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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2تأثیر دعا بر تعجیل فرج )

ْعِجيِل اْلَفَرِج َفِانَّ ٰذِلَك فَ َرُجُكمْ اَْكِثُروا  عاَء بِت َ برای تعجیل در فرج این حدیث دستور امام است، فرمودند:  .1الدُّ

شود، نگفتند دعای شما مستجاب می دعا کردن شما فرج شماست.بعد فرمودند: همین  زیاد دعا کنید.

خود همین، فرج شماست؛ یعنی اگر دعایت  فَ َرُجُکْم؛َفِانَّ ٰذِلَک افتد. نه! فرمودند: بعد فرج اتّفاق می

چیز بگیرد؛ هیچ چیز  هایت را همین یکدعای واقعی و همیشگی شود، کثیر یعنی زیاد، یعنی خواسته

ات او بشود؛ او حاضر است! او حاصل است! ی خواستهدیگر نخواهی؛ نه دنیا بخواهی نه آخرت؛ همه

کنم؛ بعد ابت خواهد شد. نه اینکه شما دعا کنید من اجابت میدعایت اجابت شده است؛ نه اینکه اج

ی همین دعا، تکمیل شدن خواست شماست. با همه خود فَِانَّ ٰذِلَک فَ َرُجُکْم؛آورم. فرج را پیش می

چیز غیر او غیر او نتوانی فکر کنی، هیچ چیز وجود ملتهب شوید، قرار و آرام از وجودت برود، به  هیچ

طوری پیدا کردی، چیز غیر او تو را محزون نکند، اگر دعای اینکند و محرومیّت از هیچ نتواند شادت

وقت فرج حاصل است. برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که آن دعایی که برایت همیشگی شد، آن

آییم؛ خدا و باید به فرج برسیم! ما باید از محجوبیّت در پس ما َفِانَّ ٰذِلَک فَ َرُجُکْم؛. فرج خود شماست

َاْن  َو اَنََّك ال َتْحَتِجُب َعْن َخْلِقَك ِااّل اولیائش در حجاب نیستند؛ ما باید به فرج برسیم! ما محجوبیم! 
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اگر خیلی سطح ما باال باشد در حجاب اتّکای به فاعلیّت هستیم؛ آرزوهای دنیوی و دلبستگی به دنیا یا 

 به عمل خودمان مغروریم؛ به فهم و تشخیص خودمان، به عبادات و طاعات خودمان؛ و لذا راه نداریم.
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