
 

 

 

 دعای روز هفدهم   

 حْتَّما ُ ّيَمَنْ الَ  اّيَ اّلْحَوَائِجَ وَ اّلِْمَالَ هِيفِ يّلِّصَاّلِحِ اّلْأَعْمَالِ وَ اقْضِ ّلِ هِيفِ ياّللَهُمَ اهّْدِنِ
مُحَمَّمّدٍ وَ آّلِّمهِ    يصَّملِ عَلَّم   نَيصُّدُورِ اّلْعَاّلَمِ يعَاّلِماً بِمَا فِ اّيَوَ اّلسُؤَالِ  رِياّلتَفْسِ يإِّلَ

 :نّياّلطَاهِرِ
آرزوهاایم را بار    ها و روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجت نمرا در ای یاخدا 

کاه   یال بنادگان نیساتی، ای خادای   ؤسا  آورده ساز، ای کسی که نیازمند به شارح و 
 .درود فرست بر محمد و آل اطهار او. به سرائر خلق آگاهی ناگفته به حاجات و

 ترجمه منظوم دعا 

 ای خاادا ای رب رحماان و رحاایم  
 

 ای خاادا ای خااالق عاارش عظاایم  
 

 زماان  ی کان تاو ماا را ایان    یرهنماا 
 

 سوی شاغل خاوب و راه مساتقیم    
 

 صاااالح اعماااال را آرم باااه جاااای 
 

 کارهاااای نیاااک را باشااام نااادیم 
 

 سداناای و باا  آرزوهااایم تااو ماای  
 

 ها علیم جز تو کس نبود به حاجت 
 

 بااار در لطفااات مقااایم و معتکاااف
 

 غاار و اصاحاب رقایم    همچو باب 
 

 تااو تااا باار آیااد حاااجتم از فضاال 
 

 یااا غناای و یااا وفاای و یااا حکاایم  
 

 الؤنیساااتی محتاااا  تفسااایر و سااا
 

 باار حااال اشااخاص فهاایم   عااالمی 
 

 هسات  ای تو داناا بار جمیاع آنچاه    
 

 مقاایم هااا مطلااب میااان سااینه در 
 

 حاجاات ایاان عبااد محتااا  ذلیاال   
 

 
 بااي فااردوس اسات و انااواع نعاایم  

 

 طلب هدایت: فقره اول دعا

نِ   :ّلِّصَاّلِحِ اّلْأَعْمَالِ هِيفِ ياّللَهُمَ اهّْدِ
  !کن ییروز به اعمال صالحه راهنما نیمرا در ا ایخدا

اعمال صاالح   یبه سو یینماو راه تیدر فقره اول دعای امروز از خداوند متعال هدا
 :دو معنای کلی بیان شده است تیهدا یبرا. میا را خواستار شده
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 : هدایت تکوینی .1

خدای متعال در یاک   .گیرد بر می  تکوینی، تمام موجودات عالم هستی را در هدایت
شده هدایت و رهبری موجودات جهان هستی را بر عهاده دارد،   نظام قانونمند و حساب

 :فرماید در این زمینه می قرآن کریم
ما همان کسی اسات کاه    پروردگار 4:«بَنَا اّلَذِي أَعْطَي كُلَ شَئٍ خَلْقَهُ َُمَ هَّدَيقال رَ»

 .کند همه چیز را آفریده و س س آن را هدایت می

 : هدایت تشریعی .2

گیرد  صورت می ائمه  های آسمانی و کتاب و وسیله پیامبرانه تشریعی ب هدایت
 .روند  مسیر تکامل پیش می تربیت آنان در ها با تعلیم و انانس و

برای آنها راهنمایانی قراردادیم که باه فرماان ماا      2:«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمًَِ ّيَهّْدُونَ بِأَمْرِنَا»
 .کنند مردم را هدایت می

 .یعیتشر تیهدا یعنی ؛مراد از هدایت در دعای امروز این قسم از هدایت است 

 مل صالح ع مفهوم

 یندارد و ما در زبان فارسا  حیبه توض ازیدارد که چندان ن یصالح مفهوم روشن عمل
قارار داده و  « عمل سوء»آن را در مقابل  یو قرآن در موارد مییگو یم «کیعمل ن»به آن 
و  12 هیا فصالت آ  ۀماثالً در ساور   ؛کرده دییت  «کیعمل ن»آن را به  ریتفس قیطر نیاز ا
 : دیفرما یم نیچن 42 یۀآ «هیجاث» ۀسور
 انیا باه ز  ،به سود خود و هر کس کار بد انجاام دهاد   ،انجام دهد کیکس کار ن هر»

قارار  « عمال ساوء  »عمل صاالح در برابار   ه، یدو آ نینه تنها در ا .«خود انجام داده است
 نیچنا  24 یاۀ آ هیو جاث 21 یۀانعام آ ،421ا   420 یها هینساء آ یها بلکه در سوره ؛گرفته
کاه عمال صاالح هماان      ماند ینم یشک باق یانسان جا یبرامطرح شده است و  یتقابل

 . باشد یم« عمل بد»است که ضد  کیعمل ن

 :آثار عمل صالح

بر آنکه  افزون. ای در شناخت بهتر آن ت ثیر انکارناپذیری دارد شناخت آثار هر پدیده
هاا بارای    مشاوق تارین   در دستورهای تربیتی و اخالقی شناخت آثار مثبت آنهاا از مهام  

قارآن دربااره   . عمل صالح نیز از این قاعده مستثنی نیسات  ،گردد مخاطبان محسوب می
                                              

 .55: طه . 
 .۸۸: انبیاء .1
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گویاد کاه یکای مرباوط باه سارای        ثمرات و نتایج عمل صالح در دو مرحله سخن مای 
 .جاودان و دیگری مربوط به این جهان مادی است

 آثار اخروی عمل صالح( الف

هاای   تمام کارهاای نیاک باه صاورت سارمایه     شود که  از نظر نخست یادآور می    
 .گردد نسوز ذخیره می یجاودان درآمده و در صندوق

هر کاس عمال نیاک     4:«مَنْ عَمِلَ صَاّلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ ّيَمْهَّدُونَ وَ»: فرماید چنانچه می 
 .سازد برای خود ذخیره می ،انجام دهد
حیاات اخاروی، آثاار     و  یفرجام ثیر عمل صالح در نیک بیان ت قرآن همچنین در    

 : زیر را برشمرده است
 2.«عَمِلَ صَاّلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنّدَ رَبِهِمْ وَ»: پاداش آنان در نزد خداست. 4

 0.«مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَاّلِحًا فَلَهُ جَزَاء اّلْحُسْنَى» :پاداش نیکو برای آنان است. 2

مَلْ مِنَ اّلّصَاّلِحَاتِ وَهُّموَ مُّمؤْمِنٌ فَّمال ّيَخَّما ُ     وَمَن ّيَعْ» :های قیامت امنیت از ترس. 0
 1.«ظُلْمًا وَال هَضْمًا

 2.«عَمِلَ صَاّلِحًا فَأُوّْلَئِکَ ّيَّدْخُلُونَ اّلْجَنََِ وَ»: شوند آنها داخل بهشت می. 1

 فَاَمَا مَنْ تَا َ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَّماّلِحاً فَعَسَّمي اَنْ  »: امید است از رستگاران باشند. 2
 2.« ّيَكُونَ مِنَ اّلْمُفْلِحِينَ

إِّلَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاّلِحًا فَأُوّْلَئِکَ ّلَهُمْ جَزَاء اّلضِّمعْفِ بِمَّما   ... » :پاداش مضاعف. 2
   1.«...عَمِلُوا

 آثار دنیوی عمل صالح( ب

توان به ماوارد   می ،و اما از نتایج دنیوی عمل صالح که قرآن به آنها پرداخته است    
 .اشاره کرد لیذ

                                              
 .77: روم . 
 .71: بقره. 1
 .۷۷: كهف .۸
 .1  : طه .7
 . 75: مریم. 5
 .7۸: قصص. 7
 .۸۸: سبأ. ۸
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 : تکامل ايمان .1

شکی نیست که عمل صالح زائیده ایمان به خدا و سرای دیگر است و فزونای عمال   
مَّما عِنّمّدَكُمْ   »: لوحه زنادگی او را آیاه   نیک، به قدرت ایمان بستگی دارد و فردی که سر

ح باه  در صافحات زنادگی او اعماال صاال     ،دهاد  تشکیل مای  4؛«ّيَنفَّدُ وَ مَا عِنّدَاّللّهِ بَاقٍ
 .کند شمار خودنمایی می صورت بی

 : زندگي پاکيزه .2

 : فرماید باره می قرآن در این

   :«مَنْ عَمِلَ صاّلِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوْ اُنّْثي وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَياةً طَيِبًَِ»
هر کس عمل نیک انجام دهد در حالی که مومن است، خواه مرد باشد یا زن، به 

 ،دهناد  بخشیم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می گی پاکیزه میاو زند
 .دهیم می

 :نورانيت و روشني. 3

شدن عمل صالح باه   ولی ضمیمه ؛بخش است در حالی که خود ایمان، نور و روشنی
گردد و انسان در زنادگی از جهاات ماادی و معناوی      آن، مایه درخشندگی بیشتر آن می

 . گردد یتر م و روشن بصیر
ّلِيُخْرِ َ اّلَّمذِّينَ آمَنُّموا وَعَمِلُّموا اّلّصَّماّلِحَاتِ مِّمنَ      » :سوره طالق آمده است 44در آیه 

های روشنگر خدا را  پیامبری را برای شما برانگیختیم که آیه: « .....اّلَُلُمَاتِ إِّلَى اّلنُورِ وَ
 . ...شنایی گام نهند وبرای شما تالوت کند تا افراد با ایمان و نیکوکار از تاریکی به رو

 : محبوبيت در دل مردم. 4

 : فرماید خداوند متعال می

   :«نَ اّلَذِّينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ سَيَجْعَلْ ّلَهُمُ اّلرَحْمَنَ وُدّاًا»
اند، خداوند رحمان محبت آنهاا   کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

 .ندافک را در دل افراد می

و شعاعی به وسعت عالم هستی دارد،   العاده ایمان و عمل صالح جاذبه و کشش فوق
هاا نیاز محبوبناد و     ذات پاك خداوند نیز چنین کسانی را دوست دارد و نزد اهل آسمان

                                              
 .37: نحل.  
  .3۸: همان. 1
 .37: مریم.  ۸
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راستی چه لاذتی از ایان بااالتر کاه     .شود افکن می ها پرتو این محبت نیز در قلوب انسان
 .    باشد پاکان عالم می انسان احساس کند محبوب همه

تواند این حقیقت را انکار کند که نتیجه مساتقیم خادمت خالصاانه باه      کس نمی هی 
 . باشد جلب عواطف و رسوخ در قلوب می ،جامعه

 : مايه آمرزش گناهان .5

در  ،گردد شدن گناهان و مغفرت آنها می این حقیقت که ایمان و عمل صالح مایه پاك
هفتم از سوره عنکبوت و آیه نهم از ساوره تغاابن و دیگار آیاات     آیات متعدد چون آیه 

 :فرماید سوره محمد که می دومآمده است و از آن جمله است آیه 

وَاّلَذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَّمى مُحَمَّمّدٍ وَهُّموَ اّلْحَّمقُ مِّمن      »
 :«تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَاّلَهُمْرَبِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِئَا

صالی  )اند و بر آنچه که بر محماد  اند و عمل نیک انجام داده که ایمان آورده آنان
نازل شاده در حاالی کاه آئاین حاق از جاناب خداسات، ایماان         ( اهلل علیه وآله

و به هادف  »گناهان آنان را بخشوده و حال آنها را اصالح کرده است  ،اند آورده
 .«هدایت کرده است، در جهان است آفرینش که سعادت

کننادگان و   تعالی به تبدیل گناهاان توباه   ای است که حق این وعده باالتر وعده اما از
 . به حسنات داده است ،دهند مؤمنانی که اعمال صالح انجام می

اتِهِمْ حَسَّمنَاتٍ  إِّلَا مَن تَا َ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَاّلِحًا فَأُوّْلَئِّمکَ ّيُبَّمّدِلُ اّللَّمهُ سَّميِئَ    »
  :«وَكَانَ اّللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا

کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند کاه خداوناد    مگر 
 .خداوند آمرزنده و مهربان است .گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد نمود

 :قيدرجه و توف عيترف .6

رود کالم پاکیزه  سوی او باال می به 2:«وَاّلْعَمَلُ اّلّصَاّلِحُ ّيَرْفَعُهُ إِّلَيْهِ ّيَّصْعَّدُ اّلْكَلِمُ اّلطَيِبُ»
 . بخشد و عمل صالح آن را رفعت می

شاود و گااه اعماال صاالح، زنجیاروار       برخی اعمال، باعث توفیاق بیشاتر مای    انجام
تاوان   توفیقات و برکات خاصی را در پی دارد که در صورت قدردانی و حفظ تقوا، مای 

 . الطاف و نتیجه کامل از این طریق نائل گشت به نهایت

                                              
 .۸5:فرقان.  
 .5 : فاطر. 1
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یابد که گاه عملای نیاک، تاوفیقی را در پای دارد و در      کسی زیرك باشد، در می اگر
برداری نیکو و شایسته از آن توفیق، فرصتی دیگر برای پیروزی در امتحاان   صورت بهره

صاورت قباولی در   گیارد و در   الهی و ترقی در نردبان کمال، در پیش راه انسان قرار می
 . شود رشد سریع انسان چیده می برایطور حوادث بعدی  امتحانات بعدی، همین

ای همچون حج و عمره یاا زیاارت    کردن یک محتا ، جایزه ای بسا حاجت روا مثالً

در کاربال را در پای داشاته باشاد و در صاورت حُسان        یا امام حسین امام رضا
نظیار معناوی    های بی حج، شاید به جوایز و فرصت یعنی زیارت یا ؛ن توفیقآاستفاده از 

 . بتوان دست یافت و راه برکات و ترقیات معنوی را برای ابد به روی خود گشود
احتارام باه والادین و    : ناام بارد  را های زیار   توان نمونه آور می جمله اعمال توفیق از

، نجاات مظلاوم و   هاا  کاردن دل  اساتید، احترام به سادات و علما، دعا برای دیگران، شاد
گونه خدمت و احسان به دیگران، احسان به تمام مخلوقات حتای   جو، هر دادن به پناه پناه

 .حیوانات
یاد کاه پیاروزی در    یآور توجه کنید تا مشاهده فرما یک نمونه از این اعمال توفیق به

 : دتواند راه معنویت را به روی انسان بگشای یک امتحان و حفظ احترام مادر تا کجا می
 در: فرماود ( قادس سارّهما  )شیخ مشکور  بن زاهد وارسته، مرحوم شیخ حسین عالم»

مشرّف هستم و آن حضرت نیاز در   عالم رؤیا دیدم در حرم مطهّر حضرت اباعبداهلل
در این هنگام جوانی عرب وارد شد و سالم کرد و حضرت نیاز باا   . آنجا تشریف دارند
 .لبخند جوابش دادند

مشرّف شدم و در گوشاه   ب جمعه بود، به حرم امام حسینآن شب که ش فردای
ناگهان همان جوان عرب که در خواب دیده بودم، وارد حارم شاد و   . حرم توقّف کردم

ولی من دیگر حضارت   ؛چون مقابل ضریح مقدّس رسید، با لبخند به حضرت سالم کرد
عارب باودم تاا از    و مراقب آن جاوان  [. جوابش را داد هکه چگون]الشهدا را ندیدم  سیّد

 دادن باه اماام   به دنبال او رفتم و سبب لبخندش را در هنگاام ساالم  . حرم خار  شد
ای کاه   چه کرده: پرسیدم و خواب خودم را نیز مفصل برایش نقل کردم و س س پرسیدم

 دهند؟  با لبخند به تو جواب می امام
. کنایم  دگی مای من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی کاربال زنا  : گفت جوان

کاردم و   آمدم، یک هفته پادرم را ساوار بار االي مای     های جمعه که برای زیارت می شب
چون او  ؛ای نوبت پدرم بود اینکه شب جمعه تا. آوردم آوردم و یک هفته مادرم را می می
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شاید تاا هفتاه دیگار    ! مرا هم باید ببری: را بر االي سوار کردم ؛ مادرم گریه کرد و گفت
 ! شمزنده نبا
امّا  ؛بارد و هوا سرد است و بُردن دو نفر مشکل است امشب باران می: مادرم گفتم به

ناچار پدرم را سوار کردم و مادرم را بر دوش کشیدم و با زحمت بسایار آنهاا   ! ن ذیرفت

در آن حالت همراه با پدر و ماادرم وارد حارم    چون. رسانیدم را به حرم امام حسین

را دیدم و سالم کردم، آن بزرگوار به مان لبخناد زدناد و     الشهدا شدم، حضرت سید
شاوم،   جوابم را دادند و از آن وقت تا به حال، هر شب جمعه که به کاربال مشارف مای   

 4.«دهند جوابم را می مبینم و ایشان با تبسّ را می حضرت امام حسین

 خالفت در زمين . 7

لُوا اّلّصَاّلِحَاتِ ّلَيَسّْمتَخْلِفَنَهُم فِّمي اّلّْمأَرْكِ كَمَّما     وَعَّدَ اّللَهُ اّلَذِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِ»
   .«...اسْتَخْلَفَ اّلَذِّينَ مِن قَبْلِهِمْ

وعده داده است  ،دهند این آیه خداوند متعال به مؤمنان که اعمال صالح انجام می در 
 که به یقین ایشان را جانشاینان خاود در زماین گرداناد؛ چنانچاه باا مؤمناان صاالح از        

 . ...های گذشته چنین کرد امت
مراد از خالفت در زمین ممکن است خالفتی الهای   :فرموده صاحب المیزانکه  چنان

دادن زماین باه ایشاان و     باشد و ممکان اسات ماراد ارث    نظیر آدم، داود و سلیمان
  0.«ّصَاّلِحُونَأَنَ اّلْأَرْكَ ّيَرَُِهَا عِبَادِيَ اّل» :که فرمود چنان. کردن ایشان بر زمین باشد مسلط

 استجابت دعا . 8

خداوند متعاال   1.«...وَّيَسْتَجِيبُ اّلَذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ وَّيَزِّيّدُهُم مِن فَضْلِهِ»
اناد را   اعمال صاالح انجاام داده   اند و وعده داده است که دعای کسانی را که ایمان آورده

 . زایدمستجاب فرموده و از فضل خود برایشان بیاف
مراد ازاستجابت، اجابت دعاست و چاون عباادت خاود ناوعی دعاوت و خوانادن       

باه  . خداوند از قبول عبادت آنان به استجابت تعبیر فرماود  ؛ بنابراینخداوند متعال است
این جمله آن است که ماراد   چون ظاهر ؛«وّيزّيّدهم من فضله»: دلیل آنکه در ادامه فرمود

                                              
 .3۸، ص  ج  ؛كرامات الحسینیه. 155ص  ؛هاي شگفت داستان.  
 .55: نور. 1
 .55 : انبیاء. ۸
 .17: شوري. 7
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کاردن ثاواب باشاد و نیاز از اینکاه در مقابال اساتجابت         کردن فضل خدا، زیاد از زیادتر
 .  «و کافران عذابی شدید خواهند داشت»: مؤمنین فرمود

 به چهارده معصوم ل صالحاعما اهدای

نمودن ثواب  هیهد الزمان مقدس حضرت صاحب ۀیاز انواع توسالت به ناح یکی
اهال   اتیا در روا .اسات  یمنتظران به آن محور هسات  یاعمال و عبادات مختلف از سو

آن  یباارا یفراواناا لتیشااده و فضاا دیاات ک اریموضااوع بساا نیاانساابت بااه ا تیااب
 از آن حضارت  ظماز اصحاب حضرت امام کا یاند؛ از آن جمله شخص برشمرده

دهام و   از چهل خاتم قارآن انجاام مای     شیب یسؤال کرد من در ماه مبارك رمضان گاه
شاما   نیو همچنا  ائماه  کیا  کیو  از آنها را به حضرت رسول کیثواب هر 

 دارد؟ یعمل من چه ثواب نیا. کنم می هیهد
 یخواه شانیبا ا امتیاست که در روز ق نیا ثوابش» :پاسخ فرمودند حضرت آن
شاود   من مای  بیعمل نص نیبه واسطۀ ا یاهلل اکبر؛ چه منزلت بزرگ: او عرض کرد. «بود

 4.است نیچن، یبل: فرمودند امام. سخن را تکرار کرد نیو سه مرتبه ا
 :سدینو می یتیدر کتاب خود ضمن نقل روا طاووس ابن دیس

و  نیرالماؤمن یرسول خدا، ام یو چه نافله برا ضهیکه ثواب نماز را چه فر یکس»
 نیقرار دهد، خداوند ثواب نماز او را به چناد  پس از آن حضرت یایاوص

 یا: دیا فرما او مای  از آنکه روح از بدن او جدا شاود، باه   شیو پ... کند برابر می
پاس دلات خاوش بااد و      ؛دیبه ما رس تیها تو و احسان یها هیفالن هد بن فالن

فرموده روشن و آنچه را کاه بادان    ایتو مه یچشمت به آنچه خداوند متعال برا
 . «باد تیگوارا، یدیرس

 : ندیفرما می امام کرد؟ هیهد دیچگونه با: پرسد می از امام یراو
باشد و اگر هام بتواناد هار     حضرت رسول یب نمازش براثوا دینما قصد می»

 از ائماه  کیا هر  یگانه و نوافل آنها، دو رکعت نماز برا پنج یروز افزون بر نمازها
  2.«دینما هیهد

 انجام عمل صالح توفیق یبرا چهارعامل

 یشدن به انجام عمل صالح وجاود دارد کاه باه ناوع     موفق یبرا یدانست عوامل دیبا
 .سازد یم ایعمل صالح را مه صدور نهیزم

                                              
 .7، ح۷   ، ص1 ج ؛كافی.  
 .التهذیب ؛به نقل از صدوق ۸، ح157 ، ص51 ج ؛بحاراألنوار؛ 15۸ ص ؛جمال االسبوع. 1



 
 
 
 

    /  هفدهمدعای روز  17  

اشااره   میقارآن کار   اتیآ اسعمل صالح بر اس اتیمقتض نیتر چهار مورد از مهمبه  
 :گردد می

 یاد خدا  .1

كُنَّما نَعْمَّملُ أَوَّلَّممْ     ياّلَّمذِ  رَيّْم رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَّملْ صَّماّلِحًا غَ   هَايفِ ّصْطَرِخُونَّيَ هُمْ وَ»
  .«رٍيمِن نَّصِ نَيفَذُوقُوا فَمَا ّلِلََاّلِمِ رُّيمَن تَذَكَرَ وَجَاءكُمُ اّلنَذِ هِيفِ رُتَذَكَّيَنُعَمِرْكُم مَا 

 شاان یباه ا . باز گردند و عمل صاالح انجاام دهناد    ایکه به دن کنند یآرزو م انیدوزخ
خدا  ادی خواست یکه م یکس یمگر به شما مهلت عمر داده نشد که برا :شود یخطاب م

 بود؟  یکاف ،کند و متذکر گردد
سااز عمال صاالح     ناه یزم ،قیحقاا  یادآوریا خدا و  ادیکه  شود یم دهیفهم هیآ نیا از
 :شده است ادیعامل  نیاز ا لیذ هیکه به صراحت در آ چنان. است

وَانتَّصَّمرُوا مِّمن بَعّْمّدِ مَّما      رًايّم آمَنُوا وَعَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ وَذَكَرُوا اّللَهَ كَّثِ نَّيإِّلَا اّلَذِ» 
   :«نقَلِبُونَّيَمُنقَلَبٍ  يَظَلَمُوا أَ نَّياّلَذِ عْلَمُيَوا وَسَظُلِمُ
 .کردند ادیآوردند و اعمال صالح به جا آوردند و خدا را  مانیکه ا یمگر کسان

 توبه . 2

ماؤمن باه    شیمقدمات گرا نیتر از مهم ،خداست یبازگشت به سو یکه به معن توبه
 : که فرمود چنان. اعمال صالح است یسو

حَسَّمنَاتٍ   ئَاتِهِمْيِاّللَّمهُ سَّم   بَّمّدِلُ ّيُآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَاّلِحًا فَأُوّْلَئِکَ  مَن تَا َ وَ إِّلَا»
   :«مًايوَكَانَ اّللَهُ غَفُورًا رَحِ

پس خداوند  ؛آورند و عمل صالح به جا آورند مانیکه توبه کنند و ا یکسان مگر
 . مهربان است هکرد و خداوند آمرزندخواهد  لیرا به حسنات تبد شانیگناهان ا

   :«إِّلَى اّللَهِ مَتَابًا تُو ُّيَمَن تَا َ وَعَمِلَ صَاّلِحًا فَإِنَهُ  وَ»
خدا  یبه سو یکس نیچن یهرکس توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به راست و

 . بازگشته است
                                              

 .۸۸: فاطر.  
 .11۸: شعرا. 1
 .۸5:فرقان .۸
     . ۸: فرقان. 7
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  .«ممياهلل غَفُورم رَحِ تَابُواْ مِن بَعّْدِ ذَّلِکَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَ نَّيإاِلَ اّلَذِ»

 صبر  .3

انجاام عمال    قیا هماراه اسات، توف   یآنجا که انجام اعمال صالح با مشقت و سخت از
باه   هیمطلب از چند آ نیا. مخالفت با نفس است یدر برابر سخت ییبایشک ازمندیصالح ن
 : شود یاز آنها اشاره م یکه به برخ دیآ یدست م

  :«رٌيّلَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِ وَعَمِلُواْ اّلّصَاّلِحَاتِ أُوّْلَّمئِکَصَبَرُواْ  نَّيإاِلَ اّلَذِ»
آوردند، آمرزش و پااداش   یکردند و اعمال صالح به جا ییبایآنان که شک مگر 

 . است شانیبزرگ از آن ا

عَمِّملَ صَّماّلِحًا وَّلَّما    ّلِمَّمنْ آمَّمنَ وَ   رٌيََْوَا ُ اّللَهِ خَ لَكُمّْيْأُوتُوا اّلْعِلْمَ وَ نَّيقَالَ اّلَذِ وَ»
   :«إِّلَا اّلّصَابِرُونَ لَقَاهَاّيُ

 یبر شاما پااداش خادا بارا     یوا: گفتند ،علم داده شده بود شانیکه به ا یکسان
بهتار اسات و جاز صاابران      ،اند آورده و عمل صالح انجام داده مانیکه ا یکسان

 .  گردند یموفق به عمل صالح نم

 روزی حالل  .4

   :«مميبِمَا تَعْمَلُونَ عَلِ يوَاعْمَلُوا صَاّلِحًا إِنِ بَاتِيِّلرُسُلُ كُلُوا مِنَ اّلطَا هَاّيُأَ اّيَ»
 . دیو عمل صالح انجام ده دیبخور زهیحالل و پاک یها یاز روز امبرانیپ یا

ماؤمن در انجاام عمال صاالح      اوریا حالل  یداللت دارد که روز یبه روشن هیآ نیا
 .  است

 حاجت از خدادرخواست : فقره دوم

 :وَ اقْضِ ّلِي فِيهِ اّلْحَوَائِجَ وَ اّلِْمَالَ
 .آورده ساز را بر میها و آرزوها حاجت و

  :است چنین آمدهقرآن کریم در 

                                              
 .   5: نور.  
 .  : هود. 1
 .۷5: قصص. ۸
 . 5: مومنون. 7
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   :«ّيَا اَّيُها اّلنَاسُ اَنْتُمُ اّلْفُقَرَاءُ إِّلَي اّللَهِ وَ اّللَهُ هُوَ اّلْغَنِيُ اّلْحَمِيّدُ»
  .نیاز و ستوده است خداوند تنها بیای مردم، شما محتا  به خدایید و 

نیاازی   انساان اسات و بای    خصوصاا در  مخلوقاات و  توضیح اینکه فقر، منحصر در
هاا فقیار بالاذّات و     او غنای بالاذّات اسات و انساان     .باشاد  منحصر در ذات خداوند می

از خداوناد   نیهما  یبارا  .نیازی دست یابند وسیله چیزی غیر از خدا به بیه توانند ب نمی
 .«اّلْحَوائِجِ وَ اّلْأمَالِ وَاَقْضِ ّلِي فِيهِ» :کنیم ال درخواست میمتع

انسان ماؤمن در وادی توحیاد پایش رود، وابساتگی و فقار ذاتای و احتیاا          هرچه
نماید و مسالماً بارای    خویش را به خدای متعال و والیت و کفایت او بیشتر احساس می

ه بیشتر به اسباب و عواملی تمسک نزدیکی به والیت الهی و قرب پروردگار، باید هر چ
 .سازد میتر  جوید که او را به این والیت نزدیک

 حوائجشدن  دعا و برآورده شرط قبولی 

فقط به خدا باشد و اگر  ماناین است که امید حوائجشدن  شرط قبولی دعا و برآورده
 ماان  کاه حاجات   یمبادان داشته باشایم،  به جای دیگر گرم باشد و امید به دیگری  ماندل

  .شود برآورده نمی
 :فرمود امبرانشیاز پ یکیتعال به وند مخدا

أَمَلُکَ وَ ّلَا تُنْجَحُ طَلِبَتُکَ قُلّْمتُ وَ مَّما    بْلُغُکَّيَإِذاً وَ اّللَهِ ّلَا تُسْعَفُ حَاجَتُکَ وَ ّلَا »

بَعْضِ اّلْكُتُّمبِ أَنَ   يأَ فِأَنَهُ قَرَ يحَّدَََنِ عَبّْدِ اّللَهِ أَبَاعَلَمَکَ رَحِمَکَ اّللَهُ قَالَ إِنَ 
 يعَرْشِّم  يعَلَّم  يوَ ارْتِفَّماعِ  يوَ مَجّْمّدِ  يوَ جَلَاّلِ يوَ عِزَتِ قُولُّيَ ياّللَهَ تَبَارَکَ وَ تَعَاّلَ

ََوْ َ اّلْمَذَّلَِِ عِنّْمّدَ   أَكْسُوَنَهُوَ ّلَ أْسِيَبِاّلْ يرِيْغَ[ مِنَ اّلنَاسِ ]ّلَأَقْطَعَنَ أَمَلَ كُلِ مُؤَمِلٍ 
   :«... يمِنْ قُرْبِ نَهُيَاسِ وَ ّلَأُنَحِاّلنَ

باه   .کانم  خودم را قطع مای  ریهر آرزوکننده به غ یآرزو! قسم به عزت و جاللم
و  شیب وشانم و از گشا یمردم لباس خوار شیکنم و او را پ وس یاو را م نکهیا

 یدر صاورت ، دارد دیا ام ها یمرا در سخت ریام غ بنده ایآ. میفضل خود دورش نما
کاه مان    یمان دارد در حاال   ریا باه غ  دیام ایدر دست من است و آ ها یکه سخت

ب بساته شاده در دسات مان اسات و در      یدرهاا  یدهایا و جوادم و کل ازین یب
 . ...ها باز است  دعاکننده یبرا رحمتم

                                              
 .5 : فاطر.  
 .77ص  ،1ج  ؛یكاف. 1
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متعادد و   طیدعاا، شارا   لهیشدن خواست انسان به وسا  استجابت دعا و برآورده یبرا
جاا باه طاور    نیکه در ا و موانعی را نیز باید برطرف نمود شده مطرح اتیدر روا یمختلف

 :شود یخالصه به چند مورد اشاره م

 :ارتباط با خدا در هر حال .1

از آنکه گرفتاار   شیپ] دیکن یدست شیدر دعا پ»: فرمود یجدّم م: فرمود امام صادق
د و دنباالش دعاا   باه او برسا   ییدعا کند و بال اریبس یا چون بنده رایز ؛[دیدعا کن ،دیشو

نااگوار   آماد  شیآشناست و اگر همواره اهل دعا نباشد و بعد از پ یصدا: کند، گفته شود
  4.«؟یتاکنون کجا بود: به او گفته شودد، یدعا نما

در هر بامداد  ىیبایرا در کمال شک شینفس خو» :دهد دستور مى امبرشیبه پ خداوند
 2.«ار کنکردن و جلب خشنودى خدا واد و شامگاه به دعا

کنند، ماورد نکاوهش    کسانى را که فقط در هنگام گرفتارى و مشکالت دعا مى قرآن
 : قرار داده است
خاواب و  ]آورد، ماا را در هار حاال     وقتى به انسان گرفتارى و غمى روى ماى »
و از ]برودم، یرا برطرف کن شیبخواند و چون گرفتار [ستادهینشسته و ادارى، یب

باه  د، یا بکاهاد و گااهى قطاع نما    تیفیو ک تیهت کمارتباط خود با خدا از ج
باود، نخواناده    دهیاصالً ما را براى گرفتاارى کاه باه او رسا     ىیگو [اى که گونه
 0.«!است

 :فرمود اصول کافى آمده که خداوند به حضرت داوود در
کان تاا مان دعااى تاو را در روزهااى        ادیا  شیمرا در روزهاى خوش و آسا» 

 1.«مگرفتارى و سختى اجابت کن

 :قلب باشد میاز صم دیدعا با .2

با عمل و  انشیرا بخواهد و طلب کند و دل و ز زىیچ کیذرات وجود انسان  تمام
 .رفتارش هماهنگ باشد

                                              
 .115الدعا، ص  یب التقدم ف، كتاب دعا، با7ج  ی؛اصول كاف.  
 .1۷ :كهف. 1
 .1  :ونسی. ۸
 .  ۸۷، ص 3۸ج  ؛بحاراالنوار. 7
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مساتجاب  زد، یا خبار برخ  را که از دل غافل و بى ىیخدا دعا»: فرمود صادق امام
باا زبانات هماراه    و دلات را  ]پس وقتى دعا کنى، از عمق دل باه او روى آور   ؛کند نمى

 4.«مطمئن باش تیو س س به اجابت دعا [گردان

 :به خداوند نانیو اطم دیخدا و ام ریاز غ دیقطع ام .3

از شما بخواهد که هار چاه از خادا درخواسات      کىیهرگاه »: فرمود صادق امام
جز  دىیام  یگردد و ه وسیو م  دیاز همه مردم ناام دیبا ؛دیخدا به او عطا فرما کند، مى

  2.«به درگاه خدا نداشته باشد

  :ریتالش و تدب همراه با .4

ّامِى بِلَا وَتَرٍ»: فرمود اکرم امبریپ ّاعِى بِلَا عَمَلٍ كَاّلرَ کند و  کسى که دعا مى 0:«اّلّدَ
 .اندازد مى ریچله کمان ت کند، مانند آن است که بى به دنبال آن تالش و عمل نمى

تواند  بلکه مکمل آن مى ؛ردیرا در زندگى بگ زىیر تواند جاى تالش و برنامه نمى دعا
 .باشد

 :حالت تضرع و دلى شکسته .5

دل تاا پااك و خاالص     رایا ز ؛دیهرگاه دلتان شکست، دعا کن»: فرمود صادق امام
 1.«شود نشود، شکسته نمى

 :دارد ریمکان دعا در استجابت تأث .6

 به ویژهکنار خانه خدا و  نیحرم امام حس به ویژه مثالً دعا در حرم امامان  

 .و کنار حجراالسود میمقام حضرت ابراه

 : زمان دعا .7

سجده  ایدر قنوت  به ویژهرسد،  شب زودتر به اجابت مى کىیدعاى پنهانى و در تار
که بعد از خواندن هشت رکعت نماز شب و دو رکعات نمااز شافع خواناده     « وتر»نماز 
 .شود مى

                                              
 .۸55ص  همان؛.  
 .3۸ص  ؛عدة الداعى. 1
 .همان. ۸
 .5 ۸ص  ؛مكارم االخالق. 7
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 ایا آ: کناد  هسات کاه هنگاام ساحر نادا ماى       براى خادا مناادى  »: فرمود امبریپ
اى هست تاا ماورد بخشاش قارار      استغفار کننده ایآ م؟یاى هست تا اجابت نما کننده دعا

 4«م؟یاى هست تا به او عطا نما کننده درخواست ایدهم؟ آ
پروردگار خود را باه حالات تضارع و تاذلل و در پنهاانى و خفاا       »: دیفرما مى قرآن
 .«دیبخوان

آن دعاا را باه    ریا الحجاه و غ  ماه رمضان و رجاب و دهاه اول ذى   هاى در شب دعا
 .کند مى کیاجابت نزد

 : توسل به چهارده معصوم .8

ّلَيْهِ اّلْوَسِيلََِ» فهیشر هیآ هیو آنها را بر پا  .قرار دادن عیو شف لهیوس «وَابْتَغُوا إِ

 :به و نمازغسل تو .9

 کیا در هر رکعات   .از بخواندچهار رکعت نمگرفته و وضو  غسل توبه انجام داده و
را « فلّمق »مرتباه   کیا و « اّلناس»مرتبه سوره  کیو  دیمرتبه سوره حمد و سه مرتبه توح

ال »و بعد از هفت مرتباه   «هياستغفراهلل ربى و اتو  اّل»بعد از نماز هفتاد مرتبه . دیبخوان
فِرّلىِ ذُنُوبِى وَ ذُنُو َ جَمِيعِ عَزِّيزُ، ّيا غَفّارُ، اغْاّيَ»: دییس س بگو ؛«حَولَ وال قُوّةَ إالّ باّللّه

ّنُو َ اًّالّ أنْتَ ّنَّهُ ال ّيَغْفِرُ اّلذُ  2.«..اّلْمُؤْمِنينَ وَ اّلْمُؤْمِناتِ فَاً
مراقاب باشاد تاا راه دعاا را      دیو با ردیگ شخص در جاده دعا قرار مى بیترت نیا به

 .کرد مینشانى راه دعا را ذکر خواه. نرود راههیو به بد یمایدرست ب 

 0:یو باطن یظاهر یاز هرگونه آلودگ یطهارت و پاك. 11

و اوراد و نظاائر آنهاا، طهاارت انساان      هیا اذکار و ادع ریمهم ت ث اریاند شرط بس گفته
 ؛هم بشود یبلکه مبادا موجب قساوت و دور ؛نبخشد یاست که صرف لقلقه زبان سود

 ناور  یچراي ب ،حضور یاست و قلب ب حضور یقلب ب یعنی ؛از فکر است یذکر عار رایز
 یمثَال کاور   ،حضاور  یدور است و مَثَل ذکار با   قیحقااز ادراك  نور یاست و شخص ب

 1.است که در دست او مشعل نور است

                                              
 .3  ص  ؛«لقاءاهلل»رساله ؛ زىیجواد آقا ملكى تبر رزایم.  
 .۷۸ص ؛ عدة الداعى. 1
 . 71ص  ؛میعارف و حك دگاهیت از درساله وحد ی؛حسن زاده آمل. ۸
 . 71، ص 7فصل  ؛ذاكر و مذكور  رساله ذكر، ی؛حسن زاده آمل. 7



 
 
 
 

    /  هفدهمدعای روز  21  

 :  و ائمه اطهار اكرم امبریصلوات فرستادن بر پ .11

. ردیا کاه دعاا در لفّافاه صالوات قارار گ      یا از دعا و بعد از دعا است، به گوناه  قبل

سابحان   یهار گااه از خادا   »: باره فرماود  نیا در یزیانگ در کالم دل یعل رمؤمنانیام

 ؛اهس س حاجت خود را بخو ؛درود بفرست اسالم امبریابتدا بر پ، یدار یدرخواست
را بارآورده و   یکا یشاده،   خدا بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواسات  رایز
 4.«را باز دارد یگرید

 :یجمع دسته یدعا .12

زنان و کودکاان را  کرد،  یپدرم را غمناك م یآمد شیهرگاه پ»: فرمود م صادقاما 
  2.«گفتند یم نیو آنها آم نمود یس س دعا م ؛کرد یجمع م
به درگاه  یمطلب یاند که برا چهارنفر با هم اجتماع نکرده گاه  یه»: فرمود نیهمچن و

  0.«دان که با اجابت آن دعا از هم جدا شدهنیخدا دعا کند، جز ا

  :فقره سوم

     :ّيَا مَنْ الَ ّيَحْتَا ُ إِّلَي اّلتَفْسِيرِ وَ اّلسُؤَالِ
 .یستیال بندگان نؤس به شرح و ازمندیکه ن یکس یا

 خدا نیاز به شرح و سؤال ندارد

چارا کاه    ؛ای خدایی که احتیا  نداری که من حاجتم را برای تو تفسیر و شرح کنم
نه تنهاا خداوناد نیااز باه شارح و تفسایر        .کل منخداوند عالم است به گرفتاری و مش

چراکاه عاالم باه حاجاات و     ؛ طاور هساتند   هم هماین  بلکه ائمه  ؛حاجاتمان ندارد
حتای احتیاا  باه شانیدن      ؛کاردن حاجاات ماا    خدایا برای برآورده. باشند های ما می دعا

ه تاو کاار آنهاا را را    ،کساانی کاه از تاو درخواساتی هام ندارناد       .نداری درخواست ما
   : مخوانی در دعای ماه رجب می .اندازی می

ّيَا مَنْ ّيُعْطِي مَنْ سَأَّلَهُ ّيَا مَنْ ّيُعْطِي مَنْ ّلَمْ ّيَسْأَّلْهُ وَ مَنْ ّلَّممْ ّيَعْرِفّْمهُ تُحَنُنّماً مِنّْمهُ وَ     »
   :«رَحْمًَِ

                                              
 . ی، ترجمه محمد دشت ۸7حكمت  ؛نهج البالغه.  
 .  17دعا، ص  ی، كتاب دعا باب اجتماع ف7ج  ی؛اصول كاف. 1
 . همان. ۸
 .رجبماه  یهدعااز  ؛الجنان حیمفات؛ ۸35 ص ،35ج  ؛بحاراألنوار. 7
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کنناد و   کنی حاجات کسانی را که از تاو درخواسات مای    ای خدایی که اعطا می
انااد و تااو را  سااانی را کااه از تااو درخواساات نکااردهآوری حاجااات ک بجااا ماای

 .شناسند نمی
خبر بماند، آن هم خلقتی که دائم  خالق بشر محال است که از جزئیات وجود او بی  

 .رسد  زیرا لحظه به لحظه فیح وجود از ناحیه خداوند به موجودات می ؛و مستمر است
کاه خادای متعاال از     ر حاالی دخبر باشد،  کن است او از ظاهر و باطن ما بیمچگونه م

 :تر است رگ گردن به ما نزدیک
ّلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اّلْوَرِّيّدِ»    .«وَ نَحْنُ أَقْرَ ُ إِ

آری خداوند عالم از همۀ حاجات ما آگاه است؛ ولی او خود چنین مقدر کرده است 
 هایمان از جاناب  که ما وظیفه درخواست و دعا را انجام دهیم تا برای رسیدن به حاجت

خود ما هم تالشی صورت گرفته باشد و وظیفۀ عبودیت و پرستش خاود را انجاام داده   
 2.« وَ أَنْ ّلَيْسَ ّلِلْإِنْسانِ إِالَ ما سَعى»: باشیم

 :فقره چهارم

   :ّيَا عَاّلِماً بِمَا فِي صُّدُورِ اّلْعَاّلَمِينَ
   .یبه سرائر خلق آگاه که ناگفته به حاجات و ییخدا یا

هساتی باه     عالم  زیرا ؛به تفسیر و توضیح حاجات بندگانت نداری تو احتیا  خدایا
  .هر امری که در دل بندگانت است

 : نموده استقرآن با صراحت کامل بیان خداوند متعال در را  امعن این
 0 .«اّللّهَ الَ ّيَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءم فِي األَرْكِ وَالَ فِي اّلسَماءِ إِنَ»

 . ر آسمان بر خدا پوشیده نیستچیزى در زمین و د یقیناً
وَالَ  إِنَکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا ّيَخْفَى عَلَى اّللَهِ مِن شَّميْءٍ فِّمي األَرْكِ  رَبَنَا»

کنایم،   داریم و آنچه را آشاکار ماى   یقیناً تو آنچه را ما پنهان مى! پروردگارا 1:«فِي اّلسَماءِ
 . آسمان بر خدا پنهان نیست دانى و هی  چیز در زمین و مى
 2.«ّيَعْلَمُ اّلْجَهْرَ وَمَا ّيَخْفَى إِنَهُ»

                                              
 .7 : ق.  
 .۸3: نجم .1
  .5 :آل عمران. ۸
  .۸۷ :ابراهیم. 7
  .۸ :اعلى. 5
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إِن تُخْفُوا مَا فِي صُّدُورِكُمْ أَوْ تُبّْدُوهُ ّيَعْلَمهُ اّللّهُ وَّيَعْلَمُ مَا فِي اّلسَّمماواتِ وَمَّما    قُلْ»

اى فاساد و افکاار   ها  از نیّات ]اگر آنچاه  : بگو 4:«فِي األَرْكِ وَاّللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَّدِّيرٌ

داند و نیاز آنچاه    هاى شماست، پنهان دارید یا آشکار کنید، خدا آن را مى در سینه[ باطل

 . داند و خدا بر هر چیز تواناست ها و آنچه را در زمین است، مى را در آسمان

وجه از جناب او مخفى نیست و ظااهر و   نهان و آشکار تمام خالیق به هی حال که 

و کلیه موجودات و همه هستى و آفرینش در پیشگاه علام آن حضارت   باطن تمام عالم 

از  کمال شکستگى و انکسار و رقات قلاب و اشاک چشام     درانسان باید  ،حاضر است

 .خدا بخواهد که از گناهانش درگذرد و آبروی او را در دنیا و آخرت حفظ کند

 صلوات :مپنجفقره 

     :نّيمُحَمَّدٍ وَ آّلِهِ اّلطَاهِرِ يصَلِ عَلَ
 .درود بفرست بر محمد و خاندان طاهر و پاك او ایخدا

درود و صلوات بر پیامبر و آل او در حقیقت تقاضای مقام باالتر و واالتار، بارای آن   

باشند،  باشد، ذکری که خداوند متعال و مالئکه مقرب او نیز به آن ذاکر می بزرگواران می

 :فرماید گونه که قرآن کریم می نهما

مَالئِكَتَهُ ّيُّصَلُونَ عَلَي اّلنَبِيّ ّيَا اّيُهَا اّلَذِّينَ ءَامَنُواصَّملُوا عَلَيّْمهِ وَسَّملِمُوا     ّللَهَ وَإِنَ ا» 

   .«تَسْلِيماً

بر اینکه این درود و صلوات تقاضای مقام باالتر برای آن حضارات اسات، در    افزون

ر و نوری بارای عباور از   آورد، نورانیتی در قب عین حال برای گوینده آن نیز نورانیت می

شاود نفااق از دل زائال شاود و اگار مجلاس و        صراط و نوری در بهشت و موجب می

بر زبان جاری شود و در آن یاد و ذکاری از صالوات بار      محفلی تشکیل گردد و کالمی

پیامبر و آل او نشود، در آن مجلس و محفل جز حسرت و وبال چیازی نصایب اهلاش    

متعال ما را امر به درود بر آنها نموده اسات و ایان امار باه      خدای بنابراین ؛نخواهد شد

 .هستند قدر عالم آفرینش آن است که آنها گوهر گران دلییل

                                              
  .13 :آل عمران.  
 .57 :احزاب. 1
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 صلوات دعای مستجاب

 :فرماید می صادق  حضرت امام 
صلوات بر محمد و آلاش  ه باید ب ،درگاه خداى عزوجل حاجتى دارده هر که ب»

صلوات بر محماد  ه د و در آخر هم بشروع کند و س س حاجت خود را بخواه
تار از آن اسات کاه دو طارف      زیرا خداى عزوجل کریم ؛و آل محمد پایان دهد

زیرا صلوات بار   ؛[و به اجابت نرساند]را واگذارد  [دعا]را ب ذیرد و وسط  [دعا]
 4.«محمد و آل محمد محجوب نیست و بدون برخورد به حجابى باال رود

در . یاباد  شاود و یاا پایاان مای     نیز با صلوات آغاز مای سجادیه  تمام دعاهای صحیفه
زیارا ائماه معتقدناد     ؛اواسط دعا، صالوات فرساتاده شاده اسات     برخی از دعاها نیز در
 ،است و در هر دعاایی کاه صالوات فرساتاده شاود      شدن حاجت صلوات، ذکر برآورده

  .است  اجابت آن از سوی خدا حتمی
باه   و دعاا بارای حفاظ توحیاد، رسایدن      شدهبه کرات صلوات تکرار  11در دعای 

در قسامتی از   .شده اسات لت ئشناخت حرمت خدا از خداوند مسو منزلت باال در نماز 
 :آمده استاین دعا 

اّللَهُمَ صَلِ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آّلِهِ، فِي كُلِ وَقْتٍ وَ كُلِ أَوَانٍ وَ عَلَي كُلِ حَالٍ عَّدَدَ مَّما  »
يْتَ عَلَيْهِ، وَ أَضْعَا َ ذَّلِکَ كُلِهِ بِاّلْأَضّْمعَا ِ اّلَتِّمي ال ّيُحّْصِّميهَا    صَلَيْتَ عَلَي مَنْ صَلَ

  :«غَيْرُکَ، إِنَکَ فَعَالٌ ّلِمَا تُرِّيّدُ
هر کاس   بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، به شمار درودهایی که بر

 شامار آن  ای و چندین برابر آن به چندین برابر که هی  کس جز تو نثار فرموده
 . یکن ،نداند که تو هر چه خواهی

 شدن صلوات برای قیامت  ذخیره

 :موكل دارد هر مؤمنی پنج ملک

 .گرداند ملکی پیش روی او که شیطان را از او دور می. 4
 .دارد ملکی در عقب سر او که آفات آسمان را از او باز می. 2
 .نویسد ملکی در طرف راست او که حسنات او را می. 0
 .نویسد ملکی در طرف چپ او که سیئات او را می. 1

                                              
  .151، ص 7ج  ؛اصول كافى . 



 
 
 
 

    /  هفدهمدعای روز  27  

گویند و هر صلواتی که آن مؤمن در شاب   می «حافظ»او که او را  ۀملکی در ناصی. 2
رود و بااز   دارد تا وقت طلوع آفتاب و در آن وقت مای  آن ملک او را نگاه می ،فرستد می

 . آید به جهت حفظ صلوات روز می

رود و در  مای  زد مرقد مطهار ساید کائناات    رفتن آن فرشته برای آن است که ن
فالن در این شب یا  بن فالن ؛«اّلسالم عليک ّيا رسول اهلل»: گوید  ایستد و می برابر قبر می

 .در این روز بر تو چندین صلوات فرستاد
 . «صلوات و سالم من بر او باد»: فرماید آن حضرت می 

فاالن   بان  تاو، فاالن   ۀبناد ! ا خداوناد »: گوید رود و می پس آن ملک به زیر عرش می
چندین صلوات بر حبیب تو فرستاده است و من به روضه مقدسه آن حضرت رفتم و به 

: فرمایاد  خداوند متعاال مای  . «آن حضرت بر او صلوات و سالم فرستاد .عرض رسانیدم
من صلوات آن بنده را در ابر سفید نورانی گذاشاته،  »: فرماید و می« درود بر آن بنده باد»
ماند تاا روز   رکنی از ارکان عرش بس ارند و آن صلوات در حجاب عزت محفوظ می در

 آن صالوات را بیاورناد و   :فرمایاد  خدا می ،سنجند پس وقتی که عمل بنده را می ؛قیامت
 4.«تا سنگین شود کفه حسنات آن بنده بگذارند در

                                              
 .صلوات، كلید حل مشكالت؛ (معروف به حكیم هندي)اي قزوینی  علی خمسه.  


