ب ِْس ِم اللﱣ ِه ال ﱠر ْح ٰمنِ ال ﱠر ِحیم
ولی عﴫ )عج( مشمول برکات زیر میشود:
دعا کننده برای ظهور حﴬت ّ
 - ۱اطاعت از امر موﻻیش کرده است ،که فرمودهاند :و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج ش در آن است.
 - ۲این دعا سبب زیاد شدن نعمت ها می شود.
 - ۳اظهار محبت قلبی است.
 - ۴نشانه انتظار است.
- ۵زنده کردن امر ا ه اطهار علیهم السﻼم است.
 - ۶مایه ناراحتی شیطان لعین است.
 - ۷اداء قسمتی از حقوق آن حﴬت است )که اداء حق هر صاحب حقی واجب ترین امور است(.
 - ۸تعظیم خداوند و دین خداوند است.
 - ۹حﴬت صاحب الزمان علیه السﻼم در حق دعا کننده دعا می کند.
 - ۱۰شفاعت آن حﴬت در قیامت شامل حال او می شود.
 - ۱۱شفاعت پیامﱪ ان شاء الله شامل حال او می شود.
 - ۱۲این دعا امتثال امر الهی و طلب فضل و عنایت اوست.
 - ۱۳مایه استجابت دعا می شود.
 - ۱۴اداء اجر رسالت است.
 - ۱۵مایه دفع بﻼست.
 - ۱۶سبب وسعت روزی است ان شاء الله.
 - ۱۷باعث آمرزش گناهان می شود.
 - ۱۸دعا کننده مﴩف به دیدار آن حﴬت در بیداری یا خواب می شود.
 - ۱۹در زمان ظهور آن حﴬت به دنیا رجعت می کند.
 - ۲۰از برادران پیامﱪ صلی الله علیه و آله خواهد بود.
 - ۲۱فرج موﻻی ما حﴬت صاحب الزمان علیه السﻼم زودتر واقع خواهد شد.
 - ۲۲سبب پیروزی از پیغمﱪ و امامان  -صلوات الله علیهم اجمعین  -می شود.
 - ۲۳وفای به عهد و پی ن الهی است.
 - ۲۴آثار نیکی به والدین برای دعا کننده فرج حاصل می گردد.
- ۲۵فضیلت رعایت و اداء امانت برایش حاصل می شود.
 - ۲۶سبب زیاد شدن اﴍاف نور امام علیه السﻼم در دل او می گردد.
 - ۲۷دعا برای فرج موجب طوﻻنی شدن عمرش خواهد شد ان شاء الله.
 - ۲۸موفق به تعاون در کارهای نیک و تقوا می شود.
 - ۲۹به نﴫت و یاری خداوند و پیروزی بر دشمنان به کمک خداوند توفیق می یابد.
 - ۳۰هدایت می شود به نور قرآن مجید.
 - ۳۱نزد اصحاب اعراف معروف می گردد.
 - ۳۲به ثواب طلب علم نائل می شود ان شاء الله.
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 - ۳۳از عقوبت های اخروی ان شاء الله در امان می ماند.
 - ۳۴در هنگام مرگ به او مژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود.
 - ۳۵این دعای برای فرج ،اجابت دعوت خدا و رسول صلی الله علیه و آله است.
 - ۳۶با امیراﳌومنین علیه السﻼم محشور و در درجه آن حﴬت خواهد بود.
 - ۳۷محبوب ترین افراد نزد خداوند می گردد.
 - ۳۸عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد پیامﱪ صلی الله علیه و آله می شود.
 - ۳۹ان شاء الله از اهل بهشت خواهد بود.
 - ۴۰دعای پیامﱪ صلی الله علیه و آله شامل حالش می گردد.
 -۴۱کردارهای بد او به کردارهای خوب تبدیل می شود.
 - ۴۲خداوند در عبادت او را تایید فرماید.
 - ۴۳ان شاء الله با این دعا عقوبت از اهل زمین دور می شود.
 - ۴۴ثواب کمک به مظلوم را دارد.
 - ۴۵ثواب احﱰام به بزرگﱰ و تواضع نسبت به او را دارد.
 - ۴۶پاداش خونخواهی حﴬت سیدالشهدا علیه السﻼم را دارد.
 - ۴۷شایستگی دریافت احادیث ا ه اطهار علیهم السﻼم را می یابد.
 - ۴۸نور او برای دیگران نیز ]در روز قیامت[ درخشان می گردد.
 - ۴۹هفتاد هزار نفر از گنهکاران را شفاعت می کند.
 - ۵۰دعای امیراﳌومنین علیه السﻼم روز قیامت شاملش می شود.
 - ۵۱بی حساب داخل بهشت می شود.
 - ۵۲از تشنگی قیامت در امان می ماند.
 - ۵۳در بهشت جاودان خواهد بود.
 - ۵۴مایه خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل اوست.
 - ۵۵روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد.
 - ۵۶خداوند عز و جل از خدمتکاران بهشت نصیبش می فرماید.
 - ۵۷در سایه گسﱰده خداوند قرار می گیرد و رحمت بر او نازل می شود مادامی که مشغول آن دعا باشد.
 - ۵۸پاداش نصیحت مومن را دارد.
 - ۵۹مجلسی که در آن برای حﴬت قائم  -عجل الله تعالی فرجه  -دعا شود ،محل حضور فرشتگان گردد.
 - ۶۰دعا کننده مورد مباهات خداوند قرار می گیرد.
- ۶۱فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند.
 - ۶۲از نیکان مردم محسوب می گردد.
 - ۶۳این دعا اطاعت از اولیای امر است که خداوند اطاعتشان را واجب کرده است.
 - ۶۴مایه خرسندی خدای عز و جل می شود.
 - ۶۵مایه خشنودی پیامﱪ می گردد.
 - ۶۶این دعا خوشایندترین اع ل نزد خداوند است.
 - ۶۷دعاگوی فرج حﴬتش از کسانی خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت دهد ان شاء الله تعالی.
 - ۶۸حساب او آسان می گردد.
 - ۶۹این دعا برای او در عا برزخ انیس و مونس مهربانی خواهد بود.
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 - ۷۰بهﱰین اع ل است.
 - ۷۱باعث دوری غم ها می شود.
 - ۷۲دعای هنگام غیبت بهﱰ از دعای هنگام ظهور است.
 - ۷۳فرشتگان درباره دعا کننده دعا می کنند.
 - ۷۴این دعا سک به ثقلین )کتاب و عﱰت( است.
 - ۷۵دعای حﴬت سیدالساجدین علیه السﻼم  -که نکات و فواید متعددی دارد  -شامل حالش می شود.
 - ۷۶چنگ زدن به ریس ن الهی است.
 - ۷۷سبب کامل شدن ای ن است.
 - ۷۸مانند ثواب همه بندگان به او می رسد.
 - ۷۹این دعا برای فرج از تعظیم شعائر خداوند است.
 - ۸۰گوینده این دعا ثواب کسی را دارد که با پیامﱪ صلی الله علیه و آله شهید شده باشد.
- ۸۱ثواب کسی دارد که در زیر پرچم حﴬت قائم شهید شده باشد.
 - ۸۲ثواب احسان به حﴬت صاحب الزمان علیه السﻼم را دارد.
 - ۸۳دعا ثواب گرامی داش عا را دارد.
 - ۸۴پاداش گرامی داش شخص کریم را دارد.
 - ۸۵دعا کننده در میان گروه ا ه اطهار علیهم السﻼم محشور می شود.
 - ۸۶درجات او در بهشت باﻻ می رود.
 - ۸۷از بدی حساب در روز قیامت در امان می ماند.
 - ۸۸در روز قیامت به باﻻترین درجات شهدا نائل می گردد.
 - ۸۹به شفاعت حﴬت زهرا سﻼم الله علیها رستگار می گردد.

منبع :مکیال اﳌکارم ،سید محمد تقی موسوی اصفهانی ،ج  ،۱ص ۴۱۴
تهیّه و تنظیم :ثــابتیـــن
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