
  همه چيز درباره دعا
  

  ي تهرانيمجتبي  العظمةاهللايآ

  
  
  
  
  

  

  1431 المبارك رمضانبا   برابر1389سال ماه رمضان 
   )جلد اول( 

  

  :منبع 

  ي تهراني حاج آقا مجتبي العظمةاهللاي آي اطالع رسانگاهيپا

  :تبديل به كتاب الكترونيكي توسط 

  وبالگ افسر جنگ نرم

http://alialiali.persiangig.com


 
١

  

  

  

  صفحه                                                                                                                                       فهرست

  2............................................................................................................. عبد و رب در ماه مبارك رمضان  يوگو  لذّت گفت-  1جلسه 

  5....................................................................................................................!ديري اجابت دعا كمك بگي از نماز و روزه برا-  2جلسه 

  8..........................................................................................................................ست؟ير در اجابت دعا چ يع و تأخي علل تسر  -3جلسه 

  11......................................................................................................................................................» دعا«بر » وضو «ر ي تأث-4جلسه 

  15.................................................................................................................................................!ي مراقب باش مغبون نشو -5جلسه 

  19.................................................................................................................................................................!  تولد دعا از دعا  -6جلسه 

  23...........................................................................................................................................!  در دعا كردن خودخواه نباش -7جلسه 

  26..............................................................................................................................................ري غيبِ دعا براي سه اثر عج  -8جلسه 

  30...........................................................................................................م؟يگران رابرطرف كن ي ديونه موانع اجابت دعا   چگ-9جلسه 

  34...............................................................................................................................................!ا بخواه، هم آخرت ي  هم دن-10جلسه 

  38................................................................................................................................ در اجابت دعاي نقش اظهار خاكسار -11جلسه 

  41...................................................................................................................................... دعا در دلِ شب مستجاب است-  12جلسه 

  45...................................................................................................................گاه  در صبحي استغفار در سحرگاه؛ طلب روز -13جلسه 

  49..................................................................................................................... مستجاب استدي   دعا قبل از غروب خورش  -14جلسه 

  52..............................................................................................................................................................!ابي جمعه را در -  15جلسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٢

   عبد و رب در ماه مبارك رمضانيوگو  گفتلذّت - 1جلسه 
  

 محمدٍ و آلِـهِ الطَّيبـينَ الطّـاهِرين و    ي اهللاُ علي الْعلَمِين و صلَّ   بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب    اَعوذُ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عي ص محم                        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعاِئي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ و
  » وقَفْت بينَ يديك

  
 صـدا    كه تـو را    ي را بشنو هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
 و رو به مـن فرمـا در         خوانم يهنگام كه تو را م       گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ يم

ام و در مقابـل تـو          تو فرار كرده   يهمانا من به سو   . كنم يزمان كه با تو نجوا م       آن
  .ام ستادهيا

  
  مقدمه

  
من امسال  .  دعا بود  راموني سه سال گذشته، در ماه مبارك رمضان پ        ي ما ط  بحث

 را كـه    يماتي را مطرح كنم، اما بعد متوجه شدم كه تقس         يگريطلب د  م خواستم يم
. در سال گذشته نسبت به دعا كردم ناتمام است و بحـث آن كامـل نـشده اسـت                  

 فهيدر صـح ) هيـ صلوات اهللا عل (نيالعابد ني زي بود كه دعا ني من بر ا   يامسال بنا 
وان مـصداق    را كه هنگام دخول ماه مبارك رمضان انشا فرمودند، به عنـ            هيسجاد

 در دميـ  بعد كه مراجعه كردم، ديول. ام مطرح كنم  گذشته يها  دعا نسبت به بحث   
ـ  دي راجع به دعا كردم كه شا      يبند  مي تقس كيسال گذشته     جلـسه   ستيـ  از ب  شي ب

 يه دعـا  راجع ب . رمأثوري غ هي مأثوره، و ادع   هيادع:  ما دو قسم است    هي بود كه ادع   ني و آن ا   ردم، صحبت ك  يبند  مي تقس ني هم يهم رو 
 ي مـأثوره هـم دارا     يخـود دعاهـا   .  مطـرح كـردم    رمأثور،ي غ ي دعا طي موضوع را به عنوان آداب و شرا       ستي از ب  شي ب دي شا رمأثوريغ

لذا حاال  . ام   نشده ها  ني وارد بحث ا   ي نحو چي به ه  دميمن د .  هستند ي اقسام يموقته هم دوباره دارا   . رموقتهي هستند؛ موقته، غ   ياقسام
  .  بحث را كامل كنمباًي تا تقردهم ي كردم، ادامه مكه بحث دعا را مطرح

  
   رمضان، ماه سخن گفتن رب با عبدماه
  
 معنا كه ماه مبارك رمضان به حسب آنچـه كـه            نياول، ا . كنم ي دوستان را متوجه دو مطلب م      يها   عنوان جلسه اول، دوباره ذهن     به

 نيـ  است كه ا   ني مطلب ا  م،يطبق آنچه كه ما در معارفمان دار      .  است اهللا  افتي و دار ض   يتعال  اهللا ي ماه سلوك إل   ند،يگو ياهل معرفت م  
نقـل كـردم، كتـب      )  الـسالم  هيـ عل( كه من سابقاً از امام صادق      يتيبه حسب روا  .  عبدش سخن گفته است    با است كه رب     يماه، ماه 
 اسـت   ي مـاه، مـاه    ني ا يعني. نازل شده است   ي اله امبراني و زبور تا قرآن، همه در ماه مبارك رمضان به پ           لي از تورات و انج    هيآسمان

  . خاصه خودش قرار داده استتيها را مورد خطاب قرار داده و مورد عنا كه خداوند با بندگانش سخن گفته است و آن
  
   رمضان؛ بهار قرآنماه
  
مـا  .  كنم ي را بعداً عرض م    حاال جهت آن  .  كه در ماه مبارك رمضان، به قرائت قرآن سفارش شده است           مي دار اري بس اتي ما در روا   لذا

: نقـل شـده اسـت و معـروف اسـت          )  السالم هيعل( از امام باقر   تي روا نيا. مي دار ي مختلف راتي موضوع، تعب  ني نسبت به ا   اتمانيدر روا 
» لِكُلِّ شَي  بِيعضَان     ءٍ رمرُ رالْقُرْآنِ شَه بِيعر كـه از امـام   يتـ ي رواايـ  . دارد و بهار قرآن ماه مبارك رمـضان اسـت   ي بهار يزيهرچ»   و 

ن جملـه  يتا به ا» فَغُرَّةُ الشُّهورِ شَهرُ اللَّهِ عزَّ ذِكْرُه و هو شَهرُ رمضَانَ        «: ديفرما يها حضرت م    است كه راجع به ماه    )  السالم هيعل(صادق
 در آن خطبـه     ايـ . ستيـ من عرض خواهم كرد كه منظور چ      حاال  ! اوري ماه با قرآن رو ب     نيتو به ا  »  فَاستَقْبِلِ الشَّهرَ بِالْقُرْآنِ  «: رسد يم
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هِ       لَإِنَّه قَد أَقْب  ...  النّاس هايأَ«: نقل شده است، حضرت فرمود    )  و آله و سلّم    هي اهللا عل  يصلّ( اكرم غمبري كه از پ   يمعروف  إِلَـيكُم شَـهرُ اللـَّ
 ري تعب نيا.  » تَلَا فِيهِ آيةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَه مِثْلُ أَجرِ منْ خَتَم الْقُرْآنَ فِي غَيرِهِ مِنَ الشُّهور                و منْ  «نجايتا ا » بِالْبرَكَةِ و الرَّحمةِ و الْمغْفِرَة    

.  ختم قرآن كرده باشد    كي گري د يها   است كه در ماه    ني تالوت كند، اجر او مثل ا      ماه ني از قرآن را در ا     هي آ كي يهست كه اگر كس   
  . استيادي زيلي اجرِ خنيا

  
  در ماه مبارك رمضان:  قرآن؛ سنت ائمهختم

  
نقل شده كه در آن آمده حضرات ائمه در مـاه مبـارك رمـضان ده خـتم قـرآن                  ) هيرضوان اهللا عل  (دي در وسائل از مقنع مف     تي روا كي
 كـه در    كنـد  ي نقل مـ   )هيرضوان اهللا عل  (ي از مرحوم مجلس   ي است كه محدث قم    يتيروا.  ختم قرآن  كي هر سه روز،     يعني. كردند يم
 و اگر هر ختم قـرآن را ثـوابش   كردند يدر ماه مبارك رمضان، چهل ختم قرآن م   )  السالم هميعل( از ائمه  ي هست كه بعض   ثي حد كي

 كه ي دارد كه هر ختم قرآن تيدر آن روا  . شود ي كند، ثوابش مضاعف م    هيهد)  السالم هميعل( از چهارده معصوم   يكيرا به روح مقدس     
   چه؟يعني نهايا. كردند ي مهيهد)  السالمهميعل(ني از معصوميكيابش را به  ثوكردند، يم
  
   تالوت فراوان؟چرا
  

 تيـ  را عرض كنم كه در روا      ني ا خواستم يم. شوند ي با قرآن م   ني است كه همنش   ني ا امتي كارها در ق   ني بود كه اثر ا    ني جهت ا  حاال
 كه در ماه مبارك رمضان      كنند ي همه سفارش كه م    نيا. باشد)  السالم هميعل( با ائمه  امتي آن است كه در روز ق      ي كس نيدارد اجر چن  

 اهـل معرفـت   - كـردم كـه  ديـ  آن تأك يقبالً هـم رو   –من اشارتاً عرض كنم كه      .  است ني ا ي برا د،ي قرآن تالوت كن   ديتوان يهرچه م 
 معنـا اسـت     ني ا ادآوريتالوت قرآن،   .  كرده است  داي بندگان صادر شده و نزول پ      ي برا ي است كه از مصدر وح     ي قرآن كالم  نديگو يم

  .ها فرستاده است  آني براائشي انبلهي را به وسارف معني ماه، خدا بندگان را مخاطب قرار داده است و انيكه در ا
  
 خواندن در   قرآن.  افتخار و مباهات است    هيما.  بندگان است  ي افتخار برا  كي ي قرآن يها   خطاب ني، ا » المؤمِنون هايأَ«،  » النّاس هايأَ«
 لهيام و او بـه وسـ         قـرار گرفتـه    ي الهـ  تي ماه من مورد عنا    ني نكته است كه در ا     ني ا ادآوري انسان   ي معنا است كه برا    ني ماه به ا   نيا

.  من فرستاده استي معارف را براني جدا كرده و اواناتي حهي مخاطب قرار داده است و من را به حساب آورده و مرا از بق         مرا ائشيانب
 را كـه    اتيـ  از روا  ي بعـض  ي و حت  كردند ي چهل ختم قرآن م    اي ماه ده ختم     نيدر ا )  السالم هميعل( ائمه نكهيا!  لذتبخش است  نياخودِ  
  . مطلب استني ايگذارد، برا ي اصالً رقم هم نمام دهيمن د
   تكرار خطاب محبوبلذّت
 هـا   نيـ ا.  دعـا  ايـ  بود و    ي اله اتي آ اي سخن او    گفت، ي ماه سخن كه م    نيدر ا )هيصلوات اهللا عل   (نيالعابد  ني هست كه ز   تي روا كي در

 محـب و محبـوب باشـد،        ني رابطه محبت، ب   كي اگر   يعني. بخش است    تكرار كالم رب لذت    ني معنا است كه خودِ ا     ني ا يايهمه گو 
!  گفتـه اسـت   سخنان را به منني كه محبوب ابرد يچقدر هم لذت م.  كنديادآوري را   محبوبش است كه انسان سخن      ني ا شياقتضا

لذا . بخشد ي و به روحش صفا م     بخشد يبخش است و تكرار آن به او جال م           او لذت  ي باشد سخن محبوب برا    ياگر محب، محب واقع   
  .دي كنتالوت سفارش شده است كه قرآن نازل را نطوري كه امينيب ي ماتيما در روا

  
   رمضان، ماه سخن گفتن عبد با ربماه
  
 محبوب و موال، اجازه فرموده اسـت        يعني. كنند ي م ريتعب» قرآن صاعد «رض كردم كه اهل معرفت از دعا به          را ع  ني گذشته من ا   در

 هم شده كه خدا به من اجازه داده است كه           دي ما هست و تأك    اتي مطلب در روا   نيا. دي با او سخن بگو    ي ماه از هر در    نيكه بنده در ا   
ـ      ني ا گري د ريبه تعب .  م ماه با او حرف بزن     نيدر ا  اسـت؛ مـاه    » محـب و محبـوب    «و  » محبـوب و محـب     «ني ماه، ماه سخن گفتن ب
 ي مـاه  گـر يبردن است و از طـرف د         ماه سخنان رب را تكرار كردن و لذت        ياز طرف . است» عبد با رب  «و  » رب با عبد   «يوگو  گفت

  . ديگو ياست كه عبد سخنانش را با ربش م
  



 
٤

  ! درخواست كنيخواه ي چه مهر
  
ـ       )  الـسالم  هيـ عل( كه از امام صادق    مي نسبت به ماه مبارك رمضان دار      اتماني كه ما در روا    ياتري تعب نيا  هيـ عل(يمنقـول اسـت كـه عل

 يا هـر خواسـته  !  را كنـار نگـذار  تيـ ها  از خواستهكدام چي هيعني»  علَيكُم فِي شَهرِ رمضَانَ ِبكَثْرَةِ الِاستِغْفَارِ و الدعاء     «: فرمود) السالم
  . بگذار و از او تقاضا كنانيها را با خدا در م  خواستهني ا،ي چه معنو،ي است؛ چه مادنيا» كثرت «يمعنا! بگو يدار
  
   آسمانيها  باز شدن دربماه
  
اما ما نسبت به ماه مبـارك رمـضان         .   است يا  دهيچي وارد آن مسائل شوم كه مسائل پ       خواهم ي دارد كه من نم    ي سرّ كي مطلب   نيا
 نيخـر  آسمان، از شب اول ماه رمضان تـا آ         يها  ؛  تمام درب   »إِنَّ أَبواب السماءِ تُفَتَّح فِي أَولِ لَيلَةٍ مِنْ شَهرِ رمضَانَ         «ه   ك مي را دار  نيا

   چه؟يعني ني هست، انجايكه در ا» ابواب «ري تعبنيا. دارد» ها درب «تيدر روا. شب باز شده است
  
 كـه  ديآگاه باش.  را قبالً نخوانده بودم   تي روا ني؛  من ا   » أَلَا و أَبواب السماءِ مفَتَّحةٌ مِنْ أَولِ لَيلَةٍ مِنْه        «: دارد)  السالم هيعل(ي از عل  تيروا

 تمـام   يعنـ ي نم؛اش اشـاره كـ       نكته كيفقط به   .  از شب اول ماه مبارك رمضان باز است        -كند يم» ابواب« به   ريتعب-ها آسمان     درب
 ي حجـاب چي خداوند نسبت به بندگانش هـ هي از ناحيعني. ستي ني حجابچي هگري ماه دنيدر ا. ، برداشته شده است    رب هيحجب از ناح  

اگـر  - يي هـر تقاضـا    م،يي بگو دي با مي را تنزّل بده   ني ا مياگر بخواه . ها باز است    تمام درب .  اصالً و ابداً   ست؛ي بسته ن  ي در چيه. ستين
 و به   رسد ي به رب م   ي و چه معنو   يچه ماد ! يي هر تقاضا  رسد؛ ي تقاضا به رب م    ني ا -اشد ب ي رحمت اله  يها   از درب  ي با درب  بمتناس

  .چون ابواب سماء باز است. كند ي برخورد نمهي از آن ناحي مانعچيه
  

  !شنود ي خدا همه دعاها را مخود
  
! رود ي نمـ يگـان ي بـه با يي دعاچي روز هريبه تعب. ماند ي نمجواب ي ماه بني تقاضاها در اني است كه اني آن ا  جهي نت ست؟ي آن چ  جهينت

 چنـد سـال   نيـ كه من ا)  السالمهيعل(ي جمالت مناجات علنيبه ا . شنود ي خودش م  مي مستق رسد؛ ي به دست خودش م    ميبلكه مستق 
ائِي إِذَا نَاديتُـك و     و اسمع نِد  «: دي دقت كن  خواندند، ي مناجات را م   نيا)  السالم هيعل( كه همه ائمه   دارد تي و در روا   خوانم ياول بحثم م  

تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عمماند ي تقاضاها بدون جواب نمني از اكدام چيه. كند يخطاب به خودِ خدا م»  اس.  
  
  !شود ي همه دعاها پاسخ مثبت داده مبه
  
 شـما در  ي دعايعني؛  » مستَجابهِيو دعائُكُم ف«:  كه حضرت فرمودميدار) له وسلّم و آهي اهللا عليصلّ( اكرمغمبري از پ  تي ما در روا   لذا

)  الـسالم  هيـ عل(يوقت عل    آن ست؟ياما جواب چ  . ماند ي نم جواب ي دعاها مستجاب است و ب     نيا. ماند ي نم جواب يماه مبارك رمضان ب   
لـذا  .  نـدارد ي جـواب منفـ   يي دعا چيه. ستي در كار ن   ي جواب منف  چيه. ت است ها همه مثب    جواب»   و الدعاء فِيهِ مقْبولٌ    اأَلَ«: ديگو يم
  . كنملي مطالب را تكمني است كه الي دلني كه قبالً ذكر نكردم، به ايماتي دعا و تقسي من بحثم را متمركز كردم رونكهيا

  
   ماهني خداوند در اكراني برحمت

  
روز از ماه مبارك رمضان هنگام افطار خداوند هزار هزار نفر را از آتش نجـات   است كه در هر ني اتي بخوانم و آن روا   تي روا كي اما
 هر ساعت شب جمعـه و هـر سـاعت           يعني. كند ي كار را م   نيا» در هر ساعت  « و شب جمعه و روز جمعه ماه مبارك رمضان           دهد يم

 مـاه،  نيـ ا.  كه مستحق عذاب هستندكند يزاد م را آي دارد آن كسان  تيبعد در روا  . دهد ي نجات م  آتشروز جمعه، هزار هزار نفر را از        
  . استي ماهني چنكي
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  !ديري اجابت دعا كمك بگي نماز و روزه برااز - 2جلسه 
  

اهِرِينَ و    محي اهللاُ عل ي الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ مدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَاللَّهلِّ عي ص تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم   
فَقَدكيدنَ ييب قَفْتو و كإِلَي ترَبه  «  
  

 كه  ي را بشنو هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
 خوانم يهنگام كه تو را م       گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ يتو را صدا م   

همانـا مـن بـه      .  كـنم  يزمان كه با تو نجوا مـ        و رو به من فرما در آن      
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيسو
  

   بر مباحث گذشتهمروري
  

 ما راجع به دعا بود و جلسه گذشته عرض كردم كه در باب دعا               بحث
ها دعاي مأثور و غير مأثور         از آن  يكي وجود دارد كه     يبند  ميچند تقس 

 خـدا  يايـ  اولهيـ  معنـا اسـت كـه از ناح        نيـ  مـأثور بـه ا     يدعـا . است
هـا دخالـت و تـصرف          در آن  توانـد  ي نم  شده است و انسان    يزير  قالب
 را كـه از ائمـه و        يا  هيـ  و ادع  ميشـو  ي بحـث مـ    ينما بعداً وارد ا   . كند

ـ     (نيمعصوم وارد شـده اسـت، بررسـي       ) ني اجمعـ  هميصـلوات اهللا عل
 هم دعايي است كه انـشا  رمأثوري غيشاءاهللا ـ  دعا  ـ ان. خواهيم كرد

 توانـد  يركس مـ   هـ  يعنـ ي.  آن به عبد واگذار شده اسـت       يزير  و قالب 
 مييگـو  ي را م  نيا.  كند قاضا و از خدا ت    زدي بر ي را در قالب   شيها  خواسته
 رمـأثوره ي غ هيـ  ادع يبحث من در سال گذشته بر رو      . رمأثوريدعاي غ 

  .متمركز بود
يـك   ي طور مطلق باشد و هيچ شـرايطي نداشـته باشـد؛ بلكـه دارا                به رمأثوري كه دعاي غ   ستي ن طور  ني را هم عرض كردم كه ا      نيا

 دعـا و نـوع   يهـا    را نـسبت بـه قالـب   ي جلـسه امـور  ستي از بشي در بدي است كه من در جلسات گذشته شايطيسري آداب و شرا  
  .  كندتي را رعاطي آن شرادي كه عبد بادم مطرح كرخواهد ي كه بنده از خدا مييتقاضاها

  
   امور تأثيرگذار بر استجابت دعابررسي

  
 يايـ  كه از ناحيه اولميكن ي برخورد مي در معارفمان به دستورات    ياره كنم اين است كه ما به طور كل         به آن اش   خواستم ي آنچه كه م   اما

اولياء خدا در ايـن روايـات   .  كنند ي كه اين دستورات را در روابط گوناگون مطرح م         مينيب يخدا در باب دعا كردن صادر شده است و م         
 دعـا   ي است كـه اثـر ايـن امـور بـر رو            نياصل بحث من ا   .  دعا اثر دارند   يبر رو  يي كه گو  كنند ي با دعا مطرح م    ه را در رابط   يامور

   است؟  يچگونه اثر
  

   ماه مبارك رمضان بر دعاتأثير
  

 را مطرح كرديم كه دعا در       يتيمثالً در جلسه گذشته ما روا     .  شود ي عموم ي تا حدود  باًي سطح مطلب تقر   نكهي ا ي برا زنم ي مثال م  يك
 در مسأله  اي.  دعا مؤثر است   ي زمان رو  يعني. كند ي مطرح م  نجايرا در ا  » زمان« مسأله   تي روا نيا.  است ماه مبارك رمضان مستجاب   

 يهـا    ختم قرآن در ماه    كي ماه خوانده شود، پاداش آن مساوق با تالوت          ني از آن اگر در ا     هي يك آ  ازل، پاداش تالوت قرآن ن    بيضر
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 كه اين ماه در پاداش آن بـسيار تـأثير دارد، هـم              ميم نسبت به قرآن نازل دار     ه.  را خواندم  اتي روا نيجلسه گذشته من ا   .  است گريد
قرآن سخن رب با عبد اسـت و دعـا سـخن عبـد بـا رب                 .  تأثيرگذار است  اص، كه اين زمان خ    مي دار - دعا يعني-درباره قرآن صاعد    

  .شود ين ماه مستجاب م زمان، مؤثر است و دعا در ايني كه هممينيب ي قرآن صاعد هم دوباره منيدر ا. است
   

   زمان و مكان بر دعاتأثير
  

گذارد؛   است كه بر روي دعا تأثير مي      » مكان« وقت بحث    كيمطرح است،   » زمان« وقت بحث    كي.  است ي من به صورت كل    بحث
 اعمال را هـم   سنخكي كه مينيب يبعد هم م).   السالمهيعل (ينيو حرم و حائر حس    )  السالم هميعل( مطهره ائمه  يها  مثل مسجد، حرم  

 آن را هم    اتِي روا كنم، يحاال من سرآمد اعمال را مطرح م      . گذارد ي دعا اثر م   ي كه مثالً اگر قبل از دعا انجام شود، رو         كنند يمطرح م 
   چه؟يعني نيا.  امور بر روي دعا اثر داردني است كه انيبحث در ا. كنم يمطرح م

  
   نماز و روزه بر دعاتأثير

    
 ي كـه كـس    مي دار اري بس اتيما در روا  . كنم ي مورد ابتالء ما هست، مطرح م      شتريخصوص در ماه مبارك رمضان ب      دو عمل را كه ب     من

  .  مستجاب استشي بعد از نماز دعا كند، دعااي دارد، اگر نماز بخواند و در نماز يكه حاجت
  
      طهارت و نماز•
  
 و آلـه    هيـ  اهللا عل  يصـلّ ( اكرم   غمبري كه پ  كنند يا در ارشاد القلوب نقل م      ر تي روا نيديلمي ا .  من قبالً خوانده باشم    دي را شا  تي روا نيا

دثَ و  لِّيقُولُ اللَّه تَعالَى منْ أَحدثَ و لَم يتَوضَّأْ فَقَد جفَانِي و منْ أَحدثَ و تَوضَّأَ و لَم يص                «: فرمود) وسلّم نْ أَحـم فَانِي وج نِ فَقَدتَيكْعر 
افٍ                   تَوج بِرَب تلَس و تُهفَوج فَقَد اهنْيد رِ دِينِهِ وأَلَنِي مِنْ أَما سفِيم هأُجِب لَم انِي وعد نِ وتَيكْعلَّى رص ؛  خداوند فرموده اسـت اگـر   »ضَّأَ و
كعت نماز نخوانـد و دعـا نكـرد و از           رد، به من جفا كرده است؛ اگر محدِث شد و وضو گرفت ولي دو ر              ي محدِث شود و وضو نگ     يكس

 درخواسـت كـرد و مـن بـه او عطـا           يزيـ  وضو گرفت و نماز خواند و از من چ         ي نخواست، به من جفا كرده است؛ اگر كس        يزيمن چ 
ا  اگر مـن بـه او عطـ   - باشد؛ هرچه باشد، باشديياي يا امر دنباشد يني امر دخواهد يحاال درخواست او م   -. نكردم، من به او جفا كردم     

  .كند ي نماز را مطرح متي روانيدر ا. ستمي جفاكار نيام و من هم پروردگار نكنم به او جفا كرده
  
      نماز و حمد و ثناي الهي•
  
ـ             «: است كه حضرت فرمود   )  السالم هيعل( از امام صادق     يتي روا كي دِ اللَّ مـاح نِ ثُـمتَيكْعلِّ رص ضَّأْ وةٌ فَتَواجح لَك أَثْـنِ    إِذَا كَانَت و ه

        ا تُحِببِم عاد اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ ثُم هِ ولَيرا بـه جـا آور،       ي الهـ  ي و حمد و ثنـا     ان و دو ركعت نماز بخو     ري وضو بگ  ي داشت ياگر حاجت .  »ع 
  .رسد ي به اجابت متي صورت دعانيدر ا.  شو و بعد، از خدا تقاضا كنادآوري خداوند را يها نعمت

    
  هاي واجب    نماز•
  

نْ  «: است كه حضرت فرمود   )  و آله وسلّم   هي اهللا عل  يصلّ( اكرم غمبري از پ  يتي روا كيدر  . مي دار ادي ز اتي كردم در اين باب روا     عرض مـ
      ابتَجسةٌ موعاللَّهِ د عِنْد ى فَرِيضَةً فَلَهويي از خـدا بـه   گـ .  مستجاب داردي دعاكي را بخواند، نزد خداوند      ي نماز واجب  ياگر كس .  »أَد

  .شود ي مستجاب طلبكار مي دعاكياندازه 
  
      نماز حاجت در مصلّاي خانه•
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دكُم إِذَا دخَـلَ          «: ديگو ياست كه به مِسمع م    )  السالم هيعل( از امام ششم     تيروا! دي را خوب دقت كن    تي روا نيا أَحـ نَـعما يم عما مِسي
    نْيومِ الدمِنْ غُم هِ غَملَيال          ع وعدنِ فَيتَيكْعر رْكَعي و هجِدسخُلَ مدي ضَّأَ ثُمتَوا أَنْ يلَّه               رِ وبـتَعِينُوا بِالـصاس قُـولُ وي ه  فِيهِما أَ ما سمِعت اللـَّ

 وضـو   ديـ  برو د،يـ  كرد دايپ يوي دن ي و گرفتار  ي ناراحت كي چه مانعي وجود دارد كه وقتي شما         ديفرما يحضرت به مِسمع م   .  »الصالة
 ني كه خدا ادي و بعد در نمازتان از خدا بخواهدي دو ركعت نماز بخوان اخوانيد، آنج    كه معموالً در آنجا نماز مي      ي در محل  دي و برو  ديريبگ

  .»و استَعينُوا بِالصبرِ و الصالة«: ديگو ي كه خداوند در قرآن ميا دهيآيا نشن!  را برطرف كند؟تان يگرفتار
  

   كمك گرفتن از نماز و روزهمعناي
  
 روايـت،  نيا. »نماز بخوان، بعد دعا كن «ديفرما ي است كه در باب دعا وارد شده و م ياتي مفسر تمام روا   ي از نظر طلبگ   تي روا ني ا در

 روايـت، مفـسر آن      نيـ ا.  كه اهل فضلند، دقت كننـد      يي را پشت سر هم و به ترتيب خواندم تا آنها          ها  نيمن ا . ها است   مفسر تمام آن  
و إسـتعانت   » كمـك كـردن   «عون و اعانه، يعنـي      . به معني كمك است   » عون« از   نواي  إستع  »نوايإِستَع«:  دارد نجايا.  ها است   روايت
 كه يياج  در آند؟يفرما ي را كجا منيحضرت ا. ريدي از نماز و روزه كمك بگ     يعني» اِستَعينُوا بِالصبرِ و الصالة   «. »كمك گرفتن «يعني  
  .ري از نماز كمك بگجا ني اديگو ي تو به هدف استجابت بخورد، معاي دري و بايد تيخواهي دعا كن مي
  

. توانم موفق شوم   نمي يي به تنها  نجاي انجام بدهم و ا    خواهم ي است كه مثالً من كاري را م       ني كمك گرفتن چيست؟ معنايش ا     يمعنا
 از يك چيز ديلذا با. رساند يخواهم نم  كاربرد دارد، اما من را به مقصد و هدفي كه مي     خواهم انجام دهم، برد و       كه مي  ي آن كار  يعني
از صـبر و    .  است ني ا »نوايإستع «يمعنا. رميبايد براي اينكه به هدف برسم، كمك بگ       .  شود ني تا كاربرد آن تأم    رمي كمك بگ  يگريد

  .ري به اجابت برسد، كمك بگتي دعانكهي اينماز برا
    

   روزه در تشديد مقتضي، به فعليت رساندن يا تسريع اجابت دعا نماز ونقش
  
.  اجابت وجـود دارد ي برايدر خودِ دعا مقتض.  كه به اجابت برسدكند ي درست م  ي كه نماز نسبت به دعا مقتض      ستي ن ني بحث ا  نجايا

خـود دعـا   .  سـه مـورد اسـت   نيـ  از ايكي . دهد رساند و يا به اجابت سرعت مي  ميتيكند يا به فعل  ميدي تشداينماز اين مقتضي را  
 برسـانند  تي به فعلاي كنند، دي را تشدي مقتضنكهي اي برااي هستند براي دعا؛   امور كمكني دارد، اما اكاربرددعا . مستقالً كاربرد دارد  

وقـت در     آن. عرض كردم  است كه من     ني كه ما در اين باب داريم ا       ياتي و آ  اتي تمام روا  نيجمع ب .  سرعت در اجابت ايجاد كنند     ايو  
 نهـا يا. ريـ امـا از نمـاز كمـك بگ       .  هـست  دني به اجابت رس   ي در خودِ دعا مقتض    يعني! ري كه از نماز كمك بگ     ديگو ي حضرت م  جا  نيا

  .كمكند
  

   مصداق بارز صبرروزه،
  
ه مـراد از صـبر همـان         هست ك  اديي ز اتيروا.  دو مورد  يكي نه   م؛ي دار اريي بس اتي ما روا  فهي شر هي آ ني هم لي باب صبر هم در ذ     در

ه يقُـولُ    الصبرُ الصوم إِذَا نَزَلَت بِالرَّجلِ الشِّدةُ أَوِ النَّازِلَةُ فَلْيصم        «: است كه )  السالم هيعل( از امام هفتم     تيروا. صوم و روزه است     إنَّ اللـَّ
إِذَا نَزَلَت بِالرَّجلِ   «:  دارد يگري د تي در روا  ايو  .  »الصبرُ الصيام «: نديفرما يم)  السالم هيعل( امام صادق    اي.  »استَعِينُوا بِالصبرِ و الصالةِ   

 نيـ  كـه اهـل ا  يي هـست، آنهـا  ي متعـدد تيـ روا.  » و استَعِينُوا بِالصبرِ يعنِي الصيامولُالنَّازِلَةُ و الشَّدِيدةُ فَلْيصم فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يقُ     
 هستند  يدعا كاربرد دارد، اما عوامل    . ري از روزه و نماز كمك بگ      ديگو ي م اتي روا نيا.  دقت كنند  اتي روا نيحث هستند، بروند و در ا     مبا

  .گذارند ي دعا اثر مي در اجابت بر روعيتسر اي رساندن، تي به فعلاي ،ي مقتضتيكه در تقو
    
   دعاهاي بعد از نمازسرّ
  
 كه راجع به ماه مبارك رمضان هست، ببينيـد اولـين دعاهـايي كـه                ي به آداب  دي كردم كه شما نگاه كن      دو عمل را مطرح    ني اول ا  من

ـ  اي«،  »... الحرَام تِكي حج ب  ياللّهم ارزقنِ «. مخصوص اين ماه وارد شده است، دعاهاي بعد از نماز است           ـ  ُّ ي علِ ـ  اي ـ  مي عظِ اي    ايـ  غَفُـور 
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أدخِ «،  »...ميحر ملَ اللَّهرُور يل عورِ السبعد از نماز است؛ آن هم در مـاه رمـضان كـه انـسان روزه     ي دعاها همه، براني؛ ا»... أهلِ القُب 
 ايـن  اميـ هم روزه كاربرد دارد، هم نماز و هم ا   .  است شتريچون كاربرد دعا با نماز و روزه ب       .  حساب شده است   ها  ني همه ا  قاًيدق. است

 كه دعا به مقصد و هدف اجابت        كنند يها كمك م    همه اين . كنند  وامل در مستجاب شدن دعا كمك مي       ع ني كاربرد دارد و همه ا     اهم
  .برسد

  
   تأثير نماز و روزه بر دعاسرّ
  
 اشاره كنم و بگذرم؛ جلسه گذشته هـم         كي من فقط    ست؟ي سرّ آن چ   گذارند؟ ي دعا اثر م   ي كه صوم و صالة رو     ستي كار چ  شهي ر اما

 كه اين اتصال به خـدا اهـم امـور در دعـا     كند ي متي كارها، روح عبد را از نظر اتصال به ربش تقو        نيكه ا  است    گفتم كه سرّش اين   
 نكـه يا. ترين مـسأله بـراي مـستجاب شـدن دعـا اسـت       اخالص در دعا مهم. »ي و اتصال باهللا تعال  هللا ا ريانقطاع عن غ   «يعنياست؛  

. كند ي به خدا متوجه م    شتري است كه انسان را ب     ني كمك آنها ا   ست؟يها چ   آن كمك   ر،ي از نماز كمك بگ    ر،ي از روزه كمك بگ    ديگو يم
  . استني اي كار برانيا. تر شود تر شود و قوي  خالصتا بكني، با نماز و روزه محكمش كن خواهي ي كه ميلذا درخواست

  
 چـه   ،ي چـه مكـان    ،يچه زمـان  - است    كه در بحث دعا وارد شده      ي عوامل ني را عرض كنم كه ا     نيخواستم ا    بود، مي  ي مطلبم كلّ  چون
 انسان كامل دعا كند، ردخور ندارد و        كي و اگر    ميخود دعا كاربرد دارد، اما من و تو ناقص        .  دارند ي كمك يها   همه جنبه  ها  ني ا -يعمل

  .شود حتماً مستجاب مي
  
  

  ست؟ي در اجابت دعا چري و تأخعي تسرعلل -3جلسه 
   ماه مبارك رمضاني در شب هاي تهراني آقا مجتب حاجي اهللا العظمتي جلسه سوم اخالق آمتن

  
  )3(جلسه  / 1389-5-23 / 1431 المبارك رمضان

  
اهِرِينَ و   محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـ ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ ينَ الطـَّ

  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل
»مَلاللَّهلِّ عي صتُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم   

قَفَقَدو و كإِلَي ترَبه كيدنَ ييب فْت«  
  

هنگـام كـه تـو را      گوش فرا ده، آن مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهمروري
  

.  ما راجع به دعا بود و گفته شد در ماه مبارك رمضان سفارش شده است كه انسان هم تالوت قرآن داشته باشد و هم دعا كند                          بحث
 اسـت كـه     ي ماه، مـاه   ني است و لذا ا    اهللا  افتي و ض  يتعال  اهللا ي ماه، ماه سلوك إل    ني ا نديگو ي است كه اهل معرفت م     نيهم ا   جهت آن 

 سخنان رب را كه خطاب به عبد گفته است، بازگو كنـد و              ني ا ديعبد هم با  . گويند  با يكديگر سخن مي   » عبد و رب  «و  » رب و عبد  «
  . از او تقاضا كندخواهد ي و آنچه را كه مدي با رب خودش سخن بگوديهم با

  
معنـاي  . أثور را در جلـسه گذشـته معنـا كـردم    دعاي مـ . رمأثوري مأثور و غي گذشته عرض كردم كه دعا بر دو قسم است؛ دعا  جلسه

 نـوع از دعـا،      نيـ  انشا كند كـه ا     خواهد، ي كه خودش م   يهايش را در هر قالب       است كه عبد مطالب و خواسته      ني هم ا  رمأثوريدعاي غ 
رمايند كه انـسان    ف   را بيان مي   ي كه در باب دعا اعمال     مينيب ي را م  ي كه ما در معارفمان امور     معرض كرد .   است ي و آداب  طي شرا يدارا
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» نمـاز قبـل از دعـا      « مـسأله    اتي را خواندم كه در آن روا      ي متعدد اتيروا. بايد قبل از دعا انجام دهد و بعد از خداوند درخواست كند           
گرفتن، كه من عرض كردم مـاه رمـضان           همچنين روزه . مي را داشت  زخواندن متعدد دو ركعت نما    اتيمطرح شده بود؛ ديديد كه در روا      

 سـالم در ايـن      يها   به دعاي در آن سفارش شده، به خاطر اين است كه همه در آن صائم هستند و به طور معمول انسان                     درق  نيكه ا 
ـ ( اين ماه وارد شده و از ائمه         ر هم كه د   يينمازها و دعاها  . شود  گيرند؛ لذا انسان براي دعاكردن آماده مي        ماه روزه مي   ) الـسالم   هميعل

 كه در دعا دخالت دارد،  ي از امور  ي اين بحث را مطرح كردم و به بعض        اتيجلسه گذشته من روا   . تمأثور است، براي همين جهت اس     
  .اشاره كردم

  
 انـسان پـيش از      نكـه يمثل ا - امور كه در دعا نقش دارد        نيجلسه گذشته گفتم ا   .  عرض كنم  خواهم ي مطلب ديگري را م    كي امشب

كند و انقطاع از غير خدا         تأثيرش اين است كه انسان را به خداوند نزديك مي          -آنكه حاجتش را از خدا بخواهد، دو ركعت نماز بخواند         
 روزه ايـ  دو ركعت نماز بخوان، بعـد حاجتـت را از خـدا بخـواه؛         ر،ي داشت كه وضو بگ    تييدر يك روا  . دكن  و اتصال به او را تقويت مي      

 آن را   اتيجلسه گذشته روا  .  »ستَعينُوا بِالصبرِ و الصالة   و ا «كند؛     صوم و صالة به دعا كمك مي       يعني امور   نيا.   سپس دعا كن   ر،يبگ
 را در دعـا شـدت       ي امور مقتض  نيعرض كردم كه ا   .  دعا با صوم و صالة را هم بيان كردم         باط را معنا كردم و ارت     فهي شر هيخواندم و آ  

  .كه جلسه گذشته گفتم سه مورد بود نيا. كنند  ميعي در اجابت تسرايرسانند و   ميتي به فعلاي بخشند، يم
  

   سرعت در اجابت دعامعناي
  

 را كـه ديـشب نقـل        يتـ ي روا مي بگو خواهم يچون م .  مطلبي را بگويم   خواستم يبود، م » سرعت در اجابت  « تأثير كه    ني به سوم  راجع
نقل ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يلّص( اكرم   غمبري از پ  يتيروا.  كه گفتم، ندارد   ي هيچ منافاتي با آن مطالب     -كنند ي را نقل م   نيعامه هم ا  -كردم  

 كـه  ياتيـ  با همـه روا تي رواينجاي؛ تا ا»من تَوضَّأ فَأحسنَ الوضُوء، ثُم صلَّى ركعتَينِ، َفدعا ربه كانَت دعوةً مستَجابةً       «: شده است كه  
.  داردب يك دعاي مستجار،ي دايا اين شرايط دعا كند، زود  اگر ب  يعني»  معجلَةً أو مؤَخَّرَةً  «بعد دارد   . سو است   جلسه گذشته گفتم هم   

! ريـ نخ. ستنديـ  اجابـت مـؤثر ن     عي امور در تسر   ني و ا  مي در اجابت ندار   عي ما تسر  دي بگو خواهد ي م تي روا ني وقت اشتباه نشود كه ا     كي
 ريامـوري در اجابـت دعـا تـأخ         در اجابت دعا دارند و از آن طـرف هـم             عي هستند كه تسر   ي را مطرح كردم كه امور     نيسال گذشته ا  

  . ما در روايات مسأله سرعت و بطئ در اجابت دعا را داريمنيبنابر ا. اندازند مي
  

   دعا نسبت به اجابتترين سريع
  

 ني ايعني. شود   به سرعت مستجاب مي    شي او دعا كند، دعا    ي پشت سر برادر مؤمنش برا     ي كه اگر برادر مؤمن    مي دار تي ما در روا   مثالً
)  الـسالم  هيعل( از امام باقر     تيروا.  تا او خودش براي خودش دعا كند       رسد ي به اجابت م   تر  عي، سر    و سرعت در اجابت    ريظر تأث دعا از ن  

شـود،     مـي  ترين دعايي كه موفق به اجابت       سريع.  »أَسرَع الدعاءِ نُجحاً لِلْإِجابةِ دعاء الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغَيبِ        «: است كه حضرت فرمود   
  . است؛ اصالً نص در سرعت در اجابت استحي صريليروايت خ. دعا براي برادر مؤمن در غياب او است

  
  شود  كه دير مستجاب ميدعايي

  
نقل شده است كـه حـضرت       )  السالم هيعل(مثالً از امام صادق     . مي آن طرف هم درباره كندي و بطئ در اجابت روايات مختلفي دار            از

ا         الْعبد الْولِي لِلَّهِ يدعو اللَّه عزَّ و جلَّ فِي الْأَمرِ ينُوبه فَيقُولُ لِلْملَكِ الْموكَّلِ بِهِ اقْضِ               إِنَّ  «: فرمود لْهـجلَـا تُع و تَـهاجدِي ح بـهمانـا  .  » لِع
فرمايـد حاجـت      اى كه موكّل او است مي       تهكند و خدا به فرش      آمدى كه براى او رخ داده دعا مي         اى كه دوست خدا است در پيش        بنده

 نيـ  قبل در مورد سرعت بـود، ا       ترواي! دار  دست نگه ! حاجت او را برآورده كن، اما عجله نكن       ! بنده مرا برآور، ولى در آن شتاب مكن       
  .ميهر دو مورد را دار. روايت در مورد بطئ است

  
  !اي  زباني دعا كن كه هرگز معصيت نكردهبا
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 مطرح اسـت كـه اشـاره خـواهم     ي جهاتها نيالبته در ا.  نداردي با هم منافات   ات،ي است كه اين روا    ني ا مي بگو خواهم ي را كه م   يمطلب
 از برادران مؤمن در حق انـسان دعـا كنـد، آن دعـا     يكي در اجابت مطرح بود كه فرمود اگر    عي كه تسر  يي آنجا ديمثالً فرض كن  . كرد

 تي كـه بـا آن زبـان معـص    ديـ  دعا كني كه با زبانمي دار اتي است كه ما در روا     ني جهتش ا   تا خودم دعا كنم،    رسد يزودتر به اجابت م   
 خودم ـ نعوذباهللا ـ با زبانم   يول. شود ي زودتر مستجاب م،ي من دعا كنيام؛ لذا اگر شما برا  نكردهتيمن از زبان شما معص. ايد نكرده
 هر كـدام جهـت و دليـل دارد و         ها  نيا.  شود ئيجابت دعاي من بط    ا شود يهمين آلودگي زبانم به معصيت موجب م      . ام   كرده تيمعص

  . ما استي است و جزء معارف ما و نكات معرفتفي ظراري مباحث بسنيا
  

   در بروز آثار اجابت؛ نه در خودِ اجابتتأخير
  

هـا جـواب      شد و خدا بـه آن      كه دعاها مستجاب نشده با     ستي ن طور  ني در اجابت، ا   ري نكته را هم تذكر بدهم كه در بحث تأخ         ني ا البته
. بروز و ظهور اثـر، ديـر و زود دارد         .  سرعت و بطئ در ظهور و بروز اثر است         نياما ا . اند   شده رفتهينداده باشد؛ بلكه همه اين دعاها پذ      

قبـول  م. ام   را از من برنگردانده است؛ پس دعاي من مستجاب شده و جـواب گرفتـه               شي خدا جوابم را داده و رو      م،وقتي من دعا كرد   
 نيـ بنـابر ا  .  افتـاده اسـت    ري تـأخ  ر،ي اما در تأث   دهم؛ ي را به تو م    يخواه يآنچه م !  است و گفته چشم    رفتهي خدا پذ  يعنيهم شده است؛    

  . استي بحث مستقلكي خودش نيكه ا»  عالئم اجابتهورتأخير در بروز و ظ «يعني »ري در تأثريتأخ«
  

   تأخير در ظهور آثار اجابت دعاعلّت
  

ام به من بدهد، بـه ضـرر مـن            موقع اگر چيزي را كه از او درخواست كرده         نيبسا اآلن در ا     چه.   مصلحتي هست  ر،ير تأخ  هم د  يگاه
 خدا اگر همين اآلن به او بدهد، نفْسش سرمست و           خواهد؛ يفرض كنيد كسي از خدا پول م      . اندازد   لذا اجابت را به تأخير مي      شود؛ يم

لذا دعايـت  .  كه نَفْست چموش نشوددهد ي به تو پول مي موقع گذارد ي خدا م  ني هم يبرا. كشاند  مي تباهي و او را به      شود يچموش م 
 و مقبول هم واقع شده است؛ اما بحث در سـرعت و بطـئِ بـروز و    رفتهيمستجاب شده و خدا جواب تو را داده و درخواستت را هم پذ      

  .  ظهور اثر اجابت دعا است
  

   تأخير اجابت دعاي خوبانعلّت
  
 ي مـسائل معرفتـ    كيـ . ها است    حرف ني هم نه؛ مسأله باالتر از ا      ي جهت مطرح است كه عرض كردم و گاه        ني ا ي باب بطئ گاه   رد

 كيـ » عبـد و رب   « است كه چـون رابطـه        نيمطلب ا .  گويم ي است، م  تيچون متن روا  . اندازد  است كه تأثير اجابت را به تأخير مي       
لـذا  .  خاص خدا باشد، خدا صدايش را دوسـت دارد   ياياست، اگر عبد از اول    »  و محبوب  حبم« رابطه ميان    يعنيرابطه محبتي است،    

 گـر يچون اگر خداوند زود حاجت او را بدهـد، د      . دهد  اگر او دعايي كند و درخواستي از خدا داشته باشد، خدا زود حاجتش را به او نمي                
خدا از  ! » اهللا اي «دي كه او پشت سر هم بگو      خواهد يدوست دارد و م    او را    ي خداوند آهنگ صدا   يعني. كند ياو درخواستش را تكرار نم    

  .برد ي او لذت ميآهنگ صدا
ه فَيقُـولُ لِلْملَـكِ     «: است)  السالمهيعل( امام صادق  ريخوانم كه تعب     را مي  تيروا نُوبـرِ يلَّ فِي الْـأَمج زَّ وع و اللَّهعدلِلَّهِ ي لِيالْو دبإِنَّ الْع
دهـد     در امري دعا كنـد، خداونـد فرمـان مـي           وقتي خاص خدا است،     ياي كه از اول   يا   آن بنده  يعني؛  »موكَّلِ بِهِ اقْضِ لِعبدِي حاجتَه    الْ

 آهنگ را   نيوست دارم ا  من د .  »فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسمع نِدائَه و صوتَه      «چرا؟ چون   ! عجله نكنيد » و لَا تُعجلْها  «اما  ! حاجت او را بدهيد   
حـساب و      بي ها  ني از ا  كدام  چي سرعت و كُندي بروز آثار اجابت دعا، ه        يعنيپس چه مسأله سرعت در اجابت، چه مسأله بطئ،          . بشنوم

  .روم حاال من دوباره سراغ مطلب اصلي بحث مي. شده است كتاب نيست؛ بلكه همه حساب
  

  !كش ببر  از دعا، پيشقبل
  
مـن  . كنـد    مطرح مـي   ي كه مسأله را به طور كل      مي دار تي روا كياما  . حث نماز و روزه قبل از دعا مطرح شده بود          گذشته ب  اتي روا در
ه قَـالَ إِذَا أَرد      وسلَّم  وآلِهِ  هِيعلَ  اهللاُ يعنِ النَّبِي صلَّ  «: دارد. كنم ي بعد هم اشاره به جهت آن م       خوانم ي را م  تي روا نيا ه   أَنْ تَـدعو     ت أَنـَّ اللـَّ
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 نمـاز  اي قبل از آن  ،ي داشته باش  يي و از خدا تقاضا    ي دعا كن  ي هرگاه خواست  ديفرما ي؛  حضرت م   »فَقَدم صلَاةً أَو صدقَةً أَو خَيراً أَو ذِكْراً       
  . بگوي ذكراي انجام بده و يري كار خكي اي صدقه بده، ايبخوان، 

  
 است كـه وقتـي تـو از خـدا تقاضـا       نيكنم و آن ا      آن اشاره مي   نيي سطح پا  اريس جهت ب  كي من به    د؟ي بگو خواهد ي چه م  تي روا نيا
 ي كـار  كيـ . ي تقاضا كردن از او را داشته باشـ        ي كن كه رو   ي كار كي»  خدا يبرا «اي قبل از آن ب    ،يخواه ي از او م   يزي و چ  يكن يم

مورچـه هـم بـراي حـضرت        ! كـش ببـر      پـيش  يخبه اصطالح ران مل   .  بشود از او درخواست كني     يتبراي خدا، ِللّه، انجام بده كه رو      
 انجـام بـده و بعـد        ي كـار الهـ    كي! بدتر از مورچه نباش   !  نباش معرفت ييك چيزي برد؛ حرف اين است كه ب       )  السالم هيعل(سليمان  

 ي لِلّه و ف،ري كار خكي ديگو ي بعد صدقه را و بعد م   كشد، ي م شي است كه اول بحث صالة را پ       باي ز يليخ. درخواستت را به زبان بياور    
  . بود كه من عرض كردمينياين يك جهت بسيار ساده و در سطح پا.  از اذكار را بگوي ذكركي ديگو ي انجام بده و بعد ماهللا ليسب

  كند  صالح، عبد را به خدا متوجه ميعمل
  
 باشـد و  ي است، چه عباد   يعمال اله  را انجام بده و بعد دعا كن، منظورشان ا         ي و اعمال  ي قبل از دعا، امور    كنند ي اشاره م  ي گاه نكهيا

 خـودت   سهيـ  بـه نفـع خـودت اسـت و در ك           ني ا نكهيبا ا .  را انجام بده   ي اعمال اله  ني از ا  يا  قبل از دعا الاقل نمونه    .   باشد يچه قُرب 
ا، خودش قبل از     كاره ني ا نكهيگذشته از ا  . گذارد   است كه اگر قبل از دعا باشد در اجابت تأثير مي           گونه  ني ا صوري از نظر    ي ول رود يم

 آن يعنـ ي. يده ي او انجام مي يك كار برايبا اين كا تو دار. كند ي تو را متصل به مبدأ مي از نظر درون ،ي وارد دعا شو   يآنكه بخواه 
  . روح دعا استساز نهياساس دعا توجه تام به خالق و رب است، و اين عملِ صالح، زم. كني ي كه اساس دعا است را تحصيل ميزيچ
  
   بر استعانت از نماز و روزهدي تأكسرّ
  
بينيد فرموده كه قبل از دعا دو ركعت نماز بخوان يا روزه بگير؛ جهـت             مي د،ي كه جلسه گذشته خواندم نگاه كن      اتيي اگر شما به روا    لذا

 تمام عبادات،   نيين است كه در ب     جهتش ا  يعني.  »و استَعينُوا بِالصبرِ و الصالة    « ذكر كرده است كه      تي روا يو دليلش را هم در انتها     
 ي انسان روزه گرفت، ممكـن اسـت احـد   يچون وقت.  پرستش است و آن صالة و صوم استاش كرهيتنها دو عبادت است كه تمام پ      

 دو مـورد    نيـ  ا يلذا روايات رو  .  كُرنش به معبود است    اش  كرهيصالة پ .  پرستش است  اش  كرهي پ نيلذا ا . جز خودش و خدايش نفهمد    
  .»و استَعينُوا بِالصبرِ و الصالة «ر؛ي كمك بگها ني از اديگو يقرآن هم م. كند ي مهيتك
 كه حتمـاً هـم نيـاز بـه كمـك            يري براي به مقصد اجابت رسيدن دعا، از چيزي كمك بگ          يخواه ياما اگر م  .  خودش مؤثر است   دعا

 چـه از  ت،يـ چه از نظر اقتضاء، چه از نظر فعل    -ا مؤثر است     كه در دع   يسرآمد امور .  دو مورد استعانت بجو و كمك بگير       نيداري، از ا  
  . روزه استو عبارت از نماز -نظر سرعت اجابت

  
   از نماز، هنگام اعجاز و كرامتاي و اولاي انباستعانت

  
 بعـد آن    خواسـتند،  ي م  و از خدا   خواندند ي اول نماز م   زد، ي سر م  اءي و اول  اءي از انب  ي معجزات يا كرامات   ي در تاريخ هست كه غالباً وقت      لذا

خواست مـرده را زنـده         كه وقتي مي   ميدار)  السالم هيعل (يسي راجع به حضرت ع    تيما در روا  . زد ي سر م  شانيكرامات و معجزات از ا    
 ظـاهر   ي كرامتـ  نكهي ا ي برا شاني كه ا  مي دار ياريهم موارد بس  )  السالم هميعل(راجع به ائمه    . خواست  خواند و از خدا مي     يكند، نماز م  

 داريـم كـه   ياتيـ  برتر اخبار و روايها البته ما درباره انسان   .  جهت بوده است   ني هم ي رو ها  نيهمه ا . جستند ينند، از خدا استعانت م    ك
  .كردند ها را طال مي  انساني بدون استعانت از نماز هم مس وجود،يا  يا با اشارهيا كلمهبسا با   آنها چهدهد ينشان م

  
  
  

  »دعا «بر» وضو «ريتأث -4جلسه 
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اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم َاجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ماللَّه  لِّ عيلَ ص                        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس ٍد ومحآلِ م دٍ ومحم 
كيدنَ ييب قَفْتو«  

هنگـام كـه تـو را      گوش فرا ده، آن  مي به دعا  زنم؛ يكه تو را صدا م     ي را بشنو هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهمروري
  

 ماه بـه    ني است و لذا در ا     اهللا  افتي و دار ض   يتعال  اهللا ي إل ريفت، ماه س   اهل معر  ري و به تعب   ي معنو ري شد ماه مبارك رمضان، ماه س      گفته
 بنـدگان   ي رب به سـو    هي و از ناح   ي تالوت قرآن است كه از مصدر وح       يعني سفارش به قرآن نازل،      يكي سفارش شده است؛     زيدو چ 

لـذا در   . كنـد  ي، از پروردگارش تقاضا م     است كه عبد به اذن رب      ني قرآن صاعد است كه عبارت از ا       اي دعا يگريصادر شده است و د    
  . ماه به كثرت دعا سفارش شده استنيا

  
 ي دارد و امـور يطي بود و گفته شد آداب و شرارمأثوري غيبحث ما در باب دعا. رمأثوري مأثور و غم؛ي كردم كه دو گونه دعا دار عرض

ه دو ركعت نماز خواندن قبل از دعا و اسـتعانت جـستن    كه در جلسات گذشته هم عرض كردم كه ازجملنديفرما يرا در آنجا مطرح م 
 معنـا كـه بـه دعـا كمـك      ني دعا به هدف اجابت برسد، به ا     نكهي ا ي كه نماز و روزه كمك هستند برا       دگفته ش . به صالة و صوم بود    

 هيـ  همـانطور كـه آ     يعني. كند ي او كمك م   يي به كارآ  ها  ني دارد، اما ا   يي دعا خودش كارا   يعني.  كند داي تام و تمام پ    يي تا كارآ  كنند يم
 ها  ني وارده شده، ا   اتي كه در روا   ي سنخ اعمال قُرب   ني  عرض كردم كه نماز و روزه و ا         ،»الة بِالصبرِ و الص   نوايإستَع «ديفرما ي م فهيشر

  . دعا تام و تمام شوديي كارآنكهي به اكنند يكمك م
  
 اعمال ني بود كه اني اول اري را مطرح كردم؛ تصوري دعا، سه تصو  يوزه برا  و كمك نماز و ر     يي جلسات گذشته راجع به نحوه كارآ      در
 نيـ  بود كـه گفـتم ا      ني دوم ا  ريتصو.  اجابت كه در دعا هست را شدت ببخشد و به آن قوت بدهد             ي مثل نماز و روزه، آن مقتض      يقُرب

 در اجابت دعا شـود كـه   عي اعمال موجب تسرني بود كه ا ني سوم هم ا   ريتصو.  برساند تي را به فعل   يتضاعمال موجب شود كه آن مق     
  .دهم ي محي اول و دوم را توضري هم تصوي جلسه مقدارني دادم و حاال در احي سوم را در جلسه گذشته توضري تصونيا

  
   استكتريسر برادر مؤمن، به اخالص نزد  پشتدعا
  
 اول و   ري را تذكر بدهم و بعد وارد بحـث تـصو          يا   فقط نكته   را خواندم؛  يتي در اجابت كه جلسه گذشته اشاره كردم، روا        عي باب تسر  در

:  داشـت  نطـور ي در اجابت نقل كردم، ا     عيبود و جلسه گذشته آن را در باب تسر        ) السالم  هيعل( كه از امام پنجم      يتيدر روا . شوم يدوم م 
» عالد رَعرِ الْغَ       اءِأَسالْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَه اءعةِ دابحاً لِلْإِجبِ نُجبـرادر   ي برادر مـؤمن بـرا     ي دعا رسد، ي به اجابت م   تر  عي كه سر  ييآن دعا .  »ي 

؛ » اويرو شِيپ«باشد، نه » سر او پشتِ «دي دعا باني ايعنياست؛ » بِظَهرِ الْغَيب «دي دارد كه آن ق    دي ق كي تيمؤمنش است؛ اما در روا    
   دارد؟يتي چه خصوصدي قنيا. ديدعا كن» سر او پشتِ«برادر مؤمنتان را 

  
 ي رو ياگر تـو را جلـو     . ديآ ي به وجود م   اي شبهه ر  نجاي دعا كند، ا   رو  شِي را پ  يگري جهت است كه اگر انسان بخواهد د       ني به ا  دي ق نيا

وقـت     را دارد، آن   ي فـالن گرفتـار    ي كه فالن  آورم ي م ادي و من به     يستي اگر تو ن   ي كنند، شبهه عدم اخالص هست؛ ول      تيخودت دعا 
 داشـت  تيـ  كـه در روا يديـ  قنيا. رسد ي دعا زودتر به اجابت منيلذا ا.  استكي نزديلي به خلوص خنجاي كنم، اتيسر تو دعا  پشتِ

 بـود كـه     يا   نكتـه  نيـ ا.  به دور خواهد بود    اي دعا از آفت ر    ني جهت است كه ا    ني او دعا كن، به ا     يسر او برا    كه پشتِ » بِظَهرِ الْغَيب «
  . ندادمحيتوض را دي قنيچون جلسه گذشته ا. خواستم تذكر بدهم

  
  »ي رساندن مقتضتيبه فعل« و »ي مقتضديتشد «يمعنا
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 و بعـد دعـا      ديـ  داشت قبل از دعا دو ركعـت نمـاز بخوان          اتي كه در جلسه گذشته عرض كردم؛ در روا        يماتي سراغ آن تقس   مي برو حاال
 سـؤال  ر؛يـ  دعا كمك بگ ي برا ها  ني از ا  ديگو يكه م » لصالة بِالصبرِ و ا   نوايإستَع« بود كه    اتي كه در قرآن و روا     يري تعب ني هم اي د،يكن
امـا  .  دارديي اجابت در دعا هست و دعا خودش مسلّماً كـارآ  ي عرض كردم كه مقتض    كند؟ ي چگونه به دعا كمك م     ها  ني بود كه ا   نيا

 شـدت   يكـ ي كـردم؛    ميه تقـس   سـ  نجـا يدر ا . مي دعا را تمـام كنـ      يي اعمال، كارآ  ني با ا  ميخواه ي آن ناقص است و ما م      يي كارآ يگاه
  . دادمحي در اجابت بود كه قسم سوم را توضعي بود و سوم مسأله تسريض رساندن مقتتي به فعليگري بود و دي به مقتضدنيبخش

  
 نـاقص اسـت؛     يلي خ هي تشب ني به محسوس كنم كه البته ا      هي كه كردم، مجبورم مسائل معقول را تشب       يماتي بهتر آن تقس   مي تفه يبرا

 كاشـته  ديـ  بـرنج با نيـ ا. ديخواه ي مثالً برنج مد؛يخواه ي غذا را مني بهترديشما فرض كن.   تا مطلب روشن شود   زنم يال م اما من مث  
 دقـت   ري سـ  نيـ اما در دو مرحلـه از ا      . مي آن را بخور   مي به غذا شود تا ما بتوان      لي كه تبد  يي به آنجا  برسد دارد تا    يريشود و بعد هم س    

 شـود  دهي رسـ ديبرنج هم با.  دارددهي هم كال دارد و هم رسيا وهيهر م.  است »دهيرس«به برنجِ   » كال « برنجِ ليمرحله اول تبد  ! ديكن
» خـام « برنجِ   لياما مرحله دوم تبد   .  مرحله است  كي نيا.  برنج كال، برسد   ني به كار گرفته شود تا ا      دي با ي عوامل يعني. كه برنج شود  

 دارد كـه    گـر ي مرحلـه د   كيـ  به   ازي ن نجايا!  اصالً و ابداً   كند؟ ي م ري را س  ي، شكم كس   شد دهي برنج رس  ي وقت اياست؛ آ » پخته«به برنجِ   
  . بگذراند تا قابل خوردن شوددي مرحله را هم بانيا. طبخ آن است

  
   دعاي مقتضتي اقتضا و فعلدي در تشدي اعمال قُربنقش

  
»  اقتـضا  ديمرحلـه تـشد   «مرحلـه اول، همـان      .  است  است و مرحله دوم، بحث خام و پخته        دهي مرحله اول، بحث كال و رس      ني ا بنابر
 كند تا   يري س ديبا.  به كمال برسد   شي اقتضا دي به پلو و قابل خوردن شود؛ اما با        لي اقتضا هست كه تبد    ني برنج ا  يمثالً در نشا  . است

 تيـ  بـه فعل ديلذا با. ا ندارد خودش ريي تام و نها يي و كارآ  ستي برنج شد، باز هم قابل خوردن ن       يبعد هم وقت  .  شود ديبرنج شود و سف   
 نيا.  بگذارند دي مرحله را هم با    كي ني پخته شود و ا    دي خام با  نيپس ا . خواستم يچون من غذا م   .  به غذا شود   لي تبد دي با يعنيبرسد؛  

  .ست ا»دني رستيمرحله به فعل«مرحله دوم، همان 
  
 ي كند و مراحل   يري س دي با نيحاال ا . ام  ت كه برنج را كاشته     اس نيدعا كه كردم، مثل ا    !  خوب اريبس.  برنج است  ي مثل كاشتن نِشا   دعا

 نقـش را دارد     نيـ  ا يآن نماز گاه  .  برسد دي اما كال است؛ با    ،يا   دعا را كاشته   ينشا.  تمام شود  اش ييرا بگذراند تا درست شود و كارآ      
 پخته شـود و  دي است؛ اما بادهي رس ،ي كه در دعا داشت    ي بر اثر توجهات   تي هم دعا  يگاه.  شود دهي كال تو رس   يا دع شود يكه موجب م  

 كـامالً پختـه و در ظـرف         تيـ  هم دعا  يگاه. كند ي خام تو را پخته م     ي است كه دعا   ني نقش آن نماز و روزه ا      نجايا.  برسد تيبه فعل 
م  در اجابت است كه جلسه گذشـته گفـت         عي صورت سوم، همان بحث تسر     ني ا شود؛ تا نوبت تو     يستي در صف با   دي با يآماده است، ول  

  . دادمحي هر سه مرحله را توضنيبنابر ا.  در اعطا و بروز و ظهور اجابت دعا استعي تسريبه معنا
  
  در اجابت دعا» وضو «ريتأث
  
را » وضو «اتي از روا  ي بعض مينيب يما م . بود» صالة«و  » صوم «اتي در روا  كنند؛ ي كه به دعا كمك م     يگري سراغ عوامل د   مي برو اما

اما صِـرفِ خـودِ وضـو بـه      .  و نماز بخوان   ري بود كه وضو بگ    اتي در همه آن روا    ست؛ي كه نماز ن   وضو ي نماز ب  البته. كنند يهم مطرح م  
: فرمودنـد  ياست كه حضرت مـ    )  السالم هيعل( از امام حسن     تيروا.  دعا كاربرد و نقش دارد     ي هم برا  ماز از ن  يصورت مستقل و جدا   

»        خَلَّى ر قَد و نْ مِثلُكم منَ آدا ابي   نَكيب و نَهيب كمثل تو است؟ و حال آنكـه پروردگـارت          ي پسر آدم، چه كس    ي فرزند آدم، ا   ي، ا »ب 
 كه بـه حـضور او   ي، هر وقت خواست»متَى شِئْت أنْ تَدخُلَ إلَيهِ تَوضَّأْت و قُمت بينَ يديهِ     « خودش و تو را برداشته است؛        انيفاصله م 

 ايـ  خودش و تـو دربـان        اني م نكهي؛ بدون ا  »و لَم يجعلْ بينَك و بينَه حِجاباً و لَا بواباً          «؛يستيا ير برابر او م    و د  يريگ ي وضو م  ،يبرس
 و  هـا  ي و از گرفتـار    ييـ آ يم.  »تَشْكُو إلَيهِ همومك و فَاقَتَك و تَطْلُب مِنْه حوائِجك و تَستَعِينُه علَى أُمورِك            « قرار داده باشد؛     يحاجب

  .ييجو ي از او كمك متي و در كارهايخواه ي را از او متيازهاي و نيكن ي به او شكوه مازتين
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 ستيـ  و در مقابل خدا با     ري وضو بگ  ديفرما يم. كند ي كه در باب دعا و استجابت دعا است، وضو را به طور مستقل مطرح م               تي روا نيا
!  همه را به او بگـو  ،يخواه ي را هم كه م    ييزهايآن چ ! هر چه هست را بگو    !  را بگو  تيها يارگرفت!  دل تنگت بگو   خواهد يو هر چه م   

  . بلكه راه باز است؛ي هم ندارد تا الزم باشد كه اجازه بخواهيحضرت فرمود بواب و دربان. ستي هم در كار ني حجابچيه
  

   مشترك نماز و روزه و وضووجه
  
 اش  كـره ينماز اصـالً پ   .  هستند ي امور قُرب  ها  ني هر سه ا   ست؛ي كه چ  ميو روزه و وضو را بگو      نماز   ني آن وجه مشترك ب    خواهم ي م من

البته وضـو بـا آن دو       . وضو هم مربوط به خدا است و آن هم همان است          .  پرستش است  اش  كرهيكُرنش است و عبادت است؛ روزه، پ      
نمـاز را   .  خدا اسـت   ي است كه هر سه برا     ني مشترك است، ا    سه ني ا نياما آنچه ب  .  مسائل شوم  نيا وارد   خواهم ي دارد كه نم   يتفاوت
او معبـود اسـت و      . است» خدا«پس وجه مشتركشان    . رميگ ي خدا م  ي وضو را هم برا    رم؛يگ ي خدا م  ي روزه را برا   خوانم؛ ي خدا م  يبرا
 يزيـ  و از او چ    يدعـا كنـ    يخـواه  يتـو كـه مـ     . كند ي متوجه م  بودش مع ي همه انسان را به سو     ها  نيا.  او است  ي كارها همه برا   نيا

 قبـل از دعـا      ي مـا بـرا    اتيـ لذا روا .  كه آن كارها تو را متوجه خدا كند        ي بكن يي كارها ديبا. ي توجه تام به او داشته باش      دي با ،يبخواه
  .كنند ي را مطرح مي امور عبادنيكردن، ا

  
  در اجابت دعا» رو به قبله نشستن «ريتأث
  
ـ اتي از رواي بعضدر أَنَّ النَّبِـي  «:  داردتي رواكيدر .  و دعا كنني دارد كه رو به قبله بنشنطوري اكنندـ يعامه نقل م را ها نيگرچه ا  

ــا    عدــةَ و ــتَْقبلَ الْقِبلَ ــى اس ــي دارِ يعلَ ــا فِ ــاء مكَانً ــانَ إِذَا ج ــلَّم كَ ســهِ و لَيع ــه ــلَّى اللَّ ــا.  »ص ــي ني ــوده كــه پيشخــص يعلَ ــري ب  غمب
 تي رواكيدر .  به دعا كردنكردند ي و بعد شروع منشستند ي رو به قبله م    يي و در جا   رفتند يبه خانه او م   ) وسلّم  وآله  هيعل اهللا يصلّ(اكرم

 و رو بـه قبلـه دعـا    كردنـد  ي را بلنـد مـ  شانيـ ها  حضرت دسـت يعني. »دعواي ةَ مستَقْبِالً القِبلَ  هِيديرافِعاً  «:  آمده است كه   نطوري ا گريد
 به حرم بـوده  كي آن خانه در مكّه و نزدشود ي، معلوم م»إِذَا جاء مكَانًا فِي دارِ يعلَى« دارد كه   نطوري ا تي روا نيالبته در ا  .  ندفرمود يم

  .نشستند ي و رو به قبله ماند دهيد ي كه كعبه را منشستند ي ميو حضرت در مكان
  

  ...خانه  از خانه به صاحبانتقال
  
.  اسـت  شـده  ي منتقل بـه صـاحب خانـه مـ         ده،يد ي است كه خانه را كه م      ني هم باشد و آن ا     ي نكته معرفت  كي تي روا ني بسا در ا   چه
 بخـصوص   ي حضرت در آن جا    نكهيا. شود يخانه م    منتقل به صاحب   ند،يب يانسان خانه را كه م    .  نكته است  ني در ا  تي روا ني ا ييبايز

.  خانه تقاضا كننـد  ني از صاحب ا   خواستند يچون م . خانه بوده است     به صاحب   انتقال از خانه   ني هم ي برا نشسته، يخانه و رو به قبله م     
 قـت ي حقنيهـا همـ      در همـه آن    د،ي كه قبل از دعا انجام ده      شود ي در باب دعا مطرح م     مينيب ي را كه ما م    ي امور و آداب   نيگفتم تمام ا  

انقطاع از مخلوق و اتصال بـه        «ي برا يساز  نهي زم ط،يا آداب و شر   ني همه ا  از ينهفته شده و آن توجه تام به معبود است؛ منظور اصل          
  . معنا داشته باشدنيبسا اشاره به هم  چهط،ي آداب و شرا ني است و انيآنچه كارساز است، ا. و توجه تام به معبود است» خالق

  
   اعظم در دعاري خدا؛ اكسياي به اولتوسل

  
 خـدا،   ياي است كه توسل به اول     ني وارد توسلم شوم، ا    نكهي ا ي برا دهم ي م ي كه من در گذشته مطرح كردم و اآلن فقط تذكر          يمطلب
 نيـ  بحث را مطرح كردم و گفتم كه ا        نيسال گذشته ا  .  حد مهم است   ني آن تا ا   ي نقش سازندگ  يعني اعظم است در باب دعا؛       رياكس

 خـاص   يايـ  اول ي كردم كه در واد    لذا من جلسه گذشته هم عرض     .  تكرار كنم  نجاي ا خواهم يمتوسل به دو نحو هم هست كه البته ن        
ـ  كيـ مثالً ممكن است با . ستي ني عوامل كمكني به ايازي نگري است و ديگريبسا مسأله به گونه د   خدا چه  ه ول توجـ األعظـم  اهللا ي 
 نيـ ا.  رساندن و چه در بحث سـرعت اجابـت     تي به فعل  بحث چه در    ،ي انجام شود؛ چه در بحث مقتض      عي به طور سر   رها،ي س نيهمه ا 

  .مينيب ي را مني هست و ما هم اقتيحق
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   النجاةنةي و سفي مصباح الهديمعنا
  
ـ توانم ي را كه من مي از اموريكي  را قـت ي حقنيـ  واقعه غوغا كرده و انيدر ا)  السالمهيعل (نيكه واقعاً حس  به عنوان مثال نقل كنم 

 معنـا را نـشان      ني هم ي متعدد يدر جاها )  السالم هيلع (نيالبته حس .  و همسرش است   ي وهب نصران  يـ ماجرا   عمالً نشان داده است   
 هيـ عل (نيراجـع بـه امـام حـس       ) وسـلّم   وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري كه از پ   يري تعب نيا.  كه كرده است   ييها يريگ  داده كه چه دست   

  .»ة النَّجانَةُي و سفِي مِصباح الهدنَيإنَّ الحس «ست؛ي نجهت يوارد شده است، ب) السالم
مـصباح  «. ديـ گو ي هر دو مـورد را مـ       غمبريپ. كند يم»  به مطلوب  صاليا« و هم    كند ي م »قيارائه طر «هم  )  السالم هيعل (ني حس امام
 اسـت؛   ني ا »يمصباح الهد  «يمعنا. ي برو دي اما خودت با   دهد، ي م صي است و راه را از چاه تشخ       بخش ي روشن ي چراغ يعني »يالهد

ـ . ي راه بـرو   ديـ  اما خودت با   دهد، ي است كه او راه را به تو نشان م         ني ا نما راه  چراغ يمعنا. چراغ راهنما است   »  النجـاة نةيسـف  «يول
.  نجـات اسـت    قي قا يعني»  النجاة نةيسف«. كند يم)  السالم هيعل (ني است كه حس   ييها يري همان دستگ  نيا.  به مطلوب است   صاليا

. كـشد  ي مـ  رونيـ  و او را از مهلكه ب      اندازد ي دست م  شود، ي م قد غر  دار ي كس نديب ي است كه تا م    ني كارش ا  ست؟ي نجات چ  قيكار قا 
 و نجاتش   رديگ ي از آن طرف برو؛ بلكه دستش را م        ديگو ي كه در حال غرق شدن است، نم       يبه كس .  است ني نجات هم  نهي سف يمعنا
  .دهد يم
  
  

  !ي باش مغبون نشومراقب -5جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ     مِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب        بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِس      اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عائِي إِ        ي صنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم                 و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيذَا نَاد
كيدنَ ييب قَفْتو «  

  
كـه تـو را     هنگام     گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهمروري
  

 اهللا  افتيو دار ض   يتعال  اهللا ي إل ري اين ماه، ماه س    نديگو ي شد ماه مبارك رمضان، ماه تالوت قرآن و ماه دعا است و اهل معرفت م               گفته
نازل شده است و بزرگان از آن       ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري ماه بر پ   نياهللا است، در ا     كه كالم » قرآن«.  است يو سلوك معنو  

د  اجازه داده است كه عبـ ي ماه بسيار سفارش شده است، اين است كه حق تعال    نيهم كه در ا   » دعا «كنند؛ ي م ريتعب»  نازل نقرآ«به  
  .كنند تعبير مي» قرآن صاعد« را از او تقاضا كند و از آن نيز به خواهد يهر چه م

 در مـورد  مي مأثور بحثي مستقل و جدا است كه اگر برسيبحث دعا.  بودرمأثوري دعا به مأثور و غيبند مي ما راجع به دعا و تقس    بحث
 يدعاهـا !  از من تقاضا كنيخواه يه داده است كه آنچه را مطور كلّي، رب به عبدش اجاز عرض كردم كه به . ميكن  آن هم بحث مي   

 نيـ امـا ا . ريزد خواهد مي   و آن را در هر قالبي كه خودش مي         كند ي كه عبد از رب خود م      يي و تقاضاها  اها عبارت است از دع    رمأثوريغ
شـود     موجـب مـي    - مـشروع باشـد    در مورد دعاهايي كه معقول و     - طي است كه اين آداب و شرا      يطي آداب و شرا   يقسم از دعا، دارا   

در بـاب دعـا     . تر بـه ظهـور برسـد         و يا آثار اجابتش زودتر و سريع       رسدمقتضي دعا كه همان اجابت است، تشديد شود، يا به فعليت ب           
البته به شرط آنكه معقـول و       -كند     كه انسان در ماه مبارك رمضان مي       ييهر دعا .  اجابت را دارد   ي مقتض يي است كه هر دعا    طور  نيا

گفتـه  » آداب دعـا  « كـه بـه آنهـا        يور امـ  نيـ ا.  اجابت هست  ي دعاها، مقتض  ني  در همه ا    -هايي داشته باشد    مشروع باشد و ويژگي   
 امور هم هـستند   ني از ايبعض. شود  در اجابت ميعي موجب تسراي و رساند ي م تي آن را به فعل    اي و   كند ي م تي اقتضا را تقو   اي شود، يم

  .  كنند يكه رفع موانع م
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  ي الهافتي در ضييراي پذنيبهتر
  

 است كه خداوند بندگانش را      ي است و ماه   اهللا  افتي ماه رمان، ماه ض    نديگو ي كه م  ني تذكر دهم؛ ا   نجاي را ا  يا   است كه من نكته    خوب
 ي مـاه، مـاه    نيـ كند و آن اين است كه خدا بندگانش را به چه چيزي مهمان كرده است؟  ا                  مهمان كرده است، يك سؤال ايجاد مي      

بنـده را بـه همـين    .  كالم او استني همشي چيست؟ غذاي مهمانني اي غذايدان ياما م .  است كردهاش را مهمان      است كه خدا بنده   
 ني همـ  ييراي پـذ  نيبهتـر .  است ييراي پذ نياين بهتر .  با او سخن گفته است     نكهي كرده به ا   ييراياز او پذ  . مهمان كرده است  » كالم«

 و من و تو را به حساب آورد و مخاطب قرار دهد و با               دياي ب ،ست و كمال مطلق و جمال مطلق است        ا يتناهي كه ال  ياست كه موجود  
  . را با كالم نازلش، از من و تو كرده استييراي پذني ماه بهترنيدر ا. ما حرف بزند

  
   عوامل مؤثر بر اجابت دعاادامه

  
  »بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم«    شروع دعا با •
 ايـ  رسـاند،  ي م تي به فعل  اي كند، ي م دي معنا كه اقتضا را تشد     نيبه ا .  دعا دخالت دارد   رگذارييحث ما در باب اموري بود كه در تأث         ب اما

هـا را در جلـسات گذشـته عـرض      بود كه من آن...  عوامل، نماز و روزه و وضو و استقبال قبله و ني انيدر ب. كند ي در اجابت م عيتسر
 تيروا.  و از خدا تقاضايي داشته باشي، كالمت را با نام او آغاز كن             ي كه هر وقت خواستي دعا كن      مي دار اتي روا  از يضما در بع  . كردم
 كـه بنـده اولـش را بـا     ييدعا يعني؛  »لَا يرَد دعاء أَولُه  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ   ):  و آلِهِ و سلَّم    هِي اهللاُ علَ  يصلَّ(قَالَ رسولُ اللَّهِ    «: دارد

  .ستي نيشروع كند، ردشدن» ِبسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«
  
  ؛ سبب قاطعيت در دعا»بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«.    1
ايـن   هست و آن اين است كه بـا انجـام   مي كه سابقاً گفتي امورني مطلب مشترك در تمام اكيكنم كه   من فقط اشاره مي    نجاي ا در

 كه در اين عبارت شريف هست و به كار گرفته شده            يخصوصاً دو صفت  . كند ي م دايكار و رعايت اين ادب، انسان به معبودش توجه پ         
 را كه در دعا ركن است كه عبـارت از توجـه تـام بـه                 يزي جمله، آن چ   نيگفتن ا .  است صيتي خودش داراي خصو   -ميرحمان و رح  -

لـذا  . كند ي را در انسان زنده مقتي حقنيا. است»  الوجودِ إلّا اهللايلَا مؤثّرَ فِ«اشاره به  . كند   زنده مي  خالق و انقطاع از غير معبود است،      
 نام خداوند و توجه پيدا كردن به اينكه او رحمان و رحيم است، انسان قاطعانه از او     ن با گفتن اي   ييعن. شود ي در دعا م   تيموجب قاطع 
  .  كند ي و درخواست مخواهد ي متي كه انسان از خدا با قاطعآورد ي متي نوع قاطعكي. كند تقاضا مي

  
  ترين نام به اسم اعظم نزديك» بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«.    2

 كـه  ي نـام ني مقـدس خـدا، بـاالتر   يهـا  هست، اين است كه در ميان نـام » بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ« كه در خصوص يگري د نكته
بـسم  « به اسم اعظـم،  زي چنيتر كي كه نزدمي داراتيما در روا.  است» بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«زديك به اسم اعظم است، همين   ن

  . تاس» اهللا
مِ األعظَمِ مِنْ سوادِ العـينِ إلَـى   بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أقْرَب إلَى اإلس«: آمده است) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري از پ  يتي روا در

 كيـ در  .  اسـت  تر  كي آن نزد  يدي سپ به چشم   ياهيبه اسم اعظم خدا از س     » بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ    «د،يفرما ي؛  حضرت م   »بياضِها
، »سئِلَ عن بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الـرَّحِيمِ      «دند؛  سؤال كر » بسم اهللا «درباره  ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم غمبري هست كه از پ    گري د تيروا

 يعنـ ي.  » اسمِ اللَّهِ الْأَكْبرِ إِلَّا كَما بينَ سوادِ الْعينِ و بياضِها مِنَ الْقُـرْبِ اسم مِنْ أَسماءِ اللَّهِ الْأَكْبرِ و ما بينَه و بينَ  «: حضرت جواب دادند  
 همـان   نيـ ا. خداوند بزرگ است و فاصله بين آن و اسم اعظم، به اندازه فاصله ميان سياهي و سپيدي چـشم اسـت                    اسمي از اسامي    

  .  بودي قبلتيمفاد روا
  
  همان اسم اعظم است» بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«.    3
 گـر يد.  »  الرَّحمنِ الرَّحِيمِ اسم اللَّهِ الْأَْكبرُ أَو قَالَ الْأَعظَمبِسمِ اللَّهِ«: ديفرما ياست كه حضرت م)  السالم هيعل( از امام صادق     يتي روا در

 نيـ  اي معنـا نيـ ا! دعا را با اسم اعظم خدا شروع كـن      . خودِ اسم اعظم است   » بسم اهللا الرحمن الرحيم   « گفت كه    ديبا اين روايت، با   
فـرض  .  براي همـين اسـت     شود، يشروع شود رد نم   » بسم اهللا  « كه با  يي داشت كه فرمود، دعا    تي در آن روا   نكهيا. چند روايت است  
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 »بِسمِ اللَّهِ الـرَّحمنِ الـرَّحِيمِ     « كه دارد،    يخواهد دعا كند، وضو گرفت، نمازش را خواند، بعد از نماز حاال همان آداب                كسي كه مي   ديكن
  . دعايش رد نخواهد شدي كسنيد، چن را از او بخواهخواهد ي و بعد تقاضايش را از خدا مطرح كند و آنچه كه مديبگو
 عبد با نام برتر خـدا، بـا او        ايگو. دعايي كه با اين نام آغاز شود، بدون پاسخ نخواهد بود؛ جهتش همين است             :  آن روايت كه فرمود    در

 اسـت كـه   نيـ ب ا  از آدا  يكـ يلذا  .  شود   نام مقدس خداوند مطرح است، دعا رد نمي        نجايچون ا . كند ي و از او تقاضا م     كند يمواجهه م 
نـام خـدا    » بـسم اهللا  «.  را مطرح كنم   ني كه ا  ني ا ي آن را خواندم برا    تيروا. األعظم را ببرد    اهللاِ   دعا كند، اول اسم    خواهد ي كه م  يكس

  . كند ياألكبر م اهللاِ  به اسمرياست و روايت، از آن تعب
  

   رعايت اين آداب در دعاتأثير
  
 را در   ريرعايت ايـن آداب كمـال تـأث       .  از اين قبيل بود    ييزهايز، وضو، رو به قبله نشستن و چ        كه مطرح شد، بحث نما     اتيي روا ني ا در

 دعـا   ي در اقتـضا   ايـ ها    همه اين ! ديهست، دقت كن  » حقيقت و ركن دعا   «و  » شرايط و آداب  « روابطي كه ميان اين      نيبه ا . دعا دارد 
 اگـر   يعنـ ي بـود،    تيـ  كـه در روا    -شود يرد نم - »رديال«تعبير به   .  آن عي آن مؤثر است و يا در تسر       تيفعل در   ايكند،    شدت ايجاد مي  

 تيـ  تـو بـه فعل  ي اگـر دعـا  رساند؛ ي و او را مكند ي ملياست، اين كار، آن اقتضا را تكم» كال« تو كم است و دعايت ي دعا ياقتضا
 شود و تو بـراي بـه   ئي چه بسا بطد،يايب بخواهد ي روال عاديپزد؛ اگر هم رو ي و مرساند ياست، آن را به فعليت م   » خام« و   دهينرس

 در  عي و تـسر   دهـد  ي كه خدا حاجتت را خارج از نوبت به تـو مـ            شود ي آداب موجب م   ني ا تي رعا ،يستيدست آوردنش بايد در صف با     
  .شود ياجابت م

  
  !ري از خود مگاسي را قكاني نكار
  

 يايـ بحث اول!  دي وقت اشتباه نكن كي.  است طور  ني وضع ما ا   م،يستي خدا ن  ياي كه ما چون از اول     مي را صريح به شما بگو     ني من ا  البته
 محبت است، محبوب    ي است، و رو   يشان با خدا، رابطه عاشق و معشوق         خدا چون رابطه   اءياول.  بود كه قبالً خواندم    يتيخدا همان روا  

اگر بنا شود كه . دهد ها را زود نمي آن محِب خود را بشنود، لذا حاجت ي بارها صداخواهد ي و دلش مستي نربردا  هم كه دست-خدا–
 را  كـان يكـار ن  . آن بحـث جـدا اسـت      . شود  شنيده نمي »  اهللا اي« صداي   ني ا گري داشته باشد، د   عيها بروز و ظهور سر      اجابت دعاي آن  

 كامالً درسـت     خودش، ي است كه جا   ي هر كدام مباحث   ها  نيا. دي را با هم خَلط نكن     ها  نيا! دي وقت اشتباه نكن   كي! ري از خود مگ   اسيق
  .و حساب شده است

  
  گفتن» الحمد هللاِ رب العالَمينَ«    چهار مرتبه •
زَّ  «:  كه حضرت فرمودميدار) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري از پ  يتي در روا  ما رَّاتٍ قَالَ اهللاُ عـم عبالَمينَ أرالع بهللاِ ر دمنْ قَالَ الحم

بـا ايـن   !  تا به تـو عطـا شـود        ، بخواه ديگو ي خدا به او م    »نيالحمد هللا رب العاالم    «دي هركه چهار مرتبه بگو    يعني؛    »عطَهو جلِّ سلْ تُ   
 در بـاب دعـا، چـه     نكـه ي بحث در بـاب ا     كي م؛يهاي مفصلي در اينجا دار       كه ما بحث   شود يروايت در باب آداب دعا يك دري باز م        

  .ن مطرح كند را انسايتعال  از صفاتِ اهللايصفات
  

   معين اذكار و اورادتكرار
و بعـد از خـدا      » الحمـد هللا   «ديـ بگو» چهار بـار  « داشت كه اگر     طور  ني ا تي روا نيدر ا .  بحث ديگر، بحث رقم و عدد اذكار است        كي

 جـواب مثبـت   د،يـ بگو«   اهللاايـ « وارد شده كه انسان، مثالً اگر ده مرتبـه   هي در باب ادع   مينيب ي ما م  يگاه. دهد يبخواهد، خدا به او م    
 كـه   ييزهـا ي چ نيـ ا. »ني أرحم الـراحم   اي« هفت مرتبه بگويد     شود ي مثالً گفته م   اي. كنند يرا ذكر م  ) 10 (ده رقم   يعني. خواهد داشت 

 نيـ ا.  بگويد»نيالحمد هللا رب العالم« مثالً چهار مرتبه دارد، كه     نجايدر ا .  باشد كي كه به ذهن شما نزد     كنم ي را من مطرح م    ديديشن
  .شود يها مطرح م رقم

  
   نامعين اذكار و اورادتكرار
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هـر دو   . انـد    كه اهل دعا هستند، برخورد كرده      ييها   هست و آن   ني مأثور هم ا   ي در دعاها  يحت.  هست كه رقم ندارد    هي ادع ي بعض در
 ايـ «تمام شد، ده مرتبه بگو       دعا   ني ا يوقت: ديگو يمثالً در بعضي جاها م    . رقم ي مطرح است و هم ب     يهم ذكر رقم  . مورد مطرح است  

 آورد، ي هست كه تكرار را م     يي جاها كيدر  . كند ي خاص خودش را مطرح م     يها   رقم ها  نيهر كدام از ا   . ا، يا هفت مرتبه بگو كذ     »اهللا
  »!... رباي!  رباي« بگو ،ي تا نَفَس دارديگو يمثالً م. كند  و سقف برايش تعيين نميگذارد ياما رقم نم

  
  »نتيجه دعا«با » اعمال، اذكار، اوقات و اماكن« مستقيم رابطه

  
 تيـ  دعـا، چـه در بـه فعل        ي در مقتـض   ريچـه تـأث   .  كه من زدم   ييها   حرف ني دارد با هم   ميشده است و رابطه مستق       حساب ها  ني ا تمام

 در باب دعا هست كـه   سنخ مسائل  كي نيبنابر ا .  مؤثر است  قاًي دق ها  نيا.  بروز و ظهور اثر دعا     يعني در اجابت،    عيرساندنش، چه تسر  
 كه معقـول و   يي بايد بگوييد كه در هر دعا      د،ي مطرح كن  ي به طور كل   ديشما اگر بحث دعا را بخواه     . استدر روايات به آن اشاره شده       

ـ رد،ي دعا در روابط گوناگون قرار بگني اجابت هست؛ حاال اگر ايمشروع است، مقتض  معنا كه ما پيش از دعا نيبه ا  چه از نظر عمل 
  .گذارند ي همه بر دعا اثر مها ني زمان و مكان، اظرـ و چه از ن  بگوييميعملي را انجام دهيم يا ذكر

  
در . كنـد   كنيم، كارآيي دعا را تقويـت مـي         تعبير مي »  و آداب دعا   طيشرا« امور كه از آن به       ني دارد، اما ا   يي دعا خودش كارآ   ني ا بنابر

 مـسائل مطـرح   ني همـ شود، ي خاص مطرح ميها تيها و موقع ها، مكان   نسبت به زمان    كه ييها  مورد دعاهاي غير مأثور و حتي دعا      
 مطـالبي كـه شـما در معارفمـان          نيـ ا.  كلّيِ بحث دعـا را مطـرح كـنم         خواهم ي بحثم كلّي است و م     كهچند جلسه قبل گفتم     . است

  . اثر خودشان را دارندها نيدر روابط گوناگون ا. دگذارن يها بر دعا اثر م  اينيعني.  كامالً حساب شده استست؛ي نحساب ي بد،ينيب يم
  

   دعا در ماه مبارك رمضانخصوصيت
  
 مـاه مبـارك     يالي ل نيباز در ب  .  جهت خاص خودش را دارد     كنند، ي مؤثر بر دعا ماه مبارك رمضان را مطرح م         يها   زمان ني در ب  نكهيا

 نيـ اگر انسان مراقبت نـسبت بـه ا  .  است و اثر خاص دارد  يعني آن شب داراي خصوصيتي ويژه      كشند؛ ي م شيرمضان، شب قدر را پ    
 ياتي لحظات خاص، مقتَضَني معنا است كه توجه به انيـ به ا كه در روايت بود  ـ »رَديال «ريتعب. شود امور داشته باشد، دعايش رد نمي

. كنـد  ي م ريبخشد و در دعا تأث      ا سرعت مي   و بعد هم بروز و ظهورش ر       رساند ي م تي و به فعل   كند ي م ديكه در آن دعاها هست را تشد      
  . قبل از دعا بودي گفتم، راجع به اعمال و اذكار و براكه را ها نيتازه همه ا. گذارد-ي مريواقعاً تأث

  
  !ي باش مغبون نشومراقب

  
 ختم  كي معادل   اش  هي آ كي بود كه هر     حي صر يلي و روايت هم خ    شود ي در ماه مبارك رمضان، راجع به قرائت قرآن سفارش م          اينكه

» مـستجاب اسـت  «. هست كه دعا در اين ماه مستجاب اسـت ) السالم هميعل(در رابطه با دعا هم از ائمه        .  است گريقرآن در اوقات د   
 همه و همـه مـؤثر       ها  ني القدرش باشد، ا   لةياش باشد، ل    سحرش باشد، شب جمعه   . گذارد ي م اثر تو   ي دعا ي زمان خاص، رو   ني ا يعني

 فرصـت را    نيـ  را بدان كه اگـر ا      نيا. ستي من و شما كوچك ن     ي برا ها،  تي موقع ني كه خسارت از دست دادن ا      ديان را بد  نيا. هستند
ـ گري ماه دازدهي م؛ي بگوحي صريليخ. ي سال مغبونكي ،ي كردشيرها  ايـن فرصـت مجـدداً دسـت     ـ ي و موفق شدي زنده مانداگر  

  . اوقات از دست ندهيد كه وارد شده است را در اينيا هي ادعنيا. خواهد داد
  
      استجابت دعا بر سر مزار پدر و مادر•
  

 همه آن امور را برشمرم؛ مثالً موقـع         خواهم ي زياد است و من نم     يلي خ شود، ي دعا شمرده م   ي برا طي كه به عنوان آداب و شرا      اموري
. شـود    اگر دعا كنيد، دعا بردش بيشتر مـي         مواقع نيدر ا .  است ي عموم يزهاي چ ها  نيا. وضو گرفتن و موقع اذان، دعا مستجاب است       

 كـه   يآن كـس  .  است كه انسان وقتي بر سر مزار اهل قبور رفت دعا كنـد             نياند، ا    اجابت دعا آورده   ي برا كه ييها  تي از موقع  يكياما  
  .شود ي بر سر مزارشان رفت اگر آنجا دعا كند، دعا آنجا مستجاب مي است، وقت پدر و مادرش را از دست داده
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در ايـن مـسأله يـك    . ستيـ  نها ني كدام اچينه خانه خدا است، نه مسجد است؛ ه    .  به مسجد الحرام و اعتاب مقدسه ندارد       ي ربط نيا
 ادي به ،ي اهل قبور رفت   ارتي كه به ز   يوقت.  مباحث مطرح كردم   ني است كه من در ا     ينكته ديگر نهفته است و آن همان وجه مشترك        

  . سر و كارت با خدا استتيفهمي كه در نها وقت مي آن. يها برو  خاكني اري روز بايد زكي م كه تو هيفهم ي و ميافت يمرگ م
حـاال  . روي   اهل قبور و پدر و مـادرت مـي         ارتي است كه به ز    يي كه دعا مستجاب است، آنجا     يي از جاها  يكي كه   مي دار اتي در روا  ما

 يديـ د. ديدي كه بعد از چند سال زندگي راهشان به اينجا رسـيد            ؛يدي ولي پدر و مادر خودت را كه د        ،يدي را تو ند   گري د يها  انسان
شود كـه      و صدايت بلند مي    يشو يافتي و در آنجا متوجه خدا م         مي امتي مرگ و ق   اديوقت به     آن! يريم يبدان كه تو هم م    ! چه شد؟ 

  .»! خدا، مرا ببخشيا«
  
      اولين ادب دعا، رفع موانع به وسيله استغفار•
  

 ف،يـ  ظرق،يـ  مسأله دقني ايليخ.  مرحله از آداب دعا استنياستغفار، اول.  مستجاب شودتي تا دعاي رفع موانع كن  دي دعا اول با   براي
ها كه از سر راهت برداشته شـد، آن وقـت    منظم و طبق آداب دعا است كه اول با استغفار رفع موانع كن؛ گناهانت كه رفت و حجاب               

ـ  هـا   نيـ  كـه ا   مي را بگـو   ني ا خواستم يم.  در بحث دعا آمده و مطرح شده است         بود كه  شده  حساب ها  نيتمام ا . تقاضا كن   حـساب  ي ب
  . اصالً جاي شبهه نداردني كه اكنم ي را عرض مني و دو سه جلسه است كه اميما معتقد. ستين

  . به انسان كامل، اكسير اعظم استتوسل
 نيـ من در دو جلسه گذشته هم بـه ا .  استيي بحث جداكيها،  ن آيريگ  مسأله ارتباط با انسان برتر و از او مدد جستن و دست            البته

 شـرط كـه تـو       نياما به ا  . كنند يها هم توسل را رد نم        و آن  مي هم دار  مان  هيما در ادع  .  اعظم است  ري اكس ن،يمطلب اشاره كردم كه ا    
 ياگر تو دسـتت را نـده      ! به من بده   دست را    ديگو ي انسان كامل به او م     شود، يكسي كه دارد غرق م    . يدستت را به سوي او دراز كن      

هـا دستـشان را قبـل از تـو دراز             اصـالً آن  . گيـرد   تو دستت را بده، مطمئن باش كه او حتماً دست تو را مـي             . كني  كه نجات پيدا نمي   
  . دست را در دست او بگذاريديتو با!  دستت را بدهنديگو ياند و م كرده

  
  

  ! دعا از دعاتولد  -6جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             بِاهللاِ اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عآلِ     ي ص دٍ ومحم                     و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحم
كيدنَ ييب قَفْتو «  

  
هنگام كـه تـو را         گوش فرا ده، آن    مي به دعا  ؛زنم ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهمروري
  

 عبد نازل شـده اسـت و   ي جانب رب به سو است و ازياست كه كالم اله» قرآن« شد ماه مبارك رمضان، از طرفي ماه تالوت        گفته
عرض كردم دعا بر دو قسم اسـت؛ مـأثور و           . ديگو ي است كه بنده با رب خويش سخن م        ي ماه يعني. است» دعا« ماه   گرياز طرف د  

واسـت   را از پروردگـار درخ شي و تقاضـاها كنـد  ي كه عبد، خودش انشا م     يي دعا يعني.  بود رمأثوري غ يبحث ما راجع به دعا    . رمأثوريغ
 و چـه در  تيـ  چه در فعل،ي امور در باب دعا مؤثر هستند؛ چه در مقتضني است كه ا   يطي آداب و شرا   يدعا در اين مورد، دارا    . كند  مي

  .سرعت اجابت
  

   به دعا براي ديگريسفارش



 
٢٠

  
 دوبـاره مطـرح      آن را  تيـ  روا كيـ  اشاره كرده بودم كه در جلسات گذشته با عنوان سرعت و بطئ در اجابـت،                 ي گذشته به بحث   سال
خواهم بحث  حاال مي.  رسد ي به اجابت متر عي پشت سرش دعا كند، دعايش سر  ،يگري د ي برا ي بود كه اگر كس    نيآن روايت ا  . كردم
 اسـت كـه مـا در روايـات     نيـ بحـث ا .  تا به اصل مطلب برسـم روم ي مشي من گام به گام پهالبت.  را در باب دعا مطرح كنم  يديگر

ـ اريي بـس اتيـ  را بخـوانم ولـي روا  اتي همه رواتوانم يمن نم. بسيار سفارش شده است» براي ديگراندعا « كه به مينيب يم تحـت    
ـ  اتي آ يحت! دين است كه شما براي ديگران دعا ك       نيها ا    كه مضمون آن   ميـ دار    مختلف نيعناو  متعـددي هـم در ايـن رابطـه          ي قرآن

  .كنم ها اشاره مي وجود دارد كه من به بعضي از آن
  
   سفارش به دعا براي والدين.   1
  
 پـدر دعـا     ي فرزند دعا كند و چه فرزند بـرا        ياي شده است؛ چه پدر برا       بينيم كه در خصوص دعاي پدر و فرزند، سفارش ويژه            مي ما

بطـه   متعـددي در ايـن را      اتيخوانم؛ وگرنه آ     را به عنوان نمونه مي     اتي آ ني دو مورد از ا    ،يكيمن  . كند، هر دو مورد مورد تأكيد است      
 و لِوالِـدي و      ربنَـا اغْفِـرْ لـي     «: اي دارد   مـثالً در آيـه    . شـد    و مطرح كنم وقت جلسه تمام مـي        اورمي را ب  همه خواستم يداريم كه اگر م   

الْحِساب قُومي موؤْمِنينَ ياز من و پدر و مادرم و از همه مؤمنين، در روز حساب بگذر! پروردگارا.  »لِلْم.  
من و پدر و مادرم و هركسي كـه         ! خدايا.  »  و لِوالِدي و لِمنْ دخَلَ بيتِي مؤْمِناً و ِللْمؤْمِنينَ و الْمؤْمِنات            رب اغْفِرْ لي  «: دارد گري د هي آ در

 و  ني مـؤمن   است؛ هم  كرده دو مورد را ذكر      هي آ نيا. شود و همچنين همه زنان و مردان مؤمن را ببخش           با ايمان به خانه من وارد مي      
  .مؤمنات را ذكر كرده و هم پدر و مادر را؛ اما پدر و مادر را به طور خاص قبل از ديگران آورده است

  
 هـاى تواضـع      بـال  يعنـ ي.  » صغِيراً  و اخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِنَ الرَّحمةِ و قُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي            «:  در جاي ديگر آمده است     يا

گونه كه     همان ده،ها را مورد رحمت خويش قرار         آن! پروردگارا«خويش را از سر دوستي و محبت در برابر پدر و مادر بگستران و بگو                
  .ديطور دعا كن كند كه آنها را اين خداوند راجع به پدر و مادر، امر مي. »ها مرا در كوچكى تربيت كردند آن
  

   اجابت دعاي والدين و فرزندانسرعت
  
 از  تيـ  روا كيـ در اين رابطـه     .  هستند اإلجابه  عي به اين مضمون كه اين دعاها سر       م،ي متعددي دار  اتي باب اجابت اين نوع دعا روا      در
 مثـل    دعاي فرزند براي پدرش    يعني.  »دِيدعاء الولَدِ لِلْوالِدِ كَالĤْخِذِ بِالْ    «: است كه حضرت فرمودند   ) وسلّم  وآله  عليه  اهللا  صلّي( اكرم غمبريپ

اء الْوالِـدِ    «: ميـ  دار تيـ  درباره دعاي پدر براي فرزند روا      اي. اي بين دعا و نتيجه دعا نيست        يعني هيچ فاصله  . گرفتن با دست است    عـد
  .كند ي مهي تشبطور ني ايعني. دعاي پدر براي فرزندش مانند دعاي پيغمبر براي امت خويش است.  » لِأُمتِهِيلِولَدِهِ مِثْلُ دعاءِ النَّبِ

  
 گذرد ي پدر از حجاب م    يدعا.  » الْحِجابِ ي إلَ يفْضِيدعاء الْوالِدِ   «: آمده است ) وسلّم  وآله  عليه  اهللا  صلّي( اكرم غمبري از پ  ي ديگر تي روا در

هـا    حجـاب  فرزندش دعا كند، اين دعا بـدون حجـاب خواهـد بـود و از تمـام                 ي اگر پدر برا   يعني. و ديگر مانعي بر سر راه خود ندارد       
ـ   نَـه يكُـلُّ شَـيئٍ ب    «:  وارد شده است كه    طور  نيا) وسلّم  وآله  عليه  اهللا  صلّي( اكرم غمبري باب از پ   ني در هم  گري د تيروا. گذرد مي ب و اهللاِ  نَي 
 وجود داشته باشد، مگر ي است حجابكنتعالي مم   دايميان هر چيز و خ    .  » حِجاب إلَّا شَهادةَ أنْ ال إلَه إلَّا اهللاِ و دعاء الْوالِدِ لِولَدِهِ            يتَعالَ

   اسـت و ايـن  اديـ روايـت در ايـن بـاب ز    . ستيـ  در كار ن   ي حجاب چي ديگر ه  نجايا.  فرزندش ي پدر برا  ي او و دعا   تيشهادت به وحدان  
  .خوانم فقط از باب نمونه است  كه من ميياتيروا
  
  سفارش به دعا براي برادر مومن.    2
  

رواياتي را كه در مورد پـدر و  .  و مؤمنات را كنار دعاي براي پدر و مادر مطرح كرده بود       ني كردم، دعاي براي مؤمن     را كه قرائت   آياتي
 يدعـا بـرا   «،  »رابطه پدر و مادر بـا فرزنـد       « جداي از    اتي دسته از روا   كيدر  . مادر خواندم، با مفاد و مفهوم قسمت اول متناسب بود         

دعـا  «البته در بعضي روايات هم      . را براي دعا كردن بيان كرده است      » رابطه ايماني  «گر،يرت د  كرده و به عبا    طرحرا م » برادر مؤمن 
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از . خـوانم    را كه به آن اشاره كرده بـودم مـي          اتيي روا نيمن ا . مطرح شده است كه ما اآلن به آن كاري نداريم         »  برادر مسلمان  يبرا
بِ    أَس«:  فرمودند رتنقل شده كه حض   ) السالم  هيعل(امام باقر  رِ الْغَيـالْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَه اءعةِ دابحاً لِلْإِجاءِ نُجعالد مـن ايـن روايـت را    .  »رَع

  .خواهم مطلب ديگري را توضيح دهم قبالً مطرح كرده بودم، ولي اآلن مي
  
   دعا براي ديگرانآثار

      افزايش روزي و دفع بالء•
 متعـددي هـم   اتيـ  و آام دهيـ  دتيـ هـا روا   من در اين رابطه دهديشا. ها را مطرح كنم   ن همه آ  رسم ي كه نم  مي دار ي متعدد اتي روا ما

 كيـ در . هـاي زيـادي وجـود دارد     بعد هم در خصوص فرزند و پدر، سفارشد؛يكند كه در حق ديگران دعا كن     هست كه سفارش مي   
.  »خِيهِ بِظَهرِ الْغَيبِ يسوقُ إِلَى الداعِي الرِّزقَ و يصرِف عنْه الْبلَاء          دعاء الْمسلِمِ لِأَ  «:  شده است كه   قلن) السالم  هيعل( از امام صادق     تيروا

 يدعا برا«فهميم كه     كنم، مي   ها اشاره مي    با توجه به اين روايت و روايات مشابه ديگري كه زياد هم هست و من فقط به يكي از آن                   
 آمده بود، يعني در اينكه      »سوقُي«اينكه در روايت    . كند  دست آوردن آن تسريع مي     و در جلب روزي و به        كند ي م ادي را ز  يروز ،»ريغ

  .كند ي دعا براي غير، از تو دفع بال هم مگرياز طرف د. بخشد يروزي به دست تو برسد سرعت م
بر روي خود تو هم اثـر دارد  اما از طرفي اين دعا  . شود  كني و اثر اين دعا در مورد او زود حاصل مي             يك برادر مؤمن دعا مي     ي برا تو

ممكـن اسـت تـو      . كنـد    جلب روزي و دفع بال مي      ،يا   نه مدعو له كه براي او دعا كرده        ،ي تو كه داعي هست    يو آن اين است كه برا     
 اثـرش .  او را شفا بده؛ همين دعا اثـر دارد         ا،ي كه خدا  ي از مؤمنين پشت سرش دعا كن      ي رفقا يا هر كس    تگان، از بس  ي كس ي شفا يبرا
 دعا اين اسـت     ني كه خدا او را شفا دهد، اما اثر ا         يا   او دعا كرده   يتو برا . شود ي و از تو دفع بال م      شود ي م ادي تو ز  ي است كه روز   نيا

 به تو برسـد، خـدا راهـش را عـوض            يي است كه بال   ني و اگر در سلسله علل بنا بر ا        سيد با سرعت به دست تو خواهد ر       ات يكه روز 
  . شود يكند و از تو دور م مي
 مينيب ي هم م  اتي و روا  اتي سفارش شده و در آ     ر،ي غ ي كه به دعا كردن برا      گذارد و اين    تأثير مي » داعي« دعا براي غير، بر روي       پس
كند، به همين منظور       و مؤمنات، يا به طور خاص و شخصي، پدر و مادر را ذكر مي              ني را براي دعا كردن، يا به طور كلي مؤمن         يافراد

  .اند  كه مطرح شدهداردم آثاري است و بعد ه
  
      تولّد دعا از دعا•
 كيـ  بـود كـه   نيتا به حال بحث ما ا.  هم هست، چيز ديگري استي و مطلب بسيار مهم و اساس      مي بگو خواهم ي را كه م   ي مطلب اما

 مطلـب   خـواهم  يحـاال مـ   .  و يا دعا داراي آثاري از قبيل جلب رزق و دفع بـال اسـت               گذارند ي دعا اثر م   ي هستند كه رو   يسنخ امور 
 مطلبي است كـه تـا بـه         كي نيا. شود ي كه از دعا براي غير، دعا متولد م        مي معارفمان دار  در است كه ما     ني و آن ا   مي را بگو  دييجد

 موجـود   كيـ  دعا كنيد، به خاطر دعاي شما،        يگري د ي اگر شما برا   دييفرض بفرما .  دهم حي را توض  ني ا ديحاال من با  . ديا  دهيحال نشن 
  . كند ي براي تو دعا م،يگري تو در حق دي به سبب دعانامرئيموجودي . كند  شما دعا ميي است، براي كه براي شما نامرئيگريد
  
  دعاي فرشتگان براي داعي.    1
  

 هـر   ايـ  برادر مؤمنـت     ي برا يتو دعا كرد  .  عبارت از فرشتگان هستند    يكيچون دو مورد است؛     . كنم ي م يبند  مي را هم تقس   ني ا حاال
 كـه   ي آن فرشته الهـ    يعني. شود ي متولد م  يگري د ي تو دعا  ي دعا ني تو است، از ا    ي كه مترتب بر دعا    ي از آن اثر   ري غ ؛يگري د كس

 ريـ مـن تعب . كنـد  ي تو دعا مي من و تو و مأمور است كه دعاها را به مبدأ برساند، او آنجا برا     يها ثبت و ضبط گفتار    يمأمور است برا  
ـ ري آن هم از موجود غ،يي تو دعاي از دعاشود ي متولّد ميعني. كند ي تو دعا مي او برا كه »ي مرئ ريموجود غ «كردم به     كـه بـه   ي مرئ

  . فرشتهاي مالئكه مييگو يها م آن
  
  ! توي برابر برادو
  

: در ادامه همـان روايـت قبـل دارد        . دهم   مطلب را توضيح مي    تي دو روا  لي من ذ  كند؟ ي آن داعي نامرئي كيست و چه دعايي م        خوب
چـون  .  تا دعايت زودتر بـه اجابـت برسـد         ديگو ي م ني تو اوالً او هم آم     ي ملك موكّل بر دعا    يعني» !يقُولُ لَه ملَك موكَّلٌ بِهِ آمِينَ     فَ«
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و لَـك   «: ديـ گو يم» آمين«اما آن فرشته بالفاصله بعد از       . شود  است و زودتر اجابت مي    » أسرع اجابتاً  «ي دعا كن  ري غ ي اگر برا  ميگفت
؛ از دعا براي غير، يك      » من الدعاء، دعاء بِضِعفَينِ    تولّدي«يعني  . كند ياو هم براي تو دعا م     ! »دو برابر اين دعا براي تو      «يعني.  »لَاهمِثْ

 خـدا دو  ،ي ديگـري خيـر خواسـت   ي كـه بـرا   ني هم ديگو ي م يعني.  برابر، بلكه دو برابر دعاي براي غير       كي اما نه    شود،  يدعا متولد م  
  .دعا است» لَك مثاله«.  به تو بدهدبرابرش را

  
 سوقيـ « است كـه  ني اري غيگويي اثر دعا برا يك وقت مي.  را از يكديگر جدا كردمها نيا.  از آن آثاري است كه قبالً گفتم ري غ نيا

 ياز دعـا  . » هو الملَـك   ي من الدعاء، دعاء و الداع     تولّدي«. اما اين دعاي جديد است    . ها هم آثار دعا است      ؛ آن » البالء دفعي«و  » الرزق
كه من از اين    ! » تو يدو برابر برا  « است كه    ني هم ا  شيمفاد دعا .  و دعاكننده آن هم فرشته است      ي كه داع  شود ي م تولدتو، دعايي م  
ايـن  .  مـا وارد شـده اسـت   اتيـ  است كـه در روا  ري امر نسبت به دعا در حقّ غ       نيا.  كردم ريتعب» تولد دعا از دعا   «آمد، به     نتيجه و پي  

  .  ستي نتي رواكي اد آمده است و مفتيمضمون در چند روا
  
  نداي خدا از عرش .    2
  

 مافوق فرشـته  ي وقت آن داعكي ملك و فرشته بود؛ اما ،ي نامرئ يِ داع نجايا.  مطلب بسيار باالتر هم هست كه در روايات داريم         يك
إِذَا «: بخوانم كه حـضرت فرمـود     ) السالم  هيعل(ز امام صادق     ا تيمن يك روا  .  هم مافوق او است    شيچون مافوق او است، دعا    . است

رْشِ   « او دعـا كنـد،   ي در پشت سر برادر مؤمنش برا   ي، اگر شخص  » الْغَيبِ بِظَهرِدعا الرَّجلُ لِأَخِيهِ     مِـنَ الْعـ از عـرش نـدايي   »نُـودِي ،
و لَـك مِائَـةُ أَلْـفِ       «:  كـه  شود ياز عرش ندا م   . ست بحث خداوند است كه خالق ملك ا       ست؛ي بحث، بحث ملَك ن    گري د نجايآيد؛ ا   مي

؛ »لَـك مِـثْاله   «: براي همين گفت  . ملَك محدود است و دعايش هم محدود است       .  برابر مثل او است    ر تو صدهزا  يبرا. »ضِعفٍ مِثْلِهِ 
 كه به داعي بـسيار زيـاد و بـي            به ذهن من و تو است      بي تقر ي عددي را هم كه ذكر فرموده است، برا        نياما خدا نامتناهي است و ا     

  .يچه كه گفت  تو صدهزار برابر مثل آني؛ برا» مِثْلِهِضِعفٍو لَك مِائَةُ أَلْفِ  «ديفرما يلذا م. بخشد نهايت مي
  

  ! هزار برابر براي توصد
  
فَمِائَةُ أَلْفٍ مضْمونَةٌ خَيرٌ مِنْ واحِدةٍ لَا يدرِى .  واحِدةٌو إِذَا دعا لِنَفْسِهِ كَانَت لَه«: فرمود) السالم عليه( ادامه روايت دارد كه امام صادق       در

حضرت . شد   يك دعايش به او داده مي      همانكرد، فقط به اندازه       اين در حالي است كه اگر براي خودش دعا مي         .  »يستَجاب لَه أَم لَا   
كَانَـت لَـه     «خواست، ي خودش م  ي برادر مؤمنش خواست، برا    يرا كه برا  فرمود اگر همين چيزي     . اند   وارد شده  ي و استدالل  بايچقدر ز 
واحِـدةٍ لَـا    «! ؟يكـ يآن هم كـدام     ! ؟يكي اي شده است، بهتر است      ني صدهزار تا كه تضم    نميحاال بگو بب  . داشت   چيز مي  كي» واحِدةٌ

 چيـزي كـه   كي بود؛ اما يكي كردم، ي خودم دعا م  ياگر برا ! ه؛ آن يكي كه معلوم نيست مستجاب شود يا ن         »يدرِى يستَجاب لَه أَم لَا    
 اسـت  خداوند كه پشتوانه دارد و پشتوانه آن هم خود     يي صد هزار تا   نم،يحاال بگو بب  .  نه اي رسد ي به هدف اجابت م    اي آ دانستم يمن نم 

  ! به هدف اجابت برسد يا نه؟ستي كه معلوم نيكي ايو آن را ضمانت كرده است، باالتر است 
  
 جـزء   هـا   نيـ ا.  نداي خدا از عرش    يگري فرشته و د   ي دعا يكي دو چيز؛    ي است برا    علت تامه  ر،ي غ ي ما دعاي برا   ي اصطالح ري تعب به

  . آمدم، به اين خاطر استري دعا، به سراغ دعا نسبت به غتي من در بحث اهمنكهيا.  ما آمده استاتيمعارف ما است و در روا
  

  ! معارف را كوچك نشماريداين
  
 كـالم رب را،     ديـ  اسـت كـه با     ي مـاه  شود يماه مبارك رمضان كه گفته م     .  را كوچك نشماريد   ها  نيا. مي را دار  ها  ني در معارفمان ا   ما

او با تو سـخن  .  طرف اينكه سفارش به دعا شده، به همين خاطر استنياز ا.  تو مؤثر استي بران،ي خود ا،ي و بازگو كن  يتالوت كن 
. اند كه چه كـار كنـيم        داده ادي را هم خودشان به ما       اش  وهيروش و ش  !  كن و خودت هم با او سخن بگو        راگفته است، سخن او را تكر     

  .ها را از دست ندهي  فرصتني حواست را جمع كن كه ا،يگر و سوداگر تو اگر حساب. اند  را هم به ما آموختهنيا
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  !بپيوند» خدا«رها شو و به » خود «از
  
 داشـته باشـد، تـا       »ياز خـود گذشـتگ    « نـوع    كي سنخ از امور بايد      نين نكته اين است كه انسان در ا        را عرض كنم و آ     يا   نكته من

 مـسائل  نيـ خواهد ا  سنخ از معارف مينيا. گشا است  از خود، راه   ييرها. كند ي م چارهيمن و تو را ب    » بندي به خود    پاي«. رستگار شود 
اگـر خـودت را رهـا       ! اي عاقل ! نچسب» خودت«مدام به   . دهم يبرابر به تو م    دعا كن؛ چند     يگري د ي برا ديفرما يم. را به ما بياموزد   

از .  از آن تو خواهـد بـود     زي همه چ  گريجا د    كه آن  ي و به خدا برس    يآوري؛ چه رسد به اين كه خود را رها كن            به دست مي   شتري ب ،يكن
  . خاص خدا شدندياي اوليو مشمول دعا كار را كردند ني كه همدند بوياريبس. وندي بپ»تيخدائ«رها شو و به » منيت«
  
  

  ! دعا كردن خودخواه نباشدر  -7جلسه 
  

اهِرِي  ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ نَ و  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عي ص                        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا َنادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 
نَ ييب قَفْتوكيد «  

هنگام كـه تـو را         گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

  احث گذشته بر مبمروري
  

 ني ماه دعا است؛ به ا   ني همان كالم اهللا است و همچن      اي شد ماه مبارك رمضان، ماه بازگو كردن كالم رب و تالوت قرآن نازل               گفته
 و عرض كردم كـه      كردم ي بحث م  رمأثوري غ يمن در باب دعا   . كند ي را مطرح م   شيها   و خواسته  ديگو يمعنا كه عبد با ربش سخن م      

  . را هم عرض كردمطشي از آداب و شراياري است كه بسيداب و آطي شرايدارا
  

 است كـه بـه   يزي از آن چشي بي داعي اگر مستجاب شود، اثرش براگراني دي كه دعا برادي رسنجاي جلسه گذشته بحث ما به ا  آخر
 دعا ي برا يرفمان آثار متعدد   را به عنوان نمونه مطرح كردم و آخر جلسه عرض كردم كه ما در معا               ياتي من روا  نجايدر ا . رسد ي م ريغ

 كـه  شـود  ي متولـد مـ  يي او دعـا ي از دعـا نكهي و باالتر از همه اشود ي متي برابر به او عنا   ني چند نكهي از جمله ا   م؛ي دار ريكردن به غ  
لـذا  . كنـد  ي او دعا م   ي خودِ خداوند برا   نكهي و باالتر از فرشتگان ا     كنند ي انسان دعا م   ي مثل فرشتگان برا   يعرض كردم موجود نامرئ   
 از نظر امـور     شي نباشد كه در دعاها    طور  ني انسان ا  نكهي است و ا   ي خود گذشتگ  از دارد،   تي آثار محور  ني ا يعرض كردم آنچه كه برا    

 گـران، ي د ي و دعا كـردن بـرا      ي از خود گذشتگ   نيا. اوردي را هم در دعا ب     گرانيبلكه د . ردي فقط خودش را در نظر بگ      ،ي و ماد  يمعنو
  . خود استي خود براي از آن دعاشتريبسا ب چه انسان ياثرش برا

  
  اتي در رواگراني دي دعا برارهي داتوسعه

  
 اتيـ  بـاب روا ني وگرنه در اخوانم؛ ي را مياتيوار روا طور فهرست   حاال مجدداً به  .  را مطرح كردم   ياتي گذشته به عنوان نمونه روا     جلسه

 پدر دعا ي فرزند و فرزند براي پدر برايعني.  را خواندماتشيكه من روا »  ولد والد و « سراغ   ديآ ي م اتي دسته از روا   كي. مي دار ياريبس
بـود؛ امـا   » پدر و فرزنـد « دسته اول محدود به اتي روارهيدا. كند ي معي دعاها را وسرهي دا مينيب ي است كه م   ياتي روا گر،يددسته  . كند

 را توسعه   رهي دا نطوريبعد هم هم  . ستيتنها محدود به پدر و فرزند ن       يعني. »خانواده «نديگو ي و م  نديفرما ي م عي را وس  رهيدسته دوم دا  
  . كه عرض خواهم كرددهند يم
  
  شي اصالحِ نفْسِ خويدعا برا:     گام نخست•
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 هيعل( امام باقر ينعي؛  »كَانَ أَبِي رضِي اللَّه عنْه يقُولُ فِي دعائِهِ  «:  فرمودند شانياست كه ا  ) هيعل  اهللا  صلوات( از امام صادق     تي روا كي

 همـه   ها  ني ا كنند؛ ي را از كجا شروع م     شاني حضرت دعا  دينيبب.  فرمودند ي جمالت را م   ني ا كردند، ي م شاني كه ا  ييدر دعاها ) السالم
 دعـا  يزيـ  چـه چ ي بـرا ديـ نيبب! ؛ پروردگارا، جـانم را اصـالح فرمـا   »رب أَصلِح لِي نَفْسِي فَإِنَّها أَهم الْأَنْفُسِ إِلَي «:  دارد يجنبه آموزش 

 و  عتي طب تر در بس  يگرچه انسان وقت  . دي نباش ياش دنبال مسائل ماد      همه تاني در دعاها  يعني.  اصالح نفْسِ خودشان   يبرا. ديفرما يم
ـ شهيـ  و همكنـد  ي در نظرش جلوه مي ماديها ي و گرفتاركند ي م داي پ تي نوع تعلّق به ماد    كي رد،يگ ي قرار م  تيماد  چـشمش  شي پ

  .رود ي مي دعا كند، سراغ همان امور مادخواهد ي هم ميلذا وقت. مجسم است
  
 كـه در  ي و آن مـسائل لـه ي اصالح نفْس اعم است از مسأله ملكـات رذ  ني نفْسم را اصالح فرما؛ ا     اي خدا ديفرما ي م نجاي حضرت در ا   اما

رب « بـود كـه   ني حضرت ايپس جمله اول دعا. شود منحرف تي و الهتي انسانري كه از مس   شود ي كه باعث م   گذرد يدرون انسان م  
.  خـودِ مـن اسـت      يها بـرا     جان نيتر   جان من مهم   راي؛ ز »فَإِنَّها أَهم الْأَنْفُسِ إِلَي   «: ديفرما ي آن را هم م    لي دل ؟؛ چرا »أَصلِح لِي نَفْسِي  

 است تـا اصـالحِ نفْـسِ شـما؛ چـون در             شتري من ب  يرا ب تشي اصالح كنم، بدونِ تعارف اهم     لهي من نفْسم را از ملكات رذ      نكهي ا ،يعني
  . استگراني از جان دزتريش خودم عزيبحث اصالحِ نفْس، جان من پ

  
  هي اطالحِ ذُريدعا برا:     گام دوم•
  

 كه  شان  هي سراغ ذر  نديآ يت م ؛ حضر »رب أَصلِح لِي ذُريتِي فَإِنَّهم يدِي و عضُدِي       «:  است نيا) السالم  هيعل( امام باقر    ي دوم دعا  جمله
ـ ذر. امهيالق  ومي  ي إل رند،يگ ي عالم ماده نشأت م    ني در ا  شاني از ا  ،ي است كه به حسب ظاهر از نظر وجود        يعبارت از كسان   شينـا  مع هي 

 راثيـ ه م  را گفتم و بحث كردم كـ       هي ذر ي معنا يتي در بحث ترب   ي وقت كيمن  .  است، نه فقط پسر و پسرِ پسر و دخترِ پسرِ انسان           نيا
 نيـ  من در ا  يچرا؟ چون اوالد دنباله وجود    . ستي ن ها  ني اوالد است؛ پول و مال و ا       ،يقي حق راثيم. انسان عبارت از اوالد انسان است     

 عـالم  نيـ  مـن در ا يهـا دنبالـه وجـود    چون آن.  من هستندي من ذراريِقي حق راثي كه م  مي معنا را دار   ني هم ا  تيدر روا . عالم است 
  . نداردي انقطاع كلّكند، ي نشئه كوچ مني و از ارديم ي كه ملذا انسان. هستند

  
. كننـد  ي من كار مـ    ي من هستند كه برا    ي دست و بازو   ها  ني ا يعني؛  »رب أَصلِح لِي ذُريتِي فَإِنَّهم يدِي و عضُدِي        «ديفرما ي م حضرت
 بـه او كـه در آن        رشي خ شود، ي او صادر م   ي فرزندان و ذرار    را كه از     يري كه شخص فوت كرد، بعد از او كار خ         ي دارد وقت  تيدر روا 
 حـضرت  نكـه يا.  كردممي است كه خودم آن كار را با دست و با بازو  ني مثل ا  كند، ي من م  هي كه ذُر  يكار خوب . رسد ي هم م  استنشئه  

 دستـشان  ليـ  تا من زنده هستم، مثالً بها ني ادي بفرماخواهد ي كه حضرت مدي كنالي خوقت  كي،  »فَإِنَّهم يدِي و عضُدِي    «ديفرما يم
حـضرات ائمـه    .  اشتباه برداشـت نـشود     وقت  كي...!  و كنند ي من كار م   ي و برا  زنند ي را شخم م   ني و زم  نديآ يم و دنبال من     رنديگ يم
  .معلوم شد اصالح هم كه همان اول ي و معناخواهد يها را م بلكه حضرت اصالح آن. كنند ي صحبت نمنگونهيا) السالم هميعل(

  
   اصالحِ خاندان و خانوادهيدعا برا:     گام سوم•
  
چـرا؟  ! ؛ پروردگارا، خاندان مـن را اصـالح فرمـا         »رب و أَصلِح لِي أَهلَ بيتِي فَإِنَّهم لَحمِي و دمِي         «:  است طور  ني سوم حضرت ا   يدعا

 هـا   ني ا ندي بفرما خواهند ي م يعني. است كه من عرض كردم     يقتي همان حق  ياي همه گو  ها  نيا. ها گوشت و خون من هستند       چون آن 
  .رنديگ ي نشأت مي وجودره شجكياز 
  
  يماني اصالحِ برادران و خواهرانِ ايدعا برا:     گام چهارم•
  

ن گروه برادران و خواهران      اصالح ك  اي؛ خدا »رب أَصلِح لِي جماعةَ إِخْوتِي و أَخَواتِي و محبتِي        «:  است ني حضرت ا  ي چهارم دعا  جمله
 گـران يد بـا    گانهي كه من ب   ستي ن طور  نيا. ها، صالح من است      صالح آن  رايز. »فَإِنَّ صلَاحهم صلَاحِي  «چرا؟ چون   ! داران مرا   و دوست 

  .  را مطرح كردمگراني دي را خواندم چون جلسه گذشته دعا براتي روانيمن ا. باشم
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 ديـ آ ي و بعـد هـم مـ   تم،يـ  بعد اهل بام، هي اول خودم، بعد ذرنكهي و آن ادياي به دست بتي روانيز ا هم ابي نوع ترت كي چه بسا    نجايا

 را هـم شـامل      ي دعا كردند، خواهر و برادر نسب      تشاني اهل ب  يبسا فراز سوم دعا كه حضرت برا        چه. سراغ جماعت خواهرها و برادرها    
 يمـان ي و خـواهران ا    يمـان ي چهارم دعا مطرح فرموده است، عبارت از بـرادران ا           كه در فراز   يي و برادرها  خواهرها نيبسا ا   لذا چه . شود
 نيا.  »إِنَّما الْمؤْمِنُونَ إِخْوةٌ« است؛   يماني ا وندي است كه عبارت از پ     ي روح يوندهاي پ وندها،ي پ ي مختلف است؛ بعض   وندهايچون پ . باشد

 يفرمود پدر من وقتـ ) السالم هيعل( امام صادق   تي روا ني در ا  نينابر ا ب.   است ي روح وندي پ ست؛ي ن ي جسم وندي و پ  ياخوت، اخوت نسب  
  .  هم اصالحِ نفْس بودشاني دعاني كه اولي آن هم راجع به امور معنوكرد؛ ي دعا منگونهي دعا كند، اخواست يم
  

  گراني دي دعا براتكرّر
  

 كيـ  در كـنم؛  ي اشاره مـ تيمن به دو روا.   اثر داردني ا كهمي دارطور ني اتي است كه در روا  »گراني د يتكرّر دعا برا   «،ي بعد بحث
 و  خَمساًمنْ دعا لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ يومٍ         «: نقل شده است كه حضرت فرمود     ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري از پ  تيروا

 و  ني مـؤمن  ي و پـنج مرتبـه بـرا       ستيـ  در هـر روز ب     يهركـس .  » و كَتَبه مِنَ الْأَبدالِ إِنْ شَاء اللَّه       عِشْرِينَ مرَّةً نَزَع اللَّه الْغِلَّ مِنْ صدرِهِ      
 نفْـسِ دعـا كننـده       ي رو يزندگ نقش سا  گران،ي د ي دعا برا  يعني. ديزدا ي را از دلش م    نهي است كه خدا ك    نيمؤمنات دعا كند، اثرش ا    

  . كَنَد يم را خدا از نفْس او لهي ملكه رذنيدارد و ا
  
ـ ننـد يب ي كه مـ يآن كسان.  داردي و كاربردي عمليها  ما جنبهي برادها،ي دستورات و تأك ني نكته را تذكر دهم؛ اني امن ــ   نعوذبـاهللا   

وقـت     و مؤمنـات دعـا كننـد؛ آن        ني مؤمن ي و پنج مرتبه برا    ستي ب ي است كه روز   نيشان ا    معالجه يها   از راه  يكي هستند،   نهياهل ك 
 ديـ فرما ي است كه مـ    ني ا ري غ ي تكرّر دعا برا   نيبعد هم اثر باالتر ا    . كِشَد ي م روني را از دلت ب    نهي و ك  كند ي م يتيه خدا عنا   ك ينيب يم
 ري غي اثر تكرّر دعا برانيا. »ابدال «نديگو ي بزرگ خدا م   يايبه اول . نگارد يم» ابدال «في خدا او را در رد     يعني؛  »و كَتَبه مِنَ الْأَبدال   «

  .است
  

   در مدعو لهتعدد
  

دعو لِنَفْـسِهِ   «: است) السالم هيعل( از امام صادق تياست؛ روا» تعدد مدعو له   «،ي بعد بحث لَ أَنْ يـانِهِ قَبلًا مِنْ إِخْوجعِينَ ربا لِأَرعنْ دم
 ييهـا   مؤمنش را دعا كند، حاجتنا كند، چهل نفر از برادرا خودش را دع  نكهي هركس قبل از ا    يعني.  »استُجِيب لَه فِيهِم و فِي نَفْسِهِ     

  .دهند ي و هم به خودِ او مدهند يها م ها خواسته، هم به آن  آنيكه برا
  
 امـا تـو كـه    ،يخودت حاجـت دار . شود ي بخواه، حاجت تو هم برآورده مگري فرد د  كي ي دارد كه اصالً تو برا     طور  ني ا تي روا كي در

 اور؛يـ  ناني از حاجت خودت به مي حاجت او را برآورده كن و حرف   اي حاجت را دارد؛ تو بگو خدا      ني هم هم  يگري شخص د  ؛يستيتنها ن 
 اگـر   اي» اللّهم اشْفِهِ « خدا تو را شفا بدهد، بگو        يخواه ي و م  يضيمثالً اگر مر  . شود ي حاجت تو هم برآورده م     ديفرما ي حضرت م  نجايا

 است كه خدا تو را هم ني تو اي دعانياثر ا. »ضياللّهم اشْفِ كُلَّ مر« بگو اي او را شفا بده؛      اي خدا يعني،  »اللّهم اشْفِها «زن است بگو    
: است كه حضرت فرمـود   ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري از پ  تيروا. »ياللّهم اشْفِنِ  «يي آن است كه بگو    از بهتر   نيا. دهد يشفا م 

 دهـد؛  ي بـه او نمـ     نكـه ينه ا . كند ي تو م  يِ بخواه، خدا همان را روز     يگري د ي را برا  تيعاف. » نَفْسِك ي تَرْزقْها فِ  رِكي لِغَ يةَأُطْلُب العافِ «
  .دهد ي هم متو به يعني

  
   و مؤمناتني مؤمنعي جمي دعا براثمره

  
لُ اللَّهم اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ و الْمسلِمِينَ إِذَا قَالَ الرَّج«: نقل شده است كه حضرت فرمود    ) السالم  هيعل( از امام صادق     يتي روا در

           دِ مدهِ بِعلَيع اللَّه داتِ رومِيعِ الْأَمج و ماءِ مِنْهياتِ الْأَحلِمسالْم ةً  اوو عـانٍ دمِنْ كُلِّ إِنْـس قِينْ بم ضَى ونيـ  ايقبـل از آنكـه معنـا   .  » م 
 هيقـض  «اي از اقـسام قـضا  يكي نديگو ي و مكنند ي ميبند مي را تقساي دهم كه در علم منطق قضا      حي نكته را توض   ني ا م،ي را بگو  تيروا
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 بـه   ميگـذار  ي آن موضوع م   ي را رو  ي و حكم  ميده ي را موضوع قرار م    ي است كه در آن عنوان     يا  هي قض ه،يقي حق هيقض.  است »هيقيحق
 از  ي هر وقـت فـرد     يعني.  كند، آن حكم را دارد     داي كه تحقّق پ   ي هر زمان، در هر عصر و در هر مكان          عنوان هرجا و   ني نحو كه ا   نيا

 حـاال مـن     زننـد؛  ي مـ  نطـق  حـرف را آنجـا در علـم م         نيـ ا.  موجود شده و لذا حكم هم هست       هيآن عنوان موجود شود، موضوع قض     
 و مؤمنات از    ني جمله تو تمام مؤمن    ني، ا » اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَات    اللَّهم «ييگو ي م يوقت.  از آن بحث استفاده كنم     نجاي ا خواهم يم

 ،ي دعا كرد شاني كه تو برا   ييها  ني به عدد هر كدام از ا      ديفرما يوقت حضرت م    آن. رديگ ي را در بر م    امتيآدم تا خاتم، از خاتم تا به ق       
  .شود ي تو درست مي دعا براكي

  
جلسه گذشته عـرض كـردم كـه دعـا          . رود ي چگونه باال م   بي ضر ني ا ديني كنم تا بب   لي را تكم  ني ا خواهم ي م گري د تي روا كي با   من
 تـو  ي تو بـرا ي دعاي كه در ازاي از آن متولد شود و نسبت به آن موجود نامرئيگري دي است كه دعاني اي علّت تامه برار،ي غ يبرا

  . به خدارسد يم مها هستند و بعد ه  عرض كردم كه اول فرشتهكند، يدعا م
  

لَ              «: ديدقّت كن ) السالم  هيعل( از امام هفتم     تي روا ني به ا  حاال سلِماتِ وكـَّ الْمـ لِمِينَ وسالْم ؤْمِنَاتِ والْم ؤْمِنِينَ وانِهِ مِنَ الْما لِإِخْوعنْ دم
       و لَهعدلَكاً يؤْمِنٍ منْ كُلِّ مبِهِ ع تـو  ي و مؤمنات و دعـا ني مؤمن ي برا ي تو دعا كرد   ديفرما ي م د؛يگو ي م يگري د زي چ تي روا نيا. »اللَّه 

 و ني كه مدعو له تو بودند كه كلّ مؤمني به رقم كسانيعني  آنها ـ  ي براي كه تو كرديي دعاني به عدد انجايهمه آنها را شامل شد؛ ا
 ي دعـا كي نيچون هم.  تو دعا كندي براو كه اكند ي مأمور م فرشتهكي خدا ها نيـ به عدد هر كدام از ا       مؤمنات را در بر گرفته بود       

 از كيـ  و به عدد هر يا  نفر را دعا كردهاردهايلي تو ميعني! شود ي دعا ماردهايلي به ملي تبدشود، ي مهي پخش و منحلّ به ادعيتو وقت 
 و مؤمنـات بـود،   ني مـؤمن لّ كيمد اما چون برا دعا از دهان تو درآ   كي يعني.  كه تو را دعا كند     كند ي فرشته را مأمور م    كيآنها، خدا   

  . تو دعا كندي كه او برانديآفر ي مي خدا ملك،ي كردگراني دي كه برايي دعاهاني شد و به عدد اهي دعا منحلّ به ادعنيا
  
  ! دعا كردن خودخواه نباشدر
  
را در دعا كردن كنار بگـذارد و نـسبت بـه         ي و خودمحور  ي خودپسند ،ي خودخواه دي معنا است كه انسان با     ني هم ياي گو اتي روا  نيا

 يوقت خدا هـم در ازا       آن.  را داشته باشد   هي روح ني ا كند ي كه م  ييها باشد و در دعاها       همه انسان  رخواهي خ ي و ماد  ي امور معنو  عيجم
 غمبـر ي پ نـد يگو ي مـ  هنكـ يا.  بـود  ني همـ  ي داشـتند، بـرا    اي بزرگ خدا و انب    ياي كه اول  يمقامات. كند ي م تفضّل به او    طور  ني ا هي روح نيا

حـضرت  .  در جهـنم بـرود     ي احـد  خواسـت  ي نمـ  غمبـر ي است كـه پ    ني هم ي است، برا  »نيرحمةً لِلْعالَمِ «) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ(اكرم
 آثـار را در نظـر      نيـ  هـم ا   كند ي كه م  يي داشته باشد و در دعاها     ي حالت ني چن كيد  يانسان با .  به جهنم برود   ي انسان چي ه خواست ينم
  .دريبگ
  
  

  ري غي دعا برابِي اثر عجسه -8جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  .م اَجمعين اَعدائِهِيلَعنَةُ اهللاِ عل

  
»ملَ  اللَّهلِّ عي ص                        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 

كيدنَ ييب قَفْت1[»و[  
  

هنگام كـه تـو را         گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   ميانش درود فرست و صدا     بر محمد و خاند    ايخدا
  .ام  ستادهيام و در مقابل تو ا   تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم  يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم  يم
  

   بر مباحث گذشتهيمرور
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 تـالوت   يكـ ي سـفارش شـده اسـت؛        زيـ  ماه به دو چ    ني است، لذا در ا    ي معنو ري كه چون ماه مبارك رمضان، ماه س        بود ني ما ا  بحث

در بـاب دعـا   .  رب اسـت ي عبد به سوياست و كالم و تقاضاها    » قرآن صاعد « است و ديگري دعا كه       يكه كالم اله  » قرآن نازل «
جلسه گذشته بحثمان به    .  است كه بحث ما راجع به آن بود        ي و آداب  يطيشرا يرمأثور، دارا ي غ يدعا.  دارد رمأثوري كه مأثور و غ    ميگفت
 بود، من مطرح كردم و     اتي را هم كه در روا     ي از آثار  يبعض.  خودش اثر دارد   ي دعا كند، برا   يگري د ي انسان برا  ي كه وقت  دي رس نجايا

 را  تيـ  دو روا  يكيدر آخر جلسه    . شود ي متولد م  ر،ي غ ي برا يدعا از آن    ي شخص داع  ي برا يي معنا اشاره كردم كه دعاها     ني به ا  يحت
  . متولد شده بوديمطرح كردم كه راجع به عدد دعاها

  
  ري غي دعا برابِي اثر عجسه
  

 نيـ ا.  آنها را مطرح كنمدي و بعد، دو مطلب دارم كه با    خوانم ي مبحث م  ني ا لي تكم ي رابطه برا  ني را در هم   يگري د تي من روا  امشب
 اكــرم غمبــري از پتيــروا.  كــنمهيــ آن تكي روخــواهم ي اســت كــه در گذشــته اشــاره كــردم و مــن مــياتيــ از آن رواريــ غتيــروا

ه منْـذُ                  «:  فرمود رتاست كه حض  ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( منْ قَالَ اللَّهم اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ كَتَب اللَّه لَه بِكُلِّ مؤْمِنٍ خَلَقَـه اللـَّ
 و  ني مـؤمن  ي بـرا  ي آمده كـه اگـر كـس       تين روا يدر ا ] 2.[»لَقَ اللَّه آدم إِلَى أَنْ تَقُوم الساعةُ حسنَةً و محا عنْه سيئَةً و رفَع لَه درجةً               خَ

 در نظـر    زيـ  او سـه چ    ي بـرا  كنـد،  ي خلـق مـ    امـت ي كه از هنگام خلقت آدم تا ق       يمؤمنات طلب مغفرت كند، خداوند به عدد هر مؤمن        
  .ديافزا ي و بر مقامش مكاهد ي و از گناهانش مسدينو ي حسنه مشي برارد؛يگ  يم
  
 لـذا تعجـب     م؛ي و تَنگ نظر   مي محدود م،ي چون ما مخلوق   ست؟ي چ ي تعجب ما برا   ديدان يم.  را كه خواندم، تعجب كردم     تي روا ني ا من
 كه خدا از زمـان حـضرت        ي مؤمن يها  به عدد تمام انسان   » ؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَات  اللَّهم اغْفِرْ لِلْم  «: دي نفر بگو  كي كه چگونه اگر     ميكن يم

 است كه خدا در عوض      يزي چ ني اول نيتازه ا ! سدينو يها حسنه م     خلق كرده، خداوند در نامه عمل او به عدد همه آن           امتيآدم تا به ق   
 و او را از     كنـد  ي گناه هم از او پـاك مـ        كي كه كرده،    ي كار ني ا يوند به ازا  ؛ خدا »و محا عنْه سيئَةً   «دوم،  . دهد ي م ي دعا به داع   نيا

 يدعـا . بـرد  ي درجه او را بـاال مـ  كي ، هي؛ از آن طرف نسبت به مقامات معنو»و رفَع لَه درجةً «سوم،  . كند ي م ريطه ت تي معص يآلودگ
  . مقام و درجه داردعيارد و هم ترق دري دارد، هم تطهاريهم پاداش بس.  سه اثر را داردني ايگري ديبرا
  

.  مـدعو لـه دارد  ي كه برايري است نسبت به تاث    شتري ب ي داع ي دعا برا  ني جهت است كه اثر ا     ني به ا  ري غ ي بر دعا برا   دي تأك ني ا بنابر
 عيـ  و ترفهيـ ات معنو از گناه و هم از نظـر مقامـ  ري هم از نظر پاداش و حسنه، هم از نظر تطه؛يآور ي به دست مشتري دعا، ب  نيتو با ا  
  . كنملي را تكمني اخواستم ي و ممي كه جلسه گذشته داشتود بي بحثنيا. درجه

  
  ها  تقدم و تأخر در حاجت-
  

 كـه طلـب   ي نـسبت بـه امـور   كند، ي و از خدا طلب مكند ي انسان كه دعا منكهياول ا.  مطرح كنمخواهم ي را م  گري دو مطلب د   حاال
 نيـ  است كه اول از خدا چه بخواهم؛ با چند مقدمه ا           ي خودش بحث  ني نه؟ ا  اي در نظر گرفته شود      ديباهم  » تقدم و تأخر   «اي آ كند، يم

  .دهم يسؤال را جواب م
  

   انسانيازهاي نانواع
  

 آنچـه كـه   يعنـ ي.  دارداجيها احت  است كه به آن  ييزهاي و آن چ   حتاجي در ربط با ما    كند، ي م ري را كه از غ    يي انسان تقاضاها  كه  ني ا اوالً
ـ    حتاجشي انسان و ما   يها يازمنديدوم؛ ن . كنم ي نباشم، تقاضا نم   ازمنديمن تا ن  . كند ي هست را درخواست م    ازشيورد ن م  ،ي به طور كل

 انـسان  يازهـا ي نميي بگـو ديـ  بام،ي كنـ قيـ  تطبتي را با واقعني امياگر بخواه. »دائم «يازهايو ن » موقت «يازهايبر دو قسم است؛ ن    
  .مي كنري هم تعب»يروح« و »يجسم «يازهاي از آنها به نميتوان يم. »يمعنو« و »يماد« به شود ي مميتقس
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 مـورد  اي نشئه دنني موقت است و فقط در ا     يازهاي ن ي ماد يازهاين. امتي نشئه برزخ، نشئه ق    ا،ي نشئه دن  م؛ي سه نشئه و سه عالم دار      ما
اگـر  . خـورد  ي بعد از مـرگ بـه درد نمـ         م،يهر طور حساب كن    است كه    ي همه امور  ها،  ني پول و امثال ا    ن،يمثالً خانه، ماش  .  است ازين

پـس  . خـورد  ي نمـ  ي درد چي بـه هـ    اًي است و ثان   ي اوالً نشدن  ،ي ببر -كه همان نشئه برزخ است    - خود به قبر     با را   زهاي چ ني ا يبخواه
  .ستي نزهاي چني اامتي تو در نشئه برزخ و قحتاجيما
  
   موقت است،ي ماديازهاين

  
 مـورد  ي و مـاد ييايـ  دناجيـ  گمان كند احتي كسنكهي است؛ نه اني انسان موقت و دائم است، منظور ا  حتاجي ما مييگو ي ما م  نكهي ا لذا

 و لـوازم روح،     اجـات ياحت.  است كه مربوط به روح است      ي است و دائم نسبت به امور معنو       ي موقت نسبت به امور ماد     ازين. نظر است 
  . استجا ني است و مخصوص ا- جسم اويعني – انسان يياي قالب دني برااجاتي احتنيا] 3.[ بوداهددر هر سه نشئه همراه روح خو

  
  »ي ماديازهاين« بر »ي معنويازهاين «يي عقالتقدم

  
 موقـت   يازهـا ي انسان عاقل در موقع دعا و درخواست از خداونـد، اول سـراغ ن              كنم؛ ي دو مقدمه، از شما سؤال م      ني با توجه به ا    حاال

در دعا از نظر تقـدم و       .  نه آن حوائج موقت    رود، ي دائم م  اجاتي قطعاً سراغ احت   كند؟ يودش را كجا مصرف م     خ يروي دائم؟ ن  اي رود يم
 انسان عاقل كه به كي. بحث من درباره تقدم و تأخر در تقاضا است   .  زود گذر و موقت مقدم هستند      يها  واستهتأخر، حوائج دائم بر خ    

 كه امور   ستي ن ي شك چي مطلب ه  نيدر ا .  تقدم دارد  ازهايها و ن     كه آن حاجت   داند ي م -]4[امتي قبر و ق   ا،يدن–ها اعتقاد دارد       نشئه نيا
 به  يلي خ شي در دعاها  ديچه را كه با      بحث مطرح است كه انسان آن      نيلذا ا .  است يياي دن ت مقدم بر امور موق    ،ي و روح  ي معنو يِدائم

 ديـ  را با  اش ي و معنـو   ي روحـان  يازهـا يآن ن . ات با او همراه است     او است كه در تمام نشئ      ي دائم يازهاي و ن  حتاجي دهد، ما  تيآن اهم 
  .برطرف كند

  
من بحثم راجـع بـه      ! دي وقت اشتباه نكن   كي.  و موقتش را هم تقاضا كند      ي ماد يازهاي منافات ندارد كه انسان ن     ني اصالً با ا   ني ا البته

 نكـه ينـه ا .  را نخواهنـد اتيـ  دعا كنند، دائمـاً ماد  ندخواه ي كه م  يام كه كسان     كرده يمن بحث كل  . است» تقدم و تأخر  « و   »تياهم«
فرمود كه نمك آشَـت را  ) السالم هيعل (ي دارد كه خدا به حضرت موس    تيدر روا !  را هم از خدا بخواه     ات ي ماد جحوائ!  را نخواه  اتيماد

 اسـت، امـور   شتريـ  تـو بـه او ب  ازيـ  و ن مقدم شودديچه اهم است و با  را بدان كه آنني اي را از او بخواه ولزيهمه چ! هم از من بخواه   
 چـه   ا،ي چه دن  ،ي دار اجي را كه در تمام نشئات به او احت        يحتاجيما.  مورد نظرت باشد   شتري ب تي در دعاها  دي است كه با   ي و دائم  يمعنو

  . بخواهي از هر حاجتشي آن را پامت،يبرزخ، چه ق
  
    تقدم و تأخر در مدعو له-
  

 نـه؟  بحـث   ايـ  مطرح است ي باز هم تقدم و تأخر  اي آ م،ي گفت ري غ ي كه درباره دعا برا    ي مطالب ني ا  است كه با توجه به     ني دوم ا  بحث
 اول ايـ  را دعا كـنم و بعـد خـودم را،       گرانياول د .  است »ريتقدم نسبت به خود و غ     « بحث از    جا  نيبود؛ ا » ها  تقدم در خواسته   «يقبل
  گران؟ي ديبرا خودم دعا كنم بعد يبرا
  
  ر باب دتي دسته روادو
  
 اتيـ  دسـته از روا    كيـ .  مشكل باشـد   ي بعض ي چه بسا ممكن است برا     ها  ني ا ني كه جمع كردن ب    مي دار اتي دو دسته روا   نجاي در ا  ما

 هـم هـست كـه       اتي دسته از روا   كي!  را بر خودت مقدم بدار     ري غ ديگو ي و م  كند ي م بي ترغ ري غ ي به دعا كردن برا    ها  نيهست كه ا  
 يكيحاال كدام . ري غي بعد براكنند، ي خودشان دعا مي اول براشانيدر دعاها ) السالم  هميعل (نيمعصوم عمالً، خود حضرات     مينيب يم

  ]5[ درست است؟ها وهي شنياز ا
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ه عنْـه        «: فرمود)  السالم هيعل( كه امام صادق     كنم ي را خواندم و امشب فقط اشاره م       تي روا ني گذشته من ا   جلسه كَانَ أَبِي رضِـي اللـَّ
 فَإِنَّها«. كردند ي خودشان اصالح نفس را طلب مي كه اول براكردند ي دعا مگونه  نيپدرم ا ]  6.[»ي فِي دعائِهِ رب أَصلِح لِي نَفْسِ      يقُولُ

 اول  .دارم ي دوست م  يليخودم را خ  . ها، جان خودم است      جان ني كه نزد من بهتر    فرمودند ي جهت آن را هم م     يحت. »يأَهم الْأَنْفُسِ إِلَ  
 اول خودشان يعني.را دعا كردند...  و جماعت إخوان وتي اهل بهي بعد بق؛»يرب أَصلِح لِي ذُريتِ «: رفتند سراغ خودشان و بعد فرمودند     

  . راگرانيرا دعا كردند بعد د
  
ـ يخ. انـد    خود سفارش كـرده    ي از دعا برا   شي پ گراني د ي كه به دعا كردن برا     مي متعدده دار  اتي آن طرف ما روا    از .  مفـصل اسـت    يل
 تيـ  دو دسـته روا نيـ  از اكيحاال به كدام .  خودتي دعا كن، بعد برا گراني د ي اول برا  كند ي م بي هم هست كه ترغ    يادي ز اتيروا
   عمل كرد؟ديبا
  

  ي خود در امور معنوي دعا براتقدم
  
 ي او اهم امور هست و در تمام نـشئات وجـود           يكه برا - ي كه من عرض كردم، انسان در ربط با امور معنو          ي توجه به آن نكته اول     با

 مـن اوالً و     فهي به جهنم نروم، وظ    خواهم يمن م .  خودش دعا كند   ي امور اول برا   ني در ا  ديبا.  خودش مقدم است   -هم همراه او است   
  .كنم ي خودم دعا مي اول برانجايلذا ا. يگري مطرح هستم بعد ددمبالذات حفظ خودم است؛ اول خو

  
  ي در امور مادري غي دعا براتقدم

  
 من لنگ است، باشد؛ يياياگر كار دن.  دعا كرد، بعد خودم را   دي را با  يگرياول د .  عكس است  هي درست قض  ،ي نسبت به مسائل ماد    اما

 از  ) الـسالم  هيعل( امام صادق    دينيب ي را كه م   ييلذا آن دعا  ] 7.[ جزء معارف ماست   ها  نيا. افتدي كه كار تو راه ب     كنم ي تو دعا م   يمن برا 
 يدر ارتباط بـا جنبـه معنـو       !  مرا اصالح كن   »ي نَفسِ يأصلِح لِ « كه   كرد ي دعا م  طور  ني كه پدرم ا   كند ينقل م )  السالم هيعل(امام باقر   

  .بود
  

  » اويامور ماد« نسبت به »ري غيامور معنو «ي دعا براتقدم
  
 كند، ي را دعا ميگري كه دي وقتدير است، لذا انسان با امور اهم امو   ني عرض كنم كه چون ا     ي را هم در باب امور معنو      يا   نكته نجايا

 است و نسبت ي موردگري دنجايبحث در ا.  او را طلب كنديها را از خدا بخواهد و بعد حاجات ماد  او بپردازد و آن  ياول به امور معنو   
  .ي عمل كنيمورد به صورت ديلذا تو هم با. شود ي كه دارند، متفاوت مي خاصي و معنوي مادتبه اشخاص و مشكال

  
 دعـا كـن كـه       شيبرا.  دعا كن  اش ي برطرف شدن انحراف فكر    ي دارد، برا  ي انحراف فكر  ينيبب ي و م  يشناس ي طرف مقابل را م    اگر

ممكـن اسـت   .  بـه ضـرر او باشـد   ني ا،ي او دعا كنيياي امور دنيچه بسا اگر برا.  او دعا نكن  ياي دن ي برا نجايدر ا .  كند تشيخدا هدا 
آنجا كـه بحـث كـردم،       .  كرد و متناسب با آن دعا كرد       ي مورد را بررس   دي با نجايا. تر شود    خراب ار بدتر شود و ك    اش يمشكالت نَفسان 

 امـور  ي دارد؛ آنجـا بـرا  ي گرفتـار ييايـ  از نظـر دن دانـم  ي است كه مـن مـ      يي جا كياما  . دي را با هم خلط نكن     ها  نيا.  بود يمسأله كل 
 را بـا هـم      هـا   نيا.  بود يآن بحث كل  .  است ي مورد ها  نيا!  بده شيا شفا ي خدا ميگو يست، م  ا ضيمثالً اگر مر  . كنم ي دعا م  اش ييايدن

  !ديخلط نكن
  

چـون  .  بخواهم يگري د ي باالتر از آن را برا     دي نبا ستم،ي ن ي حد كي اگر خودم در     ي دارد كه در امور معنو     ي هم خودش بحث   نيا! تازه
 ،يچارگي و باجي حال احت نيوقت در ع     محتاج هستم، آن   ي و معنو  ي دائم ير من است كه خودم نسبت به ام       يِتوجه ي كار ب  ني ا يمعنا

 كمبود دارد، بخـواه كـه كمبـود او          يگري و د  يا   كه ساخته شده   ي در همان حد   يپس از نظر معنو   . كنم ي طلب م  يگري د يآن را برا  
  . است كه من فقط اشاره  كردمي بحثكي خودش نيا. رفع شود
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  ! ثُم الدارالجار
  
ت   «: كند ينقل م)  السالمهيعل( است كه امام حسن ني را در آخر كار بخوانم و آن ا   تي روا ني ا واستمخ ي م من ةَ قَامـ ي فَاطِمـأُم تأَير

 كـه در محـرابش   دميـ را د) هـا يلع اهللا سـالم (مادرم فاطمه . »فِي مِحرَابِها لَيلَةَ الْجمعةِ فَلَم تَزَلْ راكِعةً ساجِدةً حتَّى انْفَجرَ عمود الصبحِ           
 كـرد  ي دعا م  ني مؤمن يبرا. »و سمِعتُها تَدعو لِلْمؤْمِنِينَ و تُسميهِم     «. دي صبح دم  نكهي تا ا  كند، ي است و مرتب ركوع و سجود م       ستادهيا

 و از   كـرد  ي دعـا مـ    -با نام - شاني و برا  دانست ي را م  شانيها يگرفتار) هايسالم اهللا عل  (زهرا  . كرد    ي را هم ذكر م    شانيها   اسم يو حت 
 دعـا   چي خـودش هـ    يامـا بـرا   . »ءٍ لِنَفْـسِها    و لَا تَـدعو بِـشَي     «.  دعا كرد  ادي ز يليها خ    آن يبرا. »و تُكْثِرُ الدعاء لَهم   «. خواست يخدا م 

 يطـور كـه بـرا    چرا همان. » لِنَفْسِكِ كَما تَدعِينَ لِغَيرِكِينَعِلِم لَا تَد«! به مادرم عرض كردم مادر جان    » !فَقُلْت يا أُماه  «] 8.[كرد ينم
فَقَالَت يا بنَي الْجار ثُم     « صادر شد كه     نجايا) هايسالم اهللا عل  ( جمله معروف از زهرا      ني ا ؟ي خودت دعا نكرد   ي برا ،ي دعا كرد  گرانيد

  ! بعد خانههيپسرم، اول همسا] 9.[»الدار
  

 همـان  ي بـرا  ،ي مشكل ماد  اي داشتند   يمشكل معنو . بردند ي اسمشان را هم م    يكي  يكي شناختند؛ يالتشان را م   افراد و مشك   حضرت
 رفتـار خـود   نيبا ا.  استگراني دي است كه مفادش تقدم دعا كردن برا     ياتي جزء آن روا   تي روا ني ا مي بگو خواستم يم. كردند يدعا م 
  . دارداني سرشان ي خاندان و در تمام مراحل زندگني در تمام ا امرني كه امينيب ي به ما دادند؛ ما مييها درس

  
------------------------------  
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  م؟ي رابرطرف كنگراني دي موانع اجابت دعاچگونه -9جلسه 
  

اهِرِينَ و    محمدٍ و آلِهِ الطَّيي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ بـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل
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»ملَ  اللَّهلِّ عي ص                        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم 
وكيدنَ ييب قَفْت «  

 هنگام كه تـو را        گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهيمرور
  

 و مـاه دعـا و درخواسـت عبـد از رب             يو بازگو كردن كالم اله    » قرآن نازل « ما راجع به ماه مبارك رمضان بود كه ماه تالوت            بحث
 مـأثور  ريـ  غهيـ گفـتم ادع . رمـأثور يعرض كردم دعا بر دو قسم است؛ مأثور و غ. كنند يم» قرآن صاعد« به  ريخود است كه از آن تعب     

 ني مطلب همـ كي چند مطلب را مطرح كردم؛   شبيد. ديرس» ها  تقدم در خواسته  « بحث ما به     ته است كه جلسه گذش    يطي شرا يدارا
  . مقدم بداردي ماديها  را بر حاجتي معنويها  خواستهش،يها  خودش نسبت به تقدم در خواستهيبود كه عرض كردم انسان برا

  
  )السالم هميعل(نيصالحِ نفْسِ معصوم اول؛ فرق اصالحِ نفْسِ ما با اتذكر

  
بود را نقل كردم كه داشت حـضرت فرمودنـد پـدر بزرگوارشـان امـام بـاقر                  ) السالم  هيعل( كه از امام صادق      يتي چون آن روا   نجاي ا در
 البته از  كه را تذكر دهم     يا  ،  نكته  »سِ إِلَي رب أَصلِح لِي نَفْسِي فَإِنَّها أَهم الْأَنْفُ      «: فرمودند ي جمالت را در دعا انشا م      نيا) السالم  هيعل(

ـ  (ني معصوم يعني خاص خدا    ياي اول دي نكن الي است كه خ   نيآن نكته ا  .  ما هم هست   ندهيمباحث آ   نـد يگو ي مـ  يوقتـ ) الـسالم   هميعل
 يحـث دعاهـا    هست كه من در مب     ي بحث كلّ  كي نجايا!  وقت اشتباه نشود   كي! ، مثل اصالحِ نفْسِ من و شما است       »اصالح نفْس «

  . كنمي اشاره كوتاهكي نجاي انكهي ندارم جز ايا  چارهي آن را مطرح كنم؛ ولخواهم يمأثور م
  

  )السالم هميعل(نيگانه در طلبِ عفو معصوم  سهوجوه
  
ـ  ده،ي ما رسـ   يدر قالب خاص خودش برا    ) السالم  هميعل (ني كه از معصوم   ييها   آن يعني مأثوره   هي ادع در  هـست كـه انـسان       ي جمالت
 كه مثل يا رموقتهي موقّته و غي دعاها اي افتتاح،   ي ابوحمزه و دعا   ي ماه مبارك رمضان، مثل دعا     ني هم هيمثالً در ادع  . كند يعجب م ت

به عنوان  . كنم يها بعداً اشاره م      از آن  ي دارند كه به بعض    يجمالت) السالم  هميعل (ني حضرات معصوم  ، سال هست  امي در ا  لي كم يدعا
 كـه  ي عباراتني چنني سؤال مهم است كه اكي بحث ني چه؟ خودِ ا يعنياز خداوند   ) السالم  هميعل (نيمعصوممثال، طلب عفو كردن     

 نيـ  حـلّ ا ي مـأثور سـه وجـه را بـرا    ي در بحث از دعاها نده،ي در آ  شاءاهللا  إن چه؟   يعنيوارد شده   ) السالم  هميعل (ني معصوم هيدر ادع 
 جمـالت و عبـارات، اشـاره اسـت بـه مقامـات              نيـ  است كه ا   نياره كنم و آن ا     وجه اش  كي فقط به    نجاي ا يول. كنم ي م انيمشكل ب 

  . به من و تو نداردي دارند و ربطشاني كه ايا هيعال
  
  ي ما؛ طلبِ اصالحِ نفْس از رذائل اخالقفهيوظ
  
ـ يعني. ميخواه ي از خداوند اصالح نفْسِ خود از رذائل را مما  ي رذائـل اخالقـ  ري سااي كبر ايخل  بايـ مبتال به حسد  نعوذباهللا  مثالً اگر 

 قـت ي اصـالحِ نفْـس، در حق      ي هستند، درخواستِ مـا بـرا      يتعال  اهللا ي اهل سلوك إل   ي انسان برا  ي معنو ري كه مانع بر سر راه س      ميهست
 هي روح مـا سـا  ي آمـده و بـر رو  ي است كه بر اثر معاصـ ي مربوط به آن آثار زشت   اي.  رذائل و موانع است    ني شدن ا  رفدرخواستِ برط 

ـ .  كرده استجادي ما اي را براي درونيكيافكنده و ظلمت و تار ـ  (ني نسبت به معصومزهاي چنيـ ا نعوذباهللا اما   ريتـصو ) الـسالم  هميعل
هـا    حـرف نيـ ، مرادشان ا»رب أَصلِح لِي نَفْسِي  « كه حضرت فرمود     يري تعب ني كه مثالً ا   دياي ن ي به ذهن كس   ني وقت ا  كيلذا  . ندارد
  . مطلب بود كه خواستم تذكر بدهمكي نيا. ستي نطور ني ا،رينخ. باشد

  
  »ي از منكراتِ جوارحينه« با »ياصالح امور جوانح «ني بكي دوم؛ تفكتذكر
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 ما اهم است، عبـارت      شي را جلسه گذشته عرض كردم كه آنچه پ        نيمن ا .  دوم، راجع به اصل مسأله و نسبت به خودمان است          تذكر
ـ  يلذا تقاضا.  استي ما است كه آن هم مسائل معنو     حتاجيمام نشئات ما   است كه در ت    ياز آن امور    حـوائج، اهـم از   ني آن هـم در ب

 گـران ي است، خودش مقدم بر دي نفسانيا لهي من عرض كردم انسان اگر خودش مبتال به رذ     سبت منا نيبعد به ا  .  تقاضاها است  ريسا
 اگر خودمـان مبـتال   يلذا در باب مسأله رذائل نفسان .  خودش را درست كند     اول ديانسان با .  خودم دعا كنم   ي اول برا  دي با يعني. است

 دعا كردن و اسـتمداد از  شيها  از راهيكي سراغ ساختن خودمان، كه  ميو بر دي با م،ي رذائل ني حرص و امثال ا    اي كبر   اي بخل   ايبه حسد   
  . اصالح نفس استي برابيعالم غ

  
  ستينكر ن از مي در اصالح نفْس، مانع نهشتني خوتقدم

  
 از منكـر كـردن نـسبت بـه          ينه! دي را اشتباه نكن   نيا.  است يروني مسأله امور ب   ري غ نيا.  است ي و درون  ي مسأله جزء امور جوانح    نيا

ـ يكس.  بحث جدا استني حسابش از اگراني ديرونياعمال ب  در ي كـس نـد ياش را خورد، اگـر بب  ـ در پنهان روزه نعوذباهللا  اگر خودش 
ام، مـن     ه  ام را خـورد      خـودم روزه   ديـ  بگو تواند ينم.  كند ي از منكر كند؛ واجب است كه او را نه         ي نه ديكند با   ي م يخوار  هعلَن دارد روز  

. بـود » اصالحِ نْفس «بود، بحث   ) السالم  هيعل( كه از امام صادق      يتيآن روا . دي كن كيها را از هم تفك       بحث نيا! مي به او چه بگو    گريد
  !اول برو سراغ خودت.  را اصالح كنديگري است، ظاهراً معنا ندارد كه بخواهد ديا لهي رذكي به  انسان اگر خودش مبتاليعني

  
   نباشگراني به دنبال اصالح نفْس ديا  خودت را اصالح نكردهتا
  

لَاحِ النَّـاسِ و نَفْـسه       عجِبت لِمنْ يتَصدى لِإ   «: است) السالم  هيعل (ي از عل  تيتر شود؛ روا     تا مطلب روشن   خوانم ي م تي روا كي حاال صـ
 فـساد را  نيشتريـ  كه نفْس خـودش ب ي را اصالح كند، در حاليگري دخواهد ي كه مي در شگفتم از كس ديفرما يم.  »ءٍ فَساداً   أشَد شَي 

ـ  يمطـرح اسـت و ربطـ      » اصالحِ نفْـس  « هم بحث    نجاي ا يعنيكردند؛  » نفْس«و  » اصالح« به   ري كه حضرت تعب   ديدقّت كن . دارد ه  ب
 يگـر يوقت به د     مثل بخل است، آن    يا  لهي كه شخص خودش مبتال به ملكه رذ       ديگو ي را م  يي آنجا تي روا نيا. ندارد»  از منكر  ينه«

لَاحِ النَّـاسِ و نَفْـسه أشَـد شَـي       «: ديفرما ي است كه حضرت م  نا همان مع  نيا! يورز ي چرا بخل م   ديبگو ى لِإصـدتَـصنْ ي لِمـ تجِبءٍ  ع
  .»فَساداً

  
 در باب دعا فقط     نجايمن ا .  بحث مستقلّ است   كي نيا.  را يگري بسازد و بعد د    دي انسان اول خودش را با     ،ي در باب سازندگ   ني ا بنابر

 مبتال به حسد است؛ من      ي كس ديمثالً فرض كن  .  بحث كاربرد دارد   ني ا ،ي دعا كن  يخواه ي م يچون وقت .  كرده باشم  يا  خواستم اشاره 
 گرفتـار   لـه ي اگر تو به همـان رذ      نجايا.  هستم لهي كه خودم مبتال به همان رذ      ي حسد را از او دور كن؛ در حال        ايخدا ميگو يموقع دعا م  

 آن هـم   يهـا    از راه  يكـ ي. ايـ به خودت مشغول شو و درصدد اصالحِ نفْـس خـودت برب           . ي دعا كردن بر او مقدم     ي خودت برا  ،يهست
  . هم مطلب دوم بودنيا. واستن استاستمداد است كه استمداد از راه دعا و از خدا خ

  
   دعاها و حوائجريبر سا» طلب مغفرت «يِ سوم؛ تقدمِ كلّتذكر

  
مـا در   .  اسـت  گـران ي بحـث دربـاره تقـدم در دعـا نـسبت بـه د              نجـا يا.  ما است  هي در ادع  ي مطلب كلّ  كي گري د ني مطلب سوم؛ ا   اما

 يبـرا » طلـب مغفـرت   « اهم باشد،    يماني برادران ا  ي كه در دعا برا    ديآ ي به ذهن م   باًي كه آنچه تقر   مي را دار  ني ا ري غ ي برا مانيدعاها
هـا از خـدا چـه          آن ي دعا بـرا   ني به عنوان اول   م،ي و مؤمنات دعا كن    ني مؤمن ي برا ي به صورت كلّ   ميخواه ي م ي وقت يعني.  است شانيا

  .  ديعا كن كه نسبت به مغفرت آنها دمي متعدده داراتي كدام دعا مقدم است؟ ما در روام؟يبخواه
  
  ي داعي بر روگراني دي طلب مغفرت برااثر
  
ؤْمِنِ   «: ميـ  دارتيـ  رواكيـ در . دهـم  ي مـ حي مطلب را توض  ني مقدمه ا  كي و بعد با     خوانم ي را م  تي روا كي من ـتَغْفَرَ لِلْمـنْ اس نَيمـ و 

 و هفـت  ستيـ  بي هركس روزيعني.  » بِهِم أهلَ األرضِرْزقُي لَهم و جابستَي نَي مرّةً كَانَ مِنَ الَّذِ  نَي سبعاً و عِشْرِ   ومٍيالْمؤْمِنَاتِ كُلَّ   
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 به واسـطه    ني مستجاب است و اهل زم     شاني خواهد بود كه دعا    ي و مؤمنات طلب غفران و آمرزش كند، از كسان         ني مؤمن يمرتبه برا 
 نيـ  كـه در دعاهـا اول ا       ام  دهي د ي متعدد اتي روا من.  دارد ني مؤمن ي است كه طلب مغفرت برا     ي اثر نيا. شوند ي داده م  ي روز شانيا

 ي روش شـده اسـت كـه وقتـ         كيـ  مـا    ي نوع دعـا كـردن اآلن بـرا        ني ا اي؛ گو »اللَّهم اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَات    « كه   تعبارت هس 
 دعـا   ني؛ از ا  » و الْأَموات  نْهمو الْمسلِمِينَ و الْمسلِماتِ الْأَحياءِ مِ     اللَّهم اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ       «مييگو ي اول م  م،ي دعا كن  ميخواه يم

  . روش از معارف ما گرفته شده استنيا. ميرو ي و جلو مميكن يشروع م
  

   مانع اجابت دعات؛يمعص
  

 از  يكـ ي. نـع دعـا را مطـرح كـردم         سال قبل از آن بود كه من موا        اي است كه سال گذشته      ني عرض كنم ا   خواستم ي را كه م   يا  نكته
 كـه   يي دعـا  شـود  ي موجب مـ   تي آن معص  شود، ي م تي انسان كه مرتكب معص    يعني.  است »تيمعص« اجابت، مسأله    يموانع دعا برا  

 گذارنـد  ي است كه اسـم آن را مـ        ي از آن حجب   يمعاص. كنند يم» حجاب« به   رياهل معرفت از آن تعب    .  به اجابت نرسد   كند يانسان م 
 كـه چـون     ميـ  مطلب دار  يلي خ مان  هي و هم در ادع    اتماني باب، هم در روا    نيدر ا . كي و تار  اهي س يها   حجاب يعني ،»يلمانحجب ظ «

  . كه مطرح كردمي آن مطلبيبرا مقدمه است ني اكنم؛ يها اشاره م  از آني من به بعضم،يا قبالً بحث كرده
  
 تو كه راه دعا را      يعني.  »تَبطِئْ إجابةَ دعائِك و قَد سددت طَرِيقَه بِالذُّنُوبِ       لَا تَس «: است كه حضرت فرمود   ) السالم  هيعل (ي از عل  تيروا

 گري و د  يا   راه دعا را بسته    ها  اه با گن  يعني،  »و قَد سددت طَرِيقَه بِالذُّنُوب    «.  به اجابت نرسد   تي ندان كه دعا   دي بع گري د ،يا  با گناه بسته  
اَللَّهم اغْفِـرْ لِـي الـذُّنُوب الَّتِـي         «: دياست كه همه شما غالباً بلد     ) السالم  هيعل (ي هم از خودِ عل    ييجمالت دعا  نيا. رسد يبه اجابت نم  

اءعالد بِساي؛ »تَح» اءعالد نَعممِنْ ذَنْبٍ ي وذُ بِكمي دارادي كه زها دعانيو امثال ا» أَع.  
  

   استغفار، سپس دعااول
  
 كنـد كـه     تيـ  رعا ديـ  با كند، ي كه دارد دعا م    ي است كه هم خودِ داع     ني مطلب ا  ست؟ي عنوان نمونه گفتم؛ اما مطلب چ       را به  ني ا من
لـذا  .  او را برطـرف كـرده باشـد        ي طلب مغفرت كند تـا موانـع اجابـت دعاهـا           يگري د ي نباشد و هم برا    شي بر سر اجابت دعا    يمانع
 از يكـ ي.  مانع را برطرف كند و بعد شروع كند بـه دعـا كـردن   ني كند و خودش ا استغفاراول دعا كند، خواهد ي كه م  ي كس نديگو يم

 هر  يبرا!  است قي كه معارف ما چقدر دق     دينيبب.  او برطرف شود   ي كه مانع دعا   ي است كه تو دعا كن     ني هم ا  ري غ ي دعاها برا  نيبهتر
 او  ي دعاهـا  ،ي دعا را كرد   ني تا ا  امرز؛ي گناهانش را ب   اي خدا يعني،  » لَه فِرْأللَّهم اغْ «:  باشد ني ا تي دعا ني اول ،ي دعا كن  يخواه ي م يكس

  .شود يمستجاب م
  
  ! او را برطرف كني مانع اجابت دعاها،يگري دي طلب مغفرت برابا
  

چون استغفار جزء آداب دعـا      . كنم ي م ري غ ي هم رفع مانع از دعا     وقت  كي و   كنم ي خودم م  ي هست كه رفع مانع از دعا      وقت  كي پس
 است كه اول صلوات بفرست، بعد استغفار كن، بعد دوباره صلوات بفرسـت تـا                ني استغفار ا  وهيام كه ش     را قبالً هم گفته    نيااست؛ من   

ؤْمِنِينَ و    «:  بگـو م؟ي دعا كنم؛ چـه بگـو  گراني دي براخواهم يها رفع شد، م   كه حجاب  االح. امرزديخدا گناهانت را ب    اغْفِـرْ لِلْمـ م اللَّهـ
 ي صورت مانع را از سر راه اجابت دعـا         نيو به ا  » أللَّهم اغْفِرْ لَه  «: بگو   ،ي دعا كن  يخواه ي م ي شخص خاص  ي؛ اگر هم برا   »الْمؤْمِنَات

 يزيـ  چ ست؟ي او چ  يخوب، مانع اجابت دعاها   . شود ي اجابت نم  شي دعاها ي ول خواهد، ي است و دائماً از خدا م      ارچون او گرفت  . او بردار 
 خـدمت را    ني بهتر يطور  نيا.  او را بردار   ي مانع اجابت دعا   ت،ي دعا نيتو با ا  .  اجابت برسد، گناهان او است      او به  ي دعا گذارد يكه نم 
ؤْمِنِينَ و      «:  را بگو  ني اول ا  ،ي دعا كن  يخواه ي كه م  گراني د ي است كه برا   ا جزء معارف م   نيلذا ا ! يكن ي به او م   يدار اغْفِـرْ لِلْمـ ماللَّه

  . خدمت به او استنيتر بهنيا. »الْمؤْمِنَات
  
 بود، آن هم    ريچون بحثم راجع به دعا نسبت به غ       .  كه خاص باشد   ستي ن طور  نيا.  است ي كه عرض كردم به نحو عموم      يا   نكته نيا

 داشته باشد يبسا او حاجت چه.  دعا مقدم بر همه آن دعاها است نيا.  است ني دعا هم  نينه شخص خاص بلكه به نحو عموم، لذا بهتر        
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 و تـو    دانـم  ي كـه مـن مـ      خـواهم  ي خودم م  ي را دارم از خدا برا     ي من آن حاجت   د؛يدان ي مرا نم  يها  شما كه همه حاجت   . ندانمكه من   
 همـه   نيـ  مـا ا   اتيـ  است كـه در روا     ني هم يبرا. رسد ي آن حاجت به اجابت م     ،ي من رفع كرد   ياگر مانع را از سر راه دعا      . يدان ينم

 موجـب   نيـ چون ا . »اللَّهم اغْفِرْ لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَات    «:  باشد ني ا تان يمانيدران و خواهران ا    برا ي برا تاني دعا نيسفارش شده كه اول   
  . به اجابت برسدشانيها برطرف كند و دعاها  آني كه مانع را از سر راه دعاهاشود يم
  

   راه را باز گذاشته است،ي و مغفرت واسعه حق تعالرحمت
  
 از چه سرچشمه گرفته اسـت؟ مبـدأ تمـام    قي حقاني همه اديدان ي منكهي سراغ توسلم و آن اروم ي و بعد منمك ي نكته اشاره م  كي به
 متعـال   ي خـدا  تيـ نها ي و مغفرت ب   تينها ي رحمت ب  ها  ني است؛ منشأ همه ا    ي رحمت و مغفرت و وسعت رحمت و مغفرت اله         ها،  نيا

 دهي خدا به مـا رسـ      ياي اول قي معارف از طر   نيز او سرچشمه گرفته كه ا      همه ا  ها  نيا.  كرد اهد خطور نخو  ي بشر چياست كه به قلب ه    
هـا را بـاز     راهنيـ  است كه ايآن مغفرت واسعه حق تعال. كند ي ما راه باز م ي است كه مدام برا    ي رحمت واسعه حق تعال    نيلذا ا . است

 نيـ امشب به ا  . شود يول ماه مبارك دارد تمام م     دهه ا .   برنگردد محروم او آورده است،     ي كه رو به سو    ي انسان چي ه نكهي ا يكرده برا 
خوشا بـه حـال     !  كردند يريگ   دهه بهره  ني كه از ا   ي خوشا به حال كسان    م؟ي ده روز چه كار كرد     ني كه شب دهم است؛ ا     كردم يفكر م 
  !ندياي بروني با دست پر بيد و چه در بعد ماي چه در بعد معنو،يالي لني و از اامي اني كه توانستند از ايكسان

  
---------------------------------------  

  : نوشتيپ
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  .دياشتباه نكن.  به آن بحث نداردي ما ربطيبحث فعل. كردند ي دعا مها يرفتار طبق آن گدانستند، ي را مشانيها يگرفتار
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 بحـث  نيـ  و سوم مـاه مبـارك بـه ا        ستيشاءاهللا جزء بحث شب ب       إن دي شا ست؛ي چ هي كه سرّ قض   ميگو ي م ندهيشاءاهللا در آ    من إن  . 7

  .ستي  چها ني كه اصالً منشأ اميگو يموقع م برسم؛ آن
  
  

  ! بخواه، هم آخرتاي دنهم -10جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عل ي الْعلَمِين و صلَّ     سمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب        بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِ      اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عائِي       ي صنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم                  و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و ُتكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيإِذَا نَاد 
كيدنَ ييب قَفْتو «  

  
ام كـه تـو را      هنگ   گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهيمرور
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تن عبد بـا     ماه دعا و سخن گف     گري د ي ماه تالوت قرآن و بازگو كردن كالم رب است و از سو            ي شد ماه مبارك رمضان، از طرف      گفته

 و  طي شـرا  ي دارا رمـأثور ي غ ي دعاهـا  ميگفتـ . مي دار رمأثوري مأثور و هم غ    ي هم دعاها  نجايدر ا .  است شيرب و مطرح كردن تقاضاها    
 اسـت   يزيـ  چ ني هم گراني د ي دعا برا  نيعرض كردم بهتر  .  مطرح بود  گراني د ي به دعا برا   راجعجلسه گذشته بحث ما     .  است يآداب

م اغْفِـرْ    «: مي جمالت را دار   ني ا ي متعدد اتيما در روا  .  است كه آن دعا كردن نسبت به مغفرت است          ما وارد شده   اتيكه در روا   أللَّهـ
 دعـا  نيـ  اآموزنـد،  ي دعا را ميها وهي ما هم كه شاتي در متن روايحت.  و هم امواتميار داءي؛ هم نسبت به اح   »لِلْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَات  

سلِماتِ           «: بود كه ) هيعل  اهللا  صلوات( از امام صادق     تيوارد شده است كه در آن روا       الْمـ لِمِينَ وس الْمـ ؤْمِنَاتِ والْم ؤْمِنِينَ واغْفِرْ لِلْم مأللَّه
ماءِ مِنْهياتالْأَحومِيعِ الْأَمج و « .  

  
   امواتيبرا» طلب مغفرت «ثمره

  
چـون  .  اسـت  ني دعا هم  ني اموات هم بهتر   ياتفاقاً برا . است» فع مانع اجابت دعا   ر «اءي اَح ي دعا برا  ني گذشته گفتم كه ثمره ا     جلسه

 را از   ني و ا  ديها دعا كرد     مغفرت آن  ي برا يوقت. است» رفع موجبات عقاب  « دارند،   اجي است كه اموات به آن احت      يآنچه كه اهم امور   
 ني اموات هـم بهتـر     يلذا برا ! ها برطرف فرما    قاب را از آن   ها را عفو كن و موجبات ع         آن ا،ي است كه خدا   ني ا ن آ ي معنا د،يخدا خواست 

 نيـ  ا ي نكته برا  نيا. ها رفع شود     است كه انسان تقاضا كند كه موجبات عقاب از آن          ني اموات هم  ي دعا برا  نيبهتر.  است نيدعا هم 
 نيلذا بهتـر . اموات عرض كردم گفتم، حاال هم راجع به    اءي گذشته راجع به اَح    سه كنم؛ چون جل   ليبود كه بحث جلسه گذشته را تكم      
  .ميها طلب مغفرت كن  آني است كه از خدا براني ايمانيدعا نسبت به برادران و خواهران ا

  
   انسان در اجابت دعاي حاالت ظاهرريتأث
  
ست  هـ  وقت  كي.  دهم حي توض خواهم ي حاال م  ي داشتم، ول  يا   مطرح كنم، در سنوات گذشته اشاره      خواهم ي جلسه م  ني كه ا  ي بحث اما

 نسبت بـه اجابـت      مي كه در گذشته بحث كرد     يا   اعمال در سه رابطه    ني كه ا  كند ي م هي را توص  ي و آداب دعا، اعمال    طيكه در باب شرا   
 عي در تـسر   ايـ  آن و    دني رس تي به فعل  اي دعا،   ي مقتض دي در تشد  اي ها  ني اعمال را انجام دهد، ا     ني ا ان اگر انس  يعني.  دارد تيدعا مدخل 

  .مي و از آن گذشتمي كرداني كه بي امورري سااي ر،ي نماز بخوان، وضو بگشود يمثالً گفته م. اجابت دعا مؤثرند
  
 كـه   ميـ  بحث از نظر بـاطن دار      كي. است»  انسان در اجابت دعا    ي حالت ظاهر  ريتأث« كه در باب دعا مطرح است،        يگري بحث د  اما
 دعـا كنـد،   ي از حـاالت ظـاهر  ي كه انسان در چه حالمي كنيررس از نظر ظاهر بميخواه يها را در گذشته عرض كردم؛ اما حاال م        آن

 كـه سـالم     ييها   انسان ي را برا  ي حاالت مختلف  يكيزيما به حسب ظاهر و از نظر ف       .  دهم ي م حي را توض  ني است؟ حاال ا   شترياثرش ب 
 است كه   نيسؤال ا .  دارند گريف د و حاالت مختل  » سجود«دارند،  » ركوع«دارند،  » قعود« دارند،   »اميق« مثالً   م؛يكن ي م ريهستند تصو 

   نه؟ اي دارد ي حاالت هم در اجابت دعا دخالتني اايآ
  

   حاالت بنده به پروردگارنيكتري نزدسجده؛
  
 و كنم ي ممي را به دو دسته تقساتي روانيمن ابتدا ا  . اند   ما ذكر كرده   اتي و جهت آن را هم در روا       مي مطلب را دار   ني ا اتماني در روا  ما

 و  ديفرما ي اول حالت را م    گري دسته د  د؛يفرما ي و بعد حالت را م     اندازد ي علّت را جلو م    ات،ي دسته از روا   كي. خوانم ي را م  تيبعد دو روا  
                    .كند ي ماني را بعلّتبعد 
اجِد         كُونُيأقْرَب ما   «: است كه حضرت فرمود   ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري از پ  تي دسته اول؛ روا   اما سـ و هـ هِ و بـمِن ر دب؛ » الْع
بعد حضرت بالفاصـله    . كند ي است كه عبد معبودش را سجده م       ي است، آن حال   تر  كي كه بنده به پروردگارش نزد     ي حالت نيتر  كينزد
 ت،يـ  روانيـ در ا. ديـ  دعا كناديسجده ز  حال   ني در ا  يعني! دي دعا كن  اديپس ز .  »فَاكْثِرُوا الدعاء «: ندي فرما ي و م  آورند ي م »عي تفر فاء«

  .كند ي حالت را مطرح مني و بعد مسأله دعا در اديفرما يحضرت اول علّت را م
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شَكَوت إِلَى أَبِي عبدِ    «: ديگو ي و م  رسد يم) هيعل  اهللا  صلوات( هست كه از عبداهللا بن هالل است كه خدمت امام صادق             يگري د تيروا
  الملَيهِ السنَا      اللَّهِ علَيخَلَ عا دم الِنَا ووبـه او وارد شـده       ه ك ييها ي خدمت حضرت و از پراكنده شدن اموال و گرفتار         رود ي؛ م » تَفَرُّقَ أَم 

دردِ دل  ) السالم  هيعل(آنجا با امام صادق     .  ورشكسته شده بوده است    اي از اموالش را از دست داده بوده         ي بخش اي گو كند؛ يبود شِكوِه م  
 در حال سجده؛    ي بر تو باد كه دعا كن      نديفرما ي سراغ دعا و م    نديآ ي حضرت م  نجاي؛ ابتدا ا  »فَقَالَ علَيك بِالدعاءِ و أَنْت ساجِد     «. كند يم

 اسـت  ي به ربش آن موقع    حالت عبد  نيكتري نزد يعني.  »فَإِنَّ أَقْرَب ما يكُونُ الْعبد إِلَى اللَّهِ و هو ساجِد         «:  كه كنند يبعد علّت را ذكر م    
 رب از نظـر ظـاهر اسـت و    بـه  حالت عبد نيتر كي نزد اني است كه ب   ني ا يكي هست؛   اتي روا ني در ا  زيپس دو چ  . كند يكه سجده م  

  .شود ي مكي حالت به اجابت نزدني است كه دعا در اني ايگريد
  

   كُرنش و عبادتني باالترسجده؛
  
حالت سجده است؟ در باب عبادت كـه عبـارت از كُـرنش اسـت، از نظـر ظـاهر                    » ونُ الْعبد إِلَى اللَّه   أَقْرَب ما يكُ  « مسأله اول؛ چرا     اما

.  عبـادت او را امتحـان كـرد   ني را خواست امتحان كند با همـ      سي ابل يلذا خدا هم وقت   .  كُرنش نسبت به معبود، سجده است      نيباالتر
 اتيـ لذا روا .  ظاهر، كُرنش به معبود است كه آن هم در حال سجده است             عبادت از نظر   نيچون باالتر .  بود »سجده« سي ابل شيآزما
  . حالت از نظر ظاهر، سجده استنيتر كينزد  يعني كنند؛ يم» أقرب« به ريتعب
  

  مي شدنِ ابراه»ليخل« علّت اد؛ي زسجده
  
 نسبت به   اءي نسبت به قُرب انب    يت ح دهد ي كه نشان م   كنم ي اشاره م  تي روا كي كه من فقط به      مي دار يادي ز اتي در باب سجده روا    ما

ه      «:  از حضرت سـؤال كـرد      ياست كه شخص  ) السالم  هيعل( از امام صادق     يتيدر روا . خداوند هم سجده مؤثر بوده است      لِـم اتَّخَـذَ اللـَّ
قَالَ «لقب را به او داد؟       ني و دوست خودش انتخاب كرد و ا       ليرا به عنوان خل   ) السالم  هيعل (مي چرا خدا حضرت ابراه    ؛»إِبرَاهِيم خَلِيالً 

 خـدا   ي و خودش را برا    كرد ي خدا را سجده م    يليخ) السالم  هيعل (ميحضرت در جواب فرمود چون ابراه     .  »لِكَثْرَةِ سجودِهِ علَى الْأَرضِ   
  .مي از نظر ظاهر ندارني باالتر از اي معبود است كه كُرنششي حالت پني اتي به جهت مطلوبنيا. انداخت ي خاك ميرو
  
   در سجده مستجاب استدعا
  
 درخواسـت   ي از معبودش درخواست كند، در حال      خواهد ي م ي كه انسان وقت   رساند ي را م  ني بود، ا  اتي روا ني كه در ا   ييرهاي تعب ني ا لذا

. ستطور كه اقرب به معبود است، اقرب به اجابت هم ه      حالت، همان  ني حاالت به معبودش قرار دارد؛ چون ا       نيتر  كيكند كه در نزد   
.  حال دعا كـن و از خـدا درخواسـت كـن            ني فرمودند در ا   اتي روا نيلذا در ا  .  است تر  كي شدن نزد  رفتهي حالت به پذ   ني دعا در ا   يعني

  ! فرصت را از دست ندهني پس ام؛ي از نظر ظاهر ندارني از اتر كي نزدي حالتگريچون د
  
  ؟! سجده از خدا چه بخواهمدر
  

 اسـت كـه   ني امي داراتماني در حالت سجده از خدا چه بخواهم؟ آنچه ما در روانكهي و آن اشود ي مطرح مگري بحث د كي نجاي ا حاال
هـا را      اسـت؛ لـذا آن     ي انسان امور معنو   يها   را گفتم كه اهم خواسته     نيدو جلسه قبل ا   !  نكن ينظرتنگ!  بخواه زي حال همه چ   نيدر ا 

 را بخواهـد و هـم    اش ي انـسان هـم حـوائج معنـو        نكـه ي منافات ندارد با ا    نيالبته ا . ستندي موقّت ن  ،يمعنو يازهايچرا؟ چون ن  . بخواه
  . را بخواهداش يياي دنيها حاجت

  
  ! بخواه، هم آخرتاي دنهم
  

ـ     . ميگو ي را م  تي دو روا  يكي نسبت به بحثمان باشد،      يمي تتم ني ا نكهي ا ي برا حاال از اصـحاب امـام صـادق        ابهيعبـدالرحمن ابـن س 
 كـنم  ي به حضرت عرض كردم من در حال سجده دعا ميعني؛ »قُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ أَدعو و أَنَا ساجِد«: ديوگ ياست كه م) السالم  هيعل(
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 بخـواه و   ايـ  هـم دن ،يكنـ  ي؛ حاال كه در سجده دعا م    »فَادع لِلدنْيا و الĤْخِرَةِ   «! ؛ حضرت فرمود بله   »فَقَالَ نَعم  «كنم؛ ي تقاضا م  او از خد  
 و او رب است و تو كُرنش نسبت بـه رب خـود              ي حالت عبد و بنده هست     نيچون تو در ا   .  »فَإِنَّه رب الدنْيا و الĤْخِرَة    «چرا؟  ! تهم آخر 

 حالت هم   نيا.  تو است، هم رب آخرت تو است       ياي او هم رب دن    ست؛ي نشئه ن  كي او منحصر به     تي را بدان كه ربوب    ني اما ا  ؛يكن يم
  ! بخواه، هم آخرتايلت است؛ پس هم دن حانيكه بهتر

  
  ! بخواه،يخواه ي مهرچه

  
نقـل  ) الـسالم  هيـ عل(است؛ از امام صادق    ) السالم  هيعل( بن دراج است كه از اصحاب بزرگ امام صادق           لي هم از جم   گري د تي روا كي
بودم كه  ) السالم  هيعل( خدمت امام صادق     ديگو ي؛ م »ه و هو ساجِد   أَقْرَب ما يكُونُ الْعبد مِنْ ربهِ إِذَا دعا رب        «:  كه حضرت فرمود   كند يم

بعـد حـضرت رو     .  و در حال سجده است     كند ي است كه دارد دعا م     ي حالت بنده به پروردگارش آن موقع      نيتر  كيحضرت فرموند نزد  
 بـن  ليجم! ؟ييگو ي چه ميرو ي كه به سجده مي وقتنمي بب ؛ بگو »ءٍ تَقُولُ إِذَا سجدت     فَأَي شَي «:  بن دراج و فرمودند    ليكردند به جم  

وقت  آن. ستندي ني كوچكيها  بزرگ ما هستند و آدمي مثل زراره و محمد بن مسلم از فقها   ي او و كسان   ست؛ي ن يدراج هم آدم كوچك   
  ؟ييگو يحضرت از او سؤال كردند كه تو در سجده چه م

  
 قربانـت   كنـد  يعرض مـ  ) السالم  هيعل(؛ به امام صادق     »لْت علِّمنِي جعِلْت فِداك ما أَقُولُ     قُ«! دهد ي جواب م  باي ز اري بن دراج بس   ليجم

يا رب الْأَربابِ و يا ملِك الْملُوكِ و يا         «:  را بگو  ني ا نديفرما ي و م  شاني به ا  كند يحضرت رو م  ! مي بده كه چه بگو    اديبروم، شما به من     
  اتِ وادالس ديةِ         سلِهĤْال ا إِلَهي اِبرَةِ وبالْج اربا جارباب، ا   ي بگو ا  يعني؛  » ي سـادات،   دي سـ  ي ا ن،ي سلطان سالط  ي ملك الملوك، ا   ي رب 

 مـن  اريـ ؛ من بنده تو هستم؛ عنان اخت» قَبضَتِكيثُم قُلْ فَإِنِّي عبدك نَاصِيتِي فِ    «: بعد دارد حضرت فرمود   ...   معبود همه معبودها   يا
ـ   يعني.  »ء ثُم ادع بِما شِئْت و اسأَلْه فَإِنَّه جواد لَا يتَعاظَمه شَي«. كه به دست تو است      از او يخـواه  ي هرچـه مـ  ي بعد هم بـه طـور كل

 كـه   ام  دهيـ  د اتي از روا  يالبته در بعض  . ستي ن ني و سنگ  زرگ او ب  ي برا يي درخواست و تقاضا   چي است كه ه   يا  چون او بخشنده  ! بخواه
ـ   يي دنيـا  يها   از خداوند جنبه   ماني كه در تقاضاها   مي ما خودمان دوست ندار    نديفرما يم) السالم  هميعل(حضرات ائمه    . مي بكـش  شي را پ

 تشيـ من روا .  انسان است  حتاجي است و اهم ما    ي دائم يازهايها ن    گفتم كه آن   ي است كه من راجع به مسائل معنو       ي همان مطلب  نيا
  . بحث شومني وارد اخواهم ي نمي ولام، دهيرا د

  
 كه در باب    ي از امور  يكي كه   ديآ ي به دست م   ني مجموعه ا  ني را عرض كنم كه از ا      ني ا خواستم ي م د؛ي مجموعه نگاه كن   ني به ا  حاال

فـات   منا نيـ البتـه ا  .  در مسأله اجابت مؤثر است     ني شده، در حال سجده بودن است؛ ا       هي به آن توص   يدعا كردن از نظر حاالت ظاهر     
ـ  است كه عِنداهللا مطلوب    ييها   حالت خاص از آن حالت     ني ا ي دعا كند؛ ول   باشد كه   يندارد كه آدم در هر حال      هـم   ي دارد و از طرفـ     تي 

  . كُرنش بنده نسبت به رب و معبودش است و لذا از نظر ظاهر أقرب حالت او به معبودش استني باالترانگريخودش نما
  

------------------------  
  :نوشت يپ

  
    96     91بحاراألنوار     . 1
  391     90بحاراألنوار     . 2
  . به دست آمده استتي رواني چنديال  بحث جزء معارف ما است و از البهنيا. 3
  . است»ي حاالت جسمريتأث« حاال بحث ما درباره م؛ي بر اجابت دعا بحث كرد»يحاالت روح «ري گذشته در مورد تأثيها سال. 4
  .  مرا گوش كننديها  كه طلبه هستند خوب حرفييها آن. 5
  206     1جامع الصغير     . 6
      371     6الشيعة      وسائل. 7
  230     83بحاراألنوار     . 8
  323     3الكافي     . 9



 
٣٨
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   در اجابت دعاي اظهار خاكسارنقش -11جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليلَمِين و صلَّ  ِ الْع    بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عأَقْبِلْ                  ي ص و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم        و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيع
كيدنَ ييب قَفْتو «  

هنگام كـه تـو را         گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  .ام ستادهيام و در مقابل تو ا  تو فرار كردهيهمانا من به سو. كنم يزمان كه با تو نجوا م  و رو به من فرما، در آنخوانم يم
  

   بر مباحث گذشتهيمرور
  

دعـا را هـم   .  شد ماه مبارك رمضان، ماه تالوت قرآن و بازگو كردن كالم رب و مـاه دعـا و سـخن گفـتن عبـد بـا رب اسـت                        گفته
 وارد ادامه بحث درباره آداب دعا شوم، چنـد تـذكر   نكهيل از ا قب.  است طيي دارد و داراي شرا    رمأثوري كه مأثور و غ    مي كرد يبند  ميتقس

  . بدهم
  

  »ندا«و » دعا« اول؛ فرق نكته
  
) السالم  هميعل (ني همه ائمه طاهر   خوانم، ي بحث م  ي آن را در ابتدا    ييرا كه جمالت ابتدا   ) السالم  هيعل (ي مناجات عل  ني كه ا  مي دار ما
بنده چهار سال قبـل، در  . نقل شده است) السالم هيعل (ي را كه از علي مناجاتنيا.  استهي مناجات مثل مناجات شعبان   نيا. خواندند يم
  .را معنا كردم و فرقشان را هم گفتم» دعا و ندا و مناجات« دعا، ث جلسه بحنياول
  
 يدني و شـن   هيمـور صـوت    از ا  ،»يو اسمع دعائ  «:  بعد دارد  ،»يو اسمع ندائ  «: ديفرما ي و نداء كه در اين جمالت هم آمده كه اول م           دعا
» غير را خوانـدن   «بينيد دعا      مي د،يدر لغت هم كه مراجعه كن     . ستنديدو مقوله متفاوت از يكديگر ن     .  مقوله هستند  كي دو از    نيا. است

نداء، صدا كردن از دور است و دعا هم همان صدا زدن است، امـا               . مي به مفاد آن ندار    يحاال كار .  ديگري است  ن صدا زد  يعنياست؛  
 كه اهل اين مطالب هستند، بـه كتـب لغـت كـه              يكسان.  مقوله هستند  كي و از    كنند ياين دو با هم فرق نم     . ز يك مسافت نزديك   ا

اين دو صدا فقـط از نظـر   .  ندا، صدا زدني است كه با آواز بلند باشد و دعا آوازش كوتاه استنديگو يبينند كه آنجا م مراجعه كنند، مي 
آن .  نـدارد  ياطالق شود، درست اسـت و مـشكل       » دعا«،  »نداء«لذا اگر بر    . زندي چ كي تاًيدارند؛ وگرنه ماه   با هم فرق     يبلند و كوتاه  

  . مطلب كه تذكر دادمكي نيا. هم صدا كردن و خواندن است
  

   دوم؛ معناي دعاي خداوندنكته
  
و «: ديـ فرما ي مفهي شرهي خواندن؛ آ  يعنيوند،  دعاي خدا . كند  مي» ندا« و هم    كند يم» دعا« كه خدا، هم     مي راجع به خداوند هم دار     ما

 هيـ  آاي.  خدا اشكال داشته باشديها  ها و خواندن    بر خواستن » دعا« كه اطالق كردن     ستي ن طور  نيپس ا .  » دارِ السالم   اللَّه يدعوا إِلى  
پس كـاربرد نـدا و دعـا    . مي را هم داريدر قرآن نداي اله. ندخوا خداوند به بهشت فرا مي.  »و اللَّه يدعوا إِلَى الْجنَّةِ  «: ديفرما ي م گريد
  .   خدا، هر دو درست استيبرا
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  ! بدون درخواستدعاي
  

 اين است كه مفاد اين خواندن چيست؟ آيا در اين دعا و صدا زدن، درخواستي هم هست يا اصالً حـاوي درخواسـتي نيـست؟                          مسأله
. اسـت »  سحر يدعا«اما اسم آن    . ستي مطرح ن  ي درخواست چيه از اول دعا تا آخر آن، ه       بينيد ك    مي د،يخوان ي سحر را كه م    يشما دعا 

اسـت؛ هـر چنـد كـه در     » دعـا «دعاي سحر !  زنم كه فقط جواب من را بدهي  ميتي صداديگو ي مافقط در فراز پاياني و در آخر دع  
مطـرح  » درخواسـت «پس لزوماً در دعـا      . خواهد يو نم  از ا  ني از ا  شيب!  جوابم را بده   ديگو يفقط م . خواستي در آن مطرح نشده است     

  . نيست و صِرف صدا كردن كافي است
  

  »انشاي مطلوب«است و اجابت، » انشاي طلب« سوم؛ دعا نكته
  

دهيم؛  كنيم، از چيزي خبر نمي يعني وقتي ما دعا مي.  هستندي مقوله هستند ـ انشائ كيكه دعا و نداء ـ كه هر دو از    ديگر اين نكته
 يعنـي  كنـد؛  ي در مـتن ايـن دعـا درخواسـت مـ     كنـد،  ي و دعا مزند ي را صدا م شي خدا يبنده هم وقت  . است» انشاء«كه خواندن ما    بل

 است كـه خداونـد،      ني اين حرف ا   يمعنا. كند  وقتي درخواستش را انشاء كرد، خداوند اجابت را انشاء مي         . كند يدرخواستش را انشاء م   
ـ  » انـشاء طلـب  « عبد و ملَك هي انشاء از ناحني است كه اينيكند كه اين انشاء تكو بد راـ انشاء مييعني همان درخواست ع اعطاء را 

  . است» انشاء مطلوب« رب هياست و از ناح
  

   تولّد دو دعا از دعا براي غيركيفيت
  
از .   هم دعاي خداوند   يكيان و    يكي دعاي فرشتگ   شود؛ ي دعا كند، از آن دعا دو دعا متولد م         ري داشتيم كه اگر انسان براي غ      ياتيروا

شايد شُبهه شود كـه  . گويد براي تو دو برابر است  طرفي رواياتي مطرح بود كه نتيجه دعا براي غير، اين است كه فرشته به داعي مي               
د به داعـي خبـر      ، لسان إخبار است نه انشاء؛ يعني فرشته دار        »لَك مِثلَاه «گويد     كه دارد فرشته به داعي مي      واياتلسان اين دسته از ر    

  !كند دهد و برايش دعا نمي مي
  

بـود  ) الـسالم   هيـ عل( كـه از امـام هفـتم         تييدر آن روا  . كند   است كه فرشته در هر حال براي داعي دعا مي          ني بين اين روايات ا    جمع
ـ        منْ دعا لِإِخْوانِهِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمِنَاتِ و الْمسلِمِينَ و         «:  داشت طور  نيا نْ كُ بِهِ عـ كَّلَ اللَّهاتِ ولِمسو لَـه        لِّ الْمعد لَكـاً يـؤْمِنٍ م مـ  «  .

 كـه   گمـارد  ي او مـ   ي فرشـته بـرا    كي دعا كند، خداوند به ازاي هر مؤمن،         اش ي و اسالم   يماني برادران و خواهران ا    يهركس كه برا  
 ديـ گو ي مـ  شـته  كه در آن بود كـه فر       ياتيتمام روا . كنند  ست مي ها هم براي دعاكننده، از خدا درخوا         آن فرشته  يعني.  دعا كند  شيبرا
 دارد كـه    ياريمگر از خودش اخت   !  بدهد؟ ي به كس  يزيفرشته چه كاره است كه بخواهد چ      . شود   مي ري، با اين روايت تفس    »لَك مِثلَاه «

  .دا خواستم كه دو برابر به تو بدهد است كه من هم از خني اشي، معنا»لَك مِثلَاه «ديگو ي منكهيحاجت بنده را به او بدهد؟ ا
دعو لَـه      «ديگو ي محي صرتي روانيا.  اين باب جمع كردماتي باقي رواني بت،ي رواني با ا من لَكـاً يـؤْمِنٍ م نْ كُـلِّ مـبِهِ ع كَّلَ اللَّه؛ »و
 متولـد  يا  فرشـته ي او دعـا يعـا  از دميي است كه بگـو حيپس صح. كند كند و از خدا درخواست مي  فرشته هم براي او دعا مي يعني
 بـود كـه خداونـد بـه عـدد تمـام             نيحتي در آن مرتبه باالتر هم، موضوع هم       .  مطلب داشت  ني هم اشاره به هم    اتيآن روا . شود يم

  .كنند گمارد كه او را دعا   فرشته ميامت،ي از آدم تا خاتم، از خاتم تا قنيمؤمن
  
 كـه  آيـد  ياش هم بحث اين بود كه از عرش ندا م دِ خدا بحث چيست؟ در باالترين مرتبه     اما در مورد خو   .  در ارتباط با ملَك است     نيا

إِذَا دعا الرَّجلُ لِأَخِيهِ «:  بودني اري باشد، تعبادتاني إخبار است يا انشاء؟ اگر       اي اين عبارت چيست؟ آ    يمعنا. صدهزار برابر از آن تو است     
 يـا نـه، خداونـد انـشاء         دهد؟ ي است كه خدا به او خبر م       ني ا شي معنا ايآ.  » و لَك مِائَةُ أَلْفِ ضِعفِ مِثْلِهِ      بِظَهرِ الْغَيبِ نُودِي مِنَ الْعرْشِ    

  . خبر بدهدنكهي نه اد؛يفرما ي است كه خدا اعطاء را انشاء مني اقتيفرمايد؟ حق اعطاء مي
  
  است» كُنْ فَيكُون« و نداي الهي، دعا
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 ني عـ  ،ي الهـ  ياما نـدا  . اند   خانواده كي همان صدا زدن است و هر دو از          يعني نداء همان دعا است؛       مطلب بايد دقت شود كه     ني ا در
» درخواسـت «تو  .  چه دعاي انسان، چه دعاي ملَك و چه دعاي خدا، انشاء است            ها،  نيهمه ا . ستي حقّ است و إخبار ن     ينيانشاء تكو 

 و ثمـره درخواسـتش همـان        كنـد  ي فرشته درخواست م   كند؛ يخبار نم فرشته هم إ  . كند ي م »درخواست« تو   ي فرشته هم برا   ،يكن يم
ها را  خداوند هم چون مقابل ندارد كه درخواست كند، اعطاء درخواست.  دو برابر دعاي داعييعني است كه در روايت آمده بود؛     زييچ
  . استنيش اي آمده معناتي كه در روا»ينُودِ «نيا. فرمايد مي» انشاء«
  

كُـنْ  «.  خدا اسـت يني انشاء تكوني ع،ي آهنگ الهني است و اي همان آهنگ الهي از نظر لغو   يدعا حت .  است ياله خدا، نداي    دعاي
 ريـ  را تعب  ي نداء الهـ   ن،يبنابر ا .  معارف ما است   ني دقيقاً ع  نهايا.  انشاء است  ها  نيهمه ا . ستي إخبار ن  ها  ني از ا  كدام  چيه.  است »كُونيفَ

 يهم دعاي ملك انشاء است و هم دعاي اله        .  چيزند و هر دو هم انشاء هستند        ر لغوي هر دو يك    از نظ .  نيست غلطكردن  » دعا«به  
  !شاءاهللا  إنفهمد؛ يآنكه اهلش هست، م. كند ياما انشاء من و فرشته با انشاء خدا فرق م. و هم دعاي من

  
   بحث آداب ظاهريه دعاادامه
   استكانت، تضرّع، خضوع و خشوعحالت

گوينـد در جميـع        را مطرح كردم كـه مـي       هيدر جلسه گذشته مسأله حالت ظاهر     . كردم ي بحث م  هيع به آداب ظاهر    من داشتم راج   اما
 نيدر همـ  .  كُـرنش اسـت    ني بـاالتر  نيچون ا . شود ي م كي است كه عبد به رب خود نزد       ي حالت سجده اقرب حاالت    ه،يحاالت ظاهر 

 اتيـ  متعدد و حتي آاتيما در روا. ام اي داشته  بحث اشارهنيگذشته هم به ا  كه در    مي بگو دعا رابطه اين حالت را با       خواستم ي م نهيزم
 مربـوط بـه   اتيكنم كه در آ  به اين مييا   اشاره كيحاال  .  كه در باب دعا بايد حالت بنده، حالت كُرنش و زاري باشد            ميقرآن هم دار  

اين در سوره انبياء است و يـا در جـاي           .  »ونَنا رغَباً و رهباً و كانُوا لَنا خاشِعينَ        و يدع  يراتِإِنَّهم كانُوا يسارِعونَ فِي الْخَ    « كه   ميدعا دار 
كه در اين آيات به بحث تـضرّع و خـشوع، صـراحتاً اشـاره فرمـوده            .  » ًإِنَّه ال يحِب الْمعتَدين    ةادعوا ربكُم تَضَرُّعاً و خُفْي    «: ديگر دارد 

  .است
اين چهار حالـت،    .  از آنها در ارتباط با ظاهر است        ي كه بعض  كنند يلت را به طور متوالي و پشت سر هم مطرح م           باب دعا، چهار حا    در

 و ظاهري است؛    يروني دارد و ديگري ب    ي از آنها جنبه درون    يكيدر باب خضوع و خشوع،      . إستكانه و تضرّع و خشوع و خضوع هستند       
  . مسأله إستكانه، تضرع و خشوع مطرح است،يروني با آداب ب در ارتباطيول. يروني است و خشوع بيخضوع درون

  
   و فروتني دروني و ظاهريخواري

  
 نمـودن   ي اظهار خوار  اي ي همان فروتن  يخاكسار. بعد مسأله تضرّع و خشوع است     . شود ي م ريتعب» خاكساري« در فارسي به     إستكانه
 به طور كلـي   نجايدر ا .  به سجده افتادن است    ت،ي و عبود  ي بندگ  ابراز ي برا ي حالت ظاهر  نيمن در باب سجده گفتم كه باالتر      . است

 و  ي و فروتنـ   ي خاكسار كرهي پ ات،  كرهي سجده را مطرح نكرده است؛ بلكه فرموده در دعايت بايد پ           همسأل.  تعبير شده است   يو سراسر 
ـ .  باشديخوار گيرند و   به خود مييو حالت تضرّع و زار روند ي مخلوق مكي شيـ پ نعوذباهللا چگونه بعضي از افراد براي امور دنيايي 

  .ي خواري و تضرّع داشته باشت حالني چنكي بايد در دعا كنند؟ ي ميدست اظهار تنگ
  

   زبان باطن باشددي باظاهر
  
نچـه  ام كـه آ   را قبالً بحث كردهنيمن ا.  كاشف از درون باشددي باها ني كه همه ا   ميالبته اين را به شما بگو     .  است ي حالت ظاهر  نيا

 ديـ گو ي اسـتكانت مـ  يآن حالت ظاهر. گذرد ي كه در درون من چه م      كند ي م اني زبانِ درون است و ب     رون،يب. مهم است، درون است   
 اشـاره  اتيـ  از آن رواي و مـن بـه بعـض   ميـ  داراتيلذا ما در روا  .  حالت را در دعا حفظ كند      ني ا دي با سانان! چمي تو ه  شيخدايا، من پ  

 غمبريدر روايتي از پ .  باشد  ام دعا كارهايي انجام دهد و حالتي داشته باشد كه حاكي از آن حالت دروني او                  كه بايد انسان هنگ    كنم يم
ذِهِ ا           . رفْع الْيدينِ مِنَ الِاستِكَانَةِ   «: دارد كه حضرت فرمود   ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ(اكرم   تِكَانَةُ؟ قَالَ أَ لَا تَقْـرَأُ هـا الِاسم و ةَ قُلْت يـĤْا  : ل فَمـ

 هـم   دا است كه خ   ي همان خاكسار  ياي گو ني ا آورد، يحضرت فرمودند دو دست را كه انسان باال م        .  »استَكانُوا لِرَبهِم و ما يتَضَرَّعونَ    
  .  »فَما استَكانُوا لِرَبهِم و ما يتَضَرَّعون«: در قرآن گفته است
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ا             «:  كه كند ينقل م ) السالم  هيعل(اقر   است كه محمد بن مسلم از امام ب        يتيروا لَّ فَمـج زَّ ولِ اللَّهِ عنْ قَوع الملَيهِ السفَرٍ ععا جأَب أَلْتس

 الْخُضُوع قال الِاستِكَانَةُ هِي «.  پرسيدم يهگويد از حضرت درباره اين آ        و مي  كند ي استفاده م  هي آ ني؛ از ا  »استَكانُوا ِلرَبهِم و ما يتَضَرَّعونَ    
 نمـودن  ي و اظهـار خـوار  ي است، خضوع، فروتنـ يحضرت فرمود استكانه كه همان خاكسار.  »و التَّضَرُّع رفْع الْيدينِ و التَّضَرُّع بِهِما      

  . استها  كردن با آني استكانت همچنين بلند كردن دو دست و زارديفرما يبعد حضرت م. است
  

   حالت استكانت در دعانقش
  
 و  ستاديـ  سـپر كنـد و با      نهي بخواهـد سـ    ي اگر كس  ست؟ي در دعا چ   هي نقش اين حاالت و آداب ظاهر      ميني دارد؟ حاال بب   ي چه نقش  نهايا

 خـوار   ديـ هـم درون با   . ستيـ  ن يطور  نيدعا كه ا  .  دعا كردن نيست   نكهيشروع كند از خدا خواستن و طلب كردن، آيا درست است؟ ا           
اينجا است كه دسـتت را      .  تراوش كند  دي با روني حالت به ب   ني و ذلت كند و هم ا      ي احساس خوار  ، مطلق ميباشد و انسان در برابر عظ     

  . كني بلند مي
  
ونُ الـدعاءِ الْخُـشُوع       «: حضرت فرمـود  !  را گوش كن   تيروا. ديفرما يم) السالم  هيعل (ياش را عل     ثمره ست؟ي ثمره آن چ   اما عـ م نِعـ«  .

 كـردن را    ياريـ من چون قبالً معناي     .  چه خوب كمك و ياوري است      تي اجابت دعا  يع، برا خشو. كند ي تو كمك م   يخشوع به دعا  
  .ديافزا ي او ميي دارد، اما خشوع به كارآييدعا خودش كارآر. كنم  تكرار نميباره چه، دويعنيام كه  گفته

  
  

   در دلِ شب مستجاب استدعا - 12جلسه 
  

اهِرِينَ و   ي اهللاُ عليِ الْعلَمِين و صلَّ     سمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب        بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِ      اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبـينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عائِي         ي صنِد عماس دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم                 و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيإِذَا نَاد
كيدنَ ييب قَفْتو «  

 كـه تـو را صـدا        ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
 و رو بـه مـن فرمـا، در          خوانم يم كه تو را م    هنگا   گوش فرا ده، آن    مي به دعا  زنم؛ يم

ام و در مقابـل تـو          تو فـرار كـرده     يهمانا من به سو   . كنم يزمان كه با تو نجوا م       آن
  .ام ستادهيا

  
   بر مباحث گذشتهمروري

  
دعـا بـه معنـاي      .  شد كه ماه مبارك رمضان، ماه تالوت قرآن و ماه دعا اسـت             گفته

 طيما در بحثمان به شرا    .  دارد رمأثوريور و غ   عبد با رب است و دو قسم مأث        يگفتگو
 نيـ  و آداب را عـرض كـردم و در ا          طي شـرا  نيـ  از ا  ياريو آداب دعا رسيديم كه بس     

 كنـد،  تيـ  انـسان بايـد در دعـا رعا   ه كـ اي هي حتي راجع به آداب ظاهر   ريجلسات اخ 
 گفتيم كه .  آداب در اجابت دعا مؤثر هستند       نيصحبت كرديم و اشاره شد به اينكه ا       

 يحـاال بحثـ  .  از حاالت باشديمهم و مؤثر است كه انسان در هنگام دعا در چه حال   
ام    رابطه مطرح كنم كه گرچه در گذشته به آن اشـاره داشـته             ني در هم  خواهم يرا م 

  . ام  صورت آن را مطرح نكردهنياما به ا
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   زمان و مكان بر دعاتأثير
  
ـ   يزمان و مكان در باب دعا، به نحو كلّ    گذشته من اين را مطرح كرده بودم كه عامل           در  و مـوردي  ي تأثير دارد، اما بـه صـورت جزئ

 زمان و مكان، بر روي اجابت دعا اثر         ني زمان يا مكان خاص دعا كند، ا       كيمطلب از اين قرار است كه اگر انسان در          . وارد آن نشدم  
 دعـا و    ي تأثير در دو رابطه اثر زمان يا مكان بـر رو           نيا بحث ما است و من در آخر بحث، عرض خواهم كرد كه              يِ كلّ نيا. گذارد يم

  .دهم ي محي را در آخر بحث توضنيا. شود ي مطرح مي داعيبر رو
  
 بحث در رابطـه بـا   كيما .  گيرد گذرد، در ظرف آن زمان قرار مي اي كه بر انسان مي طور است كه ساعت و لحظه  باب زمان، اين  در

هـاي خـاص،    روز است و يك بحث هم مربوط به اوقات خاصي است، مثـل شـب            ساعات شبانه   كه مربوط به   ميهاي خاص دار    زمان
هاي خاص، به طور كلّي اثر دارد         بحث اين است كه اين زمان     .  مثل ماه مبارك رمضان    ص،هاي خا    به ماه  رسد ي تا م   روزهاي خاص، 

  .گذارد و اگر انسان در آن زمان خاص دعا كند، اين زمان بر اجابت دعايش تأثير مي
  
   دعا در شبريتأث
  

 و معارفمان، هم نـسبت بـه شـب و هـم نـسبت بـه روز                  اتيما در روا  . كنم يروز شروع م    هاي خاص را از بحث شبانه        من زمان  حاال
 ظـرف خـاص و در روز    كيـ  ساعت خاص و     كي در شب بر     يعني. كنند  مطالبي داريم كه يك زمان خاص را براي دعا مشخص مي          

 بـه   اتيـ  دسته از اين روا    كيدر باب شب چند دسته روايت وجود دارد كه          . ست براي دعا كردن تأكيد شده ا      هم بر يك زمان خاص،    
» خـودِ شـب  « كه در آن ظرف زماني، دعا مطلوب است و كند يمطرح م» زمان مناسب براي دعا كردن « شب را به عنوان      يطور كلّ 

  .روم ي مشيم به گام پ گانطوري و همخوانم ي را متيمن چند روا. بر دعا اثر دارد
  
  دلِ شب* 
  
 ي، شـب »!لَما عرِج بِي إِلَى السماءِ نُودِيت يا محمد«: فرمودند) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرمغمبريطور آمده است كه پ  اينتي روا كي در

 هـر   يعنـ ي،  » ما بلَغَت  الِغَةً كَانَت لَه حاجةٌ سِرّاً ب     و منْ «:  بود ني بخش از آن ندا ا     كي به من رسيد كه      يكه من را به معراج بردند، ندائ      
ـ ي مخفي كه حاجتيكس لِ خَالِيـاً    «،يگري، از من يا از د»إِلَي أَو إِلَى غَيرِي«ـ   باشدخواهد يهر چه م  دارد  فِ اللَّيـو نِي فِي جـعدفَلْي« ،

...!   كه با طهارت است، بگويـد يـااهللا        ي در حال  يعني.  »هلْ و هو علَى طُهرٍ يا اللَّ      و لْيقُ «. پس محرمانه و در دل شب، از من تقاضا كند         
ت             «: آمده است ) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم   غمبري از پ  يگري د تيدر روا  أَثْبـ اهنَاج ظْلِمِ ولِ الْمفِ اللَّيودِهِ فِي جيإِذَا تَخَلَّى بِس دبإِنَّ الْع

. كنـد  ي كند، خداوند نور را در دلش استوار مـ         ازي خلوت كند و با او راز و ن        كي در دلِ شبِ تار    شي با موال  بنده؛ اگر   »ه النُّور فِي قَلْبِهِ   اللَّ
»   با رفَإِذَا قَالَ ي ! با ري !          كَّلْ عتَو و طِكلْنِي، أُعدِي سبع كيلَب لَالُهلَّ جلِيلُ جالْج اهنَاد   أَكْفِـك ،مـن  روردگـار  پ ديـ  بگو يوقتـ .  »لَـي  !

 ي كارسـاز  تيـ به من توكل كن تا برا     ! بخواه تا به تو بدهم    !  بنده من  كي لب كند ي و ندا م   دهد يخداوند هم جوابش را م    ! پروردگار من 
  !كنم

  
  ساعتي از شب* 
  
 غمبـر ي از پ  يتـ يدر روا . كـنم    لذا فقط اشـاره مـي      شود؛ ي است و من هم اگر بخواهم همه را بخوانم فرصت نم           ادي در اين باب ز    تيروا

 بلنـد  گفـت  ي و مكرد ي مدارياش را ب  از شب خانوادهي ساعت خاصكيها در   كه حضرت داود شبميدار) وسلّم وآله هيعل  اهللا يصلّ(اكرم
دام ساعت از شب بوده اسـت،        ك مي اينكه متوجه شو   يحاال برا ! دي و طلب حاجت كن    دي و از خدا حاجتتان را بخواه      دي نماز بخوان  د،يشو

  . تا مطلب روشن شودرويم يلذا گام به گام جلو م. ميبايد روايات را كنار يكديگر قرار دهيم و ساعات شب را هم خُرد كن
  
  و معـروف اسـت و در       ديشناس يبه نوف كه شما او را م      ) السالم  هيعل(يعل.  نبوي دارد  تي اشاره به آن روا    خوانم، ي را كه اآلن م    يتيروا
لِ فَقَـالَ                 «: ديفرما ي خطبه از او نقل شده است، م       كيالبالغه هم     نهج ةِ مِـنَ اللَّيـاعذِهِ السفِي مِثْلِ ه قَام المعلَيهِ الس داوإِنَّ د فا نَوي
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        لَه تُجِيبإِلَّا اس دبا عو فِيهعدةٌ لَا ياعا سد خانواده  فرمود اين همان  ) السالم  هيعل (يعل.  »إِنَّهكـرد؛   اش را بيدار مـي   ساعتي است كه داو
.  اين همان ساعت اسـت     ديفرما ي كرده و م   ري آن روايت نبوي را تفس     ت،ي روا نيحضرت در ا  . چون در اين ساعت دعا مستجاب است      

  . اما هنوز مشخص نيست كه چه زماني از شب بوده است
  
  بعد از ثُلث شب* 
  
ضِي       «: است كه حضرت فرمود   ) السالم  هيعل( ديگري از امام باقر    تيروا. ويمر ي م شي كه گام به گام پ     مي گفت ما مـنَـادٍ حِـينَ ينَادِي مي

 لَه هلْ مِـنْ  رُهلْ مِنْ َتائِبٍ يتَاب علَيهِ هلْ مِنْ مستَغْفِرٍ يغْفَ«كند   ندا ميي منادكي سوم شب گذشته باشد كي؛ وقتي كه »ثُلْثُ اللَّيل 
 ائِلٍ فَيرُ   سالْفَج طْلُعتَّى يطَى حاي هست كه بخشيده شود؟ آيا   اش پذيرفته شود؟ آيا استغفار كننده       اي هست كه توبه     آيا توبه كننده  .  »ع

  .اي هست كه به او داده شود؟ اين ندا تا سپيده صبح ادامه دارد درخواست كننده
  
  سدس بعد از نيمه شب* 
  
 كـه   دانند ي هستند م  ثي كه اهل حد   ييها  آن. كند ي نقل م  نهي را عمر بن أُذَ    تي روا نياست كه ا  ) هيعل  اهللا  صلوات( از امام صادق   يتيروا

صلِّي و             «:  حضرت فرمود  ديگو يم.  است ياو از اصحاب است و شخص مورد وثوق        يـ لِمس مـ دبا عافِقُهوا يةً ماعلِ لَسو إِنَّ فِي اللَّيعد يـ 
   ا إِلَّا اسفِيه لَةٍ    اللَّهفِي كُلِّ لَي لَه سلِم در آن زمان نماز بخوانـد و دعـا كنـد، دعـايش                   ي ساعت كي؛ در شب    »تُجِيبهست كه اگر بنده م 

 خاصـي  شـب    ي اين ساعت برا   يعني؛  »فِي كُلِّ لَيلَةٍ  «:  دارد تيدر روا . در هر شب هم آن ساعت هست      . رديگ يمورد استجابت قرار م   
ه    «: كند ي عرض م  نهيعمر بن أُذَ  .  شب خاص  كينسبت به هر شب است، نه        و   يچون بحث من هم عموم    . ستين قُلْت أَصلَحك اللـَّ

 الْـأَولِ   سِقَالَ إِذَا مضَى نِصف اللَّيلِ فِي السد      «آن ساعت كدام ساعت از شب است؟        !  بدارد كوي؛ خدا تو را ن    »فَأَي ساعةٍ هِي مِنَ اللَّيلِ    
  فِ الْبلِ نششمِ كي شد، در ي از شب سپريميحضرت فرمود آنگاه كه ن.  » اقِيمِنَ النِّصرا هـا  نيـ من ا.  مانده از شب استي باقمهي او 

  . استي چه هنگامي زمانتي موقعني كه اشود ي معلوم مم،ي دهقشي تا بعد همه را كه با هم تطبميگو يم
  
  ثُلث آخر شب* 
  
 را به عنـوان نمونـه       تي روا كي است من    ادي ز تيحاال چون روا  . نديفرما يرا مطرح م   كه ثلث آخر شب      مي دار اتي دسته از روا   كي در
 فَأستَجيب لَـه  ونِيإذا بقِى ثُلْثُ اللَّيلِ يقُولُ تَبارك وتَعالَى منْ ذَا الَّذِي يدع         «: نديفرما يم) وسلّم  وآله  هيعل  اهللا يصلّ( اكرم غمبريپ. خوانم يم

  نْ ذَا الَّذِي يمنْهع الضُّرَّ فَأكْشِفُه تَكْشِفكـه از مـن   ستيـ  كديـ گو ي مانده باشد، خداوند متعـال مـ  ي شب باقسوم كي ي وقتيعني؛ »س 
ش برطـرف   ي را برطرف كنم تـا بـرا       اش ي است كه تقاضا داشته باشد كه من گرفتار        ي اجابت كنم؟ چه كس    شي كند تا برا   يدرخواست

نْ  «: ديفرما ي دهم؟ در آخر هم م     ي كند تا به او روز     ي هست كه از من طلب روز      ي كس اي؛ آ »قُنِي فَأرزِقُه منْ ذَا الَّذِي يستَرْزِ   «كنم؟   مـ
    بخواهد تا به او بدهم؟يزي از من چي است كه به طور كلّي چه كسيعني.  »ذَا الَّذِي يسألُنِي فأعطِيهِ

  
  سحرگاه* 
  
 هـم   اتيـ  روا نيـ ها را مطرح كنم و بعداًٌ بـه ا           آن رسم ي كه اآلن نم   كند ي به سحر م   ري تعب ها  ني كه ا  مي را هم دار   اتي دسته از روا   كي
 يهـا    و بحـث   ي كه ما در باب مسائل فقهـ       ديآ ي به دست م   يزي چ ني هم م،ي كن يبند   را اگر ما جمع    اتي روا نياما مجموع ا  . ميرس يم

 سراغ آن   ميرو ي م لتيدر باب نماز شب هم از نظر فض        ي؛ كه حت  »ثلث آخر شب   «مييگو ي و م  ميكن ي م طرح هم م  ميكن ي كه م  يفقه
  .  داردي باالترلتي نماز شب در ثلث آخر شب فضمييگو يزمان و م

  
  هر چه به صبح نزديكتر باشد* 
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 زمـان در    نيـ  ا يعني.  شده است  دي شب تأك  ي كه از نظر دعا كردن رو      ميديروز د    شبانه ني؛ چون در ب   »شب« من اول رفتم سراغ      پس
 شب  مهي كه از ن   مي حرف را بزن   ني هم ندارد كه ما ا     ي مانع چيه. ميدي رس نجاي تا به ا   ميبعد هم شب را خُرد كرد     . ت مؤثر است  باب اجاب 

 يعنـ ي. كنم ي است كه مطرح م    ي طلبگ يرهاي تصو ها  نيا. شود ي م شتري شود، اثرش هم ب    تر  كي نزد فجربه آن طرف، هرچه به طلوع       
  .  استشتري شود، اثرش بكيچون هرچه به طلوع فجر نزد.  با هم منافات نداردمكدا چي كه خُرد كردم، هياتي روانيا

  
   تأثير زمان بر دعاچگونگي

  
 اسـت؟ آنچـه كـه       »يداع «ي زمان بر رو   ري نه، از باب تأث    اياست  » دعا «ي زمان بر رو   ري تأث اي است كه آ   ني هست ا  نجاي كه ا  يمطلب
 ني ندارد كه اي مانعچي هر،ينخ.  مانعةالجمع باشدنهاي كه استي نطور نيا. دو باشد  ندارد كه هر     ي مانع چي است كه ه   ني ا ميگو يمن م 

  . اثر داشته باشدي داعي بر روهم دعا و يزمان هم بر رو
  

   زمان بر دعاتأثير
  
رج  بحث از محدوده فكر من و تـو خـا          ني دعا چگونه است؟ ا    ي اثر زمان بر رو    تيفي است كه ك   ني مطلب هست و آن ا     كي نجاي ا اما

 در گـر ي دنيا. مي دعا از نظر اجابت وارد شوي زمان بر روي اثرگذارتيفي و در كمي خودمان حرف بزنشي از پ نجاي ا مياست كه بخواه  
  . كنارمي را بگذارث بحني پس است؛يمحدوده فكر ما ن

  
   زمان بر داعيتأثير

  
 كـه   ي آن كـس   يعني ،ي داع ي زمان بر رو   نياست كه ا   نيبسا در معارفمان هم هست، ا        ما قابل لمس و ادراك است و چه        ي برا آنچه

 اسـت كـه   طـور  نيانسان در شب به طور غالب ا.  به چه نحو استري تأثني كه ا كنم ي اشاره م  كيحاال من   .  اثر دارد  كند يدارد دعا م  
 كه همه   ي زمان يعني كه استراحت كرد، خصوصاً از نصف شب به آن طرف،            ي وقت كند؛ ي استراحت م  ،اش كه تمام شد      روزمرّه يكارها

 حـاال بلنـد شـو و        ديگو ي ما م  اتي پاك شد، روا   ها  ني ا ي وقت رود؛ ي م ني همه از ب   ي آن سنخ افكار و اشتغاالت ذهن      اند،  دهيمعموالً خواب 
  . را متوجه معبود خود كن و از او در خواست كنني شده است، اهيل تخي اشتغاالت و تعلقات تا حدني را كه از اي ذهننيا

  
   پس از دور شدن از دنيا ام به معبود، تتوجه

  
 كه مخّ دعا، توجـه تـام بـه معبـود و خـالق      مي هم داراتيدر روا.  كه مخّ دعا استكنم ي مري است كه من از آن تعب   يزي همان چ  نيا

اند و     از ذهن رفته   گرانيدچون در آن زمان از شب،       . ي كن داي به مسبب األسباب بودنِ او توجه تام پ        دي با يعني.  تقاضا از او است    يبرا
 كه از خـدا  يا  شدهداري ب؟يا  چه بلند شدهي برا،يا اصالً آن موقعِ شب كه بلند شده. ديآ ي خدا كمتر به ذهن م     ري و غ  دان  رنگ شده   كم

 زمـان   نيـ  ا  بـر  اتيـ  در روا  نكـه يبسا ا    است و چه   تر ي از او تقاضا كند، قو     خواهد ي كه م  ي به آن كس   ي توجه داع  نجايلذا ا . يتقاضا كن 
ـ  موقعني ايعني.  استشي او در ربط با دعاي و حاالت روحي داعيرو شده، به جهت اثر آن بر    ديتأك اثـر  ي داعـ ي بـر رو ي زمـان تي 
ـ يياي كه در روز مشغول اشتغاالت دنياما مثالً موقع. گذارد يم  رفته ادشيـ اصالً خدا از  نعوذباهللا  است و فكرش صد جا هست، آنجا 

  . كندداي به او توجه تام پواندت ياست و نم
  
 روز را هـم     يهـا   تيـ و موقع » روز «ياتيدر روا . را مطرح كردم  » شب« جلسه   ني است؛ من ا   ادي زمان بر دعا ز    ري ما در باب تأث    اتيروا
 نيـ د، ا  شـب بـه بعـ      مهي است كه شب، آن هم از ن       ني جلسه عرض شد ا    نياما آنچه در ا   . شوم يشاءاهللا جلسه بعد وارد م       كه إن  ميدار

ـ كي دعا مؤثر است به يزمان مؤثر است؛ هم رو  در ربـط بـا   ي داعـ يـ و هـم بـر رو    من و شما خارج استطهيكه گفتم از ح  معنا 
 نكـه يخصوص ا    هم ندارد؛ به   ي ما مشكل  ي برا ها  ني ا ني كه من عرض كردم جمع كردن ب       مي هم دار  يادي ز اتيروا.  دارد ري تأث شيدعا
  . باشدشتري برشيطرح كردند و هر چه جلوتر برود، چه بسا هم تأث شب به آن طرف را ممهياز ن
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  گاه استغفار در سحرگاه؛ طلب روزي در صبح -13جلسه 
  

اهِرِينَ و        ي اهللاُ عل  ي الْعالَمِين و صلَّ      مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             بِاهللاِ اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبينَ الطـَّ
  . اَعدائِهِم اَجمعينيلَعنَةُ اهللاِ عل

»ملَ  اللَّهلِّ عآلِ   ي ص دٍ ومحم                      و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكيإِذَا نَاج لَيأَقْبِلْ ع و تُكوعائِي إِذَا دعد عماس و تُكيائِي إِذَا نَادنِد عماس دٍ ومحم 
كيدنَ ييب قَفْت1[»و[  

هنگام كه تـو را        گوش فرا ده، آن    ميزنم؛ به دعا   ي كه تو را صدا م     ي را بشنو، هنگام   مي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايخدا
  . امستادهي تو فرار كرده ام و در مقابل تو ايهمانا من به سو.  كنمي خوانم و رو به من فرما، در آن زمان كه با تو نجوا ميم

   بر مباحث گذشتهمروري
ـ ي شد ماه مبارك رمضان، ماهگفته  ش سخن مكند يمـ را بازگو  قرآن نازل  است كه عبد، كالم ربـ ديگو ي و با رب ــ و   قرآن صـاعد   

 و آدابـي    طي شـرا  ي دارد و دارا   رمـأثور يدعا هم عرض شد كه مـأثور و غ        . گذارد ي م اني را در قالب دعا با رب خود در م         شيها خواسته
ر باب زمـان گفتـيم كـه    د.  و دخالت دارديي و كارآيرگذاري كه زمان در اجابت دعا تأثمي را مطرح كرد بحث نيجلسه گذشته ا  . است

 هر روز و هر شب، به عنوان عامل تاثيرگذار مطرح است و گاهي هـم مـسأله                  يعني،  »روز شبانه«گاهي مسأله به اين شكل است كه        
 شب به بعد را به عنوان زمان مناسب         مهي كه از ن   مي دار اريي بس اتي روا اجلسه گذشته عرض كرديم كه م     . شود طور كلّي مطرح مي    به

  .خوانم ولي من براي تكميل بحث روايات ديگري را در اين رابطه مي.  آن هم مطرح شداتيروا.  كردن معرفي كرده استبراي دعا
   سحرگاهان-1
. خـوانم  ي مربوطه را هم م    تيمن يكي دو نكته را عرض كنم، بعد روا        .  كه دعا در سحرگاهان مؤثر است      مي دار اتي از روا  ي در بعض  ما

  .گويند مي» سحر« را دم دهي به دميدن سپكي به طلوع فجر؛ زمان نزدكي نزديعني زمان» سحر«اوالً 
   در آيات قرآن كريم»سحر«

 ي متعـدد  اتيـ ما در آ  .  هم اين آيات استخدام شده است      تي در خود روا   ياز آيات قرآن اتخاذ شده است و حتّ       » سحر« اين تعبير    ثانياً
ـ  في در توصـ   اتيدر سـوره الـذار    . اسـت  به سحر فرموده     ري كه تعب  مي معنا را دار   نيا اتٍ و     إِنَّ الْمتَّقـينَ فـي    «: فرمايـد   مـي  ني متّق  جنـَّ

در سـوره   . كننـد  ي در سحرگاهان طلـب مغفـرت مـ        ني متّق يعني] 3.[»و بِالْأَسحارِ هم يستَغْفِرُون   « كه   نجاي به ا  رسد يتا م ] 2[؛»عيونٍ
  ]4.[»و الْمستَغْفِرينَ بِالْأَسحارِ«: ديفرما يكند، م ها را بيان مي  آناتي آنجا كه خصوصن،ي متّقفيعمران هم در توص آل
 شدند و خواستند عذر خواهي      مانيآمدند و پش  ) السالم هيعل(عقوبي، آنجايي كه فرزندان حضرت      )السالم هيعل(وسفي سوره حضرت    در

 مغفرت كردنـد و حـضرت بـه         يها راجع به گناهشان تقاضا     ؛ آن » إِنَّا كُنَّا خاطِئين   يا أَبانَا استَغْفِرْ لَنا ذُنُوبنا    «: و توبه كنند، به پدر گفتند     
 يعنـ ي. كـنم  ي شما استغفار م  يفرمود من بعداً از پروردگارم برا     ] 5.[»قالَ سوف أَستَغْفِرُ لَكُم ربي إِنَّه هو الْغَفُور الرَّحيم        «:  پاسخ داد  نهاآ

رَهم  « كـه  ميـ ار هم د يتيدر روا . ميگو ي مطلب را م   نيحاال من بعداً سرّ ا    .  موكول كرد  ندهي را به آ   همان موقع استغفار نكرد و كار      أخـَّ
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حر را مطـرح         تي هم آن موقع   اتيكه آ  غرض اين .  استغفار كند  شانيخواست هنگام سحر برا     او مي  يعني] 6[؛» السحرِ يإلَ سـ  خـاص 
  .كند يم
   در روايات»سحر«
 وگرنـه روايـت در ايـن    كـنم  ي مطرح مـ    است، اتي را كه در ارتباط با آ      يتي و من فقط دو سه روا      مي اين مطلب را دار     هم ما  تي روا در

 آمـده اسـت     نـد، يفرما يم) السالم هيعل(ي كه به عل   يياي وصا ني، در ب  )وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري از پ  يتيدر روا . زمينه زياد است  
 هنگام سحر دعا كن     ،ي عل ي ا يعني ؛»ةٌ و بِاألسحارِ فَادع التُرَد لَك دعو      ي علِ اي«: فرمايد مي) السالم هيعل (يكه حضرت خطاب به عل    
و إنَّ اهللاَ «: بعد حضرت علّت را بيان فرمودند. »ةٌالتُرَد لَك دعو«. شود ي در آن موقع رد نم تيچرا؟ چون دعا  ! و از خدا درخواست كن    

  . را استخدام كردندهيچون خداوند چنين فرموده است و همان آ] 7.[» و الْمستَغْفِرينَ بِالْأَسحارِقُولُي يعالَتَبارك و تَ
   در سحرگاه، بهترين دعاهادعاي

قَالَ اللَّه تَعالَى و    . سحارِإِنَّ أَفْضَلَ ما دعوتُم اللَّه بِالْأَ     «: آمده است كه حضرت فرمود    ) السالم هيعل( از امام صادق     گريي د تي روا كي در
 خداونـد، سـحرگاهان   اه زمان براي دعا كردن بـه درگـ    ني را استخدام كرد كه بهتر     گريي د هيحضرت آ ] 8.[» بِالْأَسحارِ هم يستَغْفِرُونَ  

ز امـام   حـديث ديگـري ا    !  كـه اهلـش هـستند دقـت كننـد          ييهـا  آن. دهـم  ي مـ  قيـ مـن روايـات را بـا آيـات تطب         ! دينگاه كن . است
حار       عزَّخَيرُ وقْتٍ دعوتُم اللَّه     )  و آلِهِ و سلَّم    هِي اهللاُ علَ  يصلَّ(قَالَ رسولُ اللَّهِ    «: است كه فرمودند  ) السالم هيعل(صادق لَّ فِيـهِ الْأَسـ جـ ؛ » و
رَهم  و تَلَا هذِهِ الĤْيةَ فِي قَولِ«. كنيد، سحرها است  كه شما دعا ميي وقت نيبهتر  يعقُوب علَيهِ السالم سوف أَستَغْفِرُ لَكُم ربي و قَالَ أَخـَّ

به فرزندانش گفـت بعـداً از پروردگـارم         ) السالم هيعل( حضرت يعقوب  وقتي حضرت اين آيه را تالوت كردند كه         يعني] 9.[»إِلَى السحر 
  . انداخت تا در سحر اين كار را انجام دهدريخ را نسبت به آنها به تأشيكنم، دعا برايتان استغفار مي

   داعي هر سحرگاهملَك
ــن روانجــاي ادر ــي م ــيت ــوانم ي م ــه  خ ــد هــم ب ــ و بع ــه تقركي ــاًي نكت ــب ــي اساس ــاره م ــنم ي اش ــآن روا. ك ــ اتي ــه ني  اســت ك
ـ  لِي مِنْ ساعاتِ اللَّ   يقَ تَب ةٍ آخِرِ ساع  يإنَّ اهللاَ جلَّ جاللُه فِ    «: فرمود) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ(غمبراكرميپ رُيِلكـاً    أمم ني در آخـر   ؛»هِيـ نَادِي 

.  كه ندا كنـد   كند ي امر م  يا گويند، خداوند به فرشته     طلوع فجر كه به آن سحر مي       كي نزد يعني مانده است،    ي كه از شب باق    يلحظات
»  ويعسم ب الخَافِقَ نَي لْ مِـنْ   ! ألَا«: گويد  مي ست؟ي چ شيحاال ندا . شنود شنيده مي  در تمام مشرق و مغرب عالم صدايش         يعني ؛»نِيه

؛ آيا كـسي هـست      »ألَا هلْ مِنْ تَائِبٍ يتَاب علَيهِ      «رد؟ي هست كه طلب آمرزش كند و مورد آمرزش قرار گ          ي؛ آيا كس  » يغْفَرُ لَه  فِرٍمستَغْ
 كند تا مورد اجابـت قـرار        ري خ ي؛ آيا كسي هست كه تقاضا     » يستَجاب لَه  رٍيأَلَا هلْ مِنْ داعٍ خَ    « شود؟   رفتهياش پذ  كه توبه كند و توبه    

 دو نيـ  شود و خدا به او عطا كند؟ از ارفتهيآيا كسي هست كه تقاضا كند و درخواستش پذ] 10.[»هلْ مِنْ سائِلٍ يعطَى سَؤالُه   «رد؟يگ
 هـستند   يمن عرض كردم دعا خودش كاربرد دارد، اما عوامل        . دارد سحر، بر روي دعا نقش       يعني زمان،   ني كه ا  شود ي ظاهر م  تيروا
  .روز، هنگام سحر بسيار تاثيرگذار است  از جمله زمان و در شبانهرگذارند؛ي بر روي دعا تأثها نيكه ا
   سحر چه بخواهيم؟در
توانـد هـر     يعني انسان در سحر مـي .شود اي را شامل مي  است و هر خواستهيكه چه باشد، لسان روايات عموم     » درخواست« باب   در
 استناد كرده بودند، درخواست مربوط      هي كه مطرح شد، كه روايات هم به همين سه آ          يا هياما در هر سه آ    .  را از خداوند بخواهد    يزيچ

ستَغْفِرُونَ      «.  به درخواستِ مغفرت كردن از خداوند است       مربوطهر سه   . است» مغفرت«به   يـ م حارِ هـ بِالْأَسـ فرزنـدان   يحتـ ] 11[؛»و 
  ]12.[»سوف أَستَغْفِرُ لَكُم ربي«: يعقوب هم از پدر طلب غفران كردند و او در جواب آنها گفت

   سحر بر استغفارتأثير
 بر روي دعا به طور كلي، چه دعـا بـراي اسـتغفار باشـد چـه بـراي غيـر                   يرگذاري ندارد با اينكه سحر در تأث      ي منافات چي مطلب ه  نيا
 مغفـرت و    ي دارد كه بنده بـرا     يي دعا ي بر رو  ه،ي ادع نيمطلب اين است كه اين زمان بيشترين اثر را در ب          . ستغفار، نقش داشته باشد   ا

 كـه  ياتيـ  ما دايره و مدار دعا را باز كرده بود، اما آاتيگرچه روا.  هم مربوط به مغفرت بود هي كه هر سه آ    دديدي. كند آمرزش خود مي  
 سـحر،    يعني زمان،   نيفهميم كه ا   پس مي . ودند، همه مربوط به طلب غفران از خداوند و آمرزش خواستن از او بود             استخدام فرموده ب  

  . استشتري آن بي تأثير فراوان دارد و در حقيقت اثرش روطلبد، ي كه از ربش ميياه  و پوزشكند ي استغفاري كه عبد ميبر رو
   بين الطلوعين-2
] 13.[ طلوع فجر و طلوع شـمس      ني ما ب  يعني است؛   »نيالطلوع  نيما ب «روز بر روي دعا تأثير دارد         شبانه  كه در  گريي د تي اما موقع  و

  ]14.[گويند  را بين الطلوعين ميكند ي طلوع مدي كه خورشي تا موقعدمد ي مدم دهي كه سپياز هنگام
   در صبحگاهبركت
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 غمبري اول از پ   تيروا. كنم  را مطرح مي   ي مطلب اساس  كي و بعد    خوانم ي را م  تي كه من چند روا    مي دار اديي ز اتي در اين رابطه روا    ما
و           «: است كه حضرت فرمود   ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ(اكرم اكِرُوا ِفي طَلَبِ الْحـب عاءِ ووا إلَى الدفَافْزَع حبالص تُملَّيإذَا صائِج     ارِك بـ م اَللَّهـ 

 د؛ي و از همان صبح به دنبال كسب و كارتان برو          دي به دعا كردن رو آور     د،ي كه نماز صبحتان را خواند     يموقع] 15.[»لِأُمتِي فِي بكُورِها  
ا «:  دعا را كردند كه   نيبعد در آخر روايت حضرت ا      كُورِهـتِي فِي بلِأُم ارِكب ماز خـدا درخواسـت كردنـد كـه خداونـد در      يعنـ ي. »اَللَّه 

  .د زود، به امتش بركت دهيها صبح
   صبح سودمندتر از تالش صبحگاهيدعاي

و الَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لِدعاءِ الرَّجلِ بعد طُلُـوعِ  «:  فرمودندشانياست كه ا) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرمغمبري دوم، باز هم از پ  تيروا
 در  غمبـر، ي كه جان منِ پ    ي قسم به آن موجود    يعني] 16.[»ضَّارِبِ بِمالِهِ فِي األرضِ   الْفَجرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمسِ أْنجح فِي الْحاجاتِ مِنَ ال        

 كـه بـه     يدر برآوردن حاجات و برطرف كردن نيازها، مـؤثرتر اسـت از كـس             » ما بين الطلوعين  «دست قدرت او است، دعاي فرد در        
 بحـث بـه آن      رهايي وجود دارد كـه در آخـ         روايات نكته  نيدر ا . رود و با مال خودش در زمين به دنبال درآمد است           دنبال تجارت مي  
  .اشاره خواهم كرد

  هاي آسمان  باز بودن دربزمان
اعةٌ تُفْـتَح            «: است كه حضرت فرمود   ) السالم هيعل( از امام باقر     گري د تي روا كي ا سـسِ فَإِنَّهرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمحاءِ فِي السعبِالد كُملَيفَع

ا الْـأَرزاقُ  و «شود؛ ي باز م  آسمانيچرا كه در اين ساعت، درها ! ؛ بر شما باد به دعا در سحر       »بواب السماءِ فِيها أَ  فِيهـ منيـ ؛ در ا» تُقَس 
  .شود  زمان برآورده مينيهاي بزرگ در ا و حاجت] 17.[»و تُقْضَى فِيها الْحوائِج الْعِظَام «شود؛ ي ممي تقسها يزمان روز

 نيـ در همـه ا  . نيالطلـوع  ني به ب  ميدياول نصف شب به بعد را گفتم، بعد ثُلث شب، بعد سحر و آخر هم رس               .  آمدم شيگام پ  به  گام نم
وائِج الْعِظَـام      «بود كه حضرت فرمود     ) السالم هيعل( آخر كه از امام باقر       تي روا نيخصوص ا   به ات،يروا ا الْحـتُقْضَى فِيه كيـ  ي، رو »و 
ــچ ــ تكزي ــ هي ــد يم ــور رزق و روز كنن ــم ام ــاد   ي و آن ه ــه م ــه جنب ــت ك ــ و دني اس ــه از پ .  دارديياي ــي ك  غمبــريدر روايت

 و بعد به دنبـال كـار و كاسـبي برويـد؛             دي به دعا بپرداز   د،ي داشت كه وقتي نماز صبح خواند      طور نيبود، ا ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ(اكرم
»   ائِجواكِرُوا فِي طَلَبِ الْحضِ     «: مي دار غمبري ديگري از پ   تيروايا در   . »بالِهِ فِي األرمِنَ الضَّارِبِ ِبم حنكتـه   كي ها ني ا نكهيمثل ا . »أنْج 

  .ها است  است و آن در مورد نحوه اثر اين زمانياساس
  يبر داع» بعد از نماز شب و نماز صبح« زمان تاثيرگذاري

 ي است كه نفسِ زمان نسبت بـه حاجـات و بـر روي دعـا آثـار                 نيا بحث   كيها عرض كردم كه       زمان ني جلسه گذشته درباره ا    من
 شي و در ربـط بـا دعـا        ي داع ي زمان رو  وقت كياما  . ستي اين بحث ن   ي جا نجاي چون ا  د؛يداشته باشد كه من گفتم آن را كنار بگذار        

 است كه معموالً يـا      ني داعي ا   هنگام طلوع فجر، در آن موقع حالت       ديفرض كن .  است ي داع ت اثر زمان نسبت به حاال     يعني. اثر دارد 
 انجام داده كـه مثـل نمـاز صـبح           ي عمل عبادت  كي مستحب، مثل نماز شب انجام داده است و يا           ي است كه عمل عباد    ي موقع كي
 بـاً ي اسـت كـه تقر     ي طـور  كياآلن حال شخص    .  است كه روحش در اتصال به معبود است        ي حالت او حالت   يعني.  بوده است  ضهيفر

 هر چـه    يعني.  توجه تام به خدا است     ني دعا، هم  يربناي كه ز  ميدر باب دعا هم گفت    .  در ارتباط با توجه به خدا است        حاالت او  نيبهتر
 را  ييهـا   زمـان  نيـ لذا ا . مي را قبالً بحث كرد    ها نيما ا .  است شتري هم از نظر اجابت ب     شي دعا ري باشد، تأث  شتريعبد توجهش به ربش ب    

 بسيار مؤثرند و تأثير مـستقيم       شي در ارتباط با دعا    ي است كه بر حاالت داع     ييها ها زمان  اين. ثرند همه مؤ  ها ني ا كنند، يكه مطرح م  
  .دارند

  »دعا براي روزي«و » الطلوعين بين «تناسب
سـؤال  .  و رزق را پيش كـشيده بـود        ييايچون در اين روايات مسأله دن     .  مسأله خاصي براي خودش دارد     كي نيالطلوع ني مسأله ب  اما

 شده بود و ثِقلِ آيات و روايـاتش بـر ايـن مـسأله بـود كـه       هيتك» غفران «يرو» سحر«طور در  طور است؟ چه ت كه چرا اين   اين اس 
 »يطلـب روز  « مـسأله    ي ثِقلِ روايـات بـر رو      »نيالطلوع نيب« اما در باب     د،ي باشد را بخواه   خداحاجت و دعايي كه طلب آمرزش از        

 آفتاب، به اين فكر است كـه بلنـد شـود و بـه               كيت كه هر كس در آن موقع صبح، نزد         جهت اين اس   ست؟ي جهت چ  ديدان ياست؟ م 
حضرت فرمود اگر كسي در ايـن زمـان         .  خودش يكاسبدنبال كسب درآمد برود؛ هركسي دنبال اين است كه برود سر شغل و كار و                

 ريـ بـه تعب  ( تو   يها  تو و دوز و كلك     يها ندي كه دو  ي نكن الي خ دي بفرما خواهد ييعني حضرت م  . دعا كند، از كسب كردن اَنجح است      
 كـج  ،ي گمـان كنـ  طـور  نيـ اگـر ا !  و كـم شـود     اديـ  به دستت برسد يـا ز      ات ي كه روز  شود يموجب م !)  تو يها ركردنيتدب: محترمانه
 كـه   حـاال . رازق تو او است   . ات را بدهد    كرده است كه روزي    ني است و او تضم    يگري تو، كس د   دهنده يروز! اشتباه نكن . اي فهميده

  ! نرودادتي سراغ كسب و كار، خدا از يرفت
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  ! ندهدبتي فرطانيش
 تو را بـه     طانيش. يتواني كاري از پيش ببر      ها مي  يگر ي الاُبال ني دوز و كلك كارساز است و با ا        ي كن الي ندهد كه خ   بتي فر طانيش
 ي امور مادني سر نخ ار،ينخ!  هستييا و كاره كه تي كنالي از اوامر خدا تخلف كني و خ  ،ي به دست آوردن روز    ي نَكِشَد كه برا   ييجا

 و بـر مـال      ات ي دنبال كار و كاسب    ي كه برو  يفتيها ن   به اين فكر   دفعه كي.  تو است  ي خدا يعني قدرتِ آن رازق بي انتها،       دِي به   زيتو ن 
هبائـاً  « اسـت و   تت رفتـه  همه چيز از دسينيب يكني و م  چشم باز مي  وقت كي ،ياگر روي مال و منالَت حساب كن      ! يخودت اتكا كن  

 تـو  ايبگـو خـدا  .  به خـدا باشـد    ات هي تك ،ي براي كسب روزي از خانه بيرون برو       يخواه ياز همان اول صبح كه م     . شده است » منثوراً
  كه دري دارفهي وظكي از خود خدا بخواه؛ تو ،يخواه ي از خدا بخواه؛ خودِ رزق را م،يخواه ياگر وسعت رزق م   ! براي من درست كن   
  .همه چيز در دست قدرت او است.  داردأثيري بيش از اين نه وظيفه داري و نه ت؛ي حركت كنهيمحدوده احكام اله

  »هو الرزاق« صبح متذكر شو كه هر
 مـؤثرتر از آن     نيـ  ا يعني؛  » فِي األرضِ  دعاء الرَّجلِ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمسِ أنْجح فِي الْحاجاتِ مِنَ الضَّارِبِ بِمالِهِ             «: فرمود

:  ديگر داشـت   تي روا در! دي خوب دقت كن   تيبه اين روا  .  است شتري دعا از آن تجارتِ با مال، بردش ب        نيا. تجارت كردن با مال است    
ـ دهد ي دارد توجه مي نكته اساسنياينها به ا» تُقَسم فِيها الْأَرزاقُ«  اسـت كـه   ي كـه داعـي در حـال   ــ  الطلـوعين  بين   كه در آن موقع 

 اين حالت را از تو بگيرد، كار را         طانياگر ش . كند  برود، با توجه به خدا حال آرامش و اطمينان پيدا مي           ييايخواهد به سمت امور دن     مي
تواني كاري از پيش ببري و جلب روزي كني، حال آنكه همه چيـز در دسـت                  كني كه تو مي    چون گمان مي  . بر تو سخت كرده است    

 خبرهـا   نيـ  كارسـاز اسـت؛ اصـالً از ا        تيـ ها  تو كارساز است يا پول     يها يكار بي كه فر  يها نرو   حرف ني سراغ ا  وقت كي. خدا است 
  . معارف ما حساب شده استنيتمام ا. مسبب األسباب او است. ستين
 اسـت  ي بحث عرفان كي ني البته ا  .» بودن از طلوع فجر تا طلوع شمس، مؤثر است         دارينفْسِ ب « از بزرگان نقل شده است كه        يكي از

هـا را نـدارد       جلسه هم اصالً كشش اين حـرف       ني جلسه و بلكه باالتر از ا      ني ولي ا  دانم، ي را م  ها نيمن ا . ستي آن ن  ي هم جا  نجايو ا 
  .زنم ي خودمان حرف مي سبك عمومنيمن به هم. نمكه بخواهم آنها را مطرح ك

  )السالم عليهم(ن الحس  بن  و عبداهللادالشّهداءي مصيبت سذكر
 بـر   ي گـاه  كردنـد،  ي كه حمله م   ي رفت و وقت   داني بعد از آنكه روز عاشورا، حضرت به م        سندينو يدر مقاتل م  .  حاال سراغ توسل بروم   

 نيـ  ـ اهللا اكبـر ـ كـه ا    گفتند ي مري و تكبكردند ي بلند را هم انتخاب مي يك جايگاه. كردند ي و استراحت مستادنديا يگشتند، م مي
 إال  ةَلَـا حـولَ و لَـا قُـو        «: گفـت  ي هم م  يگاه. هنوز زنده است  ) السالم هيعل (ني بودند، مطّلع باشند كه حس     ها مهي كه در خ   هايي يب يب

  .»بِاهللاِ
ه  كستادي ايا  حضرت خسته شد؛ بدن هم مجروح است؛ لحظه      يعني؛  »فَوقَف عليهِ السالم يستَريح ساعةً     «سدينو يطاووس م   بن دي س

. خـورد ) الـسالم  هيـ عل (ني حـس  يشاني آمد به پ   ي؛ در همين حين سنگ    »فبينَما هو واقِف إذْ أتاه حجرٌ فَوقَع في جِبهتِه        «. استراحت كند 
 را بـاال     لبـاس  راهنش،ي؛ دست برد زير دامنِ پ     »فَأخَذَ الثَّوب لِيمسح الدم عن وجهِه     «.  را گرفت  ها دهي د ي شد و قهراً جلو    ري سراز نخو

 نهي آمـد و بـه سـ       يريـ  ت ؛»فَأتاه سهم محدد مسموم لَه ثَالثُ شُعبٍ فَوقَع السهم فِي صدرِهِ أو فِي قَلْبِهِ             «. ها را پاك كند    آورد كه خون  
  ... آمدنيركب به زم مركب بماند؛ از مي كه رواورديطاقت ن) السالم هيعل(ني حسگري بود كه دنجايا. اصابت كرد) السالم هيعل(نيحس

 است كه امشب از امام حسن ـ  ني و جهتش هم امي بگوخواهم ي صحنه را من مكي.  پيش آمدنجاي است كه در ايادي زيها صحنه
 اميـ  از خيا  بچـه ديـ  وقت چشمش افتـاد، د كي) السالم هيعل(اباعبداهللا!  به ما كنندي لطفكي تقاضا كنم خواهم ي ـ م تي اهل بميكر

 بچـه از  ني اديد) السالم هيعل( كه وقتي حسين   سندينو ي م طور ني؛ ا » الحسن بن علي و هو غالم      بنفخرج عبد اهللا    « . دحرم بيرون آم  
 سندينو يم!  بچه را  ني ا ريبگ! خواهر» احبسيه يا أختي  «:  رو كرد به خواهرش گفت     د،يآ ي آمده و دارد به سمت مقتل م       روني ب ها مهيخ
رو . كنـد   او فرار مـي    رد،ي اين بچه را بگ    خواهد يم) هايسالم اهللا عل   (نبي هر چه ز   ؛»دِيداًمتَنع امتِناعاً شَ  فأبى و ا  « بچه امتناع كرد؛     نيا

)  الـسالم  هيـ عل (نيآمد و خـودش را بـه حـس        . شوم ي جدا نم  ميبه خدا قسم از عمو    » !ال و اهللا ال أفارق عمي     «: اش گفت  كرد به عمه  
رو كرد . اورديفرود ب) السالم هيعل(ني حسي روخواهد ي باال برده و ما رريبحر ابن كعب شمش ا دي كه د  ي در حال  ؟ياما در چه حال   . رساند

 نيـ ا.  دو دست كـوچكش را آورد و سـپر كـرد         ني ا ؟ي را بكش  مي عمو يخواه يتو م » و يلَك يا ابنَ الخَبيثَة أ تَقتُلُ عمي       «: به او گفت  
  ].18[»... أماهاي« : زد ي بچه داد مني چه شد؛ فقط اميگو ينم.  آوردنيي را پاري شمشث،يخب
    

________________________________________  
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  دعا قبل از غروب خورشيد مستجاب است  -14جلسه 

  
اهِرِينَ و        ي اهللاُ عل  ي الْعالَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبينَ الطـَّ
 و آلِ محمدٍ و اسمع نِدائِي إِذَا نَاديتُك و اسمع دعائِي إِذَا دعوتُك و أَقْبِلْ علَي                 حمدٍ م ياللَّهم صلِّ علَ  «.  اَعدائِهِم اَجمعين  ي اهللاِ عل  لَعنَةُ

كيدنَ ييب قَفْتو و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكي1[»إِذَا نَاج[  
 گوش فرا ده، آن هنگام كه تـو را  مي زنم؛ به دعاي كه تو را صدا مي را بشنو، هنگاممي بر محمد و خاندانش درود فرست و صدا        ايداخ
  . امستادهي تو فرار كرده ام و در مقابل تو ايهمانا من به سو.  كنمي خوانم و رو به من فرما، در آن زمان كه با تو نجوا ميم

   بر مباحث گذشتهمروري
 عبد است با ربش ـ اسـت و   ي بازگوكردن كالم رب ـ و ماه دعا ـ يعني گفتگو  يعني شد ماه مبارك رمضان، ماه تالوت قرآن ـ  فتهگ

  . استيطي آداب و شراي هم داراها ني كه ارمأثور،ي بر دو گونه است؛ مأثور و غهيعرض كرديم كه ادع
 ي هـم در كنـارش اثرگـذار       ي دارد، اما عـوامل    يييعني خودِ دعا، كارآ   .  هستند ر در دعا مؤث   ي كه عوامل  دي رس نجايباألخره بحث ما به ا    

 يعني خاص،   يها شاءاهللا بعداً زمان    مطرح كرديم و إن    يطور عموم  را به » روز و شب  «در بحث زمان ابتدا،     . دارند؛ از جمله عامل زمان    
  . خاص را بحث خواهيم كرديالي و لاميا

اي   كـرده، دسـته  ديطور خاص تأك  اي بر روي مسأله شب به      دسته. مي دار تي، ما چند دسته روا     عرض كردم كه در باب روز و شب        من
  . تأكيد فرموده است»نيالطلوع نيب« سحرگاهان و گروهي هم بر يعنياي بر ثُلث آخر شب،   به بعد، دستهشب مهيهم بر ن
   خاص روز براي دعا كردنساعات

.  از روز بر روي دعا مـؤثر اسـت         ي وقت خاص  كي كه   ميما در باب روز هم دار     . ميرو يم» روز« جلسه سراغ ساعات خاص      ني در ا  اما
م بِالْغُـدو و                 «:  پانزدهم سوره مباركه رعد آمده است      هيدر آ  ظِاللُهـ كَرْهـاً و عاً وضِ طَوالْأَر ماواتِ ونْ فِي السم دجسلِلَّهِ ي صـالِ  وĤْال « .

  ]2.[كنند ي خداوند، سجده ميها، بامدادان و شامگاهان برا  آنيها هيو سا« ناخواه،   است خواهني هر آنچه در آسمان و زميعني
  قبل از طلوع و غروب خورشيد* 



 
٥٠

 هِي هو الدعاء قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ و قَبلَ غُرُوبِها و     «: آمده كه حضرت فرموند   ) السالم هيعل( از امام ششم   يتي روا فهي شر هي اين آ  لي ذ در
ـ   منظور آيه، دعا كردن در اين زمانيعني] 3.[»ساعةُ إِجابةٍ ـ زمان اسـتجابت دعـا    قبل از طلوع و غروب آفتاب ها است و اين ساعت 

لَ غُرُوبِ            «: است كه حضرت فرمودند   ) السالم هيعل( از امام صادق     يگري د تيروا. است قَبـ سِ ولَ طُلُـوعِ الـشَّم قَبـ اءعـنَّةٌ    إِنَّ الـدا س هـ
 بـاز   گـري يد تيـ روا.  شده است  دي است كه روي آن تأك     يدعا كردن قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن، از احكام            ] 4.[»واجِبةٌ

ك بِالـدع            «: است كه حضرت فرمود   ) السالم هيعل(هم از امام صادق      لَيـلَ الْغُـرُوبِ فَعقَب سِ ولَ طُلُوعِ الشَّملَـا       إِذَا كَانَ قَب و تَهِـداج اءِ و
  مِنْ شَي كنَعمي             عاد و طَاها لَا أُعذَا ملَا تَقُولُ ه و كبمِنْ ر هءٍ تَطْلُب     شَاءا يلُ مفْعي قبل از طلوع آفتاب و غـروب آن دعـا          ] 5.[» فَإِنَّ اللَّه

شـدني نيـست؛ دعـا كـن؛         چنين نگو كه اين خواسته من اجابت      اي كه از پروردگارت داري اصرار نما و          كن و بر دعا كردن و خواسته      
  .دهد چون پروردگارت هر كاري را كه بخواهد، انجام مي

   اين زمان بر روي داعياثر
بـر  « در مـورد اثـر       وقت كياست و   »  دعا يبر رو « در ارتباط با اثر زمان       وقت كي زمان،   يرگذاري قبالً عرض كردم كه بحث تأث      من
 جـه ي كه در نتگذارد ي اثر مي داعييعني زمان گاهي بر نَفسِ دعا اثر دارد و گاهي بر رو       . ط با دعا كردن او است      و در رب   »ي داع يرو
 ولي بحث دوم را وارد شدم و در رابطه با دعا كردن در ثُلـث                شوم، يعرض كردم كه وارد بحث اول نم      . ت او هم مؤثّر اس    ي دعا يرو

 مطرح كردم كه براي چـه  نيالطلوع ني مسأله را در باب ب     نيدر جلسه گذشته ا   . ي را گفتم   مطالب نيالطلوع نيآخر شب، سحرگاهان و ب    
 را جمـع    اتيـ  روا نيها، از خودم نبود و من ب       يعني حرف .  كه من آن را خواندم     د هم در اين زمينه بو     تييروا.  شده است  دي آن تأك  يرو

  .كردم
  ! و آخر بگو خدااول
 رفـتن بـه     ي بـرا  يطور است كه در صـدد آمـادگ         و حالِ غالب اين    يعي از نظر روند طب    شوند، يم داريها كه ب    شد كه مردم، صبح    گفته

  ي از همان موقع براشوند، ي كه وارد روز مييها در آن ابتدا يعني غالباً انسان.  هستندي و به دست آوردن رزق و روز      يدنبال امور ماد 
 طور متداول هم كار از همان طلوع شمس آغـاز           طور بوده و به    يم هم اين  از قد . كنند  آوردن روزي تالش مي    ست و به د   يمسائل ماد

از همـان اول    . ها دست گذاشته اسـت     همه تالش » اول و آخر   «ياين روايات بر رو   . ها هم غروب است     اين تالش  يشود و انتها   مي
اول خـدا، آخـر هـم    .  اسـت نيش هم همآخر!  خدا خدا كن،ي برو ي ماد مسائل دنبال كار و كاسبي و       يخواه ي و م  يشو يكه بلند م  

بعداً در مورد آن توضيح     .  معارف ما چيست   ني ا ي كه منشأ اصل   كنم يآخر بحث عرض م   .  است باي چقدر ز  دينيبب! ديخوب دقت كن  ! خدا
  .دهم     مي

   از انحرافجلوگيري
ا را صدا كرد؟ چون مردم كـه در طـول روز   يكي اينكه چرا در صبح و عصر بايد دعا كرد و خد .  در اين مسأله وجود دارد     لي دل نيچند

ـ ي و چه ب   ي درون طانيآيد؛ چه ش    برايشان پيش مي   يطاني ش يها  از وسوسه  ياري امور بس  روند، يسراغ كسب و كار م      كـه آنهـا را      يرون
 كـرده،   نيـي او تع  ي كه شرع برا   ييها  و راه و چارچوب    يخواهد انسان را از صراط شرع       امور دائماً مي   اين. كند  داده و اغفال مي    بيفر

   چه كار كنم كه نجات پيدا كنم و از راه بيرون نروم؟ديمن با. خارج كند
   در آخر روزاستغفار

آخر كار هـم  . اول كار هم طلوع شمس است!  خودت را به خدا بسپار و دعا كن،ي بيرون برويخواه ي همان اول صبح كه م     ديگو يم
هنگام غروب كه شـد،     .  شود داي هم پ  ييها  لغزش ،ي دو مقطع زمان   ني ا نيبسا در ب   چه. كند طور غالب تا غروب شمس ادامه پيدا مي        به

. دعا كن و از خدا بخواه كه از تقصيرت بگـذرد          !  از تو سرزده است، با دعا آن را برطرف كن          يي اگر خطا  وفكر كن   !  نرود ادتيخدا از   
  . دعا براي اين منظور چيست؟ استغفار استنيبهتر
  !پار را به خدا بسخود

مـثالً اينكـه معمـوالً      . اما مسائل زيـادي در اينجـا مطـرح اسـت          . ها را توجيه كنيم     مسير است براي اينكه دعا در اين زمان        كي نيا
شود، حوادث  وقتي انسان وارد جامعه مي.  راه نجاتي نيستها ي كه از اين گرفتارديآ ي مشي انسان پي در روابط اجتماعي، برا  يحوادث

 و يطاني شيها آنجا بحث وسوسه.  از آن مسأله قبلي است     ري مورد، غ  نيا.  كه تنها حافظ او، خدا است      ديآ ي م شي او پ   براي يو اتفاقات 
از وقتـي  . ديـ آ ي مشي بحث حوادث و اتفاقاتي است كه در طول روز پنجايهاي شرعي بود؛ اما ا    و حرام و حالل    يتخلّف از احكام اله   

 گـر يآيم، اصالً به شـب نرسـم و د         گردم، ممكن است برايم هزار اتفاق بيفتد و شايد صبح كه مي             تا زماني كه برمي    ميآ ي م رونيكه ب 
  ! حوادث به خدا بسپارني خودت را نسبت به ا،يفتي راه بيخواه يلذا همان اول صبح كه م. برنگردم

  آمد  از هر نوع پيشگيري پيش
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از اول . هـا حـساب شـده اسـت      حـرف نيهمه ا . ستي بعد و دو بعد ن     كي بيند  انسان بخواهد سراغ ابعاد گوناگون مسأله برود، مي        اگر
ـ  ي انـسان مـسائل    يآيـد، بـرا    آمد به درون جامعه مي      وقت، انسان به دنبال كسب در      نيطلوع شمس تا غروبش كه معموالً در ا         شي پ

] 6.[داري جز خدا، براي انسان نيـست        و روابط انساني كه حافظ و نگه       يعي چه از نظر حوادث طب     ،يطاني چه از نظر وساوس ش     د،يآ يم
 مقطـع  ني كه در اييآمدها شي جمله، دعا از پكيدر . كند  مييريگ شي پ،يآمد شي آن هم هر نوع پ آمدها، شيدعا در اين اوقات از پ     

  .كند  مييريگ شي پ،يعي و طبي و چه مادي چه معنود،ياي بشي من ممكن است پي برايزمان
  نماز و دعا هنگام زوال * 
 از  يتـ يدو روايت هـست كـه يكـي از آنهـا روا           . كند ي ظهر را مطرح م    يعني،  »عند زوال الشمس   «  است كه    اتي از روا  گريي د ستهد
 شود، ي م ره؛ آنگاه كه ظ   »إِذَا زالَتِ الشَّمس فُتِّحت أَبواب السماءِ و أَبواب الْجِنَانِ        «: است كه فرمود  ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبريپ

فَطُوبى لِمنْ رفِع لَه عِنْد ذَلِك عملٌ        «شود؛ ي؛ و دعا مستجاب م    »و استُجِيب الدعاء   «شود؛ ي بهشت باز م   يها  آسمان و درب   يها درب
الِحكـه   ميگـو  ي مـ  من بعداً ! دي را خوب دقت كن    نيا.  از او باال رود    يكي وقت، كردار ن   ني كه در ا   يپس خوشا به حال آن كس     ] 7.[»ص 

  .اين روايت به چه چيزي اشاره دارد
ذِهِ                     «: خوانم  دوم را هم مي    تيروا فَقَالَ هـ نْ ذَلِكئِلَ عاتٍ فَسكَعر عبلِّي أَرصي سالَتِ الشَّمإِذَا ز لَّمآلِهِ و س لَيهِ ولَّي اهللاُ عص كَانَ النَّبِي

    الس ابوا أَبفِيه ةٌ تُفْتَحاعس       ما علِي فِيه دعصأَنْ ي أُحِب اءِ ولٌم الِحوقتي كه نزديـك ظهـر      ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ(پيغمبراكرم] 8.[» ص
شـود و مـن دوسـت         باز مي   هاي آسمان  فرمودند چون اين ساعت زماني است كه درب        چرا؟ مي . خواندند شد، چهار ركعت نماز مي     مي

  . ساعت باال روددارم كار نيكي از من در اين
   به بعد روحاني انسانتوجه

 چه وقـت اسـت؟ سـر        تيانسان صبح كه راه افتاد و دنبال كار رفت، بحبوحه اشتغاالت او به ماد             .  دارد يگري اشاره به مطلب د    ها نيا
ـ گريظهر، وسط كار است كه د  وقت حواست را به عالَم  نيـ؛ در هم نعوذباهللا  گرم كار شده است و تمام هم و غمش، رفته سراغ پول 

دائمـاً كـه نبايـد بـه دنبـال احتياجـات            . ي هـست  يتو موجودي چنـد بعـد     .  و فقط يك بعد نداري     ي آدم هست  توكند كه    باال جلب مي  
ا قدر بـه دنيـ   چه خبر است كه اين. ات بايد از آن عالَمِ برتر به تو برسد  باال كن و متوجه عالَمي شو كه روزييسر. ات باشي  جسماني

ـ   در آن غرق شدهه همين دنيايي ك رزق و روزي! اي؟ مشغول شده  از بـاال  ديـ  هم بانيا. رسد  عالم برترـ ميكياز  اي، از جاي ديگر 
  .برسد
   در آسمان استها روزي
روزي شـما و    ] 9.[»دونو فِي السماءِ رِزقُكُم و ما تُوع      «:  است اتي است كه در سوره ذار     فهي شر هي آ ني اشاره كنم و او ا     هي آ كي به   من

ـ ي شما در عالَم عِلويها يروز. ايد، در آسمان است آنچه كه وعده داده شده  نكـه ينـه ا .  خـاك نيـ  عـالم برترــ اسـت، نـه در ا    كي  
قُـلْ  «:  كـه  ميـ  هم دار  نيبله، راجع به زم   ! گويد تمام توجهت را صرف دنيا نكن       مي!  در دنيا كار نكن و فقط دعا كن        يد بگو خواهد يم
ضِ     مالْأَر ماءِ ومِنَ الس قُكُمرْزرود ي وقت زوال شمس بـه آسـمان مـ         يعني موقع،   ني عمل صالح در ا    د،يگو ي م غمبريولي پ ] 10.[»نْ ي .

  ! حتّي خدا آن را واجب هم كرده است، به سراغ خدا بروكهموقع نماز ظهر و عصر 
  بين وقت نماز ظهر تا وقت نماز عصر* 
رِ إِلَـى                  «: آمده است كه  ) هيعل اهللا صلوات(امام صادق    از از    يتي در روا  يحت فِـي الظُّهـ قْـتِكُمنَ وـيا بم وه اءعفِيهِ الد رَدالَّذِي لَا ي قْتالْو

 ديافرم يحضرت م .  است عصرشود، ما بين وقت نماز ظهر تا وقت نماز           وقت و ساعتي كه دعا در آن رد نمي        ] 11.[»وقْتِكُم فِي الْعصرِ  
ــ حـوادث    نعوذباهللا  روز، وسط كار كه انسان گرم كار است، ممكن است ـ  ني است كه در بطور ني ايگاه! در اين ساعت سراغ او برو

 وسـط  نهمـا . افتد يكنم م كنم، چه  به چهيگاه.  كه ديگر نتواند كارش را ادامه دهد و يا درست فكر كند   دياي ب شي او پ  ي برا يناگوار
  !به آنجا توجه كن. گشا باال است  معنا باش كه گرهنياي، متوجه ا كنم افتاده كنم، چه كه به چهروز و وسط كار 

  !پاچه  سرمست ماديات شو و نه دستنه
ـ ! خواهد بگويد خودت را گم نكن      همه مي ] 12.[ دقت دارم  خوانم ي كه م  اتيي روا ني به ا  من  اتفـاق افتـاده اسـت؟       ي نـاگوار  آمـد  شيپ

 طـرف   نيـ نـه از ا   .  او اسـت   ي اصل يگشا گره! سرت را باال كن و از او بخواه       ! ؟يا  را گم كرده   تي چرا دست و پا    !يتو خدا دار  ! نترس
را گم كنتي كرد، دست و پاآمد شي پيا  شو و نه از آن طرف اگر حادثهاتيسرمست ماد !  

  !  هم توجه كنتي به معنوتي متن ماددر
.  گسترده شده است   تي هم، در ماد   تي است و معنو   تي به معنو  ختهي ما، آم  تي ماد  است كه بر اساس معارفمان اصالً      ني ا ي اساس نكته

 اشتباه اسـت    نيا. ستي خبرها ن  نيا!  جدا است  تي از معنو  تي كه ماد  ي نكن اليخ. ستندي جزء معارف ما است كه اينها از هم جدا ن          نيا
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 نيـ ايـن روايـات دارد ا  .  اسـت تيـ  بـه معنو ختـه ي ما آمتيماد. اند  مادي، راه ندارد و اينها از هم بيگانه       اموركه فكر كني معنويت در      
 هـم   تيـ  بـه معنو   تيـ  است كه از ناحيه بزرگان دين براي ما آمده است كه در مـتن ماد               ي دستورات ها، نيا. آموزد  يها را به ما م     حرف

 كند؛ ي خودش را گم نم    يد و دست و پا     هراس ندار  اش ي در زندگ  گاه چي مؤمن ه  كيلذا  .  است تي من معنو  تِيدر متن ماد  . توجه كن 
  .دهد ي را به ما درس مني دارد ااتي روانيا.  و سرمست كه خدا را فراموش كندشود يو نه غافل م
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  !ابيجمعه را در - 15جلسه 

  
اهِرِينَ و        ي اهللاُ عل  ي الْعالَمِين و صلَّ      بِاهللاِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم و الْحمد لِلَّهِ رب             اَعوذُ  محمدٍ و آلِهِ الطَّيبينَ الطـَّ

 و آلِ محمدٍ و اسمع نِدائِي إِذَا نَاديتُك و اسمع دعائِي إِذَا دعوتُك و أَقْبِلْ علَي                 حمدٍ م ياللَّهم صلِّ علَ  «. اَعدائِهِم اَجمعين  يلَعنَةُ اهللاِ عل  
كيدنَ ييب قَفْتو و كإِلَي ترَبه فَقَد تُكي1[»إِذَا نَاج[  

 گوش فرا ده، آن هنگام كه تـو را  مي زنم؛ به دعاي كه تو را صدا مي را بشنو، هنگامميو خاندانش درود فرست و صدا      بر محمد    ايخدا
  . امستادهي تو فرار كرده ام و در مقابل تو ايهمانا من به سو.  كنمي خوانم و رو به من فرما، در آن زمان كه با تو نجوا ميم

   بر مباحث گذشتهمروري
 سـخن گفـتن   يعني بازگوكردن كالم رب و ماه دعا،       يعني ماه مبارك رمضان بود كه عرض كردم ماه تالوت قرآن،             ما راجع به   بحث

 نجـا ي هست و بحث ما بـه ا       ي و آداب  طي دعا شرا  يعرض كردم كه برا   . رمأثوريعبد با رب است و دعا هم بر دو قسم است؛ مأثور و غ             
 از عوامل مؤثر بر دعا، عامل       يكي.  دعا اثرگذار در سه رابطه هستند      ي بر رو  ها نيا هم هستند كه     ي كه دعا مؤثر است اما عوامل      ديرس

  . صورتني به همزي از شب و در روز ني در شب چه موقعم؛يبحث كرد» روز شبانه«ما اول در مورد . زمان بود
م طلـوع آفتـاب، دوم هنگـام زوال          هنگا يكي كنند؛ ي را مطرح م   تي سه موقع  دي روز كه جلسه گذشته بحث كردم، اگر دقت كن         درباره

 مـا بـه   ي مـسائل معنـو  بـا ي كه در معارف ما چقـدر ز دينيب ي مد،ياگر خوب دقت كن.  و سوم هنگام غروب آفتاب    روز مي ن يعنيشمس،  
ـ ادي امورت، به عي و وسط و آخر هر روز نسبت به جم        ولا.  شده است  ختهي ما آم  يمسائل ماّد  ه او  خدا باش و از او بخواه و خودت را ب
. ستيـ  ن ي اله يروي و ن  يگاه اله   جز پناه  ييروي ن چي و ه  يگاه  پناه چي معنا باش كه ه    ني؛ متوجه ا  » إلَّابِاهللا ةَلَا حولَ و لَا قُو    «. واگذار كن 

  .ميرو ي مشيگام پ به روز بود؛ حاال گام  شبانهي برانيا. كند ي آخر روز را مطرح مو ما اول و وسط اتي و روااتيلذا آ
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   شب و روز جمعه بر دعاريتأث
 بـر   شان ي ما شبِ جمعه و روز جمعه را از نظر اثرگذار          اتي كه در روا   مينيب ي م دهند، ي م لي هفته را تشك   امي كه ا  يي هفته؛ در روزها   اما
 مطلـبم را    و كـنم  ي م يبردار  است كه نمونه   ني بر ا  ميمن بنا .  است اري بس نهي زم ني در ا  اتيروا. كنند يطور خاص مطرح م     دعا به  يرو
  .كنم ي آن استوار ميرو
   در شب جمعهي فرشته مناديندا
ه   «: است كـه حـضرت فرمـود      ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري از پ  تي روا كي م؛ي دار ي متعدد اتي باب شب جمعه ما روا     در إِنَّ اللـَّ

 را بـه آسـمان      يا ؛ خداوند در هر شب، در ثلث آخر شب، فرشته         » لَيلَةٍ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ    تَبارك و تَعالَى ينْزِلُ ملَكاً إِلَى السماءِ الدنْيا كُلَّ        
، به او فرمان    »فَيأْمرُه فَينَادِي  «فرستد؛ ي از اول شب م    شود ي؛ شب جمعه هم كه م     »و لَيلَةَ الْجمعةِ فِي أَولِ اللَّيلِ      «فرستد؛ ي فرو م  ايدن
 هست كـه مـن درخواسـتش را    يا  درخواست كنندهاي آ؛»هلْ مِنْ سائِلٍ فَأُعطِيه «ست؟ي چشيحاال نداها. كند ي م پس او ندا   دهد، يم

 ي كـس  ايـ ؛ آ »هلْ مِنْ مستَغْفِرٍ فَـأَغْفِرَ لَـه       «رم؟ياش را بپذ    هست كه توبه   يا  توبه كننده  اي؛ آ »هلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوب علَيهِ    «اجابت كنم؟   
يا طَالِب الـشَّرِّ   «اور؛ي بي رو ،ي هست ها ي كه طالب خوب   ي كس ي ا ؛»لْيا طَالِب الْخَيرِ أَقْبِ    «امرزم؟ي طلب آمرزش كند و او را ب       هست كه 

ـ ي كسي؛ ا»أَقْصِرْ ـ  «.  دست بردار،يرو ي ميـ به سمت شرّ دار نعوذباهللا  كه  الْفَج طْلُـعذَا إِلَى أَنْ ينَادِي بِهزَالُ يفرشـته  نيـ ؛ ا»رُفَلَا ي 
 گـردد  ي برم شود، ي كه فجر طالع م    يوقت] 2.[»فَإِذَا طَلَع الْفَجرُ عاد إِلَى محلِّهِ مِنْ ملَكُوتِ السماءِ        «.  بدمد دم دهي تا سپ  كند يقدر ندا م   آن

  . به همان محلّ خودش كه ملكوت آسمان است
   در شب جمعهي الهيندا
ه       د؛ي را خوب دقت كن    تيتفاوت دو روا  . كند ينقل م ) السالم هيعل( از امام باقر     ريص است كه ابوب   يتي روا گر،ي د تيروا چون من بـا توجـ 
ا در روا        فرسـتد  ي فرشـته را مـ     كيـ  بود كه خدا     ني اول ا  تيآن روا . خوانم ي را م  اتي روا ني نكات ا  نيبه ا  دوم تيـ  كـه نـدا كنـد؛ امـ 
لِ إِلَـى آخِـرِهِ     إ«: ديفرما يحضرت م . كند ي م ندا خودِ خدا    ديفرما يم لِ اللَّيـرْشِهِ مِنْ أَوقِ عةٍ مِنْ َفوعملَةِ جنَادِي كُلَّ لَيالَى لَيتَع نَّ اللَّه« ،

لَ طُلُـوعِ       هِأَلَا عبد مؤْمِنٌ يدعونِي آلِخِرَتِ    «: دهد ي عرش ندا م   ي متعال هر شب جمعه از سر شب تا آخر شب، از باال            يخدا قَبـ اه نْيـد و  
 هرِ فَأُجِيبدرخواست كند، تا قبل از آنكه فجر طالع شود كـه            شياي آخرت و دن   ي هست كه من را بخواند و از من برا         يا  بنده اي؛ آ »الْفَج 

 هست كه قبل از طلوع فجـر از         ي بنده مؤمن  اي؛ آ » علَيهِ تُوبأَلَا عبد مؤْمِنٌ يتُوب إِلَي مِنْ ذُنُوبِهِ قَبلَ طُُلوعِ الْفَجرِ فَأَ          «جوابش را بدهم؟    
رِ فَأَزِيـده و                   «رم؟يگناهانش توبه كند تا من توبه او را بپذ         لَ طُلُوعِ الَْفجـقِهِ قَبةَ فِي رِزادأَلَنِي الزِّيسفَي قَههِ رِزلَيع قَتَّرْت ؤْمِنٌ قَدم دبأَلَا ع

 را تقاضا كند    ي از من توسعه رزق و روز      دياي بر او تنگ گرفته باشم، ب      يظر رزق و روز    هست كه من از ن     ي بنده مؤمن  اي؛ آ »أُوسع علَيهِ 
 كيـ  ايآ] 3[       .»أَلَا عبد مؤْمِنٌ سقِيم يسأَلُنِي أَنْ أَشْفِيه قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ فَأُعافِيه« را توسعه دهم؟     اش يياي دن ي بطلبد تا من روز    يو روز 

 تشي فجر طالع شود تا مـن هـم او را شـفا و عـاف     نكهي از من شفا بخواهد قبل از  ا        دياي داشته باشد و ب    يماريت كه ب   هس يبنده مؤمن 
  دهم؟
  ! حاجات را شب جمعه بخواههمه

 را مطـرح  ي هـم مـسأله امـور معنـو     د؛يـ  كه خواندم دقـت كن     يتي دو روا  ني مقدار در ا   نيبه هم .  مفصل است و ادامه دارد     تي روا نيا
 را كه انسان از بار گناه، سبكبار شود كه در آن مغفرت و توبه هست، هم مسأله                  ي معنو يها ي را؛ هم گرفتار   ي هم امور ماد   كنند، يم

 هست كـه از     ي كس اي؛ آ »فَينَادِي هلْ مِنْ سائِلٍ فَأُعطِيه    «:  فرمود ي اول به صورت كل    تيالبته روا . كند ي را مطرح م   اش يويحاجات دن 
  .كند يبخش م ها را بخش ها و حاجت  درخواستني دوم اتيد، تا من به او بدهم؛ اما روا كنيمن درخواست

  ي و آخرتي معنوحاجات
 را فرمود؛   ي مطلب كلّ  ني؛ اول ا  »أَلَا عبد مؤْمِنٌ يدعونِي آلِخِرَتِهِ و دنْياه       «ديفرما ي م يطور كلّ   اول به  ر،يبه ابوبص ) السالم هيعل( باقر   امام

.  شـود دهيـ  است كه گناهانم آمرز  ني من ا  ي هم اهم امور برا    ي امور آخرت  نيدر ب . كند ياول هم آخرت را مطرح م     . »آخرت« و   »ايدن«
 تا بخواهـد جلـب منفعـت كنـد؟          ردي ضرر را بگ   ي كه انسان جلو   ستي بهتر ن  اي؛ آ »جلب منفعت « است از    ياول» دفع ضرر  «مييگو يم

 بلكـه   ست،ين» دفع ضرر  «نجايالبته ا . رود ي م نيلذا اول سراغ ا   ! كش شياول ضرر نكنم؛ منفعت پ     ديگو يم.  است نگونهياصالً عاقل ا  
 كه اهم امور است را مطرح فرمود؛ در امور يلذا اوالً امور معنو.  مسأله آمرزش نسبت به گناهان مطرح است       يعني. تاس» رفع ضرر «

  .نع است آمرزش گناهان است كه رفع ماست؟ي هم اهم آن چيمعنو
  يياي و دني مادحاجات

 يِنه، تنگ و گـشاد ! شود ي معي وسات ي فقط با تالش خودت، روز     ي نكن الي خ ؟يخواه يوسعت رزق م  . تياي سراغ دن  رود ي هم م  بعد
 يعني چه؟   يعني ي روز ؛ي روز يعني رزق   د؛ي اشتباه نكن  وقت كي. ستيدست من و تو ن    .  است رسان ي است كه روز   ي دست كس  يروز



 
٥٤

. كـنم  ي مسأله اشـاره مـ  نيدر آخر بحثم هم به ا. ادي نه پول زرم؛يگ ي از آن بهره مام يوي و نشئه دني ماداتي كه من در ح  يزيآن چ 
. فتـد ي در آن بدفعـه  كي شود و داي پي چاله و بلكه چاهكي آورد، ري بعد تا آن پول را گاورد؛ي بري گادي بدود و پول زيممكن است كس 

  !چي آخرش ه،ي تالش كردمه هنيا! ي خودت را خسته كردخود يب.  تو نبودي روزنيخوب، ا
 اسـت  ييزهـا ي آن چي توسعه رزق به معناست؛ي ننيپس مسأله ا. ستي از خودم نميگو ي كه من مييها ني ام؛ي داراتي را در روا نهايا

اشته باشم، اما از آن طرف مبتال        د يلي هم ممكن است خ    يگاه.  كنم و سود ببرم    يبردار  از آن بهره   ام يياي دن يكه من نسبت به زندگ    
 رزق و توسـعه     ت،ي روا ري تعب نجاي را عرض كنم كه در ا      ني ا خواهم يم.  خودم هم سود نبرم    ي برا ي كه حتّ  شم با يا لهي سنخ رذ  كيبه  

  .رزق است
  يياي سرآمد حاجات دن؛ي رزق و سالمتوسعت
 اگـر   نكـه ي ا يكـ ي.  است را مـن خوانـدم      ي كه اهم امور ماد    يزي كه دو چ   يياي سراغ امور دن   ديآ ي م ،ي و معنو  ي بعد از امور آخرت    پس

 دسـت و بـالم بـاز        كـنم  ي م يبردار  هست و بهره   اجمي كه احت  يتنگ هستم، به مقدار     دارم و رزقم تنگ است و دست       ي ماد يگرفتار
بعـد در   .  دو مـسأله اسـت     ني همـ  ،ييايـ  و امور دن   ازهايسرآمد ن . كند ي دو تا را مطرح را م      ني است؛ ا  يماري و ب  يدوم، مسأله بدن  . شود
 تي زمان، خـصوص   ني ا يعني.  شده است  ديلذا بر دعا در شب جمعه تأك      . خوانم ي نم ني از ا  شي هم هست كه من ب     گري مسائل د  تيروا

 را هـم    يحـضرت بعـد مـاد     . اش ي چـه در بعـد مـاد       اش، ي بعد معنـو   ر چه د  كند؛ ي كه انسان م   يي دعاها ي رو گذارد ي م ريدارد و تأث  
  . را مطرح فرمودندي و سالمتيماري از نظر باش ي و مزاجيشتيبخش كردند؛ مثالً امور مع خشب

   هفتهي روزهاي جمعه، آقاروز
مـن اهـم آنهـا را    . مي دارياري متعدد و بس   اتياما روز جمعه؛ راجع به روز جمعه روا       ] 4.[ از شبِ جمعه بگذرم و به روزِ جمعه برسم         من

امِ       «: است كه حضرت فرمود   ) وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري پ  از تي روا كي. كنم يمطرح م  الْأَيـ ديةِ سعمالْج موجمعـه، روز  » إنَّ ي 
و فِيـ     «كنـد؛  ي؛ خدا در روز جمعه حسنات را دو برابر مـ          »يضَاعِف اللَّه عزَّ و جلَّ فِيهِ الْحسنَاتِ      « هفته است؛    امي ا ي و آقا  ديس حـمي هِ و

 بعـد درجـات؛     ئات،ي حسنات، بعد س   ولا. ديافزا ي؛ و بر درجات او م     »و يرْفَع فِيهِ الدرجاتِ    «آمرزد؛ ي روز م  ني؛ گناهان را در ا    »السيئَاتِ
ابلش  بود كه در مقـ     ياما مراد از حسنات، اعمال جوارح     .  ندارد هي به اعمال خارج   ي ربط گري است و د   هيمنظور از درجات، مقامات معنو    

ـ ئاتيپاداش است؛ در مقابل س ـ   ؛ به»و يستَجِيب فِيهِ الدعواتِ«.  استفريـ ك نعوذباهللا  هم   را كـه در روز  يي دعاهـا نـد  خداويطـور كل
 يقْضِي فِيهِ   و«. كند ي روز برطرف م   ني را در ا   ها يها و گرفتار   ؛ رنج »و يكْشِف فِيهِ الْكُرُباتِ   «. دهد ي مورد اجابت قرار م    كنند، يجمعه م 

اتِ الْعِظَاماجكند ي بزرگ را برآورده ميها خداوند در روز جمعه حاجت] 5.[»الْح.  
   پر بركت در روز جمعهساعت

 اسـت كـه     ني راجع به ا   ينكته بعد .  دارد ي اثر ني چن كي دعا   ي داشت كه روز جمعه و شب جمعه رو        ي جنبه كل  نجاي خوب؛ تا ا   اريبس
ـ    يا  كه خطبه  تي روا كي است؟ در    ي ساعت خاص  اي است   ي سراسر اي اثر هست؟ آ   نيمعه ا  از ساعات روز ج    يچه ساعت   ي است كه عل

د  «:  كه فرمودندميگو ي را كه راجع به جمعه است م       اش ه جمل نيخوانده و من فقط ا    ) السالم هيعل( بـع أَلُ اللَّهسكَةٌ لَا ياربةٌ ماعفِيهِ س و
 مگر آنكـه  كند، ي درخواست نميزي متعال چي هست كه بنده مؤمن از خداي در روز جمعه ساعت   يعني] 6.[»ا أَعطَاه مؤْمِنٌ فِيها شَيئاً إِلَّ   
 رشي تـأث  نكهيمثل ا .  دارد تي در روز جمعه هست كه آن ساعت خصوص        ي ساعت خاص  كي شود يمعلوم م . ديفرما يخدا به او اعطاء م    

  .»و فِيهِ ساعةٌ مباركَةٌ لَا يسأَلُ اللَّه عبد مؤْمِنٌ فِيها شَيئاً إِلَّا أَعطَاه «.ديفرما ي را مري تعبني است كه اشتري دعا بيرو
   اجابت دعا در روز جمعهساعات

ةِ و الدعاء فَـإِنَّ     أَكْثِرُوا اْلمسأَلَةَ فِي يومِ الْجمع    «: نديفرما ي كه م  ميدار) السالم هيعل (ي از عل  گري د تي روا كي بود؛ باز هم     ري تعب كي نيا
، »سـاعت  «ديـ فرما ي در آن خطبه مـ     م؛يو بگ خواهم ي را م  تي دو روا  ني ا نيتفاوت ب ] 7.[»فِيهِ ساعاتٍ يستَجاب فِيها الدعاء و الْمسأَلَةُ      

ـ ] 8.[ در روز جمعـه هـست      ي سـاعات خاصـ    شود يمعلوم م . ديفرما يم» ساعات «تي روا ني در ا  يول ـ  هيـ عل (يعل  كـه   يوقتـ ) سالمال
رَ و       «: ديـ فرما ي جمله دارد كه م    كي آن   لي، بعد در ذ   »فَإِنَّ فِيهِ ساعاتٍ يستَجاب فِيها الدعاء و الْمسأَلَةُ       «: ديفرما يم ـوا أَنَّ الْخَيـلَماع و

 كـه   يتـ ي روا نيـ  خطبه و هـم در ا      نيهم در ا  . شود يعف م  و شرّ مضا   ري كه در روز جمعه خ     دي بدان يعني؛  »الْشَّرَّ يضَاعفَانِ يوم الْجمعةِ   
 ي هست كه آن زمان اثـرش بـر رو         ي است كه در روز جمعه ساعت مخصوص و زمان مخصوص          ني ا يكي. خواندم، دو مطلب هست   

 امـا   . مطلـب بـود    كيـ  نيـ ا.  باشد شتري ساعت خاص اثرش ب    كي ندارد كه سرتاسر روز مؤثر باشد، اما         ي منافات چيه.  است شتريدعا ب 
  .ميگو يمطلب دوم را در آخر بحث م

   نماز جمعهي تا نداي اول؛ از ظهر شرعساعت



 
٥٥

: ديـ فرما يكـه مـ   ) السالم هيعل( هست از امام باقر    تي روا كي اتيدر روا . روم ي م شيگام پ  به  سراغ آن ساعت؛ همچنان گام     مي برو حاال
»         دبع أَلُ اللَّهسةٌ لَا ياعةِ سعممِ الْجوفِي ي     اللَّه َطاهئاً إِلَّا أَعا شَيؤْمِنٌ فِيهالسالم هيعل(ي عل تي روا در است كه    هي كل ي همان كبرا  ني؛ ا »م (

 خـدا بـه او      نكهي مگر ا  طلبد، ي نم ي و حاجت  كند ي نم ي از خدا درخواست   ي هست كه بنده مؤمن    ي ساعت كيفرمود در روز جمعه     . هم بود 
 الـشَّمس   و هِي مِنْ حِـينِ تَـزُولُ      «: ديفرما يم) السالم هيعل(ام ساعت است؟ بعد امام باقر        است كه كد   نيحاال بحث در ا   . كند يعطا م 

 كه زوال شمس است، ي ظهر شرعيعني شود، ي كه ظهر ميموقع! كند ي محدودش م باي ز يليحضرت خ ] 9.[»إِلَى حِينِ ينَادى بِالصلَاةِ   
 حـضرت آن    بـا يچقـدر ز  ] 10.[ نماز جمعـه اسـت     ي در سوره جمعه و ندا برا      فهي شر هي اشاره به آ   ني كه ا  شود ي كه ندا داده م    يتا موقع 

  .دهند ي محيتوضساعت را 
   روز جمعهياني دوم؛ لحظات پاساعت

 جمـالت را  نيـ  كه حضرت اكنند ينقل م) هايعل اهللا سالم( كه از حضرت زهرا ام دهي را من دتي رواني هست كه ا گري د تي روا كي در
 غمبـر ي من از پديگو ي؛ م» إياهأعطَاه النَّبِي أنَّ فِي الْجمعةِ لَساعةً لَا يرَاقِبها رجلٌ مسلِم يسأَلُ اهللاَ عزَّوجلَّ فِيها خَيراً إلَّا          سمِعت«: فرمود

 يريـ ن سـاعت خ  هست كه اگر شخص مـسلمان مراقبـت داشـته باشـد و از خـدا در آ     ي ساعتكي كه فرمودند در روز جمعه      دميشن
 ي سـاعت  نيغمبر سؤال كردم ا   ي من از پ   ديگو ي؛ م »قَالَت فَقُلْت يا رسولَ اهللاِ أي ساعةٍ هِي       «. كند ي م تيبخواهد، مطمئنّاً خدا به او عنا     

 دي كـه نـصف خورشـ      يقع حـضرت فرمـود آن مـو       يعني؛  »قَالَ إذَا تُدلَّى نِصف عينِ الشَّمسِ لِلْغُرُوبِ      « است؟   ي چه وقت  ديكه شما گفت  
ـ       «:  دارد تيبعد در ادامه روا   .  كند دايهنگام غروب استتار پ    ت نِـصف عـينِ           ىو كَانَت فَاطِمةُ تَقُولُ لِغُلَامِها إصعد علَ أيـالـضِّرابِ فَـإذَا ر 

 برو به پشت بام و نگاه كن، هـر وقـت            فرمود يمش م  حضرت زهرا به غال    يعني] 11.[»الشَّمِس قَد تُدلَّى لِلْغُرُوبِ فَأعلِمنِي حتَّى أدعو      
  . دعا كنمخواهم ي باال بود، من را خبر كن؛ مدي كه موقع غروب، نصف خورشدي زمان فرا رسنيا

 اسـت كـه اوالً      نيـ هـا ا    كه به دست من آمده از آن       ي كردم؛ محصول  ي شما بررس  ي را برا  اتي روا ني گام به گام همه ا     طور ني هم من
امـا در روز  .  از جمله روز جمعـه گذارند؛ ي اجابت دعا اثر مي هستند كه روي عواملها نيدعا خودش كاربرد دارد، اما ا . ستزمان مؤثر ا  

 نماز جمعه شروع شود؛ دوم، هنگـام      نكهي وقت زوال شمس تا قبل از ا       يكي.  است شتري است كه اثرش ب    زمان و دو    تيجمعه دو موقع  
 لحظـات روز    ني آخـر  يعنـ ي شده باشد؛    اني نما دي از قرص خورش   ي مقدار كي.  نشده باشد و   غروب آفتاب كه هنوز تمام قرص پنهان      

.  دو زمـان مؤثرنـد     ني هفته، شب جمعه و روز جمعه، ا       امي باشم كه در ا    ه كرد يبند  مقدار جمع  ني بحث را به ا    ني من ا  نيبنابر ا . جمعه
  . كردماني بيد را هم تا حاش ي و كاربردي عمليها  و جنبه يبعد هم روند اثرگذار

   و عقاب شرّ در روز جمعه مضاعف استري خثواب
أَكْثِرُوا الْمسأَلَةَ فِي يومِ الْجمعةِ و الدعاء فَإِنَّ فِيهِ         «:  بود كه بعد از آنكه حضرت فرمود       نيبود، ا ) السالم هيعل (ي مطلب دوم كه در عل     اما

و  «:  جمله را هم اضافه كردند كه      ني، ا »مسأَلَةُساعاتٍ يستَجاب فِيها الدعاء و الْ      لَمـاع ةِ            او عـمالْج مو فَانِ يـضَاع الْـشَّرَّ يـ رَ و ؛ » أَنَّ الْخَيـ
 كه روز جمعـه  يري اعمال خيعني دارد؛ ري كاربرد از نظر دعاها و امور خ  كي زمان، دو كاربرد دارد؛      نيا!  چه شد  هي قض ني بب ايب! عجب
 از نظـر    ر،يـ  اعمـال خ   نيهم بود كه ا   ) وسلّم آله هيعل اهللا يصلّ( اكرم غمبري از پ  گري د تي چون در آن روا    شوند؛ يدو برابر م   ديده يم انجام  

  .شود ي هم دو چندان مفرتي ك،ي روز گناه كنني است؛ اگر در ابياز آن طرف هم عج. شود ي دو چندان مكيپاداش و اثر ن
  ستي نيگر ي و الاُبالحي روز تفرجمعه

»ةِ       وعمالْج موفَانِ يضَاعالْشَّرَّ ي رَ ووا أَنَّ الْخَيلَمنيـ  ايعنـ ي چـه؟  يعني. شود ي و شرّ در روز جمعه دو چندان مري كه خدي بدانيعني؛ » اع 
پـس  . شـود  ي هم مـضاعف مـ     ئاتتي س شود، ي كه حسناتت مضاعف م    طور ني است كه هم   ني عمل تو ا   ي رو گذارد ي كه م  يزمان اثر 

 است كه متأسفانه متداول است و از احكـام  ييزهاي چني و ايگر ي و روز الاُبالحي روز جمعه، روز تفر ي نكن اليخ!  را جمع كن   ستحوا
هـا را    حـرف نيـ  بر شـما كـه ا    يوا.  مردم شاد باشند   دي بگذار نديگو ي كه م  ها ني دنبال ا  دينكند برو .  و معارف ما به دور است      ياسالم

ها اسباب گناه را      آن ي و بعد هم برا    ديده ي سوق م  يگر ي گناه و الاُبال   ي از اسالم كه مردم را به سو       يرهاخب ي بر شما ب   ي وا د؛يزن يم
 در تـان ي كارهانيـ شما با ا. مي مردم را شاد كنميخواه ي ما مگري د نديگو ي م شود، يجمعه كه م  . ديكن ي م غاتي و تبل  ديكن يفراهم هم م  

؟ ! اسـت ي روز آزادگـر ي دشـود،  يروز جمعـه كـه مـ   . ديكي از گناهان مردم شر    ياري در بس  اشم. ديخبر ي ب امتي چون از ق   د؛يقعر جهنم 
 خـود   التي را هم به دنبـال اسـم تـشك         »ياسالم«وقت پسوند     آن د؟يشو ي هم آزاد م   هي و بند احكام شرع    دي از ق  ؟يزي از هر چ   يآزاد
  د؟يكش يم

گناهانت .  شرّ هم اثر دارد   ي رو گذارد؛ ي اثر م  رتي خ ي زمان فقط بر رو    ني ا  كه دي نكن الي خ د،ي را بدان  ني، ا »و اعلَموا « بود؛   ني ا غرضم
 نيـ  مرد و از ا    دي كه شما خواه   گفتند ي و م  كردند ي م ديدائم تأك ) نياجمع هميعل اهللا سالم(لذا است كه ائمه ما      . كند يرا هم دو چندان م    
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 شـان،  ي لحظـات زنـدگ    نيدر آخـر  . ديـ  كن اديـ  را ز  رتـان ي بـار خ   د؛ي نكن ني لذا حواستان جمع باشد؛ بار گناهتان را سنگ        د؛يرو ي م هنشئ
  . بودني هميسفارششان برا

  ! سفر آخرت باشآماده
: گفـتم . شاني لحظات زندگ  نيدر همان آخر  ) السالم هيعل( من وارد شدم بر امام حسن        ديگو ي بروم سراغ توسلم؛ جناده است كه م       من
»ولِ اهللاِ عِظْنِ   ايسنَ رحضرت فرمود. رمي بگيا  توشهدي كن؛ بگذاريا  مرا موعظهغمبر،ي پسر پي ا؛»ي ب :»اي نَـادةُ ج   و فَرِكلِـس ـتَعِداس 

 كـوچ   ي و بخـواه   ديات را قبل از آنكه عمرت به سر آ          جناده آماده سفر آخرتت باش؛ زاد و توشه        ي؛ ا »حصلْ زادك قَبلَ حلُولِ أَجلِك    
 بـه دنبـال تـو       مـرگ  اما بدان كه     ،ي هست اي جناده، تو دنبال دن    يا] 12.[»ك تَطْلُب الدنْيا و الْموت يطْلُبك     و اعلَم أَنَّ  «.  كن هي ته ،يكن

 ؟يخـور  ي را مـ ات ندهيچرا غم آ. فكني مي كه هستي است را بر روزامدهي كه ن ي جناده، غم و اندوه روز     يا.  تو است  ياست و از قفا   
 يا. ي هـست يگـر ي ددار نـه ي خزي جمـع كنـ  اي هرچه از اموال دن،يريگ ي قُوت تو است كه از آن بهره م از آنچه را كه  شي جناده ب  يا

 ي خـدا بـه سـو      تي جناده، از مذلّت معص    يا.  عقاب است و در شبهاتش عتاب است       اي حساب است و در حرام دن      اي دن حاللجناده، در   
  ... استنيآفر ي و خوارنيآفر ذلّتگناه .  استنيآفر اطاعت خدا عزّت. اي برونيعزّت اطاعت خدا ب

قطع شد و رنگ چهره     ) السالم هيعل( نفس امام حسن   دمي وقت د  كي گفت، ي جمالت را م   ني حضرت داشت ا   كه ني هم ديگو ي م جناده
 يها  لخته ني حضرت هست و ا    ي جلو ي طشت دميوارد شده بودم، د   ) السالم هيعل( كه بر امام حسن    ي من موقع  ديگو يم.  زرد شد  شانيا

 جنـاده،  يحضرت رو كرد به مـن و گفـت ا        . دي بن رسول اهللا، خودتان را معالجه كن       اي كردمعرض  . زدير ين از دهان مباركشان م    خو
 أسـود بـن     دميـ وارد شـد؛ د   )  الـسالم  هيـ عل (ني هنگام بود كه برادرش حس     ني در ا  ديگو ي معالجه كرد؟ م   شود ي م زيمرگ را به چه چ    

ـ )  السالمهيعل(ني كرد و برادر را در آغوش گرفت؛ حس      كت بود؛ تا چشمش به برادر افتاد، حر       ) السالم هيعل(نيابااألسود همراه حس    نيب
 دمي دوقت كي من فاصله داشتم، ديگو يم. نديگو ي با هم راز مدميد.  در كنارش نشست   د؛يرا بوس )  السالم هيعل( امام حسن  دگانيدو د 

  ...» راجعونهيّنا إلإنّا هللا و إ«:  أسود بن اباألسود بلند شدني ايكه صدا
   هاشمي به قمر بنتوسل
 جملـه   كيـ  خواهم يمن م .  دوست دارد  يلي توسل را خ   كي) هيعل اهللا صلوات( كه امام زمان     ام دهي شن طور ني شب جمعه است؛ ا    امشب

 يگـر ي پـس از د    يكـ ي جمعه   يها شب جمعه ماه مبارك رمضان است؛ شب      . ديخودم حاجت دارم، شما هم حاجت دار      . مي نگو شتريب
ا كـربال     نيـ  اداريـ بـه د )  السالمهيعل(ني حس نجايا. ميد چه شد و چه كر     ميدان ينم. گذرد يدارد م  ي وقـت صـدا  كيـ  بـرادر آمـد، امـ 

 روبـرو شـد؟     ياما با چـه وضـع     . با عجله آمد  )  السالم هيعل(ني؛ حس » أخاه ادرك أخاك   اي«: ديگو ي كه م  ديرا شن ) السالم هيعل(ابالفضل
 حـاال  ؛»ديـ  أخاه ما تراي«: و گفت)  السالمهيعل(نيرو كرد به حس) السالم هيعل(ابالفضل... »يآلن إنكسر ظهرا«:  است ايجمالتش گو 

  ... ببرم؛ ابالفضل گفت نبرها مهي تو را به خخواهم يگفت م)  السالمهيعل(ني حس؟ي بكنيخواه ي چه كار مگريد
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