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 چکیده

فرا رسیدن دوران ظهور از خواسته های به حق اهل بیت بوده و هست لذا آنچه که 

 .این راه هاسترسیدن آن دوران را تسهیل کند مورد عنایت آنان می باشد که دعا یکی از 

ف(  در منابع شیعی ادعیه فراوانی در ارتباط با امام عصر) عجل اهلل تعالی فرجه الشری

ه وارد شده که نشان می دهد اهل بیت خود به این راه توجه داشته و بر آن اصرار ورزید

اند و هرکس در این مسیر قرار گرفت از این جهت شبیه به آن بزرگواران می شود، دعا 

امام عصر) عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( دستور اهل بیت است و عمل کننده به برای 

دستور اهل بیت مورد عنایت و لطف حق تعالی است. این عمل سبب نجات منتظر از 

حسرت در قیامت است. قرار گرفتن در زمره یاران آن حضرت و امکان دیدار حضرت حجت 

تنه ی از مشکالت و رنج ها و امان یافتن از فاز برکات دعا بر ایشان است.  همچنین خالص

 های آخر الزمان را به همراه دارد.

مالئک بر او استغفار می کنند و مصداق کسی است که با زبان خود به یاری اهل بیت 

 پرداخته است. 

 امام زمان، خالص شدن؛ دیدار؛ دعا؛ شفا؛ نجات؛ یاران؛ کلید واژه ها

 

 مقدمه

انی به ه ویژه و بلند مرتبه ای برخوردار است  آیات و روایات فراودعا در اسالم از جایگا

 ؛اهمیت دعا و آداب دعا پرداخته اند

 جَهَنَّمَ  سََیدْخُلُونَ عِبادَتی عَنْ یَسْتَکِْبرُونَ الَّذینَ إِنَّ َلکُمْ َأسَْتجِبْ ادْعُونی رَبُّکُمُ قالَ وَ

  1داخِرین

 زا که آنان. کنم مستجاب شما دعاى تا بخوانید( دل خلوص) با مرا که فرمود شما خداى و

 .شوند دوزخ در خوارى و ذلت با زود کنند سرکشى و اعراض من عبادت( و دعا)

 بْ أَْستَجِ ادْعُونِی»: ترک دعا استکبار خوانده شده: در صحیفه سجادیه ذیل آیه شریفه 

 ؛چنین آمده «... لَکُمْ

                                                           

 60 غافر  1
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نامیدی و ترک آن را استکبار خواندی و برای ترکش بار خدایا! خواندن خود را عبادت 

 1دخول در جهنم را وعده دادی.

 و خداوند نزد در دعا قدر عظمت بر داللت آیه این در"مرحوم طبرسی ذیل آیه می گوید:

( ع) صادق حضرت به گوید «عمار بن معاویة» است... شده خداوند بسوى انقطاع فضیلت

 یکى شوند،مى مسجد داخل که مرد دو درباره فرمایىمى چه شوم فدایت: کردم عرض

 حضرت هستند؟ افضل دو آن از یک کدام است، زیادتر دعایش دیگرى و زیادتر نمازش

 :فرمود هستند؟ افضل یک کدام پرسممى ولى فهمیدم گفتم نیکوست، دو هر کار فرمود

 ادْعُونِی: )گویدمى که را خداوند قول اىنشنیده آیا! است بیشتر دعایش و نیایش آنکه

 .است بزرگ عبادت دعا: فرمود و...(  َلکُمْ أَْستَجِبْ

 عبادت بهترین :که آیه این درباره فرمود که کرده روایت( ع) باقر حضرت از «زراره» 

 .باشدمى دعا از عبارت

 عبادتها از یک کدام گفتم( ع) «باقر امام» به که کرده روایت پدرش از «سدیر بن حنان» 

 گردد طلب و شود سؤال که نیست این از بهتر خداوند نزد چیزى هیچ: فرمود است؟ بهتر

 تکبر خداوند عبادت از که کسى از نیست خدا به تردشمن کسى و اوست پیش چه آن از

  2.نکند سؤال خداست نزد چه آن از و کرده

 نإ "عزوجل از منظور خدای  زراره در ذیل آیه شریفه از امام باقر )ع( نقل می کند: "

دعا کردن منظور است و افضل ”  داخرین جهنم سیدخلون عبادتی عن یستکبرون الذین

 عبادت ها دعا نمودن است.

همان دعا نمودن  "االواه"حضرت فرمود  "حلیم إبراهیم ألواه إن"زراره می گوید گفتم 

 3است.

 

 

 

                                                           

 به نقل از صحيفه 527: ص ،4ج / حويزى الثقلين /عروسى نور تفسير  1

 292: ص /21ج/حسن بن فضل طبرسى /القرآن  تفسير في البيان مجمع ترجمه 2

  467و466ص   / 2جكليني/  /كافي  3
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 ویا در جای دیگر می فرماید:

 لْیُؤْمِنُوا وَ لی فَلْیَسْتَجیبُوا دَعانِ إِذا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجیبُ قَریبٌ فَإِنِّی عَنِّی دیعِبا سَأَلَکَ إِذا وَ

( که بدانند) پرسند، تو از من( نزدیکى و دورى از) من بندگان چون 1 یَرْشُدُونَ لَعَلَّهُمْ بی

 و) مرا دعوت باید پس. کنم اجابت را او دعاى خواند مرا کسى گاه هر نزدیکم، آنها به من

 .یابند راه( سعادت به) که باشد بگروند، من به و بپذیرند( مرا پیغمبران

دی از انبیای گذشته اهمیت ویژه ای به دعا می داده اند. با مطالعه قرآن نمونه های متعد

 دعا  و مناجات انبیای گذشته نیز یافت می شود:

 2 الدُّعاءِ سَمیعُ إِنَّکَ طَیِّبَةً ذُرِّیَّةً لَدُنْکَ مِنْ لی هَبْ رَبِّ قالَ رَبَّهُ زَکَرِیَّا دَعا هُنالِکَ

: گفت بخواند، را خود پروردگار( کرد مشاهده مریم کرامت که) زکریّا هنگام آن در

 دهکنن اجابت تویى همانا که فرما، عطا سرشت پاک فرزندى( خویش لطف به) مرا پروردگارا،

 دعا

  3 دُعاءِ تَقَبَّلْ وَ رَبَّنا ذُرِّیَّتی مِنْ وَ الصَّالةِ مُقیمَ اجْعَلْنی رَبِّ

 .ربپذی مرا دعاى الها بار و گردان، نمازگزار را امذرّیّه کسانى از و مرا پروردگارا،

 

 حجت الهی و وساطت فیض

از آنجا که حجت های الهی واسطه فیض هستند ، از این جهت می توان آنان را واسطه 

 متعال قرار داد و از آنان در خواست نمود:بین خود و خدای 

پسران یعقوب از پدر خواستند تا برای ایشان طلب مغفرت کند که یعقوب در پاسخ می 

 گوید:

  4 الرَّحیمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ رَبِّی َلکُمْ أَْستَغْفِرُ سَوْفَ قالَ

 .است مهربان و آمرزنده بسیار او که طلبممى آمرزش شما براى خدا درگاه از زودى به

                                                           

 186 بقره 1

 38آل عمران  2

 40 ابراهيم 3

 98 يوسف 4
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توجه به اهل بیت، درخواست از آنان همان عبادت خداوند است و ذکر اهل بیت همان 

 .ذکر اهلل است

 1 الشیطان ذکر من عدونا ذکر و اهلل ذکر من ذکرنا إن در روایتی امام باقر )ع( می فرماید:

 .شیطان استبه درستی که یاد ما از یاد خدا است و یاد دشمنان ما از یاد 

 

 اهتمام علمای شیعه به ادعیه 

در میان شیعه کتب متعدد و مستقلی درادعیه و مناجات های الهی و در آداب زیارات 

ل اهل بیت تالیف شده مانند کتب المزارالکبیر مشهدی؛ المزار شیخ مفید؛ اقبال االعما

 سید بن طاووس؛ مصباح المتهجد شیخ طوسی، المصباح کفعمی و... 

این کتب و سایر کتب ادعیه، زیارات و مناجات متعددی در خصوص امام عصر )عجل در 

ر ائمه اهلل تعالی فرجه الشریف( وجود دارد که یا از ناحیه مقدسه صادر شده اند یا از سای

 هدی )علیهم السالم( نقل شده است.

  می گوید:در باب اهمیت توجه به امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ابن طاووس 

دی قبل از این گفتیم که در گذشته پیشوایان ما )علیهم السالم( برای دعا به حضرت مه "

ی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( اهمیت ویژه ای می داده اند که نشانگر اهمیت آن برا

 اهل اسالم و ایمان بوده است..

می کردند تا برای خودشان  امام صادق )ع( و امام کاظم )ع( بر امام زمان )عج(  بیشتر دعا

  2" و امام رضا )ع( دستور می دادند تا برای امام عصر )عج( دعا نمایند.

شیخ طوسی از امام رضا )علیه السالم( روایتی می آورد که ایشان امر می فرمودند به 

 3 "خواندن دعا برای امام منتظر: 

اگر ما آن دوران )غیبت امام( را مرحوم کلینی در این باره چنین می آورد:  زراره می گوید 

 4.نفسک.. عرفنی اللهم درک کردیم چه عملی انجام دهیم . امام فرمود این دعا را بخوان :

                                                           

 496 ص/  2ج كافي/ كليني محمد بن يعقوب / 1

 505ص ابن طاووس، علي بن موسي /  المشروع / العمل بكمال األسبوع جمال 2

 409ص ؛ 1ج ؛ شيخ طوسي المتعبّد/ سالح و المتهجّد مصباح 3

 337ص ؛ 1ج ؛ يعقوب بن محمد كافي / كلينى، 4
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 ادعیه مهدوی

 ادعیه وارده در خصوص امام زمان را می توان در چند دسته تقسیم بندی نمود:

ه ها توسالت به آن حضرت، عریضنمازها، قنوت ها، ادعیه بعد از نماز، دعاهای ایام هفته، 

 و...

ال اما از آنجا که غیبت یک دوران طوالنی و پایان آن غیر قابل پیش بینی است ، این سو

آن  به ذهن می رسد که افرادی که به آن حضرت توجه داشته اند و در اوقات دعا نام و یاد

رند بیف، بهره ای می حضرت را زنده نگه داشته اند آیا از این دعا و توجه به آن وجود شر

 و فایده ای بر دعاهایشان مترتب است؟

 در واقع باید دید آیا دعای بر آن حضرت کارکرد و آثاری در زندگی منتظران ایجاد می

 کند یا خیر؟ 

 :در این مقاله برای پاسخ به این سوال به کتب متعدد و معتبر شیعی مراجعه شده مانند

د، المتهجّ الدعوات، مصباح األسبوع، مهج ثقلین، جمالال نور البیان، تفسیر مجمع ،افیک

 الکبیر و... المزار

 و آثار و کارکرد های دعاهای مهدوی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند.

 

 معنای دعا را به خواندن و خواستن ترجمه می کنند 

از دعو: دعاء بمعنى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهى مطلق خواندن "

و گاهى مراد همان در خواست و  1"إِلَّا فِراراً دُعائِی فَلَمْ یَزِدْهُمْ" آن منظور است مثل

 اْلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکَِبرِ ِإسْماعِیلَ وَ ِإسْحاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَِمیعُ" استمداد است مثل

 باشد. دعوة نیز بمعنى خواندن می2 "الدُّعاءِ

                                                           

 نيفزود( آنها اعراض و فرار بر جز نصيحتم و دعوت )اما 6نوح:  1

( كرد اجابت مرا درخواست و) فرمود عطا را اسحاق و اسماعيل فرزندم دو پيرى زمان در من به كه را خداى )ستايش39ابراهيم:  2

 (.شنواست را بندگان دعاى البته من پروردگار كه
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وَ قالَ 1َدعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَْلَیسْتَجِیبُوا لِی ...  وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُِجیبُ

 3 "2 َأسَْتجِبْ َلکُمْ ادْعُونِی رَبُّکُمُ

 

 پیشینه ادعیه مهدوی

م به امام تاریخ  ادعیه مهدوی به دوران حضور اهل بیت بر می گردد توجه ائمه معصو

عصر و توجه دادن شیعه به رسیدن آن دوران و ترغیب شیعیان به سوی امام عصر خود 

 زمینه ساز دعا برای رسیدن آن دوران بود، که در ضمن مباحث به برخی از آن ها اشاره

 می شود.

داشته  عالمان دینی نیز از دیر باز و از آغاز دوران غیبت  به آثار دعا بر آن حضرت توجه

 و سعی می نمودند تا فرهنگ دعا خوانی برای آن حضرت را رواج دهند: اند

... آن گاه که تو برای آن حضرت دعا "سید بن طاووس در مقدمه فالح السائل می گوید:

 4"می کنی قبل از دعا کردن برای خودت و عزیزت، این عمل زودتر به اجابت نزدیک است

در زمینه دعا زدند که در این کتب ادعیه از این رو علما دست به تالیف کتب متعددی 

 مهدوی  فراوان یافت می شوند.

عا  و در پنج د« 9باب -القسم الخامس»خود در  "المزار"مرحوم مشهدی در کتاب 

ه، در اعمال جمع "مصباح المتهجد"، شیخ طوسی در «7، و6، 5، 4بابهای  –القسم الثامن »

ی تسابیح النب» و « صلوات النبی و االئمه»در قسمت  "الدعوات"مرحوم راوندی در کتاب 

 و ...« الثالثون»در فصل   "المصباح"، مرحوم کفعمی در کتاب «و االئمه

یگر دامروزه نیز با توجه به وجود بحران ها  و مشکالت روانی متعدد در جوامع و از سوی 

 ین دعا بامشاهده آرامشی نسبی در افراد مذهبی، محققین متعددی سعی دارند تا رابطه ب

املی آرامش را کشف نمایند از این رو افراد مختلفی دست به تحققات زده و به نکات قابل ت

 دست یافته اند.
                                                           

 دعاى خواند مرا كسى گاه هر نزديكم، آنها به من( كه بدانند) پرسند، تو از من( نزديكى و دورى از) من بندگان چون )و186بقره:  1

 .يابند راه( سعادت به) كه باشد بگروند، من به و بپذيرند( مرا پيغمبران و) مرا دعوت بايد پس. كنم اجابت را او

 . كنم مستجاب شما دعاى تا بخوانيد( دل خلوص) با مرا كه فرمود شما خداى )و 60غافر:  2

 344 ص/ 2ج قرشي، علي اكبر/ آن/قاموس قر 3

 45موسى/ ص بن على طاووس، المسائل/ ابن نجاح و السائل فالح  4
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البته این گروه در مورد ارتباط با خدا به تحلیل پرداخته اند اما از آنجا که از نگاه شیعه 

عه ایشان را یک دعا به امام عصر ارتباط با شخص نیست بلکه یک ارتباط الهی است و شی

نجات بخشی الهی می بینید از این رو ارتباط با ایشان در راستای ارتباط با خدا دانسته می 

 شود.   

 

 آثار دعا از نگاه محققان:

در زمینه دعا بر امام عصر نکات متعددی بیان شده که به گوشه هایی از آن پرداخته  می 

 شود:

ی جلب مایه ،های الهیزیاد شدن نعمتباعث  ؛فرج و گشایش حقیقی دعا کننده "دعا 

ی منتظر بودن است )و افضل اعمال انتظار فرج نشانه ؛عنایت و محبت ائمه اطهار است

های شیطان در امان های آخرالزمان و داماز فتنه ؛شودشیطان از دعا کننده دور می ؛است.(

مام زمان و ائمه اطهار)ع( او را ا ؛کنندامام زمان و ائمه اطهار)ع( او را دعا می ؛ماندمی

 ؛شودروزیش زیاد می ؛گرددبال از او دفع می ؛رسددعایش به اجابت می ؛کنندشفاعت می

اگر  ؛شودزیارت آن حضرت در خواب و بیداری نصیبش می ؛گرددگناهانش آمرزیده می

 ؛یابدیایمانش فزونی م ؛کندپیش از ظهور از دنیا برود، در زمان ظهور حضرت رجعت می

 ؛گرددی دعای او فرج امام زمان)عج( نزدیک میبه واسطه ؛رسدبه فیض برادری پیامبر می

سبب طول  ؛شودآثار و فوائد نیکی به والدین به وی داده می ؛به عهد الهی وفا کرده است

در  ؛ماندهای اخروی در امان میاز عقوبت ؛گرددفهمش از قرآن بیشتر می ؛گرددعمر می

 ؛گیردی امیرالمومنین علی )ع( با وی قرار میدر درجه ؛شودهنگام مرگ با وی مدارا می

 ؛گرددسیئاتش به حسنات تبدیل می ؛گرددترین خلق در نزد پروردگار عالم میمحبوب

؛ شودبه برکت او، عقوبت و بال از اهل زمین دور می ؛کندخداوند او را در عبادت تایید می

در روز قیامت نورش درخشان  ؛ شودهی امام حسین )ع( به او داده میثواب خونخوا

بی حساب  ؛شودکاران پذیرفته میی هفتاد هزار تن از گناهشفاعت او درباره ؛گرددمی

ثواب عبادت  ؛کنندفرشتگان برای او استغفار و در حقش دعا می ؛شودداخل بهشت می

ثواب  ؛یابداهلل )ص( را میدر رکاب رسول ثواب شهادت ؛دهندتمام بندگان را به او می

ثواب حج و عمره و دو ماه اعتکاف در  ؛یابدشهادت در رکاب امام زمان)عج( را می
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ثواب  ؛گرددصدهزار حاجت او در قیامت روا می ؛رسدی آنها به او میالحرام و روزهمسجد

 ؛دهندرا به او می هزار سال خدمت پروردگار که یک چشم بر هم زدن در آن معصیت نباشد

 "1گستراند.ی هفتاد و پنج هزار فرشته را بر سر او میخداوند سایه

دعا اظهار تجدید عهد و پیمان  ؛گر عالقه و محبت مسلمانان به ایشان استدعا نشان"

 ؛گردددعا سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران مى است؛با آن حضرت 

موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش  ؛گرددمىان الهىسبب رسیدن به مقام رضو

 2 استدعا موجب قرب الهى ؛شودمؤمنان مى در زندگى

عده ای از محققین که معموال غربی هستند به ارتباط بین مذهب و مسائل روانشناختی 

؛ 1992؛ ویتر و سویین، 1999؛ ویلکوک و همکاران، 1994فرانکل و هویت،  پرداخته اند: 

 155جورجیو  و ریس ـ اورتیز  گزارش کردند که در بررسى شان درباره   ،ولیگانم ،آیل

 مرد، فعالیت مذهبى درونى )مثل دعا، خواندن کتاب مقدّس( به طور معنادارى با رضایت

 ..از زندگى، رابطه مثبت دارد.

بین مذهبى بودن افراد و بهداشت روانى در جمعیت هاى گوناگون گزارش شده  رابطه

 است. نتایج این مطالعات حاکى از آن است که میزان شرکت در کلیسا با افسردگى رابطه

 اى منفى )معکوس( دارد، به گونه اى که میزان افسردگى در بین کسانى که به کلیسا مى

نین این افراد همچ..رادى است که به کلیسا نمى روند.روند، تقریباً نصف میزان آن در اف

 سطوح باالیى از قوى بودن من، همدلى و رفتار اجتماعى انسجام یافته را به نمایش مى

 گذارند. 

مذهب مى تواند از طریق افزایش توانایى افراد در حفظ بهزیستى کلى، به ویژه در بین 

  3هیم باشد.افراد مسن، در محافظت از سالمت جسمى افراد س

روانکاوی به نام فرانکل که هستی گرا بود، رویکرد درمانی خود را لوگوتراپی یا معنا "

در همان جا  درمانی نامید. او مدت سه سال در بازداشتگاه آشویتس و داخائو زندانی بود.

                                                           

 ه نرم افزار آخرين اميدلفدادر ظهور امام عصر ارواحنا لهچهل اثر دعا براي تعجيل  403شماره  /1388اميد انقالب: شهريور   1

 /www.mehrebikaran.com يسن احمدح 2

3 Bashgah.net 1391بهمن  28شنبه  /روان شناسى دين و نقش دين در سالمت جسم و روان باشگاه انديشه 
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فقط کسانی می توانستند زنده بمانندکه به آینده می اندیشیدند و هدفی “بود که فهمید 

 1ینده داشتند و در جستجوی یافتن معنایی در آینده بودنددر آ

بررسی نشان می دهد ، نیاز به مصرف دارو در آن دسته از بیمارانی که برنامه منظمی 

 2."برای دعا و نیایش دارند، به مراتب کمتر از دیگران است

 

 آثار و کارکردهای دعا برای صاحب الزمان 

یده رفا یک امر معنوی است  و آثار و فوائدی بر آن ددر نگاه اول دعا برای امام عصر ص

مل در نمی شود وشاید افراد به آثار و نتایج بالفعل و موجود آن بی توجه باشند اما با تا

ردد ادعیه و آثار نقل شده در روایات به ارزش و اهمیت آن پی برده می شود و معلوم می گ

ق آورد هرچند در حال حاضر ظهوری اتفا دعا آثار فراوانی بر زندگی یک منتظر فراهم می

رخی آثار نیفتد اما آن فوائد و نتایج در زندگی، نقش خود را ایفا می کنند که در اینجا به ب

 اشاره می شود:

 شباهت به امام زمان و اهل بیت علیهم السالم

خواندن دعا برای آن حضرت  وتقاضای تعجیل در فرج آن امام همام، از این جهت شخص 

ه شبیه اهل بیت قرار می دهد که خواسته و دعای خود امام عصر هم تعجیل در فرج بودرا 

 و هست. 

ابن طاووس از وجودمقدس امام زمان قنوت هایی را نقل می کند که در آن خود ایشان 

 برای ظهور دعا می کنند:

 قنوت امام عصر)ع(

 یأملونه ما درک بلغهم و وعدک بإنجاز أولیاءک أکرم و -محمد آل و محمد على صل اللهم

 طرقاته افتح و بذلک فأذن ...اللهم علیک الخالف نًصب مَن بأس عنهم اکفف و نصرک من

 القوم بأسک بادر و أعوانه و جنوده أید و شرائعه اشرع و مسالکه وطئ و خروجه سهل و

 ... الظالمین

 

                                                           

 135: 1978فرانكل  1

2 Weblog Themes By WeblogSkin 
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 قنوتی دیگر از آن حضرت 

 رسولک أعداء و أعدائک على انصرنی و صبرهم و أصحابی لی اجمع و وعدتنی ما لی أنجز ...

 الذی أنت سیدی یدیک بین أسیر أمتک ابن و عبدک ابن عبدک فإنی دعوتی تخیب ال و

 محمد على تصلی أن أسألک خلقک من کثیر دون علی به تفضلت و المقام بهذا علی مننت

 کل على أنت و المیعاد تخلف ال و الصادق أنت إنک وعدتنی ما لی تنجز أن و محمد آل و

 1 "قدیر ءشی

 نه تنها خود آن حضرت بلکه اهل بیت در انتظار ظهور آن حضرت بوده اند و برای ظهور

 دولت حق دست به دعا می شده اند:

راوی می گوید بعد از نماز ظهر خدمت امام صادق رسیدم دیدم دستان را به آسمان  "

  بلند کرده و اینگونه دعا می کند

 نبیک ابن و لولیک أنجز ... الموت بعد نفس کل بارئ أی جامع أی صوت کل سامع أی

 علیه خلقک على حجتک و عبادک فی عینک و خلقک فی أمینک و بإذنک إلیک الداعی

 افتح و صبرهم و أصحابه قو و عبدک انصر و بنصرک أیده اللهم وعده برکاتک و صلواتک

 أرحم یا رسولک أعداء و أعدائک من أمکنه و فرجه عجل و نصیرا سلطانا لدنک من لهم

 سائقهم و محمد آل لنور دعوت قال فداک جعلت لنفسک دعوت قد لیس أ قلت -الراحمین

 2... أعدائهم من اهلل بأمر المنتقم و

ات سید بن طاوس دعایی را از امام موسی بن جعفر علیه السالم نقل می کند که از تعقیب

 بوده:نماز عصر آن امام همام 

 و آله و دمحم على تصلی ... أن الباطن و الظاهر و اآلخر و األول أنت إال إله ال اهلل أنت "

  "اإلکرام و الجالل ذا یا وعدته ما له أنجز و أعدائک من لک المنتقم فرج تعجل أن

 محمد آل او مهدی"راوی می گوید در مورد چه کسی دعا کردی؟ آن حضرت فرمودند:

 3 "است...

 

                                                           

 68و67العبادات/ ابن طاووس، علي بن موسي/ الف/ص منهج و الدعوات مهج 1

 170ص موسى/ب/ بن على طاووس، ابن المسائل/ نجاح و السائل فالح 2

 199ص موسى/ب/ بن على طاووس، فالح السائل/ ابن 3
 



12 

 

 عمل به دستور اهل بیت است

 در باب اهمیت اهل بیت به دعا بر آن حضرت، ابن مقاتل می گوید:

 امام رضا )ع( فرمودند در قنوت نماز جمعه چه می گویید

 "گفتم: هر آنچه بقیه می گویند

 حضرت فرمود: آنگونه که بقیه می گویند نگو بلکه به این صورت قنوت بخوان:

 أیده و بمالئکتک حفه و رسلک و أنبیاءک به أصلحت بما یفتکخل و عبدک أصلح اللهم

 و سوء کل من یحفظونه رصدا خلفه من و یدیه بین من اسلکه و عندک من القدس بروح

 ولیک على خلقک من ألحد تجعل ال و شیئا بک یشرک ال یعبدک أمنا خوفه بعد من أبدله

 1"قدیر ءشی کل على إنک أنصاره من اجعلنی و عدوه و عدوک جهاد فی  له ائذن و سلطانا

 یا در توقیع شریف آن حضرت است که:

 (483ص / 2على/ج بن محمد بابویه، )ابن فرجکم ذلک فإن الفرج بتعجیل الدعاء أکثروا و

 

 تعجیل در فرج

 اگر دعا و خواندن و خواستن از روی حقیقت و درک نیاز به حضور امام  باشد این دعا

  .اجابت می شود

ه راوی می گوید: شنیدم که حضرت ابوعبد اللَّه صادق علیه السالم فرمود: خداوند ب "

 ابراهیم وحی فرستاد که برایش فرزندی متولد خواهد شد، آن جناب این خبر را به ساره

هیم داد. ساره گفت: آیا من فرزندی خواهم زایید در حالی که پیرزنم؟ پس خداوند به ابرا

ره( خواهد زایید و فرزندانش چهارصد سال عذاب خواهند شد به وحی فرستاد که او )سا

 . رد کردخاطر این که سخن مرا 

امام صادق علیه السالم فرمود: وقتی عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طول کشید، به 

درگاه خداوند چهل روز گریه و ناله کردند، پس خداوند به موسی و هارون وحی فرستاد 

 که بنی اسرائیل را خالص کنند، و از صد و هفتاد سال صرف نظر کرد. 

                                                           

 367ص / 1ج الحسن/ بن محمد المتعبّد طوسى، سالح و المتهجّد مصباح 1
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طور اگر این کار را بکنید خداوند فرج حضرت صادق علیه السالم افزود: شما نیز همین 

  1"، ولی اگر چنین نباشید این امر تا آخرین حدّ خواهد رسید.ما را می رساند

در کافی شریف روایات متعددی در زمینه تغییر قضا بوسیله دعا آورده شده که یک 

 روایت آورده می شود

برمی گرداند آنچه را که تقدیر بدرستیکه دعا   یقدر... لم ما و قدر قد ما یرد الدعاء إن

 2شده و آنچه که مقدر نگشته است

 

 نجات از حسرت در قیامت

دعا برای آن حضرت مصداق ذکر اهل بیت است و ذکر اهل بیت مانع حسرت روز قیامت 

 .است

 کان إال یذکرونا لم و جل و عز اهلل یذکروا لم قوم مجلس فی اجتمع ما: امام صادق )ع(

 3 القیامة یوم علیهم حسرة المجلس ذلک

لس اگر اجتماعی شکل گیرد و نه نامی از خدا برده نشود ونه نامی از ما اهل بیت, آن مج

 سبب حسرت در قیامت می شود. 
 

 خشنودی قلب معصوم از عمل او

دعا در حق امام در حقیقت نصرت زبانی اوست از این رو دعا کننده بر آن حضرت 

 مستحق دعای امام معصوم است

 ... فلما ع الرضا موسى بن علی موالی و سیدی على دخلت: قال الخزاعی دعبل حکى

  4لسانه و بیده بناصرنا مرحبا دعبل یا بک مرحبا لی قال مقبال رآنی

عبل, دعبل می گوید خدمت امام رضا )ع( رسیدم... ایشان به من فرمودند: آفرین بر تو ای د

 آفرین بر کسی که ما را با دست و زبانش یاری کند.  

                                                           

 131ص / 52ج ق/ 1403 تقى/ محمد بن باقر محمد بحار االنوار/ مجلسى، 1

 469ص / 2اسحاق / ج بن يعقوب بن محمد كافي/ كلينى، 2

 496 ص/  2ج كافي/كليني محمد بن يعقوب / 3

 242ص/ 44 باب/  45ج بحار االنوار/ عالمه مجلسي / 4
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مرحبای اول در خصوص دعبل است اما بعد از آن خشنودی امام شامل همه کسانی است 

 که با دست و زبان یاری حق می کنند. 

 

 مره یاران آن حضرت:قرار گرفتن در ز 

طبق روایت خواندن دعای عهد سبب می شود که قاری آن دعا جزء یاران امام عصر  

ر کلمه آن قرار بگیرد و حتی اگر از دنیا رفته باشد به دنیا باز گردد، خدای تعالی در قبال ه

 هزار حسنه به او عطا فرماید و هزار گناه از او محو نماید:

 قبله مات فإن السالم، علیه قائمنا أنصار من کان العهد بهذا صباحا أربعین اهلل إلى دعا من "

 :هو و سیئة، ألف عنه محا و حسنة، ألف کلمة بکل اهلل أعطاه و قبره، من تعالى اهلل أخرجه

  1"...العظیم النور رب اللهم

امام و دعای عهد دیگری را ابن طاووس می آورد که: خواننده این دعا نامش در دیوان 

ن عصر ثبت می شود و هنگام قیام آن حضرت او را به نام خود و نام پدرش می خوانند و آ

 دعا چنین است:

 و إمامنا المهدی المنتظر العدل القائم باإلمام إلیک أتقرب ... و یا واحد یا اآللهة إله یا اللهم

  2... رحم و فعفا ذلک أهل[ هو] و فعظم جل من یا أجمعین علیهم اهلل صلوات إمامنا ابن

 

 دیدار یار

 در روایت چنین آمده:

 على صل اللهم -الظهر صالة بعد و الفجر صالة بعد قال من :ع( قال اهلل عبد )أبو عنه"

  3"القائم یدرک حتى یمت لم فرجهم عجل و محمد آل و محمد

 عجل و محمد آل و محمد على صل اللهم "هرکس بعد از نماز های صیح و ظهر بگوید

 نمی میرید مگر آنکه امام زمان )ع( را مالقات کند. "فرجهم

                                                           

 663جعفر/ ص بن محمد مشهدى، المزار الكبير/ ابن 1

 334ص موسى / بن على طاووس، العبادات/ ابن منهج و الدعوات مهج 2

 368ص / 1الحسن/ ج بن محمد طوسى، المتعبّد/ سالح و المتهجّد مصباح 3
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ا ییا در روایت آمده هر کس این دعا را بعد از هر فریضه بخواند آن حضرت را در خواب 

 بیداری می بیند

  1... کان حیثما و کان أینما الزمان صاحب موالنا بلغ اللهم الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 دیداریافتن عمر طوالنی و 

ه روایت است که هر کس این دعا را بعد از نماز های واجب خود بخواند تا آن اندازه ک

مام ابخواهد عمر می کند )یا آنقدر زندگی می کند تا از زندگی خسته شود( و لیاقت دیدار 

 عصر را می یابد:

 و علیه صلواتک المصدق الصادق رسولک إن اللهم محمد آل و محمد على صل اللهم "

 یکره المؤمن عبدی روح قبض فی کترددی فاعله أنا ءشی فی ترددت ما قلت إنک قال آله

 النصر و الفرج ألولیائک عجل و محمد آل و محمد على فصل اللهم مساءته أکره أنا و الموت

شئت ]نام کسی را که می  من تذکر و قال فالن فی ال و نفسی فی تسوؤنی ال و العافیة و

 2 "خواهد می برد[

 

 شفا از بیماری

ماری مرحوم کفعمی روایتی را از امام صادق )علیه السالم( نقل می کند که برای درمان بی

داود بن زربی نوشت: یک صاع )یک من( گندم بخر، بر پشت بخواب و آن را بر روی سینه 

 ات بپاش و بگو: 

شَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، وَمَکَّنْتَ لَُه المُضْطَرُّ کَاللّهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بِاسِْمکَ الـَّذِی إذَا سَألَکَ بِِه 

مَّد وَالِ مُحَمَّدٍ وَأنْ تُعَافِیَنی فِی األرْضِ، وَجَعَلْتَهُ خَلِیفَتَکَ عَلَى خَلْقِکَ، أْن تُصَلِّیَ عَلَى مُحَ

  .مِنْ عِلَّتی

ز ارر و بدى را خدایا من تو را مى خوانم به حق آن اسمى که وقتى مضطر تو را بخواند ض

 وى بردارد و او را در زمین مسلط کنى و وى را خلیفه بر خلق خود قرار دهى اینکه بر

 .محمد و اهل بیت وى درود بفرستى و مرا از بیماریم برهانى

                                                           

 61ص / 83ج تقى/ محمد بن باقر محمد بحار االنوار/ مجلسى، 1

 284ص فضل / بن حسن طبرسى،مكارم االخالق/  2
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سپس بنشین و گندم را از اطرافت جمع کن و همان را تکرار کن و به هر مسکینى مدى 

  1مان دعا را بخوان.و مجدد ه  )ده سیر( از آن گندم بده

دادند  داوود گفت : این کار را کردم مثل اینکه از زنجیررهایى یافتم و دیگران نیز انجام

 .و نتیجه گرفتند

 

 خالصی از بند

کفعمی در مصباح نقل می کند که حضرت حجت به محبوسی دعایی را یاد داد که بوسیله 

 آن دعا از بند رهایی یافت

 2الخفاء... برح و البالء عظم اللهم[ إلهی] 

 

 نجات از فتنه های دوران غیبت

در کنار ثبات قدم در پذیرش والیت اهل بیت مسئله دعا برای تعجیل فرج یک مسئله 

کلیدی است تا آنجا که یکی از شرایط نجات از ورطه های دوران غیبت به حساب آمده 

 است.

 من إال الهلکة من فیها ینجو ال "در روایتی امام عسکری به احمد بن اسحق می فرماید:

 3"فرجه بتعجیل للدعاء فیها وفقه و بإمامته القول على جل و عز اهلل ثبته

ت در دوران غیبت کسی نجات نمی یابد اال کسانی که خدای تعالی آنها را در امامت ثاب

 توفیق دهد. قدم نگه دارد و او را به دعا برای تعجیل فرج

 

 استغفار مالئک

به دعای افتتاح که طبق نقل اقبال؛ خواندن این دعا در شب های ماه  دعای معروف

 رمضان سبب می شود مالئک دعا را بشنوند و برای خواننده این دعا استغفار کنند:

                                                           

 150ص عاملى/ على بن ابراهيم المصباح/ كفعمى، 1

 176عاملى/  على بن ابراهيم كفعمى،المصباح/  2

 384ص / 2على/ ج بن محمد بابويه، كمال الدين/ ابن 3
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  1بمنک... للصواب مسدد انت و بحمدک الثناء افتتح انی اللهم

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 نتایج رسید:از مجموع آنچه ذکر شد می توان به این 

 تعجیل فرج مورد عنایت اهل بیت بوده به طوری که هم برای تجیل فرج دعا می کرده اند

هم سایرین را بر این امر ترغیب و تشویق می نموده اند لذا عمل به دستور ایشان هم 

شخص منتظر را از لحاظ رفتاری شبیه اهل بیت می کند و هم از آن جهت که به دستور 

 ه مورد توجه و لطف خدای تعالی قرار می دهد.ایشان عمل نمود

قیامت یکی از صحنه های هول انگیز است و نجات از آن هول ها از اهم خواسته های  

 یک مومن است، کسی که به یاد اهل بیت و امام عصر می پردازد از هول و اضطراب قیامت

 خالصی می یابد.

رد و است مورد دعای ایشان قرار می گیاز آنجا که او با زبان به یاری اهل بیت پرداخته 

 دعای ایشان نیز بر اساس روایت مستجاب است.

یافتن عمری طوالنی و لیاقت دیدار با آن حضرت از بزرگ ترین آرزوهای فرد منتظر 

 است با دعا به آن حضرت و خواندن ادعیه صادره می توان به این سعادت دست یافت.

دی)عجل اهلل تعالی فرجه( از بزرگ ترین و عالی قرار گرفتن در زمره یاران حضرت مه

ترین خواسته های یک مومن واقعی است که در کنار عمل به سایر وظایف از طریق ادعیه 

 می توان به این مهم دست یافت.

یافتن  نه تنها مشکالت آخرتی  بلکه مشکالت دنیایی مانند بیماری ها نیز با عنایت و توجه 

ه رتفع گردند. منتظر، از بند رنج جسم خالصی می یابد تا عالوبه آن حضرت می توانند م

 بر سعادت آخرت زندگی سعیدی را پیش رو داشته باشد.

رجه فآنانی که اسیر بند ظالمین هستند با دعا و توجه به صاحب الزمان )عجل اهلل تعالی 

 الشریف( خالصی می یابند.

                                                           

 138ص /1موسى/ ج بن على طاووس، ابن باألعمال/ اإلقبال 1
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های پیش روی مومنین است که یکی  فتنه ها و بالهای آخرالزمان از نگرانی ها و چالش

 از راه های نجات از این مهالک دعا برای تعجیل فرج است.

 خواندن دعا مورد توجه مالئک است لذا آنان برای خواننده دعا، استغفار می کنند.

از همه مهم تر آنکه  این دعاها می توانند فرج را نزدیک تر کنند تا جامعه جهانی زودتر 

 باری خالصی یابند. از بند بی بند و

پس دعا برای آن موعود الهی پر خیر و برکت تر از آن است که تصور می شود، جامعه  

شیعه از طریق ادعیه مهدوی این مسیر پر خطر را با اطمینان و صالبت بیشتری می تواند 

 عبور کند.

مراه دارد. رواج بیشتر این ادعیه و تبلیغ و تبیین آن ها خیرات و برکات فراوانی را به ه

مایه امید و نشاط جامعه و ایمنی از خطرات فراوانی است که روز به روز به حجم آن ها 

 افزوده می شود.

رواج فرهنگ دعا خوانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب، گسترش 

ادعیه در مدارس، قرار گرفتن این متون در متن درسی محصلین می تواند از ابتدایی ترین 

 رق در جهت بسط و گسترش این فرهنگ و حفظ جامعه شیعه از خطرات فراوان باشد.ط
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