
  بسمه تعالي
  

  لفدا   ارواحنا لهچهل اثر دعا براي تعجيل در ظهور امام عصر
  

نوشـته شـده اسـت بـيش از      )الـشريف  فرجـه  تعـالي  اهللا عجـل ( اش بنا به دستور امام زمان      نويسنده ي كه به گفته  مكيال المكارم   در كتاب   
اين فـضائل كـه       با تلفيق بعضي از    كهل بيان شده است      با شرح و تفضي    عصريكصد فضيلت و اثر دعا براي تعجيل در ظهور امام           

  .ذكر شده استحضرت آن نزديك به يكديگر بود و با انتخاب بعضي ديگر چهل مورد از نتايج دعا براي تعجيل در ظهور 
  

  .ـ فرج و گشايش حقيقي دعا كننده1
  .هاي الهي ـ زياد شدن نعمت2
  . جلب عنايت و محبت ائمه اطهار استي ـ مايه3
  ).و افضل اعمال انتظار فرج است(  منتظر بودن استي ـ نشانه4
  .شود ـ شيطان از دعا كننده دور مي5
  .ماند هاي شيطان در امان مي هاي آخرالزمان و دام از فتنهـ 6
  .كنند او را دعا مي) ع(ـ امام زمان و ائمه اطهار7
  .كنند او را شفاعت مي) ع(ـ امام زمان و ائمه اطهار8
  .رسد  به اجابت ميـ دعايش9

  .گردد ـ بال از او دفع مي10
  .شود ـ روزيش زياد مي11
  .گردد ـ گناهانش آمرزيده مي12
  .شود بيداري نصيبش مي زيارت آن حضرت در خواب وـ 13
در زمان ظهور حضرت    اگر پيش از ظهور از دنيا برود،        ـ  14

  .كند رجعت مي
  .يابد ـ ايمانش فزوني مي15
  .رسد يامبر ميـ به فيض برادري پ16
نزديـك  ) عـج ( دعاي او فرج امام زمـان      ي  ـ به واسطه  17
  .گردد مي
  .ـ به عهد الهي وفا كرده است18
  .شود آثار و فوائد نيكي به والدين به وي داده ميـ 19
  .گردد ـ سبب طول عمر مي20
  .گردد ـ فهمش از قرآن بيشتر مي21

  .ماند هاي اخروي در امان مي ـ از عقوبت22
  .شود نگام مرگ با وي مدارا ميـ در ه23
  .گيرد  با وي قرار مي)ع( اميرالمومنين علي ي در درجهـ 24
  .گردد ترين خلق در نزد پروردگار عالم مي ـ محبوب25
  .گردد ـ سيئاتش به حسنات تبديل مي26
  .كند ـ خداوند او را در عبادت تاييد مي27
  .ودش ـ به بركت او، عقوبت و بال از اهل زمين دور مي28
  .شود  به او داده مي)ع(اهي امام حسين ونخوـ ثواب خ29
  .گردد درخشان ميـ در روز قيامت نورش 30
كـاران     هفتاد هـزار تـن از گنـاه        ي  ـ شفاعت او درباره   31

  .شود پذيرفته مي
  .شود ـ بي حساب داخل بهشت مي32
  .كنند ميـ فرشتگان براي او استغفار و در حقش دعا 33
  .دهند ام بندگان را به او ميـ ثواب عبادت تم34
  .يابد  ميا ر)ص (اهللا ـ ثواب شهادت در ركاب رسول35
  .يابد را مي) عج(ـ ثواب شهادت در ركاب امام زمان36
الحرام   ـ ثواب حج و عمره و دو ماه اعتكاف در مسجد          37

  .رسد  آنها به او ميي و روزه
  .گردد ـ صدهزار حاجت او در قيامت روا مي38
ـ ثواب هزار سال خدمت پروردگار كه يك چـشم بـر            39

  .دهند به او ميرا هم زدن در آن معصيت نباشد 
 هفتاد و پنج هزار فرشته را بر سـر او  ي ـ خداوند سايه 40
  .گستراند مي

  

  )مكيال المكارمكتاب  ي از نويسنده(: چند تذكر
گردد چون عموم     ه هرگونه كه باشد حاصل مي     ـ فوائد ياد شده و مكارم مزبور با دعا كردن به هر زبان و ب              1

  شود  انواع را شامل ميي و اطالق داليلي كه در مورد آنها هست تخصيصي نگرفته است و همه
ها با بسيار دعا كردن براي تعجيل فرج موالي قائم مـا عجـل اهللا تعـالي فرجـه حاصـل               ـ بيشتر اين كرامت   2

  ».يل فرج بسيار دعا كنيدو براي تعج « : آن حضرت فرمودهزيرا گردد مي
  .پذيرد ها امكان مي ها و زشتي  تقوي و پاكسازي نفس از بديي ـ كمال اين آثار با تحصيل ملكه3



  :خوانيم ف شيعه در زمان غيبت ميي آداب دعا و وظاي المكارم درباره در جلد دوم كتاب مكيال
  : له الفداء  روحياز اوقات مخصوص دعا براي امام زمان

  1 به طور عموم و به خصوص پس از نماز صبح استروز جمعه
  و از آداب دعا براي آن حضرت آن است كه مستحب است

  2دعا در جمع باشد
  )عج(و مستحب است در دعا براي امام زمان

  3صدا بلند گردد
  :و از وظايف شيعه در زمان غيبت آن است كه

  4در مجالس ذكر فضايل و مناقب آن حضرت شركت كنند
  :هو ديگر آنك

  5بر فراق آن حضرت گريه كنند و بگريانند
  6.بر اين دعا مداومت داشته باشند                                  و

  

   ها براي انجام اين دسـتورات مهـم شـركت در مراسـم قرائـت            فرصتيكي از بهترين    
اهللا تعـالي    الـسالم و از امـام زمـان عجـل            است كه از امـام صـادق عليـه         دعاي ندبه 

دارد و اغلـب مـضامين    ها زنده نگه مي الشريف نقل شده و حالت انتظار را در دل      فرجه
  . استگرديده آن از آيات قرآن اخذ ي عاليه

السالم است كـه در عـين حـال نكـات              در واقع زيارتي از امام زمان عليه       دعاي ندبه 
  7. اصول عقايد را آشكار كرده و وظايف شيعيان را تعليم داده استي برجسته

و سراسر ذكر مناقب اهل بيت است و شامل مطالبي براي گريستن بر مظلوميت اهل بيـت و                  (
  .)باشد الفداء مي له فراق ولي عصر روحي

 

                                                 
  
 
 

  

 16ـ  كتاب ندبه و نشاط ص 7     260ـ ص6    246ـ ص 5    238ـ ص4    101ـ ص 3     101ـ ص2   56ـ ص 1
  
  

 


