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چکيده
شــیعیان دوازده امامی، حضرت حجت بن الحسن)عج( را پیشوای دوازدهم  خود می دانند 
که از نظرها پنهان است و آنان به برقراری ارتباط روحی و عاطفی با آن حضرت موظف اند. 
یکی از راه های ارتباط روحی با امام زمان)عج(،حضور در مکان های منســوب به ایشــان 
است که بسیاری از این مکان های منسوب به حضرت، در سرزمین عراق قرار دارد. برخی 
از این مکان ها نیز زیارتگاه هایی مســتقل و دارای ســاختمان مخصوص هستند و حضور 
در آنها موجب پیوند بیشتر و عمیق تر با حضرت صاحب الزمان)عج( است.  سرداب سامرا 
که به آن سرداب غیبت نیز می گویند، یکی این مکان هاست که شیعیان معتقدند غیبت 
کبرای امام زمان)عج( از این مکان آغاز شــده اســت. این سرداب که اکنون در نزدیکی 
بارگاه امامین عســکریین8 واقع شــده، در اصل، منزل امام هادی7 بوده که از سه 

بخش تشکیل شده و در گوشه ای از آن چاه واقع شده بود.
در کتاب هــای دعا برای این ســرداب مقدس، اعمال و دعاهــای خاصی همچون اذن 
دخول، نماز زیارت و وداع ذکر شده که شیعیان با انجام این اعمال، برای سالمتی و ظهور 

امام زمان)عج( دعا می کنند.
این مقالــه دربردارنده تاریخچه، دلیل نام گذاری و آداب و اعمال مخصوص ســرداب 

مقدس سامراست.

واژگان کليدی: سامرا، سرداب غیبت، امام زمان)عج(، امامین عسکریین8.

   سرداب مقدس سامراء
و آداب زيارت آن

جواد جعفری1
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مقدمه
دوران غیبــت امام عصر)عج( که شــیعیان از حضور ظاهری ایشــان محرومند، دوران ارتباط 
روحی و عاطفی با امام اســت. راه کارهای مختلفی برای این ارتباط وجود دارد. یکی از این 
راه ها حضور در اماکن منسوب به ایشان است. سرداب مقدس سامراء که منزل سه امام شیعیان 

بوده است، یکی از این اماکن است. 
شــیعیان دوازده امامی، بــه پیروی از مذهب اهل بیــت: معتقدند که فرزند امام حســن 
عســکری7 یعنی حضرت حجت بن الحســن)عج( اینک امام زمان مردم است و به صورت 
ناشــناس در میان آنان زندگی می کند، تا زمانی که خداوند اجازه ظهور او را بدهد.2 شیعیان 
در دوران غیبت امام، از محضر ایشــان محرومند و حضور ظاهری ایشــان را درک نمی کنند 
و اجازه ندارند به دنبال یافتن مکان امام باشــند؛3 اما مکلف به ارتباط با امام خویش هســتند. 
ندیدن امام نباید باعث قطع رابطه و فراموشی یاد امام شود؛ زیرا امام در این دوران هیچ گاه از 
حال شیعیان غافل نیست.4 حال که ارتباط حضوری و دیدار در ایام غیبت ممکن نیست، باید 
رابطه روحی و عاطفی با امام حفظ شود. راه کارهای گوناگوني برای حفظ این ارتباط روحی 
وجود دارد؛ مانند زیارت نامه خواندن،5 دعا برای سالمتی6 و تعجیل در ظهور ایشان.7 یکی از 

راه های ارتباط روحی با امام زمان)عج( نیز حضور در مکان هاي منسوب به ایشان است.
در کشور عراق چندین مکان منسوب به حضرت ولی عصر)عج( وجود دارد8 که بسیاری 
از آنها زیارتگاه های مســتقل و دارای بنای مخصوص هســتند؛ اما برخی از این مقام ها داخل 
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مکان های مقدس دیگر قرار دارند. یکی از مشهورترین مکان های منسوب به امام مهدی)عج( 
در عراق، ســرداب مقدس شــهر سامراء است. در این نوشــته برآنیم تا ضمن معرفی سرداب 
مقدس سامراء آداب حضور در این مکان مقدس از منابع دست اول شیعه بیان شود. امید است 
شناخت این مکان مقدس و حضور در آن و عمل به آداب زیارت آن، موجب پیوند بیشتر و 

عمیق تر با موالی غایبمان حضرت صاحب االمر)عج( گردد، ان شاءاهلل.

سامراء
ســامراء دومین شــهر در دوره خلفای عباســی بود و هشــت تن از آنان در این شهر خالفت 
کردند. اما از زمان مستعین )248ه ( سیزدهمین خلیفه عباسي، با تسلط ترکان بر دولت عباسی، 
سامراء به تدریج  کم فروغ شد تا این که معتضد در اول خالفت خود )279ه ( سامراء را به قصد 
بغداد ترک کرد.9 پس از آن، شــهر ویران شــد و تنها محله عســکر که مــزار مطهر دو امام 
بزرگوار شیعه، امام دهم، امام علی بن محمد النقی الهادی و امام یازدهم فرزند بزرگوار ایشان 
امام حســن بن علی العسکری8 آباد ماند. به همین دلیل به این دو امام بزرگوار »عسکریین« 
می گویند.10 سرداب مقدس سامراء که به آن »سرداب غیبت« نیز گفته می شود، در مجاورت 

آستان مقدس این دو امام همام و در ضلع غربی صحن مطّهر واقع است.

سرداب
واژه »ِســرداب« به کسره سین11 معرَّب است. اصل آن فارســی و از ترکیب دو واژه »سرد« و 
»آب« ســاخته شــده است؛12 یعنی جایی که آب در آن خنک می شــود.13 منظور از سرداب، 
مکانی اســت که در زیر زمین ســاخته می شود تا در تابستان محل ســکونت قرار گیرد.14 در 
مناطق گرمســیر به دلیل نبود وســایل خنک کننده، معموالً در منازل، زیرزمیني ساخته می شد 
که دمای آن نســبت به اتاق های خانه خنک تر بود و در تابستان، به خصوص در ساعات گرم 
روز اهل خانه در آن جاي می گرفتند. در شهر سامراء نیز ساخت سرداب مرسوم بوده است.

کرانه چپ رود دجله ـ که در امتداد سامّراء قرار دارد ـ از کرانه راست آن چند 
متر باالتر اســت. در زیــر الیه خاکی  این زمین مرتفع، یک الیه ســنگی وجود 
 )conglomerate(  دارد که در میان دانشمندان زمین شناس به نام شفته طبیعی
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معروف است. این الیه سنگی، از ریگ هایی در اندازه های متفاوت شکل گرفته 
که یک ماّده چســبنده آنها را به یکدیگر چســبانده است. ارتفاع زمین از سطح 
آب به صورتی که گفته شــد، از یک ســو و وجود الیه ســنگی در عمق نسبتا 
اندک از جانب دیگر، کندن ســرداب های گود و عمیق را در زیرســاختمان ها 
آســان می کند. به همین جهت سرداب های فراوانی، چه در زیر بقایای  کاخ ها و 
خانه های باستانی و چه در زیر طبقات بناهای کنونی سامراء به چشم می خورد.15

سرداب منزل امام هادی7
در منزل امام هادی7 نیز به رســم دیگر منازل، ســردابی برای در امــان ماندن از گرمای 
شدید وجود داشت. وقتی امام هادی7 به شهادت رسید، پیکر مطهر ایشان در منزل خودشان 
دفن شد و امام حسن عسکری7 که فرزند و وارث ایشان بود، در منزل پدر سکنا گزید. پس 
از شــهادت امام حسن عسکری7 ایشان را نیز در کنار پدر دفن کردند و منزل به تنها وارث 
و فرزند ایشان یعنی امام مهدی)عج( به ارث رسید. نرجس  خاتون مادر ایشان و حکیمه  خاتون 
عمه پدر ایشان نیز در آن جا دفن گردیدند و به این صورت، منزل دو امام به مزار و حرم ایشان 
تبدیل شد و سرداب نیز در آن منزل به حال خود باقی بود.16 البته عالمه سید مرتضی عسکری  

در مورد سرداب منزل امام هادی7 نظر دیگری دارند و می نویسند:
حضرت امام علی النقی و امام حسن عسکری8 مکانی را برای عبادت خویش 
قرار داده بودند؛ همین جایی که اآلن به آن ســرداب می گویند. آن وقت سرداب 
نبــود؛ حجره ای بود که این دو بزرگوار آن جــا عبادت می کردند. وقتی متوکل 
مأموران را شبانه به منزل امام علی النقی7 فرستاد، مأموران ایشان را از همین جا 
بردند؛ از جای عبادتشــان. این جا راهی داشته از محل زندگی حضرت که اآلن 
جــای قبر آن حضرت اســت. اآلن اطراف آن باال آمده و آن جا مانند ســرداب 

شده است.17
این ســخن عالمه، ادعایی عجیب اســت که مدرکی نیز برای آن ارائــه نکرده اند تا قابل  
پی گیری باشــد؛ اما در گزارشــی که قدمتی هشتادســاله دارد، در مورد سرداب چنین آمده 

است:
این ســرداب از سه قســمت عمده تشکیل شده که عبارت اســت از یک غرفه 
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شــش ضلعی، یک غرفه مســتطیل  کوچک و یک غرفه مســتطیل بزرگ. غرفه 
مســتطیل  شــکل بزرگ در میان مردم به »مصالی مردان« و غرفه مستطیل  شکل 
کوچک به »مصالی زنان« معروف است. این بخش ها با دو راهرو بلند و طوالنی 
به یکدیگر مربوط می شوند؛ یعنی یک راهرو طوالنی، مصالی  مردان و مصالّی 
زنــان را به هم وصل می کند و یک راهرو طوالنــی دیگر بین مصالی مردان و 
غرفه شــش ضلعی وجود دارد ... پلکانی که راه ورود و خروج سرداب است، به 
غرفه شش ضلعی منتهی می شــود و دارای بیست پلّه است. ورودی  این پلکان و 
سرداب در داخل ساختمان مسجد و بر دیواری قرار گرفته که ورودی نمازخانه 

نیز در آن واقع است.18

بر روی ســرداب غیبت مســجدی وجود دارد که به »مسجد صاحب)عج(« مشهور است. 
بــر فراز آن نیز گنبــد مرتفعی با کاشــی های هفت رنگ وجود دارد. در گذشــته  )تا حدود 
1202 قمری( راه رســیدن به سرداب از طریق راهروی طوالنی و تاریکی بود که ورودی آن 
در پشــت ســر قبر نرجس  خاتون در داخل حرم مطّهر قرار داشت؛ اما اینک صحنی مستقل و 
دهلیز و راه پله ای جداگانه دارد و راه پله و داالن قبلی مســدود گشــته است.19 بنابراین حالت 
اصلی سرداب تنها همان قسمت بزرگ )نمازخانه مردانه( بوده که با داالنی طوالنی به روضه 
فعلی متصل می شده و دو بخش بعدی یعنی غرفه یا دهلیز شش ضلعی و نمازخانه زنانه حدود 
دویســت سال است که احداث شده است.20 پس از سقوط رژیم بعثی، فضای مجاور سرداب 
غیبت در زیرزمین را گسترش داده اند و شبستان وسیعی در مجاورت آن ساخته اند که نمازهای 

جماعت در آن برگزار می شود.

محل غیبت
چنان که بیان شــد، ســرداب مقدس منزل امام هادی7 ســه بخش دارد که یکی از آنها 
بزرگ تر اســت. قســمت انتهایی این بخش بــزرگ با دری جدا شــده و اتاقک کوچکی را 
تشــکیل داده اســت و درواقع بخش مکّمل غرفه مستطیل  شــکل بزرگ است. به این قسمت 

کوچک، محل غیبت امام عصر)عج( گفته می شود.  
در انتهای غرفه مســتطیل  شــکل بزرگ، یعنــی در انتهای مصــالی مردان، در 
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چوبــی )باب غیبت( واقع شــده اســت. در پشــت این در، اتــاق کوچکی قرار 
دارد کــه طــول آن یک متر و هشــتاد ســانتیمتر و عرض آن یــک متر و پنجاه 
ســانتیمتر اســت. این اتاق  به نام »محل غیبت«  شــهرت دارد ... دیوارهای مّحل 
غیبت با کاشــی های رنگی و مزیّن به گلبوته آراســته شده اســت. در میان این 
کاشــی ها، یک نــوار چوبیــن در طــول دیوارهای ســه گانه این مّحــل امتداد 
 یافتــه اســت. در این نوار چوبی با خــط کوفی نام پیامبــر9 و دوازده امام:

نوشته  شده است.21

باب غیبت
 دِر مشــبکی که محل غیبت را از بخش بزرگ ســرداب مقدس جدا می کند »باب غیبت« 

خوانده می شود که در سال 606 هجری قمری  ساخته شده است. )تصویر ضمیمه شماره یک(

قســمت های مختلف این در، که ســمت پیشــین اتاق غیبت قرار دارد، مشبّک 
اســت؛ ولی بخش هایی که دیوار نمازخانه را پوشــش داده، غیر مشبّک هستند. 
قســمت های مشبّک در از پیوستن قطعه های چوبی با اشکال هندسی به یکدیگر 
ســاخته  شــده که در چشــم بیننده به ســه گونه جلوه می کند: الف( دو قسمت 
مشــبّک که به عنوان دو لنگه در محسوب می گردد؛ ب( دو قسمت مشبّک که 
در دو طرف در واقع شــده  است؛ ج( یک قسمت مشــبّک که کتیبه تزئین شده 
ســردر را تشکیل می هد. فراهم آمدن این قسمت های سه گانه مشبّک هندسی و 
زیبا، جلوه هندســی دلپذیری به این در بخشیده است. روی  قطعه های چوبی هم 
که چهارچوب های این شــبکه ها را شکل داده، نقش و نگارهای واقعاً ظریف و 

دقیقی  کنده کاری شده است.22

متأســفانه این اثر تاریخی نفیس و ارزشــمند، در جریان یکی از انفجارهای تروریستی در 
آســتان مقّدس سامراء، آسیب جدی دید و بخش اصلی آن از بین رفت و امروزه تنها حاشیه 
آن باقی مانده اســت. )تصویر ضمیمه شماره دو( اکنون به جای آن در چوبی، حفاظ مشبک 

فلزی قرار دارد. )تصویر ضمیمه شماره سه(
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چاه غیبت
در گزارشی که قدمتی نزدیک به هشتاد سال دارد، آمده است که در گوشه محل غیبت، 
چاهی به نام »چاه غیبت« وجود دارد: »چاه معروف به چاه غیبت هم در گوشه همین اتاق قرار 
دارد.«23 این چاه اکنون موجود نیســت؛ اما مرحوم محدث قمی که معاصر این گزارش بوده، 

در این باره می نویسد:
آنچه از مشایخ دست  به  دســت رسیده، این است که این صّفه محّل حوضی بود به 
جهت وضو گرفتن آن بزرگواران در آن ســرداب. پس از آن بزرگواران، شیعیان 
عرایض و رقاع حاجات که به حضرت صاحب  االمرـ  صلوات اهلل علیهـ  می نوشتند 
به آن جا می گذاشــته اند ... و آن محل در میان همه آن ســرداب امتیازی پیدا کرد 
در تبّرک و شــرافت و احترام و بوسیدن و استشــفاء به تربت آن، تا آن که صحن 
و راه ســرداب مقّدس از آن صحن مطّهر جدا شــد و از غیر جنس برای آن خدمه 
ظاهر شــد و دیدند حرص و رغبت شــیعه را به آن محّل شریف و غلبه و استیالی 
خود را بر آن غربا و زائران بی معین. لهذا آن را برای کسب غیر طیب خود سرمایه 
کردند و برای جلب منافع از ایشان، آن را شبکه قرار داده اند و به اقسام حیل از آنها 
فایــده  بردنــد و کم کم به دادن ریگ و خاک آن جــا را به آن بیچارگان و گرفتن 
چیزی، مقداری از آن جا گود شــد. تا زمانی که عالم جلیل شــیخ العراقین مرحوم 
شیخ عبدالحسین طهرانیـ  طاب ثراهـ  به جهت تذهیب گنبد مطّهر و اصالح صحن 
منّور به آنجا مشــّرف شــد. پس از مشاهده آن خرابی و زیاد شدن آن در هر روز و 
خوف صدمه رســیدن به اساس عمارت، مقّرر فرمودند آن جا را پر کردند تا مقدار 
دو پلــه به باال مانده و آن را به آجر و گچ محکم نمودند. پس از وفات آن مرحوم 
چون در سرمایه آن جماعت به جهت بنّائی خللی پیدا شد، دوباره آن بنا را خراب 
کردند و به دادن ریگ و ســنگ آن جا به جّهــاِل زّوار و بردن عوام را در آن جا به 
اسم تبّرک، بازار کسب خود را رونقی دادند و کم کم به منزلة چاهی شد و اسم آن 
را چاه صاحب الزمان)عج( گذاشته اند، و جزو مناسک زّوار شد که چون به آن جا 
روند، از چاه صاحب الزمان)عج( ســؤال کنند و به انواع بی ادبی و جسارت، خود 
را در میان چاه افکنند و مقداری ریگ بردارند. تمام این حرکات بی اصل و بی پا و 
خالِف ادب و احترام بلکه در بعضی از مواضع شبهه حرمت دارد؛ ولکن درد مزمن 
جهل را دوایی جز پرسش از عالم یا تنبیه و نهی عالم نیست و هر دو از میان رفته.24
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از بیان مرحوم شــیخ عباس قمی به روشــنی دانسته می شــود که چاهی در سرداب سامراء 
وجود نداشته، بلکه عده ای سودجو چنین محلی را ساخته اند و شایع کرده اند تا زائران بی خبر 

را چپاول کنند.

سرداب غیبت

1. دلیل نام گذاری
دلیل نامیدن ســرداب سامراء به »سرداب غیبت« چیست؟ چنان که محدث قمی نیز نوشته، 
دلیل روشــني برای نام گذاری این مکان به ســرداب غیبت یافت نشــده،25 امــا دو احتمال را 

می توان بیان کرد.
الف( گزارش دشــمنان از دیدن امام مهدی)عج( در سرداب: یکی از احتمال  هایی که 
برای نامیدن ســرداب سامراء به »ســرداب غیبت« می توان بیان کرد، رویدادهاي پس از نماز 
امام مهدی)عج( بر جنازه مطهر پدر بزرگوارشــان اســت. مرحوم شــیخ صدوق نقل می کند: 
هنگامی که مردم برای خواندن نماز بر پیکر مطهر امام حســن عســکری7 گرد آمده بودند، 
جعفر کّذاب، برادر امام حسن عسکری7، جلو ایستاد و خواست نماز را بخواند که کودکی 
عبای او را کشــید و فرمود: »عقب بایست که من شایســته تر به نماز گزاردن بر پدرم هستم.« 
جعفر نتوانست مقاومت کند و بسیار عصبانی شد. پس از دفن امام7 نزد معتمد خلیفه عباسی 
رفت و خبر این واقعه را داد. این گزارش موجب شــد تا خلیفه بارها افرادی را مأمور کند تا 
به منزل امام7 یورش برند. یکی از این یورش ها را خود شیخ صدوق در ادامه همین جریان 

نقل می کند و این که چگونه بانویی مأموران خلیفه را فریب داد. 26
پــس از ناامیــدی از حمله آشــکار، تصمیــم به حمله مخفیانــه به منزل امــام7 گرفتند. 
مرحوم شــیخ طوسی یکی از این حمله های مخفیانه شــبانه را که به دستور معتضد27 )معتمد( 
انجام گرفــت، چنین گزارش می کند: پــس از تفتیش منزل امام مهدی)عــج( او را در درون 
خانه ای که با پرده ای به صورت زیرکانه پوشانده شده بود، می یابند که مشغول نماز و عبادت 
اســت.28 بنا بر این ســخن شیخ طوسی که در قرن پنجم نوشته شــده، نامي از سرداب نیست؛ 
بلکه واژه های »دار« و »بیت« به کار رفته اســت. اما همین گــزارش را قطب  الدین راوندی در 
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قرن ششــم در دو جای کتاب خود با واژه »ســرداب« نقل کرده اســت.29 راوندی غیر از این 
جریان، دو جریان دیگر را نیز نقل کرده اســت که در هر دو به ســرداب اشــاره شده است.30 

عاّلمه مرحوم سید محسن امین در قصیده ای می گوید:

و قد كان فی السرداب  اعظم آية
من الحجة المهدی حار بها الفكر

أرادوا به سوءا فخيب سعيهم
 و عاقبة البغی الندامة و الثبر31

نقــل گزارش هایــی از این  دســت، ایــن تصــور را در افراد ایجــاد مي کند کــه امام در 
 ســرداب غایب )پنهان( شــده اســت؛ زیــرا معنای لغــوی غیبت بــه معنای مخفــی و پنهان 

شدن است.32
ب( گزارش شیعیان از مالقات با امام مهدی)عج( در سرداب: احتمال دیگر براي نام 
»سرداب غیبت« جریان هایی است که در ارتباط شیعیان با امام عصر)عج( در این مکان مقدس 

نقل شده است. ذبیح اهلل محالتی می نویسد:
شــهرت یافتن این ســرداب به ســرداب غیبت، به خاطر آن نیست که حضرت 
حّجت)عج( در آن غایب شــده است، چنان که ناآشــنایان به تاریخ پنداشته اند؛ 
بلکه به این دلیل اســت که برخی از اولیا در این مکان به مالقات ایشــان مشرف 

شده اند.33

البته در منابع مکتوب، ارتباط صریح دیدار با امام زمان)عج( در سرداب ثبت نشده است. 
یکی از بزرگان شــیعه که نام ایشــان در این موضوع بســیار تکرار می شــود، مرحوم سید بن 
طاووس )متوفای 664 ق( اســت. آنچه ایشان در کتاب خود نوشته است، اشاره ای به سرداب 

ندارد. وی در کتاب »مهج الدعوات« می آورد:

در شــب چهارشنبه 13 ذی القعده 638 من در شهر ســامراء بودم. پس سحرگاه 
دعایش)عــج( را شــنیدم و از دعا این مقدار در خاطرم ماند که برای کســی از 
زندگان و مردگان که یاد کرد، فرمود: باقی بدارشــان یا فرمود زنده بدارشان در 

عّزت ما، ملک ما و قدرت ما و دولت ما.34
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بنابراین ایشــان نامي از ســرداب نمي برد. مرحوم محدث نوری در داســتان پنجاه  وپنجم 
»جنة الماوی« می نویسد:

من در ملحقات کتاب دعای »انیس العابدین« دیدم که نوشته بود: از ابن  طاووس 
نقل  شده که سحرگاه در سرداب از صاحب االمر)عج( شنیده است که می فرمود: 
»اللَُّهمَّ ِإنَّ ِشــیَعَتَنا ُخِلَقْت ِمْن ُشــَعاِع َأْنَواِرنَا...« در دیگر نوشته های معاصر ما یا 
معاصر این حکایت، عبارت دعای امام)عج( مختلف نقل شــده اســت... و من 
تاکنون هیچ کس را نیافته ام که حکایت را مستند به کسی کرده باشد که از سید 

نقل نماید... .35

بنابراین در آنچه خود ایشان بیان فرموده، واژه »سرداب« وجود ندارد و در آنچه از ایشان 
نقل کرده اند، واژه »ســرداب« وجود دارد، اما ســند متصلی به سید بن طاووس ندارد. مرحوم 
ســید بحرالعلوم )متوفی 1212 ق( نیز ازجمله بزرگانی اســت که محدث نوری جریان ایشان 
را نقل می کند، اما در این جریان نیز راوی جریان ســرداب به این نتیجه رسیده که سید با امام 

عصر)عج( سخن می گفته ؛ وگرنه تصریحی به این مطلب وجود ندارد.36
مرحوم محدث نوری در داســتان های بیســت  وهفتم37 و ســی  ودوم38 و سی  وسوم کتاب 
»جنةالماوی« نیز جریان هایی از ســرداب مقدس سامراء نقل می کند، اما در هیچ کدام مالقاتی 
گزارش نکرده است. یکی از نویسندگان معاصر نیز از فردی به نام »شیخ حسین سامرائی « نقل 
می کند که کالم امام عصر)عج( را در سرداب سامراء شنیده است، اما سخنی از دیدن وجود 
مبارک امام)عج( نیســت.39 ایشــان جریان آیت اهلل مرعشی نجفی را نیز در کتاب خود آورده 

است40 که امام خود را آشکارا معرفی نکرده است.
درمجموع، دیدار قابل اثباتی در سرداب مقدس سامراء گزارش نشده است؛ بنابراین بعید 
به نظر می رســد این موضوع موجب نامیدن سرداب مقدس ســامراء به »سرداب غیبت« شده 

باشد؛ به ویژه که جریان های نقل شده، اکثراّ مربوط به دوران متأخر است.

2. اعمال سرداب مقدس
کتاب های دعا برای ســرداب مقدس ســامراء، اعمــال و ادعیه  خاصــی را بیان کرده اند. 
قدیمی تریــن کتابــی که به اعمال ســرداب مقدس پرداختــه، کتاب »المــزار الکبیر« مرحوم 
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ابن  مشــهدی )متوفای 610 ق( اســت.  در کتاب های پیش از ایشان به زیارت و اعمال سرداب 
مقدس اشــاره ای نشــده است. مرحوم ابن  مشــهدی عنوان باب نهم از قسمت پنجم کتابش را 
»زیارة موالنا الخلف الصالح صاحب  الزمان علیه و علی آبائه الســالم « نهاده و اعمال سرداب 
مقدس را بیان کرده اســت. همچنین در باب دوم، قسمت هشــتم، پس از بیان زیارت امامین 

عسکریین8 به اعمال سرداب پرداخته است.
پس از ابن  مشهدی، سید بن طاووس در کتاب »مصباح الزائر« عنوان فصل هفدهم کتابش 
را »فــی زیارة موالنا صاحــب األمر صلوات اهلل علیه و ما یلحق بذلك« قــرار داده و اعمال 
ســرداب مقدس را آورده اســت. پس از ســید بن طاووس، شــهید اول )متوفای 786 ق( در 
تتمــه کتــاب »المزار« خود، در ذیل »تتّمة فی زیارة ســّیدنا و موالنا حّجة اهلل الخلف الصالح 
أبی  القاسم محمد المهدی صاحب الّزمان صلوات اهلل علیه و علی آبائه بسّرمن رأی « به اعمال 
ســرداب مقدس پرداخته است. پس از شهید اول، مرحوم کفعمی )متوفای 905 ق( در کتاب 
»البلد األمین و الدرع الحصین « در اعمال ماه شــعبان به اعمال ســراب مقدس پرداخته است و 
در کتــاب دیگر خود با عنوان »المصباح« که نام دیگر آن »جنة األمان الواقیة« اســت، فصل 
چهل  ویکم را به زیارات اختصاص داده و در  »زیارة المهدی« اعمال ســرداب را آورده است.  
اما در هیچ یک ســندی ارائه نمی کند و معلوم نیســت این آداب و زیارت نامه ها از انشــائات 
خود ایشان است یا از نویسنده دیگری نقل شده است. کتاب های بعدی مانند »بحاراالنوار« از 
کتاب های پیشین نقل می کنند و کتاب دست اول شمرده نمی شوند. اینک در سه بخش، آنچه 

آورده اند، بیان می شود. 

الف( اذن دخول
ســه اذن دخول برای سراب مقدس نقل شده اســت. اولی را مرحوم ابن  مشهدی، دومی را 
سید بن طاووس و سومی را عالمه مجلسی از کتابی قدیمی نقل کرده اند. ابن  مشهدی سرداب 

مقدس را با عنوان حرم حضرت ولی عصر)عج( نام می برد و می نویسد:
وقتی به حرم ایشــان در ســّرمن رأی رسیدی، غســل کن و پاک ترین لباست را 
بپوش و پیش از آن که به ســرداب بروی، بر در حرمش بایســت و زیارت کن با 
اَلُم  ُم َعَلْیَك َیا َخِلیَفَة اهلَلِ َو َخِلیَفَة آبَائِِه الَْمْهِدیِّیَن، السَّ ــالَ این زیارت و بگو: »السَّ
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اَلُم َعَلْیَك َیا َولِيَّ اهلِل، اْئَذْن لَِولِیَِّك ِفي  َعَلْیَك َیا َوِصيَّ األْْوِصَیاِء الَْماِضیَن... السَّ
اِهِریَن َو َرْحَمُة اهلِل َو  ُخوِل ِإلَی َحَرِمَك، َصَلَواُت اهلِل َعَلْیَك َو َعَلی آبَائَِك الطَّ الدُّ

بََرَكاُته .«41 )ضمیمه چهارم( 

در برخــی کتاب ها42 آمده اســت که این زیارت نامه را شــیخ مفید در کتــاب »المزار« یا 
»مناســک المزار« خود آورده اســت. ولی در مزار چاپ شده از شــیخ مفید43 وجود ندارد و 
چنان که گفته شــد، قدیمی ترین منبع کتاب ابن  مشــهدی است. ســید بن   طاووس نیز با برخی 

اختالفات این زیارت را آورده است، ولی می گوید: 

اَلُم َعَلْیَك َیا َخِلیَفَة  چون اذن دخول را خواندی و وارد سرداب شدی، بگو: »اَلسَّ
ِة اَلَْمْعُصوِمیــنَ اَلَْمْهِدیِّیَن... َو بَلِّْغُه  اهلَِل ِفي َأْرِضِه، َو َخِلیَفَة َرُســولِِه َو آبَائِِه اأَلْئِمَّ

ْنَیا َو اَْلِخَرِة، ِإنََّك َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر«.44 َأْفَضَل َأَمِلِه ِفي اَلدُّ

یعنی این متن را به عنوان زیارت نامه نقل کرده، نه اذن دخول. شــهید اول نیز اذن دخول 
ابن   مشــهدی را نقل کرده اســت.45 مرحوم کفعمــی  این اذن دخول را هــم در کتاب »البلد 
األمین«46 و هم در کتاب »المصباح«47 آورده اســت. البته ایشــان می نویســد پیش از خواندن، 

صدبار تکبیر بگوید. سید بن طاووس می نویسد:

 پس از زیارت امامین عسکریین8 به سرداب مقدس برو و بر در آن بایست و 
ٍد َصَلَواُتَك َعَلْیِه  بگــو: »ِإلَِهي ِإنِّي َقْد َوَقْفُت َعَلی بَاِب بَْیٍت ِمْن بُُیوِت نَِبیَِّك ُمَحمَّ
َماِم َو آبَائِِه  َعَواِت، َو َأْعَتِرَف هلِلِ بِالُْعُبوِدیَِّة، َو لَِهَذا اَْلِ َو آلِِه... َو َأْدُعَو اهلََل بُِفُنوِن اَلدَّ
اَعِة« )ضمیمه پنجم( ســپس ابتدا پای راستت را بگذار و  َصَلَواُت اهلَِل َعَلْیِهْم بِالطَّ
پایین برو، در حالی که می گویی: »بِْســِم اهلَِل َو بِاهلِل، َو ِفي َسِبیِل اهلَِل، َو َعَلی ِملَِّة 
ُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اهلَلُ َوْحَدُه اَل َشِریَك لَُه، َو  َرُســوِل اهلَِل َصلَّی اهلَلُ َعَلْیِه َو آلِِه، َأْشــهَ

داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه« و تسبیحات اربعه را بگو. َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

عالمه مجلسی می آورد:

 در نسخه ای قدیمی از نوشته های امامیه چنین آمده است: اجازه بگیر برای وارد 
ْرَتَها  شدن به سرداب مقدس و حرم امامان، به این شکل: »اللَُّهمَّ ِإنَّ َهِذِه بُْقَعٌة َطهَّ
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ْیَتَها َحْیــُث َأْظَهْرَت ِفیَها َأِدلََّة التَّْوِحیِد َو َأْشــَباَح الَْعْرِش  ْفَتَها َو َمَعالُِم َزكَّ َو َشــرَّ
اِهِریَن.«48  ٍد َو آلِِه الطَّ الَْمِجید... َو الَْحْمُد هلِلِ َو َسالٌم َعلی  ِعباِدِه الَِّذیَن اْصَطفی  ُمَحمَّ
)ضمیمه ششــم( ســپس عتبه را ببوس و با فروتنی و حالت گریه وارد شو؛ زیرا 

نشان اجازه از طرف امامان: است.

ب( زیارت و نماز زیارت
پنج زیارت برای سرداب مقدس نقل شده است که پس از زیارت نیز نماز زیارت و ادعیه 
و اعمال دیگر که در ســرداب مقدس انجام می شــود، بیان  شــده اســت. مرحوم ابن  مشهدی 

می آورد: 
ــاَلُم َعَلی َمْهِديِّ اأْلَُمِم َو َجاِمِع الَْکِلِم،  کالم هنگام پایین رفتن به ســرداب: »السَّ
ِف... َأْسَألَُك َیا َمْواَلَي َأْن َتْسَأَل اهلَل  ــرَ َلِف َو َصاِحِب الشَّ ُم َعَلی َخَلِف السَّ ــالَ السَّ
َتَباَرَك َو َتَعالَی ِفي َصاَلِح َشــْأِني، َو َقَضاِء َحَوائِِجــي، َو ُغْفَراِن ُذنُوبِي، َو األْْخِذ 
بَِیِدي ِفي ِدیِني َو ُدْنَیاَي َو آِخَرِتي، لِي َو لَِکافَِّة ِإْخَواِنَي الُْمْؤِمِنیَن َو الُْمْؤِمَناِت ِإنَُّه 
اِهِریَن.«49  ٍد الطَّ ٍد َرُسوِل اهلِل َو آِل ُمَحمَّ ِدنَا ُمَحمَّ َغُفوٌر َرِحیٌم، َو َصلَّی اهللُ َعَلی َســیِّ
)ضمیمه هفتم( ســپس دوازده رکعت نماز زیارت بخوان و مستحب است بعد از 
نماز زیارت خواندن این دعا که از خود امام عصر)عج( روایت شــده اســت50: 
»اللَُّهــمَّ َعُظَم الَْباَلُء، َو بَــِرحَ  الَْخَفاُء... الَْغْوَث الَْغْوَث الَْغــْوَث، َأْدِرْكِني َأْدِرْكِني 

َأْدِرْكِني «.51 

ســید ابن طاووس می نویســد ایــن زیارت  نامه نیکویی اســت که با آن زیارت می شــود. 
می گویی:

ــاَلُم َعَلــی ُمْحِیي  ــاَلُم َعَلــی اَلَْحــقِّ اَلَْجِدیــِد، َو اَلَْعاِمــِل اَلَِّذي اَل َیِبیُد، اَلسَّ »اَلسَّ
ــاَلُم َعَلی َمْهــِديِّ اأَْلَُمــِم، َو َجاِمــِع اَلَْکِلِم،  اَلُْمْؤِمِنیــَن، َو ُمِبیــِر اَلَْکاِفِریــَن، اَلسَّ
ــَرِف... َو اأَلْْخِذ بَِیــِدي ِفي ِدیِني  ــَلِف، َو َصاِحــِب اَلشَّ ــاَلُم َعَلی َخَلــِف اَلسَّ اَلسَّ
ْخَواِنــي َو ِإْخَوِتَي اَلُْمْؤِمِنیــَن َو اَلُْمْؤِمَنــاِت َكافًَّة،  َو ُدْنَیــاَي َو آِخَرِتــي، لِــي َو ِلِ

ِإنََّك َغُفوٌر َرِحیٌم«.52 
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چنان  که مالحظه می شــود، در نقل سید ابن طاووس در اول زیارت دو سالم اضافه است. 
برخی اختالفات جزئی دیگر هم دارد. ایشان نیز می گوید: بعد از این زیارت، نماز زیارت را 
به گونه ای که در پیش بیان شــد بخوان؛53 اما مانند ابن  المشهدی پس از نماز، دعای فرج54 را 

نیاورده است، بلکه می نویسد:

ِتَك ِفي َأْرِضَك، َو َخِلیَفِتَك ِفي بِاَلِدَك،  بعــد از نماز بگــو: »اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُحجَّ
ْدِق، َو  اِدِع بِالِْحْکَمِة، َو اَلَْمْوِعَظِة اَلَْحَسَنِة َو اَلصِّ اِعي ِإلَی َسِبیِلَك، َو اَلَْقائِِم اَلصَّ اَلدَّ
َكِلَمِتَك َو َعْیَبِتَك َو َعْیِنَك ِفي َأْرِضَك، اَلُْمَتَرقِّب اَلَْخائِِف، اَلَْولِيِّ اَلنَّاِصِح، َسِفیَنِة 
َص َو اِْرَتَدی، َو اَلَْوْتِر  اَلنََّجــاِة، َو َعَلِم اَلُْهَدی، َو نُوِر َأْبَصاِر اَلَْوَری، َو َخْیِر َمْن َتَقمَّ
، َو َكاِشــِف اَلَْبْلَوی، َصَلَواُت اهلَِل َعَلْیِه َو  ِج اَلَْکْرِب، َو ُمِزیِل اَلَْهمِّ اَلَْمْوُتــوِر، َو ُمَفرِّ
ِة اَلَْهاِدیَن، َو اَلَْقاَدِة اَلَْمَیاِمیِن، َما َطَلَعْت َكَواِكُب اأَلْْسَحاِر، َو َأْوَرَقِت  َعَلی آبَائِِه اأَلْئِمَّ
َدِت اأَلْْطَیاُر. اَللَُّهمَّ ِاْنَفْعَنا  اأَلْْشَجاُر، َو َأْیَنَعِت اأَلْْثَماُر، َو اِْخَتَلَف اَللَّْیُل َو اَلنََّهاُر، َو َغرَّ

بُِحبِِّه، َو اُْحُشْرنَا ِفي ُزْمَرِتِه َو َتْحَت لَِوائِِه، ِإلََه اَلَْحقِّ آِمیَن َربَّ اَلَْعالَِمیَن«.55 

مرحوم سید ابن طاوس پس از این صلوات، صلوات دیگری را به این مضمون نقل کرده 
است:

ٍد َو َأْهِل بَیِتِه، َو َصلِّ َعَلی َولِی اَلَْحَســنِ َو َوِصیِه َو َواِرِثِه ... َو  »اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
اِحِمیَن«.56 )ضمیمه نهم( اَل َكْنزاً ِإالَّ َأْخَرَجُه، بَِرْحَمِتَك یا َأْرَحَم اَلرَّ

شــهید اول نیز این زیارت نامه را مانند ســید ابن طاوس با همان دو ســالم اضافه در اول 
زیارت  نامه نقل کرده، اما پس از دوازده رکعت نماز زیارت، مانند ابن  مشهدی خواندن دعای 

فرج را توصیه کرده است.57 
مرحوم کفعمی نیز در »البلد األمین« با همان دو سالم اضافی در اول زیارت  نامه آن را نقل 
کرده است.58 ایشان نیز می نویسد که پس از این زیارت، دوازده رکعت نماز بگذارد، اما پس 
از هر دو رکعت، تســبیحات حضرت زهرا3 را بگوید. وی اشاره ای به دعای فرج نکرده اند 
و مي گوید که پس از نماز، دعای بعد از نماز زیارت عاشــورا خوانده شود،59 سپس صلوات 

روایت شده از امام عصر)عج( را بخواند:
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یَن َو َخاَتِم النَِّبیِّیَن َو  ٍد َسیِِّد الُْمْرَســلِ ِحیمِ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ ْحمِن الرَّ »بِْســِم اهلِل الرَّ
ِة َربِّ الَْعالَِمیَن... َو بَلِّْغُهْم َأْقَصی آَمالِِهْم ِدینًا َو ُدْنَیا َو آِخَرًة ِإنََّك َعلی  ُكلِّ َشــيْ ٍء  ُحجَّ
ِتَك  َقِدیٌر.« )ضمیمه دهــم( و بعد دعای60 »اَللَُّهمَّ اِْدَفْع َعْن َولِیَِّك َو َخِلیَفِتَك، َو ُحجَّ
َعَلی َخْلِقَك... بَلِّْغُهْم َأْقَصی آَمالِِهْم، ِدینًا َو ُدْنَیا َو آِخَرًة، ِإنََّك َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر« را 
بخواند )ضمیمه بیســت  ودوم( سپس دعای »اللَُّهمَّ َربَّ النُّوِر الَْعِظیِم َو َربَّ الُْکْرِسی 
وِر... ِإنَُّهْم یَرْونَُه بَِعیداً َو نَــراُه َقِریبًا بَِرْحَمِتَك یا َأْرَحَم  ِفیِع َو َربَّ الَْبْحِر الَْمْســجُ الرَّ
اِحِمیَن، ُثمَّ َتْضِرُب َعَلی َفِخِذَك األْیَمِن بِیِدَك َثاَلثًا َو َتُقوُل: الَْعَجَل الَْعَجَل الَْعَجَل یا  الرَّ

َماِن.« را بخواند. )ضمیمه یازدهم( َمْواَلی یا َصاِحَب الزَّ

این دعا نیز معروف به »دعاي عهد« اســت که ابن  مشــهدی به صورت مرســل61 و عالمه 
مجلسی به گونه مســند نقل کرده است.62 مرحوم کفعمی می گوید: پس از آن، دعاهایی که 
در اعمال شب نیمه شعبان بیان شد را بخواند.63 وی سه دعا برای نیمه شعبان نقل کرده است. 
ِتَك... َو اْحُکْم بَیَنَنا َو بَیَنُهــْم یا َأْحَکَم الَْحاِكِمیَن.«  دعــای اول: »اللَُّهمَّ بَِحقِّ لَیَلِتَنــا َو َمْولُوِدَها َو ُحجَّ
)ضمیمــه دوازدهم(؛ دعای دوم به نقل از امام صادق7: »اللَُّهمَّ َأْنَت الَْحی الَْقیوُم الَْعِلّی الَْعِظیُم... 
اِحِمیَن.« )ضمیمه ســیزدهم(؛ دعای سوم از امیر المؤمنین7 نقل شده است  َفاْرَحْمِنی یا َأْرَحَم الرَّ
که در حال سجده آن را می خواندند و همان دعای معروف کمیل است )ضمیمه چهاردهم(. 
مرحــوم کفعمی در کتاب دیگر خود »المصباح« که نام دیگر آن »جنة األمان الواقیة« اســت 

این زیارت را آورده است.64
ابن  مشهدی پس از بیان زیارت نامه امامین عسکریین8 می نویسد:

ســپس به پشــت خارج می شــوی، درحالی که رو به ضریح داری و می آیی به 
ســرداب غیبت؛ بعد میان دو در می ایســتی درحالی که یک طرف در را با دست 
گرفته ای، تنحنح )ســرفه( می کنی، مانند کسی که اجازه می خواهد؛ بسم اهلل بگو 
و باوقار و آرامش پایین برو و دو رکعت نماز در محوطه سرداب بخوان و بگو: 
»اهللُ َأْكَبُر اهللُ َأْكَبُر اَل ِإلََه ِإالَّ اهللُ َو اهللُ َأْكَبُر َو هلِلِ الَْحْمُد، الَْحْمُد هلِلِ الَِّذي َهدانا لِهذا 
ِتَنا... ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد، َو َصلَّی اهللُ  ْفَنــا َأْولَِیاَءُه َو َأْعَداَءُه، َو َوفََّقَنا لِِزَیاَرِة َأئِمَّ َو َعرَّ
اِهِریَن« )ضمیمه پانزدهم(. ســپس وارد صفه )محل غیبت(  ٍد َو آلِِه الطَّ َعَلی ُمَحمَّ
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ائُِر ِفي ِفَناِء َولِیَِّك الَْمُزوِر...  شو و دو رکعت نماز بخوان و بگو: »اللَُّهمَّ َعْبُدَك الزَّ
الِِحیَن،  َیاَرَة لِي ِعْنَدَك ِفي ِعلِّیِّیَن، َو بَلِّْغِني باََلَغ الصَّ َهاَدَة َو الزِّ اللَُّهمَّ اْكُتْب َهِذِه الشَّ
َو اْنَفْعِني بُِحبِِّهْم َیا َربَّ الَْعالَِمین .«65 )ضمیمه شــانزدهم(. سید بن طاووس نیز این 

زیارت را نقل کرده است.66

سید بن طاووس می نویسد: 
وقتی به داخل ســراب رســیدی، روبه قبله بایست و بگو: »َســاَلُم اهلَِل َو بََرَكاُتُه 
َماِن...  َو نَْحــُن نَُقوُل: اَلَْحْمُد هلِلِ  َو َتِحیاُتــُه َو َصَلَواُتُه َعَلی َمــْواَلی َصاِحِب اَلزَّ
ٍد َو آلِــهِ َأْجَمِعیَن.« )ضمیمه هفدهم( بعد  َربِّ اَلَْعالَِمیــَن، َو َصلَّی اهلَلُ َعَلی ُمَحمَّ
دســت هایت را بلند كن و بگو: » اَللَُّهمَّ َأْنَت َكاِشُف اَلُْکَرِب َو اَلَْبْلَوی، َو ِإلَْیَك 
نَْشــُکو َغْیَبَة ِإَماِمَنا َو ِاْبِن بِْنِت نَِبیَِّنا... ِإنََّك ُذو اَلَْفْضــِل اَلَْعِظیِم، َو اَلَْمنِّ اَلَْقِدیِم، 
ْحَســاِن اَلَْکِریِم.« )ضمیمــه هجدهم( بعد دوازده رکعــت نماز بخوان و به  َو اَْلِ
امام)عج( هدیه کن. بعد از هر دو رکعت تســبیحات حضرت زهرا3 را بگو و 
اَلُم،  اَلُم، َو ِإلَْیَك َیُعوُد اَلسَّ اَلُم َو ِمْنَك اَلسَّ بعد از تسبیحات بگو: »اَللَُّهمَّ َأْنَت اَلسَّ
ـةٌ ِمنِّي ِإلَی َولِیَِّك َو اِْبِن  َكَعاِت َهِدیَـّ ــاَلِم. اَللَُّهمَّ ِإنَّ َهِذِه اَلرَّ َحیَِّنا َربََّنا ِمْنَك بِالسَّ
َماِن،  ِة َصاِحِب اَلزَّ الِِح اَلُْحجَّ ِة، اَلَْخَلِف اَلصَّ َماِم ِاْبِن اأَلْئِمَّ َولِیِّــَك َو ِاْبِن َأْولَِیائَِك، اَْلِ
ٍد، َو بَلِّْغُه ِإیَّاَها، َو َأْعِطِني َأْفَضَل َأَمِلي َو َرَجائِي ِفیَك،  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َفَصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
َو ِفي َرُسولَِك َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو َعَلی آلِِه َأْجَمِعیَن َو ِفیِه« چون نمازها تمام شد، 
ْفِنی نَْفَسَك  این دعا را بخوان که دعای مشــهور دوران غیبت است:67 »اَللَُّهمَّ َعرِّ
ْفِنی نَْفَسَك لَْم َأْعِرْف َرُسولََك... َو اِْجَعْلِنی بِِهْم ِعْنَدَك َفائِزاً ِفی  َفِإنََّك ِإْن لَْم ُتَعرِّ

بِیَن، آِمیَن یا َربَّ اَلَْعالَِمیَن«.68 )ضمیمه نوزدهم( ْنیا َو اَْلِخَرِة َو ِمَن اَلُْمَقرَّ اَلدُّ

زيارت ندبه )زيارت آل  ياسين(؛ مرحوم سید بن طاووس می آورد: این زیارت نامه معروف 
به »ندبه« است و از ناحیه مقدسه برای محمد بن عبداهلل حمیری صادرشده است و امر کرد که 

در سرداب مقدس خوانده شود:

ْمِر اهلَِل َتْعِقُلوَن، َو اَل ِمْن َأْولِیائِِه، َتْقَبُلوَن ... َأْعَتِصُم بَِك،  ِحیِم اَل أِلَ ْحَمِن اَلرَّ »بِْسِم اهلَِل اَلرَّ
َمَعَك َمَعَك َمَعَك َسْمِعی َو ِرَضای یا َكِریُم«.69 )ضمیمه بیستم( 
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این زیارت  نامه اکنون به زیارت »آل یاسین« معروف است، نه ندبه و در هیچ منبع متقدم70 
یــا متأخــر71 که این زیارت نامــه را از مرحوم حمیــری نقل کرده اند، نیامده اســت که امر به 
خواندن آن در سرداب مقدس شده باشد. مشخص نیست منبع مرحوم سید ابن طاووس بر این 

مطلب کدام کتاب بوده است. سید ابن طاووس آورده است:

، َو  اِمُل اَلَْعامُّ دو رکعت نماز می خوانی و می گویی: »َســاَلُم اهلَِل اَلَْکاِمُل اَلتَّامُّ اَلشَّ
ائَِمُة... یا َمْواَلی َحاَجِتی َكَذا َو َكَذا َفاْشــَفْع لِی ِإلَی َربَِّك  َصَلَواُتــُه َو بََرَكاُتُه اَلدَّ
ِفی نََجاِحَها.«72 )ضمیمه بیســت  ویکم( و به آنچه دوســت داری، دعا می کنی و 

برمی گردی و صورتت را برنگردان تا از در خارج شوی.

ابن  مشــهدی این متن را برای استغاثه به امام زمان)عج( آورده است.73 مرحوم کفعمی نیز 
برای استغاثه آورده و نوشته است:

بعد از غســل، زیر آسمان دو رکعت نماز می خوانی؛ در رکعت اول بعد از حمد 
سوره فتح و در رکعت دوم بعد از حمد سوره نصر را می خوانی. وقتی سالم نماز 

را دادی، برمی خیزی و این را می خوانی.74

ج( وداع
دو وداع نیز در کتاب های دعا برای ســرداب مقدس نقل شــده اســت. مرحوم ســید ابن 

طاووس می نویسد:
و اگر خواســتی وداع کنی، هرچه می خواهی نماز بخوان؛ بعد روبه قبله بایست و 
ِتَك َعَلی َخْلِقَك... بَلِّْغُهْم َأْقَصی  بگو:75 »اَللَُّهمَّ اِْدَفْع َعْن َولِیَك َو َخِلیَفِتَك، َو ُحجَّ

آَمالِِهْم، ِدینًا َو ُدْنیا َو آِخَرًة، ِإنََّك َعَلی ُكلِّ َشیٍء َقِدیرٌ«.76 )ضمیمه بیست  ودوم(

مرحــوم کفعمــی این دعا را بعد از خواندن زیارت اول نقل کــرده و  آخر دعا نیز با نقل 
مرحوم ســید ابن طاووس تفاوت دارد. سید ابن طاووس ادامه می دهد سپس بسیار دعا کن و 

برگرد. مرحوم کفعمی آورده است:

هنگام وداع نیز وداع امام رضا7 را بخواند:77 »اَل َجَعَلُه اهللُ آِخَر َتْسِلیِمي َعَلْیَك« 
اَلُم َعَلْیَك َیا َولِيَّ اهلِل َو َرْحَمُة اهلِل َو بََرَكاُتُه اللَُّهمَّ اَل  و اگر خواست بگوید: »السَّ
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َتَك َعَلی َخْلِقَك َو اْجَمْعِني َو ِإیَّاُه  َتْجَعْلُه آِخَر الَْعْهِد ِمْن ِزَیاَرِتي اْبَن نَِبیَِّك َو ُحجَّ
الِِحینَ  َو َحُسَن ُأولِئَك  َهَداِء َو الصَّ ِفي َجنَِّتَك َو اْحُشــْرِني َمَعُه َو ِفي ِحْزبِِه َمَع الشُّ
ُسوِل  اَلَم آَمنَّا بِاهلِل َو بِالرَّ َرِفیقًا َو َأْســَتْوِدُعَك اهلَل َو َأْسَتْرِعیَك َو َأْقَرُأ َعَلْیَك السَّ

اِهِدینَ «.78  َو بَِما ِجْئَت بِِه َو َدلَْلَت َعَلْیهِ  َفاْكُتْبنا َمَع الشَّ

ایشــان در خاتمه کتاب تصریح می کند که زیارت امام مهدی)عج( در سرداب مستحب 
مؤکد است.79

نتیجه
ازآنچه بیان شد، آشکار مي گردد که سرداب مقدس سامراء قسمتی از منزل سه امام معصوم: 
اســت و از این جهت مورداحترام فراوان شــیعیان قرار دارد؛ چون این ســرداب اکنون از پدر 
بزرگوار امام عصر)عج( به ایشــان به ارث رســیده و قسمتی از ملک شخصی ایشان و حرمی 
برای امام شمرده می شــود؛ بنابراین شیعیان ضمن اجازه گرفتن از ایشان، به این مکان مقدس 
وارد می شــوند و بــا زیارت نامه خوانــدن متوجه امام می گردند و با عــرض ارادت به محضر 
ایشان، از خداوند جلب توجهات امام عصر)عج( را مي خواهند و هرگز معتقد به حضور فعلی 
امام در سرداب نیستند؛ بلکه به وسیله نماز و دعا، برای سالمتی امام دعا کرده و دل تنگی خود 

را از غیبت امام ابراز می دارند.

پی نوشت ها:
1. عضو هيئت  علمی و مدير گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.

2. ابن بابويــه قمي، كمال  الدين و تمام النعمة، ج 1، ص 144، حديث 11: »َعْن َســِديٍر َقاَل َســِمْعُت َأبَا 
7 َيُقوُل:...  َيِسيُر ِفيَما َبْيَنُهْم َو َيْمِشي ِفي َأْسَواِقِهْم َو َيَطُأ ُبُسَطُهْم َو ُهْم َل َيْعِرُفوَنُه َحتَّى َيْأَذَن  َعْبِداهللِ

َفُهْم َنْفَسه«. اهلُل َعزَّ َو َجلَّ َلُه َأْن ُيَعرِّ
3. نعماني، الغيبة، ص 160: »و محظور عليهم  الفحص  والكشــف عن صاحب الغيبة و المطالبة باسمه أو 

موضعه أو غيابه أو اإلشادة بذكره  فضال عن المطالبة بمعاينته«.
4. احمد بن علي طبرســي، اإلحتجاج على أهل الّلجاج، ج  2، ص 497: »إِنَّا َغْيُر ُمْهِمِليَن لُِمَراَعاِتُكْم َو َل 

َْواُء َو اْصَطَلَمُكُم اْلَْعَداُء«. نَاِسينَ  ِلِذْكِرُكْم َو َلْو َل َذِلَك َلَنَزَل بُِكُم اللَّ
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5. ابن مشهدي، المزار الكبير، ص 585: »َفِإنَّ َأيَّاَم اْلَغْيَبِة َتْشَتاُق إَِلْيِه، َو َل َتْسَأِل اِلْجِتَماَع َمَعُه إِنََّها َعَزاِئُم 
َياَرِة«. هْ  إَِلْيهِ  بِالزِّ اهلِل َو التَّْسِليُم َلَها َأْوَلى، َو َلِكنْ  َتَوجَّ

6. محمد بن يعقوب کليني، كافي، ج 4، ص 162، حديث 4: »َو َكْيَف َأْمَكَنَك َو َمَتى َحَضَرَك ِمْن َدْهِرَك 
9 اللَُّهمَّ ُكْن لَِولِيَِّك ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن ِفي َهِذِه  اَلِة َعَلى النَِّبيِّ َتُقوُل َبْعَد َتْحِميِد اهلِل َتَباَرَك َو َتَعاَلى َو الصَّ
ــاَعِة َو ِفي ُكلِّ َســاَعٍة َولِّيًا َو َحاِفظًا َو نَاِصرًا َو َدلِياًل َو َقاِئدًا َو َعْونًا َو َعْينًا َحتَّى ُتْسِكَنُه َأْرَضَك َطْوعًا  السَّ

َو ُتَمتَِّعهُ  ِفيَها َطِويال«.
َمان)عج( ...  7 . كمــال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص483، حديث 4: »ِفي التَّْوِقيِع ِبَخطِّ َمْوَلنَا َصاِحِب الزَّ

َعاَء بَِتْعِجيلِ  اْلَفَرجِ  َفِإنَّ َذِلَك َفَرُجُكم «. َو َأْكِثُروا الدُّ
8 . مانند: مقام امام زمان)عج( در مســجد ســهله، قبرســتان وادي الســالم، حّله، نعمانيه و کربال. البته 

مقام هاي ديگري نيز در عراق براي امام عصر)عج(گزارش شده است.
9. ابن کثير، البداية و النهاية، ج 11، ص 78. 

10. »و الباقى منها )سامرا( اآلن موضع كان يسمى بالعسكر، كان ]منه[ على بن محمد بن على ابن موسى 
بن جعفر وابنه الحسن بن على، و هما المعسكران يسكنان به فنسبا إليه و به دفنا، و عليهما مشهد يزار 
فيه.« عبدالمؤمن بغدادي، مراصدالطالع على اسماء المكنة و البقاع، ج 2، ص 685. البته ابن  خلکان 
)متوفاي 681ق( کل شهر را به نام عسکر معرفي کرده است: »و العسكري بفتح العين المهملة و سكون 
السين المهملة و فتح الكاف و بعدها راء هذه النسبة إلى سر من رأى. و لما بناها المعتصم و انتقل إليها 
بعســكره قيل لها العسكر و إنما نسب الحسن المذكور إليها لن المتوكل أشخص أباه عليًا إليها و أقام 

بها عشرين سنة و تسعة أشهر، فنسب هو و ولده إليها.« وفيات العيان، ج 2، ص 94.
ــْرَداُب  )بالَكْســر(. نويسنده اين لغت نامه  11 . اســماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج 8، ص429: السِّ
اسماعيل بن عباد صاحب )متوفاي 385 ق( است و نشان مي دهد از دير زمان اين واژه به کار مي رفته 

است. 
12 . زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ص75: »و هو ُمَعرَّب  َعنْ  َسْردآب «.

13 . غزالي، شفاء الغليل، ص175: »أي ما يبرد فيه  الماء«.
14 . ســيد علي بن احمد معصوم، الطراز الول و الكناز لما عليــه من لغة العرب المعول، ج 2، ص128: 

ْرَداُب ، كِسْربال: َبْيٌت  يبنى  تحت  اَلرِض  ُيْسَكُن في الَصْيِف«. »السِّ
15 . وقف ميراث جاويدان، فصلنامه ســازمان اوقاف و امور خيريه، ش 5، بهار 1373. مقاله »تحقيق و 
پژوهش  باب غيبت در سامراء«، ص 85. مقاله اي برگرفته و ترجمه شده از کتابي به نام »باب الغيبه« 

ترجمه مسلم صاحبي که در سال 1938 در بغداد چاپ شده است.
16 . محل اين ســرداب بروي نقشه سايت گوگل: 34 درجه و 11 دقيقه و 57 ثانيه شمالي و 43 درجه 

و 52 دقيقه و 23 ثانيه شرقي قرار دارد.
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17 . عالمه مرتضي عسکري، گفتمان مهدويت )سخنراني هاي گفتمان سوم(، مهدويت از ديدگاه مذاهب 
اسالمى، ص 26.

18 . وقف ميراث جاويدان، همان. 
19. ذبيح اهلل محالتي، مآثر الکبراء في تاريخ سامراء، ج 1، ص 351 و محدث قمي، هدية الزائرين و بهجة 

الناظرين، ص 73.
20 . شــيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، ص 519، آداب ســرداب مطهر: »در يکصد ســال و چيزي قبل 
مؤيد مســدد احمد خان دنبلي مبلغي خطير اقدام كرد و صحن آن دو امام8 را به نحوي كه اآلن 
موجود اســت، جدا نمود و براي آن روضه و رواق و قبه عاليه برپا نمود و براي سرداب مطهر صحني 
علي حده و ايواني و راهي و پله اي جدا و دهليزي و سردابي مستقل براي زنان ساخت چنانچه حال 
ديده مي شــود و آن راه اول و پله ها و در ســرداب بالمره مسدود شد و نشاني از آنها نيست، مگر آن 
مقداري كه فعاًل در خانه اي معروف به خانه اخباري ها مشــاهده مي شــود و محلي براي به جا آوردن 

بعضي از آداب وارده نماند.
21 . وقف ميراث جاويدان،همان.

22 . همان.

23 . همان.
24. هدية الزائرين و بهجة الناظرين، ص 84.

25 . همان، ص 73.
26 . كمال الدين و تمام النعمة، ج  2، ص 475.

27. چنان  که در گزارش شــيخ صدوق آمده، اين حاکم »معتمد« است، نه معتضد؛ زيرا معتضد 19 سال 
پس از شــهادت امام حسن عســکري7 به حکومت رسيده است. ممکن است کسي گمان کند چه 
اشکالي دارد در دوران معتضد نيز اين حمله صورت گرفته باشد؟ بايد گفت در آن دوران کسي آن جا 
زندگي نمي کرد تا براي دستگيري امام به آن جا يورش برند. عبدالرحمن جامي، ملقب به خاتم الشعرا 
)متوفاي 898 ق( که حنفي و از اهل ســنت و در تصوف بر طريقه نقشــبنديه اســت در کتاب خود 
»شواهد النبوه«، ص260 اين جريان را نقل کرده است. وي تصريح مي کند: »معتضد گفت: حسن بن 
علي در ســرّ من رأي فوت شده است؛ زود برويد و خانه وي را فرو گيريد و هر که در خانه وي بينيد، 
ســر وي را به من آريد.« از جمله وي معلوم مي شــود حمله در ايام شهادت امام حسن عسکري7 

بوده و حاکم آن زمان معتضد نبوده، بلکه معتمد بوده است.
28 . الغيبة، كتاب الغيبة للحجة، ص 248.

اَر َكَما َأَمَرنَا َفَوَجْدنَا َدارًا َسِريًَّة َكَأنَّ  29 . قطب الدين راوندي، الخرائج و الجرائح، ج 1، ص460: »َفَكَبْسَنا الدَّ
اِر اْلُْخَرى َفَدَخْلَناُه َو َكَأنَّ ِفيِه  َر َو ِإَذا ِســْرَداٌب ِفي الدَّ ــتْ اْلَْيِدَي ُرِفَعْت َعْنَها ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َفَرَفْعَنا السِّ



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
57

َبْحرًا َو ِفي َأْقَصاُه َحِصيٌر َقْد َعِلْمَنا َأنَُّه َعَلى اْلَماِء َو َفْوَقُه َرُجٌل ِمْن َأْحَســنِ النَّاِس َهْيَئًة َقاِئٌم ُيَصلِّي.« و 
اَمُهْم  ْرَداِب َقاِئمًا ُيَصلِّي  َعَلى َحِصيٍر َعَلى اْلَماِء َو ُقدَّ ا َدَخُلوَها َوَجُدوُه7 ِفي آِخِر السَّ ج 2، ص942: »َفَلمَّ

ْرَداِب«. َأْيضًا َكَأنَُّه َبْحٌر لَِكْثَرِة اْلَماِء ِفي السَّ
ْرَداِب ِقَراَءَة اْلُقْرآِن  اَر َسِمُعوا ِمَن السَّ ا َدَخُلوا الدَّ 30 . همان: »ُثمَّ َبَعَث َبْعَد َذِلَك َعْســَكرًا َأْكَثَر ِمَن اْلَوَِّل َفَلمَّ
ا َغاَب  َكٌة َو َخَرَج َو َأِميُرُهْم َقاِئٌم َفَلمَّ َفاْجَتَمُعوا َعَلى بَابِِه َحتَّى َل َيْصَعَد َفَخَرَج ِمْن َحْيُث اآْلَن َعَلْيِه َشــبَ
ـوا َو ُخُذوُه َفَقاُلوا إِنَُّه َمرَّ َعَلْيَك َو َما َأَمْرَت بَِأْخِذِه َفَقاَل َما َرَأْيُتُه َفاْنَصَرُفوا َخائِِبينَ . َو َخَرَج إَِلْيِه  َقــاَل اْنِزلـُ
قِّ  ْرَداِب َفَوَضَع َيَدُه)عج( َعَلى اْلِجَداِر َو َشقَُّه َو َخَرَج ِمْنُه َو َأَثُر الشِّ ًة ُأْخَرى َفَوَجُدوُه ِفي آِخِر السَّ اْلَعْســَكُر َمرَّ

َبْعُد َظاِهٌر ِفيه «.
31 . بهاءالدين نجفي، السلطان المفرج، ص 5.

32 . ابن فــارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص403: »الغين و الياء و الباء أصٌل صحيح يدلُّ على تســتُّر 
الشى ء عن الُعيون «.

33. مآثر الکبراء في تاريخ سامراء، ج 1، ص 350.
34 . سيد بن طاووس، مهج الدعوات و منهج العبادات، ص296: »و كنت أنا بسر من رأى فسمعت سحرا 
دعاءه)عج( فحفظت منه)عج( من الدعاء لمن ذكره من الحياء و الموات و أبقهم أو قال و أحيهم في 
عزنا ملكنا و ســلطاننا و دولتنا و كان ذلك في ليلة الربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان و ثالثين 

و ستمائة«.
35 . طبرسي، جنة الماوي، چاپ شده در بحار النوار، ج  53، ص 302.

36 . همان، ص 238.

37 . همان، ص 257.

38 . همان، ص 265.
39 . احمد قاضي زاهدي، شــيفتگان حضرت مهدي)عج(، ج 1، ص 251: »ايشــان يكى از اتقياي اهل 
منبر در عراق بودند كه نقل مى كردند در اّيامى كه در سامراء مشّرف بودم، روز جمعه اى طرف عصر 
در ســرداب  مقّدس رفتم و ديدم غير از من احدى نيســت. حالى پيدا كرده و متوّجه مقام صاحب 
المر)عج( شدم؛ ناگهان صدايى از پشت سر شنيدم كه به فارسى سليس فرمود: به شيعيان و دوستان 

ما بگوييد كه خدا را به حّق عمه ام حضرت زينب3 قسم دهند تا فرج مرا نزديك گرداند«.
40 . همان، ص 139: »مرحوم آيت  اهلل مرعشي نجفي گويد: در اقامتم در سامراء، شب هايي را در سرداب 
مقدس بيتوته مي کردم؛ آن هم شــب هاي زمســتاني. در آخر يکي از شب ها صداي پايي شنيدم. با 
اين که درب سرداب قفل بود. ترسيدم؛ زيرا عده اي از دشمنان اهل  بيت: به دنبال کشتن من بودند. 
شــمعي که همراه داشــتم، نيز خاموش شده بود. ناگاه صداي دلربايي شــنيدم که سالم داد به اين 
نحو: ســالم عليکم يا سيد و نام مرا برد. جواب داده، گفتم: شما کيستيد؟ فرمودند: يکي از بني  اعمام 
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تو. گفتم: درب بســته بود، از کجا آمديد؟! فرمودند: خداوند بر هر چيزي قدرت دارد. پرســيدم: اهل 
کجاييد؟ فرمودند: حجاز. ســپس ســيد حجازي فرمودند: به چه جهت آمده اي اين جا در اين وقت 
شب؟ گفتم: به جهت حاجت هايي. فرمودند: برآورده شد. سپس سفارش فرمودند: بر نماز جماعت و 
مطالعه در فقه و حديث و تفسير و تأکيد فرمودند در صله رحم و رعايت حقوق استاد و معلمين و نيز 
ســفارش فرمودند به مطالعه و حفظ نهج البالغه و حفظ دعاهاي صحيفه سجاديه. از ايشان خواستم 
درباره من دعا فرمايند. پس دست بلند کرده به اين نحو دعايم کردند: خدايا به حق پيغمبر و آل او، 
موفق کن اين سيد را براي خدمت شرع و بچشان بر او شيريني مناجاتت را، و قرار بده دوستي او را 
در دل هاي مردم و حفظ کن او را از شّر و کيد شياطين، مخصوصا حسد. در بين گفتارشان فرمودند: 
با من تربت سيدالشــهدا عليه  السالم است؛ تربت اصل که با چیزی مخلوط نشده. پس چند مثقالی کرامت 
فرمودند و همیشه مقداری از آن نزد من بود؛ چنان که انگشتری عقیق نیز عطا فرمودند که همیشه با من هست 

و آثار بزرگی را از اینها مشاهده کردم. سپس از نظرم غایب شدند«.
41. المزار الكبير، ص 586.

42 . محمدباقر مجلسي، بحار النوار، ج 99، ص 116.
43 . شــيخ مفيد، كتاب المزار،  مناســك المزار، مصحح: ابطحى، محمدباقر، ناشر: كنگره جهانى هزاره 

شيخ مفيد، قم، چاپ اول، 1413 ق .
44 . مصباح الزائر، ص 437.

45 . المزار، ص 203.
46 . ابراهيــم عاملي کفعمي، البلد المين و الدرع الحصيــن، ص 284: »تقول في زيارة القائم)عج( بعد 
ــاَلُم َعَلْيَك َيا َخِليَفَة  اإلذن و التكبير مائة قبل أن تنزل في الســرداب  إن كانت الزيارة من قرب  »السَّ

اهلِل َو َخِليَفَة آبَائِِه اْلَمْهِديِّين...«.
47 . المصباح )جنة المان الواقية(، ص 495.

48 . بحار النوار، ج  99، ص 115.
49. المزار الكبير، ص 589.

50. طبرســي، كنوز النجاح، به نقل از جنة المأوي، حکايت چهلم. اين دعا همان دعاي فرجي است که 
صاحب الزمان)عج( آن را به محمد بن احمد بن ابي  ليث در شــهر بغداد در گورستان قريش آموخت. 
محمد بن احمد به گورســتان قريش گريخته بود و از ترس کشــته شدن بدان جا پناه برده بود و به 
برکت اين دعا از آن نجات يافت. محمد بن احمد مي گويد: »امام به من آموخت که اين دعا بگويم و 

ايشان هنگام گفتن »يا صاحب الّزمان« به سینة شريفشان اشاره مي كردند«.
51 . المزار الكبير، ص 591.
52 . مصباح الزائر، ص 441.
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ــالُم َو ِمْنَك  53 . دوازده رکعت بعد از هر دو رکعت تســبيحات حضرت زهرا3 و دعاي »اَللَُّهمَّ َأْنَت اَلسَّ
اَلُم...«. اَلسَّ

54 . »اللَُّهمَّ َعُظَم اْلَباَلُء، َو َبِرحَ  اْلَخَفاُء...«
55 . مصباح الزائر، ص 442.

56 . همان.
57 . المزار، ص 208.

58. البلد المين و الدرع الحصين، ص 286.
يَك َلَك ِلَنَُّه  ْدُت َوْحَدَك َل َشــرِ 59 . همان، ص 271: »اللَُّهمَّ إِنِّي َلَك َصلَّْيُت َو َلَك َرَكْعُت َو َلَك َســجَ
ٍد َو  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُكوُع ِإلَّ َلَك ِلَنََّك َأْنَت اهلُل َل إَِلَه ِإلَّ َأْنَت اللَُّهــمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ــاَلُة َو الرُّ َل َيُجــوُز الصَّ
ْكَعَتاِن َهِديٌَّة  َم َو التَِّحيََّة اللَُّهمَّ َو َهاَتاِن الرَّ ــالَ ِم َو التَِّحيَِّة َو اْرُدْد َعَليَّ ِمْنُهُم السَّ ــالَ َأبِْلْغُهْم َعنِّي َأْفَضَل السَّ
اَلُم اللَُّهمَّ  ([ َعَلْيِهَما السَّ ِمنِّي إَِلى َســيِِّدي َو َمْوَلَي )الحجة بن الحســن( ]به جاي )اْلُحَســْيِن ْبِن َعِليٍّ
ٍد َو آلِِه َو َتَقبَّْلُهَما ِمنِّي َو ْأُجْرِني َعَلْيِهَما َأْفَضَل َأَمِلي َو َرَجاِئي ِفيَك َو ِفي َولِيَِّك َيا َوِليَّ  َصــلِّ َعَلى ُمَحمَّ

اْلُمْؤِمِنيَن«.
60 . اين دعايي اســت که شــيخ طوسي در کتاب مصباح خود از يونس بن عبدالرحمن نقل کرده است. 
يونس مي گويد امام رضا7 دستور مي داد با اين دعا براي صاحب اين امر دعا شود. )مصباح المتهجد 

و سالح المتعبد، ج  1، ص 409(.
61 . المزار الكبير، ص 663.

62 . بحار النوار، ج  91، ص 41، حديث 25.

63 . البلد المين و الدرع الحصين، ص 287.
64 . المصباح )جنة المان الواقية(، ص 497.

65. المزار الكبير، ص 657.
66 . مصباح الزائر، ص 444.

67 . اين دعا را شــيخ صدوق با سند خويش از نايب خاص امام عصر)عج( نقل کرده است. )كمال الدين 
و تمام النعمة، ج 2، ص512، حديث 43(.

68 . مصباح الزائر، ص 418.
69 . همان، ص 430.

70 . اإلحتجاج على أهل الّلجاج، ج 2، ص 492؛ المزار الكبير، ص 566.
71 . بحار النوار، ج 91، ص 36. )از شيخ اجل شمس  الدين محمد بن علي ُجَبِعّي جد شيخ بهائي= نقل 

مي کند(.
72 . مصباح الزائر، ص 435.
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73 . المزار الكبير، ص: 670
74 . البلد المين و الدرع الحصين، ص 158.

75 . اين دعايي اســت که شيخ طوسي در کتاب مصباح خود از يونس بن عبد الرحمن نقل کرده است. 
يونس مي گويد امام رضا7 دســتور می داد با این دعا برای صاحب این امر دعا شــود. )مصباح المتهجد و 

سالح المتعبد، ج  1، ص 409(
76 . مصباح الزائر، ص 457.

77 . البلد المين و الدرع الحصين، ص 287.
78 . همان، ص 283.

79 . همــان، ص 309. »خاتمة: يســتحب زيارة المهدي في كل مكان و زمــان و الدعاء بتعجيل فرجه 
صلوات اهلل عليه عند زيارته و تتأكد زيارته في السرداب  بسرّ من  رأى«.




