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 :اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻛﻔﻌﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺒﺎح ﻛﻔﻌﻤﯽ ﺷﮭﺮت دارد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﮫ ﺷﯿﻮه »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺘﮭﺠﺪ« ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﮫ »ﻣﺼﺒﺎح«
ﺷﯿﺦ دارد .ﻣﺼﺒﺎح ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ از »ﻣﺼﺒﺎح« ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﺑﮫ »ﻣﺼﺒﺎح ﻛﻔﻌﻤﯽ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻی اﯾﻦ ﻛﺘﺎب،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﮫ »ﻣﺼﺒﺎح ﮐﺒﯿﺮ« ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻗﺒﻞ از »ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻔﻌﻤﯽ« از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺴﺨﮫای
از آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،اّﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻔﻌﻤﯽ« در ﺳﺎل  ٨٩۵ھـ.ق »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺘﮭﺠﺪ« ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ »ﻣﺼﺒﺎح« ﻛﻔﻌﻤﯽ داد.
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اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ درﺑﺎره »ادﻋﯿﮫ و زﯾﺎرات« ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﮫ ﺷﯿﺦ ﮐﻔﻌﻤﯽ در ﻣﻮرد ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ را از ﻛﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻊ آوری ﻛﺮدهام ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ آﻧﮭﺎ ﭼﻨﮓ زده ﺷﻮد و آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام ﻛﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت وﺻﻮل ﺑﮫ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
او در آﺧﺮ ﻛﺘﺎب ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ٢٣٩ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺒﺎح دارای  ۵٠ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﮫ از اﺣﮑﺎم وﺻﯿﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ طﮭﺎرت و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎز اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی واﺟﺐ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﻧﻤﺎز ،وارد
ﺑﺤﺚ ادﻋﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﻤﺎل ﺷﺐ و روز و دﻋﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ھﺮ ﯾﻚ در ﻓﺼﻞھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫای ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻓﺼﻞ  ۴١ﺑﺤﺚ زﯾﺎرات ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی اﯾﺎم ﺳﺎل ھﻤﺮاه ذﻛﺮ وﻻدﺗﮭﺎ و
ﺷﮭﺎدتھﺎی اﺋﻤﮫ ـ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟّﺴﻼم ـ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻛﺘﺎب ،آداب دﻋﺎ ـ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻛﯿﻔﯿﺖ دﻋﺎ و ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ آن اﺳﺖ ـ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻛﺘﺎب دارای ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻔﻌﻤﯽ در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻜﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ ،اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﻄﻌﮫھﺎﯾﯽ از واﻗﻌﮫ ﮐﺮﺑﻼ ،ﺣﻤﺎﺳﮫ آﻓﺮﯾﻨﯽھﺎی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ـ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ـ در ﺻﺤﻨﮫھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﻌﺮھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻄﺒﮫھﺎی ﺑﻠﯿﻎ و ﺟﺬاب ﺑﺮای روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و ﺧﻄﺒﮫ ﻣﻮﻧﻘﮫ ﻋﻠﯽ ـ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ـ را ﻛﮫ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪون ﺣﺮف اﻟﻒ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،در آﺧﺮ ﻛﺘﺎب
آورده اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
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