
 

 

 آداب دعا

 *االسالموالمسلمینعباسکوثریحجت

 مقدمه
دعا و اظهار نیاز به پیشگاه آفریننده هستی است که   های زیبای عبادت و بند ی، یکی از جلوه

شناخت صحیح جایگاه و آ ار دعا  نیازمند  انجام صحیح و سبک مطلوب آن مانند سایر عبادات،
، جز ضاللت  به فرموده قرآن  آداب و شرایط آن است؛ در غیر این صورتآن با و نیز انجام عملی 

و دعای کافران جز بار هادر  1؛َضالل    َو ما ُدعاُء اْلکاِفریَن ِإالَّ فی»ای نخواهد بود   و  مراهی بهره
بررسای شاده  بیات های قارآن و اهل اساس آموزهدر نوشتار پیش رو، آداب دعا  بر   «نباشد.
 است.

 اهمیت دعا 

فرمایاد   ارزش و منزلت انسان نزد پرورد ار، به مقدار دعا و نیایش اوست؛ چنانکه قارآن می
ْبُتْم َفَسْوَف َیُکوُن ِلزاماا  » ی َلْو ال ُدعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ ،  باودبگاو ا ار دعایتاان ن  2؛ُقْل ما َیْعَبُؤا ِبُکْم َربِّ

اند مقصود از دعا  برخی  فته»نویسد   طاووس می سید بن «. پرورد ارتان به شما اعتنایی نداشت
اند که مقصود از دعاا در  در آیه عبادت است، ولی راویان مورد اعتماد از پیشوایان ما روایت کرده

دعاا، کلیاد  3«.شاود بدون هر ونه زیاده، همان دعایی است که در عر  شرع فهمیده می  این آیه
اِع »فرمایاد   هاست؛ از همین روست که خداوند می دستیابی به آرزوها و خواسته ُأجیُب َدْعَوَة الدَّ

، دعا بر اساس حدیث پیامبر«. کنم دعای نیایشگری را که مرا بخواند، اجابت می 4؛ِإذا َدعاِن 
                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .14. رعد  1
 .۷۷. فرقان  2
 .26، ص فالح الّسائل و نجاح المسائلطاووس،  . علی بن موسی ابن3
 .186. بقره  4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

  1مغز عبادت است.

 آداب دعا
هاای  و نیاز روش 2و فرهناگ رایاج هار قاوم  ها ، سانت هاا ، روش ها به معنای قاعده« آداب»

هاایی اسات کاه باه دعاا کماال و زیباایی  هاا و راه روش  مقصود از آداب دعاا، 3پسندیده است.
کناد؛ چنانکاه اماام  ها یاری می بخشد و نیایشگر را در رسیدن به قرب الهی و اجابت خواسته می

َدَبِاِِ»فرموده است   صادق
َ
ِأ َفظ  َعاِءَِوِاِِح  ُعوالدُّ َفَِتلد  ُعوَِکي  َِتد  َِمن  ُظر  آداب دعاا را رعایات  4؛ن 

در روایاات «. کنای کن و دقت داشته باش نزد چه کسی و چگوناه و بارای کادام هاد  دعاا می
 کنیم. ها را ذکر می اسالمی برای دعا آدابی ذکر شده است که برخی از  آن

 حمد و ستایش. 1

ِ»فرموده است   امام صادق
َ
َتِأ َرد 

َ
لُهِِإَذاِأ ل  ُهَِوَللِّ ه  َِوَسلبِّ ُُ َملد  َِواح  َِوَج َّ َهَِعزَّ ِدِاللَّ ُعَوَِفَمجِّ َِتد  ن 

َطِ ُِتع  َِس   َِوآِلِهُِثمَّ ِب ِّ ٍدِالنَّ َِعَل ُِمَهمَّ ِهَِوَص ِّ ِنَِعَلي  ث 
َ
هر  اه خواستی دعا کنی، خدای عزوجل را  5؛َوأ

ش بااش و بار محماد و آل او و تسبیح و تهلیل بگاو و  ناا وی  تمجید و او را حمد و ستایش کن
 نویسد   می عالمه مجلسی«. صلوات فرست؛ سپس درخواست کن تا به تو داده شود

ه»،  فتن  تمجید ه»و تحمید،   است« اکبر اللَّ « الّله سابحان»و تسابیح،   است« الحمدللَّ
ه الاله»و تهلیل،   است ه هایی کاه خداوناد بار بناد و  نا آن است که نعمت  است« االاللَّ

، ولی مهم بیان و اظهار این معانی اسات و  ها را  بشمارد ]آن نعمت ،عطا فرموده است
اه»بر  ،به این الفاظ مخصوص اختصاص ندارد؛ چنانکه تمجید « الحول و القوة االباللَّ

 6نیز اطالق شده است.
هر ااه یکای از شاما حااجتی خواهاد، »در حدیث دیگری فرموده اسات   صادق« امام

؛ زیرا چون مردی از سلطان حااجتی خواهاد، بهتارین  ا ستایش کند و او را مدح  ویدپرورد ار ر
. پس چون حاجتی خواستید، خدای عزیز جباار  سخنی که توانایی آن را دارد، برای او آماده سازد

                                                            

ِعَباَدةِِ: »27، ص 7، ج وسایل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 1 ِال  َعاُءُِمخُّ  «.  الدُّ
 .65، ص فرهنگ بزرگ سخن. حسن انوری، 2
 .35، ص 1، ج فرهنگ معین،  . محمد معین3
 .133، ص مصباح الشریعة، . منسوب به جعفر بن محمد امام صادق4
 . 485، ص 2 ، جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی،   .5
 .64، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 6
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در ضمن بهتر است دعا با صلوات آغاز و باا  1«.را تمجید کنید و او را مدح  ویید و ستایش کنید
 فرمود   بارها می در روایتی آمده است که امام صادقان یابد. چنانکه صلوات پای

، شروع به دعا مردی وارد مسجد شد و پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر
این بنده در ]دعاا و درخواسات از  پرورد اارش شاتاب »فرمود   خدا . رسول کرد
عزوجال را ساتایش کارد و بار  . سپس مرد دیگری وارد شد و نماز خواند و خدای «کرد

بخواه تا به تاو داده »به وی فرمود   خدا . پس رسول صلوات فرستاد خدا رسول
  2 «.شود

 اقرار به گناه و استغفار. 2
، کوتااهی در وظیفاه بناد ی را  شود انسان در عم  وجود خاویش اعترا  به  ناه موجب می

مستح  مالمت بداند و با فروتنی و خشاوع  جب و خودشیفتگی دور بماند. خود رادریابد و از ُع 
در پیشگاه خدا نیایش کند و آماد ی بیشتری برای تابش اناوار حا  باه دسات بیااورد. از هماین 

آداب دعا عبارتند از مدح خدای و  نای الهای. ساپس »فرموده است   روست که امام صادق
س از  ناه جز با اقارار باه آن بیارون ک . به خدا قسم! هیچ  اقرار به  ناهان، آنگاه درخواست از خدا

هر کس از اوامر الهای اطاعات »آمده است   در حدیث دیگری از امام صادق 3«.نرفته است
سپس آن حضرت در پاساخ «. کند ؛ خدای تعالی اجابت می کند، سپس خدا را از راه دعا بخواند

کنای و  خادای شاروع می دعا را به ستایش و حمد»به این پرسش که راه دعا کدام است، فرمود  
و  ، آنگاه بار پیاامبر  ویی . سپس شکرش را می شوی هایی را که به تو داده، یادآور می نعمت

هاا  ، ساپس از آن کنای شاوی و بادان اقارار می فرستی و سپس یادآور  ناهانت می آلش درود می
 4 «.کنی. این، راه دعاست استغفار می

 بیت و اهل صلوات بر پیامبر. 3

ر علما معتقدند که صلوات از جانب خداوند، رحمات و از ساوی مالئکاه، اساتغفار مشهو
هاا و  صالوات از جاناب خداوناد، افاضاه اناواع کرامت»نویساد   اما فیض کاشانی می 5است؛

                                                            

 .485، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .486. همان، ص 2
 .484. همان، ص3
 . 82، ص 7، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
 . 89، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 5
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

هاا و  ها، دعاا بارای نازول ایان کرامت و صلوات مالئکه و انسان های بزرگ بر پیامبر نعمت
های بسایاری بارای آن  ای دارد و  واب روایات، اهمیت ویژه صلوات در قرآن و 1«.هاست نعمت

خبار  سوره احزاب پس از آنکه از صلوات خدا و مالئکه بار پیاامبردر ذکر شده است. قرآن 
درود فرساتند و تسالیم فرماان او  ها نیاز بار پیاامبر دهد که آن دهد، به مؤمنان فرمان می می

هاای  شاود. ویژ ی در تشهد ترک کند، نمازش باطال میعمد  ا ر نماز زار صلوات را به  2باشند.
 زیر، بیانگر اهمیت و رمز و راز صلوات است.

 و خاندان پاک اوست. الف( صلوات، تجدید ایمان به خداوند و پیامبر

، عبادت و موجب قرب ح  است؛ بلکاه باه  ، دعا به پیشگاه پرورد ار و هر دعا ب( صلوات
  3عبادت است. تعبیر برخی روایات، اصل و مغز

ج( صلوات، اعالم توحید واقعی و دور شدن از غلو نسبت به اولیای الهی است؛ زیرا با ذکار 
 شود. به رحمت الهی اظهار می بیت و اهل صلوات نیازمندی پیامبر

، وسیله قرب الهی و موجب دستیابی به معار  و احکام بیت د( والیت و محبت به اهل
بار ایان اسااس ذکار  4اعالم این پیوند و نماد ایان ارادت اسات.صحیح الهی است و صلوات، 

، شایستگی بیشتری به دست آورد  شود انسان برای دریافت فیض الهی صلوات در دعا موجب می
ای عینی و عملی از این شیوه زیباست؛ زیارا  مند شود. صحیفه سجادیه، نمونه و از استجابت بهره

پیوسته دعا از رفتن باه »فرموده است   است. امام صادق بسیاری از ادعیه آن همراه با صلوات
همچنین فرموده  5«.آسمان محجوب است تا آن زمان که بر محمد و آلش صلوات فرستاده شود

ِ»است   ِب َّ ُکِرِالنَّ َِیذ  َِدَعاَِوَلم  َِِمن  ِب َّ ِسِهَِفِإَذاَِذَکَرِالنَّ
 
َعاُءَِعَل َِرأ َعاُءِِ،ِالدُّ  هار کاه 6؛ُرِفَ ِالدُّ

و چاون ناام   ای  بچرخاد را نبرد، آن دعا باالی سارش ]چاون پرناده دعایی کند و نام پیامبر
 «. آورده شود، دعا باال رود پیامبر

 های مقدس انتخاب مکان. 4

های توحیدی و تأ یر ذاری آن در سعادت و  شرافت و برتری معنوی هر مکان، به سبب جلوه
                                                            

 . همان.1
ُموا َتْسلیما   ِإنَّ : »56. احزاب: 2 وا َعَلْیِه َوَسلِّ ذیَن آَمُنوا َصلُّ َها الَّ ِبیِّ یا َأیُّ وَن َعَلی النَّ َه َوَمالِئَکَتُه ُیَصلُّ  «.اللَّ
 .27، ص 7 ، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .90، ص 12، ج مرآت العقول. محمدباقر مجلسی، 4
 . 493، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5
 .94، ص  7  ، جوسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 6
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تهذیب نفس و اصالح آن است. ایان درخشاش موجاب  کمال و نیز به خاطر نقش تربیتی آن در
هاای  یار و همراه نیایشگر شود تا او به استجابت دست یابد. برخای از مکان  شود فیض الهی می

 مقدس برای دعا عبارتند از 
 . مساجد1/4

کاه بارای اهال   های من در زمین، مسااجدند بدانید که خانه»در حدیث قدسی آمده است  
ها  د. خوشا به حال آنان که مساجد، خانه آنندرخش ستار ان برای اهل زمین میها همانند  آسمان

ام زیارت کناد و خادا  ، سپس مرا در خانه اش تطهیر کند ای که در خانه باشد و خوشا به حال بنده
فرماوده  اماام صاادق 1«.تر از آن است که زائر و خواهان خود را دست خالی باز رداناد کریم

 است  
بِِ
َ
َقِِبِهَِکاَنِأ ئًاَِفَتَصدَّ َمَِشي  َراَدَِذِلَکَِقدَّ

َ
ِسَِفِإَذاِأ م  َدَِزَواِلِالشَّ َهاَجَةَِطَلَبَهاِِعن   ِِإَذاَِطَلَبِال 

ُهِ ِجِدَِوَدَعاِِف َِحاَجِتِهِِبَماَِشاَءِاللَّ َمس  ِِطيٍبَِوَراَحِِإَل ِال  ئًاِِمن  َِشي  پدرم وقتی نیازی 2؛وَشمَّ
خواسات  . وقتای می کارد را از خداوناد درخواسات میداشت، به هنگام زوال ظهر آن 

کارد و باه مساجد  داد و باوی خاوش استشامام می ای مای درخواست کند، ابتدا صدقه
 کرد. رفت و برای حاجت خود دعا می می

 . کنار کعبه 2/4
، موجاب  روست که اولین معبد روی زمین بارای پرساتش خادای یکتاا  شرافت کعبه از این

محور مراسم شکوهمند حج است و در طول تاریخ، جایگاهی مقدس بارای  و 3ها هدایت انسان
نیایش و راز و نیاز انبیا و اولیای الهی بوده است. بنابراین قرار  رفتن انسان در آنجا، زمینه مناسبی 
برای پذیرش دعاست. در این زمینه ادعیه خاصی برای طوا  ذکر شاده اسات. همچناین بارای 

ان درب خانه کعبه و حجراالسود قرار  رفته است و نیز مستجار کاه پشات نیایش نزد ملتزم که می
های دیگری ذکر شده است. نقال اسات  و محاذی در کعبه است، نیایش  کعبه نزدیک رکن یمانی
از مان فاصاله بگیریاد. »نزد ملتزم رسید، به خدمتکاران خود فرمود   هنگامی که امام صادق

خویش اعترا  کنم؛ زیرا هر که در اینجا اقرار به  ناه و ساپس  خواهم در این مکان به  ناهان می
 4«.از آن استغفار کند، خداوند  ناهانش را بیامرزد

                                                            

 .28، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. محمد بن علی صدوق، 1
 .67، ص 7، ج  وسائل الشیعه ، حر عاملی  . محمد بن حسن2
َة ُمباَرکا  َوُه : »96عمران:   . آل3 ذی ِبَبکَّ اِس َللَّ َل َبْیت  ُوِضَع ِللنَّ  «. دی  ِلْلعاَلمیَن ِإنَّ َأوَّ
 .346، ص 13، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
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 . حائر امام حسین3/4

و به افرادی کاه نازد او بودناد، دساتور داد   بیمار شد در روایتی آمده است که امام صادق
ی او دعا کند. پس مردی از دوساتداران آن برا شخصی را اجیر کنند تا در کنار قبر امام حسین

،  روم مان مای» فت. آن مرد  فت   حضرت بیرون آمد و ماجرا را به یکی از عالقمندان امام
هام اماامی  امامی است که اطاعتش واجب است؛ چنانکه امام صاادق ولی امام حسین

ر اماام در کناار قبا است که اطاعتش واجب است. پاس چگوناه بارای شافای اماام صاادق
باید دعا کرد؟ آن شخص نازد اماام آماد و ساخن او را نقال کارد. حضارت فرماود   حسین

هاایی اسات کاه  داند که برای خدای متعال مکان  وید، ولی او نمی طور است که وی می همین»
  1«.، از آن امکنه استشود. بقعه امام حسین دعاها در آن اجابت می

 های خاص . انتخاب زمان4/4

 شود. ها اشاره می  ونا ونی دارد که به برخی از آنمختلف و های  زمانزمان، نظر دعا از 

 الف. سحرگاهان

قرآن از استغفارکنند ان در ساحر اهان  2، به معنای زمان نزدیک به صبح است.«َسَحر»واژه 
ریَن ِباْأَْسا »ستایش کرده و آن را از صفات پرهیزکااران قارار داده اسات   ِِ

ْْ در  3«.ارِ َو اْلُمْساَت
فرماوده  خدا روایات نیز سحر اه زمان مناسبی برای دعا به شمار آمده است؛ چنانکه رساول

و این آیاه را کاه   توانید خدای عزوجل را بخوانید، سحرهاست بهترین وقتی که در آن می»است  
 4زودی برای شما از پرورد اار خاود آمارزش خاواهم،  به پسرانش  فت به حضرت یعقوب

اماام  5«.ها را( تا ساحر باه تاأخیر اناداخت دعا کردن برای آن کرد و فرمود  )یعقوبتالوت 
ای را دوسات دارد کاه  خدای عزوجل از میان بند ان مؤمنش، آن بنده»نیز فرموده است   باقر

بسیار دعا کند. پس بر شما باد به دعا از هنگام سحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا آن هنگاامی اسات کاه 
  6«.شود های بزرگ برآورده می ها در آن تقسیم و حاجت  شوده و روزی درهای آسمان

                                                            

 .57، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن1
 .714، ص 2، ج مجمع البیان؛ فضل بن حسن طبرسی،  267، ص 2-1، ج المصباح المنیر. احمد فیومی، 2
 . 17:  عمران . آل3
یق: »98. یوسف: 4 ُر َلُکْم َربِّ ِِ

ْْ  «.اَل َسْوَف َأْسَت
ِ: »478، ص2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5 ُِ لَهاُرَِوَتلَهَِللِذ س 

َ ِِفيلِهِاأ  َِوَج َّ َهَِعزَّ ُتُمِاللَّ ٍتَِدَعو  ُرَِوق  َخي 
ُقوَبِ ِلَِیع  ِِإَل اْل َیَةِِف َِقو  َرُلم  خَّ

َ
َِربِّ َِوَقاَلِأ ِفُرَِلُكم  َتغ  س 

َ
َفِأ َهِرِِ:َِسو   «.السَّ

 .69، ص 7، ج  وسائل الشیعه . محمد بن حسن حر عاملی،6
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 ب. بعد از نماز
هار کاه بارای خادا »کند که آن حضرت فرموده است   نقل می از پیامبر امیرمؤمنان

َثَهَثُةِ»همچنین حضرت فرمود    1«.نماز واجبی بگزارد، بعد از آن برایش دعایی مستجاب است
َجِ َقاٍتََِلُیه  و 

َ
ُتوَبِةِأ َمك  َثِرِال 

َ
ِهِ)َتَعاَل (ِِف ِأ َعاُءَِعِنِاللَّ َمَطِرُِِِبِِفيَهاِالدُّ َدُِنُزوِلِال  ِجَزٍةَِِِوِِعن  َوُظُهوِرِآَیٍةُِمع 

ِضِهِ ر 
َ
ِهِِف ِأ  اردد، دعاا بعاد از نمااز واجاب و  سه وقت است که دعا از جانب خدا باز نمی 2؛ِللَّ

 «.هی در زمینهنگام نزول باران و آشکار شدن معجزه ال

 دعا برای دیگران . 5
اسالم بر محبت و دوستی میان مؤمنان تأکید بسیاری کرده و به پیروان خود آموخته است که 

هایشاان  برای پیشگامان در ایمان، از خداوند آمرزش طلبند و خواستار زدودن کینه مؤمناان از دل
ی باطن و نداشتن کینه به آنان اسات دهنده صفا دعا برای برادران ایمانی در خلوت، نشان 3شوند.

روایات شاده اسات کاه  آن، شایستگی دریافت رحمت الهی است. از امام مجتبای  و نتیجه
دمان عبادت و برای مؤمنان با نام دعا  ای دیدم که تا سپیده را در شب جمعه مادرم زهرا»فرمود  

  فرزنادم! اول همساایه، بعاد کرد و برای خویش دعا نکرد. از ایشان سبب را جویا شدم. فرماود 
4«.خانواده

  
ه بن جندب را در موقاف )عرفاات( دیادم و  علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند که عبداللَّ

اش  هایش بر  ونه هایش به سوی آسمان بلند و اشک وقوفی بهتر از وقو  او ندیدم. پیوسته دست
ای »ز عرفاات( بر شاتند، باه او  فاتم  . وقتی مردم )ا ریخت که بر زمین می طوری  روان بود؛ به

به خدا سو ند! من جز برای برادران )دینی( » فت  «. ابامحمد! من وقوفی بهتر از وقو  تو ندیدم
به من خبر داد که هار کاه  و این برای این بود که حضرت اباالحسن کاظم  خود دعایی نکردم

برای تاو بااد صادهزار برابار. خاوش  پشت سر برادر دینی خود دعا کند، از عرش به او ندا شود 
دانم آن یک دعاا  نداشتم که صدهزار دعای تعهد شده را به خاطر یک دعا از دست بدهم که نمی

  5«.هم به اجابت برسد یا نه
                                                            

 .289، ص االمالی. محمد بن حسن طوسی، 1
 .281. همان، ص2
ذیَن َسَبُقونا ِباِْلیماِن َوال َتْجَعْل : »10. حشر: 3 ْخواِنَنا الَّ ْر َلنا َوِِلِ ِِ َنا اْغ ذیَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َیُقوُلوَن َربَّ ُقُلوِبناا   یفا َوالَّ

ذیَن آَمُنوا  «.ِغالًّ ِللَّ
 .113، ص 7 ، ج وسائل الشیعه . محمد بن حسن حر عاملی،4
َهَسِنُِموَسل : »508، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 5 َباال 

َ
ِأ نَّ
َ
َِدَعلاِِأَِخيلِهِِأ َِملن  نَّ

َ
َبَرِنل ِأ خ 

َ
أ

ِشَِوَلَکِمِِ َعر  ِبُِنوِدَیِِمَنِال  َغي  ِرِال  َتَجاُبِِبَظه  ِریُِتس  د 
َ
ُموَنًةِِلَواِحَدٍةََِلأ ٍفَِمض  ل 

َ
َدَعِِماَئَةِأ

َ
ِأ ن 
َ
ُتِأ ٍفَِفَكِرل  ِفِِضع  ل 

َ
اَئُةِأ

ََِلِ م 
َ
 «.أ
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 نیز فرموده است   خدا رسول
َهُبَِفَيُقوُلِ ِقَياَمِةَِفُيس  َمِال  ِلَِیو  اِر َمُرِِبِهِِإَل ِالنَّ َدَِلُيؤ  َعب  ِال  ِِِإنَّ ِمَناُتَِیلاَِربِّ ُمؤ  ِمُنوَنَِوال  ُمؤ  ال 

ُجلو ِِفيِهَِفَين  َِوَج َّ ُهَِعزَّ ُعُهُمِاللَّ َناِِفيِهَِفُيَشفِّ ع  ُعوَِلَناَِفَشفِّ ِذیَِکاَنَِید  ای را در  بناده  1؛َلَذاِالَّ
. ماردان ماؤمن و  روز قیامت دستور دهند که او را به دوزخ برند و وی را بدان سو کشند

کارد. شافاعت ماا را  ه  ویند  پرورد ارا! این همان است که برای ما دعاا میزنان مؤمن
 و آن بنده نجات یابد.  درباره او بپذیر. خدای عزوجل شفاعت ایشان را درباره او بپذیرد

 خشوع قلبی. 6

یابد که باا احسااس درونای  دعا، راز و نیاز با معبود یکتاست و این حقیقت زمانی تجلی می
تری برخوردار  و عش  انجام شود. هر اندازه نیایشگر از توجه و خشوع قلبی افزون سرشار از شوق

تواند در معرض تابش انوار ح  قرار  یرد؛ از هماین روسات کاه قارآن فرماوده  باشد، بیشتر می
نیاز فرماوده اسات   امام صادق«. او را با بیم و امید بخوانید 2؛َواْدُعوُه َخْوفا  َوَطَمعا  »است  

، اجابت نکند. پس هر  ااه دعاا کاردی، باا  عزوجل دعایی را که از روی دل غافل باشد خدای»
این اصلی است که بایاد آن را در  3«.قلب خود به آن توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود

ِ»فرمود   همیشه می تمامی موارد به کار بست. امام علی لِتَِفَهَیلد  َميِّ ِِلل  َحلُدُکم 
َ
ُعوَِللُهِِإَذاَِدَعلاِأ

َعاِءِ َِلُهِِف ِالدُّ َتِهد  ِِلَيج  ُهَِوَلِكن  َِعن  ٍُ ُبُهََِل ، در حاالی  ای دعا کند هر  اه یکی از شما برای مرده 4؛َوَقل 
این بادان سابب «. ؛ بلکه در دعای بر او ]به درستی  بکوشد که دلش از او غافل است، دعا نکند 

که دعاای  کنند؛ در حالی  توجه دعا می بی است که برخی در دعا بر شخص مرده به رسم عادی و
  وید   مغان می حقیقی این است که از صمیم دل باشد. یکی از اعضای بسیِج عشایر دشت

مغان به تبریز بیاییم تا  بار، از بسیِج عشایر دشت ما موظف بودیم هر ده یا پانزده روز یک
دادیم.  همیشاه انجاام مای  زارش دهیم. این روال را هم به سپاه و هم به شهید مدنی

قبلی آنجا که اکنون به رحمت خدا رفته است،  آمدیم، امام جمعه بار که به تبریز می  یک
الله مادنی بگوییاد بااران نباریاده و هماه محصاوالت  از قول من به آیت  »  فت  به ما

مغان را باه  دشات اماام جمعاه  پیغاام«. مغان وخیم است اند و اوضاع در دشت سوخته

                                                            

 . همان.1
 .56. اعراف: 2
 .473، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . همان. 4
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آلودی کشید و در نماز جمعه دعا کرد و با حال  الله مدنی رساندیم. ایشان آه بغض یتآ
باران خواست. هنوز نماز تمام نشده بود که در تبریاز و سراسار اساتان،   خدا  از  عجیبی

کرد، معلوم بود کاه چاه  که ایشان دعا می باران عجیبی شروع به باریدن کرد. با آن حال
 1. دافتا  اتفاقی خواهد

 امیدواری . 7

ِه َقریٌب ِمَن اْلُمْ ِسنیَن »فرماید   قرآن می او را باا بایم و  2؛َواْدُعوُه َخْوفا  َوَطَمعا  ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ
ِإَذاِ»فرماوده اسات   امام صادق«. امید بخوانید؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

َِحاَجِ ِبَکَِوُظنَّ ِِبَقل  ِب   ق 
َ
َتَِفأ َباِبَِدَعو  کنی، باه آن توجاه قلبای داشاته  هنگامی که دعا می 3؛َتَکِِبال 

 «. سان باشد که روا شدن حاجت و نیازت در آستانه در است باش و  مانت به این

 آهسته و در نهان . 8
ُکاْم اُ »بهترین دعا این است که در نهان و آهسته باشد؛ چنانکه قرآن فرماوده اسات   ْدُعاوا َربَّ

عا  َو  َیة   َتَضرُّ ِْ نیز فرموده اسات   خدا رسول«. پرورد ارتان را با تضرع و در نهان بخوانید4؛ُخ
دعای پنهانی، هفتاد بار از دعاای آشاکار بهتار  5«.هاست ترین آن مخفی  بهترین عبادت و ذکر،»

  6است.

 جمعی دعای دسته. 9
جمعی دعاا  دساته  به همراه عزیازان خاود خداوند در داستان مباهله فرمان داد که پیامبر

 فرموده است   امام صادق 7کند.
َِیكُِ َِلم  َِفِإن  ُهَِلُهم  َتَجاَبِاللَّ ِاس  ٍرِِإَلَّ م 

َ
َهِِف ِأ َفَدَعُواِاللَّ َتَمُعوِا َبِعيَنَِرُجًهِاج  ر 

َ
ٍطِأ َِرل  وُنواَِماِِمن  َتَجاَبِاللَِّ ِاس  اٍتِِإَلَّ َرَِمرَّ ُهَِعش  ُعوَنِاللَّ َِید  َبَعة  ر 
َ
َبِعيَنَِفأ ر 

َ
َِلُهم ِأ َِوَج َّ   هیچ  روه چهل  8؛ُهَِعزَّ

                                                            

( در ماینیداان امیام خمینییبال و پرهای امام )برشیی ا  سییرع عملیی نخانی نائینی،  . هادی حسین1
 .118و  117، ص ها( استان

 .55:  . اعراف2
 .473، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . 55اعراف :  4
ِ: »154، ص 1، ج ارشاد القلوب. حسن بن محمد دیلمی، 5  «.َخيُرِالعبادِةِأخفالا.ِوقال:َِخيُرِالذکِرِالَخِف  
ی». همان: 6 َِیِز رِّ  «.ُدَِعل ِالَجهرَِسبعيَنِِضعفاُدعاُءِالسِّ
 .61عمران:  . آل7
 . 158، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن8
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اینیستندکهجمعشوندودعاکنند،جزآنکهخدایمتعالدعایایشانرااجابت نفره
شوند.کندواگرچهارنفرند؛درصورتیکهخدارادهباربخوانند،اجاب میمی

 بیت توسل به اهل. 10
خداوندبهمقاموحقاولیایالهیاس .دردعتاییکیازآدابدعا،درخواس حاج از

َتهیا »خوانیم:میعرفهسیدالشهدا َْ َّْ ََّ ََ ْفَتها  َّْ ِتیی َری ِِ الَّ ُه ِإَلْیَک ِفی هِذِه اْلَعِشییَّ ا َنَتَوجَّ ُهمَّ ِإنَّ اللَّ
ََ َرُسوِلَک  َک  ٍد َنِبیِّ ََّ َح َُ ند،درخواس اهاراصحیحدانستهآنسن دربرخیروایاتکهاهل1«.ِب

همراهشدهاس ؛چنانکتهدرروایتتیهمراهباتوسلبهمقاموحقحضرتمحمدحاج 
آمدهاس :

اشتقاضتایدعتاکترد.حضترتبتهاوبرایشفایبیمتاریمردنابیناییازپیامبر
گونتهوایندستوردادوضوبگیردودروضویخوددق کندودورکع نمتازبگتزارد

،پیتامبرکنموبتهوستی همحمتدپروردگارا!منازتتودرخواست متی»دعاکند:
.ایمحمد!مندربارهحاجتمبهوسی هتوبتهختدایممتوجتهآیمبهسوی میرحم 

راوی«..پروردگتارا!شتفاع اورادربتارهمتنب ت یرشومتاحاجتمبترآوردهشتودمی
2گویدمدتینگ ش کهآنمردعافی یاف .می

 نویسد:سن ،پسازنقدوبررسیاحادیثمخت فدربارهتوسلمیوسی،ازمفسراناهلآل

نیس ؛چتهدرحتالحیتاتپیتامبرمنعیدرتوسلبهپیشگاهخداوندبهمقامپیامبر»
جستنبهمقامغیرپیامبردرپیشگاهخدامتانعیباشدوچهپسازرح  ایشان.همچنینتوسل

 3«.اودرواقعدرپیشگاهخدامقامیداشتهباشدندارد،بهشرطاینکه
گف :میبهنقلازمقاممعظمرهبریال هلبنانال ه،دبیرکلحزبسیدحسننصر

شودودیگرهیچراهتیهاحلمسائلبرایمدشوارمیامورکشور،بعضیوق مندراداره
ادهشویدبهجمکرانبرویم.راهقمگویمکهآمشود؛بهدوستانواعوانوانصارمیپیدانمی

کنمشویم.بعدازرازونیازباآقا،احساسمیگیریموراهیمسجدجمکرانمیراپیشمی
رستمومشتکلکندومندرآنجابهتصتمیمیمیهمانجادستیازغیبمراراهنماییمی
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 .85، ص 2، ج االقبال باالعمالطاووس،  . علی بن موسی ابن1
 .505، ص 3، ج ماجه ابن  سنن،  ماجه قزوینی . محمد بن یزید ابن2
 .297، ص 3ج ، روح المعانی. محمود بن عبدالله آلوسی، 3
( در بال و پرهای امام )برشیی ا  سییرع عملیی نماینیدااا امیام خمینییخانی نائینی،  . هادی حسین4

 .118، ص ها( استاا
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 فهرست منابع
 قرآن کریم

، چاا  اول، قام  دفتار تبلیغاات اساالمی، االقباا  ااالمماا  طاووس، علی بن موسی، ابن .1
 ش.13۷6

،  ؛ چاا  اول، قام  بوساتان کتااب فالح السائل و نجاح المسائل________________،  .2
 ق.1406

، تصحیح احمد موحدی قمای، مدة الدامی و نجاح السامیفهد حلی، احمد بن محمد،  ابن .3
 ق.140۷چا  اول، قم  دار الکتب االسالمی، 

،  ، بیاروت  دارالفکار ، تصحیح محمدحسین عرب روح المعانیآلوسی، محمود بن عبدالله،  .4
 ق.141۷

 . ش1383، تهران  سخن،  فرهنگ ازرگ سخنانوری، حسن،  .5

  مؤسساه  ، قامالبیات  ، تحقیا  مؤسسا  آل وسائل الشاعع حر عاملی، محمد بن حسن،  .6
 ق.  1409،  البیت آل

 و پرهای امام )ارشی از سعره مملی نمایندگان امام خمعنایاا  خانی نائینی، هادی،  حسین .۷
 ش.1400، چا  اول، قم  بوستان کتاب، ها( در استان

 .ق1412، چا  اول، قم  الشریف الرضی، ارشاد القلوبدیلمی، حسن بن محمد،  .8

، قام  الادار الشاریف الرضای، ثاواب االمماا  و مقااب االمماا صدوق، محمد بن علی،  .9
 ق. 1406

 ش.13۷2، تهران  ناصرخسرو، مجمع البعانفضل بن حسن، طبرسی،  .10

 ق.1414؛ قم  دارالثقاف ،  األمالیطوسی، محمد بن حسن؛  .11

 ق. 1405،    مؤسس  دارالهجرة ، قم المصباح المنعرفیومی، احمد،  .12

و محماد آخونادی، تهاران    اکبار غفااری ، تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .13
 ق.140۷ ، دارالکتب االسالمیه

 . ق1404، تهران  دارالکتب االسالمّیه، مرآت العقو مجلسی، محمدباقر،  .14

 ش.139۷، قم  بوستان کتاب، 26، چا  سعمای فرزانگانمختاری، رضا،  .15

 ش.13۷5،  ، تهران  چاپخانه سپهر فرهنگ فارسی مععنمعین، محمد،  .16
 .ق1400،  ، بیروت  االعلمیمصباح الشریعه، منسوب به امام صادق .1۷

 


