
 

 

 عبادت در سبک زندگی اسالمی

 آداب دعا در سیرۀ اهل بیت

 اشاره

یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در موضوع دعاست  ،اب دعا و رعایت آنشناخت آد
چه بسا سبب محرومیت از استجابت دعاا و دیگار برکاات ایان  ،توجهی به آن که بی

دانناد چگوناه باا آفریادگار  گردد. بسایاری از بنادگان خادا نمی عبادت ارزشمند می
کنناد  امیدی دعا می یأآ و ناخویش نجوا کنند و حاجاتشان را از او بخواهند. گاه با 
وار دعاا  خوانناد. گااه طاوطی و گویی ا پناه بر خدا ا خدایی کوچ  و نااتوان را می

خوانند.  صدا نیست و گویی خدای غایب را می کنند و دل و زبانشان با یکدیگر هم می
هایشاان  ها را بخواهند و نگاه بهترین ،بسیاری از آنان توجه ندارند که از خدای بگر 

ای جاگ باازی و سارگرمی و  چاون کاودکی کاه اندیشاه هام ،فروهشته به دنیا نباشد
 خوشگذرانی ندارد. 

چنان کامل و جامت است که در قالب دعاا، آداب آن را  آن بیت اهل هادعی همدرس
ابتهاال و  ،چاون تضارع دهد. البته آداب دعا فراوان است و مواردی هم نیگ آموزش می

هاا بارای دعاا را نیاگ  هاا و حالت مکان ،ها خاب بهترین زمانگریه در هنگام دعا و انت
 همختصار تنهاا باه برخای محورهاای ایان مدرسا هولی در این مقالا ؛شود شامل می
ضرورت رعایت آداب دعاا ساخن  هکنیم و پیش از آن کمی دربار ساز اشاره می انسان
 گوییم. می
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 ضرورت رعایت آداب دعا

باه  ،خورد که برخای باا تمسا  باه آن به چشم میگاه مضامینی  ،در ادبیات آیینی ما
و شابان در  زنند. داستان معاروف حضارت موسای غفلت از آداب دعا دامن می

ه شبان را با گوید: وقتی موسی ای از آنهاست که در آنجا می نمونه ،مثنوی معنوی
 هاز جانب پروردگار وحی آمد که چارا بناد ،مناجاتش با خدا مالمت کرد هنحو خاطر
خواناد.  را از ما جدا کردی؟! هر کسی سیرتی و اصبالحی دارد که با آن ماا را میما 

 به سوی آن چوپان بازگشت و به او گفت:  بر این اساآ حضرت موسی
  دددديا  ددبددددم و تمتي ددددم  جددددو 

 

 1بزددو مخود ددر دل ت زدد   مچدده  ددم 
 

باه  تصاور کنناد کاه نیاازی ،ادبی یا امثال آن هممکن است برخی با پذیرش این قبع
باره دو نکتاه باه نظار  این آدابی آن است. ولی در آداب دعا نیست و زیبایی دعا در بی

 رسد: می
مساتند باه آیاات و  ،چنین نیست که هر آنچه در ادبیات آیینی ما وارد شاده اوالً این 

هاای ضاعیف و  بلکاه در میاان آنهاا حکایت ؛های تاریخی معتبر باشد روایات و نقل
هاا آیاه و روایات  ده ،خورد. در مقابل این حکایات به چشم میمضامین نادرست نیگ 

و بار رعایات آنهاا تأکیاد  ،معتبر وجود دارد که آداب و شرایط استجابت دعا را بیاان
کند تا جایی که عدم استجابت یا تأخیر در اساتجابت برخای دعاهاا را باه سابب  می
آماد و  ادقداند. برای مثال شخصای خادمت اماام صا توجهی به آداب دعا می بی

ـْم»یاابم:  ولای آن را نمی ،کنم عرضه داشت این آیه را طلب مای ـوِنيَأْسـَتِجْبَلكو : «اْدعو
 بینم. امام صادق ولی اجابتی نمی ،کنم دعا می 2.«بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم»

پاس »گفات: خیار. فرماود:  «کنی خدا خلف وعده کرده است؟ آیا تصور می»فرمود: 
ولی مان تاو را ]از ساّر مشاکل[ آگااه »دانم. فرمود:  گفت: نمی «ت؟مشکل از کجاس

ساپس او را از  ،کسی که اوامر خداوند عگ و جل را اطاعت کند» . پس فرمود:«کنم می
باا ». آن مرد پرسید: جهت دعا چیسات؟ فرماود: «کند اجابتش می ،جهت دعا بخواند
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پاس بار  ؛کنای ا شکر میکنی، سپس او ر هایش بر تو آغاز می حمد خدا و ذکر نعمت
کنی و باه آنهاا اعتاراف  سپس گناهانت را یادآوری می .فرستی صلوات می پیامبر
 1.«کنی. جهت دعا این است سپس از آن به درگاه خدا استغفار می ،کنی می

ای است که قابلیت دو نوع تفسیر روا و  گونه دو پهلو و به ،ثانیاً برخی از مضامین ادبی
جاگ خادمت خلاق ه عباادت با»ای مثال شعر معاروف ساعدی کاه: بر ؛ناروا را دارد

 ؛هاسات از بهتارین عبادت ،چنین تفسیر شود کاه خادمت باه خلاق اگر این ،«نیست
 هولی اگر کسی با استناد به این قبعا .های فراوان دینی است درست و مبابق با آموزه

کنم،  مایخدمت به خلق  ،اش را ترک کند و بگوید: من به جای آن ادبی، نماز و روزه
قبعاً این تفسیر ناروا و بر خالف مقصود شاعر است. شعر مولوی را نیگ کاه خاود از 

باید از این قبیل دانست و آن را باه معناای مخالفات  ،اهل سلوک و عرفان بوده است
بیان نقاش  ،چنین تفسیر کرد که هدف شاعر اینبرای مثال بلکه  ؛با آداب دعا ندانست

در نگدیکی به خداوند متعاال و اساتجابت دعاسات و اینکاه اخالص و صفای باطن 
های حقیقی انساان  تنها ابگار و وسیله برای بیان خواسته ،در دعا و مناجاتنقش الفاظ 

چنانکه در دنیای امروز نیگ کم نیستند کسانی که حتای ساواد  است که در دل دارد. هم
و باصفاسات کاه باا زباان  چنان پاک هایشان آن ولی دل ،خواندن و نوشتن هم ندارند

این به معناای  .گیرند هایشان را هم می کنند و حاجت ساده خودشان، خالصانه دعا می
بلکاه روشان  ؛اعتناا باشاند چنین باشند و به آداب دعاا بی آن نیست که همه باید این
 رود. رود که از عامی نمی است که از عالم انتظاری می

حتمای و ساریت آن نیسات و شااید حتای باا به معنای استجابت  ،رعایت آداب دعا
رعایت آداب دعا نیگ برخی دعاها به اجابت نرسد یاا حاداقل زود مساتجاب نشاود؛ 
تر  چون استجابت دعا به دست خداست و خداوند به حال بندگانش از خود آنان آگاه

دهد یاا  های بندگان را دیرتر می برخی حاجت ،رو به حسب مصالحی  همین از .است
 2دهد. دهد و به جای آن در دنیا و آخرت بهتر از آن را به آنان می آنها را نمی برخی از
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 بیات اهال هادعی هبا این توضیح به بیان سه محور آموزنده از آداب دعا در مدرس
 پردازیم. می

 محور اول: ثنا و صلوات پیش از دعا

و  خادا کردن آن با ثنای پروردگار و صالوات بار رساول آغاز ،یکی از آداب دعا
اماام  .شاود تر می دعا به هادف اساتجابت نگدیا  ،است. با این شیوه خاندان پاکش

خواهد چیگی از حوائج دنیا و آخارت  هنگامی که یکی از شما می» فرمود: صادق
مبادا جگ با ثنای خداوند عاگ و جال و مادح او و  ،را از پروردگارش درخواست کند

 1.«ائجش را از خدا بخواهدگاه حو آغاز کند، آن صلوات بر پیامبر
 از آن حضرت چنین آمده است: یدر روایت دیگر

در حد تاوان بهتارین  ،خواهد چنانکه وقتی کسی از پادشاهی حاجتش را می هم»
پس در هنگام طلب حاجت، خداوند عگیگ جبار  ؛سازد کلمات را برایش آماده می

کعت نمااز خواناد و را تمجید و مدح و ثنا کنید... مردی وارد مسجد شد و دو ر
فرماود: بناده،  خادا از خداوند عگ و جل ]حاجتی را[ درخواست کرد. رساول

 .پروردگارش را به شتاب انداخت ]یعنی در طلاب حاجات خاود شاتاب کارد[
سپس خدا را ثنا کرد و بر پیامبر و آلش درود  ،دیگری آمد دو رکعت نماز خواند

ط   خدا فرستاد. رسول ل  تُع   «.شود خواست کن که به تو داده میدر 2:فرمود: س 

کردن و تمجیاد خادا  دعایی که ابتدای آن حمد از امام صادق یدر روایت دیگر
 3. ابتر یعنی ناتمام و نافرجام خوانده شده است ،نباشد
ـِه»قرآن کریم این است که خداوناد را باا نیکاوترین اسامایش بخوانیاد:  هتوصی َوِللَّ

ْسُی اْلحو ِبهاَفااأْلَْسماءو وهو  هدر درجا ،شود های خدا که با آنها خوانده می بهترین نام 4.«ْدعو
 رو از امام صاادق  این از .است« ربّ »و بعد از آن نام مبارک « اّله »اول لفظ جاللة 
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ُ ی  روایت شده است که اگر کسی ده بار بگوید:  ُ ی  ا اّله بِّ ی اا   ،ا اّله یا ده بار بگوید: ی اا ر 
بِّ  َك »شود:  گفته می به او ،ر  ْيَك َما َحاَجت   1«.؟اجابات بااد تاو را حاجتات چیسات»: «َلبَّ

 شود: فرازهای آغازین دعای کمیل نیگ با ثنای پروردگار آغاز می
َك ِبَرْحَمِتَك » ل 

َ
ْسَ

َ
ي أ مَّ ِإنِّ ه  ِتي  اللَّ َْ   الَّ للَّ َشليْ  َوِسَع کنم باه  از تاو درخواسات مای !بارالهاا»: «ءو  ك 

 ،«گرفته است چیگی را فرا رحمتت که هر
لَّ َشيْ» ِتي َقَهْرَ  ِبَها ك  ِتَك الَّ وَّ  ،«و به قُّوتت که با آن بر هر چیگی غالب شدی»: «ءو  َو ِبق 
لُّ َشيْ» لُّ َشيْ َو َخَضَ  َلَها ك  ٌَّ َلَها ك  و هر چیاگی در برابارش فروتنای کارد و هار »: «ءو  ءو َو َذ

 .«چیگی در برابرش خوار شد
اسماء و علم و ناور  ،وجه ،سلبنت ،عظمت ،عگت ،منوال خدا را به جبروتبه همین 

ِلليَن »کند:  چنین ندا می دهد تا آنجا که او را این وجهش قسم می ٌَ اْْلَوَّ وَّ
َ
وس  َيا أ دُّ و   َيا ق  َيا ن 

يَن  خواهد کاه باا طلاب  های خود را به ترتیب از خدا می سپس حاجت .«َو َيا آِخَر اآلِخلِر
استغفار و طلب حاجت از  هاین اسلوب دعا، شیو 2شود. نواع گناهان آغاز میآمرزش ا

 آموزد. خدا را نیگ به ما می

چاون توسال باه پیاامبر  هام ،تأثیر صلوات در استجابت دعا نیگ علال متعاددی دارد
صالوات  ،و خاندان پاکش که از اساباب اساتجابت دعاسات. افاگون بار آن اکرم

همواره مستجاب اسات و چاون باه دعاهاای  ،بگرگان برخی هدعایی است که به گفت
 کند. به استجابت آنها کم  می ،دیگر ضمیمه شود

 حدر   داود    بيمون آ  درد بزدو و بدم   
 

 بدددم  ل  حندددر و  حندددر  ددداود   
 

  یج  که د  ا  دشتج ب   در  دشد    آ
 

 دذکدد ب شددم  ر  دداود    هبددم  نادد  
 

******** 

  دد  و کددمد  بددم بوا آ دديا و  شددن ن
 

     ددد   و تنددد م کانددد  دب بددديا  
 

 آ   تم دآ د ا د د  یر در  دشد  کسدم    
 

  ددداود  مبدددم خددد تی دی يددد   حندددر 
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لدو »  فرمود: امام صادق َجمَّ ٌِ م  لدو َو آ َجمَّ ى َعَللى م  َصللَّ لى ي  وبًا َحتَّ َعاء  َمْجج  ٌ  الدُّ ا ََ دعاا » 1«:َا َي
در  .«ودپیوسته در حجاب است تا اینکه بر محمد و آل محماد صالوات فرساتاده شا

اِكلَب »نیگ چنین آمده است:  روایت دیگر از پیامبر اکرم نَّ الرَّ اِكِب َفِِ وِني َكَقَدِح الرَّ َا َتْجَعل 
ِه  َِ َعاِء َو ِفي آِخِرِو َو ِفلي َوَسل ٌِ الدُّ وَّ

َ
وِني ِفي أ ه  ِإَذا َشاَء اْجَعل  ح »2:«َيْمََل  َقَدَحه  َفَيَُّْرب  مارا مانناد ق اد 

حش را پُار می)ظرف آبخوری   سوا کناد و هار گااه دلاش  رکار قرار ندهیاد کاه قاد 
بلکاه مارا در اول و  ؛نوشیدنش زمان معینی نادارد[  نوشد ]یعنی آب خواست آب می

   .«وسط و آخر دعا بگذارید
و  باار صالوات بار پیاامبر اکارم 590محمد، حادود  سجادیه، زبور آل هدر صحیف

 ؛ بدین معناآمده است العابدین مام زینخاندانش در ابتدا و وسط و پایان دعاهای ا
و پادران  هایشان باه مقاام پیاامبر اکارم نیگ برای گرفتن حاجت بیت که اهل

ّذا دعایی را از امام باقر هچنانکه ابوعبید اند. هم شده خود متوسل می کند  نقل می ح 
 که در حال سجده خوانده است. این دعا چهار بخش دارد و در ابتدای هار بخاش و

گویاد:  شاود و می متوسال می آن حضرت باه پیاامبر اکارم ،پیش از هر حاجت
لدو » َجمَّ َك ِبَجقِّ َحِبيِبَك م  ل 

َ
ْسَ

َ
. در پایان آن نیگ بار «خواهم به حق حبیبت محمد از تو می»«: أ

   3فرستد. آن حضرت و خاندان پاکش درود می
توجهی به این اصل و  به سبب بی ،اگر در ابتدای بعضی از دعاها صلوات نیامده است

بلکه ظاهراً به دلیل این است که ذکار صالوات  ؛تأثیر صلوات در استجابت دعا نیست
 اند. را به خود دعاکننده واگذار کرده و آن را مفروض گرفته

 محور دوم: اصرار در دعا

کردن بایاد  این است که با یکی دو بار دعا ،تصور و توقت بسیاری از ما نسبت به دعا
داریم.  مای شویم و دست از دعا بر امید می گرنه خسته و نا و ؛د را بگیریمحاجت خو

پافشاری بر آن و ترک  ،یکی از آداب دعا ،بیت اهل هادعی هکه در مدرس  حالی در
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ِإنَّ اْلَعْبلَد »باره فرماود:  این در شتابگدگی در گرفتن حاجات خود است. امام صادق
ه  تَ  ٌِ اللَّ ََ  ،کناد بنده هنگامی کاه دعاا می» 1«:َباَ َ  َو َتَعاَلى ِفي َحاَجِتِه َما َلْم َيْسلَتْعِجْل ِإَذا َدَعا َلْم َي

 .«خداوند تبارک و تعالی پیوسته در ]رفت[ حاجت اوست تا زماانی کاه شاتاب نکناد
ََّ َو َجلَّ فِ »  فرمود: چنین امام باقر هم ِه َع ْؤِمٌن َعَلى اللَّ ُِّ َعْبٌد م  ِل ِه َا ي  ي َحاَجِتِه ِإاَّ َقَضلاَها َو اللَّ

 ،کند مؤمنی بر خداوند عگ و جل در حاجتش پافشاری نمی هبه خدا سوگند! بند» 2«:َله  
د می جگ اینکه برایش بر  .«آور 

   در  دش  دآ طاب یردبم ت  کد م  دا بدم   
 

 
 

 

 3  در     تا بشر به   ی ن      ن آ تا بدم 
 

از عوامال موفقیات و  وباه هادف  نوعی استقامت در مسایر رسایدن ،اصرار در دعا
بایاد  ،مهم و هدف واالیی داشته باشد هکامیابی است. طبیعی است وقتی انسان خواست

چنانکاه  هام ؛برای رسیدن به آن تالش کناد و در ایان راه زودرناج و عجاول نباشاد
اْلَبلاِأ َو َمِن اْسلَتَداَم َقلْرَ  »فرمود:  امیرالمؤمنین«. یابنده بود ،عاقبت جوینده»اند:  گفته

 ،کسی که پیوسته در ]رحمت حاق[ را بکوباد و جاّدیت و پافشااری کناد» 4: «َلجَّ َوَلَج 
 چنین بیان کرده است: مولوی این مضمون آسمانی را با زبان شعر این .«داخل شود

 گفدد  ريبن ددم کدده چددون کددوبم دبا 
 

   ق ددد  آدن دب بدددمون   دددر ش دددما 
 

 چددون ی ددي م بددم شددم کددوا کسددم  
 

 تددو  ددی بوا کسددم     ق دد  بي ددم  
 

  دم  دم بوآ خد     کَ چون آ چ  م  دم 
 

 5  ق دد  دیددرب بشددم دب    ردد      
 

چناین باا  ایان ،در بخشی از دعای روز عیاد فبار و روزهاای جمعاه امام سجاد
لب  »کرده اسات:  خداوند نجوا می َخيِّ ليَن   َيلا َملْن َا ي  ِلجِّ  ای کسای کاه اصارار» 6:«َعَلْيلِه   اْلم 
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چنین  این ه،نیگ در مناجات شعبانی امیرالمؤمنین .«کند امید نمی اکنندگان بر خود را ن
َك »دارد:  عرضه می نُّ ظ 

َ
ِني  ِإَلِهي َما أ دُّ ِري ِفلي َطَلِبَهلا ِمْنلَك   َتر  م  َ  ع  ْفَنْي

َ
معباودا! » 1«:ِفي َحاَجةو َقْد أ

و در حاجتی که عمرم را در راه طلبش از تا ،گمان من به تو این نیست که مرا رد کنی
در « خانه چیسات تقصایر صااحب ،گر گادا کاهال باود»مثل معروف  .«صرف کردم

فرهنگ عمومی نیگ به نقش اصارار بار دعاا در اساتجابت آن اشااره دارد. در دعاای 
باه درگااه  العابادین ثمالی ا ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان ا امام زین هابوحمگ

 دارد: خدا چنین عرضه می
ِتَك َيا َسيِّ » ََّ َ    ِدي َلْو َنَهْرَتِنيَفَو ِع َ  ِمْن َباِبَك َو َا َكَفْف ِقَك ِلَملا اْنَتَهلى ِإَلليَّ ِملَن   َما َبِرْح َعْن َتَملُّ

وِدَ  َو َكَرِمَك  سرورم! به عگتت سوگند! به سبب جود و کرمی کاه از » 2:«اْلَمْعِرَفِة ِبج 
و از مادحت  شاوم از درگاهت جدا نمی ؛اگر مرا از خودت برانی ،تو سراغ دارم
 .«کشم دست نمی

اصارار  ،خواهی از بندگان خدا نازیبا و نارواست چه پافشاری در گدایی و حاجت هر
چنانکاه گااهی اصارار فرزنادان بار  هام ؛بناده اسات هبه درگاه خداوند روا و زیبند

هایشان نگد پدر و مادر زیباا و خوشاایند و ناگد بیگانگاان زشات و نااروا و  خواسته
کاردن ماردم را در   خداوناد پافشااری»فرماود:  . اماام صاادقناخوشایند اسات

دارد. خداوناد  ها از یکدیگر ناخوش دارد و آن را برای خودش دوست می درخواست
 3.«طلب شاود ،عگ و جل دوست دارد که از او درخواست شود و آنچه نگدش هست

عادد از درپی ی  مضمون با عبارات مختلف در ی  فقره یاا فقارات مت راز تکرار پی
و جاهای دیگر نیگ در هماین نکتاه نهفتاه  صحیفة سجادیهمثل  بیت دعاهای اهل

مولوی لگوم اصرار در دعا و سّر تأخیر در استجابت دعاای ماؤمن را باا بیاان  4است.
 نظم درآورده است: هچنین به رشت این ،ی  تشبیه زیبا

 تددد  ب و د دود خاو دددن بدددم ش دددن     دا بسدد    کا دد  کدده ی  ددر دب د دد    
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 ردددگ    ددد  بددد  خدددرد ی   دددر آدب
 

 ک دد ام   جيددب  ددم د دد  وا   سددتَج ب  
 

 ک دددر ب دددرؤ  دددر ا تضدددم   دددم  
 

 بجددد  تدددو   سدددت َر  1ددیدددر دو یندددم 
 

 دوشدد  حددق بفم   ددر یدده دآ خددودبا  
 

 دوشددد   ددديا تددد خيم  هددد م  ددد با  
 

 ح  دد   وبد ش آ  فادد  شددوا  ددا 
 

  ن ک يرش  و ک  د ن دب کدوا  دا    
 

 ود بو دگددددم بددددم بم حدددد  تنم دو  
 

  ددی دب  ن ب آ چدده  سددتبمق  ددود   
 

   ددددر  ددددمد  ودآ دو خددددوش  نددددم
 

 و ن خددددددرد   گفددددددتا و  ن بدآ دو 
 

 طوطيدددد ن و بادددد  ن بد دآ رسدددد ر 
 

 ک  ددر  ودآا قفددگ د ب  ددم  دآ خددوش 
 

 آد  بد و چ بددددر بد دیددددرب قَفَدددد   
 

 2کم ک  ر؛ د ا خدود یي  در دب ق ص د     
 

با نام خداوند و حماد و ثناای  ،شود ده مینمازها خوان هحمد که در هم همبارک هسور
یاباد.  شود و با دعا برای هدایت خود و دیگران به صراط مستقیم پایان می او آغاز می

سار عمار، یکای از  تاا نمازهای واجب و مستحب و در سر هتکرار این سوره در هم
 شود. آن نصیب نمازگگاران حقیقی می همصادیق اصرار بر دعاست که بهر

 ها از خدا : خواستن بهترین حاجتمحور سوم

بهتارین  ،آماوزد در دعاهایماان آن است که به ماا می بیت اهل هیکی از فواید ادعی
ها را از خداوند بخواهیم. بیشتر مردم بر طبق سبح پایین دانش و بینش خود،  حاجت

ن خواهند. ایا فقط دنیانگر و دنیاگرا هستند و در دعاهایشان هم جگ آن را از خدا نمی
هاای  مقاام و موقعیت ،ثاروت ،در دعاهایشان فقط ساالمتی ،نگر قشر از مردم قشری

اما دعاهاای  ،های دنیایی نیگ در جای خود هستند چند خواسته طلبند. هر دنیایی را می
  آموزد که در دعاهایش عاقبت کند و به او می افق دید انسان را عوض می بیت اهل

ت، کسب دانش و بینش، کسب مکاارم اخاالق بخیری، نجات از آتش دوزخ و سعاد
در دعاای  و ارتباط پیوسته با خدا را در اولویت قرار دهد. برای مثال امیرالماؤمنین

 کند: چنین درخواست می ،کمیل از خدای خود
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َك » ِِ ْسلَما
َ
ْعَظِم ِصلَفاِتَك َو أ

َ
ْدِسَك َو أ َك َو ق  َك ِبَجقِّ ل 

َ
ْسَ

َ
قّات و مقا از تاو می»:  «أ ام خاواهم باه ح 

 ،«ن صفات و اسمایتیتر قدست و بگر 

ْعَملاِلي ِعْنلَد »
َ
وَلًة َو أ وَ ًة َو ِبِخْدَمِتَك َمْوص  َهاِ  ِبِذْكِرَ  َمْعم  ْيِل َو النَّ ْوَقاِتي ِمَن اللَّ

َ
ْن َتْجَعَل أ

َ
وَللةً أ : «َ  َمْقب 
ادت آباد کنی و در خدمتت پیوسته گردانی و اعمالم را یه اوقات شب و روزم را با ک»

 ؛«نگدت پذیرفته قرار دهی

َها ِوْ دًا َواِحدًا َو َحلاِلي ِفلي ِخلْدَمِتَك َسلْرَمداً » لُّ ْوَ اِدي )ِإَ اَدِتي( ك 
َ
ْعَماِلي َو أ

َ
وَن أ ى َتك   هتاا هما»: «َحتَّ

 .«ذکر و حالم پیوسته در خدمت تو باشد ی اعمال و اورادم 
 گوید: و باز در ادامه می

 ،«اعضای بدنم را بر خدمتت نیرو بخش»: «ِ ِحيَقوِّ َعَلى ِخْدَمِتَك َجَوا»
يَمِة َجَواِنِجي» َِ ْد َعَلى اْلَع  .«ات[ ببند و ارکان دلم را بر عگم ]تصمیم بندگی»: « َو اْشد 

باه انادک قناعات  ،هاای معناوی در حاجت دهاد کاه ائماه این فرازها نشان می
 خواستند.  کردند و همیشه بهترین چیگها را از خدا می نمی
از جمله قنوت نمااز عیاد قرباان و نمااز  ،ی از دعاهای جامت که در مواضت متعددیک

ایان  ،باماداد و شاامگاه وارد شاده هعید فبر )و بعد از ی  مااه بنادگی  و در ادعیا
 دعاست:
« ََ ْدَخْل

َ
لِّ َخْيرو أ ْدِخْلِني ِفي ك 

َ
مَّ أ ه  ْخِرْجِني مِ   ِفيِه   اللَّ

َ
دو َو أ َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ ََ م  ْخَرْجل

َ
لوءو أ للِّ س  ْن ك 

دو  َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ خدایا مرا داخل کن در هر خیری که محماد و آل محماد »1«:ِمْنه  م 
ای و مرا خارج کن از هر بدی که محماد و آل محماد را از  را در آن داخل کرده

 .«ای آن خارج کرده
و  یاامبرهم محبات و ارادت خاود را باه سااحت مقادآ پ ،با این عبارت کوتاه

های دنیاا و آخارت و دوری  خوبی هدهیم و هم رسیدن به هم خاندان پاکش نشان می
حتی اگر نسبت به برخی از آنهاا  ؛خواهیم های دنیا و آخرت را از خدا می بدی هاز هم

 هم شناخت نداشته باشیم.
باود کاه باا  بیات اهل هادعی ههایی اندک و کوتاه از آداب دعا در مدرس اینها نمونه

 توان یافت. دیگر از این دست نیگ می هصدها نمون ،گذر در این گلشن بندگی
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