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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1تأثیر دعا بر تعجیل فرج )

ت خدا همه عظمتی که شما برای حجّبا این :ندو پرسیددادند  یقبل یادداشت ی جلسهیکی از دوستان، 

 و هستند که در اوج قدرت یشانا ؟دعا کنیمشان که ما برای فرجد نچه نیازی دارپس  ،نقل کردید

 !استشان ملکوت عالم زیر نگین فرمانروایی ملک و ی همه

زیاد دعا  :فرمودند 1؛الدُّعاَء بِتَ ْعِجيِل اْلَفَرِج َفِانَّ ٰذِلَك فَ َرُجُكمْ اَْكِثُروا  :در احادیث داریمکه این است  پاسخ

یعنی  ؟یعنی چه ؛شود فرج خود شما حاصل می ،چون در همین زیاد دعا کردن؟ چرا ؛کنید برای فرج

باید حاصل  باید ایجاد شود؛ فرج خودت فرج خودت !تو باید از این غیبت بیرون بیایی !تو در غیبتی

ت خدا بوده و االمر همیشه حجّصاحب االمر و ولواا واالّ ؛کنیاید از این عالم کثرت نجات پیدا تو ب !شود

این  بیایی؛ تو باید از این پوسته بیرون !فَِانَّ ٰذِلَك فَ َرُجُكمْ  ؛کنیراه پیدا به آنجا تویی که باید  ؛هست

ت خدا در عالم بینی که حضور حجّ وقت میآن !بیایی بیرونو  ای جوجهباید بشکنی را مرغ تخم

با  .َفِانَّ ٰذِلَك فَ َرُجُكمْ  :کننده استخود دعا فرجِ ،تعجیل فرج دعای براین لذا  ؛دائمی استهمیشگی و 

فصل در  .دهد که ما را تغییر میبه خاطر این ؟چرا .ر استمؤثّ رسد و دعا قطعاً این دعا انسان به فرج می

دعا این است که با دعا استجابت ت نوشتم که علّ برای عزیزاناین بحث را  دیداری  توشه رهکتاب  آخر

 وقتی ،شود رات الهی متناسب با حاالت شخص تنظیم میکند و چون مقدّ کننده تغییر میدعا حاالت

ای با دعکه  لذاست ؛کند تغییر می حال تقدیر الهی هم متناسب با این، تغییر کرددر اثر دعا حال فرد 
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شاید شرایط  ،شودکننده عوض دعاشود و وقتی حال  کننده عوض میحال خود دعا ،ت خدابر فرج حجّ

 برای ظهورعالم باید  ؛طرف استیعنی مشکل مال این ؛بکندرا جدید روحی او اقتضای حضور و ظهور 

 .آماده است برای ظهور ت خدا که دائماًحجّ واالّ آماده شود؛

 بر وقتی که عذاب  ؛ْسرائِيَل اْلَعذابُ اِ  بَِني فَ َلّما طاَل َعلىٰ  :ندفرمود صادقامام را ببینید؛ این حدیث

ه زدند ضجّروز در دستگاه الهی شبانه چهل ؛ْربَِعيَن َصباحا  اَ اهلِل  یلَ اِ َضجُّوا َو َبَكْوا  ،طوالنی شداسرائیل بنی

خدای پس  ؛َو هاُروَن ُيَخلُِّصُهْم ِمْن ِفْرَعْونَ  ُموسىٰ  لىٰ اِ ْوَحى اهلُل اَ فَ  .از خدا نجات خواستند گریه کردند و و

ُهْم َسْبِعيَن  .دهد را از چنگ فرعون نجات می یلئاسرابنیکه  وحی کرد متعال به موسی و هارون َفَحطَّ َعن ْ

برای سال  صدوهفتاد هنوزبا اینکه  ،و دعاها برای فرج و نجات  ه و گریهو در اثر همین ضجّ؛ ٍة َسنَ  َة َو ِمائَ 

 .کرد و قیامرا امر به ظهور  موسیو سال را بخشید صدوهفتاد این خدا  ،مانده بود ظهور موسی

ها دشواریشدن برطرف  ؛نْ ُتْم َلْو فَ َعْلُتْم َلَفرََّج اهلُل َعّنااَ َكذا  ٰ ه ند:فرمود صادقامامبعد  [بُوَعْبِداهللِ اَ َفقاَل  ]

َلَفرََّج اهللُ  ،از خدا فرج بخواهید ، وگریه کنید ،ه بزنیدضجّ گونهاگر شما هم این ؛است طورهمیناز شما 

تا آن  ؛کند آماده می شما را برای ظهور ،ها ه و گریهچون همین ضجّ ؟چرا ؛رساندخدا فرج ما را می ؛َعّنا

ا امّ 2 ؛هُ ُمْنَتها لىٰ اِ  ْمَر يَ ْنَتِهيَ لَ نَّ اْ اِ فَ  ْذ َلْم َتُكونُوااِ ّما اَ فَ  ند:لذا فرمود ؛آمادگی ایجاد نشود ظهوری نخواهد بود

این ماجرا  ،دنطلبی گاه الهی ظهور ما و فرج ما رااز در ،ه و گریه نباشیداهل ضجّ ،اگر اهل دعا نباشید

 ؛شود ظهور را نزدیک کرد یعنی با دعا می ؟یعنی چه ؛فاق بیفتدظهور اتّ تاشود باید تا انتهایش طی 

ت خدا حجّ عالم را برای ورود به عصر ظهور ؛کند آماده می چون دعا ما را برای ورود به عصر ظهور ؟چرا

قدر حدیث داریم که چ .ای وجود ندارد شدهرای ظهور هیچ زمان از پیش تعیینبو  ؛کند آماده می

َلةٍ  :فرمودند هائمّ از  .کند در یک شب اصالح میت خدا را خدا امر ظهور حجّ 3؛ُيْصِلُح اهلُل َاْمَرُه ِفی لَي ْ

 .ت خدا ظهور کندکند که فردایش حجّ ر میدر یک شب خدا مقدّ است. ر نشدهقبل هیچ زمانی مقدّ
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 ،داریم م ظهورئعنوان عالبهی که در روایات تمعال بیش از هزاراز که دانید  عالئم ظهور هم میدرمورد 

تمام  ،تا ضمن اینکه شاید جز همان پنج .عالئم قطعی نیست یهبقیّ .عالئم قطعی است ی آن ازپنج تا

عالمت  آن پنج !دهیدتطبیق  با این عصر و زمان وت را بخوانید اروای .عالئم همین اآلن واقع شده است

یکی خروج یمانی  ،خدات حجّقطعی ظهور  عالمت پنجکه دانید  می .ندارد  مان طوالنیبه ز هم نیاز

هاشم فردی از بنی د حسنی است کهه یا سیّکیّزقتل نفس  دوم .کند قیام می از یمنکه سرداری ؛ است

د بزرگوار را بین رکن و مقام در کند و این سیّ نفر از کوفه قیام می هفتادبا ؛ الحسن بندمحمّ نامبه است

سف خَ ،. سومه دومین عالمت استکیّزقتل نفس  .رسانند زنند و به شهادت می می الحرام گردن مسجد

مثل  ؛روند میفرو در زمین آنجاکه لشکر سفیانی  است ه و مدینهسرزمینی بین مکّ ءبیدایداء. در بَ

آن لشکر  ءزمین بیدا بلعید، زمین قارون را طورکه. همانقصص اشاره کرد ی قارون که قرآن در سوره

رمین عالمت خروج سفیانی است چها .است هم سومین عالمت 4داءِ يْ ب َ الْ بِ  ف  سْ خَ  .بلعد میسفیانی را هم 

حکومتی تشکیل و  رحم که قدرتبی یک دیکتاتور خشن و ؛سفیاناز نسل ابواست که شخصی 

ست و وقوع اینها هم عالمت قطعی ا جاین پن. آسمانی است ی یحهصو آخرین عالمت هم  ؛دهد می

آور است  هجران درد قطعاً ،دباش  این اگر عشق و دلدادگیبنابر .برد ی نمیی زمان طوالنیبراساس روایات 

 .کندتواند ظهور را نزدیک  ها می هآن ضجّ ،ها وقت آن گریهآن ؛وجود خواهد داشت و آرزوی وصال قطعاً

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ
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