
 

 

 

 روز نوزدهم یدعا   

قَبُّمولَ   يوَ الَ تَحْرِمْنِّم  رَاتِّمهِ يْخَ يإِّلَ يلِيمِنْ بَرَكَاتِهِ وَ سَهِلْ سَبِ يحََِ هِيوَفِرْ فِ اّللَهُمَ
 نياّلْحَقِ اّلْمُبِ يإِّلَ اًّيهَادِ اّيَحَسَنَاتِهِ 

 رمیمسا  راتشیخ یسوه مرا از برکاتش وافر گردان و ب روز بهره نیخدا در ا یا
 کنناده  هدایت یا را سهل و آسان ساز و از حسنات مقبول آن، مرا محروم مساز،

 .حق آشکار یسوه ب

 ترجمه منظوم دعا

 
 ای خاااادا بساااایار کاااان حااااظ ماااارا

 

 اناادر ایاان شااهر شااریف دل فاارا  
 

 عااادد بهاااره بااای حاااد و افااازون از 
 

 طاا ع انادازه بار مان کان     لطف بی 
 

 نیسااااتم قااااانع الهاااای باااار قلیاااال   
 

 اناادر ایاان مااورد ز فضاال کبریااا  
 

 راه تحصااااایل فیوضاااااات ای کاااااریم
 

 اندر این ماه بهار مان آساان نماا      
 

 ابیاااااااابم جملاااااااه خیااااااارات را  
 

 تکلاااف از طریاااق اقتضاااا  بااای 
 

 هااام مکااان محااارومم از فااایح عمااایم
 

 و از قباول آنچااه آرم ماان بااه جااا  
 

 کارهاااای خاااوب و هااام طاعاااات مااان
 

 افتاد خوشام در آن سارا   گر قبول  
 

 چااون کااه تقااوا هساات میاازان قبااول     
 

 کاان نصاایبم حااال زهااد و اتقااا   
 

 ای کاااه هساااتی هاااادی حاااق مباااین   
 

 ره نمااااایم باااااش در راه هاااادا 
 

 راه متااااااین تااااااا نیفااااااتم دور وز 
 

 نگااردم از خااط واقااع جاادا   ماای 
 

 درخواست برکت: فقره اول

  :مِنْ بَرَكَاتِهِ يحََِ هِيّللَهُمَ وَفِرْ فِا
  .روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان نیخدا در ا یا 
ماه رمضان که محال دعاا و    .باشد به معنی بهره می« حظ»و« کن ادیز» یبه معن« وفّر»
من کن تا از برکات ماه مبارك رمضان  یروز ایخدا: گوییم ، میباشد های معنوی می بهره

 .حظ و بهره فراوان ببرم
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 ؟ستیبرکت چ

در آن نهااده   یا دهیا و کاارکرد هار پد   تیا ه متناساب باا ظرف  است کا  یریخبرکت، 
اسات   نیبه ا زیبرکت در وقت ن. فرزندان است یمثالً برکت در نسل، به فراوان. شود می

مانناد او در هماان    یاز کار کساان  شتریخاص، ب یدر زمان یانسان یکارها یکه گستردگ
  4.مقدار از زمان باشد

 روایاتدر قرآن و  برکت

 اد با بركت افر( الف

  امبرانيپ. 1

، یو خاندانش، حضرت موسا  میحضرت نوح، حضرت ابراهم یدر قرآن کر خداوند
 2.دانسته است یمند از برکت اله را بهره عقوبیو حضرت  یسیحضرت ع

  نيمعصومائمه . 2

 رسایده ها  وهیاز برکت وجود ما، درختان بارور گردند و م» :دیفرما می صادق امام
  0.«دیبرو نیاز زم اهیشوند و از برکت ما باران از آسمان ببارد و گ یو نهرها جار

 مؤمنان و صاحبان حکمت . 3

اسات، برکاات    سوره نوح که ساخن از برکاات خداوناد بار حضارت ناوح       در
از نعمات خداوناد    ناده یکاه در آ  یگار ید یهاا  همراه نوح و امات  یها خداوند بر امت

  1.بازگو شده است ،شوند مند می بهره
شامل مؤمنان هماراه ناوح و    را سوره هود 13 هیدر آ« مِمَن مَعَکَ اُمَمٍ»ریفسران تعبم

 . اند دانسته امتیاز نسل آنان تا ق یهر مؤمن
 ؛گاردد  خیارات بسایاری مای     دهد و سر منش گاهی خداوند به عمر انسان برکت می

فرزانگان از حوزه مانند عمر سراسر خیر و برکت مراجع بزرگوار تقلید و اندیشمندان و 
گذار نظام مقدس جمهاوری   برکت حضرت امام خمینی بنیان از جمله عمر با ؛و دانشگاه
الشا ن انقاالب    ای که خدای تعالی به رهبار فرزاناه و عظایم    ایران و عمر دوباره  اسالمی
ای عنایت نمود تاا جهاانی را از حقاایق سایراب      خامنه اهلل العظمی حضرت آیت  اسالمی

                                              
 .  1۷ ـ 1۷5، ص۸ ج ؛زانیرالمیتفس.  
 . ۸و۸5: میمرو  ۷و۸: نمل، ۸  و53 : صافات، ۸۸و   7۷،۸:  هودهاي  سوره. 1
 . 1۷3، ص  ج ؛یاصول كاف. ۸
  .55  :انعام. 7
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زده اسالم باشند و باه لطاف و رحمات خادا آن را باه       دار کشتی طوفان کانسازند و س

 .برسانند ساحل مقصود، در دولت کریمه اهل بیت

 یدو سال تا حد نیبرکت ا .را نوشت الجنان حیدو سال مفات یط  یعباس قم خیش
 می اسالایتا حال چاپ شده است و در دن الجنان حینسخه از مفات ها ونیلیبوده است که م

 .وجود ندارد الجنان حیمثل مفات یکتاب، از قرآن بعد

 بابركت  یها دهیپد( ب

 قرآن . 1

 :فرمود یمؤمنان عل ریفرمودند که ام صادق امام
 اریعزوجل در آن شود، برکتش بس یخدا ادیکه در آن قرآن خوانده و  یا خانه»

اهال آسامان    یاز آن دور شوند و بارا  نیاطیو ش ندیایگردد و فرشتگان در آن ب
کاه در آن   یا خاناه  و خشنددر می نیاهل زم یکه ستارگان برا درخشد؛ چنان می

عزوجال در آن نشاود، بارکتش کام گاردد و       یقرآن خوانده نشود و ذکر خادا 
  4.«در آن حاضر گردند نیاطیفرشتگان از آن دور شوند و ش

 عقل. 2

و  یو پسات  سات ینبه قدر عقال   یثروت  یبرکت ه رویخ» :دیفرما می صادق امام
  2.«رسد نمی ،است یحماقت که فقر عقل هیبه پا یفقر  یذلت ه

 کعبه  .3

عباادت ماردم نهااده     یکاه بارا   یا خانه نینخستقت، یدر حق»: دیفرما می میکر قرآن
  0.«باشد می تیهدا هیما انیجهان یشده، همان است که در مکه است و مبارك و برا

 سالم  .4

 د؛یا کن گرساالم یکدیباه  د، یها وارد شد پس چون به آن خانه»: دیفرما می میکر قرآن
  1.«نزد خدا مبارك و خوش است سالم

                                              
 . 7 7، ص 7ج ؛یاصول كاف.  
 . ۸۷1، ص  ج ؛ثیالحد ی؛فلسف یمحمد تق. 1
 .37: آل عمران. ۸
  . 7: نور. 7
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 نان .5

خاود را   یتوشاه خاود، غاذا    با گذاشتن نان در سافره و »: دیفرما می صادق امام

  4.«متبرك ساز

 کشاورزان. 6

و کارناد   مای  زهیپااک  یزیا خلقند، چ یها کشاورزان، گنج»: دیفرما می صادق امام

مقام را دارناد و در   نیبهتر امتیآورد و آنان در روز ق برمی نیخداوند بزرگ آن را از زم

  2.«شوند اهل برکت خوانده می یعنی ؛و مبارکان رندیگ منزلت قرار می نیتر کینزد

 باران . 7

هاا   باي لهیوس پس بدان ؛میپربرکت فرود آورد یو از آسمان آب» :دیفرما می میکر قرآن

  0.«میدیانیرا رو یکردن درو یها و دانه

 عوامل بركت ( ج

 و تقوا  مانيا. 1

بودند، قطعااً   دهییآورده و به تقوا گرا مانیو اگر مردم شهرها ا» :دیفرما می میکر قرآن

 فار یکردناد؛ پاس باه ک    بیتکاذ  یولا  ؛میگشاود  مای  شاان یبرا نیازآسمان و زم یبرکات

  1.«میدستاوردشان آنها را گرفت

  يعل تيوال. 2

و  یروزیو پ یرحمت و آسودگ میهمانا نس» :فرمود غمبریاز قول پ باقر امام

و مژده و رضوان و  یو توانگر یمنیو آمرزش و ا یو برکت و بزرگوار یابیکمک و کام

را دوسات   یکه عل یکس یعزوجل، برا یخدا یو دوست دیو ام ییو توانا یاریتقرب و 

معتارف   نانشیاو و جانش لتیو به فض دیجو یزاریبدارد و اطاعتش کند و از دشمنش ب

  2.«باشد

                                              
 . 1۸5، ص 73ج ؛االنواربحار.  
 . 1 5، ص5ج ؛احمد آرام: ترجمه ؛اةیالح ی؛میحك. 1
  .3: ق. ۸
  .37: اعراف. 7
 . ۸55، ص  ج ی؛اصول كاف. 5
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  یزيسحرخ .3

اش  یکاردن روز  دایا پ یرا کاه بارا   یمارد  نمیدوست دارم بب» :فرمود صادق امام
رساول  اینکاه  است؛ چه  زیخ سحر یروز افتنی یاست و برا یشغل یدارا ایرغبت دارد 

او را کاه صابح    در حقّشان دعا کرده و از خداوند درخواست کرده است امت خدا
  4.«برکت دهدزند، یخ برمی یروز سبزود به دنبال ک

 سحر یدعا .4

را  یا بنادگان ماؤمنش، آن بناده    انیا عزوجال از م  یخادا » :فرمود باقر حضرت
پس بر شما باد به دعا از هنگام ساحر تاا طلاوع آفتااب؛     . دعا کند اریدوست دارد که بس

 میهاا در آن تقسا   یهنگام بازگردد و روز آسمان در آن یاست که درها  آن هنگامی رایز
  2.«گردد ردهبزرگ برآو یها شود و حاجت

  یشکرگزار .5
 0.«دهم یم یبر شما فزوند، یاگر شکرگزار باش» :دیفرما در قرآن می خداوند

 دادن صدقه .6

دوازده درهم خدمت آن حضرت آورد تا پیراهنی  یکی از اصحاب رسول خدا 
با این مبلغ پیراهنی برای مان  : داده و فرمودند ن را به علیآ پیامبر  .تهیه نماید

زیارا   ؛شد کاش به جامه خشنی تبدیل می: تهیه کن، وقتی پیراهن را آوردند، پیامبر فرمود
پیراهن را باه فروشانده بازگرداناد و     علی .من عالقه ندارم این لباس فاخر را ب وشم

 .ای درخواست پیراهن کرد ر برهنهبا چهار درهم پیراهنی خرید، در بین راه فقی
پیراهن را به او داده و پیراهن دیگری به چهار درهام خریاد،    امیرالمؤمنین علی 

ترساید   کرد و مای  کردن چهار درهم گریه می واسطه گمه در بین راه کنیزی را دیدند که ب
به خاناه  آن حضرت خرید مورد نظرش را برای او انجام دادند و با او  .به خانه باز گردد

 .آمدند تا نزد صاحبش، شفاعتش بنمایند
او را نازد   چاون امیرالماؤمنین   ؛بخشاید  صاحب، آن کنیز را به رسول خدا 

یاا علای عجاب    : آوردند، آن حضرت کنیز را آزاد نماوده و فرمودناد   رسول خدا 
ای از  ای را آزاد کارد، ایان نموناه    دوازده درهم با برکتی بود، دو برهنه را پوشانید و بنده

 1.برکت در مال است
                                              

 . 157 ، ص7 ج ي؛اكبر غفار یعل: ترجمه ؛هیالفق حضرهیمن ال ؛صدوق خیش.  
 . 11۷، ص 7 ج ی؛اصول كاف. 1
  . ۸: میابراه. ۸
 .عنوان الكالم. 7
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 خدا  تياطاعت و رضا .7

هرگاه اطاعت : فرمود یوح غمبرانیاز پ یکیعزوجل به  یخدا» :فرمود رضا امام
اسات و هرگااه    انیپا یشوم، برکت دهم و برکت من ب یگردم و چون راض یشوم، راض

پشات   لعنت کنم و لعنت من تاا هفات  و هر گاه خشم گیرم، رم یشوم، خشم گ ینافرمان
  4.«برسد

 صله رحم . 8

اموال را برکات  د، یصله رحم اعمال را پاك کند، بال را دور نما»: فرمود یعل امام
خانواده محبوب  انیرا در م  را وسعت دهد و آدمی یاندازد، روز ریدهد، مرگ را به ت خ

  2.«از خدا پروا کرد و صله رحم نمود دیسازد؛ پس با
 سالخورده  رانيپ .9

 حیفا  شیشما باعاث افازا   نیسالخورده ب رانیوجود پ» :دیفرما می رماک رسول
  0.«است یاله یها و بسط نعمت یربوب

 یرفتار خوش. 11

  وبرکات اسات و هار کاه از نرمای      یادیا ز، یرفتار نرم در» :فرمود اعظم امبریپ
  1.«محروم گشت ریمحروم شد، از خ

 خوردن و سپاس خدا هنگام غذا ادي .11

سا اس او   انشیا چون نام خدا بر سر خوراك برناد و در پا » :دیفرما می یعل امام
از حالل بُوَد، برکتش کامل  زین یو خوردن ندیو پس آن شو شیها را در پ و دست ندیگو
  2.«شود

 از بركت  تیعوامل محروم( ه

  ايانب بيتکذ .1
دناد، قطعااً   بو دهییا آورده و به تقوا گرا مانیاگر مردم شهرها ا» :دیفرما می میکر قرآن

 فار یپاس باه ک   ؛کردناد  بیتکاذ  یولا  ؛میگشاود  مای  شانیبرا نیاز آسمان و زم یبرکات
  2.«میدستاوردشان آنها را گرفت

                                              
 . ۸۸۸، ص ۸ ج ؛یكاف اصول.  
 . 11۸ ص ؛همان. 1
 . ۸۸3، ص ۸ ج ؛ثیالحد. ۸
 . ۷1 ، ص ۸ ج ی؛اصول كاف. 7
 .  ۸ ص  ،5  ج ؛بحاراالنوار. 5
  .37: اعراف. 7
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 نکردن زکات  پرداخت .2

  4.«گردد داریپد ا یهرگاه زکات داده نشد، فقر و احت» :فرمود صادق حضرت

 خدا  ادياز  يگردان یرو .3

و  قهیگرداناد، دچاار مضا    یآن کس که از من رو» :دیفرما می میدر قرآن کر خداوند
  2.«خواهد بود شتیمع یتنگ

 اسراف  .4

با اسراف،  ادیبه قدر کفاف، از مال ز یبا روز حیصح ریتدب» :دیفرما می یعل امام
  0.«تر است بخش تیکفا

  یآموز در علم ييخودنما .5

عمال   ،ر آن اسات و باه آنچاه د   ردیا بگ ادیا هرکس علم را » :فرمود اکرم امبریپ
و  اموزدیا ب ییخودنما یو هر کس علم را برازاند یکور برانگ امتینکند، خدا او را روز ق

و او را باه   دیا نما اش را تنگ مای  یدهد و زندگ کند، خداوند برکتش می ایاز آن اراده دن
  1.«گذارد و هر کس به خودش واگذاشته شود، نابود گردد میخودش وا

 عمل خالف عفت  مر وشرب خانت، يسرقت، خ .6

 دایا پ یا از آنها هام اگار در خاناه    یکیاست که  زیچهار چ» :فرمود خدا رسول
و عمل خاالف   یخوار سرقت، شرابانت، یخ: کند و به برکت آباد نشود رانشیشود، و
  2.«عفت

  يبدزبان. 7

هرکس به برادر مسلمان خود دشانام دهاد، خادا برکات را از     » :فرمود یعل امام
  2.«اش را تباه سازد یبردارد و او را به خودش واگذارد و زندگ او یروز

  گناه .8

  1.«کند محروم می یگناه، مردم را از روز»: دیفرما می صادق امام
                                              

  .۷5  ، ص7 ج ؛یاصول كاف.  
 .17 : طه. 1
 . 1۸ ص ی؛احمد جنت: ترجمه ؛تحف العقول ؛یابن شعبه حرّان. ۸
 . 5۸ ص ؛اخالق یالروضه در مبان كتاب یی؛رضا نیدعبدالحسیس. 7
 . 53 ، ص 1 ج ي؛محمد باقر كمره ا: ترجمه ؛ربحاراالنوا 7  ترجمه ج ؛آداب معاشرت. 5
 . ۸ ، ص 7 ج ؛یاصول كاف. 7
 . ۷ص  ؛همان. ۸
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 در روایات برکات ماه رمضان

 آمرزش الهى . 1

 رٌيّم كَّث رٌيخَ مِنهُ تَشَعَبُّيَشَعبانُ شَعبانَ؟ ّلِأَنَهُ   أتَّدرونَ ّلِمَ سُمي» :فرماید رسول خدا می

 ایا آ 4:«تُحّمرَقُ  ياّلّمذُنو ُ أ  هِيّم رَمَضانُ رَمَضانَ؛ ّلِأَنَّمهُ تُّمرمَضُ ف    ّلِرَمَضانَ، و إنَما سُمي

فراوان براى رمضاان، منشاعب    ریچون از آن خ اند؟ دهیمچرا شعبان را شعبان نا دیدان مى
       . شوند زانده مىکه در آن گناهان سو اند دهیرمضان نامدلیل  نیشود و رمضان را به ا مى

 :همچنین فرمودند

 لَّمَِ يمَن قامَ ّلَ ووَاحتِسابا غُفِرَ ّلَهُ ما تَقَّدَمَ مِن ذَنبِهِ،  ماناّيمَن صامَ رَمَضانَ و قامَهُ إ»

و  ماان یهر کس رمضاان را از روى ا  2:«وَاحتِسابا غُفِرَ ّلَهُ ما تَقَّدَمَ مِن ذَنبِهِ ماناّياّلقَّدرِ إ

 دهیا اش آمرز گناهاان گذشاته  زد، یا و باه عباادت برخ   ردیروزه بگ براى خدا و پاداش او
ساتد،  یپاداش الهى، به عباادت با  دیو به ام مانیهر کس شب قدر را از روى ا و شود مى

 .  گردد اش بخشوده مى گناهان گذشته
 :نیز فرمودند

وَاحتِسّمابا   ماناّيفَمَن صامَهُ إ امَهُ؛يصِ كُميعز و جل عَلَ   شَهرُ رَمَضانَ شَهرٌ فَرَكَ اهلل»

ماه رمضان، ماهى است کاه خداوناد روزه آن را بار     0:«وَّلَّدَتهُ اُمُهُ ومَيَخَرَ َ مِن ذُنوبِهِ كَ

پاداش الهى روزه بدارد،  دیو به ام مانیپس هر کس آن را از روى ا ؛شما واجب ساخت
 .    همچون روزى که مادرش او را زاده است ؛دیآ مى رونیاز گناهانش ب

 از آتش دوزخ  ادىآز. 2

 لَّمٍِ يوّلَ ومٍّيَّم كُّملِ   يف    شَهرُ رَمَضانَ شَهرَ اّلعِتقِ ؛ ّلِأنَ هلل  سُمي» :فرماید رسول خدا می

مااه رمضاان را مااه آزادساازى      1:«مَضّمى  مّما يآخِرِهِ مِّثلَ ما أعتَّمقَ ف  يو فقٍ، يسِتَمِئَِِ عَت

در آخر مااه، باه    زیرد و ندا شدهچون خداوند در هر روز و شب، ششصد آزاد ؛ اند دهینام
 .    گذشته آزاد کرده است( هاى روزها و شب)اندازه آنچه در 

                                              
  . 53، ص ۷؛ ج كنزالعمالبه نقل از قطب راوندي در  5 ۷۸، ح 7۷7، ص ۸؛ ج مستدرک الوسائل.  
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 :همچنین فرمودند
فَضلِ شَهرِ رَمَضانَ  هُوَ شَهرٌ أوَّلُهُ رَحمٌَِ، و أوسَطُهُ مَغفِرَةٌ، و آخِّمرُهُ اإلِجابَّمُِ وَاّلعِتّمقُ     يف»

آن آمارزش   اناه یآغاز آن رحمت، مماه رمضان ماهى است که  لتیدرباره فض 4:«مِنَ اّلنّارِ
 .    و آزادى از آتش است[ عاد]آن اجابت  انیو پا

 ماه رمضاندیگری از  برکاتثمرات و 

داری به مدت یک ماه، تمرین مناسبی است برای تقویت  تداوم روزه: تقویت اراده .4
ناد کاه   ک خود را در زمان طوالنی ملزم باه پرهیاز از اماوری مای     ردا چرا که روزه ؛اراده

 .نفسش تمایل به آنها دارد
هاای فقارا را    ای از ساختی  شود انسان شامّه  داری موجب می روزه: بیداری عاطفه .2

هاای دنیاوی    همچناین ساختی  . دردی نمایاد  لمس نموده و با قشر مستضعف جامعه هم
های آخرت افتاده و ساعی در پااالیش اعماال خاود      شود انسان به یاد سختی موجب می

 .نماید
روزه  دلیال دار که از بسیاری امور حرام نیز باه   برای شخص روزه: االیش از گناهپ .0
دار  بر اثر این تحاول معناوی، روزه  . تر است کند، پرهیز از محرمات آسان پوشی می چشم

گذارد که در آینده ساراي معاصای    از گناهان گذشته خویش توبه کرده و بنا را بر این می
 .نرود
رمضان، بساری از مواد اضافی بدن بار اثار روزه و امسااك     در ماه: سالمت جسم .1

رود، در نتیجاه جماع    های بدن از بین مای  ذوب شده و سستی و تنبلی برخی از دستگاه
 .یابد طراوت خاصی می  آدمی
داری، بهتارین   روزه ه ویاژه های آن، ب ماه رمضان و برنامه: افزایش صبر و پایداری .2

گفتن باه آنچاه خاالف خواساته خداوناد      « نه» تمرین براینبرد با امیال درونی است و 
تار گاردد، صابر و پایاداری او در آیناده       است و هرچه مقاومت فرد در این مااه افازون  

 .افزایش خواهد یافت
کااری   داری مردم، میزان مفاسد اجتماعی، گنااه و بازه   روزه دلیلبه : افزایش عفّت .2

 .رود ت اجتماعی باال مییابد و به عبارت دیگر، عف بسیار کاهش می
هاای   و خاواهش   های جسمی کسی که سالی یک ماه در برابر نیاز: اعتماد به نفس .1

کند، به قدرت اراده خویش واقف گشته و اعتماد به نفس پیادا   نفسانی خود مقاومت می
 .چنین شخصی در سایر مسائل زندگی نیز قدرتمندانه ظاهر خواهد شد. کند می
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دار اگر یک لحظه زودتر افطار کناد یاا دیرتار دسات از      ص روزهشخ: پذیری نظم .3
 .او باطل خواهد شاد  ۀداری خار  گردد، روز های روزه غذا بکشد یا از چارچوب برنامه

جانبه در اعمال این ماه، میازان و تمارین خاوبی بارای      بودن همه ها و هماهنگ این تقیّد
 .بود حتی در غیر ماه رمضان خواهد ؛تنظیم کارهای دیگر

در پرتو اعمال، ادعیاه   ه ویژهکارگیری زبان در جهت مثبت، به با ب: سالمت گفتار .2
او خواهاد   ۀدهاد و تا ثیر بزرگای در عملکارد آیناد      و اذکار، آن را پاالیش واقعای مای  

 .گذاشت
هاای گروهای،    مجاالس و محافال گونااگون و رساانه    : افزایش دریافت معارف .43
 .دارند گام بر می معارف دینی ۀارائ برایهمگی 
چرا که فقیر و ثروتمند، همگی باید با شرایطی یکسان، از اذان صبح تا : مساوات .44

بناابراین ثروتمناد درد فقیار را لماس     . اذان مغرب، از انجام اموری یکسان پرهیز نمایند
 .بیند طراز ثروتمند می کند و فقیر هم خود را هم می

دار عباادت محساوب    خاواب روزه » : اماام صاادق  : پایاان الهای   رحمت بی .42
گیارد و دعاای او    شود، عمل او مورد قبول قرار مای  گردد، سکوتش تسبیح نوشته می می

                        4.«گردد به اجابت منتهی می

 شدن راه خیرات آسان: فقره دوم

 .وَ سَهِلْ سَبِيلِي إِّلَي خَيْرَاتِهِ
  .سان سازرا سهل و آ رمیمسراتش، یخ یسوه و ب

در مسیر بندگی خداوند، تعالی و انجام واجبات و مستحبات الهی، کارهاای زیاادی   
های شیطانی و نفساانی،   است که باید انجام دهیم؛ ولی به دالیل زیادی همچون وسوسه

آن کارهاا را انجاام   بعضاً انجام این امور برای ما مشکل شده و ... تنبلی، سستی ایمان و 
 .دهیم نمی

کنیم تا باه مادد الهای     میشدنِ این کارها را طلب  از خداوند آسانی این روز در دعا
 . سختی آنها برای ما تبدیل به آسانی شود

آماده قیام علیاه فرعاون زماان خاویش شاد، از خداوناد        وقتی حضرت موسی 
 2.«وَّيَسِرْ ّلِي أَمْرِي»: لت کرد و گفتئآسانی این کار بزرگ را مس

                                              
 .15۸ ، ص3۸ ج االنوار؛بحار.  
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رهای گوناگون و به ویژه در انجام اعمال عبادی شامل حاال ماا   اگر این آسانی در کا
 . شود، به طور قطع بیشتر و بهتر خدا را عبادت خواهیم کرد

 :در برخی از ادعیه چنین آمده است

آلش درود بفرستی و کار را بر من آسان   و خواهم که بر پیامبر خدایا از تو می» 
 4.«...کنی و بر من سخت مگیری 

حتای   ؛برای هر حاجتی کاه داریاد  »: در بیان بلندی فرمود اسالم  میرسول گرا
اگر بند کفش باشد، دست خواهش به سوی خداوند عزوجل دراز کنید؛ زیرا تا او آن را 

  2.«آسان نگرداند، آسان نشود
شدن ماا از خداوناد،    نباید از این نکته غافل شد که یکی از کارهای شیطان برای دور

هاای خاود را    عبادات و طاعات است و بارعکس شایطان هماواره راه   دادن  مشکل جلوه
 . های شیطانی پناه ببرند های الهی به آسانی راه ها از مشکلی راه کند تا انسان آسان می

های خویش را برای شما آسان  همانا شیطان راه»: ضمن حدیثی فرمود امام علی 
هاایش   هاا و افساون   س از وسوساه بند دین شاما را بگساالند؛ پا    بند تاکند  و هموار می

  0.«گردان شوید روی

 خیر طلب

یاابی   نمودن از خدای متعال و دست یکی از عوامل رشد و سعادت انسان، طلب خیر

از خوشابختی پسار آدم   » :نقل شده که حضارت فرماود   از پیامبر  .به خیرات است
 1.«است که از خدا خیر طلب کند و به آنچه خدا فرمان داده خشنود باشد

 :روایت شده که حضرت فرمود همچنین از امام صادق
 2:«مَن اسْتَخَارَ اهللُ عزَوَجَلَ مَرَةً وَاحِّدَةً وَ هُوَ رَاكٍ بِمَا صَنَعَ اهللُ ّلَهُ خَا َاهللُ ّلَهُ حَتمّماً »

راضای باشاد،    ،هرکس یک بار از خدا طلب خیر کند و به آنچه خدا بارای او خواساته  
 .برای او قرار خواهد دادقطعا خداوند خیر را 

یاابی باه    کنایم ماا را در دسات    بر این اساس در این روز از خداوند متعال طلب می 
 .خیرات یاری فرماید

                                              
 .۸۸7، ص ۷۸ج  ؛بحاراالنوار.  
 .17، ص 7ج  ؛میزان الحكمه. 1
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 : دیفرما یم شیعزوجل در قرآن خطاب به بندگان خو خداوند
 4.«فَاسْتَبِقُواْ اّلْخَيْرَاتِ»

و در  ردیرا بگ یریکار خ میاز عمر خود ممکن است تصم یا چرا که انسان در لحظه
را  ریا خ ارعمر او کفااف ندهاد تاا آن کا     نکهیا ایاز آن منصرف گردد و  گرید یا لحظه

و ماا   دیا فرما یامر م ریگرفتن در کار خ ها را به سبقت خداوند انسان ؛ بنابراینانجام دهد
 از عمر ما نباشد یکه ممکن است ماه رمضان سال آت میدر نظر داشته باش دیرا با نیا زین

ماه  نیپس امروز که از عمر ماست و هم اکنون در ا ؛میرا انجام ده یریکار خ میکه بتوان
 .مییها استفاده نما فرصت نیبهتر است از ا ،میقرار دار

 شدن حسنات قبول: فقره سوم

 :وَ الَ تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ
  .و از حسنات مقبول آن، مرا محروم مساز

از ماا   .خدایا کاری کن که حسناتم مورد قبول تاو واقاع بشاود   هر روز بگوییم  باید
 !کردن پذیرفتن و قبول وندگرفتن و از خدا روزه و خواندن کردن، نماز عبادت

از روى صدق و اخالص به جااى آوریام و خداوناد آن را از ماا     « طاعت»اگر یک 
ار نگیارد،  مان مورد قباول درگااهش قار    اگر طاعت و عبادات. ب ذیرد، براى ما بس است
 .ایم ثمر کرده رنجى بیهوده و تالشى بى

حفاظ و   یولا  ؛دهناد  یانجاام ما   یاریبسا  ریا ها در طول عمر خاود اعماال خ   انسان
 .میبار  یما  نیچه بسا با اعمال زشت خود، آن را از ب رایز ؛مهم است اریآن بس ینگهدار

 .مهم است اریخدا و حفظ و حراست از آن بس یآن از سو رشیرو پذ نیاز ا
 : نویسد باب احوال بعد از مرگ، می انوار نعمانیهری در کتاب یاهلل جزا نعمت سید

تاا   ،صبح که جنازه او را بلند کردناد  .در اخبار است مرد مستمندی از دنیا رفت
بعدها او را ، از دفنش فاري نشدند تیبه واسطه کثرت ازدحام و انبوه جمع بش

 کرد؟  هدر خواب دیدند، پرسیدند خداوند با تو چ

ولی حساب  ؛خداوند مرا آمرزید و نیکی و لطف زیادی درباره من فرمود :گفت
فروشی داشت باا حاال روزه    حتی روزی بر در دکان رفیقم که گندم ؛دقیقی کرد

های او را برداشته و باا دنادان    دانه از گندم یک ،نشسته بودم، هنگام اذان که شد
آن داناه   ،آمد که گندم از من نیسات  نیمه کردم، در این موقع به خاطرم خود دو

                                              
 .7۷  :هبقر.  



 
 
 
 

    /  نوزدهمدعای روز  71  

های او افکندم، خداوند چنان حسابی از مان کارد و از    شکسته را بر روی گندم
 4.گرفت ،که شکسته بودم  حسنات من به اندازه نقص قیمت گندمی

 ست؟یچ وَ الَ تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِاز  منظور

از  گاردد  یباعاث ما   ،دهد ینجام ما شیکه در طول عمر خو یبه واسطه گناهان انسان
 رایا ز ؛محروم گاردد باشد،  یکه انجام آنها مقبول درگاه خداوند م کین یکارها یسر کی

و آن حجااب   کناد  یما  جااد یا شیخاو  یخاود و خادا   نیاست که بنده با  یگناه حجاب
و با مرور زمان و  ندینش یبر دلش م یاهیاست که انسان با انجام هر گناه لکه س گونه نیا
خاود   اهیانساان باا آن دل سا    نکاه یتاا ا  گردد یافزون م اهیآن لکه س شتریجام گناهان بان
 ،دور گاردد  شیخاو  یکه از خادا  یارتباط برقرار کند و کس شیخو یبا خدا تواند ینم

خداوناد اساتغاثه    اهوجود ما به درگا  نیپس با ا. را انجام دهد یکیکار ن تواند یهرگز نم
کاه ماا را از    میدها  یقسام ما   ،ما مقرر فرماوده  یکه برا یحق نینموده و او را به حق د

 .مشغول سازد ،گناهان دور ساخته و به انجام حسنات که مقبول درگاه اوست

 شرایط قبولی اعمال 

یعنای آنچاه کاه     ؛هام دارد « کماال »و « قباول »غیر از شرایط صحّت، شرایط عبادت 
در فارد و جماع تا ثیر    رسااند و   مراعاتش، انسان را به قرب خادا و رشاد معناوی مای    

بخاش   مثل دارویی کاه شافا   ؛آور نیست  ولی رشد ؛عبادت صحیح است گاهی .گذارد می
  .سازد ولی ما را محبوب خدا نمی ؛رهاند گاهی عبادت از کیفر می. نیست

خاصای داشاته باشاد تاا از تاالش       توجهانسان باید به مسئله قبولی عبادت  بنابراین
 .اش بهره بیشتر ببرد معنوی

 : فرماید می علیحضرت 
  2.«كُونُوا عَلي قَبُول اّلْعَمَلِ اَشَّدَّ عِناّيهً مِنكُم عَلَي اّلْعَمَل»

 .به قبولی عمل، بیش از اصل عمل توجّه داشته باشید
ممکن است برای پذیرش در جایی هم کارت ورود بگیرد، هم طباق مقاررات    انسان

رد ... فساد اخالق یا سوء ساابقه یاا   لی مانند یولی در مصاحبه به دال ؛ظاهری عمل کند
ولی باه دالیلای    ؛عبادات هم ممکن است از نظر مقررات الهی، درست انجام گیرد. شود

که گاهی کارهای صحیحی از طرف افاراد غیار    تمگر نه این اس. مورد قبول خدا نشود

                                              
 .۷7  ص ؛خیپندتار ؛يخسرو موسی.  
   .۸۸ ، ص  ۸ج  ؛بحاراالنوار .1
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باولی  پس شرطِ ق! شود؟ ولی به جای تشکر، از آنان انتقاد هم می ؛گیرد مسئول انجام می
 .کار، چیزی دیگر است

هاّيي  آّيات و رواّيات، شراّيطي براي قبوّلي اعمال و عبادات بيان شّده كه نمونه در
 .ا  آنها ا  اّين قرار است

 ايمان به خدا .1

 :ایمان، مایه تباهی اعمال است نداشتن
   4.«وَ مَنْ ّيكْفُرْ بِاّلْإِّيمانِ فَقَّدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

 واليت. 2

هاا و نمااز و حاجّ و     بندگان خدا و بنادگی   صحیح و آسمانی، همه و رهبری والیت
 . بخشد و به آنها جهت شایسته می دهد را در مسیر الهی قرار می...جهاد و

 : است حدیث از امام باقر در
 2:«يّْمرُ مَقْبُّمول  مَنْ دَانَ اّللَّهَ بِعِبَادَةٍ ّيُجْهِّدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَّلَا إِمَامَ ّلَهُ مِنَ اّللَّّمهِ فَسَّمعْيُهُ غَ  »
ولی اماام الیقای    ؛دهد فرسا هم انجام می های طاقت که به خدا ایمان دارد و عبادت کسی

 .فایده است از طرف خدا ندارد، تالشش بی
 :خوانیم حدیث می در
ّنَا ّلَمْ ّيَرْفَعِ اّللَّهُ ّلَهُ عَمَلًا» ّلَ هر کس والیت و رهبری ما را ن ذیرد، خادا   0:«فَمَنْ ّلَمْ ّيَتَوَ

 .کند م اعمال او را قبول نمیه
اگار هماه سرنشاینان،    . جامعه، همانند راننده در یک ماشاین اسات   رهبریوالیت و 

ولی راننده مست باشد یا جاده منحرف باشد، ساقوط در   ؛شیک و مرتب و مؤدّب باشند
پوش و ناامترب   چند مسافران، کهنه ولی اگر راننده سالم و باتجربه باشد، هر ؛پیش است

 .رسد ، این سفر به مقصد میباشند
در شرایط غیبت نیز ما نیاز به ولی و رهبر داریم و خداوند ماا را در شارایط غیبات    

مثال ایاران   . های شایسته را ولی و رهبر ما قرار داده اسات  رها نکرده است؛ بلکه انسان
ی کشاورها  ولای  ؛پیمایاد  امروز که با برخورداری از والیت فقیه، راه رو به رشدی را می

انحاراف در خاط سیاسای و     دلیال ولی باه   ؛دارند... روزه و  ،مازدیگر با آنکه ن  اسالمی
 .اند رهبری در ذلّت

                                              
  .5 :مائده.  
 .35، ص  ج  ؛وسائل الشیعه. 1
   .7۸5، ص  ج  ؛كافی. ۸
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 تقوا . 3

قربانی یکای پذیرفتاه    ؛هر دو قربانی کردند. فرزندان آدم در قرآن آمده است داستان
 . شد و دیگری نه

ز از محرماات قارار   خدای منان شرط قبول اعمال و عبادات ما را تقوی الهی و پرهی
 4.« نَمَا ّيَتَقَبَلُ اهللَ مِنَ اّلْمُتَقِينَإِ»: فرماید داده و می

شود این است که قبولی اعمال در گرو کیفیات و   آنچه از آیات و روایات استفاده می
نشانه تقوی اخالص اسات و های     نحوه عمل است، قبولی عمل در گرو تقوی است و

  .شود محسوب نمیچیزی مانند ریا، آفت عبادت 
ّلَا ّلِيَعْبُّدُواهللَ مُخْلِّصِينَ ّلَهُ اّلّدِّين»  2.«وَ مَا أُمِرُوا اِ

پاس   ؛هی  دستوری برای مردم نیامده مگر اینکه خداوند را با اخالص عبادت کنیاد 
فریبی و توجه به هواهای نفساانی   ریا و مردم ،دار عامل اصلی در مردودی حسنات روزه

 .اشدب های شیطان می و وسوسه
اند شخصی هنگام عبور از بازار، دو قرص ناان سارقت کارد و دو اناار از      کرده نقل
 این چه کاری است؟ : به او گفتند. آن انار و نان را به فقیر داد س س .ای دیگر مغازه

 .دهد ولی ثواب را ده برابر پاداش می ؛خداوند هر گناه را یک کیفر: گفت
. ولی به فقیر که دادم، چهل ثاواب باردم   ؛گناه کردمبا آن دو نان و دو انار، چهار  من

: باه او گفتناد  . ماناد  چهار گناه از چهل ثواب که کم شود، سی و شش ثاواب بااقی مای   
انفااق از ماال غصابی     .پاداش ده برابر برای کسی است که کارش بر اساس تقاوا باشاد  

نَّمَا ّيَتَقَبَّلُ اّللّهُ مِنَ » :ای مگر نخوانده ؛پاداش ندارد ّقِينَإِ  0.«..اّلْمُتَ
 ر قلبحضو. 4

 .و حضور قلب از دیگر شرایط صحت عبادت است توجه
 :های کسب توجه و حضور قلب در عبادات عبارتند از از راه برخی

آگاه باشاید  » :فرماید می حضرت علی ؛توجه به عظمت خدا و تفکر در عبادت* 
 1.«سودی نیست ،در عبادتی که تفکر نباشد

 ؛بی نهایت خدا نسبت به بندگانشتوجه به لطف  * 
 ؛های جنّی و انسی بردن به خدا از شر شیطان پناه *

                                              
 .1۸ :مائده.  
 .5 :بینه. 1
 .1۸ :همائد .۸
 .۸7، ص   ج ؛اصول كافی. 7
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 ؛جستن به اهل بیت توسل* 
 . .... و خضوع ،داشتن حالت خشوع *

 ادای حق مردم . 5

ای از اهمیت است که گااهی   به نیازمندان و ادای حقوق محرومان به درجه رسیدگی
رداختن زکاات یاا داشاتن درآماد مشاروع از ایان       پا . قبولی عبادت بستگی باه آن دارد 

 .هاست نمونه

ّ ّلَمْ تُقْبَّملْ صَّملوتُهُ    مَنْ صَلّى»: فرماید می رضا امام هار کاس نمااز     4:«وَ ّلَمْ ّيُزَکِ
 .شود ولی زکات ن ردازد، نمازش قبول نمی ؛بخواند

 :فرماید به کمیل می حدیث دیگری علی در
گفاتن و   ماد صاحیح نباشاد، خداوناد تسابیح     گاه غذای تاو از راه حاالل و درآ   هر»
  2.«کند کردن تو را قبول نمی شکر

 خيرخواهي نسبت به ديگران. 6

پیوندهای اجتماعی و اخوت میان مسالمانان و رواباط شایساته و نیکاو میاان       حفظ
از این رو هر سخن و عملی که به گسستن پیونادها  . پیروان اسالم، اهمیت بسیاری دارد

قطع »، «بدخواهی»، «سوء ظن»، «غیبت» ؛نارواست ،ط خوب منجر شودزدن رواب همه و ب
نشادن عباادت    هساتند کاه موجاب قباول     عماالی از اوصاف و ا... و « بدخلقی»، «رابطه
 .شوند می

 : فرمود خدا رسول
إاِلّ أَن  لَیلَاۀً  صَالتَهُ واَلصیامَهُ أَربَعینَ یَوماا وَ  مَنِ اغتابَ مُسلِما أَو مُسلِمَۀً لَم یَقبَلِ اللّه»

که غیبت زن و مارد مسالمانی را بکناد، تاا چهال روز نمااز و        کسی 0:«یَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ
 .مگر آنکه آن شخص او را ببخشد ؛پذیرد اش را خدا نمی روزه

 : ندفرمود همچنین
از  !ای اباوذر  1:«ّيا أباذر إّيّاکَ و هِجرَانَ أخِيکَ، فإنّ اّلعَمَلَ الّيُتَقَبَّّملُ مّمعَ اّلهِجّمرَانِ   »

 .گونه اشخاص پذیرفته نیست چرا که عمل این ؛دوری و قطع رابطه با برادر دینی ب رهیز

                                              
 .1 ، ص 37ج  ؛بحاراالنوار.  
 .«حلّ»، واژه  ج  ؛سفینه البحار. 1
 .1۸7، ص 1ج  ؛جامع السعادات. ۸
 .1۸7، ص  ج  ؛الحیاه به نقل از 557ص  ؛مكارم االخالق. 7
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 : فرماید می امام صادق و
هر مؤمنی که نسبت به  4:«اَخيِه سُوءً  ال ّيَقْبَلُ اّللّهُ مِنْ مُؤمِنٍ عَمالً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى»

 .کند را قبول نمیاش، نیت بدی داشته باشد، خداوند عمل او  برادر دینی
 : فرماید میهمچنین 

ّ اّلْعَسَلَ» بداخالقی باا ماردم، چناان     2:«إِنَّ سُوءَ اّلْخُلْقِ ّلَيُفْسِّدُ اّلْعَمَلَ كَما ّيُفْسِّدُ اّلْخَلُ
 .کند که سرکه، عسل را عمل را فاسد می

 رفتاری با خانواده  خوش. 6

اجتمااع پیونادی   مقدس و متعالی اسالم، میان عباادت و سیاسات و اخاالق و     آئین
در امور خانوادگی هم رعایت احتارام و حقاوق متقابال زن و    . منسجم ایجاد کرده است

گاردد   نشدن عبادات می توجهی به آن گاهی باعث قبول شوهر را چنان مهم دانسته که بی
 .انجامد و قطع پیوندهای زمینی، به قطع پیوند آسمانی می

  :فرموده است این زمینه پیامبر اسالم در
وَ عَلَّمى  ... مَنْ كانَ ّلَهُ اِمْرئٌِ تُوذّيهِ ّلَم ّيَقْبَلِ اّللَّهُ صَّمالتَها وَ ال حَسَّمنًَِ مِّمنْ عَمَلِهّما    »

ای داشته باشد، خداوناد نمااز و    کننده هر کس زن بد رفتار و اذیت 0:« اّلرَّجُل مِّثْلُ ذّلِکَ
 .مرد نیز همچنین استو پذیرد  آن زن را نمی یککارهای ن

 : رمودف صادق امام
 نمااز  1:«مَن نَََرَ اّلى اَبَوَّيه نَََر ماقتٍ وَ هُما ظاّلمّمانِ ّلَّمهُ ّلَّمم ّيَقبَّمل اهللُ ّلَّمه صَّمالةً      »

گرچاه والادین،   . شاود  قبول نمی ،کنند فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه می
 .کرده باشند  نسبت به آنان کوتاهی و ظلمی

 هدایت الهی: فقره چهارم

 :ّلَي اّلْحَقِ اّلْمُبِينّيَا هَادِّياً إِ
 .حق آشکار یسوه ب کننده هدایت یا

                                              
  . ۸7، ص 1ج  ؛اصول كافی.  
   . ۸1ص  همان؛. 1
 .همان. ۸
 .۸73، ص 1ج  ؛اصول كافی. 7
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از گذار باشیم که ما را به دیان حاق هادایت نماوده اسات و هماه        باید از خدا شکر

در حقیقت والیت  ؛«اّلَي اّلحقِ اّلمُبين و» .مهستی ابیطالب بن منین علیؤشیعیان امیرالم

 .  بیت هدایت نموده است هست که خداوند ما را به سوی والیت اهل اهل بیت
اما هدایت خادای   ؛کردن است هدایت در لغت به معنای راهنمایی با لطف و مهربانی

 :وجه دارد سهها  متعال برای انسان
که به مقتضاای آفارینش هار موجاودی قارار گرفتاه اسات و در          هدایت عمومی. 4
علوم به ناچاار باه   وسیله عقل و هوش و معارف و ه ها هر مکلفی و انسان بالغی ب انسان

 .آن هدایت وابسته است که همان هدایت تکوینی است
هاا از زباان پیاامبران و باا      هدایت که به مقتضای نیازهای فردی و اجتماعی انسان. 2

هاای آسامانی دیگار ناازل شاده       رساندن پیام خداوند به مردم، به صورت قرآن و کتاب
 : فرماید رآن کریم میگونه که ق همان. است که همان هدایت تشریعی است

از خود مردم امامانی که به امر ما آنهاا را هادایت    4:«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمًَِ ّيَهّْدُونَ بِأَمْرِنَا»
 .کنند، قراردادیم

این قسم از هدایت اختصااص باه کساانی دارد کاه خاود در راه      : هدایت توفیقی. 0
 : فرماید آن کریم میچنانچه قر ؛رسیدن، حرکت کرده باشند هدایت و به کمال

کساانی کاه ایماان      2:«اِنَ اّلَذِّينَ اَمَنُوا وَ عَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ ّيَهّْدِّيهِمْ رَبُهُمْ بِإِّيمَّمانِهِمْ »
واساطه ایمانشاان هادایت    ه دهند، پروردگارشان آنان را با  آورده و عمل صالح انجام می

 .کند می

  و توفیق الهیهدایت 

بشر، استعدادِ هدایت و امکان رشد را قرار داده است و خدای متعال در اصل خلقتِ 
إِنَا هَّدَّيْنَهُ اّلسّمبِيلَ  »: فرماید باره می قرآن در این. این هدایتِ اوّلی از ناحیه خداوند است

و قباول  ]نشان دادیم، خواه شاکر باشد [ انسان]ما راه را به او  0:«إِمَا شاكِراً وَ إِمَا كَفُوراً
  .یا ناس اس[ کند

هاایی اسات کاه آن اساتعدادِ هادایتِ       های بعدی خداوند، پاداش او به انسان هدایت
است؛ یعنی عدمِ هدایت  امّا ضاللت، امری عدمی ؛کنند اوّلی را به طور صحیح شکوفا می

ضاللت هر کسی  بنابراینو سوزاندن آن استعداد و انحراف از آن هدایتِ اوّلیِ خداوند؛ 

                                              
 .     ۸۸ :انبیاء.   
    .3: یونس. 1
  .۸ :انسان. ۸
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ستقیماً منسوب به خواست و رفتار خود او است و به طور شود و م از خودش شروع می
 . شود نسبت داده می ،غیر مستقیم، به خدا که نیروبخش انسان است

 تیهدا ستگانیشا

خادا او را   ،اوردیا ب ماان یکه باه خادا ا   یکس 4« وَ مَنْ ّيُؤمِنْ بِاهللِ ّيَهّْدِ قَلْبَهُ» :مؤمن .4
 . کند یم تیهدا

ّلَيْهِ»: ائبت .2  تیخدا او را هدا ،گردد خدا باز یکس به سو هر 2:«  مَنْ أَنَا  ّيهّْدِي إِ
 . کند یم

 هار  0:« مَنْ ّيَعْتَّصِمْ بِاّللّهِ فَقَّدْ هُّدِيَ إِّلي صِّمرا ٍ مُسّْمتَقِيمٍ  »: به خداوند نیمستمسک .0
 . است افتهی  تیخدا متمسک شود، به راه راست هدا نیکس به د

 ،راه ما کوشش کنند در آنها که 1:«فِينَا ّلَنَهّْدِّينَهُمْ سُبُلَنَاوَاّلَذِّينَ جَاهَّدُوا »: نیمجاهد .1
  .میکن یم تیهدا شیمحققا آنها را به راه خو

را  یقلابش تقاو   کاه  آن 2:« هُّدِيَ مَن اَشعَرَ قَلبَهُ اّلتَّقّموي »: یقال عل: یاهل تقو .2
 . افتی تیدرك کرد، هدا

 افات ی  تیهادا  2:«ّلِباسَ اّلّصَّّمبرِ وَ اّليَقّمين   هُّدِيَ مَن اِدَّرَعَ»:  یقال عل: صابران .2
 . دیپوش نیقیکه لباس صبر و  آن

خود را خاالص   مانیا که آن 1:«إلّيمَانُاهُّدِيَ مَنْ أخْلصَ »:  یقال عل: نیمخلص .1
 . افتی تیهدا ،نمود

 . شد  تیهدا ،که عالم شد آن 3:«مَن عَلِمَ اِهتَّدي»:  یقال عل: عالمان .3

 تیهدابرای  لهیوس نیبهتر

قرآن خلاق را   نیا همانا 4:« إِنَ هَذَا اّلْقُرْآنَ ّيِهّْدِي ّلِلَتِي هِيَ أَقْوَمُ»: یقال تعال: قرآن .4
 . کند یم تیراه هدا نیبه استوارتر

                                              
 .    :تغابن.  
 . 1۸: رعد. 1
 .  5 : آل عمران. ۸
 . 73: عنكبوت. 7
 . يماده هد ؛غررالحكم. 5
 . همان. 7
 . همان. ۸
 . همان. ۷
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اني تَارِکم فِيكُمُ اّلّثَقَلَينِ ما ان أَخَذْتُمْ بِّمهِ  »:  قال رسول اهلل : امبریپ تیاهل ب .2

تاا  گذارم،  یشما به امانت م انیگرانبها در م زیدو چ من 2:«ا ُ اّللَهِ وَعِتْرَتِيّلَنْ تَضِلُوا كِتَ

 . تمیقرآن و اهل ب :شد دیهرگز گمراه نخواه ،دیآنها باش رویکه پ یوقت

 چیست؟ حق

کند، این است که انسان باید  های فطری بشر که عقل نیز به آن حکم می یکی از یافته

نمایاد،   ن دلیل کسی هم که انسان را به سوی حق دعوت میحق را پیروی کند و به همی

کند، خاود   گوید و به حق دعوت می زیرا حق می ؛االتباع است و باید پیروی شود واجب

 :فرمایاد  قرآن کاریم مای   بنابراینخواند و  همان حقی که ما را به سوی آن می ،حق است

 .کند ه سوی حق هدایت میتنها خداست که ب :بگو 0:«قُل اهللُ ّيَهّْدِي ّلِلْحَقِ»

تنها خداست که هر موجودی را به سوی هدفش و به سوی هر چیزی که در بقایش 

خدایی که انسان را به ساوی حیاات، هادایت و باه      .کند نیازمند به آن است، هدایت می

هاایی ناازل و    فرساتد و کتااب   نمایاد، رساوالنی مای    سوی بهشت و آمرزش دعوت می

اعتقااد، ساخن و    بنابراینها به اذن او هدایت شوند و  تا انسان کند شرایعی را تشریع می

 .گفتار و کرداری است که با سنت جاری در عالم مطابق باشد ،عمل حق آن اعتقاد

 حق به سفارش 

باه حاق    «تواصای »قرآن کریم در سوره مبارکه عصر از مصادیق بارز عمل صاالح را  

 :فرماید دانسته و می

ّلَا اّلَذِّينَ امَنُ»  1.«وا وَ عَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ وَ تَواصَوْا بِاّلْحَقِإِ

، کردن این به آن و آن به این است و تواصی باه حاق   کلمه تواصی به معنای سفارش

سفارش به اینکه از حق پیاروی نماوده و    ؛این است که یکدیگر را به حق سفارش کنند

 .در راه حق استقامت و مداومت نمایند

                                              
 . 3: اسراء.  
 .7۷ص  ؛نیمعالم المدرست. 1
 .۸5 :یونس. ۸
 .۸ :عصر. 7
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پیروی اعتقادی و عملی از حق و تواصی به حاق نیسات و   پس دین حق چیزی جز 

چاون امار    ؛تر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر عنوانی است وسیع، تواصی بر حق

به معروف و نهی از منکر شامل اعتقادات و مطلاق ترغیاب و تشاویق بار عمال صاالح       

ل عنااوین  شاود و هام شاام    ولی تواصی بر حق هم شامل امر به معروف مای  ؛شود نمی

از طریق سفارش به حق، انسان به حق مطلق تقرب یافته و با عنایات   بنابراینو  4مذکور

 .یابد او به حق دست می

                                              
 .  7، ص 15ج  ؛المیزان.  


