
 

 

 

 دعای روز بیست و یکم   

اّللَهُمَ اجْعَلْ ّلِي فِيهِ إِّلَي مَرْضَاتِکَ دَّلِيالً وَ الَ تَجْعَلْ ّلِلشَيْطَانِ فِيّمهِ عَلَّميَ سَّمبِيالً وَ    
 :مَقِيالًّيَا قَاضِيَ حَوَائِج اّلطاّلبين اجْعَلِ اّلْجَنََِ ّلِي مَنْزِالً وَ

سوی رضا و خشنودی خود راهنمایی کان و شایطان   ه ای خدا در این روز مرا ب
ای برآرنده حاجاات   را بر من مسلط مگردان و بهشت را منزل و مقامم قرار ده،

 .طالبان

 ترجمه منظوم دعا

 انااادر ایااان مااااه مباااارك ای خااادا   
 

 کااان مقااارر بهااار مااان یاااک رهنماااا 
 

 ناااب خشااانودی و مرضاااات خاااودجا
 

 مهاااار و وفااااا  یااااک دلیلاااای از ره 
 

 خشاانودیت  گاار بااه دساات آرم دماای  
 

 بهاااار ماااان بهتاااار ز کاااال ماسااااوا 
 

 گااار بیاااابم ساااوی مرضاااایت رهااای 
 

 بگاااذرم مااان از جناااان باااا صااافا     
 

 حاجاات دیگاار کااه باار ماان ایاان زمااان 
 

 راه شاااایطان بسااااته گااااردد مطلقااااا 
 

 یااا قاادیم الخیاار، ذوالفضاال العظاایم    
 

 از بهااار مااان فرماااا روا ایااان مهااام   
 

 خصاام در ایاان ماااه پاارفیح و ثااواب  
 

 گاااار تساااالط یابااااد او وا اساااافاء   
 

 ره ماااده یاااا رب باااه آن ملعاااون دون 
 

 بااار مااان بیچااااره بااای دسااات و پاااا 
 

 حاجاات ساایم کااه فرمااایی ز لطااف    
 

 وای مااااا جناااات الفااااردوس را ماااا 
 

 ای خااادا ای قاضااای حاجاااات خلاااق
 

 ساااااائلین را از درت منماااااا جااااادا 
 

 صیل رضای خدا تح :فقره اول

  :اّللَهُمَ اجْعَلْ ّلِي فِيهِ إِّلَي مَرْضَاتِکَ دَّلِيالً
 .سوی رضا و خشنودی خود راهنمایی کنه ای خدا در این روز مرا ب

 ی خداتحصیل رضا های راه 

اش  برای رسیدن به مقام رضا، انسان باید بداند هرچه را خادای سابحان بارای بناده    
ه از سرّ و حکمت آن آگاه نباشد و بداند که غم و غصه اگرچه بند .مقدر کند، خیر است
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پس انسان باید چاون عاشاقی    ؛دهد هی  ت ثیری در قضای الهی ندارد و آن را تغییر نمی
که در رسیدن به معشوق و طالبی که در رسیدن به مطلوب و حبیبی کاه در رسایدن باه    

کریم برای کسب قرآن  .کند، مجاهدت کرده و احساس خستگی نکند محبوب تالش می
 :نماییم ای از آنها اشاره می باری را بیان کرده که به پاره رضای الهی، نکات گوهر

 خدااطاعت از . 1

 : خوانیم در قرآن کریم می
 وَعَّدَاهللُ اّلْمُؤمِنِينَ وَ اّلْمُؤمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِّمنْ تَحْتِهَّما اّلْاَنْهَّمارُ خَاّلِّمّدِّينَ فِيهَّما وَ     »

خداوند  4:«رِضْوَانٌ مِنَ اهللِ اكبَرُ ذَّلِکَ هُوَ اّلْفَو ُ اّلْعََِيمُ بًَِ فِي جَنَاتِ عَّدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِ
هایی از بهشات وعاده داده کاه نهرهاا از زیار درختاان آن        به زنان و مردان با ایمان، باي

هاای عادن،    ای در بهشات  های پاکیزه جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن
ب آنها ساخته است و رضا و خشنودی خدا از همه آنها برتر است و پیروزی بزرگ نصی

 .همین است

 ی الهی اتقو. 2

 .تقاوی و پرهیزکااری اسات    ،آوردن رضای خداوند متعاال  های به دست یکی از راه
 :فرماید زمینه می قرآن کریم در این

نْ تَحْتِهِّما اّلْأَنْهَّمارُ خَاّلِّمّدِّينَ فِيهَّما وَ أَ ْوَا م     ّلِلَذِّينَ اتَقَوْ عِنّْدَ رَبِهِمْ جَنَاتم تَجّْمرِي مِّم  »
هاای   پیشه کنناد، نازد خادا بااي     اکه تقو برای آنان 2:«مُطَهَرَةٌ مِنَ اهللِ وَ اهللُ بَّصِيرٌ بِاّلْعِبَادِ

بهشتی است که زیر درختان آن نهرها جااری اسات و در آن جاویادان هساتند و زناان      
 .ه بهتر خشنودی خداوند است و او به حال بندگان بیناستای و از هم پاکیزه و آراسته

 رضایت اهل بیت. 3

چنانچه در حادیث شاریف    ؛باشد می بیت رضایت خدای متعال در رضایت اهل
 :آمده
 0«رِضَي اهللُ رِضَانَا اَهلُ اّلْبَيْتِ» 

بیت است و ایان مهام جاز از طریاق      راه رسیدن به رضوان الهی کسب رضایت اهل

شاود   حاصل نمی ت به خداوند و اطاعت او و رسولش و امامان معصومکسب معرف
                                              

 .۸1 :توبه.   

 .5  :آل عمران .1
 .۸7۸، ص 77ج  ؛بحاراالنوار. ۸
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أِرْجِعِي إِّلّمي رَبِّمکِ رَاضِّميًَِ    » و اگر این اطاعت از روی اخالص صورت گرفت به مقام
 4«مَرضِيًَِ

یابد و اساس اطاعت از خداوند، صبر و رضایت از او اسات در آنچاه کاه     دست می
ای در آن چیزهایی که دوست دارد یا ناپساند     بندهپسندد و هی بنده دوست دارد یا نمی

باشد، هم در آنچاه   شود، مگر آنکه در آنها برای او خیر می از خدا راضی نمی ،شمارد می
 2.دارد که دوست دارد و هم در آنچه که ناپسند می

پاس از  : تاسا  نویسان اهل سنّت در کتاب خود آورده قُتیبه یکی از علما و تاریخ ابن
اللّه را  رسول ما فاطمه، دختر: تی از جریان سقیفه، روزی عمر به ابوبکر گفتگذشت مد

دیادار او رویام    ایم، بیا با یکدیگر به مالقات و از خودمان خشمناك و ناراحت گردانیده
  .دتا از ما راضی و خوشنود شو

منزل رسیدند، اجازه ورود خواستند؛ ولای باه    هر دو حرکت کردند و چون به درب
  .داجازه داده نش ایشان

 باره با او سخن گفتناد؛ اماام علای    آمدند و در این امام علی به ناچار حضور
و د نشساتن  0برای آنها اجازه ورود طلبید و چون وارد شادند، روباروی حضارت زهارا    

 .دشان را ند حضرت جواب امّا ؛حضرت روی خود را از آنها برگرداند، سالم کردند
را بایش از دختارم،    سوگند به خادا کاه مان تاو    ! ول اللّهای حبیبه رس: ابوبکر گفت

بودم؛ علّات آنکاه    روزی که پدرت از دنیا رفت، ای کاش من مرده. معایشه دوست دار
ای باه جاای    ماا ارثیاه  : چاون شانیدم کاه فرماود     ؛تو را از حق میراث پدرت منع کاردم 

  .تگذاریم، آنچه از اموال ما باقی بماند، صدقه اس نمی
 اگر حدیثی را از پدرم رسول خدا برایتان بگویم، ت یید: فرمود0فاطمه  گامدر این هن

 : فرمود .یآر: کنید؟ گفتند می

: فرماود  که مای  پدرم رسول اللّه گیرم، آیا نشنیدید از خداوند را بر شما گواه می
باشاد،   و غضب فاطمه خشم و غضب مان مای   رضایت فاطمه رضایت من است، خشم

هر که او را خشمگین و ناراحات   مرا دوست داشته است و ،دارد هرکه فاطمه را دوست
 کند، مرا خشمگین و ناراحت کرده است؟

 .مای بلی، چنین سخنی را از رسول اللّه شنیده: گفتند

                                              
 .1۷ :فجر.  
 . ، حدیث 75، ص 1ج  ؛اصول كافی. 1
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گیرم کاه شاما دو نفار مارا      و گواه می خدا و مالئکه را شاهد: حضرت فاطمه فرمود
راضای نخاواهم شاد تاا پادرم       و اید و من از شما خوشاحال  خشمگین و ناراحت کرده

  .مرسول خدا را مالقات کرده و شکایت شما را به او کن
بارم و سا س در    از خشم خداوند و غضب فاطمه به خداوند پنااه مای  : ابوبکر گفت

 4.گریه از نزد حضرت خار  شدند حال

 انفاق در راه خدا . 4

ل اطمینان خاطر دل باه  که مالشان در راه خشنودی خدا انفاق کنند و با کما مثل آنان
آن باران زیااد و   ای است که در زمین شایسته بریزند و بر مثل دانه ؛لطف خدا شاد دارند

 2.به موقع ببارد و ثمره و حاصلی دو چندان که منتظرند، بدهد

 گذشتن از جان . 5

 هم قسم شدند تا خون پیاامبر را بریزند، که دشمنان پیامبر اّلْمَبِيت ّلَيْلَُِدر شب 

قارار داد و   خود را در بساتر پیاامبر   ولی علی ؛شبانه به منزل او هجوم آوردند

 قرآن کریم این عمل امیرالمؤمنین علای  .مشرکان را از کشتن آن حضرت ناامید نمود
 :فرماید را موجب رضایت خدای متعال دانسته و می

بعضای   0:« وَ اهللُ رَؤُو م بِاّلْعِبَّمادِ وَ مِنَ اّلنَاسِ مَنْ ّيَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءِ مَرضَّماتِ اهللِ »
دار چنین بندگانی  مردانند که از جان خود در راه رضای خدا درگذرند و خداوند دوست

 .است

 صداقت . 6

روز قیامات روزی   .یکی از موجبات جلب رضایت خداوند، صدق و راساتی اسات  
راستی در گفتار و  بخشد که منظور صدق و گویان به آنها سود می است که راستی راست

  .کردار دنیاست، تا در آخرت مفید واقع شود
 :کند قرآن کریم پاداش صادقان را چنین بیان می

قَالَ اهللُ هَذا ّيَوْمَ ّيَنْفَعَ اّلّصَّدِقِينَ صِّدْقُهُمْ ّلَهُمْ جَنَّماتم تَجّْمرِي مِّمنْ تَحْتِهَّما اّلْأَنهَّمارُ      » 
: گفت خدای متعال 1:«هُمْ وَ رَضُو عَنْهُ ذَّلِکَ اّلْفَوْ ُ اّلْعََِيمُخَاّلِّدِّينَ فِيهَا أَبَّداً رَضِيَ اهللُ عَنْ

                                              
 .االمامة و السّیاسة، به نقل از ۷ ۸، ص  ج  ؛أعیان الشّیعة.  
 .175 :بقره. 1
 .15۸ :بقره. ۸
 .3   :مائده .7
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هاایی از   بارای آنهاا بااي    .شاوند  مند مای  این روزی است که صادقان از راستی خود بهره
بهشت است که زیر درختانش، نهرها جاری است و جاوداناه در آن خواهناد ماناد و از    

وند از آنها راضی است و هم آنها از خادا  تر، این است که هم خدا این نعمت مادی مهم
راضی و خشنودند و شک نیست که این موهبت بزرگ که جامع میان موهبات ماادی و   

 .شود معنوی است، رستگاری بزرگ محسوب می

 امر به معروف و نهی از منکر . 7

در سوره مبارکه توبه، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز و پرداخت زکات و 
عت از خدا و رسول را موجب استحقاق دریافات رحمات الهای دانساته و باه ایان       اطا

تار   مؤمنان راستین وعده داده است که آنان را در مساکن طیبه بهشت جای دهد و بزرگ
 4.شود رضایت و خشنودی خداست که به آنان کرامت می ،از این نعمت

 ایمان و عمل صالح و خشوع در برابر خدا  .8

شاود، ایماان و    واردی که موجب رضا و خشنودی خداوند متعال مییکی دیگر از م
 : فرماید گونه که قرآن کریم می عمل صالح و خشوع در برابر ذات پاك الهی است، همان

اَّلَذِّينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ أُوّلَئِکَ هُمْ خَيْرُ اّلْبَرِّيِِ جَزَاءُهُمْ عِنّْدَ رَبِهِمْ جَنَّمتُ  »
نٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اّلْأَنْهَارُ خَاّلِّدِّينَ فِيهَا أَبَّداً رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ وَ رَضُّموا عَنّْمهُ ذَّلِّمکَ    عَّدْ

آنان که به خدای یکتا ایمان آوردند و نیکوکار شدند، آنها به حقیقات   2:«ّلِمَنْ خَشِيَ رَبَهُ
اسات کاه نهرهاا زیار     هاای بهشات عادن     بهترین اهل عالمند، پاداش آنها نزد خدا بااي 

درختانش جاری است و در آن بهشت ابد، جاویدان و متنعمند و خدا ازآنهاا خشانود و   
آنها هم از خدا خشنودند و این مخصوص کسی است که در برابر خدا خاشع شود و او 

 .را اطاعت کند

 رضایت پدر و مادر. 9

پیاامبر   .اشاد ب مای جلب رضایت والدین  ،جلب رضایت خداوند های مهم یکی از راه

 : فرمودند اسالم
 0.«ترضایت خدا در رضایت پدر و مادر و خشم خداوند در خشم آنهاس»

                                              
 .۸1 :توبه.  
 .۷ ـ ۸ :بیّنه. 1
 .1۷7، ص 7 ج  ؛الوسائل مستدرک. ۸
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  دوری از تسلط شیطان: فقره دوم

  :وَ الَ تَجْعَلْ ّلِلشَيْطَانِ فِيهِ عَلَيَ سَبِيالً
  .شیطان را بر من مسلط مگردان و

ه این دژ و تسلط بار  ب قلب همانند دژى است و شیطان دشمنى است که قصد ورود
که از درهااى   مگر آن ؛دشمن نگاه دارد( ورود)تواند دژ را از  کس نمى آن را دارد و هی 

نشود و تنها کسى توان  پاسدارى کند تا دشمن وارد  هایش  هاى ورودى و رخنه دژ و راه
ا م هماه ماا ر  یا از خداوند مهرباان اساتدعا دار  . این کار را دارد که درهاى دژ را بشناسد

ماان را از تساخیر او    یاری نماید تا بتوانیم بر دشمن دیرینه خود غلبه پیدا کارده و قلاب  
 . محفوظ نگه داریم

خواهیم شایطان را بار ماا مسالط نکناد و       دعای امروز از خداوند می این فقره ازدر 
آیاد کاه    حال این ساؤال پایش مای    .قرار ندهد ،برای او راهی که بتواند بر ما تسلط یابد

 یابد؟ هایی بر انسان تسلط می ن چگونه و از چه راهشیطا

 های تسلط شیطان راه

 .کنایم  آن اشااره ماى  تارین   ولى ماا مهام   ؛هاى ورود شیطان و درهاى آن متعددند راه
را دارد که اگر لشکریان فراوان شیطان بخواهناد وارد   هایى هاى ورودى حکم دروازه راه

 .دارد گنجایش آنها را ،شوند

 سدحرص و ح .1

پس هرگاه بنده باه چیازى حاریص    . یکى از آن درهاى بزرگ حرص و حسد است

 ،اگر چیزى را دوسات بادارى  »: فرمود پیامبر. کند حرص او را کر و کور مى ،باشد
 4.«دکن تو را کر و کور مى

کارد و در کشاتى از هار     بر روى دریاا حرکات ماى    روایت شده که وقتى نوح 
پاس باه او   . شاناخت  پیرمردى را دیاد کاه او را نماى   جاندارى دو جفت برد، در کشتى 

 چه چیز انگیزه ورودت شد؟ : گفت
هایشاان باا مان و     دل هااى یارانات را در اختیاار گیارم تاا      وارد شدم کاه دل  :گفت

کشتى بیرون شو که تاو راناده    اى دشمن خدا از: گفت نوح .هایشان با تو باشد بدن
 : ابلیس به او گفت .درگاه خدایى

                                              
 .5؛ ج راه روشنو  المحجة البیضاء فى تهذیب االحیاء.  
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ولاى   ؛گویم سه چیز را برایت می .اند سبب آن هالك شده است که مردم به پنج چیز

به او  ،نیازى ندارىرا وحى کرد که آن سه  به نوح وند متعالخدا. گویم دو تا را نمی
 آن دو چیست؟: نوح به شیطان گفت .ددستور بده آن دو را برایت بگوی

وانى و باا مان مخالفات    گو نخا  مرا دروي، که در مورد آن دو دو چیزى است: گفت
من به وسایله حساد لعنات شادم و      .ساخته است مردم را حرص و حسد هالك. نکنى

بهشت بر آدم مباح شد و من باه وسایله    هاى امّا حرص، تمام نعمت ؛شیطانى رانده شدم
 4.حرص وى به حاجتم رسیدم و او را گمراه کردم

 خشم .2

  .یکى از درهاى مهم ورود شیطان، خشم است 

اى موسى تو کسى هساتى   :را مالقات کرد و گفت یت شده که ابلیس موسىروا
و با تو سخن گفته است و من آفریده خادایم،   برگزیده  که خدا تو را به رسالت خویش 

ام را  پیشگاه پروردگار از من شفاعت کن که توباه  در. خواهم توبه کنم ام و می گناه کرده
 .موسى خداى را خواند .ردک آرى چنین خواهم: موسى گفت. ب ذیرد
به قبار آدم ساجده    به شیطان دستور بده ،موسى حاجتت را برآوردم: خداوند فرمود 

قبر آدم سجده کنى تاا خادا    مور شدى به م: ابلیس را دید و به او گفت موسى. کند
 . ات را ب ذیرد توبه

دم، حاال  بودن به آدم سجده نکر حال زنده در: و گفت .پس تکبر کرد و به خشم آمد
اى موسى در برابر این شفاعتى کاه از   :گاه به موسى گفت سجده کنم؟ آن ،که مرده است

سه ماورد از مان غافال مشاو تاا       در. حقى بر من دارى ،من در پیشگاه پروردگار کردى
 : هالك نشوى

ن ودر چشام توسات و همچا    زیرا روح من در دل تو و چشامم  ؛در هنگام خشم* 
 .خون در بدنت جریان دارم

زیارا مان در آن    ؛از من غفلت نکن ،کنى می برخورد [دشمن]هنگامى که با لشکر * 
انادازم تاا باه     فرزندان و عیال و خانادانش مای   آیم و او را به یاد زاده می وقت نزد آدمی

  [.جهاد را ترك کند]دشمن پشت کند 
ک تاو در  م و پیهست زیرا من پیک او در نزد تو ؛همنشینى با زن نامحرم ب رهیز از* 
 .نزد او

                                              
 .35  ص ،۸1 ج ؛بحاراالنوار.  
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زیارا فارار از    ؛به شهوت، خشم و حرص اشااره کارده اسات    شیطان در این گفتار 
حسد باود کاه    ،کردن از سجده بر آدم سرپیچى سرچشمۀجنگ بر اثر حرص دنیاست و 

 4.هاى ورود شیطان است ترین راه از بزرگ

 شهوت .3

شته باشیم که خداوند باید یقین دا. است« شهوت»های نفوذ شیطان،  یکی دیگر از راه
هرچند شیطان از آن طریاق باه درون انساان نفاوذ      ؛هی  چیزی را بیهوده نیافریده است

 :شهوت دو نوع است. نماید می

 شهوت شکم( الف

شایطان میال و رغبات باه خاوردن و       .ترین مهلکاات اسات   شهوت شکم از بزرگ
یابی به  ود را در پی دستنماید تا بیشتر اوقات خ قدر در انسان تقویت می آشامیدن را آن

ذهن و عقل انسان را به آن مشغول نماوده و حارص و    ،ها صرف نماید و قلب خوراکی
 . س ارد دهد و در نتیجه ذکر خدا را در دل به فراموشی می طمع را افزایش می

 : له را به نظم کشیده استئچه زیبا این مس سعدی
      نی اندرون از طعام خالی دار تا در او نور جان بی

 آنچاااه ناااادیاادنای است، آن بااینای                                                

هماه ناوع قفال باه      دید که یحیى .ظاهر شد روایت شده که ابلیس بر یحیى
 ها چیست؟  اى ابلیس این قفل: به شیطان گفت ؛ پسهمراه دارد
براى مان هام   : گفت. کنم آن گرفتار میزاده را به  هاست که آدمی اینها شهوت :گفت

پس تو را نسبت به نماز و یااد خادا    ،بسا باشد که از غذا سیر شوى: گفت قفلى هست؟
 . سازم می لمی سنگین و بى

بار   خادا را : یحیاى گفات  . نه :آیا قفل دیگرى هم هست؟ شیطان گفت: یحیى گفت
شاهد  من نیز خدا را: گفتابلیس . گیرم که هرگز شکمم را پر از غذا نکنم خود گواه می

 .گیرم که هرگز مسلمانى را نصیحت نکنم می

 شهوت جنسي( ب

بود و بعاد از مادتی    اگر تمایالت جنسی وجود نداشت، زاد و ولدی هم در کار نمی
زندگی انسان اسات؛ امّاا    ۀبنابراین شهوت الزم ؛شد خاکی برچیده می ۀنسل انسان از کر

 . است و بایستی تعدیل شودبا این وجود افراط در آن مذموم 

                                              
 .5۸ ص  ؛امالی شیخ مفید.  
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آورد و  کردن را یکی از تیرهای زهرآگین شیطان به حسااب مای   نظر پیامبر اکرم
 .«اّلنَََّرُ سَهْمم مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومم»: فرمایند می
زناد و   تیرهای زهرآگین خود را در قلب انسان می ،کردن نظر به وسیلۀچون شیطان  

 .نماید آن را بیمار می

 طمع. 4

پس هرگاه طمع بر دل . داشتن از مردم است طمع ،هاى مهم ورود شیطان دیگر از راه
ماورد طماع خاود      دارد کاه نسابت باه شاخص      شیطان او را وا مای  پیوسته ،غالب آید
معباود او شاود و پیوساته باه فکار       ،شخص مورد طماع  ها کند تا گری ها و حیله نمایش

تاا باه هادف خاود برساد و کمتارین        شود می جلب دوستى اوست و از هر درى وارد
باا وى   بناابراین  ؛نیست حاالت او ثناگویى شخص مورد طمع است به صفاتى که در او

 .نکند چاپلوسى کرده تا آنجا که نسبت به او امر به معروف و نهى از منکر

 دادن دنیا زینت. 5

نه کاه در قارآن   گو همان ؛دادن دنیاست های تسلط شیطان بر انسان، زینت یکی از راه
 : کریم آمده

قَالَ رَ ِ بِمَا أَغْوَّيْتَنِي ّلَأُ َّيِنَنَ ّلَهُمْ فِي اّلْأركِ وَ ّلَأُغْوِّيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِّلَا عِبَادِکَ مِنْهُمُ »
های مادی  گونه که مرا گمراه ساختی، من نعمت پروردگار من، همان :گفت 4:«اّلْمُخْلَّصِينَ

مگار بنادگان    ؛دهم و همگی را گمراه خواهم سااخت  ا زینت میرا در زمین در نظر آنه
 .مخلصت

 : خوانیم می الشاکین از امام سجاد تدر مناجا

إِّلهِي اَشْكُوا إِّلَيْکَ عَّدُوّاً ّيُضِلُنِي وَ شَيْطاناً ّيُغْوِّينِي قَّدْ مَلَأَ بِاّلْوَسْوَاسِ صَّمّدْرِي وَ  »
يَ اّلْهَوَي وَ ّيُزَّيِنُ ّلِي حُبَ اّلّدُنْيَا وَ ّيَحُّمولُ بَيْنِّمي وَ   اَحَاطَتْ هَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي ّيُعَاضِّدُ ّلِ

   :«بَيْنَ اّلطّاعَِِ وَ اّلزُّلْفَي
کناد و از   کنم از دشمنی که نفس مارا گماراه مای    خدایا به سوی تو شکایت می
ام را پر از وسوسه و خیااالت فاساد    کشد و سینه شیطانی که مرا به راه باطل می

کند، تا به هواپرستیم مدد کرده و حب دنیا را  او بر دلم احاطه می کند و اوهام می
 .افکند دهد و میان من و طاعت و مقام قربت جدایی می بر من جلوه می

                                              
 .75 :حجر.  
 .مناجات الشاكین؛ مفاتیح الجنان. 1



 
 
 
 

    /  و یکمدعای روز بیست  011 

 بخل و ترس از تهیدستی. 6

زیرا هماین   ؛ترس از تهیدستى است بخل و ،هاى مهم ورود شیطان دیگر از راهیکی 
آدماى را باه انادوختن و     شاود و  دادن مای  هبخل و ترس است که مانع بخشیدن و صدق

  .خواند فرا می ،ساختن و عذاب دردناك که به مال اندوزان وعده داده شده ذخیره
در انوار جزائری است که در سال قحطای، در مساجدی واعظای روی منبار باود و      

گذارند  چسبند و نمی هفتاد شیطان به دستش می ،کسی که بخواهد صدقه بدهد: گفت می
: کناان باه رفقاایش گفات     تعجاب  ؛مؤمنی پای منبر این ساخنان را شانید  . بدهد  صدقه
روم و  دارم، مای   من مقاداری گنادم در خاناه    نوندادن که این چیزها را ندارد، اک صدقه

وقتی کاه باه خاناه رساید و     . برای فقرا به مسجد خواهم آورد و از جایش حرکت کرد
رد که در این سال قحطی رعایت زن و شروع به سرزنش او ک ،زنش از قصدش آگاه شد

... کنی؟ شاید قحطی طوالنی شد، آن وقت ما از گرسنگی بمیریم و بچه و خودت را نمی
خالصه به قدری او را وسوسه کرد که آن مرد مؤمن دست خالی باه مساجد نازد رفقاا     

از او پرسیدند چه شد؟ هفتاد شیطانی که به دستت چسبیدند، را دیدی؟ پاساخ  . برگشت
 . مادرشیطان را دیدم که نگذاشت ولی ؛ها را ندیدم من شیطان: ادد

... اما شیطان به زباان زن یاا رفیاق و    ؛خواهد در برابر شیاطین مقاومت کند انسان می
 4.گذارد کند و نمی بینی می مصلحت

 گمانی بد. 7

از ایان رو   ؛هاسات  بدگمانى به مسالمان ( به دل )هاى مهم ورود شیطان  راه دیگر از
ّ إَِْمم» :فرموده است داى متعالخ ّ بَعْضَ اّلََّنِ ّ إِنَ  .2     «اجْتَنِبُوا كَّثِيرًا مِّنَ اّلََّنِ

شایطان او را باه غیبات وا     ،هر کس بر دیگرى از روى گمان باه بادى حکام کناد     
کوتااهى کناد یاا در     دارد در نتیجه یا هاالك شاود یاا در اقادام باه اداى حقاوق او       می

بهتر بداناد و تماام    یا در او به نظر حقارت بنگرد و خود را از اواحترامش سستى نماید 
 .کننده است این امور را هالك

 های دفع شیطان  راه

  :اند که شیطان با ایشان کار ندارد آمده است سه طایفهی از رسول اکرم در حدیث 

                                              
 .55  ص ؛اخالص و انفاقشهید دستغیب؛ .   
 .1  :حجرات. 1
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وَ اّلْبَّماكُونَ مِّمنْ خَشّْميَِِ اّللَّمهِ وَ     ََلَاٌََِ مَعّْصُومُونَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ اّلذَاكِرُونَ ّلِلَهِ »
 4.«اّلْمُسْتَغْفِرُونَ بِاّلْأَسْحَارِ

  .کسی که یاد خدا باشد :«اّلذَاكِرُونَ ّلِلَهِ». 4
  .کنند کسانی که در سحرها استغفار می :«اّلْمُسْتَغْفِرُونَ بِاّلْأَسْحَارِ». 2
 . کند خدا گریه می کسی که از خوف :«اّلْبَاكُونَ مِنْ خَشْيَِِ اّللَهِ». 0

 مشخصات شیطان در قرآن

در قرآن کریم براى شیطان که همان ابلیس است، اوصافى ذکر شده که به خوبى این 
با توجه به آیاتى کاه در ایان زمیناه وجاود     . کند گر و مکار را معرفى مى موجود وسوسه

آن دارد، بعضى از مشخصات شایطان را بیاان کارده و باراى هار کادام شااهدى از قار        
 :آوریم مى

 :شیطان دشمن آدم و فرزندان اوست. 4

  .«إِنَّ اّلشَّيْطَانَ ّلِإلِنسَانِ عَّدُومّ مُّبِينٌ»
 :کننده است شیطان اغواگر و گمراه. 2

  .«قَالَ فَبِعِزَّتِکَ ّلَأُغْوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»
 :دهد وعده تو خالی می. 0

  .«اّلشَّيْطانُ إِالَّ غُرُوراً ّيَعِّدُهُمْ وَ ّيُمَنِّيهِمْ وَ ما ّيَعِّدُهُمُ»
 :دهد شیطان کارهاى زشت را در نظر انسان خوب جلوه مى. 1

  .«اّلشَّيْطَانُ أَعْمَاّلَهُمْ فَّصَّدَّهُمْ عَنِ اّلسَّبِيلِ ّلَهُمُ َّيَّنَ  وَ»
 :کند شیطان امر به فحشا و گناه مى. 2

  .«اّلشيطانُ ّيَعُّدِكُم اّلفَقرَ و ّيَامُرُكم باّلفُحشا»
 :گر و مکار است؛ ولى کید او ضعیف است چند که شیطان حیلههر . 2

                                              
 .7۸ ص  ،1 ج ؛ مستدرک الوسائل .  
 .5: یوسف.  1
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  .«إِنَّ كَيّْدَ اّلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»
 :شود شیطان باعث فراموشى مى. 1

  .«فَأَنسَاهُ اّلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ»  .«فَإِنِّي نَسِيتُ اّلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِّلَّا اّلشَّيْطَانُ»
 :کند رد و زاد و ولد مىشیطان ذریه دا. 3

  .«أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّّيَّتَهُ أَوّْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ ّلَكُمْ عَّدُومّ»
 :گیرد هدف قرار مى( ها شهاب)گاهى شیطان با تیرهاى آسمانى . 2

  .«وَ ّلَقَّدْ  َّيَّنَّا اّلسَّماءَ اّلّدُّنْيا بِمَّصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً ّلِلشَّياطِينِ»
هاى شیطان که در قارآن   هایى بود از مشخصات و ویژگی آنچه بر شمردیم تنها نمونه
با تتبع آیات مربوط به شایطان، مشخصاات دیگارى هام     . کریم به آنها اشاره شده است

 .توان به دست آورد مى

 های مقابله و مبارزه با شیطان راه

که شیطان راه نفاوذ باه   اند  مخلصین کسانی هستند که به این درجه از مقامات رسیده
برای مقابله با شیطان ابزارهایی الزم و ضروری اسات کاه باا وجاود ایان      . آنها را ندارد
در این فرصت باه برخای از   . توان به مقابله با او برخاست و پیروز میدان شد ابزارها می

 :شود نمونه اشاره می طورآنها به 

 ایمان به خدا . 1

 :داند انع سلطه شیطان را ایمان میقرآن کریم اولین عامل اساسی م
«َ و شیطان بر کسانی که ایمان دارناد و   2:«...إِنَهُ ّلَيْسَ ّلَهُ سُلْطَانٌ عَلَي اّلَذِّينَ آمَنُواْ وَ
 .تسلطی ندارد... 

 توكل بر خدا . 2

 :توکل به خدا است ،یکی دیگر از عوامل پیروزی بر شیطان و جنودش

                                              
 .۸7: نساء.   
 .7۸: كهف.  1
 .71: یوسف.  ۸
 .55: كهف.  7
 .5: ملك.  5
 .33 :نحل.  7
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 4:«وَعَلَي رَبِهِمْ ّيَتَوَكَلُونَ... عَلَي اّلَذِّينَ  إِنَهُ ّلَيْسَ ّلَهُ سُلْطَانٌ»
 .تسلطی ندارد ،کنند بر پروردگارشان توکل می... و شیطان بر کسانی که 

 ذهاستعا. 3

استعاذه به معنای درخواست پناهگاه از خداوند است که این پناهگاه، گاه تکاوینی و  
گونه که در سوره نااس نیاز    ی آنماندن از شرور نفسان برای مصون. گاهی تشریعی است

مجموعه تعاالیم  : ازاست باید از پناهگاه تشریعی خدا استفاده کرد و آن عبارت  ،فرموده
های تربیتی در شرع مقدس مقرر گردیاده   عنوان مبانی اعتقادی و برنامه االهی است که ب

  :تاس
و اگار از جاناب    2:«اّللَهِ إِنَهُ سَميعم عليموَ إِمَا ّيَنْزَغَنَکَ مِنَ اّلشَيْطانِ نَزْ ٌ فَاسْتَعِذْ بِ»

 .به خدا پناه ببر؛ زیرا او شنوا و داناست ،ای پدید آمد شیطان در تو وسوسه

  ایاد خد. 4

دارد و راه نفاوذ   هاا دور نگاه مای    یاد خدا به انسان بصیرت داده و او را از وسوساه 
 0.«نتَذَكَرُوا فَإِذا هُمْ مُبّْصِرُو» :دبند شیطان را می

مگار وقتای    ؛شیطان قدرت بر وسوسه انسان را نادارد : دفرماین نیز می امام صادق
 1.که از یاد خدا اعراض کرده باشد

 تقوا. 5

حصیل ملکه تقوا و تحکیم آن، چشمان دل را بر وسوسه ابلیس بینا ساخته و انسان ت
 .دکن را از دام شیطان حفظ می

 2:«مْ طائِفم مِنَ اّلشَيْطانِ تَذَكَرُوا فَإِذا هُمْ مُبّْصِرُونإِنَ اّلَذّينَ اتَقَوْا إِذا مَسَهُ»
خادا و پااداش و   ]های شیطان شوند، باه یااد    که گرفتار وسوسه  پرهیزگاران هنگامی

 .گردند ناگهان بینا می [بینند و در پرتو یاد او، راه حق را می]افتند و  می [کیفر او
ای  کننده های شیطانی همچون طواف سوسهگویا و. کننده است طائف به معنای طواف

شایطان بار    .کنند تا راهی برای نفاوذ بیاباد   پیرامون روح و فکر انسان پیوسته گردش می

                                              
 .همان.   
 .۸7: فصلت و 155 :عرافا.  1
 . 15 :اعراف. ۸
 17 ، ص ۸1ج  ؛بحاراالنوار و ۸۷ ، ص  ج  ؛لوسائلمستدرک ا.  7
 . 15 :اعراف.  5
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ولای دائمااً منتظار فرصات      ؛تواند ت ثیر بگذارد روحی که با ایمان و تقوا قوی شده، نمی
انگیزد تاا   می است و برخی از هواهای نفسانی؛ نظیر شهوت، غضب، حسد و انتقام را بر

 .به هنگام فرصت مناسب در او نفوذ کرده و گمراهش سازد
احسان باه دوساتان    ،یاد اهل بیت: های مقابله با شیطان عبارتند از برخی دیگر از راه

 . …افراد غیر قابل نفوذ شیطان و ۀتالش برای قرار گرفتن در زمر ،اهل بیت

 طلب بهشت: فقره سوم 

 :ي مَنْزِالً وَ مَقِيالًّيَاوَ اجْعَلِ اّلْجَنََِ ّلِ
 .قرار ده جایگاهم و بهشت را منزل و

بهشات را بارای مان منازل و     خادایا  : خاوانیم  در عبارت دیگری از دعای امروز می
ها  های جاویدان در سرشت انسان مندی از لذت میل به جاودانگی و بهره .جایگاه قرار ده

داناه شاود، بایاد بارای رسایدن باه       به ودیعه گذارده شده و انسانی که دوست دارد جاو
یابی  های دست در اینجا به برخی از راه .تنعمات بهشتی و جاودانگی در آن تالش نماید

 .نماییم به بهشت اشاره کرده و از خداوند تمنای آن را می

 : فرمود امام علی  در کالمی: کسی که با نفس خود مبارزه کند. 4
شوند که با نفس  فقط کسانی به بهشت وارد می : «جَاهَّدَ نَفْسَهُ الّيَجُو ُ اّلْجَنََِ إِّلَا مَنْ»

 .خود مبارزه کنند
 : همچنین آن حضرت فرمود: اطاعت خداوند متعال. 2
 .بهشت پاداش فرمانبردار است 4:«اّلجَنَُِ جَزَاءُ اّلمُطِيعَ»

 قراز امام باا : گوید فرقد می بن شخصی به نام داوود: دهندگان عمل صالح انجام. 0
 : شنیدم که فرمود

گونه که  همان ؛کند رود و زمینه را برای صاحبش فراهم می کار شایسته به بهشت می»
 2.«فرستد تا جایگاه او را فرش کند گذار خود را می خدمت  آدمی
  :کند قرآن کریم بهشت را چنین توصیف می: تقوی و خداترسی .1
قُ» ونَ فِيهَا أَنْهَارم مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَّمارم مِّمن ّلَّمبَنٍ ّلَّممْ     مَّثَلُ اّلْجَنَِِ اّلَتِي وُعِّدَ اّلْمُتَ

در آن نهرهاایی  : بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شاده چناین اسات    0:«ّيَتَغَيَرْ طَعْمُهُ
 .است از آب تغییرناپذیر و نهرهایی است از شیری که طعم آن تغییر نیافته

                                              
 .۷ ح  ؛غررالحكم و دررالكلم.  
 ۸5 ، ص  ۸ج  ؛بحاراالنوار. 1
 .5  :محمد. ۸
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برد، کنیزی  که در زندان به سر می جعفر بن ام موسیالرشید، برای ام روزی هارون
ولی بعد از مادتی ما موران هاارون، آن کنیاز را در      ؛فرستاد تا امام را از عبادت باز دارد

در زندان : چون دلیل را از او جویا شدند، گفت ؛حال سجده و راز و نیاز مشاهده کردند
باه شاما نیاازی    : فرماود  .هام به آن حضرت عرض کردم، حاجتی دارید که من انجاام د 

ها را به من عطاا فرماوده اسات، باا اشااره آن       ندارم، در حالی که خداوند بهترین نعمت
 .حضرت متوجه باي بسیار بزرگ و زیبایی شدم و این امر مرا به سجده واداشت

  شدن حاجات برآورده: فقره چهارم

 :قَاضِيَ حَوَائِج اّلطاّلبين 
 .ای برآرنده حاجات طالبان

شدن حاجات به امیدواری و حسن ظن ما به خدای متعال بساتگی دارد و او   آوردهبر
در حادیثی از اماام    .کناد  خود برآوردن حاجات را به بعضی از بندگان خود واگذار مای 

 :خوانیم می کاظم
همانا  4:«اّلْقِيامََِ اِنّ ّلِلَهِ عِبَاداً فِي اّلْأَرْكِ ّيَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ اّلنَاسِ هُمُ اّلْأَمِنُونَ ّيَومَ»

هاای ماردم    نماودن حاجات   برای خداوند در روی زمین، بندگانی است کاه در بارآورده  
 2.یافتگان روز قیامتند کنند و ایشان امنیت تالش می

یکی از اثرات توجه و برآوردن حاجاات   ،آمده طور که در کالم گهربار امام همان
باشاد و ایان پاداشای     در روز قیامت می بندگان خدا، امنیت از عذاب الهی و آتش جهنم
زیارا کسای کاه در بارآوردن حاجاات       ؛است که خداوند برای بندگان خود قائال شاده  

مقارر گردیاده     وجه خدا را طلب نموده و برای او پاداش عظیمی ،کند مؤمنین تالش می
 .است

د و بندگان خدا اهل و عیال خدا به شمار آمده و خداوند کسی که به آنها لطف نمایا 
 .شان را برآورده کند، دوست دارد حاجات

 : روایت شده که فرمود از امیرالمؤمنین علی

قَالَ رَسَولَ اهللِ سَعَي فِي حَاجَِِ أَخِيهِ اّلْمُؤمِنِ فَكَأَنَمَا عَبَّدَاهللَ تِسْعََِ آّلَا ِ سَنٍَِ صَائِماً »

برآوردن نیااز بارادر ماؤمن خاود      کسی که در: رسول خدا فرمودند 0:«نَهَارِهِ، قَائِماً ّلَيلِهِ

                                              
 .3 ۸، ص ۸7ج  ؛بحاراالنوار.  
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ای که روزهاا   گونهه هزار سال خدا را عبادت نموده، ب تالش کند، مانند کسی است که نه

 .داری س ری کرده باشد زنده ها را در حال نماز و مناجات و شب را روزه و شب

 نیرالمؤمنیام دگاهیدعاها از دنشدن  اجابت علل 

پس چارا   ؛«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ّلَكُمْ»: دیفرما خداوند مى: به حضرت عرض کرد مردى

هاى شما در هشت مورد  چون دل: حضرت فرمود .شود ولى اجابت نمى ؛میکن ما دعا مى

 :کرد ىیوفا و بى انتیخ

 نیا از ا. دیگونه که بر شما واجب بود، ادا نکرد ولى حقش را آن ؛دیخدا را شناخت. 4

 .امدیرو آن معرفت به کار شما ن

 ؛دیا ولى در عمل باا سانت و روش او مخالفات کرد    ؛دیآورد مانیخدا ا امبریپبه . 2

 شما چه شد؟ مانیپس ثمره ا

 .دیولى در عمل با آن مخالفت کرد ؛دیرا خواند( قرآن)کتاب خدا . 0

ولى در همه حاالت به واسطه گناهان خود باه   ؛میترس ما از آتش دوزخ مى دیگفت. 1

 .دیرو سوى جهنم مى

که شاما را   دیده انجام مى ىیولى کارها ؛میو رغبت دار لیبه بهشت تما ما دیگفت. 2

 .سازد از بهشت دور مى

 .دیکن گزارى نمى ولى شکر و س اس ؛دیکن هاى خدا را استفاده مى نعمت. 2

شاما باه    4.دیا ریاو را دشامن گ  زیدشمن شما است، شما ن طانیش: خداوند فرمود. 1

 .دیکن و از او اطاعت مى دیینما مل با او دوستى مىولى در ع ؛دیکن زبان او را لعن مى

خاود را پشاات   هاااى بیا و ع دیا قاارار داد دگانتانیا مااردم را برابار د  هااى  بیا ع. 3

 .دیکه خود به مالمت سزاوارتر از او هست دیکن کسى را مالمت مى جهیدر نت ؛دیسرانداخت

ا و درهااى  ها  از شما مستجاب گردد، در صورتى که شما راه ىیوضع چه دعا نیا با

 !د؟یا دعا را به روى خود بسته

تاا   دیامر به معروف و نهى از منکر کن د؛یرا اصالح کن تانیکارها د؛یکن شهیتقوا پ پس

 2.را مستجاب کند تانیخدا دعا

                                              
 .75:مؤمن.  
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 امام صادق دگاهیاز د و طلب حاجت دعا راه

و معنااى   لیدر قرآن است که ت وای  هیآ: عرض کرد خدمت امام صادق شخصى
. شاود  اجابات نماى  م، یکنا  که ما هرچه دعا ماى  ؛«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ّلَكُمْ» :دانم ا نمىآن ر

اگر تاو خادا را در آن   . میگو را به شما مى تانیمن سر عدم اجابت دعا»: حضرت فرمود
ولى تو  ؛کند را اجابت مى تیگاه او را بخوانى، دعا آناطاعت کنى و  ،چه دستور فرموده

 نیا باا ا . کناد  اجابات نماى   زیاو ن ،کنى اش مى خالفت کرده، نافرمانىاو م [دستورهاى]با 
را مساتجاب   تیا خادا دعا  ،اگر چه گناهکار باشاى  ،حال، اگر خدا را از راهش بخوانى

 .«کند مى
کرده، او را  دیکه خواندى، ابتدا تمج نماز: فرمود ست؟یراه دعا چ: دیشخص پرس آن

سا س بار    ؛کناى  ماى  شیانى، حماد و ساتا  تاو  و به هر نحو که ماى  ىیستا به بزرگى مى

دهى و بر ائماه هادى    رسالتش گواهى مى غیفرستى و به تبل و آلش درود مى امبریپ
 شیآنها ساتا  دلیلشمارى و او را به  را بر خود مى خداهاى  گاه نعمت دهى، آن سالم مى

اددارى، یکنى و هر کدام را که به  اعتراف مى کیکایبعد به گناهان خود . کنى و شکر مى
آورى و از هماه   هر کدام را به خاطر ندارى، به طور سربسته به زبان ماى . ىینما اقرار مى

گنااه نکناى و از روى    گار یکاه د  رىیا گ مى میکنى و تصم گناهان به درگاه خدا توبه مى
و طلاب آمارزش    اساتغفار  از آنهاا  دیا و ام میو خلاوص و در با   تیو صدق ن مانىیپش
 :ىیگو س س مى ؛کنى مى
ّلَيّْمکَ، فَّمأَعِنّى عَلّمى       ّللّهُمَ إِنّى أَعْتَذِرُ إِّلَيْکَ مِنْ ذُنُوبى، وَأَ» أَسّْمتَغْفِرُکَ وَ أَتُّمو ُ إِ

شَيْئاً مِنْ  أَوْجَبْتَ عَلَىَ مِنْ كُلِ ما ّيُرْضيکَ، فَإِنّى ّلمْ أَرَ أَحَّداً بَلَ َ طاعَتِکَ، وَ وَفِقْنى ّلِما
عَلَّمىَ بِنِعْمَّمٍِ أَنّمالُ بِهّما رِضّْموانَکَ       قَبّْملَ طاعَتِّمکَ؛ فَّمأَنْعِمْ    طاعَتِکَ إِالّ بِنِعْمَتِکَ عَلَيْهِ

 4.«وَاّلْجَنََِ
نکناد و   دتیا خدا ناام دوارمیمراتب، حاجت خود را بخواه که ام نیا تیاز رعا دبع

 .حاجتت را برآورد
 
 
 

                                              
 .۸3و  ۸۷ص  ؛فالح السائل . 


