
 
 و دعا استغفار آداب 

 *دحسین حسینی قمیاالسالم والمسلمین سیحجت

 اشاره

ها وجهود انسهان و پذیرش توبهاستغفار آیات و روایات بسیاری درباره 
دههد و او دارد که محتوای این آیات و روایات، به انسان امیهدواری می

کبد. در این مجال به بیان برخی را از نا امیدی از درااه خداوند نهی می
آداب آن و نیهز آداب دعها  ،توبههاسهتغفار و از روایات درباره حقیقهت 

 پردازیم.می

 حقیقت استغفار و شرایط آن

و انجام دادن غسل آن خوب اسهت، توبه اار چه خواندن نماز و دعای 
اما شر  پذیرش توبه و استغفار نیست. شر  توبه و استغفار، پشهیمانی 

ْذَنـَب »آمده است:  است؛ چبانکه در حدیثی از امام صادق
َ
ـْن َعْبـٍد ذ َما م 

ـهُ  الَّ َغَفـَم اللَّ َم َعَلْیـه  إ  ْن  َقْبـَل  َلـهُ  َذْنبًا َفَند 
َ
َم  ذ خداونهد ]انسهان ابهکهار  2:َیْسـَتْغف 

                                                           
 .نخبه تبلیغی حوزه علمیه قم *
  .017، ص 1ج ؛یالکافکلیبی؛  . محمد بن یعقوب2
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ببها بهر ایهن «. بخشد، پیش از آنکه طلهب بخشهش کبهدرا[ میپشیمان 
آمهرزد؛ حدیث شریف، همین که انسان پشیمان شود، خداونهد او را می

 حتی قبل از ایبکه استغفار کبد.

 شودپذیرفته نمی ه سه گروهتوب

سه اروه از افراد را نام برده اسهت  2در حدیثی امام موسی بن جعفر
 :پذیردکه خداوند استغفار و توبه آنان را نمی

کسانی که بعد از توبه، باز هم به خداوند بدامان هسهتبد و  گروه اول:
ُب َعْب »از رحمت خدا نا امیدند:  ُه َتَعاَلی اَل ُیَعرِّ الَّ َواللَّ ْغَفا   إ  ْسـت  ْوَبة  َو اال  دًا َبْعَد التَّ

ه   ُسوء  َظنِّ ه   ب  یم  ی  َو َتْقص  ه  ف   ِ ه   َ َجا لَّ : ]کسی که[ سوءظن به خدا ]داشته باشهد ل 
کسی که از اباه توبه کبد، اما باز هم «. و[ از رحمت خدا نا امید ]باشد[
 فکر کبد که شاید خدا مرا نیامرزد. 

ـه  »هایی که بداخالق هسهتبد: سانان گروه دوم: : ]و بهه سهبب[ ُسـوء  ُخُلق 
های بهداخالقی را در اار انسهان بهداخالق، ریشههزیرا «. اشبداخالقی

بها توجهه بهه و استغفارش حقیقهی نیسهت؛  وجودش نابود نکبد، توبه
، شر  توبه و استغفار واقعی اسهت. وقتهی اباهپشیمانی از انجام که این

چبهان بهه بهداخالقی خهود ادامهه کبد و همتغفار میانسان بداخالق اس
های از بداخالقی خود پشهیمان نشهده و ریشههشود معلوم میدهد؛ می

چبان پا برجاست. انسهان بهد دل، بهدزبان و بداخالقی در وجودش هم

                                                           

نْیَا َو اْآِخدَر ِ » :11ص ،6ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 2 ِ َما أُْعطَِی ُمْؤمٌِن قَطُّ َخیَْر الددُّ َواّلَله

َوَجلَّ َو َرَجائِهِ لَُه َو ُحْسِن ُخلُقِهِ َو الْکَفِّ َعِن اغْتِیَداِب ا ِ َعزَّ ُب إَِّلَّ بُِحْسِن َظنِّهِ بِاّلَله ُِّ ُ تََعدالَی ََّل یَُعد لُْمدْؤمِنِیَن َواّلَله

َوَجلَّ َو ُسوءِ ُخلُقِهِ وَ  َرَجائِهِ  فِی تَقْصِیرِهِ  وَ  َظنِّهِ  َعبْداً بَْعَد التَّْوبَةِ َو اَِّلْستِْغفَارِ إَِّلَّ بُِسوءِ  ِ َعزَّ  «.اغْتِیَابِهِ الُْمْؤمِنِینَ  ّلِلَه
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حسود که به همه سوءظن دارد تا زمانی که ریشهه بهد دلهی، بهدزبانی، 
نهابود نکبهد، مهورد بخشهش حسادت، کیبه و سوءظن را در وجودش 

 ایرد؛ زیرا دوباره به آنها مبتال خواهد شد.خداوند قرار نمی
ر را علهت سهجده تکبّهقرآن اباهان بسیاری است. چبانکه  ، ریشهتکبّر

اش از امهر الههی و خهروج از بهشهت نکردن شیطان به آدم و نافرمانی
از های بهدُخلقی را . وقتهی فهرد بهداخالق، ریشههسهتا معرفی کهرده
خواهد متکبهر و بهد دل باشهد، هبوز می یعبیکن نکبد؛ وجودش ریشه

هبوز حسود و بدزبان است و تا زمانی که این صفات و رذایل اخالقهی 
فایده اسهت؛ زیهرا ااهر چهه فهرد ش بیکن نشود، توبه و استغفارریشه

کبد، امها دوبهاره همهین رذایهل در توبه و استغفار میبه ظاهر  بداخالق
 شود. افتارش متجلی میرفتار و 

یَن »کببد: کسانی که غیبت می گروه سوم: ن  م  ْْ ه  اْلُمـ َیاب  : ]و بهه علهت[ َو اْغت 
کبهد، امها دوبهاره انسانی که توبه و استغفار می«. غیبت کردن از مؤمبان
شود، در واقع توبه و استغفار و تمهام حسهباتش مرتکب اباه غیبت می
 .بردمیرا به یی غیبت از بین 

 طر استغفارع

ـُموا»فرمایهد: دربهاره اسهتغفار و توبهه می امیرمؤمبان ْغَفا    َتَع َّ االْسـت  اَل  ب 
 ُْ ُنوب   َتْفَضْحُر ُح الرُّ  ِ خواهی و استغفار خود را معطهر کبیهد با آمرزش 2:َ َوا

 «.  تا بوی اباهان شما را رسوا نکبد

                                                           
 ؛یاألمهالمحمد بن حسهن طوسهی؛ ؛ 11 ، ص6ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 2

971. 
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 حافظ توبه و استغفار عبادات

 فهردید عامل حفظ توبه و استغفار شود. توانعبادت و ببدای خدا، می
ي»نامه نوشت و عرش کرد:  امام جوادبه  ْمن  َنـا ُقْلُتـُه ُكْنـُت  َعلِّ

َ
َذا ذ َشـْیئًا إ 

َمة   ْنَیا َو اآلخ  ي الدُّ ُْ ف  در دنیها چیزی را به من یاد دهید که با انجهامش،  :َمَعُر
ـ» نوشهت: در پاسهخ. حضرت «و آخرت با شما باشم ـْم م  ْكث 

َ
ـا ذ نَّ ـََلَوة  إ  ْن ت 

ْغَفا    االْسـت  ْب َشَفَتْیَك ب  ْنَزْلَناُه َو َ طِّ
َ
سوره )انا انزلباه( را زیاد تهالوت کهن و  2:ذ

ان  با قرآن، سهبب حفهظ انسهان از ابهاه «. لبانت را به استغفار تر کن
کبهد و نهه مرتکهب ابهاه شود. انسان مننوس با قرآن نه بهدزبانی میمی

 شود.زشت غیبت می
سهوره پرسد چبد بهار می هادیاز امام ، شخصی در روایت دیگری 

 در حهاتت 1بار بخهوان. 244فرماید: روزی می بخوانم؟ امامقدر را 
دائهم الهذکر ایشهان آمهده اسهت کهه  مرحوم آیت اّلّله غروی اصهفهانی

اوییهد کبد چه میاند. روزی یکی از شااردانش از ایشان سؤال میبوده
خهوب اسهت آدم روزی »فرمهوده بهود: در جهواب شود؟ که تمام نمی

مرتبه  2444خواندن روزی اار چه . «را بخواند سوره قدرمرتبه  2444
، تزم دارد و اار کسی بدون این مقهدمات، زمیبه و مقدماتسوره قدر، 

به انجام این کار مشغول شود، به زودی از آن خسته شهده و آن را رهها 
 خواهد کرد. 

                                                           

َعدْن إِْسدَماعِیَل بْدِن » :262؛ صثواب األعمال و عقاب األعمال. محمد بن علی صدوق؛ 2

نْیَا َو اْآِخَر ِ قَد َشیْئاً  َعلِّْمنِی َجْعفَرٍ کَتَبُْت إِلَی َأبِی َسْهٍل قَاَل: دط  إِذَا َأنَا قُلْتُُه کُنُْت َمَعکُْم فِی الدُّ ََ ِ ََ ب اَل فَکَتَد

َْ َشفَتَیَْک بِاَّلْستِْغفَارِ  َّا َأنَْزلْنَاُه َو َرطِّ  «.أَْعرِفُُه َأکْثِْر مِْن تاَِلَو ِ إِن

 ؛یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛  ؛911 ، ص31 ج ؛األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 1
 . 926، ص 4 ج



   19  آداب استغفار و دعا

 اقبال و ادبار دل

نَّ »فرماید: می میرمؤمبانا ْلُقُلـوب   إ  َذا  ل  ُلـوا َو إ  ْقَبَلـْت َفَتَنفَّ
َ
َذا ذ ْدَبـا ًا َفـن  ْقَبـااًل َو إ  إ 

یَضة   اْلَفم  ُْ ب  ْدَبَمْت َفَعَلْیُر
َ
کردی هسهت. ااهر کرد و پشترویها دلبرای  2:ذ

دل نشاطی داشت آن را بهه انجهام مسهتحبات واداریهد و ااهر آمهادای 
د، عبادت دارانسان حال ؛ یعبی اار «انجام واجبات اکتفا کبید. نداشت به

دعا خوانهدن، نمهاز مسهتحبی خوانهدن و  .مستحبات را هم انجام دهد
بایهد همهراه بها نشها  باشهد.  مجل  امام حسهینحتی شرکت در 

َواَف  َدع  : »ه استفرمود امام صادقچبانکه  یه   ال َّ ْنَت َتْشَته 
َ
تها تشهبه  1:َو ذ

طهواف انسان نبایهد آنقهدر یعبی  ؛«هستی، از طواف فاصله بگیرطواف 
تها آن انهدازه در طهواف کهردن  ،افهرادرخی ب که از آن خسته شود.کبد 
در حین طواف بسیار خسته هستبد، حتی اهاهی کببد که روی میزیاده

 . چبینکببدچبان طواف میآید. ح  و حال ندارند، اما همخوابشان می
 دهد. ی به آدمی نمیهیچ ح  لذت یطواف

 نشاط در عبادت

چهرا از نمهاز شهب »رسید و عرش کرد:  فردی خدمت امام صادق
 امهام «.بریم!؟ چرا هیچ وقت در نماز شب نشا  نهداریم؟لذت نمی
نَّ »فرمود:  ُجَل  إ  ُب  المَّ َبَة َفُیْحَمُم  َلَیْرر  ْیل   اْلَرر  َها َصََلَة اللَّ َم َصََلةَ  ب  َذا ُ م  َم  َفن  ْیـل  ُ ـم  اللَّ

ْزَق  َها الـمِّ پ  بهه خهاطر آن دروغگهویی از نمهاز  ،اویدمرد دروغ می 9:ب 
                                                           

ن حسین الشریف الرضی؛ محمد ب؛ 020، ص 9ج ؛یالکاف. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 2
 . 294ص ، 921[ 921حکمت ] ؛صالح یصبح؛ تصحیح هنهج البالغ

 .694ص، 1ج؛ الکافی. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 1
محمد بن علی صدوق؛ ؛ 264ص  ،1؛ ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی؛ 9

 .961، ص 1ج ؛علل الشرائع
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شود. هبگامی که از نماز شب محروم شهد، بهه خهاطر شب محروم می
انسان ای که به اونهزبان  آزادی «.شودترک آن از روزی هم محروم می

ی ست بر آن جاری کبد، نشها  و حهال خوشهی بهراهر چه دلش خوا
از طرفی زیاد شدن اباهان زبان، سبب از بین  اذارد.نمازشب باقی نمی

در وجود انسان، قضا شدن نماز صهبح و یها ح  و حال عبادت رفتن 
ههر  شهود.حالی میبیدار شدن به سختی و خواندن نماز با کسلی و بی

بیشتر باشد، ح  و حهال و انسان در پرهیز از ارتکاب اباه چه مراقبت 
 شود. بیشتر مینیز بادت نشا  در ع

 توبهنماز 

، قید خاصی نهدارد، از جانب پرورداار استغفار و توبهپذیرش چه  اار
کهه موجهب کمهال  اما در برخی روایات به نماز توبه اشاره شده اسهت

ـي»فرمهوده اسهت:  . امام صادقتوبه خواهد بود ب 
َ
ـه  َعـْن ذ اللَّ َقـاَ   َعْبد 

ْعُتُه َیُقوُ   ًة َمْن َصلَّ  َسم  ـیَن َمـمَّ َ د  َخْمس 
َ
ُه ذ ُقْل ُهَو اللَّ ي ُكلِّ َ ْكَعٍة ب   ف 

ُ
ْ َبَع َ َكَعاٍت َیْقَمذ

َ
ی ذ

 ُْ ْل  َل الَّ َغَفَم َلـهُ  َبْیَنهُ َو  َیْنَفت  ه  َعزَّ َو َجلَّ َذْنب  إ  ههر که  چههار رکعهت  2:َو َبْیَن اللَّ
، روی از بار سوره توحیهد را بخوانهد 24نماز بگزارد و در هر رکعت، 

ارداند، مگر آنکه هر اباهی که میهان او و خداونهد اسهت، قبله بر نمی
را  فهرد خداوند همهه اباههاناارچه ببا بر این روایت، «. بخشیده شود

حفظ این پاکی و بخشش بسهیار مههم اسهت. از ایهن رو بخشد، اما می
به شدت پرهیز نمهود؛ زیهرا شهیطان های اباه زمیبهاز اباه و حتی  باید

 همیشه و در هر حال در کمین انسان است.
                                                           

  .04؛ صعمالثواب األعمال و عقاب األ. محمد بن علی صدوق؛ 2
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 وسوسه شیطان

مهمان ویژه خداونهد  ،شب در میقات چهل حضرت موسی کلیم اّلّله 
 رفهت؛ زمهانی کهه موسهی ابلی  ملعون بهه سهراغ موسهی 2بود.

ای از مشغول راز و نیهاز بها پرورداهارش بهود. ]در ایهن میهان[ فرشهته
ای؟ او در یهدی بهه او بسهتهفرشتگان به ابلی  افت: وای بر تو! چه ام

حال مباجات با خداوند خهویش اسهت. افهت: همهان امیهدی کهه بهه 
برای رهایی  1( داشتم، در حالی که پدرش در بهشت بود.پدرش)آدم
های ابهاه را از بهین بهرد. فضهای مجهازی، بایهد زمیبهه ،از شر شیطان

را به  ، دوستان ناباب و هر آنچه را که مای اجتماعیهاها و شبکهسایت
   رد و بر خود مسلط شد.کشاند، باید از خود دور کسمت شیطان می

 های استجابت دعازمینه

 دستگیری از نیازمندان. 1

دسههتگیری از نیازمبههدان و برطههرف کههردن مشههکالت آنههها، یکههی از 
ْن  َمـْن »فرمهوده اسهت:  خدارسولهای استجابت دعاست. زمیبه

َ
َ اَد ذ

َ
ذ

ْن ُتْسَتَجاَب َدْعَوُتُه، 
َ
ـٍم  ، ُتْرَشَف ُكْمَبُتهُ  َوذ ْج َعْن ُمْعس  خواههد ههر کهه می 9:َفْلُیَفم ّ

دعایش مستجاب شود و غمش برطرف شود، ارفتاری انسان ارفتاری 
                                                           

ْدنظ ُموس : » 201. اعراف: 2 َِ ََ  َو وا ن  «.َلْنَلةً  َث ثم

ثَنِی َأبِی َعِن الْقَاسِِم بِْن ُمَحمَّدٍ َعْن : »101، ص 2ج  ؛یتفسیر القم. علی بن ابراهیم قمی؛ 1 َحدَّ

ِ ُسلَیَْماَن بِْن َداُوَد الْمِنْقَرِیِّ َعْن َحفِْص بِْن غِیَاٍث َعْن َأبِی ُ إِلَدی ُموَسدی َجاَء إِبْلِیُس  قَالَ  َعبْدِاّلَله َو  لََعنَُه اّلَله

َو ُهَو َعلَی َهُِهِ الَْحالَةِ یُنَاِجی َربَُّه، فَقَاَل َأْرُجدو  -ُهَو یُنَاِجی َربَُّه، فَقَاَل لَُه َملٌَک مَِن الَْماَلئِکَةِ َویْلََک َما تَْرُجو مِنْهُ 

 «.َو ُهَو فِی الَْجنَّةِ  آَدمَ  مِنُْه َما َرَجْوُت مِْن َأبِیهِ 

 .723ص ؛نهج الفصاحة. ابوالقاسم پایبده؛ 9
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 پهدرم امهام بهاقر» نیز فرموده اسهت: امام صادق «.کبدرا بر طرف 
داد و سهپ  دعها کرد، ابتدا صدقه میوقتی حاجتی را از خدا طلب می

   2«.ردکمی
، سبب نزول رحمت الههی بهر انسهان به مردم اونه که رحم کردنهمان
شهان، شود؛ برطرف کردن نیاز دیگهران و بهرآورده نمهودن حاجاتمی

شود خداوند حاجات آدمی را برآورده کبد. چبانکه در روایتی سبب می
دارد و در روز قیامهت ههر که  سهر از قبهر بهر مهی»نیز آمده اسهت: 

دهبد: ااهر در دنیها بهه ا به من رحم کن. به او جواب میاوید: خدایمی
 1«.شوددیگران رحم کردید، در قیامت رحمت من شامل حال شما می

در  امیرمؤمبههاناهمیههت دسههتگیری از نیازمبههدان تهها آنجاسههت کههه 
ـاَ ات  : »ه اسهتفرمهود البالغهنهج ـْن َكفَّ ُنوب   م  َظـام   الـرُّ َغاَثـُة اْلَمْلُهـوف  َو  اْلع   إ 

یُس َعن  اْلَمْرـُموب   ْنف  اباهان بزرگ، رسیدن به فریاد  هاییکی از کفاره 9:التَّ
 «.  دادخواهان و برطرف کردن غم اندوهگیبان است

 اهل خانههمراهی . 2

ویژه یکی دیگر از عوامل استجابت دعا، دعا کردن همراه اهل خانه و به
 مهام بهاقرپهدرم ا»فرمایهد: می امام صادقفرزندان خردسال است. 

                                                           
ِ َعبْدِ َعْن َأبِی: »914ص، 0؛ ج یکهافال. محمد بن یعقوب کلیبی؛ 2 ََ  قَاَل: کَاَن َأبِی اّلَله إِذَا َطلَ

مَ  ْمِس، فَإِذَا َأَراَد ذلَِک قَدَّ قَ شَ  الَْحاَجَة َطلَبََها عِنَْد َزَوالِ الشَّ ، َو َراَح إِلَدی  بِهِ، َو َشدمَ  یْئاً فَتََصدَّ ٍَ َشدیْئاً مِدْن طِید

ُ  الَْمْسِجدِ، َو َدَعا فِی  «.َحاَجتِهِ بَِما َشاَء اّلَله
إِذَا کَاَن یَْوُم الْقِیَاَمةِ یُنَادِی کُلُّ َمْن یَقُوُم مِْن : »212، ص 7؛ ج األنوار بحار. محمدباقر مجلسی؛ 1

نْیَا لَتُْرَحُمونَ  فِی مَّ اْرَحْمنِی فَیَُجابُوَن لَئِْن َرِحْمتُمْ قَبْرِهِ اللَّهُ   «.الْیَْومَ  الدُّ
، 10حکمتصالح؛  یصبح؛ تصحیح نهج البالغة. محمد بن حسین الشریف الرضی؛ 9
  .979، ص 26؛ ج وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن حر عاملی؛ 071ص
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را دور زنان و کودکهان خواست دعایی کبد، ای داشت و میوقتی غصه
 2«.افتبهدکهرد و آنهان آمهین میکرد، سهپ  دعها میخودش جمع می

ْطَفـا   »نیز فرمهوده اسهت:  خدارسول
َ
ـي ُدَعـاُء ذ ت  مَّ

ُ
دعهای  1:ُمْسـَتَجاب   ذ

و  پاک بودن قلب فرزندان خردسهال«. مستجاب است ،کودکان امت من
کبهد. از ههیمن روسهت آلوده نشدن به اباه، استجابت دعا را حتمی می

سال به مقام  64اولیای خدا بعد از »فرمود: یکی از علمای بزرگ میکه 
ها چون پاک و معصهوم هسهتبد، دعایشهان در رسبد، اما بچهخاص می

 «.کودکی مانبد دعای اولیاءاّلّله مستجاب است

 الناسرعایت حق. 3

ین د شهود یگران بودن و حق دیگران را بر اردن داشتن، سبب میزیر د 
ْن » دعا به استجابت نرسد. چبانکه در روایت آمده اسهت:

َ
ُْ ذ َ ـُدُك

َ
َ اَد ذ

َ
َذا ذ إ 

ْب َكْسَبُه َو ْلَیْخـُمْج  ُ   ُیْسَتَجاَب َلُه َفْلُیَ یِّ ـْن َمَظـال  ـاس   م  ههر که  بخواههد  9:النَّ
را حالل کبهد و حهق مهردم را دعایش مستجاب شود، باید کسب خود 

 «.  بپردازد
روزی فهردی، دل کسهی را »فرمود: می مرحوم آیت اّلّله العامی اراکی

شکست. از قضا همین فرد مشکلی داشت. به کربال رفت تا با توسل به 
کبد. شب در خواب علمهدار کهربال برطرف علمدار کربال، مشکلش را 

                                                           
ِ َعْن َأبِی» :017، ص 1؛ ج یالکافمحمد بن یعقوب کلیبی؛  2 إِذَا  قَاَل: کَداَن َأبِدی َعبْدِاّلَله

بْیَانَ  َحَزنَُه َأْمٌر َجَمعَ  نُوا ثُمَ  النَِّساَء َو الصِّ   «.َدَعا َو َأمَّ
ِ »: 927، ص 34؛ ج األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 1 تِدی ُدَعاُء َأْطفَدالِ  قَاَل َرُسوُل اّلَله  ُأمَّ

نُوب َما لَمْ  ُمْستََجابٌ  ُُّ  «.یُقَارِفُوا ال
َْ کَْسدبَُه َو  َعْن َجْعفَرِ بِْن ُمَحمَّدٍ : »912. همان؛ ص 9 قَاَل: إِذَا َأَراَد أََحُدکُْم َأْن یُْسدتََجاَب لَدُه فَلْیَُطیِّد

ُرجْ  َْ َ ََّل یُْرفَُع إِلَیْهِ ُدَعاُء َعبْدٍ َو فِی بَطْ  النَّاِس  مِْن َمَظالِمِ  لْیَ   «.نِهِ َحَراٌم أَْو عِنَْدُه َمْظلَِمٌة ِْلََحدٍ مِْن َخلْقِهِ َو إِنَّ اّلَله
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پزشکان مهرا نها امیهد  همه به او فرمود: برای چه به ایبجا آمدی؟ افت:
کردند. آمدم به شما متوسل شوم. حضرت به او فرمود: اار صبح بیهایی 

کبم! آن فرد تعجب کرد. علهت را پرسهید، حضهرت حرم، مکافاتت می
شکسهته را راضهی کهن، بعهد مهن فرمود: دلی را شکسهتی. اول  آن دل

 2«دهم.شفایت می

 طلب دعای خیر از دیگران. 4

نباید به دیده تحقیر نگریست و او را کوچی شمرد. چه  به هیچ انسانی
هایی که اارچه به ظاهر مقام و جایگاه خاصی ندارنهد، امها بسیار انسان

بهه دعهای » فرمهوده اسهت: امیرالمؤمبین شود.دعایشان مستجاب می
 1.«هیچ ک  به چشم حقارت نگاه نکبید

 هیچ مافر نا بدو خدوانی منگریدد
 

 3د امیدمو مسلمان مردنش باه 
 

 . خیرات برای درگذشتگان5

 افت: می مفاتیح الجبانصاحب  مرحوم حاج شیخ عباس قمیپسر 
خواستیم برایش خیرات بهدهیم؛ امها دسهتمان پدرم از دنیا رفت، ما می

های جمعه در صهحن تب  بود و چیزی نداشتیم که خیرات کبیم. شب
ه دسهت زائهران کبار قبر پدرمان، آب سهرد و اهوارا به امیرالمؤمبین

دادیم. یی شب جمعه نرفتیم. شب پدرم را در خواب دیدم، به مهن می
ام! من خواستم بروم آب بیاورم، فرمود: از آن آبی کهه تشبه ،فرمود: علی

 خواهم. دادی، میهای جمعه کبار قبرم میشب
                                                           

 (شرح حال آیت اّلّله العامی حاج شیخ محمدعلی اراکی).آئیبه صدق و صفارضا استادی؛ ر.ک: . 2

َُّه یُْسدتََجاُب : »130، ص 34؛ ج األنوار بحار. محمد باقر مجلسی؛ 1 ََّل تَْستَْحقُِروا َدْعَوَ  أََحدٍ فَإِن

 ِ  «.لْیَُهودِیِّ فِیکُْم َو ََّل یُْستََجاُب لَُه فِی نَفْسِهِ ل
 .1022، دفتر شش، بیت مثبوی معبویجالل الدین محمد مولوی بلخی؛ . 0
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حهاج شهیخ عبهاس اهمیت دعای خیر در حق آدمی تها آنجاسهت کهه 
اندازیهد، غذایی یا استخوانی را مقابل سه  میاار »فرموده بود:  قمی

 «.  رسدبه نیت ما بیاندازید. ما آنقدر محتاجیم، این هم به ما می

 هاانسان ماهیتقیامت، عرصه ظهور 

هاسهت. های وجودی انسانعرصه قیامت، عرصه بروز و ظهور واقعیت
شود چه کسی فقیهر و چهه کسهی در روز قیامت است که مشخ  می

َنـی َبْعـَد اْلَعـْم   َعَلـی : »فرموده اسهت امیرمؤمبانغبی است.  اْلَفْقـُم َو اْلغ 
ـه   پ  از عرضه مردم به درااه خداوند معلهوم  ،نواییتوانگری و بی 2:اللَّ
انسان هوشمبد، کسهی اسهت کهه در ایهن دنیها، بهار آخهرت «. شودمی

خویش را بببدد. برطرف کردن نیاز نیازمبدان و دعای خیهر آنهان، رفهع 
مشکالت مردم و حتی خیرات در میان مردم، موجب استجابت دعها و 

اْ َ ُمـوا »ای برای آخرت است. چبانکه در روایت آمده اسهت: تهیه توشه
ي َمْن  ُْ  اْْلَْ     ف  ي َمْن  َیْمَ ْمُر َماء   ف  به آنها که در زمهین هسهتبد، رحهم  1:السَّ
 .«دبب، به تو رحم کهستبدکه در آسمان  انتا آن دکب
  

                                                           

َر ٍ  َو ُروِیَ : »835، ص 1ج  ؛کبز الفوائد. محمد بن علی کراجکی؛ 2 َْ ََّ َعلَی َصد َأنَّ الَْماَء ُص

َّمَ  ِ َعزَّ َو َجلَّ فَُوِجَد َعلَیَْها َمکْتُوباً إِن َُّن الْفَقُْر َو الْغِنَی بَْعَد الَْعْرِض َعلَی اّلَله محمد بن حسین الشریف  «.ا یَتَبَی

  .444، ص 544حکمت ؛ تصحیح صبحی صالح؛ البالغهنهجالرضی؛ 

ابهن  ؛912، ص 21؛ ج مستدرک الوسائل و مسهتببط المسهائلمیرزا حسین نوری؛ . 1

 و  ق هال  : »962، ص 2؛ ج عزیزیة فی األحادیهث الدیبیهةال یاللئال یعوالجمهور؛ ابی

نْ  ُموا م  ُن اْرح  ْحم  ُمُهُم الرَّ اِحُمون  ی ْرح  ْمکُمْ  اأْل ْرشِ  فِی الرَّ نْ  ی ْرح  اءِ  فِی م  م   «.السَّ


