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الدعاء  أکثروا  »و  می فرماید:  اربعه  ُنّواب  از  یکی  به  شریف  توقیع  مهدی؟جع؟در  امام 
بتعجیل الفرج، فإّن ذلک َفَرُجکم«.2 1

این نوشتار با توجه به چگونگی ترکیب نحوی عبارات حدیث، معانی مختلف آن را 

بیان می کند: 

کلمۀ پیش از خود اشاره  کلمۀ »ذلک« از اسماء اشاره است و به یکی از سه  الف _ 

دارد؛ بنا برمشاٌر الیه، معنای جمله نیز تغییر می کند: 
1_ »ذلک« اشاره به جملۀ »اکثروا الدعاء« باشد؛ معنی عبارت شریف چنین می شود: 

فرج، سبب  برای  کردن  زیاد دعا  کنید که همانا  زیاد دعا  فرج  زود رسیدن  »برای 

گشایش در کارهای خودتان است«.

2_ »ذلک« اشاره به »تعجیل الفرج«باشد؛ یعنی »زیاد دعا کنید برای زود رسیدن فرج؛ 

همانا تعجیل فرج، سـبب گشـایش در کارهای شماسـت«. این معنا به روایاتی که 

فتنه های شـوم آخرالزمان را ترسـیم کرده و سـبب طوالنی شـدن غیبت اسـت اشاره 

دارد؛ زمان غیبت که طوالنی شود، عّده ای می گویند: »یف أی واد سلک و بأی واد 

هلـک... .«؛ اگـر چنیـن منجـی ای وجـود داشـت حتمـًا ظهـور می کـرد؛ اگـر هـم بـوده 

هـالک شـده اسـت«؛ پـس مهم تریـن اثـر تعجیـل فـرج، دفـع شـبهات مخالفیـن و  از 

بین بردن ناامیدی در انسـان اسـت.

3_ »ذلــک« اشــاره بــه کلمــۀ »الفــرج« باشــد. ایــن کلمــه خــود چهــار معنــی دارد کــه بنــا 

بــر هریــک از معانــی، مفهومــی از روایــت بــه دســت می آیدکــه بــه هرکــدام از آن هــا 

مختصــرًا اشــاره می کنیــم: 

1. مدرس دروس حوزه علمیه قم و پژوهشگر دینی. 
2. طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، 492/2؛ یزدی حائری، علی بن زین العابدین، الزام الناصب، 

.377/1

ج«  چند نکته در معنای حدیث »امر به دعای فر 2

]عبدالرسول یزدی نژاد1[
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3_ 1_ »الفرج« به معنای»گشایش در کارها« و الف و الم آن »ال جنس« باشد؛ یعنی 

»برای گشایش و رفع مشکالت از کارتان بسیار دعا کنید که قطعًا گشایش کارتان در 

بسیار دعا کردن است«.

این معنا مناسب است، اّما در این توقیع شریف با سیاق کالم سازگاری ندارد؛ زیرا 

روایت در مقام بیان ظهور است نه گشایش مادی هرکس در کار خود؛ به عالوه پایان 

عبارت هم با این معنا منافات دارد و تحصیل حاصل است.

3_ 2_ »الفرج« به معنای لغوی »گشایش در کارها« و الف و الم برای تعریف و عهد ذهنی 

تعبیر،  این  با  است.  منظور  صاحب االمر؟جع؟  کار  در  گشایش  همان  که  باشد 

روایت چنین معنا می شود: »اگر برای گشایش امر ظهور دعا کنید، در کار خودتان 

که  معناست  بدان  این  می گردد«.  آسان  مشکالتتان  و  شده  حاصل  گشایش  نیز 

مشکالت دوستان حضرت با آن وجود شریف پیوندی نزدیک دارد و هرگاه ِگِرهی 

در زندگی کسی می افتد _ چه بداند و چه نداند _ آن حضرت محزون می گردد.

ُرَمیله می گوید: 
در زمان حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز جمعه، تب و درد شدیدی بر 
من عارض شد؛ احساس ناتوانی و ضعف داشتم. با خود گفتم: »چیزی 
با فضیلت تر از این نیست که آبی بر خود ریزم ]تا کمی تبم ساکن شود[ 
و فریضۀ نماز جمعه را پشت سر امیرالمؤمنین؟ع؟ بخوانم«. چنین کردم 
خطبه  تا  منبررفت  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟  هنگامی که  رفتم.  مسجد  به  و 
بخواند، دوباره تب و درد به سراغم آمد؛ وقتی حضرت از خطبه و نماز فارغ 
دنبالش داخل شدم.حضرت  به  و من هم  داراإلماره شد  گشت، داخل 
فرمود: »ای رمیله! دیدم به خود می پیچیدی؟!« عرض کردم: »بله؛ و شرح 
ماجرا را بیان کرده و گفتم: ›چیزی که مرا به حرکت درآورد، اشتیاق اقتدا 
کردن به شما در نماز  بود.‹« حضرت فرمود: »ای رمیله! هیچ مؤمنی بیمار 
نمی شود مگر اینکه ما هم به بیماری او مریض می شویم؛ و هیچ مؤمنی 
محزون نمی شود مگر اینکه ما هم با او محزون می گردیم؛ و هیچ مؤمنی 
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دعا نمی کند مگر اینکه ما آمین گوی دعایش هستیم؛ و هرگاه هم ساکت 
فدای  مرا  خدا  امیرالمؤمنین!  »یا  می کنیم«.گفتم:  دعا  او  برای  ما  باشد، 
یا  بودند؟  در مسجد  تو  با  که  بود  برای کسانی  این ]سخنت[  آیا  کند!  تو 
مؤمنانی هم که در اطراف جهان هستند، چنین اند؟«فرمود: »ای رمیله! 

در هرزمانی، هیچ مؤمنی در شرق زمین و غیر آن از ما پوشیده نیست«.1

»برای  بدانیم:  ولی عصر؟جع؟«  عام  »ظهور  اصطالحی  معنی  به  را  »الفرج«   _3  _3

تعجیل در ظهور جهانی من بسیار دعا کنید که همانا سبب گشایش در کارهای 

شما، ظهور عام است«. با توجه به این تعبیر، مفهوم کالم حضرت چنین است: تا 

وقتی بر من فرجی نباشد در کارهای شما هم گشایش تاّم و کاملی حاصل نمی شود؛ 

سراسر دنیا را فتنه ها و بالها فراگیرد و اگر هم مشکلی از کسی حل شود، جزیی و 

اندک خواهد بود. چون وقتی خورشید، پشت ابر باشد، سرمای ظلم و جهل، گیتی 

را فرامی گیرد و تا ابرهای تاریک کنار زده نشوند، کسی نمی تواند کاماًل از خورشید، 

طراوت بخش  گرمایی  ولی  دارد،  نور  زمستان  آفتاِب  همان طورکه  ببرد.  بهره ای 

ندارد، پیش از ظهور بقیة اهلل؟ع؟ نیز کسی آسایش مطلق ندارد.

این تعبیر با عالئمی که در روایات زمان غیبت وجود دارد و اوضاع جهان پیش از 

فرج را بیان می دارد، سازگارتر است.

3_ 4_ »الفرج« به معنای »ظهور خاص حضرتش در قلوب شیعیان، و برای هرکس فرجی 

به تناسب قابلیت های او« باشد. با این تعبیر، روایت هم چنین معنا می شود: »برای 

تعجیل ظهور  نور  والیت من در قلوب خود و آمادگی درک فیض الهی و توفیق زیارت 

من، بسیار دعا کنید که گشایش در ِگِره های مادی و معنوی شما با ظهور خاص به 

دست می آید«. با توجه به این معناهرکس می تواند درخواست کند تا نور مبارک 

حضرت بر قلب او بتابد و آماده درک حضور شده و به دیدارش نائل آید. چنان که در 

عصر غیبت، برخی سعادت داشته و آن وجود مقدس را زیارت کرده اند.

1. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، 141/26.
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اّما این معنی، مستلزم تخصیص اکثر است و با ظاهر روایات دیگر سازگاری ندارد؛ 

زیرا اگر بنا باشد تمامی خلق به ظهور خاص نائل شوند، دیگر جایی برای ظهور 

جهانی باقی نمی ماند و این با حکمت غیبت همسو نیست.

3_ 5_ الزمۀ ظهور عام، فرج خاص و آمادگی قلوب برای شرفیابی به حضور باهر النور 

آماده شده  نیز در این است که دل بندگان  بقیة اهلل األعظم؟ع؟ است. سّر غیبت 

قیام  از  زیرا  دارند؛  پاکیزه  را  خود  نفوس  و  سازند  پاک  گناهان  از   را  خود  به تدریج  و 

قائم؟ع؟، به قیامت صغرا تعبیر شده است؛ و همان طورکه در قیامت کبرا، جایی 

برای انجام اعمال صالحه و طالحه وجود ندارد، در قیامت صغرا نیز اگر نفوس، آماده 

نبوده و تربیت نشده باشند، الَجَرم در مقابل آن حضرت تسلیم نخواهند بود. جملۀ 

میخ ألمره«که در دعاهای مختلف آمده، درسی است که متذکر معنای فوق 
ّ
»و املسل

)آماده شدن در زمان غیبت، برای تسلیم بودن در مقابل اوامر حّجت خدا( است.

 در روایات بسیاری وارد شده که رسول اکرم؟ص؟ فرمود: »أفضل أعمال أّمت إنتظار الفرج«؛ 
بافضیلت ترین اعمال اّمت من، انتظار فرج است.1

امام سّجاد؟ع؟به ابوخالد فرمود: 
غیبت ولی خدا که دوازدهمین وصی رسول خداست، طوالنی می شود. 

منتظر  و  داشته  اعتقاد  امامتش  به  که  غیبتش  زمان  اهل  خالد!  ابا  ای 

ظهورش باشند، برترین اهل هر عصرند؛ زیرا خدای تعالی، عقل، فهم و 

عنایاتی به آن ها عطا فرموده که غیبت، نزدشان به منزلۀ مشاهده است و 

مرتبه ای برایشان قرار داده که چون جهادگران با شمشیر نزد رسول خدا؟ص؟ 

و  ما  راست کردار  شیعیان  و  حقیقی  شدۀ  پاکیزه  بندگان  ایشان  هستند. 

خوانندگان مردم به دین خدا در آشکار و نهان هستند.

نیز فرمود: »انتظار فرج آل محمد از بزرگ ترین فرج هاست«.2

1. ابن بابویه، علی بن حسین، اإلمامة والتبصرة، 163.
2. مجلسی، محمد باقر، همان، 31/52؛ طبرسی، احمد بن علی، همان، 50/2.
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ابو بصیر نقل می کندکه امام صادق؟ع؟ فرمود: 
»]این حدیث[ در مورد کسی است که در غیبت قائم ما، به امر ما چنگ زند؛ 

چنین کسی هیچ گاه قلبش بعد از هدایت گمراه نمی شود«. گفتم: »فدایت 

آن در  فرمود: »درختی است در بهشت که اصل  شوم! طوبی چیست؟« 

خانۀ علی بن أبی طالب است و مؤمنی در بهشت نیست مگر در خانه اش 

شاخه ای از طوبی وجود دارد؛ این است فرمودۀ خدای تعالی>طوبی لهم و 
حسن مآب<1«.2

رسول خدا؟ص؟به علی؟ع؟ فرمود: 
یا علی!... باور داشته باش که برترین مردم از حیث یقین، گروهی هستند 
از  که در آخرالزمان می آیند درحالی که پیامبر را ندیده و حّجت خدا هم 
آن ها پنهان است؛ ولی به سیاهی در سفیدی ]=روایاتی که در کتاب ها به 

دستشان رسیده[ ایمان آورده اند.3

امام سجاد؟ع؟ فرمود: 
هرکس بر والیت ما در زمان غیبت قائم ما ثابت قدم باشد، خداوند پاداش 

هزار شهید مثل شهدای بدر  و  ُاحد را به او عطا فرماید.4

امام صادق؟ع؟ فرمود: 
 هرکس از شما با اعتقاد به امامت ما بمیرد و منتظر ظهور صاحب االمر؟جع؟ 

باشد، مثل کسی است که در خیمۀ قائم باشد.5

با دقت در احادیث باال، معنی ظهور خاص چنین معلوم می شود که هرکس می تواند 
جزء اصحاب و خادمین حضرت در حضور و غیبت باشد و اجر یاری حضرت را درک 

1. رعد/29.
2. مجلسی، محمد باقر، همان، 123/52.

3. همان، 125؛ صدوق، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه، 366/4.
4. طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الوری، 402؛ مجلسی، محمد باقر، همان.

5. همان؛ برقی، احمد بن محمد خالد، محاسن، 173/1.
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کند. اگرچه ظهور عام هم صورت نگرفته باشد؛ پس باب فیض الهی همیشه باز است 
و منحصر به زمان و مکان خاصی نیست.

اگر تمامی دوستان حضرت، به ظهور خاص برسند، اسباب ظهور جهانی آماده می شود 

و همۀ خلق از ظلمت غیبت و فتنه های آخرالزمان نجات پیدا می کنند.

دّقت  اگر  بلکه  باشد؛  همین  الفرج«،  بتعجیل  الدعاء  »أکثروا  حقیقی  معنای  شاید  پس 

بیشتری در روایات شود، تعیینًا معنای »ظهور خاص« به دست می آید که مقدمۀ »ظهور 

عاّم« است. امام زمان؟جع؟ در بسیاری از تشّرفات اولیا به محضرشان فرموده اند: »اگر یاری 

داشتم، ظهور می کردم«؛ یا فرمودند: »اگر چهل نفری که جّدم امیرالمؤمنین؟ع؟ برای گرفتن 

حّق خود طلب کرد، می یافتم، هرآینه از پردۀ غیبت بیرون آمده و حّق خود را می ستاندم«.

در پاسخ این سؤال که آیا با وجود بسیاری دوستان اهل بیت؟مهع؟ در سراسر دنیا، هنوز 
ائمۀ  سخنان  در  توجهی  اندک  با  گفت:  باید  نشده اند؟  فراهم  حضرت  آن  اصحاب 
زمان؟جع؟  امام  اصحاب  می شودکه  معلوم   _ صلوات اهلل علیهم اجمعین   _ طاهرین 
شباهت زیادی به یاران سیدالشهدا؟ع؟ دارند که در استقامت و یاری دین خدا، به 

»پاره های آهن«1 توصیف شده اند.

یاران حضرت کسانی هستند که هیچ انگیزۀ ماّدی در سر ندارند و تنها امیدشان یاری 
ولی خدا و شهادت در رکاب اوست.

ظهور  ساعتی  داشت،  وجود  شیعیان  میان  در  صفات  این  با  تن،   313 اگر  مًا 
ّ
مسل

حضرتش به تأخیر نمی افتاد؛ بلکه اگر چهل تن هم بودند کافی بود؛ چه رسد به 313 تن.

شایان ذکر است که دعا برای فرج ولی خدا از باالترین اذکار و اسباب نزدیک شدن به 
قرار  ایشان  دعای  مشمول  و  باشیم  حضرت  دعاکنندگان  از  که  امید  است؛  خداوند 

بگیریم.

1. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 323.


	شناسنامه
	آیین نامه انتشار مقالات
	فهرست
	مقالات
	پرونده علمی«بشارت به ائمه اثنا عشر»
	دوازده امام در تورات
	رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل
	حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت
	شناخت امامان حقّ از امامان جور برپایه شاخصه ها
	بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی
	جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثنا عشر
	حدیث شهادت خضر بر دوازده امام

	نکته ها و یادداشت ها
	بررسی احادیث موهم سیزده امام در الکافی
	چند نکته در معنای حدیث «امر به دعای فرج»
	گزارش یک نشست علمی درباره حدیث «مدینة العلم«
	گزارشی از مناقب آسمانی امام نیکان
	نگاهی به کتاب الشافی فی الامامة

	الخلاصه
	الاثنی عشر اماماً في التوراة نظرة جدیدة حول بشارة النّبي ابراهیم في سفر الخلقة
	حل لغزة تشبیه عدد الآئمّة بنقباء بنی إسرائیل
	حدیث بشارة رسول الله بالآئمّة الاثني عشر فی کتب أهل السنة
	تمییز أئمة الحق عن أئمة الجور علی أساس الموازین...
	دراسة حول قدمة أحادیث الأئمة الاثني عشر فی کتاب الکافي
	تحقیق حول معتقد قدماء الزیدیة بأخبار الأئمه الاثني عشر 
	حدیث شهادة الخضر علی اثنی عشریة الأئمة 

	abstracts
	Twelve Imams in Torah:
A New approach to the Ishmael Promise
	Decoding the Numerical Analogizing
of Imams to the Chieftains (naqīb) of 
Israelites, in the Prophetic Tradition:
"ka iddat-e nuqabā'-e bani Israel"
	The Prophet’s Promise about Twelve
Imams in the Sunni Tradition
	Criteria of Recognizing True Imams
from Unjust Ones based on Prophetic
Traditions about “Twelve Imams”
	Authenticity of Traditions Concerning the 
Twelve Imams in al-Kāfī
	Early Zaydī Views of Hadiths about 
Twelve Imams:
The case of Abu al-Jārūd
	Khiḍr’s Testimony to Twelve Imams:
Transmission of Khidr-tradition from Primary 
Sources to the Later Hadith Collections




