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  :خواندن دعا تاثیر و فضیلت و اهمیت
 :مذاهب و ادیان سایر در دعا

 و است نیایش و دعا شود می محسوب انسان نیازهای جزء که مهمی مسائل از

  گیرد. یم نشأت آدمی ضمیر و فطرت از خداجویی مثل درست

 ادیان و مختلف ملتهای با و کنیم می خاکی کره این به سیاحتی و سیر وقتی

 کدام هر که بینیم می شویم، می روبرو آنها متفاوت رسوم و سنن و گوناگون

 را دنیا جای هیچ و دارند مخصوصی دعاهای و اذکار و اوراد خود برای

 پرستند می بت که آنها حتی. باشند نیاز وبی جدا دعا از مردمش که یابیم نمی

 الهی ادیان رسالت. خوانند می دعا و افتند می خاك به قد تمام با معابدشان در

 با ارتباط پناه در فقط سعادت این و است آخرت و دنیا در انسان سعادت

 و خالق با بنده ارتباط وسیله دعا که آنجا از و است میسر حقیقی مالك

 به خود هم پیامبران الهی، ادیان همه در بنابراین است خویش پروردگار

 آموختند، می مردم به را تقرب وسیله این هم و کردند می دعا خداوند درگاه

 موضعی در - مسیح - او که هنگامی و“: است آمده لوقا انجیل در چه چنان

 دعا خداوندا: گفت وی به شاگردانش از یكی شد، فارغ چون کرد، می دعا
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 1”.بیاموخت را خود شاگردان یحیی چه چنان نما، تعلیم ما به را کردن

 چه برای گفت ایشان به”دید خواب در را خود شاگردان وقتی مسیح همچنین

  2.نیفتید امتحان در تا کنید دعا برخاسته هستید، خواب در

 به که است شده بیان دعا مساله ،نیز دیگر آسمانی کتب در کریم قرآن جز به

  :شود می اشاره آن از نمونه چند

 کنید، دعا هرگاه: گفت خود شاگردان به ـ السالم علیه ـ عیسی حضرت .1

 تو اراده بپاید، تو ملكوت باد، مقدس تو نام آسمانی، در که ما پدر ای گویید

 روز به روز را ما کفاف نان شود، کرده نیز زمین در است آسمان در چنانچه

( ع)عیسی حضرت دعای نیز کریم قرآن در3”ببخش را ما گناهان و بده ما به

  114/ مائده .است آمده رزق طلب برای

 زبور نام به دارد کتابی اسرائیل بنی پیامبران از ـ السالم علیه ـ داود حضرت .2

 کتاب این از بخشهایی مضمون. است مناجات و دعا کتاب که مزامیر یا

 عنوان به. است( السالم علیهم)معصومین ائمه از وارده ادعیه و مناجات مطابق

 بده، گوش من سخنان به خداوند ای“: شود می آغاز چنین پنجم مزمور مثال

                                                           
 1»بند یازدهم، باب لوقا، انجیل . 1
  .44 بند ششم، و بیست باب متی، انجیل و ،46 بند دوم، و بیست باب .  همان، 2
  .4 ،3 ،2 بند یازدهم، باب . همان، 3
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 زیرا کن توجه فریادم آواز به من، خدای و پادشاه ای فرما، تامل من تفكر در

 را دعایم خدایا“: است آمده نیز شعبانیه مناجات در 4”.کنم می دعا تو نزد که

 راستی به... زنم می ندا را تو وقتی بشنو را ندایم و خوانم می را تو وقتی بشنو

  5”.ام ایستاده تو پیشگاه در که

 و باشد داشته وجود ماورایی و قدسی امری که دینی و مكتب هر در بنابراین

 تجلی مجال دعا بدانند، عالم مدبر و گرداننده را قدسی موجود آن ها انسان

 بیان به که چنان ندارد، ابراهیمی ادیان به اختصاصی دعا لذا، و کند، می پیدا

 حل ها آن از و خواندند می را کسانی و کردند می دعا نیز مشرکین قرآن

 به را( اهلل) بزرگ خدای ایشان که دانیم می و 6.خواستند می را مشكالتشان

 در یعنی بود الهی ربوبیت در آنها شرك و 7داشتند قبول جهان، خالق عنوان

                                                           
  .2 و1 بند پنجم، مزمور . زبور، 4
  .شعبان ماه اعمال الجنان، . مفاتیح 5
 اشاره آنها همه در که... و فاطر 14 و 13 حج، سوره 73 اعراف، سوره 197 و 194: آیات رك .  6

 من ماتدعون) خواستند می غیرخدا از را خود حاجت ولی کردند می دعا مشرکین و کفار که شده

 اهلل دون
 اشاره نكته این به زخرف 87 و زخرف 9 و زمر 38 و لقمان 25 عنكبوت، سوره 61 آیات رد.  7

  .است شده

 



WWW.DINIST.COM ]مروی بر اثرات دعا[  
 

 
7 

 لذا و. دانستند می او شریك را خدا جز به موجوداتی جهان امور اداره امر

  .دادند می قرار مخاطب خویش دعای در را موجودات همان

 

 

 :روانشناسان و علم نگاه از کردن دعا

 دعا تو گرفت، که دلت تنها. شناسد  نمی خاصی زمان و ماه و فصل دعا،

 تسبیح یا است بزرگ مادر سجاده یادگار که رسمی دیرین؛ رسم به کنی  می

 که آیینی و دین هر به. خدا زمینی های خانه در پیچیده آوای یا بزرگ پدر

 کرد باز راهی و دلت میان از شد جاری دعا که همین و کند  نمی فرقی باشی،

 استجابت را دعا بنشینی، استجابتش انتظار به که این بدون آسمان سوی به

 واقعیت و اند  انداخته ها واقعیت بر دست مجازها که عصری در. یابی  می شده

 برند  نمی حقیقت به راه و شوند  می خالصه روز ساعت 24 در تنها ها 

 و اند زده ”دعا“ درباره تحقیقاتی به دست دنیا سراسر در بسیاری دانشمندان

  .است باورنكردنی نتایجی حاصل،

 قرمز هاي گلبول براي دعا

 از تعدادی و گرفتند خون  نمونه نفر 32 از ”آنتونیوتگزاس سن“ در محققان

. شد  می ها آن ترکیدن و  ورم موجب که دادند قرار محلولی در را ها گلبول
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 های گلبول حفظ برای تا خواستند ای عده از آزمایش این با همزمان محققان

 ها آن به ها گلبول از رنگی تصاویری بیشتر، تجسم برای و کنند دعا قرمز

 آوری  شگفت طرز به نیایش و دعا کردند مشاهده شگفتی کمال در و دادند

  .کرد کند را ها گلبول ترکیدن روند

  آرامش براي دعا

 قرار دیگر اتاق در که افرادی آرامش برای تا خواستند ای عده از تحقیق در

 دعا مورد بدانند که این بدون دیگر افراد که بود این نتیجه و کنند دعا دارند

 و گرفت قرار بررسی مورد هم نتیجه همین حتی. شدند تر  آرام اند  گرفته قرار

 و جنگ فردی، های شكست چون وقایعی دنبال  به زمان طول در شد دیده

  بیماری به شدن مبتال احتمال و افتد  می خطر به بدن ایمنی سیستم که درگیری

 با شود،  می بیشتر گوارشی های  زخم و روده های  اختالل سكته، ، قلبی های

 صورت به بدن دفاعی سیستم دیگر فرد به فردی از آرامش احساس انتقال

 .شود  می تقویت غیرمستقیم

 گذرد  می ها آن از دعا که امواجی

 بر را دعا تاثیر که است درمانی دعا پروژهشگران از یكی ”استاکی  جك“

 ترتیب این به او آزمایش. است کرده بررسی بدن الكترومغناطیسی های  میدان
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 آزمایشگاه در را افراد بدن سطح و مغز در الكتریكی فعالیت میزان که بود

 کالیفرنیا در تر  طرف آن کیلومتر هزاران که حالی در گرفت، نظر زیر خود

 شگفت  هم باز  مطالعه نتیجه. کردند  می دعا افراد این برای مذهبی هایی  گروه

 شده دعا برایشان که کسانی بدن الكتریكی فعالیت میزان بین که چرا: بود آور 

 .داشت وجود فاحشی اختالف بود، نشده دعا برایشان که افرادی و بود

 فرد خود روي دعا تاثیر

 15 حدود چیزی یعنی 1993 سال در است؟ چگونه فرد خود روی دعا تاثیر

 گرفت انجام سال 26 طول در دولتی کارمند هزار10 روی تحقیقی قبل، سال

. کردند نمی دعا که کسانی هم و بودند دعا اهل افراد هم آنها، بین در که

 مشكالت خاطر به کردند نمی دعا که افرادی میر و مرگ میزان شد مشاهده

 سال در همچنین. بودند دعا اهل که بود افرادی از بیشتر بسیار عروقی و قلبی

 بودند کرده باز قلب جراحی عمل که نفر 250 روی دیگری تحقیق 1995

 ارتباط از که افرادی دسته آن دیدند حیرت کمال در دانشمندان و شد انجام

 هایی آن از کمتر بار 12 بودند، برخوردار بیشتری اجتماعی حمایت و مذهبی

 تحقیق از غیر به. شدند گریبان به دست مرگ با بودند ارتباط این فاقد که

 افراد روی تحقیقات این داشتند، سنگین جراحی های عمل که کسانی روی
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 امور انجام به عادت که افرادی میان در شد دیده و گرفت انجام هم عادی

 .داشت کمتری شیوع افسردگی بیماری داشتند، نماز و دعا قبیل از مذهبی

 کوانتوم فیزیک علم و دعا

 حمالت رساندن حداقل به جراحت، و زخم درمان ، باال خون فشار التیام

 آثار برای تحقیقات که بود نتایجی دیگر از اضطراب و سردرد بهبود قلبی،

 درخواست اینترنت، طریق از زیادی افراد امروز که جایی تا رساند ثبت به دعا

 دقیق طور   به هنوز چند هر فرستند،  می مذهبی های گروه برای را خود های

 و ها  تئوری اما است، چگونه عمل این مكانیسم که است نشده مشخص

 ”دوسی“ که جایی تا دارد وجود باره  این در بسیاری های  گمان و حدس

 موثر بسیار باره  این در را کوانتوم فیزیك علم نقش درمان، و دعا متخصص

 داد نشان که گرفت انجام مریلند در نفر هزار 91 روی تحقیقی. داند می

 خاطر به افراد دیگر از بیشتر روند،  نمی کلیسا به منظم طور به که افرادی

 53 افراد، این بین در خودکشی به اقدام و سپارند  می جان قلبی های  بیماری

 پزشكی، آموزش مرکز 30 آمریكا در که این جالب. است بیشتر درصد

 پزشكان از ای عده و دهند  می ارایه را پزشكی در ایمان تاثیر های درس
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 او بهبود برای بیمار، درمان شروع از پیش یا جراحی از بعد و قبل اگر معتقدند

 8.است تاثیرگذار بسیار بیمار بهبود در روند این شود، دعا

 

 

  اسالم  در دعا 

  تشیع و اسالم در دعا جایگاه

 به دعوت انسانها و شده نفی آن، اقسام همه به شرك اسالم، در که آنجا از

 برای کسی دیگر که چرا ـ یابد می تری تابناك ظهور دعا اند، شده ناب توحید

 همه افعال موحّد، مسلمان ـ بخواند را او تا نیست قایل استقاللی و قدرت خدا

 تیغ او اراده بدون که 9.داند می خداوند به منتهی سلسله یك در را عالمیان

 به ـ اعتزال اهل تفكرات در است ممكن چند هر. برید نخواهد را چیزی عالم

 با مسلمین فرق سایر اما. بگذارد ضعف به رو باور این ـ تفویض پذیرش دلیل

 جایگاه دعا که نكته این است ایشان همه پذیرش مورد که قرآن بر تكیه

                                                           
 به نقل از سایت تبیان هفته نامه سالمت  –سارا جمال آبادی .  8
  .است کرده خلق را اعمالتان و شما خداوند و صافات، 96 ؛«تعملون ما و خلقكم اهلل . و 9
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 روزه همه مسلمین، همه که زیباست چه و 10.مشترکند دارد اسالم در خاصی

 مستقیم راه به را ما خدایا المستقیم، الصراط اهدنا که کنند می تكرار بارها

  .کن هدایت

 برای خاص، ویژگی چند دلیل به تشیع مذهب اسالمی، مذاهب میان در اما

  .است گرفته نظر در واالتری و باال مكانت دعا

 اختیار و جبر بحث در االمرین بین امر پذیرش  تشیع، اختصاصات از یكی

 خدا اراده و ندارد استقالل خود فعل در نیرویی، هیچ آنها اساس بر که است

 همه در الهی قدرت  اگر، که است روشن و. است جاری افعال همه در

 انسان، کالن و خرد اعمال تمام در نیز او از طلب باشد، مؤثر عالمیان حرکات

 که اند فرموده ـ آله و علیه اهلل صلی ـ اسالم پیامبر لذا و یابد می ظهور محل

 کمك خدا از نیز مشكل این حل برای شد پاره کفشتان بند اگر حتی

 11.بگیرید

                                                           
 دارند باور حقیقت این به مسلمین همه و نیست شكی خواند می دعا به را انسان قرآن که این . در 10

 65 اعراف، 56 و 55 اعراف، 29 غافر، 60 اسراء، 110 بقره، 186 ـ از عبارتند دعا آیات از برخی ـ

  .غافر
 چهار چاپ از ،872 ص ،2 ج الحدیث، دار الحكمه، میزان محمد، شهری، ری .  محمدی 11

  .جلدی
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 از وبیش کاملند، انسان مظهر که است امامانی به اعتقاد تشیع، دیگر ویژگی

 بیشتر را خدا کس هر آمده، روایت در که چنان و شناسند می را خدا همه

 علیهم ـ بیت اهل ائمه 12.بود خواهد بیشتر نیز او دعای و مسألت بشناسد،

 السّالم علیه ـ المؤمنین امیر که چنان اند، بوده دعا اهل همه از بیش نیز ـ السّالم

 ـ السّالم علیهم ـ بیت اهل دعاهای13اند خواننده کننده دعا بسیار یعنی دعّاء را ـ

 از تر عمیق بسی اند، شده ناشی ای یافته وصال پاك جان از که آنجا از

 که ناب، است مضامینی از سرشار لذا و است، عادی انسان یك های دریافت

 در دعا. کند می سیراب را معرفت تشنه انسان نیاز، مورد های عرصه تمامی در

 رب با حجاب بی گفتگویی بلكه نیست، حاجات خواستن فقط ایشان، مكتب

. خالص عرفان و ناب عقاید از است ای آفریده ضمن در و. است العالمین

... و صباح و کمیل همچون المؤمنین امیر زیبای دعاهای سجادیه، صحیفه

 درخشان های گنجینه همه...  و ـ الساّلم علیه ـ حسین امام عرفه مناجات

 علیهم ـ بیت اهل محبین به شیعی عظیم تراث این. است الهی محبت و معرفت

                                                           
  .مسأله له اکثرهم سبحانه، باهلل الناس اعلم ـ السّالم علیه ـ علی االمام ،869 ص ،2 ج همان، . 12

 مكتبه القمی، الموحدی احمد تحقیق الساعی، نجاح و الداعی عده احمد، حلی، فهد . ابن 13

 حضرت برای صفت همین. باشد می ـ السّالم علیه ـ باقر امام از روایت ،33 ص تا، بی قم، الوجدانی،

  .است شده ذکر روایت در نیز ابراهیم
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 از را خود ،(متأسفانه) اسالمی مذاهب سایر که حالی در است، رسیده ـ السّالم

  .اند کرده محروم فیض منبع این

 فراوان های محرومیت و رنجها و فشارها شدن پذیرا دلیل به شیعه که عالوه به

 سالحی هیچ و مأمن هیچ نداشتن دلیل به خود، فراز و پرنشیب تاریخ طول در

 دعا که چرا است یازیده دست دعا دامان به سایرین از بیش مبارزه، برای

 14.است مؤمن سالح

 ناب توحید به هرچه اما است، نهفته انسانی هر ذات در دعا که آن نتیجه

 دعا لذا و است، ناب توحید تشیع گیرد، می بیشتری اوج دعا شویم، تر نزدیك

 خود به مذاهب و مكاتب سایر از واالتر و متمایز جایگاهی مكتب، این در نیز

 و آن عارفانه و الهی و نورانی پرمحتوا، عبارات که است داده اختصاص

  .است مدعا این گویای دلیل بهترین ها ادعیه این به همگان خاص گرایش

 :کریم قرآن در دعا ضرورت و لزوم

  .77ْفرقان، -ُدعاؤُُكمْ ْالَْلوْ ْرَبِّیِْبُكمْ ْیَ ع بَ ُؤاْماُْقلْ 
  .ندارد شما به اعتنایی من پروردگار نباشد دعایتان اگر بگو

                                                           
 .12 ص الداعی، عده . 14
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َتِجبْ ْاد ُعوِنیْرَبُُّكمُْْقالَْْوَْ ِبُرونَْْال ِذینَِْْإنْ َْلُكمْ َْأس  َتك  ُخُلونَِْْعباَدِتیَْعنْ َْیس  َْجَهن مََْْسَید 
ْ.60ْمومن،ْ-داِخرِیَنْ

 پرستیدن از که کسانی کنم تان اجابت تا بخوانید مرا: گفته پروردگارتان یعنی

  .شد خواهند وارد جهنم به خواری به ورزند می کبر من

 فرموده چنین آیه دو این تبیین و تفسیر در ـ الساّلم علیه ـ باقر محمد امام

 دعاست... یستكبرون الذین ان: فرماید می که خداوند کالم از منظور: است

 قرآن زیاد آیا شد سؤال گرامی آن از و15. باشد می دعا عبادت برترین که

 دعا: فرمود ـ الساّلم علیه ـ امام 16.کردن دعا زیاد یا است بهتر خواندن

 بگو ”...ابكم یعبو ما قل“: فرماید می متعال خداوند که ای نشنیده آیا خواندن،

  .ندارد اعتنایی شما به من پروردگار نباشد دعایتان اگر

   

  :روایات در دعا

  دعا فضیلت

                                                           
  .446 ص ،2 ج االسالمیه، الكتب دار کلینی، کافی، . 15
 .300 و 299 ص ،93 ج مجلسی، االنوار، بحار . 16
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 فی - عزوجل - اهلل الی االعمال احب: ـ السّالم علیه ـ امیرالمؤمنین عن .1

  ص ،2 ج کافی،. الدعاء االرض

 متعال خداوند نزد عمل محبوبترین: فرمودند ـ السّالم علیه ـ مؤمنان امیر 467

  .دعاست زمین، روی در

 الدعاء مع یهلك وال العبادت مخ الدعاء: ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ النبی عن . 2

  300 ص ،90 ج بحاراالنوار، .احد

 نابود دعاست اهل که کسی و است عبادت مغز دعا: فرمودند اسالم پیامبر

  .شود نمی

 من ما فقال افضل، العباده ای جعفر البی قلت: قال ابیه عن سدیر بن حنان . 3

 الشیعه، وسایل. عنده مما یطلب و یسئل ان من - عزوجل - عنداهلل افضل شیء

  30 ص ،7 ج

 عبادت بهترین پرسیدم ـ السّالم علیه ـ باقر امام از: گفت پدرم گوید حنان

 نزد که آنچه طلب و درخواست از خداوند نزد چیز هیچ فرمودند است، کدام

  .نیست بهتر است، خداوند

  دعا فواید
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 یرد اهلل الی طلب و هلل الدعا فان بالدعاء علیكم: ـ السّالم علیه ـ الكاظم عن .1

 470 ص ،2ج کافی،. قضی و قدر قد و البالء

 از درخواست و دعا که چرا کنید دعا: فرمودند ـ السّالم علیه ـ کاظم امام 

  .است شده حتمی و مقدر بال حالیكه در کند می دفع را بال خداوند

 اال تنال ال منزله - عزوجل - عنداهلل ان قال ـ السّالم علیه ـ الصادق عن. 2

  466 ص ،2 ج کافی،. بمساله

 که است منزلتی و مقام متعال خداوند نزد: فرمودند ـ السّالم علیه ـ صادق امام

  .رسید آن به توان می دعا با فقط

 شفاء فانه بدعاء علیك ـ السّالم علیه ـ ابوعبداهلل لی قال: قال کامل بن عالء . 3

 که کن دعا: ـ السّالم علیه ـ صادق امام. 470 ص ،2 ج کافی،  .داء کل من

 .است دردی هر شفای دعا

 :دعا فواید و آثار

 برترین از که دعا و شود آورده جا به خدا به تقرب نیت با باید عبادات

 که الهی خاص اولیای همچون. گیرد انجام باید نیت همین با تنها عبادتهاست

 تعالی حق اطاعت که کنند می دعا جهت آن از و هستند او اوامر محض تسلیم

 جز دعا از آنان هرچند. هستند راضی نه، یا بشود اجابت دعایشان لذا و است
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 هر که است فوایدی و آثار دارای دعا خود اما خواهند، نمی چیزی تقرب،

 شرایط و آداب که صورتی در البته شد، خواهد مند بهره آن از ای دعاکننده

  .کند رعایت را آن

  :کنیم می اشاره دعا فواید از برخی به روایات به توجه با مقاله این در

 شناخت برای الزم معرفت آوردن دست به دعا، شرایط از: معرفت کسب .1

 محتاج چیز همه در و است محض فقیر بداند انسان اینكه. خداست و خود

 بداند و است دیگران نیاز برآورنده و دیگران از نیاز بی خداوند و خداست

 کند اراده او را هرچه و شود نمی واقع خداوند اراده بدون چیزی هیچ که

 این با ”فیكون کن له یقول ان شیئا اراد اذا امره انما ”.شود می محقق درنگ بی

 اجابت باعث همین و کرد خواهد دعا اخالص با و وجود تمام با انسان معرفت

 لیؤمنوا و لی فلیستجیبوا“ آیه بیان در ـ السّالم علیه ـ صادق امام. شود می آن

 بخواهند را آنچه هر است قادر خداوند که بدانند مردم یعنی “: فرمایند می ”بی

 دعا استجابت عدم علت درباره حضرت آن از وقتی و ”.کند عطا آنان به

  ”.شناسید نمی را او که خوانید می را کسی شما چون “: فرمود پرسیدند،

 مشكالتی گرفتار خود روزمره زندگی در انسان گاهی: روانی آرامش .2

 فشار آمدن وارد “ و. است خارج توانش از آن کردن طرف بر که شود می
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 ایجاد اضطراب وی در آدمی توانمندیهای از فراتر کارهایی انجام برای

 حل راه بهترین ”.کند تحمل درازی مدت تواند نمی را اضطراب این و کند می

 با نیاز و راز و دعا آرامش، آوردن دست به و اضطراب بردن بین از برای

 کاری هر بر که خدایی. خداست با بنده ارتباط برقراری دعا که چرا خداست

 اگر که کند می برتر قدرتی به دلگرم و امیدوار را انسان ارتباط این. تواناست

  .کند می برطرف را ها سختی و فشارها آن راحتی به بداند صالح

 در پرداختن نیاز و راز به او با و خداوند با ارتباط برقراری: خودسازی .3

 قرآن. نباشد پروردگار خواست خالف او اعمال که است پذیر امكان صورتی

 داشته ایمان که کند می اجابت را کسانی دعای خداوند “: فرماید می کریم

 طلب و خدا با گفتن سخن پس( 26 شوری،) ”دهند انجام صالح عمل و باشند

 علیه ـ علی حضرت چنانكه. دارد الزم صالح عملی و پاك دلی او، از حاجت

 برای را درونتان و صالح را اعمالتان و باشید پرهیزگار ”:فرمایند می ـ السّالم

 اجابت به شرط چون و “. کند اجابت را دعایتان خداوند تا کنید خالص خدا

 دارد، خدا از درخواستی حقیقتا که کسی است، گناه ترك دعا، رسیدن

  .بود خواهد خود رفتار و اعمال مراقب
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 برای اول انسان است بهتر دعا استجابت برای: خودخواهی بردن بین از .4

 ـ الساّلم علیه ـ صادق امام چنانكه. خود برای سپس کند دعا دیگران

 مستجاب دعایش کند، دعا خود از قبل را مؤمن چهل کس هر “: فرمایند می

 از کسی وقتی ”:فرمایند می ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ پیامبر همچنین ”.شود می

 که چرا - کند دعا هم دیگران برای و - دهد عمومیت را آن کند می دعا شما

 با درونی مبارزه واقع در دیگران برای خیر طلب ”.دعاست اجابت باعث

  .است خودخواهی و طلبی انحصار

 قیامت در “: فرمایند می ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ اکرم رسول: دوزخ از نجات .5

 به: فرماید می جهنم مالك به خداوند ، ببرند جهنم به را ای عده شود می امر

 را صورتشان رفتند، می مساجد به آن با چونكه نسوزاند را پاهایشان بگو آتش

 دعا هنگام چون نسوزاند را دستهایشان و گرفتنشان وضو خاطر به نسوزاند

  ”...گرفتند می باال را دستها

 نفر چهار دعای “: فرمایند می ـ الساّلم علیه ـ صادق امام: فعالیت به تشویق .6

 روزی خدا از و بنشیند خانه در که است کسی آنها از یكی: شود نمی اجابت

 بدون کننده دعا “: فرمایند می ـ الساّلم علیه ـ علی حضرت و “. کند طلب

 نمی اجابت به او دعای گاه هیچ که است کمان بدون تیرانداز مانند عمل
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 را آن اجابت شرایط حداکثر باید کند دعا خواهد می واقعا که کسی. رسد

  .دعاست همراه کار شرایط آن از یكی. کند رعایت

 تعالی حق درگاه محبوب را انسان عبادتی هر انجام: خدا نزد محبوبیت .7

 قرآن در خداوند. است آن افضل بلكه و عبادات آن از یكی دعا و کند می

 ان “. کند می تمجید و تعریف کردنش دعا خاطر به ابراهیم حضرت از کریم

 آیه این بیان در السّالم علیه باقر امام( 75/هود)”منیب اوّاه لحلیم ابراهیم

  ”.کند می دعا بسیار که است کسی اواه ”:فرمایند می

 توان می دعا با اما است مخلوقات تمام دهنده روزی خداوند: روزی جلب .8

 ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ پیامبر. کرد جلب خود سوی به بهتری و بیشتر نعمتهای

 نازل زمین بر آسمان از باران قطرات عدد به روزی و رزق“: فرمایند می

 دهنده زیاده خداوند لكن کند، دریافت خود اندازه به کس هر تا شود می

 کنید درخواست بیشتری نعمتهای خداوند فضل از پس است

 تا هستند هم با بال و دعا “: فرمایند می ـ السّالم علیه ـ سجاد امام: بال دفع .9

 شده قطعی بال نزول حالیكه در حتی کند می دفع را بال دعا و قیامت روز

 دفع دعا با را بال امواج “: فرمایند می السّالم علیه علی حضرت و ”.باشد

  ”.کنید
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 ابعاد همه اسالم دین: جامعه به نسبت مسئولیت احساس روحیه تقویت .10

 را افراد همه. است داده قرار توجه مورد را انسان فردی و اجتماعی زندگی

 به امر قالب در را مسئولیت این و داند می مسئول جامعه و یكدیگر به نسبت

 یكی و است کرده واجب دین فروع از یكی عنوان به منكر از نهی و معروف

 به امر ”:فرمایند می امیرمؤمنان. داند می وظیفه این را دعا استجابت شرایط از

 همچنین و ”کند مستجاب را دعایتان خداوند تا کنید منكر از نهی و معروف

 را منكر از نهی و معروف به امر”:فرماید می فرزندانش به خود وصیت در

 هرچه شما بعد کند، مسلط شما بر را امت اشرار خداوند مبادا نكنید، ترك

 ”.نشود اجابت کنید، دعا

 دعا که چرا کنید دعا”:فرمایند می ـ السّالم علیه ـ صادق امام: دردها شفای .11

 ”دردهاست دهنده شفا

 ـ السّالم علیه ـ صادق امام: خدا نزد منزلت آوردن دست به .12

 رسد نمی آن به کسی که هست منزلتی و مقام متعال، خداوند نزد”:فرمایند می

 17 ”دعا و درخواست با مگر

 

                                                           
 حوزه فرهنگی های پژوهش و مطالعات مرکز - باقری حسین . محمد 17
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 :دعا استجابت عدم یا و استجابت عوامل
  :دعا استجابت عوامل

 است، آن اجابت اسرار دعا، درباره مسائل ترین اساسی و ترین مهم از یكی

 ناگوار حادثه یك وقوع جلو دعا با است ممكن چگونه و طور چه یعنی

  گردد؟ می برآورده فرد یك ونیاز عالقه مورد خواسته یا و شود می گرفته

 متعدد شرایط دعا، وسیله به انسان خواست شدن برآورده و دعا استجابت برای

 مورد چند به خالصه طور به جا این در که شده مطرح روایات در مختلف و

  :شود می اشاره

 اهل حال همه در انسان که است آن دعا اجابت در مؤثر شرایط از یكی .1

: فرمود می جدّم: فرمود ـ السّالم علیه ـ صادق امام باشد، خدا با مناجات و دعا

 چون زیرا( کنید دعا شوید گرفتار که آن از پیش) کنید دستی پیش دعا در

: شود گفته کند، دعا دنبالش و برسد او به بالئی و کند دعا بسیار ای بنده

 دعا ناگوار آمد پیش از بعد و نباشد، دعا اهل همواره اگر و آشناست، صدای

  18بودی؟ کجا تاکنون: شود گفته بدو نماید،

                                                           
، نشر بنیاد رسالت با ترجمه جواد 220، کتاب دعا، باب التقدم فی الدعا، ص 4اصول کافی، ج  .  18

 .مصطفوی
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 آلودگی هرگونه از انسان پاکی و طهارت دعا استجابت شرایط از یكی. 2

 و ادعیه و اذکار تأثیر مهم بسیار شرط: اند گفته لذا 19است، باطنی و ظاهری

 نبخشد، سودی زبان لقلقه صرف که است انسان طهارت آنها، نظائر و اوراد

 است فكر از عاری ذکر که زیرا بشود، هم دوری و قساوت موجب مبادا بلكه

 شخص و است نور بی چراغ حضور بی قلب و است حضور بی قلب یعنی

 که است کوری مثَل حضور بی ذکر مَثَل و است دور حقایق ادراك از نور بی

  20.است نور مشعل او دست در

 فرستادن صلوات شده مطرح فراوان روایات در که دیگر مؤثر شرایط از . 3

 از قبل ، ـ السّالم علیهم ـ اطهار ائمه و ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ اکرم پیامبر بر

. گیرد قرار صلوات لفّافه در دعا که ای گونه به است، دعا از بعد و دعا

 گاه هر: فرمود باره دراین انگیزی دل کالم در ـ الساّلم علیه ـ علی امیرمؤمنان

 ـ آله و علیه اهلل صلّی ـ اسالم پیامبر بر ابتدا داری، درخواستی سبحان خدای از

                                                           
  .ش 1362، نشر فجر، سال 42یم، ص حسن زاده آملی، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حك.  19
 1371، نشر انتشارات تشیع، سال 62، ص 6ذاکر و مذکور، فصل  حسن زاده آملی، رساله ذکر،.  20

 .ش
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 است آن از بزرگوارتر خدا زیرا بخواه، را خود حاجت سپس بفرست، درود

  21.دارد باز را دیگری و برآورده را یكی شده، درخواست حاجت دو از که

 شده، اصرار آن بر روایات در و است مؤثر دعا اجابت در که دیگر مسأله .4

 آمدی پیش گاه هر: فرمود ـ السّالم علیه ـ صادق امام است، جمعی دسته دعای

 نمود می دعا سپس کرد، می جمع را کودکان و زنان کرد، می غمناك را پدرم

 اجتماع هم با چهارنفر هیچگاه: فرمود چنین هم و 22.گفتند می آمین آنها و

 دعا آن اجابت با که این جز کند، دعا خدا درگاه به مطلبی برای که اند نكرده

  23اند شده جدا هم از

 نفوس کلّی اصل طور به: است گفته باره این در معنا اهل بزرگان از یكی

 های فضیلت از یكی و است، قوی الهی کلیّ نفس یك اثر را متحد مجتمع

 یا صفت یك انسانی هر که است این دعا مجتمع و ذکر حلقه و جماعت نماز

 انسان یك اگر فرض به و دارد را انسانی کماالت و خوب اوصاف از بیشتر

 آمده گرد های انسان بود، خواهد برکات نزول واسطه اندازه چه تا باشد کامل

                                                           
 .، ترجمه محمد دشتی361نهج البالغه، حكمت، .  21
، نشر بنیاد رسالت، با ترجمه جواد 241، کتاب دعا باب اجتماع فی دعا، ص 4اصول کافی، ج .  22

  .یمصطفو
 .   همان 23
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 تشكیل را او مثال و ظلّ یا و کامل انسان یك کانّ دعا، ذکر و صلوات در

  24بود خواهد برکات نزول مجتمع آن که دهند می

 :دعا استجابت موانع

 شود، دراز خداوند سوی به وقتی نیازمندی، دست هیچ روایات اساس بر 

 اصالح دعا فواید از یكی الاقل بزرگان از بعضی گفته به و گردد نمی بر خالی

 نصیب خدا به تقرّب و دعا سایه در که است استعداد زبان و ناطقه نفس جوهر

 سبب نشود، حاصل دعا با و باشد موردنظر حاجتی اگر امّا 25.شود می انسان

 چون  نماید، جستجو کارهایش و اعمال در باید انسان را اجابت عدم

 عمل با ارتباط بدون انسان دعاهای پذیرش عدم یا و حوادث و آمدها پیش

 عمل بین نسبت موارد از بعضی در بزرگان برخی گفته به گرچه نیست، انسان

 اندك طور به را موارد بعضی یا و کند درك است ممكن انسان جزاء و

 حوادث با عمل ارتباط درك از موارد از بسیاری در امّا کند، پیدا آگاهی

 برقرار آنها میان قطعی ارتباط امّا 26.است عاجز انسان دعا استجابت عدم نظیر

 تغیّر التی الذنوب اغفرلی اللهم“: آمده زمینه این در کمیل دعای در لذا است،

                                                           
 .ش 1371، انتشارات تشیع، سال 107حسن زاده آملی، رساله نور علی نور، ص  . 24
 .111همان، ص .  25
 .102، 100همان، ص .  26
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 التی الذنوب اغفرلی اللهم الدعاء، تحبس التی الذنوب اغفرلی اللهم النعم،

 را، ها نعمت سازد، می دگرگون که گناهانی برایم بیامرز خدایا ؛”البالء تنزل

 بیامرز خدا کند، می جلوگیری دعا اجابت از که گناهانی برایم بیامرز خدایا

  .شود می ناگوار حوادث نزول سبب که را گناهانی

 الهواء تظلم و الدعا تردّ التی الذنوب“: آمده روایات برخی در چنین هم و

 فكر تشویش باعث و دعا شدن رد سبب که گناهانی 27؛”الوالدین عقوق

  .است( مادر و پدر نارضایتی) والدین عاق شود می

 شرایط و آداب متعال خداوند محضر در که کند می اقتضا ادب اینكه خالصه

 در مؤثر عوامل مراعات با اگر و کنیم رعایت را دعاکردن باطنی و ظاهری

 های حكمت و ها مصلحت از گذشته نشد، مستجاب دعایمان دعا، استجابت

 چرا شویم جویا خودمان در را اساسی و مهم علت که است این حق الهی،

 دعا استجابت مانع و نموده حجاب ایجاد معصیت، و گناه اوقات اکثر در که

 مخرّب و منفی آثار و بوده مختلف های قالب در گناهان این که گردد می

 28. دارند دنبال به همواره را خود

                                                           
، نشر دار 421)فی تفسیر الذنوب(، ص  197و کفر، باب ، کتاب ایمان 2صول کافی، ج .  27

 .ش 1413التعارف للمطبوعات، بیروت، سال 
 مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه -محمد امین صادقی .  28
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 آشنایی با  دعاهاي معروف 
 

 دعاي کمیل:

حضرت فرمود: ای کمیل این دعا را حفظ نما، در هر شب جمعه یا در هر ماه 

و یا در هر سالی یك مرتبه آن را بخوان، تا از شر دشمنان در امان بمانی، 

  29.روزیِ تو فراوان گشته و گناهانت آمرزیده شود

که دعای کمیل را در شب  ،آقای سید محمد حسن قاضی سفارش می کردند

 .های جمعه بخوانید

این دعا از بهترین دعاهاست و دعاى خضر  عالّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده:

آن را به کمیل که از خواصّ اصحاب   پیمبر است.امیر المؤمنین علیه السّالم

در شبهاى نیمه شعبان و در هر شب  آن حضرت بود آموخت و نیز فرموده:

ده شدن درهاى شوکفایت از گزند دشمنان و گ  و براى شود، ىجمعه خوانده م

آن را   روزى و آمرزش گناهان سودمند است.شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس

متن این مرحوم حاج شیخ عباس قمی اند و  در کتابهاى دعاى خود آورده

                                                           
، 1هـ .ش، ج 1367ابن طاوس، علی بن موسی، االقبال االعمال، تهران، دارالكتب االسالمیه، .   29

 .188المین، ص؛ کفعمی، ابراهیم، البلد ا709ص
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در کلیات مفاتیح الجنان آورده  «مصباح المتهجه»گنجینه ملكوتى را از

 30.است

 .این دعا بهترین روش برای تربیت فرد و جامعه بیان شده استدر 

علیه نسبت این دعا به جناب خضر نیز صحیح می باشد، گرچه از امیرالمؤمنین 

 31نقل شده است. السالم 

 دعاي عهد:

 است.روایت شده  علیه السالم دعای عهد از حضرت امام صادق

 است. بامدادزمان خواندن این دعا هر 

فرمودند: هر کس چهل بامداد این دعا را بخواند از  علیه السالمامام صادق 

خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن  سالم اهلل علیها یاران امام حضرت قائم

حضرت از دنیا برود ,خداوند متعال او را زنده خواهد کرد تا در رکاب آن 

سندیده حضرت جهاد نماید و به شماره هر کلمه از این دعا پاداش هزار کار پ

. برایش نوشته میشود و هزار کار ناپسند از پرونده او محو می گردد
32 

                                                           
 . کلیات مفاتیح الجنان 30

لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: .  31

1/12091 
 . کلیات مفاتیح الجنان 32
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 :آثار ارزشمند خواندن دعاي عهد 

آن که در ثواب و اجر مانند آن است که در خدمت ایشان حاضر باشی  اول: 

آن که  :دوم. و در آنچه فرموده باشند، اطاعت و نصرت آنان را کرده باشی

آن که  :سوم .کمال، اخالص و ایمان می شود تجدید عهد موجب اثبات،

  .موجب توجه خاص و نظر آن حضرت نسبت به بنده می گردد

عالمان ربانی به پیروی از این حدیث، خواندن این دعا را در سیره عبادی خود 

قرار داده اند و هر صبح جزء تعقیبات دائمی نماز صبح آنهاست. چنان چه 

یه این گونه بودند و در اواخر عمر حضرت امام خمینی رحمت اهلل عل

صبح ها سعی کن این  ": شریفشان به یكی از نزدیكانشان مرتب می فرمودند

دخالت  عاقبت به خیریو را بخوانی چون در سرنوشت « دعای عهد»دعا 

 " .دارد

 ندبه 

زیارتى است که سیّد ابن طاوس نقل کرده،و فرموده:زائر دو رکعت نماز 

تا آخر،و این (( سالم اللّه الكامل التّامّ الشّامل)) :بگویدبخواند،و پس از آن 

به عنوان استغاثه به آن  ،نهج البالغه  زیارت را در فصل هفتم از باب اول

 مرحوم شیخ عباس قمی.شده است.نقل «کلم طیّب»از کتاب  حضرت
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فصلى در اعمال سرداب  «مصباح الزائر» گوید:سیّد ابن طاووس در کتاب

دعاى  و در آن فصل شش زیارت نقل کرده،پس از آن فرموده: مقدّس آورده

شود،و همچنین زیارتى که هر روز،موالى ما  مى  ندبه به این فصل ملحق

  شود،و آن زیارت هفتم صاحب االمر پس از نماز صبح به آن زیارت مى

شود،و دعاى عهدى که به خواندن آن در حال غیبت امر شده،و  حساب مى

خواهند از آن حرم شریف بازگردند  وقتى که مىدعایى که آن را 

چهار  بخوانند،آنگاه در کتاب خود به ذکر این چهار عمل شروع کرده است

-4دعاى عهد،-3زیارت پس از نماز صبح،-2دعاى ندبه، -1عمل عبارتند از:

.مستحب است دعاى ندبه را در چهار عید،یعنى .دعاى هنگام خروج از حرم

 33.روز جمعه بخوانندفطر و قربان و غدیر و 

 وجه نامگذاري دعاي ندبه

مند  نام دعاهایی که از خاندان پیامبر به ما رسیده و از خواندن آنها بهره

شویم، گاهی برگرفته از نام راویان آنهاست مانند دعای شریف کمیل که  می

به نام کمیل بن زیاد نخعی، راوی آن دعای مبارك، شهرت یافته و نیز دعای 

مالی که چون ابوحمزه از اصحاب حضرت علی بن الحسین سجاد ابوحمزة ث

                                                           
 کلیات مفاتیح الجنان.  33
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السالم، این دعا را از آن بزرگوار نقل کرده بدین نام مشهور شده است.  علیه

در بعضی موارد نام دعا برگرفتة از مضمون آن دعا است مانند دعای سمات، 

و  ها هاست و این دعا مشتمل بر نشانه زیرا سمات به معنی عالمات و نشانه

اسرار عجیب الهی است. و گاهی اسم دعایی برگرفته از کلماتی است که در 

خود آن دعا بكار رفته است، و دعای شریفه ندبه ممكن است از همین قسم 

خوانیم: وَ ایّاهُم فَلْیَنْدُبِ النّادِبُونَ که فعل مضارع و  باشد، زیرا در این دعا می

از قبیل قسم سوم باشد، زیرا این اسم فاعل ندبه ذکر شده است و ممكن است 

خیز و تعبیرات دل شكن است، که از  دعای مبارك پر از ندبه، مطالب گریه

 عمق جان یاران دلسوخته و دلباختة امام زمان ارواحنا فداه برخاسته است.

 در بیان فضیلت دعاي ندبه:

مالقات  سالم اهلل علیهابسیاری از اولیا با خواندن این دعا با حضرت مهدی 

 .داشته اند

محدث نوری نقل می کند در کنار حرم عسكریین علیه السالم شخصی بود به 

نام آ قا محمد به نقل از مادرش نوری در سرداب مشغول به خواندن دعای 

در آنجا می آیند و با او مالقات  سالم اهلل علیهاندبه بود که حضرت مهدی 

 .می کنند
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ق.( که یكی از مفاخر  1348انی )م مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفه

عصر و حسنات دهر بود، با تالشی طاقت فرسا به گردآوری این دعاها 

پرداخته، بیش از یكصد فقره از دعاهای ماثور از امامان نور، علیهم السالم، را 

در اختیار « مكیال المكارم »در این رابطه گرد آورده و در کتاب گرانسنگ 

 34شنا قرارداده استشیعیان دلسوخته و دردآ
 

مؤلف در مقدمه کتاب شرح می دهد که شبی در عالم رؤیا به محضر مقدس 

  :حضرت بقیة اهلل، ارواحنافداه، رسیده، حضرتش فرموده

مكیال المكارم فی »این کتاب را بنویس، عربی هم بنویس، و نام آن را 

.بگذار« فوائدالدعاء للقائم 
 35 

.یز ترجمه شده و در اختیار همگان قرار دارداین کتاب خوشبختانه به فارسی ن
 

36 

                                                           
34

نقل کرده داستان مال زین العابدین سلماسی در سرداب مقدس، که صدراالسالم همدانی آن را .  

.است
 

 

داستان مرحوم آیة اهلل حاج میرزا مهدی شیرازی که مرحوم عالمه قزوینی برای نگارنده نقل .  35

 .فرموده است
 .داستان مرحوم آیة اهلل میرجهانی، که نگارنده مكرر از زبان خودشان استماع نموده است.   36
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 زیارت عاشورا

شود،و شرح  زیارت عاشوراى معروفه است:که از نزدیك و دور خوانده مى

ذکر فرموده چنین است:محمّد «مصباح»که شیخ ابو جعفر طوسى در چنان آن

بن بزیع،از صالح بن عقبه،از پدرش،از حضرت باقر علیه السّالم   ابن اسماعیل

محرّم نزد قبر   وایت کرده:هرکه حسین بن على علیهما الساّلم را در روز دهمر

آن حضرت زیارت کند تا آنكه گریان شود،خدا را در روز قیامت مالقات 

ثواب دو هزار عمره،و دو هزار جهاد،که ثواب آن   وابى به اندازهثبا  کند،

طاهرین علیهم باشد که در خدمت رسول خدا و ائمه  همانند ثواب کسى مى

راوى گفت:فدایت شوم چه ثوابى است،براى  السّالم جهاد کرده باشد.

که در شهرهاى دور از کربال باشد،و برایش در مانند این روز رفتن به  کسى

سوى قبر آن حضرت ممكن نباشد؟فرمود:هرگاه چنین باشد به سوى صحرا 

وى آن حضرت به بیرون رود،یا در خانه خود،بر بام بلندى باال رود،و به س

سالم اشاره کند،و در نفرین کردن بر قاتلین آن حضرت بكوشد و پس از آن 

دو رکعت نماز بخواند.و این کار را در اوایل روز،پیش از زوال آفتاب انجام 

دهد،پس بر امام حسین علیه السّالم زارى و گریه کند و کسانى را که در 

ند،به گریه کردن بر آن حضرت امر ک تقیه نمى  اش هستند،هرگاه از ایشان خانه
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کند،و در خانه خود به اظهار جزع بر آن حضرت عزا بپا دارد و یكدیگر را به 

مصیبتشان به حسین علیه الساّلم تعزیت گویند،و من بر خدا براى ایشان همه 

آن ثوابها را ضامنم،هرگاه این عمل را بیاورند.گفتم:فدایت شوم این ثوابها را 

آرى من ضامن  :گردى؟فرمود شوى،و آنها را کفیل مى من مىبراى ایشان ضا

گفتم:یكدیگر را چگونه تعزیت  که این عمل را بجاآورد. و کفیلم براى کسى

 :گویند؟فرمود:بگویند

اَعْظَمَ اللّهُ اُجُورَنا وَاُجورَکُمْ بِمُصابِنا بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّالمُ وَجَعَلَنا وَاِیّاکُمْ مِنَ 

 .بینَ بِثارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ االِْمامِ الْمَهْدِىِّ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّالمُالطّالِ

و ما و  علیه السالم خداى بزرگ فرماید اجرهایمان را به مصیبتمان بر حسین

 اش امام مهدى از خاندان محمّد با ولىّ  شما را از خواهندگان خون او همراه

 .قرار دهدسلم صلی اهلل علیه و آله و 

حاجتى بیرون نروى،بیرون نرو،زیرا روز   و اگر بتوانى آن روز را به دنبال

شود،و اگر برآورده شود  نحسى است،که در آن حاجت مؤمن برآورده نمى

براى او مبارك نخواهد بود،و در آن خیر و رشدى نخواهد دید،و در آن روز 

رکه در آن نكند،چرا که ه  کدام از شما براى منزلش،البته چیزى ذخیره هیچ

روز چیزى ذخیره کند،در آن چیز برکت نخواهد دید،و براى او و اهلش که 
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گویا همه را با رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم   جهت آنها ذخیره کرده

انجام داده باشد و براى اوست مزد و پاداش مصیبت هر پیامبر و رسول و 

شد،از زمانى که حق تعالى وصىّ و صدّیق و شهیدى که مرده یا کشته شده با

بن   خلق فرموده دنیا را تا زمانى که قیامت بر پا شود.صالح بن عقبه و سیف

اند:علقمة بن محمّد حضرمى گفت:به حضرت باقر علیه السّالم  عمیرى گفته

هرگاه آن جناب را   به من دعایى تعلیم فرما که آن در این روز بخوانم گفتم:

ى که آن را بخوانم هرگاه او را از نزدیك از نزدیك زیارت کنم،و دعای

ام اشاره  سالم به جانب او از شهرهاى دور از خانه  زیارت ننمایم و بخواهم به

  کنم.به من فرمود:اى علقمه هرگاه آن دو رکعت نماز را بجاى آوردى به

سوى آنحضرت به سالم اشاره کن و در وقت اشاره به آنحضرت پس از 

درستى که هرگاه این کالم را   بهورا را بخوان. زیارت عاشگفتن تكبیر 

کنند،به آن زائران آنحضرت از  اى به آن چیزى که دعا مى گفتى،دعا کرده

مالئكه و خدا براى تو صد هزار هزار درجه بنویسد و همانند کسى باشى که با 

امام حسین علیه السّالم شهید شده باشد تا مشارکت کنى با ایشان در 

ناخته نشوى مگر در زمره شهیدانى که با آنحضرت شهید درجاتشان و ش
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اند و براى تو نوشته شود و زیارت هر پیامبر و رسولى و پاداش زیارت  شده

 37است. امام حسین علیه السّالم را از روزى که شهید شده  هرکه زیارت کرده

به نظر شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان زیارت عاشورا از ناحیه خود 

د متعال نازل شده و از احادیث قدسی است، چون شیخ عباس قمی، در خداون

آن حضرت از ))مفاتیح الجنان از امام صادق علیه السالم نقل می کند که: 

صلی اهلل  پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان از پیامبر اکرم

نقل می و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال  علیه واله وسلم

کنند که حضرت احدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که هر کس امام 

را با این زیارت، از دور یا نزدیك زیارت کند، زیارت او  علیه السالم حسین

را می پذیرم و خواهش و حاجت او را برآورده می کنم و فوز به بهشت و 

کس که  آزادی از جهنم را به او عطا می کنم و شفاعت او را در حق هر

 )).بخواهد قبول می نمایم

 در بیان فضیلت زیارت عاشورا

 زیارت عاشورا بال را دفع مى کند
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آیت اهلل حاج شیخ عبدالكریم یزدى حائرى اعلى اهلل مقامه مؤ سس حوزه 

 :علمیه قم مى فرمود

در اوقاتى که در سامراء مشغول تحصیل علوم دینى بودم ، در سامراء بیمارى 

شایع شد، و همه روزه عده اى مى مردند، روزى در منزل وبا و طاعونى 

استادم مرحوم سید محمد فشارکى اعلى اهلل مقامه بودم ، جمعى از اهل علم 

نیز حضور داشتند، ناگاه مرحوم آقا میرزا محمد تقى شیرازى رحمة اهلل علیه 

که در مقام علمى مانند مرحوم فشارکى بود، تشریف آوردند و صحبت از 

 .ى وبا و شیوع آن شدبیمار

مرحوم میرزا فرمود: اگر من حكمى بكنم آیا الزم است انجام شود؟ همه اهل 

 مجلس تصدیق کردند که آرى
ایشان فرمود: من حكم مى کنم که شیعیان ساکن سامراء از امروز تا ده روز 

مشغول زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را هدیه روح شریف نرجس خاتون 

رت حجة ابن الحسن صلوات اهلل علیه و على آبائه نمایند، تا والده ماجده حض

 .این بال از آنان دور شود

اهل مجلس این حكم را به تمام شیعیان سامراء رساندند و همه مشغول زیارت 

از میان شیعیان کسى نمى مرد، ولى همه روز عده اى دا، عاشورا شدند، از فر
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آشكار شد، برخى از اهل سنت  از اهل سنت مى مردند، و این مطلب بر همه

از شیعیانى که با آنها آشنا بودند مى پرسیدند، چرا از شما شیعیان کسى تلف 

نمى شود؟ آنها مى گفتند: ما زیارت عاشورا مى خوانیم ، آنها هم مشغول 

 خواندن زیارت عاشورا شدند و بال از آنها هم برطرف گردید،
تغیب از عالمه بزرگوار حضرت این جریان را شهید بزرگوار آیت اهلل دس

 .آقاى شیخ حسن فرید گلپایگانى از علماى طراز اول تهران نقل نموده اند

 دعاي توسل 

الّمه مجلسى رحمة اللّه فرموده است:در بعضى از کتابهاى معتبر از محمّد بن ع

اند که این دعا را از امامان علیهم السّالم روایت کرده و گفته  بابویه نقل کرده

 38.:در هیچ امرى آن را نخواندم مگر آنكه به زودى اثر اجابت آنرا یافتماست

 زیارت آل یاسین 

زیارت آل یاسین از جمله مشهورترین زیاراتی است که در توقیع حضرت 

به محمد حمیری گفته شده است. حضرت  سالم اهلل علیهصاحب الزمان 

درباره این زیارت به محمد حمیری فرمودند: هرگاه خواستید به واسطه ما به 

خداوند تعالی و نیز به سوی ما توجه کرده و روی آورید پس همان گونه که 
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سالم  22خداوند فرموده است بگویید: )سالم علی آل یاسین ...( این زیارت با 

با عترت پیامبر  سالم اهلل علیه ا گواه گرفتن حضرت مهدیشروع می شود و ب

 .تجدید عهد می کند صلی اهلل علیه وآله

 دعاي جامعه کبیره 

شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا از موسى بن 

خدمت حضرت هادى علیه السّالم   عبد اللّه نخعى روایت کرده که گفت

اللّه،مرا زیارتى با بالغت تعلیم فرما که کامل باشد،تا یابن رسول  عرض کردم:

اینكه هرگاه خواستم یكى از شما را زیارت کنم،آن را بخوانم.فرمود:چون به 

  :درگاه حرم رسیدى،بیایست و شهادتین را بگو یعنى

 دُهُ وَ رَسُولُهُ اَشهَدُاَن ال اِلهَ اِلَّا اللّه وَحدَهُ ال شَریكَ لهُ ، وَ اَشهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا عَب

دهم که معبودى جز خدا نیست،یگانه و شریكى ندارد،و گواهى  گواهى مى

 .که محمد بنده و فرستاده اوست

باید با حالت غسل باشى،چون داخل حرم شوى،و قبر را ببینى   در این هنگام

بایست و سى مرتبه اللّه اکبر بگو،سپس اندکى با آرامش و وقار راه برو،و در 

دیگر گذار،آنگاه بایست و سى مرتبه اللّه  این راه رفتن،گامها را نزدیك یك

ه اکبر بگو،تا صد تكبیر اکبر بگو،پس نزدیك قبر مطهّر برو و چهل مرتبه اللّ
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که مجلسى اول فرموده:وجه این صد تكبیر این  کامل شود.و شاید چنان

مبادا از  باشد،که اکثر طبایع مردم مایل به غلّو در حق محبوبان خود هستند،

عبارات امثال این زیارت گرفتار غلو و افراط در اعتقاد و سخن شوند،یا از 

 39. یر این اموربزرگى حق تعالى غافل گردند یا غ

زیارت جامعه کبیره از جمله کامل ترین زیارات می باشد که در آن می توان 

را زیارت کرد. عالمه مجلسی )ره( در این رابطه  علیهم السالمتمامی ائمه 

گفته است: در رویای صادقه امام رضا علیه السالم را زیارت کردم که مرا به 

 .خواندن این زیارت تاکید کرده است

ن زیارت از حضرت امام هادی علیه السالم نقل شده است. عالمه مجلسی ای

می گوید: در عالم مكاشفه امام زمان را دیدم و به خواندن زیارت مشغول 

 .شدم. بعد از اتمام آن، حضرت فرمودند: زیارت خوبی است

داستان سید رشتی را قبل از زیارت جامعه در مفاتیح الجنان مطالعه کنید که 

ولی عصر سالم اهلل علیه در تشرفی به ایشان آن توصیه ها را دارد. حضرت 

سید رشتی درراه حج است که از کاروان عقب می ماند و راه را گم می کند، 

در این موقع به محضر امام زمان سالم اهلل علیه مشرف می شود. نكته ی 
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ورا ظریف در این تشرف این است که اگر راه را گم کرده باشید زیارت عاش

را بخوانید تا راه را پیدا کنید، جامعه کبیره ونماز شب بخوانید تا مسیر حق را 

 ببینید و در صراط مستقیم بیفتید.

 وارث زیارت 

از امام صادق  از صفوان جمّال روایت کرده: «مصباح» شیخ طوسى در کتاب

استدعا حسین علیه السّالم اجازه خواستم،و   علیه السّالم براى زیارت موالیمان

نمودم،براى من جهت زیارت آن حضرت دستور العملى ذکر کند،که به آن 

به زیارت اقدام کنم،فرمود:اى صفوان،پیش از حرکت به سفر،سه   صورت

و عیال خود را نزد خویش   روز روزه بدار،و روز سوم غسل کن،پس اهل

.آنگاه جمع کن و چنین بگو اللّهم انىّ استودعك تا آخر دعا که قبال ذکر شد

با آب  دعایى تعلیم او فرمود که وقتى به فرات برسد بگوید.سپس فرمود:

  فرات غسل کن،به درستى که پدرم مرا از پدرانش علیهم السّالم خبر داد که

همانا فرزند من حسین،پس از  رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:

کند،و از فرات غسل   رتمن در کنار فرات کشته خواهد شد،هرکه او را زیا

 .نماید،گناهان او بریزد و مانند روزى شود که مادر او را به دنیا آورده است

 :چون غسل کنى در حال انجام غسل بگو
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بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ نُورا وَ طَهُورا وَ حِرْزا وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ 

  اهَةٍ اللَّهُمَّ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی وَ اشْرَحْ بِهِ صَدْرِی وَ سَهِّلْ لِی بِهِ أَمْرِیآفَةٍ وَ عَ

  

و نگهدارنده،و   به خدا،و با خدا.خدایا آن را قرار ده روشنى و پاك کننده

شفاى از هر درد و بیمارى و آفت و آسیب،خدایا دلم را با آن پاك کن،و 

 .ان آسان گردان ام را بگشاى،و کارم را با سینه

نماز   چون از غسل فارغ شوى دو جامه پاکیزه بپوش،و در مشرعه دو رکعت

در )) :بجاى آر،که آن همان مكانى است که حق تعالى درباره شأنش فرمود

هایى است نزدیك یكدیگر،و بوستانهاست از انواع انگور،و  زمین قطعه

ه رسته،و غیر دو تا از کشتزار و باغستانهایى است از خرما،دو تا از یك ریش

شوند،و بعضى از آنها را بر  یك اصل روییده شده،به یك آب،آبخورده مى

چون از نماز فارغ شوى،با حالتى )).دهیم بعض دیگر از میوه زیادتى مى

آرام،و همراه با وقار به جانب حائر حرکت کن،و گامهاى خود را کوتاه 

دارى برایت حجّ و عمره  برمى درستى که خداى تعالى براى گامى که  بردار،به

نویسد،و با دل فروتن و دیده گریان راه برو و بسیار کن ذکر اللّه اکبر و ال  مى

اله االّ اللّه و ثنا بر خدا،و صلوات بر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و 

را.و بسیار کن لعنت بر قاتالن آن   به ویژه صلوات بر حسین علیه الساّلم
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بیزارى جستن از کسانى که در ابتدا،پایه ظلم و جور بر اهل بیت  حضرت و

و زیارت را  علیهم السّالم را بنا گذاشتند.هرگاه به درگاه حائر رسیدى بایست

 40بخوان.

 سماتدعاي 

است،که خواندن آن ( دعاى عطا و بخشش) این دعا معروف به دعاى شبوّر

دعا از   نماند که ایندر ساعت آخر روز جمعه مستحب است و پوشیده 

دعاهاى مشهور است و بیشتر علماى گذشته بر خواندن این دعا مواظبت 

سیّد ابن طاووس و  ع(شیخ طوسى و)جمال االسبو نمودند.در)مصباح( مى

کتب کفعمى به سندهاى معتبر از جناب محمّد بن عثمان عمروى رضوان اهلل 

باقر علیه السّالم و امام علیه که از نوّاب حضرت صاحب االمر بود از حضرت 

صادق علیه السّالم روایت شده عالّمه مجلسى رحمه اللّه این دعا را همراه با 

که در  دعا چنان  ذکر نموده است.این )بحار( شرح در کتاب

 41در مفاتیح الجنان نیز ذکر شده است. کتاب)مصباح(شیخ آمده
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 امین اهلل زیارت 

 .است نقل شده  کتابهاى زیارتى و مصابیحباشد و در تمام  در نهایت اعتبار مى

این زیارت از جهت متن و سند از بهترین زیارات  عالّمه مجلسى)ره(فرموده:

بر آن مواظبت نمایند،درباره   علیهم السالم هاى ائمه است و باید در تمام روضه

این زیارت به سندهاى معتبر از جابر،از امام باقر علیه الساّلم روایت 

زیارت امیر المؤمنین علیه السّالم   شده:حضرت زین العابدین علیه السّالم به

زیارت امین اهلل را آمد،و در کنار قبر آن حضرت ایستاد و گریست و 

 42خواند.

 جوشن کبیر 

در کتابهاى بلد االمین و مصباح کفعمى آمده،از حضرت سیّد این دعا 

از پدر ایشان از جدّ بزرگوارش حضرت رسول صلى  الساجدین علیه السّالم،

این دعا را جبرئیل براى آن حضرت در یكى از  روایت شده:  اللّه علیه و آله

 اى که زره سنگینى بر تن آن جناب بود به گونه درحالى جنگها فرود آورد،

جبرئیل عرضه  آن بدن مبارك آن حضرت را به درد آورده بود.  که سنگینى

ه( یا محمّد پروردگارت به تو سالم میرساند و میفرماید:این جوشن)زر داشت:
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را از تن خود بیرون کن و این دعا را بخوان که براى تو و امّتت موجب ایمنى 

جاى بیان تمام است.سپس شرحى در فضیلت این دعا ذکر فرموده که اینجا 

کنیم از جمله آنكه هرکه آن را بر  آن نیست ولى به برخى از آن اشاره مى

افكند و و هرکه آن را در  کفنش بنویسد،خدا به احترام آن او را به آتش نمى

مندى را  اول ماه رمضان با نیّت خالص و دلى پاك بخواند،حق تعالى بهره

آفریند که خدا را تسبیح و  شته مىهفتاد هزار فر  کند،و براى وى روزى او مى

نقل   تقدیس کنند و ثوابش را براى او قرار دهند.در ادامه نیز فضیلت زیادى

کرده تا آنكه فرمود:هرکه آن را در ماه رمضان سه بار بخواند،خدا بدن او را 

گرداند،و دو فرشته  کند،و بهشت را براى او واجب مى بر آتش جهنم حرام مى

رد تا او را از گناهان حفظ کنند،و در طول زندگى خود در گما را بر او مى

امان خدا باشد و در پایان روایت آمده:امام حسین علیه السّالم فرمود:پدرم 

على بن ابیطالب علیه السّالم به حفظ این دعا وصیّت کرد،و نیز اینكه آن را بر 

ش ترغیب کفن ایشان بنیوسم و به اهل خود تعلیم دهم و آنان را به خواندن

این دعا مشتمل بر هزار نام از نامهاى خدا است و اسم اعظم نیز در آن  .نمایم

 شود، ىم گوید:از این روایت دو نكته استفاده حاج شیخ عباس قمی .است
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ر د که عالّمه بحر العلوم اوّل:استحباب نوشتن این دعا بر کفن چنان

 :به آن اشاره فرموده است«الدرّة»کتاب

 شَهادَةُ االِْسْالمِ وَاالِْیمانِ               یُكْتَبَ باالْکْفانِوَسُنَّ اَنْ 

 (گواه بر اسالم و هم بر ایمان     شد مستحب نوشتن بر اکفان)

 وَالْجَوْشَنُ المَنْعُوتُِ بِاالْمانِ                 وَهكَذا کِتابَةُ الْقُرْانِ 

 (جوشن آن دعاى امن و امان و          و هم نوشتن کتاب قرآن)

دومّ:استحباب خواندن این دعا در اوّل ماه رمضان،و امّا درباره قرائت آن در 

خصوص شبهاى قدر باید گفت، ذکرى از آن در این روایت نیامده است ولى 

آن را در ضمن اعمال «زاد المعاد»عالّمه مجلسى قدس سره روحه در کتاب

اى از روایات نیز وارد شده که  ارهشبهاى قدر ذکر نموده است و در پ

را در هر یك از شبهاى قدر بخوانند.و براى ما در این مقام «جوشن کبیر»دعاى

در هر صورت این  .فرمایش عالّمه مجلسى احلّه اللّه دار المقام کافى است

هاى خداست  دعا مشتمل بر صد بند است،و هر بندى مشتمل بر ده نام از نام

 :اید گفتکه در آخر هر بند ب

 سُبْحانَكَ یا ال اِلهَ اِالّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ 
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بگوید و در «بسم اللّه»آمده است که در آغاز هر بند«بلد االمین»و در کتاب 

 :آخرش

هِ وَ خَلِّصْنا مِنَ سُبْحانَكَ یا ال اِلهَ اِالّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ

 النّارِ یا رَبِّ یا ذَاالْجَاللِ وَاالِْکْرامِ یا اءرْحَمَ الرّاحِمینَ 

بر محّمد و   منزّهى تو اى که معبودى جز تو نیست،فریادرس فریادرس

خاندانش درود فرست و ما را اى پروردگار از آتش رهایى بخش،اى 

 43.نمهربانا  ترین سرچشمه هیبت و کرامت،اى مهربان

 عرفه دعاي 

این دعا چون دعاى موقف عرفات و  :مرحوم حاج شیخ عباس قمی گوید

وهفتم صحیفه کامله  چهل  بسیار طوالنى بود ذکر ننمودیم و در این روزهاى

آن حضرت را با خشوع و دلشكستگى بخوان،که دعایى است مشتمل بر تمام 

اش باد.از جمله دعاهاى  درود خدا بر انشاء کننده  مطالب دنیا و آخرت،که

الشّهدا علیه السّالم است.بشر و بشیر  مشهور این روز دعاى حضرت سید

اند،که بعد از ظهر روز عرفه در صحراى  غالب اسدى روایت کرده  پسران

عرفات خدمت آن حضرت بودیم،پس با گروهى از اهل بیت و فرزندان و 
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شیعیان،با نهایت خاکسارى و خشوع،از خیمه خود بیرون آمدند،و در جانب 

یش را بسوى کعبه نمودند و دستها را چپ کوه ایستادند،و روى مبارك خو

 44.برابر صورت برداشتند مانند مسكینى که طعام طلبد،و این دعا را خواندند

 افتتاح دعاي 

در دعا در شب های ماه رمضان بسیار مورد توجه است. همانطور که در 

اعمالى که باید در شبهاى رمضان بجا آورد،و آن چند عمل مفاتیح هم آمده: 

دعای افتتاح یازدهم:در هر شب از ماه رمضان  .و...افطار نمودن  اوّل: است:

 45خوانده شود.

 ابوحمزه ثمالی 

نقل از  شیخ طوسى به«مصباح»در کتابیكی از زیبا ترین مناجات ها است که 

حضرت امام زین العابدین علیه السّالم در ماه  ؛ابو حمزه ثمالى آمده است

رسید این دعا را  ایستاد و چون سحر مى بیشتر شب را به نماز مى  رمضان

 46.خواند مى
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 مجیر دعاي 

ین دعا در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول ا

حضرت   نصلى اللّه علیه و آله روایت شده و دعایى است که جبرئیل براى آ

بلد »هنگامى که در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و کفعمى در

این دعا را ذکر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره «مصباح»و«االمین

روزهاى سیزدهم و ) «ایام البیض»کرده،از جمله اینكه هر که این دعا را در

شود،هرچند به  مىماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده ( چهارهم و پانزدهم

هاى باران و برگهاى درختان و ریگهاى بیابان باشد.و خواندن آن  عدد دانه

نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه  بیمار و اداى دین و بى  براى شفاى

 47.سودمند است

 یستشیر

از امیر المؤمنین علیه السّالم نقل  «مهج الدعوات» سیّد ابن طاووس در کتاب

صلى اللّه علیه و آله این دعا را به من تعلیم داد و امر کرده:حضرت رسول 

فرمود آن را درهرحال و براى هر سختى و آسانى بخوانم و نیز آن را به 

تا حق تعالى را   جانشین خود تعلیم دهم و خواندن این دعا را ترك نگویم
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ه یا على این دعا را هر صبح و هر شام بخوان زیرا ک مالقات کنم و نیز فرمود:

ابىّ بن کعب،به پیشگاه حضرت رسول  .گنجى از گنجهاى عرش الهى است

صلى اللّه علیه و آله التماس کرد که آن حضرت فضیلت این دعا را بیان 

خواهد به  حضرت اندکى از ثواب بسیار آن را بیان فرمود.هرکه مى نماید،

 48.مراجعه نماید«مهج الدعوات»کتاب

 مشلول 

یعنى:جوانى که به سبب گناهش ) «المأخوذ بذنبهالشاب »موسوم به دعاى

نقل «الدعواتمهج »ین دعا از کتابهاى کفعمى وا گرفتار عذاب حق شده

شده،و دعایى است که آن را امیر المؤمنین علیه الساّلم به جوانى که به خاطر 

داد،جوان این دعا را خواند ش در حقّ پدرش شل شده بود آموز   گناه و ستم

صلى اللّه علیه و آله را در خواب دید که دست مبارکش را  و حضرت رسول

او کشید و فرمود:بر اسم اعظم خدا محافظ کن که کار تو به خیر   بر اندام

 49.که سالم شده بود خواهد بود،پس بیدار شد درحالى
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 دعاي صباح حضرت امیر المومنین علیه السالم

اللّه این دعا را در  عالّمه مجلسى رحمه گوید:مرحوم حاج شیخ عباس قمی 

آن همراه با توضیح ذکر کرده و  هو در کتاب صلوا «بحار» کتاب دعاى

مشهور است ولى من آن را در کتابهاى معتبر جز   این دعا از دعاهاى فرموده:

و نیز فرموده است:مشهور  در کتاب مصباح سیّد ابن باقى رحمه اللّه نیافتم.

که سیّد ابن باقى خواندن آن  درحالى خواندن این دعا پس از نماز صبح است

را پس از نافله صبح روایت نموده است و به هر کدام عمل شود مناسب 

 50.است

 دعای عشرات

هاى آن تفاوت دیده  این دعا از دعاهاى بسیار معتبر است و ما بین نسخه

شده طوسى نقل   از کتاب مصباح المتهجّد شیخ در نهج البالغهشود. مى

در هر صبح و شام مستحب است و بهترین وقت براى  .خواندن آناست

 51.خواندن آن بعد از عصر جمعه است
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 دعاي جوشن صغیر

تر از شرح جوشن کبیر نقل  این دعا در کتابهاى معتبر به شرحى گسترده

فرموده که این دعا دعایى است   شده،و کفعمى در حاشیه کتاب بلد االمین

عبّاسى کشتن حضرت موسى بن جعفر بس بلند و پر ارج و هنگامى که هادى 

علیهما السالم را قصد کرد آن حضرت این دعا را خواند در نتیجه جدّش 

رسول خدا صلّى اللّه و علیه و آله را در خواب دید که به ایشان فرمود:حق 

این دعا در کتاب مهج الدعوات سیّد  .خواهد کرد  تعالى دشمن تو را هالك

بین نسخه کفعمى و سیّد اختالف وجود دارد ابن طاووس نیز نقل شده ولى 

 52.شده استموافق کتاب بلد االمین نقل  در نهج البالغه که 

  کساء حدیث 

 سالم زهرا حضرت انصاری، جابر نقل به که است این کساء حدیث خالصه

 وسلم آله و علیه اهلل صلی خدا رسول پدرم حضور به روزی: فرمود علیها اهلل

 احساس بدنم در: فرمود دادم را سالمش جواب کرد، سالم من به رفتم،

 شما به که ضعفی از خدا به را تو دهم می پناه بابا ای: گفتم کنم، می ضعف

 آن به مرا بیاور را یمانی( روپوش) کساء! فاطمه ای: فرمود.  است شده عارض
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 رسول چهره به نگاه پوشاندم، را حضرت آن بدن و آوردم را آن من بپوشان،

 می چهارده شب ماه همانند دیدم نمودم، وسلم آله و علیه اهلل صلی خدا

 جواب و کرد سالم و آمد  السالم علیه حسن پسرم ای لحظه از پس.  درخشد

 خوش بوی گویی ، شنوم می تو نزد در خوشی بوی گفت دادم، را سالمش

 زیر جدت آری گفتم است، وسلم آله و علیه اهلل صلی خدا رسول جدم

 اجازه وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر از السالم علیه حسن است، پوشش

.  داد اجازه وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر برود، پوشش زیر نیز او که طلبید

 پیامبر طلبید، اجازه و آمد السالم علیه حسین ترتیب همین به ای لحظه از پس

 السالم علیه علی حضرت سپس داد، اجازه نیز او به وسلم آله و علیه اهلل صلی

 و علیه اهلل صلی خدا رسول طلبید، اجازه ترتیب همان به سالم از پس و آمد

 خدا رسول خواستم، اجازه خودم من سپس داد، اجازه نیز او به وسلم آله

 زیر در تن پنج ما که آن از پس داد، اجازه نیز من به وسلم آله و علیه اهلل صلی

 طرف دو وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر شدیم، جمع( پوشش و عبا) کساء

 :گفت و کرد اشاره آسمان به راست دست با و گرفت را پوشش آن

 گوشتشان هستند، من صمیمی و خاص و مخصوص بیت اهل ها این! خدایا)) 

 داده، آزار مرا داد آزار را آنها که هر است، من خون خونشان و من، گوشت
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 در آنها با که هر با من نموده، اندوهگین مرا نمود اندوهگین را آنها که هر و

 در او با من است، مسالمت در آنها با که هر و هستم، ستیز در است، ستیز

 آنها با که هر و دشمنم، او با است دشمن آنها با که هر و هستم، مسالمت

 و صلوات! خدایا هستم، آنها با من و منند از آنها دوستم، او با ، است دوست

 هرگونه و بده، قرار آنها و من بر را رضوانت و آمرزش و رحمت و برکات

 ((فرما پاك کامال را آنها و گردان، دور آنها از را پلیدی

 زمین و ها آسمان همه من آسمانم ساکنان ای و فرشتگانم ای: فرمود خداوند

 دوستی طفیل به مگر نیافریدم را کشتی و دریا و ستارگان و خورشید و ماه و

 در! پروردگارا: کرد عرض جبرئیل.  هستند پوشش تحت در که تن پنج این

 کیانند؟ پوشش این زیر

 عبارتند که اند، رسالت معدن و نبوت، بیت اهل ها این: »فرمود متعال خداوند

 دهی می اجازه آیا: گفت جبرئیل«  فرزندانش و شوهرش و پدرش و فاطمه از

 جبرئیل داد، اجازه او به خداوند باشم؟ آنها نفر ششمین تا بروم آنها نزد نیز من

: گفت آنها، به الهی مخصوص تحیات و سالم ابالغ از پس و آمد آنها نزد

 و ماه و زمین و ها آسمان همه سوگند جاللم و عزت به فرماید می خداوند»

 سپس.«  آفریدم شما دوستی و شما وجود طفیل به فقط را دریا و خورشید
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 داد، اجازه او به وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر طلبید، ورود اجازه جبرئیل

 خداوند: گفت وسلم آله و علیه اهلل صلی خدا رسول پدرم به خطاب جبرئیل

 :فرمود وحی چنین شما به

 خداوند((  تطهیر یطهرکم و البیت اهل الرجس عنكم لیذهب اهلل یرید انما))

 کامال و رکند، دو بیت اهل شما از را گناه و پلیدی هرگونه خواهد می فقط

 .(( سازد پاك را شما

 ماجرای یادآوری فراوان بسیار ثواب وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر سپس

. است استثنایی و مهم بسیار که کرد بیان شیعه محافل در را کساء
53 

 مناجات امیر المومنین علی )ع( در مسجد کوفه 

مناجات موالی یا موال، مناجاتی است که حضرت امیر )ع( و همه ائمه 

 طاهرین )ع( با آن خدا را می خوانده اند. 

امام علی )ع( مكرر این مناجات را می کردند و بیهوش می شدند بعد از 

می  ه است،فكر می کردند امام علی )ع( از دنیا رفتکه خواندن دعا، برخی 

می گفتند: در میان نخلستان حضرت مناجات می آمدند به حضرت زهرا )س( 

                                                           
 . محمد المسلمین و االسالم حجة، محمدی اشتهاردی، 237ماهنامه پاسدار اسالم، شماره . 53
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کرد و در بین مناجات ناله ای زد و بعد از دنیا رفت، حضرت زهرا )س( می 

مرتبه از خوف خدا غش می کنند.  70فرمودند، حضرت نمرده، بلكه شبی 

54برای عالم قیامت! که من زاد و توشه ام کم است و راه زیاد...
 

 
  

                                                           
 . به نقل از آیت اهلل مجتهدی  54
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 دعا در نماز 

 بعد از فرایض می توان خواند  دعاهایی که

این دعاها به نام تعقیبات مشترکه در کلیات مفاتیح الجنان آمده است. این 

امروزه، دعاها بسیار زیبا، و دارای معانی ژرف و محتوایی غنی است. متاسفانه 

توجه می شود و جا کمتر به این دعا ها در برخی از مساجد و نمازخانه ها 

احیای این سنت تالش بیشتری داشته دارد که مداحان و سخنرانان، نسبت به 

باشند. لذا می توانند با نصب این دعا در مساجد و نمازخانه ها هر ماه را نسبت 

 به حفظ کردن و خواندن این دعا بعد از نماز اهتمام داشته باشد.

 :چنین میخوانىآمده که دنبال هر فریضه  درصحیفه علویّه

ْالیُ ب رُِمُهِْال حاُحْ ْالْیُ َغلِّطُُهْالّسا ئُِلوَنَْوْیاَْمن  ٍعَْوْیاَْمن  َْسم  ٌعَْعن  َغُلُهَْسم  ْالَْیش  یاَْمن 
ْگوئىِْالهىْهِذِهْ َْمغ ِفَرِتَكْوْنیزْمى َمِتَكَْو ْرَح  َْحالَوَة ِوَكَْو َْعف  الُمِلحِّیَنَْاِذق نىْبَ ر َد

حاَجٍةِْمن َكْاِلَی هاَْوْالَْرغ َبٍةِْمن َكْفیهاِْااّلْتَ ع ظیمًاَْوْطاَعًةَْوِاجابًَةَْصلوتىَْصل ی ُتهاْالْلِْ
ُْسُجوِدهاَْفالْتُؤْ ْرُُكوِعهاَْاو  ْنَ ق ٌصِْمن  ْكاَنْفیهاَْخَلٌلَْاو  َلَكِْالىْماْاََمر تَنىْبِِهِْالهىِْان 

ْبِال َقُبوِلَْوْال ُغف رانِْ نىَْوْتَ َفض ل َْعَلى  ْ . اِخذ 
ى کسیكه گوش دادن به سخنى از گوش دادن به سخنى دیگر او را باز ا

  نمیدارد و درخواست بیشمار خواهندگان به اشتباهش نمیاندازد،اى آنكه
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است نمیكند،بچشان مرا از خنكى گذشت  اصرار اصراکنندگان آزرده و خسته

 است نماز من،آنرا بجا آوردم نه به  و شیرینى رحمت و آمرزشت معبود!این

خاطر نیاز و رغبتى از سوى تو به آن،بلكه تنها از جهت تعظیم و اطاعت 

دستور و اجابت آنچه که مرا به آن فرمان دادى معبودا اگر عیب و نقصى در 

بود مرا مؤاخذه مكن و بر من با پذیرش عبادات و آمرزش   رکوع و سجودش

 .کاستیها تفضّل کن

ر صلى اللّه علیه و آله و سلّم براى و نیز در پى هر نماز،این دعا را که پیامب

 :تقویت حافظه به امیر المؤمنین تعلیم داد میخوانى

ْبِاَل واِنْ ْاال ر ِض َل َْاه  ْیَا ُخُذ ْال َْمن  ُْسب حاَن َلَكِتِه َْمم  ِل َْاه  َْعلى ْالیَ ع َتدى َْمن  ُسب حاَن
َعل ْلىْفىْقَ ل بى َوِْعل ماًْْال َعذاِبُْسب حاَنْالر ُؤِفْالر حیِمْاَلّلُهم ْاج  ماًْ َوْفَ ه  نُوراًَْوَْبَصراًْ

ْ . ِان َكَْعلىُْكلَِّشىٍْءَْقدیرٌْ
منزه است پادشاهى که بر زیردستانش ستم نمیكند،منزه است خدایى که اهل 

نواز  آن خداى بنده   زمین را به عذابهاى رنگارنگ گرفتار نمینماید،منزه است

فهم و دانش،مسلّما تو بر هر چیز  مهربان.خدایا قرار ده در دلم نور و بینایى و

 .توانایى
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نوشته شیخ شهید نقل است که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله  و از دست

میخواهد خداوند در قیامت اعمال زشتش را بر او عرض   و سلّم فرمود:هرکه

 :نكند و پرونده گناهانش را نگشاید،باید این دعا را بعد از هر نماز بخواند

ْكاَنَْذن بىْاَلّلُهم ْ َْذن بىْاَلّلُهم ِْان  َمَتَكَْاو َسُعِْمن  َْعَملىَْوِْان ْرَح  َْمغ ِفَرَتَكْاَر جىِْمن  ِان 
َمَتَكْ ْرَح  ْاَب  ُلَغ َْان  َْاه ال ْاَُكن  َْلم  ِْان  ْاَلّلُهم  َْذن بى ِْمن  َْاع َظُم ُوَك ْفَ َعف  َْعظیمًا ِعن َدَك

ُلَغنىَْوْتَْ ْتَ ب   ٌلَْان  َمُتَكَْاه  َمِتَكْیااَر َحَمْالّراِحمیَنْفَ َرح  ٍءْبَِرح  ُْكل َشى  َْسَعنىْاِلَن هاَْوِسَعت 
تر و مهربانى تو از گناه  بار خدایا!همانا آمرزش تو از عمل من امیدوارکننده 

تر است،بار خدایا!اگر گناهانم نزد تو بزرگ است،گذشت تو از   من گسترده

یابى رحمت تو نیستم،امّا  ه دستگناه من بزرگتر است،بار خدایا!اگرچه شایست

چیز را   رحمت تو سزاوار است به من برسد و مرا فرا گیرد،زیرا رحمتت همه

 .!ترین مهربانان فرا گرفته است، به حق مهربانیت اى مهربان

آنگاه هر حاجت که دارى از خدا بخواه.شیخ کفعمى فرموده:پس از هر 

 نمازى میگویى:

َْوْ ِْامامًا ْبَِعِلىٍّ َْو ْنَِبّیًا ْوآِلِه َْعَلی ِه ِْبُمَحم ٍدَْصل ىْالّلُه َْو ْدینًا ْوبِااِلس الِم ْرَبًّا َرضیُتْبِالّلِه
َْوْ َْوُْمَحم ٍدَْوَْعِلىٍّ َْوُْمَحم ٍدَْوَْجع َفٍرَْوُْموسىَْوَْعِلىٍّ بِال َحَسِنَْوْال ُحَسی ِنَْوَْعِلىٍّ

ْال ْال َخَلِف َْو ْال َحَسِن ِْمن  َْو ْاَتَ َوّلى ِْبِهم  ْقاَدًة َْو ْساَدًة َْو ْاَئِم ًة ْالس الُم َْعَلی ِهُم ّصاِلِح
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ْال ُمعافاَةِْفىْ َْو َْوال عاِفَیَة َو ئَ ُلَكْال َعف  ِْاّنىَْاس  ْاَتَ بَ ر ُءْپسْسهْمرتبهْبگو:ْاَلّلُهم  َاع دا ئِِهم 
ْالدُّن یاَْوْاال ِخَرِةْ.

اسالم،و نبوت محمد که درود خدا بر  خشنودم به پروردگارى خدا،و دیانت

او و خاندانش باد، و امامت على،و به حسن و حسین و على و محمد و جعفر و 

موسى و على و محمد و على و حسن و یادگار شایسته)حضرت مهدى(درود 

بر آنان باد،که امامان و سروران و پیشوایانم باشند به آنان دوستى می ورزم و 

 .جویم میاز دشمنانشان بیزارى 

 پس سه مرتبه بگو:

 بار خدایا از تو بخشش و تندرستى و آسایش را در دنیا و آخرت خواستارم.

 دعاهایی که در ماه رمضان خوانده می شود 

و آن بر چهار بخش است،بخش اوّل:اعمالى که در هر شب و هر روز این ماه 

لیهم بجا آورده شود.سیّد ابن طاووس از امام صادق و موسى بن جعفر ع

السّالم روایت کرده که فرمودند:در ماه رمضان از اوّل آن تا آخر آن پس از 

 :هر فریضه بخوان

ٍرْ ْأَب  َقی َتِنيِْفيُْیس  َْما َْعاٍم ُْكلِّ ِْفي َْو ِْفيَْعاِميَْهَذا ْال َحَراِم ْبَ ی ِتَك ْار زُق ِنيَْحج  الل ُهم 
ِلِني ُْتخ  ْال َْو ِْرز ٍق َْسَعِة َْو َْعاِفَیٍة َْو ْال َمَشاِهِدِْْمن َك َْو ْال َكرِیَمِة ْال َمَواِقِف ْتِل َك ِمن 

ِخَرِةْ ن  َیاَْوْاْل  الش رِیَفِةَْوْزِیَارَِةْقَ ب ِرْنَِبیَِّكَْصَلَواُتَكَْعَلی ِهَْوْآِلِهَْوِْفيَْجِمیِعَْحَواِئِجْالدُّ
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ُرِْمَنْال َْ أَُلَكِْفیَماْتَ ق ِضيَْوْتُ َقدِّ ِْليْالل ُهم ِْإنِّيَْأس  ِرِْمَنَْفُكن  َلِةْال َقد  ُتوِمِْفيْلَی   م ِرْال َمح 
ُروِرَْحجُُّهم ْ ُْحج اِجْبَ ی ِتَكْال َحَراِمْال َمب   تَُبِنيِْمن  َْتك  ال َقَضاِءْال ِذيْالْیُ َردَُّْوْالْیُ َبد ُلَْأن 

ْا َْو َْسیَِّئاتُ ُهم  ُهم  َْعن   ْال ُمَكف ِر ُْذنُوبُ ُهم  ْال َمغ ُفوِر َْسع یُ ُهم  ُكوِر َْوْال َمش  ْتَ ق ِضي ِْفیَما َعل  ج 
ُْتِطیَلُْعُمِريْ]ِفيْطَاَعِتكَْ ُرَْأن  ْرِز ِقيَْوْتُ َؤدَِّيَْعنِّيَْأَمانَِتيَْوَْدی ِنيْْتُ َقدِّ [َْوْتُ َوسَِّعَْعَلي 

ْال َعاَلِمینَْ ْ . آِمیَنَْرب 
که  خدایا زیارت خانه محرّمت را در امسال و در هر سال نصیبم کن،تا زمانى

تندرستى و گشادگى روزى،و محرومم نكن مرا از آن   در آسانىام دارى  زنده

اماکن گرامى،و مشاهد شریف خیز و زیارت قبر پیامبرت که درود تو بر او و 

خدایا از تو   بر خاندانش باد،و در تمام حاجات دنیا و آخرت یاور من باش

نمایى،از فرمان  کنى و مقدّر مى کنم در آنچه که حكم مى درخواست مى

شود، و به حكم دیگر  مى در شب قدر،از حكمى که برگشت داده نمىحت

گردد،اینكه مرا در شمار زائران خانه محترمت بنویسى،آن زائرانى  تبدیل نمى

و آمرزیده است   که پاك و خالصانه است زیارتشان و پذیرفته است تالششان

ى،و کن گناهشان،و نابود شده است بدیهایشان،و قرار ده در آنچه حكم مى

ام را فراوان کنى،و امانت  و روزى  نماى اینكه عمرم را طوالنى سازى مقدّر مى

 و قرضم را ادا نمایى،دعایم را اجابت کن اى پروردگار جهانیان

 :و پس از نمازهاى واجب بخوان
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َْكمِْ ْال َعِظیُمْال ِذيْلَی َس ْأَن َتْالر بُّ ْرَِحیُم ْیَا َْغُفوُر ْیَا َْعِظیُم ْیَا َْعِليُّ َْشيْ یَا ُْهَوْْث ِلِه َْو ٌء
َتُهَْوَْفض ل َتُهَْعَلىْالشُُّهوِرَْوُْهَوْ َْكر م َتُهَْوَْشر ف   َتُهَْو ٌرَْعظ م  الس ِمیُعْال َبِصیُرَْوَْهَذاَْشه 
ُرْرََمَضاَنْال ِذيْأَن  َزل َتِْفیِهْال ُقر آَنُْهًدىْ َْوُْهَوَْشه  ُرْال ِذيْفَ َرض َتِْصَیاَمُهَْعَلي  الش ه 
ْ َْجَعل تَ َهاَْخی راِْمن  ِرَْو ْال َقد  َلَة ْلَی   َْجَعل َتِْفیِه ْال ُفر قَاِنَْو ْبَ ی َِّناٍتِْمَنْال ُهَدىَْو ِللن اِسَْو
َْتُمنُّْ ِْبَفَكاِكْرَقَ َبِتيِْمَنْالن اِرِْفیَمن  َْعَلي  َْعَلی َكُْمن  َْوْالْیَُمنُّ ٍرْفَ َیاَْذاْال َمنِّ أَل ِفَْشه 

َمِتَكْیَاَْأر َحَمْالر اِحِمیَنَْعَلی ِهَْوَْأد خِْ ْل ِنيْال َجن َةِْبَرح 
اى بلندمرتبه،اى بزرگ،اى آمرزنده،اى مهربان،تویى پروردگار بزرگى که 

نیست،و اوست شنواى بینا،و این ماهى است که به آن   چیزى همانندش

عظمت و کرامت و شرافت بخشیدى و بر سایر ماهها برترى دادى،و ماهى 

اش را بر ما واجب نمودى،و آن ماه مرضان است که قرآن را  هاست که روز

در آن فرود آوردى،براى هدایت مردم و بیان دالیل روشن از هدایت و تمیز 

حق از باطل،و شب قدر را در آن قرار دادى،و آن را از هزار ماه بهتر 

ساختى،اى صاحب منت که بر تو منّتى گذاشته نشود،بر من به آزادى از آتش 

ترین  که بر آنها منّت نهى،و وارد بهشتم گردان اى مربان ت نه،در جمع آنانمنّ

 .مهربانان

و شیخ شهید در مجموعه خود از «بلد االمین»و«مصباح»شیخ کفعمى در

حضرت   اند که آن حضرت رسول صلّى اللّه و علیه و آله روایت کرده
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خواند،حق فرمود:هرکه این دعا را در ماه رمضان،پس از هر نماز واجب ب

 :بیامرزد.و آن دعا این است  تعالى گناهان او را تا روز قیامت

ُْكل َْجائٍِعْاللْ  ِبع  ُْكل َْفِقیٍرْالل ُهم َْأش  ِلْال ُقُبوِرْالسُُّروَرْالل ُهم َْأغ ِن ُهم ْالل ُهم َْأد ِخل َْعَلىَْأه 
ُْكلَِّْمدِْ ُْكل ُْعر یَاٍنْالل ُهم ْاق ِضَْدی َن ُس ُْكل ْاك  ُروٍبْالل ُهم ْرُد  ُْكلَِّْمك  َْعن  یٍنْالل ُهم ْفَ رِّج 

ِفْْ ْاش  ْالل ُهم  ِلِمیَن ْال ُمس  ْأُُموِر ْفَاِسٍدِْمن  ُْكل  َْأص ِلح  ْالل ُهم  َْأِسیٍر ُْكل  ُْفك  َغرِیٍبْالل ُهم 
ْسُْ َْغی ِّر  ْالل ُهم  ْبِِغَناَك ْفَ ق َرنَا ُْسد  َْمرِیٍضْالل ُهم  ْاق ِضُْكل  َْحاِلَكْالل ُهم  ِن ِْبُحس  َْحالَِنا وَء

ُْكلَِّْشيْ  ْ . ٍءَْقِدیرٌَْْعن اْالد ی َنَْوَْأغ ِنَناِْمَنْال َفق ِرِْإن َكَْعَلى
نیاز کن،خدایا هر  خدایا دل اهل قبور را شاد کن،خدایا هر تهیدستى را بى

قرض هر بدهكارى اى را بپوشان،خدایا  اى را سیر کن، خدایا هر برهنه گرسنه

اى را برطرف کن، خدایا هر غریبى را به وطن  را ادا کن.خدایا غم هر غمزده

بازگردان،خدایا هر اسیرى را آزاد فرما،خدایا هر فسادى را در کار مسلمانان 

اصالح گردان، خدایا هر بیمارى را درمان ده،خدایا راه تهیدستى ما را با 

به خوبى حال خود تغییر ده، خدایا وام ما توانگریت ببند،خدایا بدحالى ما را 

 .نیاز کن،همانا تو بر هرچیز توانایى را بپرداز،و ما را از تهیدستى بى

 دعاهایی که در قنوت می توان خواند 

در قنوت نماز هر دعایی را به هر زبانی می توان خواند. اما چه زیباست که 

 این دعا ها از قرآن  و کالم معصومین انتخاب شود. 
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 نمونه ای از این آیات را برای شما در اینجا جمع آوری کردیم : 

ن  َیاَْحَسَنًةَْوِفيْاْلِخَرِةَْحَسَنًةَْوِقَناَْعَذاَبْالن اِر.ْبقرهْآیهْ    201ْرَب  َناْآتَِناِْفيْالدُّ
به ما در دنیا نیكى عطا کن ! و در آخرت نیز نیكى مرحمت فرما!  !پروردگارا

  !آتش نگاه دارو ما را از عذابِ 

ْال َكاِفرِینَْ ِم َْعَلىْال َقو  ْوانُصر نَا َْأق َداَمَنا َْوثَ بِّت  ِْفيَْأم رِنَا َرافَ َنا َْوِإس  ُْذنُوبَ َنا ْلََنا ْاغ ِفر  .ْرب  َنا
   147ْآلْعمرانْ
گناهان ما را ببخش ! و از تندرویهاى ما در کارها، چشم پوشى  !پروردگارا

 و ما را بر جمعیّت کافران ، پیروز گردان  کن ! قدمهاى ما را استوار بدار!

ْلََناُْذنُْ ْآِمُنوا ْبَِربُِّكم َْفآَمن اْرَب  َناْفَاغ ِفر  ْر ب  َناِْإن  َناَْسِمع َناُْمَناِدیًاْیُ َناِديِْلإِلیَماِنَْأن  وبَ َناْوََكفِّر 
 193َْعن اَْسیَِّئاتَِناَْوتَ َوف  َناَْمَعْالب  َراِر.ْآلْعمرانْآیهْ

ما صداى منادى ]تو[ را شنیدیم که به ایمان دعوت مى کرد که :  !ردگاراپرو

)به پروردگار خود، ایمان بیاورید!( و ما ایمان آوردیم ؛ پروردگارا! گناهان ما 

 و بدیهاى ما را بپوشان ! و ما را با نیكان ]و در مسیر آنها[ بمیران  ! را ببخش

َْوِإنْلْ  ْأَنُفَسَنا َنا ْظََلم  ْرَب  َنا ْال َخاِسرِیَن ِْمَن ْلََنُكوَنن  َنا َْوتَ ر َحم  ْلََنا ْتَ غ ِفر  اعرافْآیهْ .  م 
23ْ 

ما به خویشتن ستم کردیم ! و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى  !پروردگارا

 ، از زیانكاران خواهیم بود 
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َنا ُمْسلِِميَن  َنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفَّ   126اعراف  .  َربَّ

بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! ]و آخرین درجه شكیبائى را به ما 

  (! مرحمت فرما![ و ما را مسلمان بمیران

ْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا  َنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهيِّ   10کهف آيه .  َربَّ

براى ما  ما را از سوى خودت رحمتى عطا کن ، و راه نجاتى !پروردگارا

 فراهم ساز 

َعل َناْلِل ُمت ِقیَنِْإَماًماْ َْأز َواِجَناَْوُذرِّی اتَِناْقُ ر َةَْأع ُیٍنَْواج  ْلََناِْمن  74ْْفرقانْآیهْ .  رَب  َناَْهب 
پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنى چشم ما قرارده ، و ما را براى 

 ! پرهیزگاران پیشوا گردان

ْلِّل ِذیَنْآ ِْفيْقُ ُلوبَِناِْغالا َعل  یَماِنَْواَلَْتج  َوانَِناْال ِذیَنَْسبَ ُقونَاْبِاِل ِ ْلََناَْوِِلِخ  َمُنواْرَب  َناْاغ ِفر 
 10ْحشرْآیهْ.  رَب  َناِْإن َكَْرُؤوٌفْر ِحیٌمْ

ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در  !پروردگارا

هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنان قرار مده ! پروردگارا، تو مهربان و دل

 رحیمى

ِمْال َكاِفرِیَن.ْبقرهْآیهْ َْأق َداَمَناَْوانُصر نَاَْعَلىْال َقو  ًراَْوثَ بِّت  َناَْصب      250ْرَب  َناَْأف رِغ َْعَلی  
پیمانه شكیبایى و استقامت را بر ما بریز! و قدمهاى ما را ثابت  !پروردگارا

 بدار! و ما را بر جمعیّت کافران ، پیروز بگردان 
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َْكَماَْحَمل َتُهَْعَلىْالْ  َناِْإص ًرا ِمل َْعَلی   طَأ نَاْرَب  َناَْوالََْتح  َْأخ  نَاِْإنْن ِسیَناَْأو  تُ َؤاِخذ  ِذیَنْرَب  َناْالَْ
َنآْأَنَتَْمو الَنَاِْمنْقَ ب ِلَناْرَب ْ  ْلََناَْوار َحم  َناَْواَلُْتَحمِّل َناَْماْاَلْطَاَقَةْلََناْبِِهَْواع ُفَْعن اَْواغ ِفر 

ِمْال َكاِفرِیَن.ْبقرهْآیهْ    286ْفَانُصر نَاَْعَلىْال َقو 
اگر ما فراموش یا خطا کردیم ، ما را مؤاخذه مكن ! پروردگارا!  !پروردگارا

ر ما قرار مده ، آن چنان که ]به خاطر گناه و طغیان ،[ بر تكلیف سنگینى ب

کسانى که پیش از ما بودند، قرار دادى ! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را 

و آثار گناه را از ما بشوى ! ما را ببخش و در  !نداریم ، بر ما مقرّر مدار

ت کافران رحمت خود قرار ده ! تو موال و سرپرست مایى ، پس ما را بر جمعیّ

 ، پیروز گردان 

َك أَنَت  َنا الَ ُتِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة إِنَّ َربَّ

اُب    8آل عمران آيه .  اْلَوهَّ

دلهایمان را، بعد از آنكه ما را هدایت کردى ، ]از راه حق [  !پروردگارا

 منحرف مگردان ! و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش ، زیرا تو بخشنده اى 

همچنین با دقت و سلیقه می توان قسمت هایی از ادعیه و مناجات هایی که از 

صاء اهل بیت به ما رسیده است را گلچین کرده و آن را در قنوت خواند. اح

 موارد از باب نمونه اشاره می کنیم.لذا به برخی از  ممكن نیست،در این مورد 
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ُمُهَْدوآٌءْ ِلُكِْاالْالدُّعا َءْفَِان َكْفَ ّعاٌلِْلماَْتشاُءْیاَْمِنْاس  ْالْیَم  ِْلَمن  یاَْسریَعْالرِّضاِْاغ ِفر 
ُرُهِْشفاءٌْ ْرَأُسْماِلِهَْْوِْذك  ْدعایْکمیلْْءُْاالر جاُءَْوِْسالُحُهْال ُبكَوْطاَعُتُهِْغنًىِْار َحم َْمن 

شوى،بیامرز آن را که جز دعا چیزى  ات خشنود مى خدایى که زود از بنده  اى

  که نامش دوا و یادش دهى،اى آن ندارد،همانا تو هرچه بخواهى انجام مى

اش امید و  که سرمایه شفا و طاعتش توانگرى است،رحم کن به کسى

 ستریزان ا سازوبرگش اشك

َْمحیاَيَْمحیاْمحمٍدْوْالُْمحمدَْوَْمماتيَْمماَتُْمحمٍدَْوْالُْمحمدٍْ َعل  ْ.اَللُهم َْاج 
ْزیارتْعاشورا

خدایا حیاتم را حیات [آمیخته به عشق]محمّد و خاندان محمّد،و مرگم را 

 .مرگ[در حال شیفتگى به]محمّد و خاندان محمّد قرار دهد

َمْال ُورُودِْْاللهم ْارزقنيَْشفاَعَةْال ُحَسی نِْ ْزیارتْعاشوراْیَ و 
 خدایا شفاعت حسین را در روز ورود[به قیامت]نصیبم کن

همچنین می توان در آخر نماز یا در قنوت ها دعاهای رسیده درباره امام زمان 

 را خواند. 

 دعاهاي امام زمان 

فرموده است:این دعاى حضرت «مصباح»دوازدهم:کفعمى در کتاب

 :مهدى)عج(است
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نَْ رِم  َقْالن ِّی ِةَْوِْعر فَاَنْال ُحر َمِةَْوَْأك  ِفیَقْالط اَعِةَْوْبُ ع َدْال َمع ِصَیِةَْوِْصد  َناْتَ و  اْالل ُهم ْار زُق  
َْوْ ْبِال ِعل ِم ْقُ ُلوبَ َنا ْام ََل  َْو َمِة ْال ِحك  َْو ْبِالص َواِب ْأَل ِسَنتَ َنا َْسدِّد  َْو ِتَقاَمِة ْاالس  بِالُهَدىَْو

ْأَی ِدیَ َناَْعِنْالظُّل ِمَْوْالسِّر َقِةَْوْال َمع رِفَْ ُفف  َهِةَْوْاك  ْبُُطونَ َناِْمَنْال َحَراِمَْوْالشُّب   ِةَْوَْطهِّر 
َماَعَناَْعِنْالل غ ِوَْوْال ِغیَبِةَْوْتَ َفض ل ْ َْأس  ُدد  ْأَب َصارَنَاَْعِنْال ُفُجوِرَْوْال ِخَیانَِةَْوْاس  اغ ُضض 

ْبِالزُّ ُْعَلَمائَِنا َْعَلىَْعَلى َْو ْالر غ َبِة َْو ِد ْبِال ُجه  ْال ُمتَ َعلِِّمیَن َْعَلى َْو ْالن ِصیَحِة َْو ِد ه 
َْعَلىْ َْو ْالر اَحِة َْو ْبِالشَِّفاِء ِلِمیَن َْعَلىَْمر َضىْال ُمس  َْو ِعظَِة ْال َمو  َتِمِعیَنْبِاالت َِّباِعَْو ال ُمس 

َمِة،ْ تَاُهم ْبِالر أ َفِةَْوْالر ح  َْمو 
فرمانبرى،و دورى از نافرمانى،و درستى نهاد و شناخت واجبات  خدایا،توفیق

را روزى ما بدار و ما را به هدایت و پایدارى گرامى دار،و زبانمان را به 

راستگویى و حكمت استوار ساز،و دلهایمان را از دانش و بینش پر کن،و 

ازدار شكمهایمان را از حرام و شبهه پاك فرما،و دستانمان را از ستم و دردى ب

و دیدگانما را از ناپاکى و خیانت فرو بند،و گوشهایمان را از شنیدن بیهوده و 

آموزان تالش و  غیبت ببند،و و بر دانشمندانمان زهد و خیرخواهى و بر دانش

شوق،و بر شنوندگان پیروى و پندآموزى،و بر بیماران شفا و آرامش،و بر 

 مهر و رحمت،  مردگان

َْوَْعَلىْالنَِّساِءَْوَْعَلىَْمَشاِیِخَناْبِْ بَِة َْوْالت  و  نَابَِة ال َوقَاِرَْوْالس ِكیَنِةَْوَْعَلىْالش َباِبْبِاِل ِ
َغ ِنَیاِءْبِالت  َواُضِعَْوْالس َعِةَْوَْعَلىْال ُفَقَراِءْبِالص ب ِرَْوْال َقَناعَْ ِةْبِال َحَیاِءَْوْال ِعف ِةَْوَْعَلىْال 
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ْبِالن صْ  َْعَلىْال ُغَزاِة َُمَراِءَْو َْعَلىْال  َْو ْالر اَحِة َْو ْبِال َخالِص َُسَراِء َْعَلىْال  َْو ْال َغَلَبِة َْو ِر
ْلِل ُحج اِجَْوْالزُّو اِرْ ِنْالسِّیَرِةَْوْبَاِرك  ن َصاِفَْوُْحس  ِلَْوْالش َفَقِةَْوَْعَلىْالر ِعی ِةْبِاِل ِ بِال َعد 

َمِتَكِْفيْالز اِدَْوْالن  َفَقِةَْوْاق ِضَْماَْأوْ  ِلَكَْوْرَح  َرِةِْبَفض  َْوْال ُعم  ِْمَنْال َحجِّ َجب َتَْعَلی ِهم 
ْیَاَْأر َحَمْالر اِحِمیَنْ

و بر زنان حیا و   و بر پیران متانت و آرامش،و بر جوانان بازگشت و توبه

و   پاکدامنى و بر ثروتمندان فروتنى و گشادگى،و بر تنگدستان شكیبایى

ر و پیروزى،و بر اسیران آزادى و راحتى،و بر قناعت،و بر جنگجویان نص

حاکمان دادگسترى و دلسوزى،و بر زیردستان انصاف و خوشرفتارى تفضّل 

کنندگان را در زاد و خرجى برکت ده،و آنچه را بر  و زیارت  فرما،و حاجیان

ایشان از حج و عمره واجب کردى توفیق اتمام عنایت کن به فضل و رحمتت 

 .ربانانترین مه اى مهربان

فرموده:این دعا دعاى امام «بلد االمین»یازدهم:کفعمى در کتاب

زمان)عج(است که آن را به شخصى که در زندان بود تعلیم داد،پس آن 

 :زندانى با خواندن آن آزاد شد

َر ُضِْإَلِهيَْعُظَمْال َبالُءَْوْبَِرَحْال َخَفاُءَْوْان َكَشَفْال ِغطَاُءَْوْان  َقَطَعْالر َجاُءَْوَْضاقَْ ِتْال 
َتَكىَْوَْعَلی َكْال ُمَعو ُلِْفيْالشِّد ِةَْوْ تَ َعاُنَْوِْإلَی َكْال ُمش  َوُْمِنَعِتْالس َماُءَْوْأَن َتْال ُمس 
َناْطَاَعتَ ُهم ْ َم ِرْال ِذیَنْفَ َرض َتَْعَلی   الر َخاِءْالل ُهم َْصلَِّْعَلىُْمَحم ٍدَْوْآِلُْمَحم ٍدُْأوِليْال 
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َْعرْ  ُْهَوَْو َْأو  ْال َبَصِر ِح َْكَلم  َْعاِجالَْقرِیبا ْفَ َرجا ِْبَحقِِّهم  َْعن ا ْفَ َفرِّج  ِْبَذِلَكَْمن زِلَتَ ُهم  تَ َنا ف  
َْكاِفَیاِنَْوْان ُصَراِنيْفَِإن ُكَماْ ِفَیاِنيْفَِإن ُكَما ُْمَحم ُدْاك  ْیَا َْعِليُّ ْیَا َْعِليُّ ُْمَحم ُدْیَا َرُبْیَا َأق  

ْمَْ ْیَا ِنيْنَاِصَراِن َْأد رِك  ِني َْأد رِك  ِني َْأد رِك  ْال َغو َث َث ْال َغو  َث ْال َغو  ْالز َماِن َْصاِحَب ْیَا و النَا
ْآلِِهْ َْو ُْمَحم ٍد ِْبَحقِّ ْالر اِحِمیَن َْأر َحَم ْیَا ْال َعَجَل ْال َعَجَل ْال َعَجَل ْالس اَعَة ْالس اَعَة الس اَعَة

ْْالط اِهرِینَْ
یده بر مال گشت،و پرده کنار رفت،و امید خدایا گرفتارى بزرگ شد،و پوش

شد،و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویى،و   بریده گشت،و زمین تنگ

تنها بر تو اعتماد   شكایت تنها به جانب تو است،در سختى و آسانى

است،خدایا!بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست آن صاحبان فرمانى که 

به این سبب مقامشان را به ما شناساندى،پس  اطاعتشان را بر ما فرض نمودى،و

همچون چشم بر هم   به حق ایشان به ما گشایش ده،گشایشى زود و نزدیك

نهادن یا زودتر،اى محمّد و اى على،اى على و اى محمّد،مرا کفایت کنید،که 

کنندگان  ام دهید که تنها شما یارى کنندگان منید،و یارى تنها شما کفایت

ا اى صاحب زمان،فریادرس،فریادرس،فریادرس، مرا منید،اى موالى م

دریاب،مرا دریاب،مرا دریاب،اکنون،اکنون،اکنون،با شتاب،با شتاب،با 

 .ترین مهربانان به حق محمّد و خاندان پاك او شتاب،اى مهربان
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ِْلَولِیَِّكْال ُحج ِةْب ِنْال َحَسِنَْصَلواُتَكَْعَلی ِهَْوَعلىْآبائِِهْفيْا ُْكن  هِذِهْالّساَعِةَْوفيْْلّلُهم 
عًاَْوُتَمت َِّعهُُْْكلِّْساَعٍةَْولِّیًاَْوحاِفظًاَْوقائِداْ َطو  ِكَنُهَْأر َضكَْ َوناِصرًاَْوَدلیاًلَْوَعی نًاَْحّتىُْتس 

ْفیهاَْطویالًْ
که ، ات حضرت حجّه بن الحسن  خدایا، ولىّ، به نام خداوند بخشنده مهربان

سرپرست ،در این لحظه و در تمام لحظات، درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد

که ،و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى، و نگاهدار و راهبر و یارى گر

مند  خوشایند اوست ساکن زمین گردانیده،و مدّت زمان طوالنى در آن بهره

 .سازى
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