
 

 

 

 شانزدهمعای روز د   

وَ آوِنِّمي فِيّمهِ    اّللَهُمَ وَفِقْنِي فِيهِ ّلِمُوَافَقَّمِِ اّلّْمأَبْرَارِ وَ جَنِبْنِّمي فِيّمهِ مُرَافَقَّمَِ اّلْأَشّْمرَارِ      
 :مِيندَارِ اّلْقَرَارِ بِإِّلَهِيَتِکَ ّيَا إِّلَهَ اّلْعَاّلَ( فِي)بِرَحْمَتِکَ إِّلَي 

مردان نیک موفق فرماا و از رفاقات   ( همراهی)در این روز مرا بر موافقت یاخدا
به حق الهیت و  !القرار به رحمتت منزل ده و مرا در بهشت دار اشرار دور گردان

 .معبودیتت ای خدای عالمیان

 ترجمۀ منظوم دعا

 الجلیاال یااا کااریم الصاافح یااا رب   
 

 عاادیل ای کااه بهاار ذات پاکاات ناای  
 

 ب ماان چنااین ماااه عزیااز  کاان نصاای 
 

 وفااق و همراهاای بهاار نیااک و اصاایل  
 

 حشااار باااا خوباااان بفرماااا قسااامتم  
 

 باشااند در دنیااا قلیاال   گاار چااه ماای  
 

 خلطااااه و آمیزشاااام باشااااد ماااادام 
 

 با کسی کو هسات ذوالفعال الجمیال     
 

 خاااادا از بَاااادانم دور فرمااااا ای 
 

 ماااردم معیاااوب بااای اصااال علیااال  
 

 حشااار باااا اشااارار را قسااامت مکااان
 

 ب باار ایاان عبااد ذلیاال هیچگااه یااا ر 
 

 منااااازلم ده در بهشااااات جااااااودان
 

 جنااات الفاااردوس و نااازد جبرئیااال  
 

 دارالقاارار خااوش بااه حااال آن کااه در
 

 قیاال عاقباات مناازل کنااد باای قااال و 
 

 شاود  گر به فضلت لطف ساازی چاون  
 

 هااا بساایار داری زیاان قبیاال   فاایح 
 

 حااااق وحاااادانیتت باااادهم قساااام 
 

 
 العاااالمین انااات المقیااال یاااا الاااه

 

 همراهی با نیکان: عافقره اول د

  :اّللَهُمَ وَفِقْنِي فِيهِ ّلِمُوَافَقَِِ اّلْأَبْرَارِ
 .مردان نیک موفق فرما( همراهی)ای خدا در این روز مرا بر موافقت

 ابرار و نیکان در قرآن

 : که در قرآن به همراه تقوی آورده شده است ابرار از ماده برّ است و برّ یعنی نیکی
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      :«الَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلَِْمِ وَاّلْعُّدْوَانِ عَلَى اّلْبرِ وَاّلتَقْوَى وَتَعَاوَنُواْ  وَ»

در نیکی و پرهیزکاری با هام همکااری و تعااون کنیاد و هرگاز در راه گنااه و       
 . تعدّی همکاری نکنید

در آنجاایی   .شاده اسات  نیکوکار و ابرار بیان  ،در سوره بقره چند ویژگی برای نیکی

 کنند و درباره قبله که به کدام سو نماز بخوانناد  در باره ظواهر دین بحث میکه مسلمین 

کنند؛ این آیه نازل شد و روشن کرد که برّ به ایان ظاواهر کاار و     تغییر آن صحبت می و

صورت اعمال ما نیست که شاما هماه وقات خودتاان را صارف بحاث در ایان ماورد         

 :ستگونه ا شان این اید؛ بلکه ابرار خصوصیات کرده

وَّلَكِنَ اّلْبِرَ مَنْ آمَنَ بِاّللّهِ وَاّلْيَوْمِ اآلخِرِ وَاّلْمَآلئِكَِِ وَاّلْكِتَّما ِ وَاّلنَبِيِّمينَ وَآتَّمى     ....»

اّلْمَالَ عَلَى حُبِهِ ذَوِي اّلْقُرْبَى وَاّلْيَتَامَى وَاّلْمَسَاكِينَ وَابْنَ اّلسَّمبِيلِ وَاّلسَّمِئِلِينَ وَفِّمي    

الةَ وَآتَى اّلزَكَاةَ وَاّلْمُوفُونَ بِعَهّْدِهِمْ إِذَا عَاهَّدُواْ وَاّلّصَّمابِرِّينَ فِّمي   اّلرِقَا ِ وَأَقَامَ اّلّصَ

  .«اّلْبَأْسَاء واّلضَرَاء وَحِينَ اّلْبَأْسِ أُوّلَئِکَ اّلَذِّينَ صَّدَقُوا وَأُوّلَئِکَ هُمُ اّلْمُتَقُونَ

 :اند که با استفاده از این آیه شریفه ابرار کسانی

 .نددارپیامبران ایمان و کتاب آسمانی  ،فرشتگان، روز رستاخیزال، ی متعبه خدا. 4

 ،بخشند و به یتیمان مال خود را با عین عالقه و نیاز خود به خویشاوندان خود می. 2

  .کنند گدایان و بردگان انفاق می ،ماندگان در راه ،فقرا

  .دارند را به پا می زنما .0

  .پردازند زکات را می. 1

  .کنند می وفا خودبه عهد . 2

  .بردبارند ها محرمیت برابر در. 2

  .ورزند و صبورند ها استقامت می در بیماری. 1

  .در میدان جنگ استقامت دارند و صبورند .3

  .و صادقین هستند نگویا اینان راست. 2

 .پرهیزکار هستند. 43

                                              
 .1: مائده.  
 .۸۸  :قرهب. 1
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 ابرار و نیکان در روایات

وبان و نیکان و پرهیاز از همنشاینی و   ما را به مجالست با خ ائمه اطهار روایات

نیاز در بیاانی سااده و     ؛ حضرت امیرالمؤمنین علای نماید رفاقت با اشرار ترغیب می
 :نورانی مضمون دعای امروز را بیان فرموده است

 4.«از اشرار و بدان دوری گزینید و با خوبان به مجالست نمایید»       

کاه باه ماتن روایات اشااره       فرموده است بیان ابرارده ویژگی برای  اکرمپیامبر 
 . گردد می

ّيُحبّ في اهلل، و ّيُبغِضُ فّمي اهلل، و  : أمّا عالمُِ اّلبارّ فعشَرةٌ»: رسول اهللقال 
ّيُّصاحبُ في اهلل، و ّيُفارقُ في اهلل، و ّيَغضَبُ في اهلل، و ّيرضي في اهلل، و ّيعمّملُ هلل،  

مخلّصاً مستحياً مراقباً، و ّيُحسنُ في  و ّيَطلُبُ إّليه و ّيَخشعُ هلل خائفاً مخوفاً طاهراً
 :«اهلل

 :نیکوکار ده چیز است ۀنشان

 .دارد برای خدا دوست می. 4 
 .ورزد برای خدا دشمنی می .2 
 .شود برای خدا یار و همراه می .0 
 .شود برای خدا جدا می .1 
 .گیرد برای خدا خشم می .2 
 .شود برای خدا خشنود می .2 
 .کند برای خدا کار می .1 
 .جوست طلبد و خدا خدا را می .3 
و پاك و باا اخاالص و باحیاا و مراقاب      ندر برابر خدا خاشع و ترسان و هراسا .2 

 .خود است
 .کنند برای خدا احسان و نیکی می .43 

 مصداق حقیقی ابرار 

 : خوانیم ، میدر حدیثی از امام مجتبی. باشند می مصداق بارز ابرار اهل بیت

                                              
 .7۸77حدیث  ؛غررالحكم . 
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فِي كِتَا ِ اّللَهِ عزَوَجَلَ مِنْ قَوّلِهِ اِنَ اّلْاَبرَارَ فَوَاهللِ مَّما اَرادَ بِّمهِ اِالَ علّميُ بّمنِ     كُلَمَا »

  :«ابيطاّلبٍ و فاطِمََِ و اَنَا و اّلحسينُ 

آماده، باه خادا ساوگند منظاور پروردگاار از آن،        اِنّ اّلّْماَبرَار هر جا در قارآن  
  .باشیم ابیطالب و فاطمه و من و حسین می بن علی

 دوری از اشرار: فقره دوم

 :جَنِبْنِی فِیهِ مُرَافَقَۀَ الْ َشْرَارِ وَ
  .گردان با بدکاران دور و رفاقت و مرا از دوستی

 آثار رفاقت با اشرار

 سقوط و تباهی. 1

 : فرمودند حضرت امیرالمؤمنین
تلاف و ناابودی انساان    دوستی با اشرار موجاب   2:«مُّصَاحَبَُِ اّلْأَشْرَارِ تُوجِبُ اّلتَلفَ»

 .خواهد شد
. دهاد  او را در معرض خطر و لب پرتگاه قرار می، اگر رفیق و دوست شایسته نباشد

کسی که در دنیا رفیاق باد داشاته و از او تا ثیر گرفتاه اسات، در       قرآن کربم  به فرمودۀ
 .داشتم رفاقت و همنشینی نمیاو کند ای کاش با  آرزو میآخرت 
وای بر من ای کاش فالن شاخص فاساد را    0:«نِي ّلَمْ أَتَّخِذْ فُالَناً خَلِيالًّيَا وَّيْلَتَي ّلَيْتَ»

 .دادم نمیگرفتم و به مصاحبت او تن   نمیبه دوستی 
 

 گریاز از یاار باد    تا تا تاوانی مای  
 

 یااار بااد باادتر بااود از مااار بااد 
 

 مار بد تنها تاو را بار جاان زناد    
 

 یار بد بر جان و بر ایماان زناد   
 

 .ردگی انسان استباعث آز. 2

 :فرمایند می امیرالمؤمنین 
   1.«صُحْبَُِ اّلْأَحْمَقِ عَذَا ُ اّلرُوحِ»

                                              
 .۸۸، حدیث 5۸۸، ص5؛ ج نورالثقلین.  
 .  7۸1؛ ص تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. 1
 .1۷: فرقان. ۸
 .7۸۸؛ ص م و درر الكلمتصنیف غرر الحك. 7
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 . شود دینی انسان می باعث بی. 3

 :فرمایند می حضرت علی 
دوستی با دنیاپرستان، ریشه بالها  4:«خُلْطَُِ أَبْنَاءِ اّلّدُنْيَا رَأْسُ اّلْبَلْوَى وَ فَسَادُ اّلتَقْوَى»

 .وی استو فساد تق

 . شود شدن به انسان نیک می باعث بدگمان. 4

 2:«سُّموءُاّلََن بِااالَخيَّمار   مُّصَّماحَبَهُ اّلْأَشّْمرَارِ تُوجِّمبُ   »: فرمایناد  مای  حضرت علی
 .شود دوستی با اشرار باعث سوءظن و بدگمانی به نیکان می

 .شود باعث درگیری و دعوا می. 5

 :امیرالمؤمنین فرمودند 
کسی که با جاهل و نادان همنشینی کند،  0:«جَاهِلَ فَلْيَسْتَعِّدَ ّلِقِيلٍ و قالمَنْ جَاّلَسَ اّلْ»

 .باید آماده قیل و قال و درگیری باشد

 سکونت در دار القرار: فقره سوم

و مارا باا رحمات خاویش در بهشات      : اّلْقَّمرَارِ  دَارِ( فِي)وَ آوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِکَ إِّلَي 
 .وا ده جاودان منزل و م

 بهشت  القرار، یکی از القاب و اسامی دار

؛ یعنی بهشت بارین دسات یاباد،    (محل آرامش)برای آنکه انسان بتواند به دارالقرار 
اش این است صفاتی را که برای ابرار ذکر گردید، دارا باشد و خود را از صافات و   الزمه

ه از درگااه  شاد  حرکات و رذیله اشرار که همه آنها نش ت گرفته از شیطان رجیم و رانده
در ساوره مبارکاه انساان، از آیاه یاازده الای بیسات و دو،         .باشاد، دور ساازد   حق مای 

 .شمرد مشخصات بهشت ابرار را بر می
ای دارد کاه تماام مواهاب جهاان را      معنی بسایار وسایع و گساترده    «رحمت»تعبیر 
ان تماام  گاه جنبه معنوی و گاه جنبه مادی دارد و به همین دلیل وقتی انسا  .گیرد دربرمی

کند رحمت الهای بار قلاب و     بیند، احساس می درهای ظاهری را به روی خود بسته می

                                              
 .۸۷ همان؛ ص .  
 .همان. 1
 .1۷۷، ص ۸7 ؛ ج األنوار بحار. ۸
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هرچناد در تنگناای    ؛گاردد  شاد، خرسند، آرام و مطمئن می ؛ بنابراینجان او روان است
 .زندان گرفتار باشد

اگر رحمت پروردگار شامل حال انسان گردید و توانست به زندگی زودگذر دنیاوی  
مخلاد   ،که همانا بهشت جاویدان است« دارالقرار»تواند امیدوار باشد تا در  یدل نبندد، م

 :شود
  4.«هَذِهِ اّلْحَيَوةُ اّلّدُنْيَا مَتَاعم وَ إِنَ اّلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ اّلْقَرَارِ»

آن است که انساان در   ؛«إِنَ اّلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ اّلْقَرَارِ»: القرار است سر اینکه آخرت، دار
 ،ولی وقتی به بهشت رسید ؛یا چون به مقصد نرسیده و در بین راه است، آرامش ندارددن
 2.به هدف رسیده است ،آرمد؛ چون حرکت، به مقصد و متحرك می

  0.«اآلخِرَةُ دَارُ مُستَقَرِّكُم فَجَهِّزُوا إّلَيهَا»: فرماید می علیحضرت 

 :نقل شده است که حضرت فرمود روایت دیگری از علی

فَاجْعَلُوا عِبَادَ اّللَّهِ اجْتِهَادَكُمْ فِي هَذِهِ اّلّدُّنْيَا اّلتَّزَوُّدَ مِنْ ّيَوْمِهَا اّلْقَّصِيرِ ّلِيَوْمِ اّلِْخِرَةِ » 
 .«اّلطَّوِّيلِ
یعنای دنیاا بارای     ؛برداشتن از روزی کاه کوتااه اسات    تان را برای توشه کوشش

 . قرار دهید  یعنی آخرت  ؛روزی که بلند است

   .«ا دَارُ عَمَلٍ وَ اّلِْخِرَةَ دَارُ اّلْقَرَارِ وَ اّلْجَزَاءِفَإِنَّهَ»

 . زیرا دنیا محل عمل است و آخرت محل استقرار و جزادهی

 :فقره چهارم دعا

 :باّلَهِيَتِکَ ّيَا إِّلَهَ اّلْعَاّلَمِين
 به حق خداییت، ای خدای عالمیان

( شتت جاای باده  به خدایی خودت قسم که این دعاهای مرا مستجاب کن و در به) 
 ؛خوانیم می در پایان دعای امروز اشاره به توحید در عبادت کرده و خداوند را به الهیّتش

 .را پرستش کرد و تنها از او کمک طلبید زیرا در عبادت و استعانت تنها باید اهلل

                                              
 .۸3 :مؤمن.  
 .(سیرة رسول اكرم در قرآن) 3ج  ؛تفسیر موضوعی قرآن كریم؛ اهلل جوادي آملی تآی.  1
 .7۷ ؛ ص غررالحكم.  ۸
 .۸51۸7 ؛بحاراألنوار.  7



 
 
 
 

 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     18                                                                               

عبادت باید برای کسی باشد که کماال   .در واقع تنها اوست که شایسته عبادت است
هاا و   نیاز است و بخشنده تمام نعمات  کمال است، کسی که از همگان بیمطلق و مطلق 

 . آفریننده همه موجودات است
پایاان و   یافتن به جوار قرب، آن کمال مطلق و هساتی بای   راه ،هدف اصلی از عبادت

اش  انعکاااس پرتااوی از صاافات کمااال و جمااال او در درون جااان اساات کااه نتیجااه  
سازی و تهذیب نفس است و این  آوردن به خود رویها و  گرفتن از هوی و هوس فاصله

 .پذیر نیست باشد، امکان که صاحب مقام الهیّت می« اهلل»هدف جز با عبادت




