
 آیات و روایات در باره امام زمان )عج(
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 آیات در قرآن

 (5قصص/سوره  وارثان، انتقام )  -1

ًه َو نَْجَعَلُهُم  ْرِض َو نَْجَعَلُهْم َأئِمَّ ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْْلَ  اْلَواِرثیَن َو نُِریُد َأْن نَُمنَّ َعَلی الَّ

 .و ما اراده كردیم بر آنانكه در زمین مستضعف شده اند، مّنت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم

 (55نور/سوره  السالم، حاكمیت اسالم و تشیع در زمان ظهور )بشارت به امام مهدی علیه -2

ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنكُْم َو َعِمُلوا الصَّ  ِذیَن ِمْن َقبْلِِهْم َو َلیَمكَِّننَّ َلُهْم دیَنُهُم الَّ َو َعَد اّله ْرِض كََما اْسَتْخَلَف الَّ ُهْم ِفی اْْلَ ی اْرَتضی ذالَِحاِت َلیْسَتْخلَِفنَّ
ُهْم ِمْن  َلنَّ  .بَْعَد ذلَِك َفُأولئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ال یشِركُوَن بِی َشیئًا َو َمْن كََفَر  بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا یْعبُُدونَنِی  َلُهْم َو َلیبَدِّ

السالم{ در زمین اند وعده فرمود كه }در ظهور امام قائم علیهخداوند به كسانی از شما كه ایمان آورده و عمل صالح انجام داده
نافذ   ر همه جا مسلط وپسندیده آنان را ب  خالفت دهد؛ چنانكه امم صالح پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخت و دین

گرداند، و بر همه مؤمنان پس از ترس و هراس، از دشمنان، ایمنی كامل عطا فرماید كه مرا عبادت كرده و هیچ به من شرك نورزند و 
 .كارند هر كه بعد از آن وعده كافر شود پس آن گروه همان فاسقان تبه

 (33توبه /سوره ) شرك و فساد و ظلم و تباهی در زمان ظهور  از بین رفتن  -3

 ُهَو الَِّذی َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدی َو ِدیِن اْلَحقِّ لِیْظِهَرُه َعَلی اّلِدیِن كُلِِّه َو َلْوكَِرَه اْلُمْشِركُوَن 

ن یاوست خدائی كه رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه دین و }تمامی كیشها{ آشكار سازد، هر چند كه مشركان ا
 .امر را اكراه دارند

 (41حج/سوره السالم )السالم، هنگام ظهور امام مهدی علیهیاران امام مهدی علیه -4

كاَه َو َأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نََهْوا َعِن  الَه َو آتُوا الزَّ ْرِض َأَقاُموا الصَّ ِذیَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفی اْْلَ ِ َعاِقبَُه االَّ ُمورِ اْلُمْنكَِر َو ِلّ  ْْلُ

نهی كنند  و از منكر  وبه معروف امر نموده  نماز را بپا داشته و زكات به مستحق بخشیده  توانائی دهیم،  كسانی كه اگر در زمین به آنان
 .ها به دست خداوند استو عاقبت كار

 (22نمل/سوره السالم )اسامی، هنگام ظهور امام مهدی علیه 

ْن یجیُب اْلُمْضَطرَّ  ِ َقلِیاًل َما َتَذكَُّروَن َامَّ ْرِض َأ ِإلٌه َمَع اّله وَء َو یْجَعُلكُْم ُخَلَفاَء اْْلَ  ِإَذا َدعَاُه َو یكِْشُف السُّ

 .سازدرساند و رنج و غم را برطرف میآیا كیست آنكه دعای بیچاره مضطر را به اجابت می



 (سوره عصر)  لیه السالمدشمنان و منكران امام زمان علیه السالم، بشارت به امام مهدی ع -5

نَْساَن َلِفی بْرِ  َواْلَعْصِر ِإنَّ اْْلِ الَِحاِت َو َتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َو َتَواَصْوا بِالصَّ  ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

ای نیك انجام داده و یكدیگر را به حق هاند و كارسوگند به عصر كه همانا انسان در زیانكاری و خسران است مگر آنانكه ایمان آورده
 .اندسفارش نموده و به صبر و پایداری توصیه كرده

 

 و روایات احادیث

........................... 

 :«اّله علیه و آله و سلمپیامبرگرامی اسالم صلی»ـ 1
 .الَمهِدی طاووُس َأهِل الَجنَّةِ 

هاب  (12الِحكَِم و اآلداب، ص فی مهدی)ع( طاووس اهل بهشت است. )الشِّ

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 2
 .افضُل َاعماٍل ُاّمتی ِانتظاُر الَفَرج

هاب فیافضل اعمال امت من انتظار َفَرج و ظهور امام زمان علیه  (12الِحكَم و اآلداب، ص السالم است. )الشِّ

 :«حضرت مهدی)عج(»ـ 3
ع  .اَء بَِتعِجیل الَفَرِج َفِانَّ ذلَِك َفَرُجكُمَاكثِروا الدُّ

 (4٨5، ص 2الدین، ج برای تعجیل در ظهور من زیاد دعا كنید كه خود َفَرج و نجات شما است. )كمال

 :«السالم(مولی امیرالمؤمنین)علیه»ـ 4
 .ِانَتِظروا الَفَرَج َوال َتیأُسوا ِمن َروِح اّله 

، ص 15السالم( باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. )بحار، ج الزمان علیهحبهمواره در انتظار )فرج و ظهور صا
123) 

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 5
 .َمن ماَت ِمنكُم َو ُهَو ُمنتِظٌر لِهذا اَْلمِر كان كََمن هُو َمَع القائِِم فی ُفسطاِطه

السالم( از دنیا برود همچون كسی است كه در خیمه و معیت آن حضرت در مهدی)علیه هر كس از شما كه در حال انتظار ظهور حضرت
 (122، ص 52برد. )بحار، ج حال جهاد به سر می

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 2
 .َمن َانكََر القائَِم ِمن ُولدی َأثناَء َغیبَتِِه ماَت میَتًة جاِهلیةً 



ی( را كه از فرزندان من است در دوران غیبتش ُمنِكر شود، بر حالت جاهلیت قبل از اسالم از دنیا خواهد رفت. كسی كه قائم)مهد
 (22٢االثر، ص )منتخب

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ ٧
ُ ذلَِك الیوَم َحّتی یخُرَج قائُمنا  نیا ِاالَّ یوٌم واِحٌد َلَطّوَل اّله  .َأْهَل البَیتَلو َلْم یبَْق مَن الدُّ

السالم( ظهور یابد. كند تا قائم ما اهل بیت)علیهاگر از عمر دنیا تنها یک روز مانده باشد خداوند آن روز را آنقدر طوالنی می
 (254االثر، ص )منتخب

 :«حضرت مهدی)عج(»ـ ٨
 .َفِانّا یحیُط ِعلُمنا بَِأنبائِكُم و الیعُزُب َعّنا َشیٌء ِمن َاخباركُم

 (1٧5، ص 53ضاع شما كاماًل باخبریم و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست. )بحار، ج ما از او
 :«حضرت مهدی)ع(»ـ ٢

هِل الّسماء هِل ِاْلرِض كما َأنَّ النُّجوَم َاماٌن ِْلَ  .ِانّی َاماٌن ِْلَ
 (3٨، ص ٧٨)بحار، ج  من برای اهل زمین أمن و أمانم همان گونه كه ستارگان آسمان أمن و أمان اهل آسمانند.

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 1١
 .اّله علیه و آله یُذبُّ َعنهُ الُمنَتِظُر لِلّثانی َعَشر كَالّشاِهِر َسیَفُه بَیَن یَدی ُرسوِل اّله صلی

ر و آله و سلم( شمشی اّله علیهبرد همانند كسی است كه در ركاب رسول خدا)صلیكسی كه در انتظار امام دوازدهمین خود به سر می
 (24٧الدین، ص نماید. )كمالكشیده و از آن حضرت دفاع می

 :ـ حضرت مهدی)ع(11
واُء َواصَطَلكُُم اَْلعداءُ   .إنّا َغیُر ُمهِملیَن لُِمراعاتِكُم وال ناسین لِِذكِركُم و َلوال ذلَِك َلَنزَل بِكُم الّّلْ

گرفت و دشمنان بریم وگرنه محنت و دشواریها شما را فرا میشما را از خاطر نمی كنیم و یادما در رعایت حال شما هیچ كوتاهی نمی
 (٧2، ص 53ساختند. )بحار، ج شما را از بُن و ریشه قلع و قمع می

 :ـ حضرت مهدی)ع(12
ُ البَالَء َعن َاهلی و شیَعتیَانَا خاتُِم اْلوصیاِء َو بی   .یدَفُع اّله

 (242نماید. )غیبت شیخ طوسی، ص به وسیلة من خدا بالها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع میكنندة راه اوصیا هستم و من ختم

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 13
ِ َفاتَّبِعوهُ »یخُرُج الَمهدی و علی َرأِسه َغماَمٌة فیها ُمناٍد ینادی   «هذا الَمهدی َخلیفُة اّله

اّله است، از او متابعت و این مهدی خلیفة»كند كند ابری باالی سر دارد كه در آن منادی ندا میظهور می زمانی كه حضرت مهدی)ع(
 (٨1، ص 51)بحار، ج « پیروی كنید.



 :«السالم(امام جعفرصادق)علیه»ـ 14
فیانی و الصَّ َقبَْل قیاِم القائِم)علیه كِیِة َو الَخسُف بِالبَیداءالسالم( َخمُس عالماٍت َمْحُتوماٍت. َالیمانی َو السُّ  .یَحُة َو َقتُل النَّفِس الزَّ

السالم( وقوع این پنج عالمت حتمی است: ظهور یمانی )از یمن(، سفیانی )از شام(، صیحه و فریاد پیش از ظهور حضرت قائم)علیه
دینه(. ین بیداء )بیابان میان مكه و مآسمانی، كشته شدن نفس زكیه )سیدی بزرگوار در مسجدالحرام( و فرو رفتن لشكر سفیانی در زم

 (2١4، ص 52ـ بحار، ج  132، ص 2الناصب، ج)الزام

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 15
كِن و الَمقاِم ِاسُمُه محمُدبُن الَحَسِن   .«َالنَّفُس الّزكیةِ »َو َقتُل غالٍم ِمن آِل ُمحّمٍد َعلیِهُم السالُم بَیَن الرُّ

 االسود و مقاممیان ركن حجر« نفس زكیه»السالم( به نام محمد بن الحسن هور حضرت( جوانی از آل محمد)علیه)از عالئم نزدیک ظ
 (1٢2، ص 52رسد. )بحار، ج ابراهیم به شهادت می

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 12
 .یِة ااّل َخمَس َعَشَرَة لیلةً َلیَس بَیَن ِقیاِم قائِِم آِل ُمحمٍد علیهم السالم َو بیَن َقتِل الّنفِس الّزكِ 

 (2١3، ص 52تنها پانزده روز خواهد بود. )بحار، ج « نفس زكیه»السالم( و شهادت فاصله میان قیام قائم آل محمد)علیه

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 1٧
 .سبعٍة خمسٌة! َالموُت اْلَحمُر الَسیُف و الَموُت َاَْلبْیُض الَطّاعوُن ُقدّاُم القائِِم َموَتتان: َموٌت احمُر َو موٌت َابیُض حّتی یَذَهَب ِمن كُلِّ 

پیش از قیام حضرت، دو نوع مرگ و میر خواهد بود: یكی مرگ سرخ و دیگر مرگ سفید آنچنان )سهمگین و هولناک( كه از هر هفت 
 (255الدین، ص گیر( طاعون است. )كمالهمهنفر پنج نفر از بین خواهند رفت! مرگ سرخ با شمشیر)اسلحه( و مرگ سفید بیماری)

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 1٨
 !الیقوُم حّتی یقَتَل الثُّلُث و یموُت الثُّلُث و یبَقی الثُّلث

میرند و تنها یک سوم باقی خواهند ماند! قیام حضرت نخواهد بود تا زمانی كه یک سوم مردم كشته شوند و یک سوم دیگر می
 (1٧5السالم، ص ا)بشارت

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 1٢
 .كََذًب الَوّقاتون، إنّا َاهُل بَیٍت النَُوقُِّت 

یم. كنكنند. ما خاندان اهل بیت برای َفَرج حضرتش زمان معین نمیگویند كسانی كه زمان ظهور حضرت را پیشگوئی میدروغ می
 (11٨، ص 52)بحار، ج 

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 2١
ُل ما ینِطُق بِِه هِذِه   «.یناّله خیٌرلكُم ِاْن كُنُتم مؤمنبَِقیةُ »اْلیة اذا َخَرَج َأسَنَد َظْهرُه ِاَلی الكَعبِة َو اجَتمع له ثالثُِمَأٍة َو ثاَلثََة َعَشَر رَجاًل. َفَأوَّ

یزده نفر )یاران به تعداد لشكریان بدر( حضور پیدا دهد و در خدمتش سیصد و سكند به خانة كعبه تكیه میزمانی كه حضرت ظهور می
ِ خیٌرلكُم ِاْن كُنُتم ُمؤمنینبَِقیةُ »كنند. اول سخن حضرت آیه شریفه است: می  (433)ِاعالم الوری، ص «. اّله



 :«السالم(الرضا )علیهموسیبنامام علی»ـ 21
نِّ َشابَّ الَمنَظِر حّتی أَ   .نَّ الّناِظَر ِاَلیِه یحَسبُُه ِابَن َاربعیَن سنةً عالَمُتُه َأن یكُوَن َشیَخ السِّ

بیند او را چهل ساله ای است كه هر كس حضرت را مینشانة مخصوص حضرت چهرة جوان بودن او در سن كهولت است به گونه
 (435پندارد. )ِاعالُم الَوری، ص می

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 22
 .َقبِرهَخلْت َعلیِه الَفرحُة فی الیبقی ُمؤمٌن َمیٌت ِااّل دَ 

، ص 52گیرد. )بحار، ج ماند مگر آن كه سرور و شادمانی قبر او را فرا میدر وقت ظهور حضرتش، هیچ مؤمن از دنیا رفته باقی نمی
32٨) 

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 23
یتی َالمهدی ِاذا َخرَج نََزل عیَسی ب َمُه َو صّلی َخلَفهُ ُن مریَم)علیهِمن ُذرَّ  .السالم( لُِنصرتِِه َفَقدَّ

د و آیالسالم( جهت نصرت و یاری او )از آسمان( فرود میكند عیسی بن مریم)علیهمهدی)ع( از فرزندان من است، زمانی كه قیام می
 (1٨1نماید. )امالی صدوق، ص دارد و به او اقتدا میحضرتش را برای نماز مقّدم می

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 24
 .السالم(َالمهدی)ع( یكِسُر الصلیَب َو ِعنَدُه عیسی)علیه

الهداة، ج شكند. )اثباةحضرت مهدی)ع( پس از ظهور، در حالی كه حضرت عیسی)ع( در محضر اوست صلیب )مسیحیان( را درهم می
 (25١، ص 3

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 25
 .)ع()فی روایٍة( َاّوُل مایبدُأ القائُم علیه السالم بِأنطاكِیَة َفیسَتخِرُج ِمَنها التَّوریَة ِمن غاٍر فیه عصا موسی و خاَتم سلیمان

كه عصای « انطاكیه»دهد )در یک روایتی( تورات )حقیقی( را از غاری در شهر السالم( انجام مینخستین كاری كه امام زمان)علیه
 .(3٢١، ص 52آورد. )بحار، ج السالم( نیز در آن است بیرون میموسی و انگشتر سلیمان)علیه

 :«اّله علیه و آله و سلم(پیامبرگرامی اسالم )صلی»ـ 22
كیَنٍة »یْظَهُر علی یَدیِه   . قلیاًل ِمنهمَرْت ِاَلیه الیهوُد َاسَلَمت ِاالّ ِمن بَُحیَرِة َطبََریة، یحَمُل َفیوَضُع بَیَن یَدیِه ببَیِت الَمقِدِس فاذا نََظ « تابوُت السَّ

شود و همراه آن حضرت حمل شده و در به دست حضرتش از دریاچة طبّریه )در فلسطین( بیرون آورده می« تابوت سكینه»
. )المالحم و شوندبینند، به جز تعدادی اندک، همه مسلمان میشود. یهودیان وقتی آن را میالمقدس در برابرش گذاشته میبیت

 (5٧الفتن، ص 

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 2٧
 .یقوُم بأمٍر َجدیٍد و ُسنٍَّة َجدیدٍة و َقضاٍء َجدید َعَلی الَعَرِب َشدید



های نوینی به همراه خواهد داشت و بر قوم عرب سخت گران خواهد كند، اموری نوین، و سنّتی نوین، و قضاوتحضرت كه ظهور می
 (122بت نعمانی، ص بود. )غی

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 2٨
ُ و َأّن ُمحمدًا رسوُل اّله صلی اّله علیه و آله و سلم»اذا قاَم القائُم الیبقی َارٌض ِااّل نُوِدی فیها َشهاَدُة   .«.َان الاله ِااّل اّله

)صلیال اله االاّله محمد رسول»شهادتین  ماند جز اینكه ندای )رسای(كند سرزمینی باقی نمیزمانی كه حضرت قیام می اّله علیه و اّله
 (34١، ص 52ج  از آن برخواهد خواست. )بحار،« آله(

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 2٢
 .السالم( َو َقد َاحاطوا بِما بَیَن الخاِفقیَن َفَلیس ِمن َشیٍء ِااّل َو ُهَو ُمطیٌع َلهمُ كَأنّی بَِأصحاِب القائِم)علیه

اند و دیگر چیزی وجود ندارد كه مطیع و تحت فرمان آنان بینم كه بر شرق و غرب عالم ُسلطه یافتهگویا یاران حضرت قائم)ع( را می
 (2٧3، ص 2الدین، ج نباشد. )كمال

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 3١
ُج الكَُرِب َعن شیَعتِه بَعد َضنٍك َشدیٍد َو بَالٍء   .َطویلُهَو الُمفرِّ

ش ها را از دل شیعیانها و گرفتاریفرسا، غمهای طوالنی بالخیز و تنگناهای طاقتالسالم(( است كه پس از دورانتنها او )مهدی)علیه
 (13٨الناصب، ص نماید. )الزامبرطرف می

 :«السالم(العابدین )علیهامام زین»ـ 31
وجّل َعن شیعَ  ُ َعزَّ َة َاربعیَن َرُجالً ِاذا قاَم قائُمنا َأذَهَب اّله جِل ِمُنهم ُقوَّ  .تِنَا العاَهَة َو َجَعَل ُقلوبَُهم كَُزبَِر الَحدیِد َو َجعَل ُقّوَة الرَّ

كند و دلهایشان )در استقامت( همانند الوار آهنین ها را از میان شیعیان برطرف میكند خدای متعال آفتزمانی كه قائم ما قیام می
 (31٧، ص 52مرد آنان برابر قّوت چهل مرد خواهد بود. )بحار، ج دهد كه قّوت یك قرار می

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 32
رَ   .فال یبقی فی اَْلرِض َخراٌب ِااّل و ُعمِّ

 (٢٢االسالم، ص گردد. )بشارةماند ااّل آنكه آباد میای در زمین باقی نمیدر حكومت حضرتش جای مخروبه

 :«السالم(لیهامام جعفرصادق )ع»ـ 33
 .الیَدُع بِدعًة ِااّل َازاَلها َو الُسنًَّة ِااّل َاقامها

برد و هر ُسّنت )و احكام از دست رفته( را از نو برپا خواهد داشت. گذارد مگر اینكه از بین میحضرت، هیچ بدعت و ضاللتی باقی نمی
 (235االسالم، ص )بشارة

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 34
 .هدی َسِمٌح بِالماِل شدیٌد َعلی الُعّماِل رحیٌم بِالَمساكینِ المَ 



ئوف و گیر و بر فقرا و ُضعفا رالسالم( بخشنده است و مال را به وفور می بخشد، بر مسئوالن و كارگزاران بسیار سختحضرت مهدی)علیه
 (13٧مهربان است. )المالحم و الفتن، ص 

 :«السالم(امام جعفرصادق )علیه»ـ 35
هلةِ   .داُرُملِكِه الكوفُة و َمجلُِس ُحكِمِه جاِمُعها َو بیُت َسكَنِِه و بَیُت مالِِه مسجُد السَّ

المال و َمّحل سكُونت ایشان مسجد سهله مقّر خالفت و حكومت حضرت شهر كوفه است و مجلس ُحكم و قضاوتش مسجد اعظم آن، و بَیت
 (11، ص 53خواهد بود. )بحار، ج 

 :«السالم(رصادق )علیهامام جعف»ـ 32
 .َظهِر الكوَفِة َمسجدًا َلُه َالُف باٍب َو اتَّصَلت بیوُت الكوَفِة بِنهِر كَربالءالسالم( بَنی فیاذا قاَم قائُم آِل محمٍد )علیهم

های شهر ن خانهكند كه هزار باب دارد و در آن زماكند در نجف اشرف مسجدی بنا میالسالم( ظهور میزمانی كه قائم آل محمد)علیه
 (33٧، ص 52گردد. )بحار، ج كوفه به شریعة فرات كربال متصل می

 :«السالم(امام جعفرصادق)علیه»ـ 3٧
 .اذا َفَتَح َجیُشُه بالَد الّروم یسلُِم الروُم علی یِده َفیبنی َلُهم َمسجداً 

السالم( برای ایشان گروند و امام)علیهالم میكند آنان به دست حضرتش به دین اسزمین را فتح میزمانی كه قوای حضرت، مغرب
 (251االسالم، ص كند. )بشارةمساجد بنا می

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 3٨
ِ الُمضَطرُّ فی ِ هَو َو اّله ِ َو ُهَو َقوُل اّله وَء َو یحَعُلكُْم ُخلفاَء »كتاِب اّله ن یجیُب الُمضَطرَّ اذا دعاُه َو یكَِشُف السُّ  .«اَْلرضَأمَّ

ن یجیب»فرماید: السالم(( مضطر )حقیقی( است كه در كتاب خدا آمده میبه خدا سوگند كه او )مهدی )علیه المضطر اذ ادعاه و َامَّ
 (341، ص 52)بحار، ج « یكشف السؤ...

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 3٢
یه و آله و اّله علِجوار رسوِل اّله صلیی یدِرَك القائَم َصلواُت اّله عَلیه و إْن ماَت كاَن فی َمن َقرَأ الُمسبِّحاِت كلَّها َقبَل أن یناَم َلْم یُمْت َحتّ 

 .سلم
میرد تا حضرت های پنجگانة حدید و حشر و صف، و جمعه و تغابن( نمیكسی كه هر شب ُمَسبِّحبات را قبل از خواب بخواند )سوره

)صلیآن از دنیا برود در جوار رسول السالم( را دریابد و اگر پیش ازقائم)علیه اّله علیه و آله و سلم( خواهد بود. )تفسیر صافی، ج اّله
 (141، ص 5

 :«السالم(امام محمدباقر )علیه»ـ 4١
 .هَفیاطوبی لَِمن َأْدَركَُه َو كاَن ِمن أنصاِرِه، َو الَویُل كُلُّ الَویُل ِلَمن خاَلَفُه َو خاَلَف َأمَرُه َو كاَن ِمن اعدائِ 

خوشا به حال آن كس كه زمان حضرتش را دریابد و در جمع یاوران او باشد، و بدا و بسیار بدا به حال كسی كه با او مخالفت و ستیزه 
 (34٨، ص 52كند و از حضرتش فرمان نبرد و در زمرة دشمنانش درآید. )بحار، ج 


