ره در مصباح المتهجد در بررسی تفاوت نسخه
شده تنها همچنین سعی .اندبه عنوان مرجع انتخاب شده و بقیه نسخه ها با آن مقایسه شدهدلیل تقدم زمانی 

.تفاوتهاي مهم و تغییر دهنده معنا ذکر شود

٢١:نسخه اول جمال األسبوع-الف

 َعَلى بَرِيَِّتكَعْيِنَك النَّاِظَرِة >َ  - بِِإْذِنكَعْيِنَك النَّاِظَرِة
 َال ُحيَْقرِيف ِجَوارَِك الَِّذي > -َال ُخيَْفرِيف ِجَوارَِك الَِّذي

٥١٣و ٥١٢مجال األسبوع بكمال العمل املشروع؛ ص- ١٩
٣٣٢؛ ص٩٢حبار األنوار؛ ج- ٢٠
٥٠٦مجال األسبوع بكمال العمل املشروع؛ ص- ٢١
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 ْاْشَعْب ِبِه اللَُّهمَّ َو بـَلِّْغُه أَْفَضَل َما بـَلَّْغَت اْلَقائِِمَني ِبِقْسِطَك ِمْن أَتْـَباِع النَِّبيِّنيَ اللَُّهمَ > -ِبِه الصَّدْعاللَُّهمَّ اْشَعب
الصَّدْع

٢٢نسخه بلد االمین کفعمی-ب

 ِِحبِْكَمِتكَ النَّاِطقِ > - ِحبُْكِمكالنَّاِطق
 َوَدائِِعكَو اْجَعْلُه ِيف > -َوِديَعِتكَو اْجَعْلُه ِيف
 َِّبَعْدلِِه ظُْلَم اجلَْْورتُِبريَ َحىتَّ > - ِبَعْدلِِه ظَُلَم اجلَْْورتُِنريَ َحىت
 ََْلَك طَاَعةُيَضيِّعْ ملَْ > -َلَك طَاَعةَيَضعْ مل

٢٣نسخه مصباح کفعمی-ج

 ِاْلُمَجاِهداْلِمْحَجاجِ > -اْلُمَجاِهداجلَْْحَجاح
 َِلُمَناَصَحِتهالطَّالِِبَني رَِضاكَ > -ِمبَُناَصَحِتهالطَّالِِبَني رَِضاك

.جمال االسبوع است و تفاوت چندانی با آن نداردشبیه ٢٤الزم به ذکر است نسخه بحار االنوار

عبارت است و از نظر شود تفاوت نقلها تنها در حد چند کلمه و نهایتا یک چنانچه در سه مورد باال دیده می
توان حدس زد ماخذ همه نسخه ها همان عبارات منقول از بنابراین می. شودمعنایی نیز تفاوت چندانی دیده نمی

.شیخ طوسی ره در مصباح المتهجد باشد

؛ این دعا با دعاي منقول توسط شیخ ٢٥نمودهنقل جمال األسبوع بن طاووس درسند دوم روایت که سید-د
:نسبتا زیادي به ویژه در انتهاي دعا داردطوسی تفاوت

اْلُمْجَتِهِد َعْبِدكاجلَْْحَجاِح اْلُمَجاِهدِ >-اجلَْْحَجاِح اْلُمَجاِهد
 ََرُسوِلَك َو آبَاَء أَئِمَِّتكَوِصيَ َو اْحَفْظ ِفيِه َرُسوَلَك وَ ِ>- أَئِمََّتكآبَاَءهُ َو اْحَفْظ ِفيِه َرُسوَلَك و
 َّاللَُّهمَّ اْشَعْب ِبِه اللَُّهمَّ َو بـَلِّْغُه أَْفَضَل َما بـَلَّْغَت اْلَقائِِلَني ِبِقْسِطَك ِمْن أَتْـَباِع النَِّبيِّنيَ >- اْشَعْب ِبِه الصَّدْعاللَُّهم

الصَّدْع
 ََو اقْـُتْل ِبِه َجَباِبَرَة َمْن َغشَّهُ َو َدمِّرْ َمْن َنَصَب َلهُ قـَوِّ نَاِصرِيِه َو اْخُذْل َخاِذلِيِه َو َدْمِدمْ َو اْنُصْرُه بِالرُّْعِب و

افْـَتْح َلُه فـَْتحًا َيِسريًا َو اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك َعَلى َعُدوَِّك َو َعُدوِِّه ُسْلطَانًا َنِصرياً َو اْنُصْرُه بِالرُّْعِب وَ >-اْلُكْفر

٨١و الدرع احلصني؛ صالبلد األمني - ٢٢
٥٤٨املصباح کفعمي؛ ص- ٢٣
٣٣٠؛ ص٩٢حبار األنوار؛ ج- ٢٤
٣٣٢؛ ص٩٢حبار األنوار؛ جو ٥١٢مجال األسبوع بكمال العمل املشروع؛ ص- ٢٥
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مَ  َمَشارَِق اْألَْرِض َو اَم الَِّذي ِبِه تـَْنَتِصُر َو أَيِّْدُه بَِنْصٍر َعزِيٍز َو فـَْتٍح َقرِيٍب َو َورِّْثهُ اللَُّهمَّ اْجَعْلُه اْلَقائَِم اْلُمْنَتَظَر َو اْإلِ
ِيت بَارَْكَت ِفيَهاَمَغارِبـََها احلَْقِّ َخمَافََة ٍء ِمنَ ُسنََّة نَِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه َحىتَّ َال َيْسَتْخِفَي ِبَشيْ َو َأْحِي ِبهِ الالَّ

َو اقْـُتْل ِبِه َعَلى َمْن َغشَُّه اللَُّهمَ َمْن َنَصَب َلُه َو َدمِّرْ َأَحٍد ِمَن اْخلَْلِق َو قـَوِّ نَاِصَرُه َو اْخُذْل َخاِذَلُه َو َدْمِدْم َعَلى
َجَباِبَرَة اْلُكْفر

ُمْشِكَالِت بِِه َمَعاِقَد احلَْقِّ َو َجمُْهوَل اْلَعْدِل َو ُتوِضَح بِهِ ُتْظِهرَ وَ ِ>- َو ُتوِضَح بِِه َمَعاِقَد احلَْقِّ َو َجمُْهوَل اْلَعْدل
احلُْْكم

 ََرةأَِعْذنَا ِمَن السَّامَّةِ و رَِة وَ َال تـَْبَتِلَنا ِيف أَْمرِِه بِالسَّْأَمةِ وَ ُ>-َو اْلَكَسِل َو اْلَفتـْ اْلَفَشلَو اْلَكَسِل َو اْلَفتـْ
 َِو بـَلِّْغُهْم ُعُهوِدهِ َصلِّ َعَلى ُوَالةِ اللَُّهمَّ وَ >-َو بـَلِّْغُهْم آَماَهلُمَعْهِدِه َو اْألَئِمَِّة ِمْن بـَْعِدهِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُوَالة

آَماَهلُم

: آمده استن یچنپس از اتمام دعا در نقل دوم سید 

" َو ُمَعاِونُوُه َعَلى طَاَعِتَك الَِّذيَن َجَعْلتَـُهْم ِحْصَنُه َو ِسَالَحُه َو َمْفَزَعُه َو أُْنَسُه الَِّذيَن َسَلْوا اللَُّهمَّ َو ُشرََكاُؤُه ِيف أَْمرِِه
ا ِمبََعاِيِشِهْم َو فُِقُدوا ِيف َأَضرُّو 

َقرِيَب ِممَّْن ُصدَّ َعْن أَْنِديَِتِهْم ِبَغْريِ َغْيَبٍة َعْن ِمْصرِِهْم َو َحاَلُفوا اْلَبِعيَد ِممَّْن َعاَضَدُهْم َعَلى أَْمرِِهْم َو َخاَلُفوا الْ 
نـَْيا ِوْجَهِتِهْم َو ائْـتَـَلُفوا بـَْعَد التََّدابُِر َو التـََّقاُطِع ِيف دَ  ْهرِِهْم َو َقَطُعوا اْألَْسَباَب اْلُمتَِّصَلَة ِبَعاِجِل ُحطَاٍم ِمَن الدُّ

ُهْم بَْأَس َمْن َقَصَد ِإلَْيِهْم بِاْلَعَداَوِة مِ  ْن َخْلِقَك َو َأْجزِْل َهلُْم ِمْن فَاْجَعْلُهُم اللَُّهمَّ ِيف ِحْرزَِك َو ِيف ِظلِّ َكَنِفَك َو ُردَّ َعنـْ
ِحبَقِِّهْم بَاِطَل ِمْن ِكَفايَِتَك َو َمُعونَِتَك َهلُْم َو تَْأيِيِدَك َو َنْصرَِك ِإيَّاُهْم َما تُِعينُـُهْم ِبِه َعَلى طَاَعِتَك َو أَْزِهقْ َدْعَوِتَك 

َو ُقْطٍر ِمَن اْألَْقطَاِر ِقْسطًا َو َعْدًال 
ِمْن ِعَباِدَك َو َو َرْمحًَة َو َفْضًال َو اْشُكْر َهلُْم َعَلى َحَسِب َكَرِمَك َو ُجوِدَك َو َما َمنَـْنَت ِبِه َعَلى اْلَقائِِمَني بِاْلِقْسطِ 

"اِت ِإنََّك تـَْفَعُل َما َتَشاُء َو َحتُْكُم َما تُرِيُد آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنياْذَخْر َهلُْم ِمْن ثـََواِبَك َما تـَْرَفُع َهلُْم ِبِه الدََّرجَ 

شود این نقل دعا تفاوتهاي قابل توجه با نسخه مصباح المتهجد دارد و اگر در مورد همانگونه که در باال دیده می
جالب آن است که . اي بر آن دانستتفاوتهاي عبارتی میانه دعا هم اغماض شود، باید انتهاي دعا را افزونه

به ویژه با –است، در ادعیه دیگر دهندگان در امر امام عصر بخش اخیر که دعا براي شریکان و یاري
.شودکمتر دیده می-عبارات مشابه فوق

: کنددعایی مشابه آمده که انتهاي این دعا تفاوت بیشتري می٢٦در بحاراالنوار در ضمن آداب سرداب مقدس-ه

" ََّلِة فَِإَذا أََرْدَت اِالْنِصرَاَف ِمْن َحَرِمِه الشَّرِيِف فـَُعْد ِإَىل السِّْرَداِب اْلُمِنيِف َو َصلِّ ِفيِه َما ِشْئَت ُمث ُقْم ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
رَنَا َعَلْيَك َيِسٌري َو َال َتْسَتْبِدْل بَِنا َغيْـ "تا آجنا که می فرمايد " اللَُّهمَّ اْدَفْع َعْن َولِيِّكَو ُقلِ  َرنَا فَِإنَّ اْسِتْبَداَلَك بَِنا َغيـْ

١١٢؛ ص٩٩حبار األنوار؛ ج- ٢٦
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َنا َكِبٌري اللَُّهمَّ نـَوِّْر ِبِه ُكلَّ ظُْلَمٍة َو ُهدَّ ِبرُْكِنِه ُكلَّ ِبْدَعٍة  ُمثَّ ادُْع اللََّه َكِثرياً َو " ٍء َقِديرٌ ُكلِّ َشيْ ِإنََّك َعلى... َو ُهَو َعَليـْ
"ِإْن َشاَء اللَُّه تـََعاَىل اْنَصِرْف َمْسُعوداً 

با توجه به اختالفات زیاد این دعا با نقل شیخ طوسی ره شاید این عبارات را بتوان دعایی مجزا و یا برگرفته از 
به عنوان ؛شوددر برخی ادعیه دیگر هم عباراتی از دعا دیده میشایان ذکر است که . دانستي مورد بحثدعا

شود ولی آغاز می"اللَُّهمَّ َعرِّْفِين نـَْفَسك"که با ٢٧مري ره نقل می شودمثال در کمال الدین دعایی از جانب شیخ ع
شاید در این موارد بتوان گفت این ادعیه برگرفته .در میانه دعا عبارات بسیاري با عبارات این دعا مشابهت دارد

است که با ترکیب و تغییر عباراتی براي مواضع مختلف توصیه شده از همان ادعیه صادره از معصومین
ید این مطلب هم آنست که معمول این دعاها با سند متصلی به امام نمی رسد بلکه علماي عظام بدون ؤم. است

.اندارجاع دادهند یا به نواب امام ادور آنها را در کتب خود ذکر کردهذکر مرجع ص

دعابررسی محتواي -ب

اختصاص این دعا براي امام عصر رشود که چه دالیلی بدر بررسی محتواي دعا ابتدا به این مساله توجه می
شودداللت دارد و در ادامه به مطالب مطرح شده در دعا و دسته بندي  آنها پرداخته می.

دالیل اختصاص این دعا بر وجود امام عصر 

تواند در مورد هریک از امامان باشد و اختصاصی به امام عصر دعا میاین شاید از جانب برخی تصور شود 

توان در مورد امام زمان زند و در هر حال این دعا را میگرچه این گمان به اصل موضوع ضرري نمی. ندارد
این دعا در مورد امام دهد محکمی نیز قابل ارائه است که نشان میادله و شواهدولی جاري دانست،حاضر

:استحجه بن الحسنحضرتدوازدهم

٢٨اطالق شدهدخوزمان و در فرهنگ شیعه در مورد امام داشته صاحب االمر اگرچه مفهومی عمومی : دلیل اول

به کار رفته مورد حضرت حجت در بیشتر و نیز کالم قدماروایاتدر لسانصاحب االمراصطالحولی 
:به عنوان نمونه. است

َس اللَُّه ُروَحُه أَْمَالُه َعَلْيِه َو أََمَرُه أَْن َيْدُعَو بِِه َو ُهَو الدُّ "-٢٧ ؛ ٢كمال الدين و متام النعمة؛ ج-" َعاُء ِيف َغْيَبِة اْلَقاِئِم عَو ذََكَر َأنَّ الشَّْيَخ اْلَعْمرِيَّ َقدَّ
٥١٢ص
٢٢١؛ ص٢اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد؛ ج-اْألَْمِر بـَْعَد أَبِيه  ْعَفٍر أَنَُّه َصاِحبُ عَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن جَ َو النَّاُس ُجمِْمُعونَ - ٢٨
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آیا شما صاحب االمر "پرسیده شده که در کمال الدین آمده است از امام حسین یتدر روای-الف
٢٩.و امام در جواب ضمن نفی آن، به معرفی صاحب االمر پرداخته اند"هستید؟

و مما يستحب من "و یا ٣٠"األمر ال بد له من غيبتنيو ما دللنا على أن صاحب"عباراتی همچون -ب
از این مطلب نشان٣١"عليه السالماألمر األدعية يف هذه الليلة و يف هذه الليلة ولد احلجة الصاحل صاحب

.استوجود امام مهدي ،تلقی علما از عبارت صاحب االمردارد که

ذّلل به اجلبابرة و أبر به "یا و"و أمت به اجلور و أظهر به العدل"مانند عبارات به کار رفته در این دعا: دلیل دوم
و بسیاري صفات و ویژگیهاي دیگر و نیز همگونی این "

،همچون دعاي افتتاح، دعاي عهد و ندبهعبارات با صفات ذکرشده در ادعیه دیگر در مورد امام مهدي 
.باشدمید وجود مقدس امام دوازدهم نشان دیگري از صدور این دعا در مور

از زبان امام رضا صفات منتسب به امام عصر 

اند که حاوي نکاتی اشاره فرمودهبه چندین صفت از صفات امام عصر امام رضا ،در این دعاي شریف
گونه عبارت در این ، در ضمن سه٣٢جدا از صفاتی که از میانه عبارات دعایی قابل برداشت است. تامل برانگیزند

.توان صفاتی را که به طور مستقیم به امام اتصاف داده شده، مشاهده نموددعا می

:عباراتی که مستقیما در توصیف امام آمده است-الف

 ََعْيِنَك النَّاِظَرِة بِِإْذِنَك و ِلَساِنَك اْلُمَعربِِّ َعْنَك النَّاِطِق ِحبُْكِمَك و ُحجَِّتَك َعَلى َخْلِقَك و َخِليَفِتكَ و َولِيِّك
اْلَعاِبِد ِعْنَدَك ، اْلَعائِِذ ِبكَ ، اْلُمَجاِهدِ اجلَْْحَجاِح ، َشاِهِدَك َعَلى ِعَباِدكَ و 

جحجاح در . شاید کمتر در ادعیه دیگر به کار رفته باشد""و "اجلحجاح"در میان این صفات دو صفت 
کتاب مقاییس اللغه نگاه دقیقتري به این . معنی شده است٣٣"السيد السمح الكرمي:اَجلْحَجاح"العین با عبارت 

، و اجلمعاَجلْحجاحاجليم و احلاء يدلُّ على ِعَظم الشئ، يقال للسيِّد من الّرجال. ىف املضاعف: ححج": کلمه دارد

شَّاِب قَالَ -٢٩ كمال الدين - ... رِيُد اْألَْمِر الطَّرِيُد الشَّ أَْنَت َصاِحُب َهَذا اْألَْمِر قَاَل َال َو َلِكْن َصاِحبُ قـُْلُت لِْلُحَسْنيِ ْبِن َعِليٍّ : َعْن ِعيَسى اخلَْ
.٣١٨؛ ص١و متام النعمة؛ ج

.٢٢٩الغيبة شيخ طوسی؛ ص- ٣٠
.اعمال شب نيمه شعبان-٨٤٢؛ ص٢مصباح املتهجد و سالح املتعبد؛ ج- ٣١
.را می توان برداشت کرد" احيا کننده سنتهای پيامربان"صفت " َأْحِي ِبِه ُسَنَن اْلُمْرَسِلنيَ "به عنوان مثال از عبارت - ٣٢
١٠؛ ص٣كتاب العني؛ ج- ٣٣
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و مکارم اخالقیسیادت و بزرگیتوان دریافت به فردي که داراي از عبارات فوق می٣٤"و َجحاِجحةَجحاجحُ 
نیز تنها در و  در مورد امام عصر ٣٥این صفت در مورد ائمه کمتر به کار رفته.شودجحجاح اطالق می،است

البته در . توان دیدمی،٣٦این دعا و دعایی که سید بن طاووس در مصباح الزائر در آداب سرداب مقدس ذکر کرده
ائمهددر مورمحدودبسیار به طور که38آمده است37"المحجاج"برخی نسخ به جاي این صفت عبارت

، ائمه معصومین ٤٠ادعیه و احادیث در مورد پیامبر اکرم بعضی عبارت مجاهد نیز در ٣٩.استفاده شده است
و حتی حضرت اباالفضل ٤١به کار رفته است٤٢.

به . در دوران غیبت را برداشت نمودامامه در این دعاي شریف کارکرد شاید بتوان از مجموع توصیفات ذکر شد
زبان گویا و چشم بیناي الهی است و در این نگاه غیبت و حضور عنوان مثال امام خلیفه خداوند و حجت او و 

ثیر شگرف تربیتی بر جامعه أ، ت)از جمله شاهد بودن امام بر مردم(طبیعی است دقت در این صفات .تفاوتی ندارد
.منتظر دارد

عنوان دلیل بر آنها نهاده شده و بهتوصیفاتی که پس از ذکر وظایف ویژه اي که بر عهده امام عصر -ب
:ذکر شده است

 َاْلُعُيوِب َو َعْبُدَك الَِّذي اْسَتْخَلْصَتُه لِنَـْفِسَك َو اْصَطَفْيَتُه َعَلى َغْيِبَك َو َعَصْمَتُه ِمَن الذُّنُوِب َو بـَرَّأَْتُه ِمن
ِمَن الرِّْجِس َو َسلَّْمَتُه ِمَن الدََّنِس َطهَّْرَتهُ 

به دهنده این مطلب است که علت انتخاب امام عصر شاید بتوان گفت ذکر این صفات در این جایگاه نشان
عدالت گستر نهایی، صفات و ویژگیهایی چون عبودیت، اخالص، گزینش الهی و به ویژه عنوان منجی و 

.عصمت است

:بردبه کار میپروردگار و به عنوان توصیف امامعا کننده به عنوان شهادت در محضرصفاتی که فرد د-ج

٤٠٥؛ ص١معجم املقاييس اللغة؛ ج- ٣٤
دست او را به دليل سرقت قطع منوده بودند، اين به عنوان مثال در روايتی منقول از اصبغ بن نباته از قول غالم سياهی که امام علی -٣٥

٢٨١؛ ص٤٠حبار األنوار  ج: ر ک. صفت به امرياملومنني اتصاف داده شده است
١١٥ص؛ ٩٩به نقل از  حبار األنوار  ج٢٣٧- ٢٣٦صصمصباح الزائر- ٣٦
و ... البـُْرهان:اُحلجَّةو. (لسان العرب اين لغت را برگرفته از حجة می داند و به کسی که اهل جدال و اقامه برهان است، اطالق می منايد- ٣٧

٢٢٨ص؛ ٢ج؛ لسان العرب-.) َأي َجِدلٌ ِحمْجاجٌ هو رجل
٥٤٨املصباح کفعمي؛ ص- ٣٨
٧٤رجال كشي؛ ص-" َكرِِمي اْألَْصِل َشرِيِف اْلَفْصلَخِطيٍب ِحمَْجاجٍ : " در توصيف ايشان می گويدبه عنوان مثال قنرب غالم علی - ٣٩
ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك ... اللَُّهمَّ اْجَعْل أَْفَضَل َصَلَواِتَك - ٤٠ ٥٦صاملزار الكبري ابن مشهدي؛ -َو اْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِلك ... َعَلى َسيِِّدنَا ُحمَمَّ
- ِلك َأْسأَُلَك ِحبَقِّ َولِيَِّك َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َعَلْيِهَما السََّالُم الذَّابِّ َعْن ِديِنَك َو اْلُمَجاِهِد ِيف َسِبي: دارميبه عنوان مثال در مورد امام سجاد -٤١

٥١٤؛ ص٢مصباح املتهجد و سالح املتعبد؛ ج
اِفُع َعْن َأِخيه - ٤٢ ٣٩١املزار الكبري ابن مشهدي؛ ص-فَِنْعَم الصَّاِبُر اْلُمَجاِهُد اْلُمَحاِمي النَّاِصُر َو اْألَُخ الدَّ
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 َْلَك طَاَعًة َو ملَْ يـَْهِتْك َلَك ُحْرَمًة َو ملَْ يـَُبدِّْل ملَْ يُْذِنْب َذنْباً َو َال أََتى ُحوباً َو ملَْ يـَْرَتِكْب َمْعِصَيًة َو ملَْ َيَضع
الطَّاِهُر التَِّقيُّ النَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ يـَُغيـِّْر َلَك َشرِيَعًة َو أَنَُّه اْهلَاِدي اْلُمْهَتِديَلَك َفرِيَضًة َو ملَْ 

و اثر این شهادت در روز قیامت چیست، مطلبی قابل اینکه جایگاه این شهادت در ادعیه به چه صورت است
د انجام وظایف رسالت و امامت توسط رسول اکرمها را در مورولی نمونه این شهادتبحث و بررسی است

اگرچه آن شهادتها اکثرا در امور اعتقادي بوده، به حال حاضر ٤٣،توان دیددر زیارات ایشان میو ائمه دیگر
در حالیکه عبارت این دعا در مورد شهادت روز قیامت و در مورد اعمال و کردار امام دوازدهم ؛اشاره دارند

مل دیگر تاکید این فراز دعا با عبارات مطلب قابل تأ٤٤.مشاهده کرددر ادعیه توان نمونه آنرا کمتر میاست که 
تی که توسط با توجه به اشارا. استاز جانب امام ترك طاعتگناه و بدي و مختلف در نفی هرگونه بدعت و 

که علما در توجیه این عبارات و توجیهاتی ٤٥با کتاب و امر جدید شدهدر مورد قیام امام عصر ائمه
مفهوم آن احادیث را نه دین و سنتی غیر از سنت اصیل اسالم ٤٦اند، شاید بتوان با استعانت از این فراز دعانموده

کند که با توجه به تغییرات بلکه احیاي همان سنت دانست که البته به شکلی جلوه میو سنت پیامبر
موید این . م در جوامع اسالمی بروز کرده، شکلی کامال نو و تازه داردزیادي که در سنت نبوي و آیین اسال

ها و بدعتها توسط هم فراز دیگري از این دعاست که در آن به اعاده دین و برطرف کردن ناراستیمطلب 
که در آن سیره امام عصر م روایاتی از این دست استشاهد دیگر ه٤٧.اشاره شده استحضرت مهدي 

 سیره نبوي، همانو ظهور دوباره اسالم راستین معرفی گردیده است. :

ِإَذا قَاَم بَِأيِّ ِسريٍَة َيِسُري ِيف النَّاِس فـََقاَل ِبِسريَِة َعِن اْلَقائِِم َسأَْلُت أَبَا َجْعَفٍر : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم قَالَ "
ْسَالمَحىتَّ ُيْظِهرَ َرُسوُل اللَّهِ - َما َساَر بِهِ  ٤٨"اْإلِ

و نتایج ظهور برگرفته از این دعا مراحل

نَـَنا َو بـَْنيَ ُحمَمٍَّد َصَلَواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه -٤٣ مصباح املتهجد و سالح -الرَِّساَلَة َو أَدَّى النَِّصيَحَة َنْشَهُد أَنَُّه َقْد بـَلََّغ ... به عنوان مثال اللَُّهمَّ اْمجَْع بـَيـْ
٥٥٧؛ ص٢املتعبد؛ ج

ٍد اللَُّهمَّ إِنَّا َنْشَهُد يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو يـَْوَم ُحُلوِل الطَّامَّةِ "به عنوان مثال -٤٤ نْبًا َو ملَْ يـَْرَتِكُبوا َلَك أَنـَُّهْم ملَْ يُْذنُِبوا َلَك ذَ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمَّ
١٦٥؛ ص١إقبال األعمال؛ ج- "َمْعِصَية

ِد ْبِن َعِليٍّ -٤٥ ؛ الغيبة نعماين–ِإَذا َخرََج يـَُقوُم بِأَْمٍر َجِديٍد َو ِكَتاٍب َجِديٍد َو ُسنٍَّة َجِديَدٍة َو َقَضاٍء َجِديد : ... َعْن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َجْعَفٍر ُحمَمَّ
٢٥٣ص
ْل َلَك َفرِيَضًة َو َملْ يـَُغيـِّْر َلَك َشرِيَعةً - ٤٦ عباراتی مهچون َملْ يـَُبدِّ
َحىتَّ تُِعيَد ِديَنَك ِبِه َو َعَلى َيَدْيِه َجِديداً َغّضاً َحمْضاً َصِحيحاً َال ِعَوَج ِفيِه َو َال ِبْدَعَة َمَعهُ - ٤٧
١٥٤؛ ص٦- ٤٨
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راي رسیدن به آن نتایج و برخی گامهایی که بامام عصر قیام توان به نتایجبا توجه به برخی عبارات دعا می
:این موارد عبارتند از. شود، پی بردپیموده می

"اْشَعْب ِبِه الصَّدْعَ "برطرف شدن تفرقه و پریشانی -1
"َو اْرُتْق ِبِه اْلَفْتقَ "هاها و رخنهجدایىالتیام -2
"َو أَِمْت ِبِه اجلَْْورَ "مرگ ظلم و ستم -3
"َو َأْظِهْر بِِه اْلَعْدلَ "آشکار شدن عدالت -4
َو اقْـُتْل بِِه َجَباِبَرَة اْلُكْفِر َو ُعُمَدُه َو "هاى آنهاها و سران و پایهپیشه و استوانهجباران کفرکشته شدن-5

"َدَعائَِمهُ 
َو اْقِصْم "باطلکنندگانو تقویتگذاران و میرانندگان سنتسران گمراهى و بدعتدرهم شکسته شدن -6

"ِبِه ُرُءوَس الضََّاللَِة َو َشارَِعَة اْلِبدَِع َو ُممِيَتَة السُّنَِّة َو ُمَقوِّيََة اْلَباِطلِ 
"َو َذلِّْل ِبِه اْجلَبَّارِينَ "ذلت ستمگران-7
َو أَِبْر ِبِه اْلَكاِفرِيَن "و ملحدان به شکلی که هیچ نشانه اي از آنها در عالم بر جاي نماند براندازي کافران-8

ُهْم َديَّ  اراً َو َال َتدََع ِمنـْ
"تـُْبِقَي َهلُْم آثَاراً 

ُهْم ِبَالَدكَ "طهارت سرزمینها از لوث وجود کافران -9 "َطهِّْر ِمنـْ
ُهْم ِعَباَدكَ "تشفی دل بندگان خدا با براندازي ایشان -10 "َو اْشِف ِمنـْ
"َو أَِعزَّ ِبِه اْلُمْؤِمِننيَ "عزت بخشی به مومنان -11
"ِبِه ُسَنَن اْلُمْرَسِلنيَ َو َأْحِي "احیاي سنتهاي پیامبران -12
"َو َداِرَس ُحْكِم النَِّبيِّنيَ "احیاي احکام به کنار نهاده شده پیامبران -13
14-ْد ِبِه َما اْمَتَحى ِمْن ِديِنَك َو بُدَِّل ِمْن ُحْكِمكَ "تجدید آنچه از دین الهی محو شده و یا تبدیل شده "َجدِّ
تُِعيَد ِديَنَك ِبِه َو َعَلى "هرگونه ناراستی و بدعت بازگشت مجدد دین به صورتی نو و صحیح و بدون -15

"يََدْيِه َجِديداً َغّضاً َحمْضاً َصِحيحاً َال ِعَوَج ِفيِه َو َال ِبْدَعَة َمَعهُ 
"تُِنَري ِبَعْدلِِه ظَُلَم اجلَْْورِ "هاي بیدادگري به واسطه عدل او روشن شدن تاریکی-16
"َئ ِبِه ِنريَاَن اْلُكْفرِ َو ُتْطفِ "خاموشی آتش کفر به واسطه او-17
"َو ُتوِضَح ِبِه َمَعاِقَد احلَْقِّ َو َجمُْهوَل اْلَعْدلِ "توضیح و رفع مشکالت راه حق و عدل -18
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توان شرایطی که جامعه زمینه ساز ظهور براي رسیدن به جامعه آرمانی مورد انتظار از البالي عبارات فوق می
مثال رفع تفرقه ها و التیام زخمها و رخنه هاي جامعه، احیاي سنتهاي به عنوان . نیازمند است، برداشت نمود

پیامبران و اولیاي الهی و تقویت همه جانبه جبهه حق از جمله وظایف مهم و اساسی جامعه منتظر است که با 
.شودجامعه آماده پذیرش عصر آرمانی منتظَر می،تالش در جهت انجام این وظایف

شاید در نگاه ابتدایی . در این عبارات امیددهی به اعاده و رجوع به گذشته نیکوستمل دیگر أمطلب قابل ت
بازگشت به گذشته و پیگیري سنتهاي گذشتگان امري مذموم و نوعی عقبگرد به شمار رود ولی باید توجه 

ثانیا ؛تمورد نکوهش نیست بلکه قابل دفاع نیز هس، نه تنها آرمانیاي درخشان و داشت اوال رجوع به گذشته
ان گفت اساس و تومل در آنها میأه با تک٤٩در مواردي نوعی نوآوري در احیاي سنتها در عبارات ذکر شده

ها و نمودها رنگی نو و گرچه در برخی شیوه؛برپایه اصول اساسی تمام پیامبران الهی استشالوده قیام امام
.متناسب با شرایط روزگار به خود گرفته است

شودرداشت میکه از این دعا بو منتظران وظایف شیعیان 

این وظایف در . توان برخی وظایف شیعیان منتظر را نیز برداشت نموداز البالي عبارات این دعاي شریف می
:قالب قابل استحصا هستند از جملهچند 

اْسُلْک بِنا َعلي :  او را به جایگاه خاصی برساند، مثالخواهد به مدد امامفرد دعا کننده از خداوند می
يََدْيِه ِمْنهاَج اهلُدي ، َواْجَعْلنا ِيف ِحْزِبهِ 

 ثـَبِّْتنا َعلي َ :خواهد، مثالامام خود دارد، از خداوند مدد میفرد دعا کننده در قبال وظایفی که در برابر
َکَسلَ ُمشايـََعِتِه ، َوأَِعْذنا ِمَن السَّْأَمِة َوال

که در حقیقت خواهان پیروي -کننده عاتوان ویژگیها و وظایف زیر را براي فرد دبا توجه به مطالب فوق می
:برداشت نمود-کندخود را در زمره منتظران آرزو میونقص از امام خود استبی

اْسُلْک بِنا ". ماندگان به آن ملحق شوندرفتگان و عقباي که تندیروي از راه هدایت و طریقه میانهپ-1
"ا الّتاِيل 

"قـَوِّنا َعلي طاَعِتهِ "قوي شدن براي اطاعت امام -2
"ْتنا َعلي ُمشايـََعِتهِ ثـَبِّ َ"ثبوت در پیروي از امام -3

"َجِديداً َغّضاً َحمْضاً َصِحيحاً " مانند عبارت - ٤٩
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تالش براي عضویت در حزب امام با اطاعت اوامر، صبر، خیرخواهی براي جلب رضاي او و تحکیم -4
الّصاِبرِيَن َمَعُه الطّالِِبَني رِضاَک ِمبُناَصَحِتِه َحّيت َحتُْشرَنا يـَْوَم الِقياَمِة ِيف هَواْجَعْلنا ِيف ِحْزِبِه الَقّواِمَني بَِأْمرِ "سلطنت او 

"أَْنصارِِه َوأَْعوانِِه َوُمَقّويَِة ُسْلطانِهِ 
َواْجَعْل ذِلَک لَنا ") طلبیشهرتوریاوشبههوشک(کسب اخالص و دوري از هرگونه مظاهر شرك -5

َهٍة وَ وَ خاِلصاً ِمْن ُکلِّ َشکٍّ  "ال َنْطُلَب ِبِه ِإّال َوْجَهکَ ُمسَْعٍة َحّيت ال نـَْعَتِمَد ِبِه َغيـْرََک وَ رِيآٍء وَ ُشبـْ
6-ْأَمِة َوالَکَسلَ "رخوردگی در پیروي از امام دوري از هرگونه مالل و کسالت و سستی و س "َوأَِعْذنا ِمَن السَّ
"َولِيِّکَ َواْجَعْلنا ِممَّْن تـَْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَک َوتُِعزُّ بِِه َنْصَر "یاري دین و امام -7
َرنا"مواظبت در اینکه دیگران جاي وي را در مسیر حق نگیرند -8 "َوال َتْسَتْبِدْل بِنا َغيـْ
"َواْجَعْلنا َهلُْم أَْعواناً "یاري متولیان عهد امام -9

شود از جمله آنکه براي حضور در حزب امام، سه صفت قیام براي مل در این صفات دیده میهایی قابل تآنکته
قسمت . امر امام، صبر در کنار او و جلب رضاي الهی به واسطه خیرخواهی و مناصحت امام عنوان شده است

٥٠.در برخی احادیث دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است) از جانب پیروانمناصحت امام(اخیر 

بهات قابل بررسی در این دعا ش

شود، وجود امامانی پس از امام دوازدهم حجه این دعاي شریف به ذهن متبادر مییکی از شبهاتی که از عبارات
شود، با برداشت می"الّلهم صّل على والة عهده و األئمة من بعده"این شبهه که از عبارت . استبن الحسن 

-میمهدي منتظر را منحصر در دوازده تن و آخرین ایشان را بیتقول شیعه اثناعشریه که ائمه اهل
شود و تنها تفاوت تفاوتی در این فراز دعا دیده نمیهاي متعدد این دعا جوع به نسخهبا ر.دانند، مغایرت دارد

البته همانگونه که در باال ٥٢.کنداست که مشکل را حل نمی"االئمه من بعده"به جاي ٥١"االئمه من ولده"عبارت 
َو بـَلِّْغُهْم اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُوَالِة َعْهِدِه َو اْألَئِمَِّة ِمْن بـَْعِدهِ "به جاي عبارت بن طاووساذکر گردید در نسخه دوم نقل 

.ه است که دیگر مشکلی نداردآمد"َو بـَلِّْغُهْم آَماَهلُماللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى ُوَالِة ُعُهوِدهِ "عبارت "آَماَهلُم

-فـََواللَِّه ِإينِّ َألَْوَىل النَّاِس بِالنَّاس َسِليَمٍة ِمَن الرَّْيبِ فََأِعيُنوِين ِمبَُناَصَحٍة َخِليٍَّة ِمَن اْلِغشِ : از اصحاب می خواهداز مجله امام علی -٥٠
١٧٥البالغة صبحي صاحل؛ ص

.ذکر می کند٥١٢: ن طاووس در مجال األسبوع صاين تفاوت را سيد ب- ٥١
َو "با عبارت ٢٨٠الغيبة شيخ طوسي؛ ص: الزم به ذکر است  با رجوع به برخی کتب ديگر نيز عباراتی مشابه می توان يافت از مجله ر ک- ٥٢

ِة ِمْن ُوْلِده .گونه روايات امری الزم و ضروری استو حمتوای اينالبته بررسی سند" َصلِّ َعَلى َولِيَِّك َو ُوَالِة َعْهِدِه َو اْألَِئمَّ
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از جمله عالمه . پاسخهایی از جانب علما به این شبهه داده شده استبا پذیرش صحت عبارت نقل شده در دعا، 
:مجلسی ره در بحار االنوار در ضمن نقل این دعا از حاشیه مصباح کفعمی نقل می کند

صلأي 
ليه أشراف و العامل إمام من اقتدى به و يدل عليه قوله و األئمة من ولده يف الدعاء املروي عن املهدي ع

٥٣.انتهىالسالم

معنا ) مقتدا و پیشرو(لغتی آن مفهومو امام را به داندی اوالد حضرت را مخاطبان درود میبه بیان دیگر کفعم
در عبارت به "من بعده"اشاره به امامان پیشین دارد و " ائمه"توجیه دیگر مجلسی ره این است که .نمایدمی

، بر ائمه طاهرینمعناي بعدیت زمانی نیست بلکه مفهوم عبارت این است که پس از درود بر امام عصر 

.تحیت فرستاده شودنیز درود و 

اصل رجعت از مسلمات شیعه و . را اشاره این فراز به دوران رجعت دانستپاسخ به این شبهه شاید بتوان بهترین 
شود ولی و اقوال علما دیده می٥٤علماست و اگرچه در جزئیات آن تفاوت نظرهایی در روایاتغالبمورد قبول 

با این توضیح . آن دوران دانستتوان از ویژگیهاي را میامامانبازگشت برخی افراد بویژه برخی پیامبران و 
به عرصه گیتی امام عصر کننده دانست که پس از را دعا در حق امامان رجعتمورد بحث توان فراز می

.گردددچار اشکال نمینمایند و بدین ترتیب تعداد دوازده امام پس از پیامبر اکرمرجوع می

برخی از علما در کتب خود در بحث رجعت از جمله دالیلی که بر رجوع کهاستشده آنید مطلب ذکر مؤ
:گویداز جمله صاحب مختصر البصائر می. این دعاي شریف و قطعه مورد بحث است،اندامامان اقامه نموده

أحدهم صلوات اعلم أّن هذا الدعاء يدعى به لكّل إمام يف زمانه، و موالنا صاحب األمر ابن احلسن 
و إّال . إىل آخره. اللهّم صّل على والة عهده و األئّمة من بعده: الّله عليهم، فحينئذ يصدق عليه هذا الدعاء

، من األحاديث مل يكن هذا الدعاء عاّما هلم أمجع، و يكون هذا النّص مضافا إىل ما رويناه أّوال عنهم 
٥٥.هدا مبعناهالصرحية يف هذا املعىن و اصال له و شاة الصحيح

١٢٥؛ ص٩٩حبار األنوار؛ ج- ٥٣
.مراجعه شود) اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة(برای اطالعات بيشرت به کتاب رجعت شيخ حر عاملی - ٥٤
الباب احلادى عشر ىف انه هل بعد دولة -٣٩٤اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة؛ ص: مهچنني ر ک–٤٥٩خمتصر البصائر؛ ص-٥٥

املهدى عليه السالم دولة أم ال
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َنهُ ... اللَُّهمَّ َأْعِطِه ِيف نـَْفِسِه َو أَْهِلِه َو ُوْلِدِه َو ُذرِّيَِّتِه "اشکال بعدي مربوط به عبارت  است که با توجه به "َما تُِقرُّ ِبِه َعيـْ
دارند، مغایر به نظردر نفی زن و فرزند در زمان غیبت براي امام عصر ٥٦نظرانکه برخی صاحبدیدگاهی

تنها راه توجیه این فراز ارجاع آن به و ماثور بودن دعا نیز اثبات گردد،اگر نظر این گروه پذیرفته شود.رسدمی
تواند دلیلی براي گروهی در غیر این صورت این فراز می) فرزندان و ذریه حضرت پس از ظهور. (آینده است
به عنوان مثال .و فرزند براي ایشان استو میرزا حسین نوري ره در تایید وجود زن٥٧ابن طاووسهمچون 

دلیل دوازدهبراي اثبات وجود زن و فرزند براي حضرت مهدي میرزا حسین نوري ره در کتاب النجم الثاقب
:نویسدکند و در ضمن دلیل دهم میاز روایات و ادعیه و اقوال علما ذکر می

که آن دهم شیخ کفعمی در مصباح خود گفته که یونس بن عبدالرحمن روایت کرده از جناب رضا 
و درآن ذکر کرده که "اللهم ادفع وليک اخل"به این دعا االمر جناب امر کرده به دعا از براي صاحب

حاشیه گفته یعنی تا آخر آنچه گذشت قریب به آن و در "اللهم صل علی واله عهده و االئمه من بعده"
صلوات بفرست بر او اوال آنگاه صلوات بفرست بر ایشان ثانیا بعد از آن که صلوات فرستادي بر او و 
اراده فرموده به ائمه بعد از او اوالد آن جناب را زیرا که ایشان علما و اشرافند و عالم امام کسی است 

در دعایی که مرویست از "االئمه من ولدهو"کند بر این قول اوبکنند به او و داللت میداتکه اق
٥٨.مهدي

فَِإنـَُّهْم َمَعاِدُن َكِلَماِتَك َو ُخزَّاُن "عبارتمطلب مبهم بعدي در این دعا توصیفاتی است که در انتهاي دعا و با 
ین شاید بتوان با توجه به عبارات پیش. ذکر شده و مرجع ضمیر آنها کامال واضح و مشخص نیست..."ِعْلِمَك 

البته . و یا همه اینها دانست"َدَعاِئَمُهمْ "و یا "اْألَِئمَِّة ِمْن بـَْعِدِه "یا و " ُوَالِة َعْهِدهِ "را "ُهم"این فراز منظور از ضمیر 
بیشتر در مورد ائمه -مانند زیارت جامعه کبیره–این صفات جایگاه واالیی دارند و در ادعیه و زیارات دیگر 

پذیرفتنی خاص اند و استفاده از این توصیفات در حق افراد دیگر تنها با توجیهاتی رفتهبه کار طاهرین
.است

بنياد فرهنگی حضرت نوشته حمّمدعظيم حمسنی دايکندی که توسط " رجعت  در عصر ظهور"به عنوان مثال رجوع کنيد به فصل اول کتاب - ٥٦
.و مرکز ختّصصی مهدوّيت انتشار يافته استمهدی موعود

٥١١: مجال األسبوع بكمال العمل املشروع، ص: ر ک-٥٧
٤٠٦ص–النجم الثاقب - ٥٨
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کتابنامه

. ق١٣٩٧اول، : -جلد، نشر صدوق ١، )للنعماين( ابن أيب زينب، حممد بن ابراهيم، الغيبة- ١
.ق١٣٧٨اول، : - جهان جلد، نشر ٢ابن بابويه، حممد بن على، عيون أخبار الرضا عليه السالم، - ٢
.ق١٣٩٥دوم، : -جلد، اسالميه ٢ابن بابويه، حممد بن على، كمال الدين و متام النعمة، - ٣
دوم، : -جلد، دار الكتب اإلسالميه ٢، )القدمية-ط (ابن طاووس، على بن موسى، إقبال األعمال - ٤

.ق١٤٠٩
اول، : قم، چاپ- جلد، دار الرضى ١ل األسبوع بكمال العمل املشروع، ابن طاووس، على بن موسى، مجا- ٥

.ق١٣٣٠
١٤٠٦اول، : قم، چاپ-جلد، بوستان كتاب ١ابن طاووس، على بن موسى، فالح السائل و جناح املسائل، - ٦

.ق
اول، : قم، چاپ-جلد، مكتب االعالم االسالمي ٦ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، - ٧

.ق١٤٠٤
جلد، دفرت انتشارات اسالمى وابسته به جامعه ١، )البن املشهدي(ابن مشهدى، حممد بن جعفر، املزار الكبري - ٨

.ق١٤١٩اول، : قم، چاپ-مدرسني حوزه علميه قم 
بريوت، - دار صادر -جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ١٥ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، - ٩

.ق١٤١٤سوم،: چاپ
اول، : ايران ؛ قم، چاپ-جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي ١حلى، حسن بن سليمان بن حممد، خمتصر البصائر، -١٠

.ق١٤٢١
.ق١٤١٤اول، : قم، چاپ-جلد، هجرت ١، )للصبحي صاحل(-١١
اول، : -جلد، نويد ١الرجعة، شيخ حر عاملى، حممد بن حسن، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على -١٢

.ش١٣٦٢
: -جلد، دار الكتب اإلسالمية ٤طوسى، حممد بن احلسن، اإلستبصار فيما اختلف من األخبار، -١٣

. ق١٣٩٠اول، 
ايران ؛ قم، -جلد، دار املعارف اإلسالمية ١كتاب الغيبة للحجة، )/ للطوسي(طوسى، حممد بن احلسن، الغيبة -١٤

. ق١٤١١اول، : چاپ



٢٠

: -جلد، دار الكتب اإلسالميه ١٠، )حتقيق خرسان(-١٥
.ق١٤٠٧چهارم، 

اول، : بريوت، چاپ-جلد، مؤسسة فقه الشيعة ١د و سالح املتعّبد، طوسى، حممد بن احلسن، مصباح املتهجّ -١٦
.ق١٤١١

اول،: چاپمشهد،-) كنگره(قدسآستانجلد،٢السالم،عليهالرضااإلماممسنداهللا،عزيز،عطاردى-١٧
.ق١٤٠٦

.ق١٤٠٩دوم، : قم، چاپ-جلد، نشر هجرت ٩فراهيدى، خليل بن أمحد، كتاب العني، -١٨
مشهد، -جلد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ١إختيار معرفة الرجال، - عمر، رجال الكشي كشى، حممد بن -١٩

.ق١٤٠٩اول، : چاپ
جلد، دار ١، )جنة األمان الواقية و جنة اإلميان الباقية(كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، املصباح للكفعمي -٢٠

.ق١٤٠٥دوم، : قم، چاپ-) زاهدي(الرضي 
بريوت، - جلد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ١عاملى، البلد األمني و الدرع احلصني، كفعمى، ابراهيم بن على -٢١

.ق١٤١٨اول، : چاپ
: -جلد، دار الكتب اإلسالمية ٨، )اإلسالمية- ط (كليىن، حممد بن يعقوب بن اسحاق، الكايف -٢٢

.ق١٤٠٧چهارم، 
جلد، دار ١١١، )بريوت- ط (رر أخبار األئمة األطهار جملسى، حممد باقر بن حممد تقى، حبار األنواراجلامعة لد-٢٣

.ق١٤٠٣دوم، : بريوت، چاپ- إحياء الرتاث العريب 
اول، : قم، چاپ-جلد، كنگره شيخ مفيد ٢مفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد، -٢٤

٥٩.ق١٤١٣

؛ شيخ حممد تقی معرفت خوانساریبا تصحيح )سنگیچاپ (الثاقبمجنی،قتدمحمنبنيسطربسی، حنوری-٢٥
.ص٣٦٠،شرياز

.استفاده شده استو نيز گنجينه روايات نور ٣.٥جامع االحاديث نور هایالزم به ذکر است برای رجوع به اکثر کتب فوق از نرم افزار - ٥٩



٢١

به نقل از مصباح المتهجد شیخ طوسی رهدر مورد امام عصر دعاي روایت شده از امام رضا : 1ضمیمه 

اْلَمْرِويُّ َعِن الرَِّضا الدَُّعاُء ِلَصاِحِب اْألَْمِر 

َعْن َولِيَِّك َو اْدَفعْ اللَُّهمَ -المالسَّ يهِ لَ َأنَّ الرَِّضا عَ َرَوى يُوُنُس ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ 
ِنَك َو َشاِهِدَك َعَلى ِعَباِدَك َخِليَفِتَك َو ُحجَِّتَك َعَلى َخْلِقَك َو ِلَساِنَك اْلُمَعربِِّ َعْنَك النَّاِطِق ِحبُْكِمَك َو َعْيِنَك النَّاِظَرِة بِِإذْ 

يِع َما َخَلْقَت َو بـََرْأَت َو أَنْ  َشْأَت َو َصوَّْرَت َو اْحَفْظُه ِمْن اجلَْْحَجاِح اْلُمَجاِهِد اْلَعائِِذ ِبَك اْلَعاِبِد ِعْنَدَك َو أَِعْذُه ِمْن َشرِّ مجَِ
َحتِْتِه ِحبِْفِظَك الَِّذي َال ُيَضيَُّع َمْن َحِفْظَتُه ِبِه َو اْحَفْظ ِفيِه بـَْنيِ يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن َميِيِنِه َو َعْن ِمشَالِِه َو ِمْن فـَْوِقِه َو ِمنْ 

الَِّيت َال َتِضيُع َو ِيف ِجَوارَِك الَِّذي ) ودائعك(َو َدَعائَِم ِديِنَك َو اْجَعْلُه ِيف َوِديَعِتكَ ) و آباء أئّمتك(َرُسوَلَك َو آبَاَءُه أَئِمََّتكَ 
ُه ِيف َكَنِفَك الَِّذي َال َمْنِعَك َو ِعزَِّك الَِّذي َال يـُْقَهُر َو آِمْنُه بَِأَماِنَك اْلَوثِيِق الَِّذي َال َخيُْذُل َمْن آَمْنَتُه بِِه َو اْجَعلْ َال ُخيَْفْر َو ِيف 

ِه ِبُقوَِّتَك َو أَْرِدْفُه ِمبََالِئَكِتَك َو َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن يـُرَاُم َمْن َكاَن ِفيِه َو اْنُصْرُه بَِنْصرَِك اْلَعزِيِز َو أَيِّْدُه ِجبُْنِدَك اْلَغاِلِب َو قـَوِّ 
ْر بِِه اْلَفْتَق َو أَِمْت بِِه اجلَْْوَر َو َأْظهِ َعاَداُه َو أَْلِبْسُه ِدْرَعَك احلَِْصيَنَة َو ُحفَُّه بِاْلَمَالِئَكِة َحّفًا اللَُّهمَّ اْشَعْب بِِه الصَّدَْع َو اْرُتْق 

اْخُذْل َخاِذلِيِه َو َدْمِدْم َمْن َنَصَب لَُه ِبِه اْلَعْدَل َو زَيِّْن ِبُطوِل بـََقائِِه اْألَْرَض َو أَيِّْدُه بِالنَّْصِر َو اْنُصْرُه بِالرُّْعِب َو قـَوِّ نَاِصرِيِه وَ 
َدُه َو َدَعائَِمُه َو اْقِصْم ِبِه ُرُءوَس الضََّاللَِة َو َشارَِعَة اْلِبدَِع َو ُممِيَتَة َو ُعمُ ) الكفرة(َو َدمِّْر َمْن َغشَُّه َو اقْـُتْل ِبِه َجَبابَِرَة اْلُكْفِر 

يَع اْلُمْلِحِديَن ِيف  َو بـَرَِّها َو السُّنَِّة َو ُمَقوِّيََة اْلَباِطِل َو َذلِّْل بِِه اْجلَبَّارِيَن َو أَِبْر ِبِه اْلَكاِفرِيَن َو مجَِ
ُهْم َديَّارًا َو َال تـُْبِقَي َهلُْم آثَارًا اللَُّهمَّ َطهِّْر مِ  ُهْم ِعَباَدَك َو َحبْرَِها َو َسْهِلَها َو َجَبِلَها َحىتَّ َال َتدََع ِمنـْ ُهْم ِبَالَدَك َو اْشِف ِمنـْ نـْ

ْد ِبِه َما اْمَتَحى ِمْن ِديِنَك َو بُدَِّل ِمْن ُحْكِمَك أَِعزَّ ِبِه اْلُمْؤِمِنَني َو َأْحِي ِبِه ُسَنَن اْلُمْرَسِلَني وَ  َداِرَس ُحْكِم النَِّبيَِّني َو َجدِّ
ْوِر َو تُِنَري ِبَعْدلِِه ظَُلَم اجلَْ َحىتَّ تُِعيَد ِديَنَك ِبِه َو َعَلى يََدْيِه َجِديدًا َغّضًا َحمْضًا َصِحيحًا َال ِعَوَج ِفيِه َو َال ِبْدَعَة َمَعُه َو َحىتَّ 

َلْصَتُه لِنَـْفِسَك َو اْصَطَفْيَتُه َعَلى ُتْطِفَئ ِبِه ِنريَاَن اْلُكْفِر َو ُتوِضَح ِبِه َمَعاِقَد احلَْقِّ َو َجمُْهوَل اْلَعْدِل فَِإنَُّه َعْبُدَك الَِّذي اْسَتخْ 
َتُه ِمَن الرِّْجِس َو َسلَّْمَتُه ِمَن الدََّنِس اللَُّهمَّ فَِإنَّا َنْشَهُد لَُه يـَْوَم َغْيِبَك َو َعَصْمَتُه ِمَن الذُّنُوِب َو بـَرَّأْتَُه ِمَن اْلُعُيوِب َو َطهَّرْ 

َلكَ ) ال يضّيع-مل يضّيع(ملَْ َيَضعْ اْلِقَياَمِة َو يـَْوَم ُحُلوِل الطَّامَِّة أَنَُّه ملَْ يُْذِنْب َذنْبًا َو َال أََتى ُحوبًا َو ملَْ يـَْرَتِكْب َمْعِصَيًة وَ 
الطَّاِهُر التَِّقيُّ ) املهدىّ (اْلُمْهَتِدي طَاَعًة َو ملَْ يـَْهِتْك َلَك ُحْرَمًة َو ملَْ يـَُبدِّْل َلَك َفرِيَضًة َو ملَْ يـَُغيـِّْر َلَك َشرِيَعًة َو أَنَُّه اْهلَاِدي

َنهُ النَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اللَُّهمَّ أَْعِطِه ِيف نـَْفِسِه َو أَْهِلِه َو ُولْ  يِع َرِعيَِّتِه َما تُِقرُّ بِِه َعيـْ َو َتُسرُّ ) تقرّبه عينه(ِدِه َو ُذرِّيَِّتِه َو أُمَِّتِه َو مجَِ
) جيرى(ْكَمهُ ُكلَِّها َقرِيِبَها َو بَِعْيِدَها َو َعزِيزَِها َو َذلِيِلَها َحىتَّ ُجيْرَِي حُ ) اململكات(ِبِه نـَْفَسُه َو َجتَْمُع لَُه ُمْلَك اْلُمْمَلَكاتِ 

َهاَج اْهلَُدى َو اْلَمَحجََّة اْلُعْظَمى َو الطَّرِيَقةَ ) يغلب(َعَلى ُكلِّ ُحْكٍم َو تـَْغِلبَ  ِحبَقِِّه ُكلَّ بَاِطٍل اللَُّهمَّ اْسُلْك بَِنا َعَلى يََدْيِه ِمنـْ
َنا ِمبَُتابـََعِتِه َو اْلُوْسَطى الَِّيت  َنا َعَلى ُمَشايـََعِتِه َو اْمُنْن َعَليـْ َو قـَوِّنَا َعَلى طَاَعِتِه َو ثـَبِّتـْ

ْنَصارِِه َو أَْعَوانِِه َو ا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِيف أَ اْجَعْلَنا ِيف ِحْزِبِه اْلَقوَّاِمَني بَِأْمرِِه الصَّاِبرِيَن َمَعُه الطَّالِِبَني رَِضاَك ِمبَُناَصَحِتِه َحىتَّ َحتُْشَرنَ 
َهٍة َو رِيَاٍء َو ُمسَْعٍة َحىتَّ  َرَك َو َال َنْطُلَب ُمَقوِّيَِة ُسْلطَانِِه اللَُّهمَّ َو اْجَعْل َذِلَك لََنا َخاِلصًا ِمْن ُكلِّ َشكٍّ َو ُشبـْ َال نـَْعَتِمَد ِبِه َغيـْ

رَِة َو اْجَعْلَنا ِممَّْن تـَْنَتِصُر ِبِه ِإالَّ َوْجَهَك َو َحىتَّ حتُِلََّنا َحمَلَُّه َو  ِبِه َجتَْعَلَنا ِيف اْجلَنَِّة َمَعُه َو أَِعْذنَا ِمَن السَّامَِّة َو اْلَكَسِل َو اْلَفتـْ
َرنَا َعَلْيكَ  َرنَا فَِإنَّ اْسِتْبَداَلَك بَِنا َغيـْ َنا َكِثٌري ِلِديِنَك َو تُِعزُّ بِِه َنْصَر َولِيَِّك َو َال َتْسَتْبِدْل بَِنا َغيـْ اللَُّهمَّ ) كبري(َيِسٌري َو ُهَو َعَليـْ

ُهْم َو َمتِّْم َهلُْم َما َأْسَنْدَت ِإلَْيِهْم ِمْن َصلِّ َعَلى ُوَالِة َعْهِدِه َو اْألَئِمَِّة ِمْن بـَْعِدِه َو بـَلِّْغُهْم آَماَهلُْم َو زِْد ِيف آَجاهلِِْم َو أَِعزَّ َنْصرَ 



٢٢

ْلِمَك َو أَرَْكاُن ْت َدَعائَِمُهْم َو اْجَعْلَنا َهلُْم أَْعَوانًا َو َعَلى ِديِنَك أَْنَصارًا فَِإنـَُّهْم َمَعاِدُن َكِلَماِتَك َو ُخزَّاُن عِ أَْمرَِك َهلُْم َو ثـَبِّ 
َو أَْولَِياُؤَك َو َسَالِئُل أَْولَِياِئَك َو تـَْوِحيِدَك َو َدَعائُِم ِديِنَك َو ُوَالُة أَْمرَِك َو َخاِلَصُتَك ِمْن ِعَباِدَك َو َصْفَوُتَك ِمْن َخْلِقَك 

٦٠َصْفَوُة أَْوَالِد نَِبيَِّك َو السََّالُم َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َو َرْمحَُة اللَِّه َو بـَرََكاتُه

٤١١- ٤٠٩: ، صص١مصباح املتهجد و سالح املتعبد، ج- ٦٠


