
َخــَر 
َ

ْن یّد
َ
ــَجاِد؟ع؟: »المؤِمــُن ِمــن ُدعاِئــِه علــی ثــاٍث: ِاّمــا أ َمــاِم الَسّ ِ

ْ
َعــِن ال

ْن یصیَبُه«. 
َ
ن یدفَع َعنُه َباٌء یرید أ

َ
ُه َو ِاّما أ

َ
ل ل ن یَعّجَ

َ
ُه و ِاّما أ

َ
ل

دعــای مؤمــن، خالــِی یکــی از ایــن ســه بهــره نیســت: یــا بــرای آخــرت او 
کــه مقــدر  ذخیــره می شــود، یــا حاجتــش بــرآورده می گــردد، یــا بالیــی 

بوده به او برسد، از او دفع خواهد شد.

 .»!
ً
بِرُم ِابراما

ُ
 یُرّدُ القضاَء َو َقد ا

ُ
؟ع؟: »الّدعا َباِقِر

ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن ال

 دعا )آن چنان است( که مقّدرات حتمی الهی را دگرگون می کند!

ُكّلِ داٍء«.  ه ِشفاٌء ِمن 
َ
ِاّن

َ
عاِء ف

ُ
یَك ِبالّد

َ
اِدِق؟ع؟: »َعل َماِم الَصّ ِ

ْ
َعِن ال

و  هــر درد  کــن؛ دعــا شــفا دهنــدٔه  ملــزم  بــه دعــا  را  همیشــه خــودت 
ی است. بیمار

عــاِء 
ُ

م فیــِه ِبالّد
َ

َتقــّد
َ
َف َبــاًء یصیُبــُه ف ــاِدِق؟ع؟: »َمــن َتَخــّوَ َمــاِم الَصّ ِ

ْ
َعــِن ال

 .»
ً
بدا

َ
م یِرِه اهلُل ذِلَك الَباَء ا

َ
ل

کــه از خــوف نــزوِل یــک بــال، پیش دســتی کنــد و دعــا نمایــد،   کســی 
خداوند هرگز او را به آن بال گرفتار نخواهد کرد.

ُه ُمستجاٌب«. 
ّ
ِإَن

َ
َواِت ف

َ
ل ْدَباِر الّصَ

َ
َعاِء ِفی ا

ُ
اِدِق؟ع؟: »ِبالّد َماِم الَصّ ِ

ْ
َعِن ال

بــر شــما بــاد بعــد از هــر نمــاز دعــا کنیــد. دعــا بعــد از نمازهــا مســتجاب 
است.

وقتی ما با خدا سـخن می گوییم، او را نزدیک خود 
احسـاس می کنیـم و مخاطـب خـود می دانیـم و بـا او 
حرف می زنیم؛ این دستاوردها از جملٔه فوائد دعاست. 
زنـده نگهداشـتن یـاد خـدا در دل، غفلـت را - کـه مـادر 
همـٔه انحراف هـا و کجی ها و فسـادهای انسـان، غفلت 
از خداسـت - می زدایـد. دعـا غفلـت را از دل انسـان می زدایـد؛ انسـان را بـه یـاد خدا 
می اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد. بزرگ ترین خسارتی که افراِد محروِم 

از دعـا، مبتـای بـه آن می شـوند، ایـن اسـت کـه یـاد خـدا از دل آن هـا مـی رود.

 .» ِبي؟لص؟: »خیُر وقٍت َدَعْوتم اهلَل عزوجّل فیه، األسحاُر
ّ
َعِن الَن

ســحر  وقــت  کــرد(،  دعــا  )و  خوانــد  را  خداونــد؟زع؟  می تــوان  زمانی کــه 
است. 

لَمِة«. 
ُ

حَمِة َو ِمصباُح الّظ عاُء ِمفتاُح الّرَ
ُ

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟: »الّد
ْ
ِمیِرال

َ
َعْن أ

یکی ها است.  دعا کلید رحمت الهی و چراغ ظلمت و تار

عــاُء ِتــرُس الُمؤمــِن َو َمتــی ُتكِثــُر َقــْرَع البــاِب 
ُ

لّد
َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: »ا

ْ
ِمیِرال

َ
َعــْن أ

ك«. 
َ
یفَتُح ل

یــاد بکوبــی،  ی را ز  دعــا ســپر و حفــاظ مؤمــن اســت. تــو هــر وقــت در
ی تو باز خواهد شد.  باألخره به رو

ــم  ُك
َ
ــوا أْموال ُن ــِة، َوَحّصِ َدَق ــم ِبالّصَ ــوا إیماَنُك ــَن؟ع؟: »ُسوُس ُمْؤِمِنی

ْ
ِمیِرال

َ
ــْن أ َع

عاِء«. 
ُ

َباِء ِبالّد
ْ
ُعوا أْمواَج ال

َ
كاِة َو اْدف ِبالّزَ

کنیــد و اموالتــان را بــا زکات دادن نگــه   ایمانتــان را بــا صدقــه حفــظ 
ید. ید و امواج بال را با دعا دور ساز دار

 في االرِض الّدعاُء«. 
َ

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟: »األعماِل الي اهلل عّزوجّل
ْ
ِمیِرال

َ
َعْن أ

دعــا   ، پــروردگار نــزد  زمیــن  ی  رو در  کارهــای  داشــتنی ترین  دوســت 
است.

کافي، ج ۴، ص ٢١٦ 

، ج ٩٣، ص ٣٤١  بحاراالنوار

کافي، جلد ۲، صفحه ۴۶۷ 

تحف العقول، ص ٢٨٧ 

کافي، جلد ۲، صفحه ۴۷۷ 

کنـد و از ایـن  کـه انسـان را سـبک  بـار مـی   آن  
ظلمـت  کـده او را بیـرون مـی  ِکشـد و نْفـس را از آن 
ج می  گرفتـاری  ها و سرگشـتگی  هایـی که دارد خار
کـه از ائمـٔه؟مهع؟ مـا   کنـد، ایـن ادعیـه  هایـی اسـت 

وارد شـده   انـد. 
ادعیـه   هایـی کـه از ائمـه؟مهع؟ وارد شـده اسـت کـه به تعبیـر بعضی قرآن 
کـه  صاعـد اسـت، ایـن ادعیـه  هـا بـه قـدری معـارف الهیـه در آن اسـت 

انسـان متحیـر مـی   مانـد. 

احادیث کالس

احادیث مباحثه

کبیر انقالب ؟هر؟ رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر 

هفته نامه اخاقی خلق كریم 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخاق 

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

عزای سید و ساالر شهیدان امام حسین؟ع؟ تسلیت باد.

کافي، ج ۴، ص ٢١٧ 
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خصال، ج ٢، ص ۸۵

اهمیت دعا و شرایط استجابت
روایات متعددی که از پیغمبر گرامی اسالم؟لص؟ 
و ســایر پیشــوایان بــزرگ؟مهع؟ نقــل شــده اســت، 

اهمیــت دعــا را کامــال روشــن می ســازد:  
در حدیثــی از پیغمبــر گرامــی اســالم؟لص؟ آمــده 
ِعَبــاَدُة«؛ یعنی: همانا دعا 

ْ
َعــاَء ُهــَو ال

ّ
اســت: »ِإَنّ الُد

عبــادت اســت.  
در حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ می خوانیم: 
یکــی از یــاران امــام؟ع؟ از ایشــان ســؤال کــرد کــه »َمــا 
َمْســِجَد َجِمیعــًا َکاَن 

ْ
ْیــِن َدَخــاَل َال

َ
 ِفــي َرُجل

ُ
َتُقــول

ُهَمــا  ّیُ
َ
ْکَثــَر ُدَعــاًء َفأ

َ
َخــُر أ

ْ
ْکَثــَر َصــاَلًة َو َال

َ
َحُدُهَمــا أ

َ
أ

 َحَســٌن«؛ یعنــی: چــه می فرمایــی 
ٌ

: ُکّل
َ

ْفَضــُل؟ َقــال
َ
أ

دربارٔه دو نفر که هر دو وارد مســجد شــدند و یکی 
نماز بیشتری به جا آورد و دیگری دعای بیشتری، 
کدام یــک از دیگــری ایــن دو برترانــد؟ فرمــود: هــر دو 

خوب انــد.  
ــُت  ــْد َعِلْم ــرد: »َق ــرض ک ــددًا ع ــده مج ــؤال کنن س
ــر دو  ــم ه ــی دان ــی: م ــُل؟«؛ یعن ْفَض

َ
ــا أ ُهَم ّیُ

َ
ــْن أ ِک

َ
َو ل

خوب انــد؛ ولــی کدام یــک برتــر اســت.  
 

َ
 َمــا َتْســَمُع َقــْول

َ
ْکَثُرُهَمــا ُدَعــاًء أ

َ
امــام؟ع؟ فرمــود: »أ

ِذیــَن 
َّ
 ال

َ
ِإّن ُکــْم 

َ
ْســَتِجْب ل

َ
أ ــی: »ُاْدُعوِنــی 

َ
َتَعال َاهَّلِل 

ــَم  َجَهّنَ وَن 
ُ
َســَیْدُخل ِعٰباَدِتــی  َعــْن  َیْســَتْکِبُروَن 

ٰداِخرِیــَن««؛ یعنــی: آن کس که بیشــتر دعا می کند 
افضــل اســت؛ مگــر ســخن خداونــد متعــال را 

ْســَتِجْب 
َ
کــه می فرمایــد: »ُاْدُعوِنــی أ نشــنیده ای 

ُکــْم...«. 
َ
ل

ــَرى«؛  ُکْب
ْ
ــاَدُة َال ِعَب

ْ
ــَي َال ســپس امــام؟ع؟ فرمــود: »ِه

ــزرگ اســت.   یعنــی: دعــا عبــادت ب
؟ع؟ نقــل شــده  در حدیــث دیگــری از امــام باقــر
اســت کــه در جــواب ایــن ســؤال کــه کــدام عبــادت 

افضــل اســت؟
 فرمــود: چیــزی نــزد خــدا افضــل از ایــن نیســت کــه 
از او تقاضــا کننــد و از آنچــه نــزد او اســت بخواهنــد 
و هیچ کــس مبغوض تــر و منفورتــر نــزد خداونــد 
از کســانی کــه از عبــادت او تکبــر می ورزنــد و از 

مواهــب او تقاضــا نمی کننــد نیســت! 

َم ٰداِخِرین «  وَن َجَهّنَ
ُ
وَن َعْن ِعٰباَدتِی َسَیْدُخل ِبُر

ْ
ِذیَن َیْسَتک

َّ
ل
َ
ْم ِإّنَ ا

ُ
ک

َ
ْسَتِجْب ل

َ
ْدُعونِی أ

ُ
ُم ا

ُ
ک  َرّبُ

َ
َم ٰداِخِرین « » َو ٰقال وَن َجَهّنَ

ُ
وَن َعْن ِعٰباَدتِی َسَیْدُخل ِبُر

ْ
ِذیَن َیْسَتک

َّ
ل
َ
ْم ِإّنَ ا

ُ
ک

َ
ْسَتِجْب ل

َ
ْدُعونِی أ

ُ
ُم ا

ُ
ک  َرّبُ

َ
» َو ٰقال

شــما گفتــه اســت مــرا بخوانیــد تــا )دعــای( شــما را اجابــت کنــم، کســانی کــه از عبــادت مــن تکبــر می ورزنــد بــه 

زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند.
سورٔه مبارکٔه غافر آیٔه شریفٔه ۶۰ تفسیر نمونه ج ۲۰ ص ۱۴۷ و ۱۴۸

نهج البالغه، حکمت ۱۴۶ 

وسائل الشیعة، ج ۴، ص ١٠٩٦ 

 مناجات ݣݣݣݣبا ݣݣݣݣخدا

کافي، ج ۴، ص ٢١٤ 
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لذت مناجات 
ــِذي َفَقــَد َمــْن َوَجــَدَك«؛ 

َ
حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ می فرمايــد:»َو َمــا َاّل

کــم دارد؟!  کــه تــو را دارد، چــه  خدايــا کســی 
کــه مــا لــذت مناجــات بــا پــروردگار را  همــٔه اين هــا بــراى ايــن اســت 

نچشــیده ايم! 

نخواهــد  ضــررى  ديگــران  بــا  نكــردِن  معاشــرت  مــن،  عبــادت  بــا 
داشــت! 

آن  بگــو  مــن  بنــدگان  بــه  می فرمايــد:  قدســی  حديــث  در  پــروردگار 
گــر در اثــر عبــادت  کــه بــه محبــت مــن متوجــه هســتند، ا اشــخاصی 
مــن، بــا يــک کســی معاشــرت نکننــد، بــه آن هــا ضــررى وارد نخواهــد 
ُکــم إذا احَتَجبُتــم  تــي: مــا َضَرّ هیــَن إَلــَيّ بَمَحَبّ شــد.»ُقْل لِعبــادي الُمَتوِجّ

َعــن َخلقــي«. 

ساعتى براى مناجات با پروردگار 
کنیم ؟  کرد: يابن رسول اهلل چه  شخصی سؤال 

حضرت فرمود: بايد ساعتی را براى مناجات با پروردگار قرار دهید. 
کــه  اســت  آموختــه  مــا  بــه  ســجاد؟ع؟  حضــرت  را  گدايى کــردن  راه 
فرمــوده: »َو ِفــی ُمَناَجاِتــَک َرْوِحــی َو َراَحِتــی «. يک قــدرى بعــد از اين کــه 
اهــل خانــه بــه بســتر آرامــش رفتنــد، بــا خــدا صحبــت بکنیــد و ببینیــد 
گــر ايــن کار را نکنــی، خــدا  چــه کار بايــد بکنیــم و چــه کار نبايــد بکنیــم. ا

کــه خواهــی رفــت.  شــاهد اســت 
 

رفع اضطرابات قلبى با مناجات 
َراَحِتــی «. مناجــات  َو  َرْوِحــی  ُمَناَجاِتــَک  ِفــی  حضــرت می فرمايــد: »َو 
بــا پــروردگار ايــن اضطرابــات را از قلــب می بــرد. بــا مناجــات، رحمــت 
خــدا بــر ســرتان می بــارد و وقتــی اضطرابــات از قلــب بیــرون رفــت، قلــب 

راحــت می شــود. 
گر خواهی بیابى فیض ديدار  ا

 به جز اين دل دلی ديگر به دست آر
دلی اندر دل صاحبدالن است 

 که آن دل جاى آن آرام جان است
که زود است  گر چنین دل تا  ندارى 

 بزن بر دامن صاحب دلی دست
که تا از قید نفست وارهاند 

 تو را تا منزل جانان رساند

گر پويندٔه راه خدايى  ا
 نباشد جز محمد؟لص؟ رهنمايى
ــع  ــک رب ــا ي ــد؛ ي ــروردگار باش ــا پ ــات ب ــد مناج ــا باي ــٔه م ــن برنام ــس اولی پ
ــت  ــب و وق ــر ش ــرد، آخ ک ــاعدت  ــدا مس ــر خ گ ــه ا ــا اينک ــواب ي ــل از خ قب

 . ســحر
 

فقراتى از مناجات با پروردگار 
اين دعا را هم می خوانم و صحبتم تمام می شود: 

ــَك«؛ پــروردگارا! مــن  ــراُء ِبَجناِب ــَك، َوالَذ الُفَق ــاِئُلوَن ِبباِب ــَف الَسّ ــي َوَق »ِإلِه
ســائل ها را بــه در خانــه ات آورده ام.  

ِکیِن َعلــی ســاِحِل َبْحــِر ُجــوِدَك َوَکَرِمــَك َيْرُجــوَن  »َو َوَقَفــْت َســِفیَنُة الَمســا
را  تائبیــن  مــن  پــروردگارا!  َوِنْعَمِتــَك«؛  َرْحَمِتــَك  ســاَحِة  ِإلــی  الَجــواَز 

آورده ام. َمــِن روســیاه هــم ُجلودارشــان هســتم. 
ْخَلــَص َلــَك ِفــي ِصیاِمــِه َو ِقیاِمــِه َفَمــْن 

َ
ُکْنــَت الَتْرَحــُم ِإاّل َمــْن أ »ِإلِهــي ِإْن 

ــِر ِإذا َغــِرَق ِفــي َبْحــِر ُذُنوِبــِه َوآثاِمــِه؟«؛ پــروردگار عزيــزم!  ِلْلُمْذِنــِب الُمَقِصّ
گنهــکاران  گــر تــو فقطــ   مخلصیــن را مــورد رحمــت قــرار می دهــی، پــس  ا

کننــد؟  چــه 
گــر تنهــا بــه اهــل  ُکْنــَت الَتْرَحــُم ِإاّل الُمِطیِعیــَن َفَمــْن ِلْلعاِصیــَن؟«؛ ا »ِإْن 

کننــد  طاعــت رحــم می کنــی، پــس معصیت کارهــا چــه کار 
ــول  ــر قب گ ــَن؟«؛ ا ِري ــْن ِلْلُمَقِصّ ــَن َفَم ــَن العاِمِلی ــُل ِإاّل ِم ــَت الَتْقَب ُکْن »َو ِإْن 

کننــد؟  نمی کنــی مگــر از عاملیــن را، پــس مقصريــن چــه کار 
َنْحــُن  َو  الُمْخِلُصــوَن  َنجــا  َو  الَقاِئُمــوَن  فــاَز  َو  اِئُمــوَن  الَصّ َرِبــَح  »ِإلِهــي 

ِبَرْحَمِتــَك«.  َفاْرَحْمنــا  الُمْذِنُبــوَن  َعِبیــُدَك 
ده مرتبه يا ارحم الراحمین... 

کائنات  چشم امید سوى تو دارند 
که بوده است و بود با بقا تويى  آن کس 

در ورطٔه مهالک و آالم صعب و سخت 
 يارى دهندٔه همه در هر کجا تويى

ما مجرمیم و عاصی و مردود و تیره بخت 
 بخشندٔه معاصی و جرم و خطا تويى

 
كنى!  گر از مناجات لذت نمى برى، بايد توبه  ا

گــر نفــس و قلبــت حــاوت و شــیرينی مناجــات بــا پــروردگار را چشــید،  ا
« تــو راســت  کبــِر کــه پــروردگار می گويــد: »اهلل ا کــه از آنانــی هســتی  بــدان 
گــر خــداى نکــرده  ــُه َقــْد َصَدَقــَك ِفــي َتْکِبیــِرك«. امــا ا

ّ
َن

َ
بــود. »َفاْعَلــْم أ

و  نبــردى  لــذت  مناجــات  از  و  رفــت  آن طــرف  و  اين طــرف  حواســت 

مرتبط با موضوع

کــه از درگاه »رب العالمیــن«  از تمــام شــدن نمــاز لــذت بــردى، بــدان 
ــی.  کن ــه  ــد توب ــت باي ــرودى. آن وق مط

 
اشعار مناجات از كتاب مصباح كفعمى 

کلها  يا من يرجی للشدائد 
ع  يا من الیه المشتکی و المفز

اى پروردگار عزيز من! تو در تمام سختی ها، يگانه امید من بودى. 
ــیخ  ــوم ش ــت. مرح ــیعه اس ــب ش کت ــانید  ــی از مس ــاح کفعم ــاب مصب کت
ــوم  ــال مرح ــاب اقب کت ــا از  ــند، ي ــا را می نويس کتاب ه ــن  ــه اي ک ــا  عباس ه

کتــاب مصبــاح کفعمــی اســت.   ــا از  ســید ابــن طــاووس اســت، ي
کتاب مصباح کفعمی می گويد:  در 

ما لی سوى قرعی لبابك حیلٌة   
ع  فلئن رددت فاى باب اقر
کــه  يعنــی اى پــروردگار عزيــز مــن! مــن غیــر درب خانــٔه تــو جايــى نــدارم 

گــر ايــن بــاب بســته بشــود، پــس بــه کجــا بايــد بــروم ؟!  بکوبــم. ا
ما لی سواء فقرى الیك وسیلة 

 باالفتقار الیك فقرى ادفع
يعنــی اى پروردگارعزيــزم! بــه واســطٔه نیــاز بــه درگاه تــو، احتیاجــات 
ببیــن  به بــه!  کــرد.  خواهــم   برطــرف  ديگــرى  از  بعــد  يکــی  را  خــودم 

داداش جــون! 
 

اقسام استجابت دعا 
دعــا  اثــر  در  شــما  گناهــان  يــا  نداريــم؛  مســتجاب  غیــر  دعــاى  اصــًا 
ک می شــود، يــا اينکــه در اثــر دعــا ذخیــره اى بــراى آخــرت شــما قــرار  پــا
می دهنــد و يــا اينکــه حاجتتــان را بالفعــل می دهنــد. پــس دعــاى غیــر 
کــه  مســتجاب نداريــم. امــا دعــاى مســتجاب در نظــر مــا ايــن اســت 

فقطــ   حاجــت مــا داده شــود! 

گشايش قلب  دعا براى 
َراَد اهلُل ِبَعبٍد َخیرًا َفتَح َلُه ُقْفَل َقْلِبِه«. 

َ
َقاَل َرُسوُل اهلِل؟لص؟: »ِإَذا أ

کــه اينجــا  کــه بــه يــک شــخصی  گفتنــد  ديشــب در عالــم رؤيــا بــه بنــده 
نشســته اســت و بســیار مــرد خوبــى اســت، بايــد بگويــى کــه بــراى تــو دعا 
ــه آن شــخص  ــا قفــل قلبــت گشــايش پيــدا بکنــد. بنــده هــم ب بکنــد؛ ت
کــه مــن از شــما تقاضــاى دعــا دارم. همــه بــه هــم محتاجیــم و بــه  گفتــم 
کــه يــک چنیــن ِســَمتی از عالــم غیــب بــه شــما اعطــا  ايشــان تذکــر دادم 

کرده انــد.  شــده اســت، کاس شــما را عــوض 
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گــر صلــواِت بــا توجــه بفرســتد و واقعًا دعا  آدم ا

؟لص؟  کنــد، )صلــوات، دعايــى بــرای پيامبــر

و خانــدان ايشــان؟مهع؟ اســت( و صرفــًا الفــاظ 

را ادا نکنــد، از غفلــت بیــرون می آيــد. ســعی 

گــر در قســمت های ديگــر نمــاز هــم توجــه نداريــد، در  کنیــد ا

صلــواِت تشــهد توجــه داشــته باشــید کــه همیــن صلــوات ممکــن 

اســت باعــث قبولــِی تمــاِم نمــاِز شــما بشــود.

گــر نمــاز را بــد بخوانیــم و خرابــش کنیــم، خــود نمــاز مــا را نفريــن  ا

بــرای  داريــم  کــه  گرفتاری هايــى  مــا  اوقــات،  خیلــی  و  می کنــد 

گــر نمــاز خوبــى  نفريــن نمــاز اســت. بــر عکــس هــم هســت؛ ا

کنــد، ديگــر شــیطان  گــر دعــا  بخوانیــم، نمــاز مــا را دعــا می کنــد. ا

از پــس مــا برنمی آيــد.

استاد جاودان؟ظفح؟

َرَجاِئــي  ِفیــَك  ــْب  ُتَخّیِ َو ال  ُدَعاِئــي  َفاْســَتِجْب 

َو  ــَك  ِبَمّنِ َخِطیَئِتــي،  ــْر  َکّفِ َو  َتْوَبِتــي  ــْل  َتَقّبَ َو 

اِحِمیــن؛ ســعنی: پــس  الّرَ ْرَحــَم 
َ
أ َيــا  َرْحَمِتــَك 

امیــدم  و  رســان  اســتجابت  بــه  را  دعايــم 

کــن  قبــول  را  توبــه ام  و  مگــردان  کام  نــا خــودت  بــه  نســبت  را 

مهربان تريــن  ای  کرمــت  و  مــّن  بــه  بپوشــان،  را  خطايــم  و 

مهربانــان! 

کــه بــه صفــت  جــود حضــرت حــق از صفــات فعلیــه ای اســت 

ذاتیــه  صفــت  بــه  فعلیــه  صفــت  از  مــا  و  دارد  تکیــه  ذاتیــه 

قــدرت  و  دارد  تکیــه  او  قــدرت  بــه  خداونــد  جــود  میيرســیم. 

کمالــی بــرای انســان  نامتناهــی و مطلــق اســت و چــون رابطــٔه 

حــق  کمــال  صفــت  درخواســت  و  توجــه  از  نیســت،  محــدود 

ايــن  پيــدا میيکنیــم. در  توجــه  او  نامحــدود  بــه ذات  تعالــی، 

بــه  از خطــاب حــق تعالــی  گیــری  بــا نتیجــه  از مناجــات  فــراز 

اوصــاف کمالیــه بــه او عــرض می کنیــم: »َفاْســَتِجْب ُدَعاِئــي« و … 

اســتجابت دعــا در حقیقــت، ظهــوِر جــوِد خــاِص خداونــد بــرای 

گــر موهبــت دنیايــى را هــم طلــب می کنــد،  عبــد اســت. انســان ا

پشــتوانٔه ايــن طلــب، از جانــب خداونــد تعالــی اســت و خــودش 

ْســَتِجْب َلُکــم «؛ مــن را بخوانیــد 
َ
وعــده فرمــوده اســت: »اْدُعونــي  أ

گــر انســان پــس از دعــا، بــه  کنــم شــما را. بنابرايــن ا تــا اجابــت 

ــه  ــر ب گ ــوب مــورد نظــر خويــش رســید، از جانــب اوســت و ا مطل

ــه  ــر ب گ ــد و ا کن ــی  ــتجابت را بررس ــرايط اس ــد ش ــد، باي او داده نش

کــه اســتجابت دعــا  گمــان او شــرايط موجــود بــوده، بايــد بدانــد 

مصلحــت او نبــوده اســت؛ زيــرا عبــد در هــر حــال بايــد به حکمت 

زين العابديــن؟ع؟  امــام  حضــرت  کنــد.  پيــدا  اطمینــان  الهــی 

ــُه  َخــَر َل
َ

ْن ُيّد
َ
ــا أ ــَاٍث: ِإّمَ ــی َث ــِه َعَل ــْن ُدَعاِئ ــُن ِم می فرمايــد: »اْلُمْؤِم

ــه«.   ْن ُيِصیَب
َ
ــُد أ ــَاٌء ُيِري ــُه َب ــَع َعْن ْن ُيْدَف

َ
ــا أ ــُه َو ِإّمَ ــَل َل ْن ُيَعّجَ

َ
ــا أ َو ِإّمَ

مؤمــن دعايــش ســه گونه اســت: يــا بــرای او )در قیامــت( ذخیــره 

ــا  ــه بن ک ــا از او بايــى  ــه او داده می شــود ي ــا دعايــش ب می شــود ي

بــود بــه او برســد، دفــع می گــردد.

استاد تحریری؟ظفح؟

استاد میرهاشم حسینی؟ظفح؟

»اْصِبــْر َعَلــی َمــا َيُقوُلــوَن َو اْذُکــْر َعْبَدَنــا َداُوَد 

!( بــر آن  اٌب )۱۷(«؛ )ای پيامبــر ّوَ
َ
ــُه أ

َ
ــِد ِإّن ْي

َ ْ
َذا ال

چــه می گوينــد شــکیبا بــاش و بنــدٔه مــا داود را 

کــه صاحــب قــدرت بــود، اّمــا بــا ايــن  کــن  يــاد 

حــال، همــواره رو بــه ســوی درگاه مــا داشــت. 

)۱۸(«؛  ْشــَراِق  ِ
ْ

ال َو  ِباْلَعِشــّيِ  ْحَن  ُيَســّبِ َمَعــُه  اْلِجَبــاَل  ْرَنا 
َ

َســّخ »َو 

بامــدادان،  و  و در شــامگاهان  کرديــم  رام  را  کوه هــا  مــا  همانــا 

گوينــد.  او تســبیح  همــراه 

گــرد   ) اٌب )۱۹(«؛ و پرنــدگان را )نیــز ّوَ
َ
 َلــُه أ

ٌ
ُکّل ْیــَر َمْحُشــوَرًة  َو الّطَ

آورده )و تســخیر او کرديــم( تــا همگــی بــه داود رجــوع کننــد )و در 

گردنــد(.  ذکــر خــدا بــا او هماهنــگ 

»َو َشــَدْدَنا ُمْلَکــُه َو آَتْیَنــاُه اْلِحْکَمــَة َو َفْصــَل اْلِخَطــاِب )۲۰(«؛ و 

فرمــان روا و حکومــت او را اســتوار داشــتیم و بــه او حکمــت و 

داورِی عادالنــه و فیصلــه بخــش داديــم. 

آيات شريفٔه ۱۷ الی ۲۰ سوزٔه مبارکٔه ص 

گرامــی  پيامبــر  بــه  متعــال  خداونــد  شــريفه  آيــٔه  ايــن  در 

کــه داســتان داود؟ع؟ را يــادآوری  اســام؟لص؟ دســتور می دهــد 

کــن. 

گی های حضرت داود؟ع؟ در نگاه قرآنی چند چیز بود:  ويژ

۱. اول اين کــه حضــرت داوود؟ع؟ عبــد خــدا بودنــد؛ و حريــت و 

آزادی در بندگــِی خداســت. 

قــدرت و  نــام  بــه  بزرگــی  ايشــان دارای نعمــت  ۲. دوم اين کــه 

کــه  حکومــت نیــز بودنــد. خداونــد؟زع؟ در اينجــا نشــان می دهــد 

می شــود شــخصی مؤمــن باشــد و ســکان حکومــت جامعــه را در 

کنــد.  گیــرد و خــدا از او بــه خوبــى يــاد  دســت 

تفــاوت  تــّواب  بــا  أّواب  بودنــد؛  أّواب  ايشــان  اين کــه  ســوم   .۳

کــرده و تقاضــای  کــه خطايــى  دارد؛ تــّواب بــه کســی می گوينــد 

کــه اهــل مناجــات و  کســی اســت  عفــو دارد، حــال آن کــه أّواب 

اهــل دِر خانــٔه خــدا رفتــن اســت؛ امــا نــه از جهــت ســوِء پيشــینٔه 

خــود. 

۴. چهــارم اين کــه اثــر صــوت او بــر روی کــوه و حیوانــات نیــز مؤثــر 

بــوده و بــا او تســبیح می کردنــد. 

او  دربــارٔه  فرمايــد:  مــی  صــادق؟ع؟  امــام  کــه  اســت  جالــب 

کار بــه  دشــمنان حرف هــای بــدی پشــت ســِرش در آوردنــد و 

بــه صــورت  را  ايــن حرف هــا  تــورات هــم  کــه در  جايــى رســید 

در  لــذا  زدنــد؛  کــی  ناپا تهمــت  او  بــه  و  نمودنــد  وارد  تحريــف 

ابتــدای آيــه خطــاب بــه پيامبــر آمــده اســت: »اْصِبــْر َعَلــی َمــا 

می گوينــد.  آن هــا  آن چــه  بــر  کــن  صبــر  يعنــی  َيُقوُلــوَن«؛ 

نمی توانــی  را  مــردم  دهــان  جلــوی  فرمــود:  صــادق؟ع؟  امــام 

کنــی، هرکــس ايــرادی وارد می کنــد؛  بگیــری و هرجــور زندگــی 

کــردن چه طــور اســت.  پــس ببیــن عاقانــه زندگــی 

ــاى  ــه  ه ــازده، جمل ــل ي ــموئیل«، فص ــاب دوم »اش کت ــورات در  ت

حضــرت  ايــن  از  داســتان هايى  چــه  کــه  ببینیــد  را   ۲۸ تــا   ۲

کــه وقتــی ايــن متــون را  کرده انــد؛ بــه حــدی  داوود؟ع؟ نقــل 

امــام رضــا؟ع؟ در تــورات ديدنــد، بــر روی پيشــانی خــود زدنــد 

کــه بــه پيامبــر خــدا نســبت  و فرمودنــد: ايــن چــه ســخنی اســت 

از ايــن داســتان ها را  می دهیــد! و بنــده حیــا می کنــم بعضــی 

کنــم.  برايتــان نقــل 

کــه حضــرت داوود؟ع؟ در  گويــا در تــورات چنیــن آمــده اســت 

کــرد و بعــد  کــه نمازشــان مشــکل پيــدا  حــال اقامــٔه نمــاز بودنــد 

کبوتــر تــا پشــت بــام رفتنــد؛ نعــوذ  کبوتــری را ديدنــد و دنبــال آن 

بــاهلل خانــٔه همســايه و همســر يکــی از فرماندهــان را ديدنــد و 

ــگ  ــه جن ــده را ب ــپس آن فرمان ــد و س ــان آم ــر او خوشش از همس

کننــد!!  فرســتادند تــا بــا همســرش ازدواج 

کســی الگــو در جوامــع دينــی شــود،  گــر چنیــن  حــال ببینیــد ا

کشــیده خواهــد شــد؟!  جامعــه بــه چــه انحطاطــی 

گــر کســی  کــه امیرالمومنیــن؟ع؟ فرمــود: ا کار بــه جايــى رســید 

کنــد، مــن بــر او حــد  داســتاِن دروغیــِن داود نبــی؟ع؟ را نقــل 

کــه بــه حضــرت  بــرای نســبت زشــتی  جــاری می کنــم؛ حــّدی 

کــردِن پيامبــر  داود؟ع؟ داده و حــّدی هــم بــرای هتــک حرمــت 

ــدا.  خ

داســتان  پــس  پرســید،  رضــا؟ع؟  حضــرت  از  شــخص  ســپس 

اصلــی چــه بــوده اســت؟ حضــرت در جــواب فرمودنــد: خداونــد 

گرفــت.  بــه وســیلٔه دو ملــک آزمايشــی از داود؟ع؟ 

ــن  ــت: م گف ــرت داوود؟ع؟ و  ــزد حض ــد ن ــک آم ــی از آن دو مل يک

رأس  نــه  و  نــود  ديگــری  ملــک  آن  و  دارم  گوســفند  رأس  يــک 

گوشــفند بیشــتری دارد، مــی  گوســفند دارد و چــون آن ملــک 

کــه ايــن يــک رأِس گوســفند هــم بــرای مــن اســت و بــه مــن  گويــد 

گويــد.  زور مــی 

کننــد، نــدا  کــه قضــاوت  ــا آمدنــد  در اينجــا حضــرت داوود؟ع؟ ت

کــه قبــل از شــنیدِن حــرِف ملــِک ديگــری حــق نــداری  رســید 

ــا  ــد خواســتند ت قضــاوت نمايــى و حضــرت داوود؟ع؟ از خداون

مــورد آزمايش هــای بیشــتری قــرار گیرنــد؛ کــه ايــن اصــل داســتان 

اســت. 

آن قــدر  اســت،  مســتکبر  و  ظالــم  کــه  شــخصی  اوقــات  گاهــی 

کــه حــق را وارونــه  کــرده و جــو را در دســت می گیــرد  صحبــت 

کــه آن فرشــته گفــت:  جلــوه می دهــد؛ و لــذا در قــرآن آمــده اســت 

ِحــَدٌة َفَقــاَل  ِخــی َلــُه ِتْســٌع َوِتْســُعوَن َنْعَجــًة َوِلــَی َنْعَجــٌة َوٰ
َ
ــَذآ أ »ِإّنَ َهٰ

ِنــی ِفــی ٱْلِخَطــاِب )ص-۲۳(«؛ بــرای بــرادر مــن نــود  ْکِفْلِنیَهــا َوَعّزَ
َ
أ

و نــه میــش و بــرای مــن تنهــا يــک میــش اســت؛ اّمــا )بــا آن همــه 

گــذار  ســرمايه بــه مــن( می گويــد: آن يــک میــش را هــم بــه مــن وا

گفتگــو بــر مــن غلبــه نمــوده اســت.   و در 

يعنی خصوصیت اســتکبار آن اســت که آن قدر فضا را در دســت 

می گیــرد تــا نتوانــی در مقابلــش حــرف بزنــی و فرهنگ ســازی 

کــرده تــا فرهنــگ را تغیيــر دهــد. خصوصیــت ديگــرش هــم ايــن 

قداســت  ماننــد  می گیــرد؛  ســخره  بــه  را  مقّدســات  کــه  اســت 

شــکنِی ايــن پيامبــر  عظیــم الشــأن. 

گروهــی  کــه  کــردم  گــوش زد  بــه دوســتان خــودم هــم ايــن نکتــه را 

کــه  کــرد؛ ولــی بايــد بدانیــم  مثــل داعــش را قطعــًا بايــد محکــوم 

هــدف دشــمن از تشــکیل چنیــن عنصــری آن بــود کــه هرکــس در 

گفــت، داعشــی بداننــد.  آينــده شــهادتین را 

کــه  گــر مــردم بصیــرت نداشــته باشــند، در آينــده خواهیــم ديــد  ا

ــا لفــظ داعشــی  ــا محاســنی داشــت را ب ــود و ي هرکــس چــادری ب

کننــد.  خطــاب 

کرده انــد تــا کســی جــرأت نکنــد از ديانــت  کــه پهــن  دامــی اســت 

نبــی؟ع؟  بــه داود  کــه  بگويــد؛ درســت ماننــد تهمتــی  ســخن 

ــد.  زدن

ــا  ــُه ِعْنَدَن ــد: »ِإّنَ َل گوي ــی  ــان م ــدح ايش ــد در م ــل خداون در مقاب

)قضــاوت  آن  مــا  پــس  )ص-۲۵(«؛  َمــآٍب  ُحْســَن  َو  َلُزْلَفــی 

عجوالنــه( را بــر او بخشــیديم و البّتــه بــرای او در نــزد مــا مقــام 

نیــک اســت.  قــرب و عاقبــت 

حضرت داوود؟ع؟ از مقربین درگاه الهی است.
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یادداشت اخالقی

صحیفٔه ســجاديه کتابى حاوی ۵۴ دعا از امام 

سجاد؟ع؟ است.

 ايــن کتــاب پــس از قــرآن و نهج الباغــه مهم تريــن میــراث مکتــوب 

شــیعه بــه حســاب می آيــد و بــه نام هــای خواهــر قــرآن و »انجیــل 

اهــل بیــت؟مهع؟« نیــز مشــهور اســت. 

صحیفــه ماننــد قــرآن و نهج الباغــه از نظــر فصاحــت و باغــت مورد 

توجــه قــرار گرفته اســت. 

امــام ســجاد؟ع؟ بســیاری از معــارف دينــی را در دعاهــای خــود 

بیــان می کنــد؛ موضوعاتــی مثــل خداشناســی، جهان شناســی، 

ــا،  ــم غیــب، فرشــتگان، رســالت انبی انسان شناســی و مباحــث عال

جايــگاه پيامبــر؟لص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟، امامــت، فضائــل و رذايــل 

گرامی داشــت اعیــاد، مســائل اجتماعــی و اقتصــادی،  اخاقــی، 

دعــا،  آداب  خداونــد،  مختلــف  نعمت هــای  تاريخــی،  اشــارات 

تــاوت، ذکــر، نمــاز و عبــادت.

 معروف تريــن دعــای صحیفــٔه ســجاديه، دعــای مــکارم االخــاق 

کــه  شــده  نوشــته  بســیاری  هــای  شــرح  اثــر  ايــن  بــر  اســت. 

علی خــان  ســید  نوشــته  الســالکین  ريــاض  آن هــا  مشــهورترين 

اســت.   شــیرازی 

اولیــن بــار، متــوکل بــن هــارون بلخــی از اصحــاب و راويــان امــام 

صــادق؟ع؟ متــن صحیفــه را در ديــدار بــا يحیــى بــن زيــد از او 

کــرد و در ماقــات بــا امــام ششــم، آن را بــا نســخه امــام  دريافــت 

کــرد و  را روايــت  کــرد و ســپس متــن صحیفــه  باقــر؟ع؟ مقابلــه 

فرزنــدش عمــر يــا عمیــر، بــه راويــان بعــدی آمــوزش داد. صحیفــٔه 

ســجاديه از نظــر ســندی، در حــد تواتــر اســت. آقــا بــزرگ تهرانــی 

در ايــن بــاره می گويــد: »صحیفــٔه اولــی کــه ســند آن بــه امــام زيــن 

نــزد اصحــاب  و قطعیــات  از متواتــرات  العابديــن؟ع؟ می رســد، 

اســت؛ چــرا کــه از ويژگــی آن، ايــن اســت که تمام اصحاب از اســاتید 

خــود اجــازٔه نقــل آن را در تمــام طبقــات رجالــی و در تمــام عصرهــا 

گرفته انــد«. 

همچنیــن محمــد تقــی مجلســی ادعا نمــوده اســت کــه او در نقل و 

روايــت صحیفــه، يک میلیون ســند دارد. 

گرد  شــیخ مفیــد نیــز در االرشــاد و علــی بــن محمــد خــزاز قمــی، شــا

ــیبانی و...  ــل ش ــری و ابوالمفض ــاش جوه ــن عی ــدوق و اب ــیخ ص ش

ــود  ــوال خ ــرح اح ــی در ش ــی مجلس ــد.  محمدتق ــل کرده ان آن را نق

می نويســد: »در اوائــل جوانــی بــه جهــت برخــی از مشــکات بــه 

ــن را  ــفه ای م ــان در مکاش ــتم. ايش ــل جس ــان؟جع؟ توس ــام زم ام

ــا ايــن کتــاب،  بــه صحیفــٔه ســجاديه ارجــاع دادنــد. بعــد از انــس ب

کتــاب در اصفهــان  همــٔه مشــکاتم حــل شــد و بــه تبلیــغ ايــن 

کنــار  در  اصفهــان،  مــردم  خانه هــای  در  نتیجــه  در  پرداختــم. 

قــرآن يــک نســخه از صحیفــه هــم يافــت می شــد و بــه برکــت انــِس 

مــردم بــا ايــن اثــر، نیمــی از مــردم اصفهــان مســتجاب الدعــوه شــده 

بودنــد«. 

امــام خمینــی وقتــی بــه ترکیــه تبعید شــد، نامــه ای بــه خانــواده اش 

نوشــت و بعــد از ســفارش بــه صبــر، درخواســت فرســتادن صحیفــٔه 

ســجاديه را بــه آنــکارا کــرد. 

ايشــان بــه همــراه اهــدای يــک جلــد صحیفــه بــه نــوه اش، ايــن 

ســجاديه،  کاملــٔه  »صحیفــٔه  می کنــد:  وصــف  اين گونــه  را  کتــاب 

نمونــٔه کامــل قــرآِن صاعــد اســت و از بزرگ تريــن مناجــات عرفانــی 

اســت کــه دســت مــا کوتــاه از نیــل بــه بــرکات آن اســت؛ آن کتابــى 

اســت الهــی کــه از سرچشــمٔه نــور اهلل نشــأت گرفتــه و طريقٔه ســلوک 

اولیــای بــزرگ و اوصیــای عظیــم الشــأن را بــه اصحــاِب خلــوت گاه 

الهــی می آمــوزد. کتــاب شــريفی اســت که ســبک بیان معــارف الهیه 

اصحــاب معرفــت را چــون ســبک قــرآن کريم، بدون تکلف الفــاظ در 

شــیؤه دعــا و مناجــات بــرای تشــنگان معــارف الهیــه بیــان می کنــد. 

ايــن کتــاب مقــدس چــون قــرآن کريــم ســفرٔه الهــی اســت کــه در آن، 

همــه گونــه نعمــت موجــود اســت و هرکــس بــه مقــدار اشــتهای 

معنــوی خــود از آن اســتفاده می کنــد. ايــن کتــاب هم چــون قــرآن 

)دقیــق تريــن( معــارف غیبــی کــه شــامل تجلیــات الهــی  الهــی ادِقّ

ــه  در ملــک و ملکــوت و جبــروت و الهــوت و مــا فــوق آن اســت و ب

کوتــاه  ذهــن مــن و تــو نیايــد و دســت طلــب کاران از حقايــق آن 

اســت. 

»و الحمدهلل رب العالمین«.
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