
 دعا کنیم؟) عج(چرا باید براي ظهور امام مهدي 
 

براي تعجیل در فرج و ظهور من بسیار «:در توقیعی که براي اسحاق بن یعقوب فرستاده اند، تأکید فرموده اند) عج(حضرت ولی عصر
  «.دعا کنید که همانا فرج من، فرج و گشایش خود شماست

آیت اهللا موسوي اصفهانی در کتاب مکیال المکارم در فوائد دعا . دعاي فرج در زمان غیبت فواید فراوانی براي دعا کننده دارد: مهر
نجات دهنده از مهلکه و ) عج(دعا براي ظهور امام مهدي )2.(فایده بر می شمارد 90،براي دعا کنندگان فرج، )عج(براي قائم

به خدا «: چنانچه حضرت امام حسن عسکرى علیه السالم به احمد بن اسحاق فرمودند. ستسرگردانی هاي آخر الزمان ا
او را بر اعتقاد به -عزّ و جلّ- غیبت خواهد کرد غیبتی،که در آن نجات نخواهد یافت مگر کسى که خداى]فرزندم مهدى![سوگند

 (3(».امامتش ثابت دارد و به دعا کردن براى تعجیل فرجش توفیق دهد
 .گشایش و فرج براي عموم انسانها و به خصوص شیعیان است) عج(هور امام مهدي اما ظ

که علم  -توانیم عظمت آن روزگار پرشکوه را  هرچند ما تا وقتی که از زندان غیبت رهایی نیابیم و عصر ظهور را درك نکنیم ، نمی
در ) عج(دریابیم ،به روایاتی که از اجداد طاهرین امام به گونه کامل  - گیرد  و آگاهی ، عدالت و توانایی سراسر گیتی را فرا می

) علیه السالم(شما را به ظهور مهدي) :صلی اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر اکرم: خصوص روزها و روزگار بعد از ظهور تمسک می جوییم
صلی اهللا علیه (هاي پیروان محمدو دل... ;زمین را پر از عدالت می کند همان گونه که از جور و ستم پر شده است ;بشارت می دهم

 (4.(را پر از بی نیازي می کند، و عدالتش همه را فرا می گیرد) وآله وسلم
آسمانها بارانش را مثل ناودان فرو می فرستد و زمین همه ي روئیدنیهایش را بیرون می آورد و هیچ نباتی را ذخیره و احتکار »

) عج(در دولت امام مهدي«)6( ».ش را آشکارمی کند و برکاتش را نمایان می سازددر آن روز زمین گنجهاي پنهان«) 5(».نمی کند
آبها فراوان و نهرها امتداد می یابد و زمین خوردنیهایش را دو چندان ظاهر می کند و همه ي گنجهاي پنهان استخراج می 

از خالفت و دولت او، اهل آسمان و زمین و «: در حدیث حذیفه بن یمان از پیامبر صلی اهللا علیه وآله وسلم آمده است) 7(».شود
در آخرالزمان به امت من از سوي «: ازحضرت رسول صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت است) 8(» .پرندگان آسمان راضی خواهند بود

فرار از آن را تر از آن را نشنیده است ، به طوري که انسان پناهگاه و راه  رسد که کسی سخت ها گرفتاري شدیدي می سالطین آن
نماید همان  فرستد که زمین را پر از قسط و عدالت می پس خداوند مردي از عترت و اهل بیت من را به سوي آنان می. یابد نمی

بارد و زمین گیاهان خود  ساکنین زمین و آسمان او را دوست دارند و آسمان باران خود را می. گونه که از ظلم و جور پر شده باشد
کنند کاش  زندگی آنچنان خوشایند و سرورآفرین است که زندگان آرزو می. دارد د و چیزي از آن را در خود نگه نمیرویان را می

 (9(».نماید هایی است که خداوند در آن عصر به مردم زمین می این آرزو به خاطر خوبی. بودند ]زنده[مردگانشان 
هدي علیه السالم ، درندگان با یکدیگر در صلح و آرامش خواهند در حکومت حضرت م«: فرمایند می) ع(حضرت امام حسن مجتبی

شمار  سازد و وى مال و سرمایۀ بى هایش را براى او خارج مى زمین گنجینه: نقل شده است که فرمود) ص(از رسول خدا ) 10(».بود
آنکه حضرت آنجا را آباد و معمور در روي کره ي زمین هیچ نقطه ي خراب و ویرانی نمی ماند مگر ) 11.(کند بین مردم پخش مى

به قدري آبادانی فراوان می شود که زنی از سرزمین عراق تا شام پیاده اگر طی طریق کند در تمام مسیر روي ) 12.(می سازد
در آن روز زمین گنجهاي پنهانش را آشکارمی کند و «) 13. (سبزیها و نباتات گام برمی دارد و زمین خشک و بایري نخواهد دید

 (14(».رکاتش را نمایان می سازدب
ماند مگر آن که خداوند به وسیله ما اهل بیت  سرانجام در عصر ظهور هیچ فرد نابینا و زمینگیر و مبتال باقی نمی«) : ع(امام حسین 

جاد علیه السالم نقل در روایتی که امام صادق علیه السالم از امام باقر علیه السالم ، از امام س) 15(».نماید بال را از او برطرف می
برد و توانایی او را  هر گاه قائم قیام نماید ، خداوند مرض را از هر فرد مؤمن می«: اند تصریح شده است ، آن حضرت فرمودند نموده



در آن زمان امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتی آن چنان از «):ص(رسول خدا )16(».گرداند به سویش برمی
هر کس نزد مهدي آید و . رخوردار نشده باشد، زمیت بتمامه محصول دهد و هیچ را از آنان دریغ ندارد، و اموال انبوه شودنعمت ب

در سال دو بار به مردم مال ببخشد و ) ] عج(امام مهدى [«): ع(امام باقر )17(».بگیر: مهدي بی درنگ گوید -به من مالی ده : گوید
تا نیازمندى به زکات باقى نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند، و ایشان . . . نان دهددر ماه دوبار امور معیشت بدا

، و مردم بیرون آیند و ) براى دستیابى به محتاجى(ها بگردند  هایى نهند و در اطراف خانه پس آنان زکات خویش در کیسه. نپذیرند
روز کسى آنچنان بخشش اموال نکرده  دست به بخشش گشاید، چنانکه تا آن پس. . . ما را نیازى به پول شما نیست:گویند
 (18(».باشد

اي موالي من ؛ کسی از شیعیان شما بمیرد و به برادران دینی و به مخالفین خود قرض : عرض نمود) ع(مفضّل به امام صادق 
کند این است که منادي  مهدي علیه السالم شروع میاول کاري که « :شود ؟امام صادق علیه السالم فرمودند  داشته باشد ، چه می
تا آنجا که سیر و خردل را به . آگاه باشید هر کس یکی از شیعیان ما به او قرضی دارد آن را بگوید : کند در تمام عالم ندا می

 (19( ».دده ها را به مالکش می ها که آن هاي بسیار از طال و نقره و زمین کند تا چه رسد به مال صاحبش رد می
باهم در ارتباط باشید و به یکدیگر نیکویی کنید و باهم مهربانی نمایید ، سوگند به کسی که دانه را شکافته و روح «) ع(امام صادق 

رسد که احدي از شما جایی براي مصرف دینار و درهم خود نداشته باشد ، یعنی در زمان ظهور  دمد ، حتماً زمانی بر شما فرا می می
نیاز  یابد که پول خود را در آن مورد خرج کند ، زیرا به فضل خداوند و ولی او تمامی مردم بی م علیه السالم جایی نمیحضرت قائ

 .خواهند بود
آن زمان که شما امامتان را نیابید ، پس همین گونه خواهید بود تا زمانی بر : این چه زمانی خواهد بود ؟حضرت فرمودند : گفتم 

کند ، این در زمانی خواهد بود که از هر زمان به ظهور آن حضرت بیشتر ناامید  ن گونه که خورشید طلوع میشما طالع شود هما
 .باشید

ها را از خودتان دور کنید ، به راستی من شما را برحذر نمودم  پس بپرهیزید از این که شک کنید یا خود را به شک بیندازید ، شک
 (20(».شما و ارشاد شما را خواهانماز خداوند توفیق . پس برحذر باشید 

دانش در دلهاي مؤمنین انداخته می شود، در آن زمان مؤمن، نیازي به دانش برادر :روایت شده که فرمودند) ع(از امیرالمؤمنین 
 (21.( ایمانی خویش پیدا نمی کند

سر مردم نهد، پس به عقلهایشان کمال و به  زمانی که قائم ما اهل بیت قیام کند، دستش را روي: فرموده اند) ع(امام محمد باقر 
 (22.(فکرهایشان رشد بخشد

حرف است و  2اند  آورده) تاکنون(شود، تمام آنچه پیامبران  حرف تشکیل مى 27علم و دانایى از : فرموده اند) ع(امام صادق 
گر را آشکار سازد، و میان مردمان بپراکند، حرف دی 25آنگاه که قائم ما قیام کند . اند حرف تاکنون نشناخته 2مردمان بیش از این 

به راستی آن گاه که : فرمودند) ع(امام صادق )23.(حرف را گسترش داده باشد 27بدانها ضمیمه سازد، تا ) نیز(حرف را  2و آن 
ها و  نجا که میان آنتا آ) افزاید ها می بر قدرت آن(کند  ها و چشمان شیعیان ما کشش ایجاد می قائم ما قیام نماید خداوند در گوش

کنند در حالی که او در مکان  شنوند و به او نگاه می ها می گوید و آن او با آنان سخن می. نیست ) واسطه(حضرت نیازي به پست 
حکومت را بر اساس عدالت : هنگامى که قائم قیام کند«:نیزمى خوانیم) علیه السالم(در حدیثی از امام صادق) 24.(باشد خود می

زمین برکاتش را خارج .و جاده ها در پرتو وجودش امن و امان مى گردد. و ظلم و جور در دوران او برچیده مى شود.مى دهدقرار 
 .و هر حقّى به صاحبش مى رسد. مى سازد

ود را در این هنگام زمین گنجهاى خ.داورى مى کند) صلى اهللا علیه وآله وسلم(و محمد) علیه السالم(در میان مردم همانند داوود
و کسى موردى را براى انفاق و صدقه و کمک مالى نمى یابد زیرا همه مؤمنان بى . و برکات خود را ظاهر مى کند.آشکار مى سازد



پیروى کنید، ) »ع«امام مهدى (بدانید اگر شما از قیامگر مشرق «: فرمود) ع(امیرالمؤمنین امام علی ) 25(».نیاز و غنى خواهند شد
را از ) زندگى(آسوده شوید، و بار سنگین ) در راه دستیابى به امور زندگى(تا از رنج طلب و ظلم ... امبر درآورد شما را به آیین پی

 (26(».هاتان بر زمین نهید شانه
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