
 

 

 

 دعای روز بیست و هشتم   

اّللَهَُم َوفِْر حََِي ِفيِه مَِن اّلنَوَاِفّمِل َو َأكْرِمِْنّمي ِفيّمِه بِإِْحَضّماِر اّلَْمَسّمائِلَِو َقّمرِْ  ِفيّمهِ        

  :نِ اّلْوَسَائِلِ ّيَا مَنْ الَ ّيَشْغَلُهُ إِّلْحَاحُ اّلْمُلِحِينوَسِيلَتِي إِّلَيْکَ مِنْ بَيْ

 ای خدا در این روز مرا نسبت به اعمال نافله و مستحبات بهره وافر عطاا فرماا    
ساختن مسائل در حقم کرم فرما و وسیله مرا باین وساایل و    و به حاضر و آماده

و الحاح بنادگان،  ای خدایی که سماجت  .سوی حضرتت نزدیک سازه اسباب ب
 [.به خود مشغول نکند]  تو را باز نخواهد داشت

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای عاااالم سّااار و علااان  
 

 از تااو دارم مساائلت در ایاان زماان  
 

 ام انااادازه ساااازی بهاااره اینکاااه بااای
 

 باشااد حساان از نوافاال آنچااه ماای  
 

 بااا سااری پاار شااور و قلباای رایگااان 
 

 جاااای آرم مساااتحبات و سااانن   
 

 ام گااردد بلنااد  رتبااهتااا ز فیضااش  
 

 تااا ز فعلااش نفااس گااردد ممااتحن 
 

 دارم ای حااایّ قااادیم  هااام گرامااای
 

 انااادر ایااان مااااه کاااریم ماااوتمن 
 

 بهاااار احضااااار مسااااائل متصاااال 
 

 هاار زمااان آنهااا ماارا ورد و سااخن 
 

 هااام بیااااموزم ز اهلاااش حکااام را 
 

 در خیااال قلااب سااازم مسااتکن    
 

 ی قریاابیحاجاات دیگاار کااه فرمااا  
 

 نل راه ماایسااوی خااود بااین وسااا 
 

 هر که راهی جوید ای حق ساوی تاو  
 

 سوی خاود نزدیاک فرماا راه مان     
 

 گاااه ای کااه مشااغولت نسااازد هاای   
 

 داد و فریااااد ملحاااین مااارد و زن 
 

 بردن از مستحبات بهره: فقره اول

  :اّللَهُمَ وَفِرْ حََِي فِيهِ مِنَ اّلنَوَافِلِ
  .بهره وافر عطا فرمادر این روز مرا نسبت به اعمال نافله و مستحبات  یاخدا 
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 چیست؟ «حَي فيه من اّلنوافل وفر»منظور از 

دانیم در انجام هر کاری مخصوصاً کارهاای نیاک و صاالح بایاد از      طور که می همان
در  ؛ بنابراینای توفیق حاصل شود تا بتواند آن را انجام دهد طرف خداوند برای هر بنده

بجا آورده و از حاظ و بهاره معناوی آن باه      این روز برای آنکه بتوانیم نمازهای نافله را
از خداوند خواستاریم ما را در این روز از این موهبت بازرگ   ،مند گردیم طور وافر بهره
 .محروم نگرداند

 منظور از نوافل چیست؟

 .، جمع نافله است«نوافل»
 .، به معناى زیادى و افزایش است«نَفل»نافله، از ریشه لغوى 

هاى عمومى که خداوند براى امت اسالمى و همگاان   و نعمت ها یعنى ثروت ؛«انفال»
 .یعنى نمازهاى مستحبى که زیاده از واجبات و فارایح اسات   ؛«نوافل» .زیاد کرده است

هر عمل خوب و مستحبى که انجامش واجب و الزامى نباشاد و بااالتر از حاد تکلیاف     
 .است« نوافل»الزامى باشد، 

بارد، در جهات حفاظ     ى استحبابى و فوق برنامه مىاى که انسان از انجام کارها بهره
وقتى کسى بایش از مقادار واجباات، تکاالیفى را هام کاه الزاماى        . بیشتر واجبات است

دهناده عالقاه و کشاش او باه      ولى انجامش خوب است انجام دهد، ایان نشاان   ؛نیست
که حتى خار  از تکلیاف شارعى واجاب، محبات      ای گونهطاعات و حسنات است، به 

 .دارد ت او را به عمل نیک وامىصالحا
کناد، نشاان    کار ماى « العاده فوق»وقتى کارگر و کارمندى خار  از ساعت ادارى هم 

میزان عالقه او به کار است که حتى در چارچوب شرح وظایف ادارى و کارى خاود را  
 .کند محدود نمى

و عالقه او را به سوى خدا « عبد»کشش . گونه است انجام نوافل و مستحبّات نیز این
رساند که این مؤمن، در طاعات، اکتفاا باه حاد الزاماى       دهد و مى را به عبادت نشان مى

مستحبات و نوافل، نگهبان واجبات اسات و  : توان گفت به یک تعبیر مى .کند شرعى نمى
که غیر از واجبات هی  عمل مستحبّى انجام ندهد، امکان خلل و لطماه در واجبااتش    آن

 .آورد نورانیتى خاص مى ،چون از روى عالقه است ؛ام مستحباتانج .هم وجود دارد
وقتى نماز شب بخوانید، یا روزه مستحبّى بگیریاد، یاا صادقه اساتحبابى و انفاقاات      

کنیاد   روزى بخوانید، احسااس ماى   هاى شبانه انجام دهید، وضوى مستحبى بگیرید، نافله
 .اید زمینه پاکى دل و تقواى قلب بیشترى پیدا کرده
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ایم در این ماه و ایان   که از خداوند خواسته« حظ نوافل»است بهره مستحبات و  این
 .فراوان بگرداند« نوافل»روز، بهره ما را از 

  :دهد کاری را نشان می وری از نوافل، قرآن کریم راه برای بهره
پاسی از  4:«قَاماً مَحْمُوداًوَ مِنْ اّلْلَيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلٍَِ ّلَکَ عَسَي أنْ ّيَبْعَّثَکَ رَبُکَ مَ»

این یک وظیفه اضافی بارای توسات، تاا     .شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان
  .درخور ستایش برانگیزد  پروردگارت تو را به مقامی

مسائلی که در زنادگی  . اقامه نماز شب است ،در این آیه شریفه منظور از نافله شب 
طوری ه کشاند، ب های گوناگون می را به وادی  ، فکر آدمیآید روزانه برای انسان پیش می

اما در دل شاب و باه    ؛که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل در آن بسیار مشکل است
هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادی و آرامش روح و جسم انساان در پرتاو   

نظیار   کند که بای  مقداری که خوابیده و بیدار گشته، حالت توجه و نشاط خاصی پیدا می
در این محیط آرام و دور از هرگونه ریا و تظااهر و خودنماایی تاوأم باا حضاور       .است

پارور و تکامال آفارین     العااده روح  دهد که فاوق  قلب، حالت توجهی به انسان دست می
 2.است

انسان با ایمان هار کاار نیکای کاه انجاام      »: روایت شده که فرمود از امام صادق
اهمیات   دلیال قرآن صریحاً آمده، جز نمااز شاب کاه خداوناد باه       دهد، پاداشش در می
 :اش آن را با صراحت بیان نفرموده، همین قدر فرموده العاده فوق
تَتَجَافي جُنُوبُهُم عَنِ اّلْمَضَاجِعِ ّيَّدْعُونَ رَبَهُم خَوفاً و طَمَعاً وَ مِمَا رَ َقْنَاهُم ّيُنْفِقُّمونَ  »

آنها شب هنگام از  0:«يَ ّلَهُم مِن قُرَةِ أعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا ّيَعْمَلُونَنَفْسم مَا أُخفِ  فَالَ تَعلَمُ
خوانناد و از آنچاه باه آنهاا روز      خیزند و پروردگارشان را با بیم و امید، می بسترها برمی

هایی که موجب روشانی   داند خداوند چه پاداش کس نمی اما هی  ؛کنند ایم، انفاق می داده
  1.«در برابر اعمالشان قرار داده است ،ودش ها می چشم

 :فرمودند به علی در وصیتی پیامبر خدا
ای  2:«ّيَا عَليُ عَلَيکَ بِاّلّصَالَةِ اّلْلَيْلِ، عَلَيکَ بِاّلّصَالَةِ اّلْلَيلِ، عَلَيکَ بِاّلّصَّمالَةِ اّلْلَيّملِ  » 
 .بر تو باد نماز شب و این مطلب را سه بار تکرار فرمود !علی

                                              
 .۸3 :اسراء.  

 .11۸، ص 1 ج  ؛تفسیر نمونه. 1
 .7  :سجده. ۸

 .75 ، ص ۷۸ج  ؛بحاراالنوار. 7
 .۸15باب صاله اللیل، ص  ؛من الیحضره الفقیه. 5
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 : از قول خدای عزوجل که فرموده است ز امیرالمؤمنین علیهمچنین ا 
  4؛«رُهْبَانِيًَِ ابْتَّدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم إِالّ ابْتِغَاءَ رَضْوَانِ اهللِ»

 .مراد نماز شب است: حضرت فرمود ؟سؤال شد

 ها اجابت خواسته: فقره دوم

 :وَ أكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ اّلْمَسَائِلِ
 .بدار  هایم، گارامی و مرا به اجابت خواسته

 چیست؟ «باحضار اّلمسائل»منظور از 

به بعضی از آنها اشاره  مسائل احتماالت مختلفی وجود دارد که ذیالً در مورد احضار
 :دشو می

  اندر رابطه با انس. 1

 اش ماد  نیازهای ضروری انسان توجه داشته باشد که به چه چیزی نیاز دارد و (الف
 .نظرش باشد

مانناد   ؛مخاالفین، اهال منااظره و حاضار جاواب باشاد       اینکه انسان در مقابال  (ب
 ... .ل و بهلو ،آنها مثل مفضل حاضرجوابی معصومین و پیروان واقعی

  در ارتباط با خداوند. 2

دعا بدانیم چه چیازی در اولویات اسات کاه بایاد از خادا        در حین :در دنيا (الف
ّ ارْ ُقْنَّما مَّما تُحِّمبُّ وَ تَرْضَّمى    »: یمیگو می عاکه در د چنان ؛بخواهیم خادایا آنچاه   : «اّللَّهُمَ

 .موجب دوستی و رضای توست، روزیمان فرما

 : و قيامت در برزخ (ب

آنچاه را کاه    در قیامات و  بدهیم  راحت هنگام ورود به برزخ جواب نکیر و منکر را
هر یک از ماا ممکان   . باشد برای ما فراهم ، وعده داده است خداوند به بندگان صالحش

آخرین لحظات عمر ماا   ،زنیم کشیم و پلک می ای که در آن نفس می است امروز و لحظه
باشد و باید بار سفر از این دنیای وانفسا بسته و به عالم آخرت که جاودان و همیشاگی  

و  سفر کنیم و آگاهیم که خداوند از ما و از هرچه که در این دنیا با هر مسائولیتی  ،است
وَإِن تُبّْدُواْ مَا فِّمي أَنفُسِّمكُمْ أَوْ   »: ال و بازخواست خواهد نمودؤس ،ایم سمتی انجام داده

                                              
 .1۸ :حدید.  



 
 
 
 

    /  بیست و هشتمدعای روز  121  

خداوناد از شاما    ،[ایاد  انجام داده]هرچه که در آشکار و نهان : «تُخْفُوهُ ّيُحَاسِبْكُم بِهِ اّللّهُ
 .محاسبه خواهد نمود

 :بیند و هر کسی نتیجه اعمال خود را می
 4:«لْ مِّثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا ّيَرَهُ، وَمَن ّيَعْمَلْ مِّثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا ّيَرَهُفَمَن ّيَعْمَ»

بیند و کسی که باه   پاداشش را می ،ای کار نیک انجام داده باشد کسی که به مقدار ذره
 .بیند کیفر آن را می ،ای کار زشتی انجام داده باشد مقدار ذره

هماان    "باحضاار المساائل  "یاابیم منظاور از    مای با توجه به آیات و توضیح بااال در  
هایی است که از طرف ذات اقادس   گویی به بازخواست آمادگی قبل از مرگ برای پاسخ

چرا که همه مسئولیم و داشتن مسئولیت در دنیا بسیار سنگین است و  ؛گردد از انسان می
خداوناد  نمایاد کاه ماا از     انسان را در عاالم آخارت گرفتاار بازخواسات بیشاتری مای      

 .نمودن خود برای چنین روزی یاری نماید خواستاریم در این روز ما را برای حاضر

 ها ها و حاجت اجابت خواسته 

قَاضِی الْحَاجَات است و انسان سراپا فقر و نیازمنادی و   ،یکی از صفات خدای متعال
باه  پاروری   ناوازی و بناده   لطف و کرم خدای متعال به این است که از سر بنده .حاجت

اش روی نیااز باه ساوی او     نیازهای او رسیدگی کند و حاجاتش را برآورد و چون بنده
 .آورد، او را دست خالی از پیشگاه خود نراند

بایاد بداناد کاه تنهاا در     د، رو نیاز می کسی که برای طلب حاجت و نیاز به سوی بی
ها او قادر است نیاز مطلق است و همه نیازمند اویند، تن جهان هستی خداوند است که بی
با حسن ظن و اطمینان به اجابت، در خانه او  ؛ بنابراینکه نیازهای مخلوقاتش را برآورد

ای کریم باه اجابات    :را با اصرار بکوبد و دعا کند و حوائجش را بخواهد و به او بگوید
 .ها و برآوردن حاجاتم بر من کرامت فرما خواسته

 .ائِلِو أكْرِمْنِي فِيهِ بِأحْضَارِ اّلْمَسَ
ایام   از خداوند خواسته. باید در طلبش بکوشیم، تا به آن برسیم« خواهیم مى»آنچه را 

ها، ما را مورد اکرام و گرامیداشت قرار دهد و ماا را در رسایدن    که با احضار آن خواسته
 .هایمان توفیق دهد به نیازها و خواسته

 تقرب به خدا: فقره سوم

 :ّلَيْکَ مِنْ بَيْنِ اّلْوَسَائِلِوَ قَرِ ْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِ
                                              

 .۷ـ ۸: لازلز.  
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 .ل، وسیله رسیدنم را به حضورت نزدیک گردانیو از میان وسا

 ت؟وسیله چیس

ای  شود و یا نتیجاه  جستن و یا چیزی است که باعث تقرب می وسیله به معنی تقرب
بدین ترتیب وسیله مفهوم بسیار وسیعی دارد کاه هار کاار     .گردد که از تقرب حاصل می

زیارا   ؛شود و هر صفت برجسته در مفهاوم آن در  اسات   ای را شامل می ستهنیک و شای
 .همه اینها موجب قرب پروردگار است

 :روایت شده که آن حضرت فرمود از امیرالمؤمنین علی

إنَ أَفْضَلَ مَا تَوَسَلَ بِهِ اّلْمُتَوَسِّملُونَ إِّلَّمي اهللِ سُّمبْحَانَهُ وَ تَعَّماّلي، اَّلْإّيمَّمانُ بِّمهِ وَ       » 
رِسُوّلِهِ وَ اّلْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَإنَهُ ذَرْوَةُ اّلْإِسْالَمِ وَ كَلِمَُِ اّلْإِخْالَصِ فَإَنَهَّما اّلْفِطّْمرَةُ وَ   بِ

إِقَامُ اّلّصَالَةِ فَإِنَهَا اّلْمِلَُِ وَ اِّيتَاءُ اّلزَكَاةِ فَإِنَهَا فَرِّيضٌَِ وَاجِبٌَِ وَ صَّمومُ شَّمهْرِ رَمَضَّمانَ    
ٌِ مِنَ اّلْعِقَا ِ وَ حَجَ اّلْبَيّمتِ وَ اعْتِمّمارُهُ فَإنّهُمَّما ّيَنْفَيَّمانِ اّلْفَقّْمرَ وَ ّيَرْحَضَّمانِ       فَإِنَهُ جُنَ

اّلذَنْبَ، وَصِلَُِ اّلرَحِمِ فَإِنَهَا مَّثْرَاةٌ فِي اّلْمَالِ وَ مَنْشَأَةٌ وَ صَنَائِعُ اّلْمَعْرُو ِ فَإِنَهَا تَقِّمي  
ي ذِكْرِ اهللِ فَإِنَهُ أحْسَنُ اّلذِكْرِ وَ أرغَبُوا فِيهَا وَعَّد اّلْمُتَقِينَ مَّصَارِعَ اّلْهَوَانِ، أَفِيضُوا فِ

فَإِنَ وَعّْدَهُ أَصّْدَقُ اّلْوَعّْدِ وَاقْتَّدُوا بِهَّدْيِ نَبِيِكُمْ فَإِنَهُ اَفْضَلُ اّلْهَّدْيِ وَ اسّْمتَنُوا بِسُّمنَتِهِ   
   :«فَإِنَهَا أَهّدَي اّلسُنَنَ

توانند به آن به خدای سبحان نزدیک شاوند،   ها می که انسانهمانا بهترین چیزی 

و جهاد در راه خداست که جهاد قلّاه بلناد    ایمان به خدا و ایمان به پیامبر
آیاین   ،برپاداشاتن نمااز   .اسالم و یکتا دانستن خدا براساس فطرت انسانی است

ر روزه مااه رمضاان، سا ری برابا     ؛تکلیاف الهای   ،ملت اسالم و پرداختن زکات
دهنده گناهان است و صله  کننده فقر و شستشو  نابود ،عذاب الهی و حج و عمره

کنناده گناهاان و    ناابود  ،های پنهاانی  مایه فزونی مال و طول عمر و صدقه ،رحم
دارد و نیکوکاری، از خاواری   های ناگهانی و زشت را باز می صدقه آشکار، مرگ

وکاارترین ذکار اسات و آنچاه     به یاد خادا باشاید کاه نیک    .دارد و ذلت نگاه می
هاسات،   ترین وعاده  آرزو کنید که وعده خدا راست ،اند پرهیزکاران را وعده داده

از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت اسات، رفتارتاان   

 .هاست تطبیق دهید، که هدایت کننده روش را با روش پیامبر

                                              
 .5  خطبه  ؛نهج البالغه.  
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 :رمایدف قرآن کریم نیز خطاب به مؤمنین می
أّيُهَا اّلّذِّينَ امَنُوا اتَقُوا اهللَ وَابْتَغُوا إِّلَيهِ اّلْوَسِّميلََِ وَ جَاهَّمّدُوا فِّمي سَّمبِيلِهِ ّلَعَلَكُّممْ       ّيَا»

ای برای تقارب   اید، پرهیزکاری پیشه کنید و وسیله ای کسانی که ایمان آورده 4:«تُفْلِحُونَ

 .شد که رستگار شویدبه خدا، انتخاب نمایید و در راه او جهاد کنید، با
در این آیه از مؤمنان خواسته شد تا برای رسیدن به رساتگاری و فاالح ساه کاار را     

 :انجام دهد
 .تقوای الهی را پیشه خود سازد .4
 .برای تقرب به خدا وسیله ای انتخاب کند .2
 .در راه خدا جهاد و تالش کند .0

نگذارد نافرماانی خادا باه او     یعنی در مرحله اول باید وقایه و س ری داشته باشد که
با س ر تقوا   شود و آدمی گویا گناه تیری است که از سوی شیطان متوجه انسان می .برسد

 . شود مانع از اصابت آن تیر به خود می
 :زیرا شیطان در کمین است و به تعبیر قرآن

بینند از آن  و همراهان او شما را میاو   2:«إِنَهُ ّيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْ ُ الَ تَرَوْنَهُمْ»

 .بینیم بیند و ما او را نمی بینید، او می که شما نمی رو
 .باید س ر الزم را در دست داشته باشیم تا از خطر او در امان باشیمپس  

 مصادیق وسیله

کند و مؤمن باید در طلاب   اگر وسیله هر چیزی است که انسان را به خدا نزدیک می
هاایی از آن   وایات مصادیق فراوانی برای آن ذکر شده است که باه نموناه  در ر .آن باشد
 :شود اشاره می

 :های الهی اطاعت خدا و اجرای فرمان. 1

 : فرمود 443در نهج البالغه در خطبه  علی

ّلْمُتَوَسِلُونَ إِّلَى اَّللَهِ سُبْحَانَهُ» ّلْإِّيمَ إِنَ أَفْضَلَ مَا تَوَسَلَ بِهِ اَ : «انُ بِهِ وَ بِرَسُوّلِهِوَ تَعَاّلَى اَ

 . ایمان به خدا و پیامبر اوست ،توان به خدا نزدیک شد بهترین چیزی که به وسیله آن می

                                              
 . ۸5: مائده.  
 .1۸: اعراف. 1
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 :قرآن. 2

کناد و سابب شارافت و کرامات و      یکی از وسایلی که انسان را به خدا نزدیاک مای  
 .قرآن کریم است ،گردد منزلت در پیشگاه خدا می

عنوان دعای خاتم قارآن خواناده     اه سجادیه که بصحیف 12در دعای  امام سجاد 
 :فرمودند ،شود می

سُلّماً نَعْرُ ُ فِيهِ إِّلَى مَحَلّ  وَ اجْعَلِ اّلْقُرْآنَ وَسِيلًَِ ّلَنَا إِّلَى أَشْرَ ِ مَنَا ِلِ اّلْكَرَامَِِ، وَ» 

دَارِ  رِّيعًَِ نَقّْدَمُ بِهَا عَلَى نَعِّميمِ اّلنّجَاةَ فِي عَرْصَِِ اّلْقِيَامَِِ، وَ ذَ اّلسّلَامَِِ، وَ سَبَباً نُجْزَى بِهِ

های کرامت  ای برای رسیدن به شریف ترین منزل خدایا قرآن را برای ما وسیله: «اّلْمُقَامَِِ

قرار ده و نردبانی که با آن به محل سالمت صعود و عرو  کانم و ساببی کاه باا آن در     
یعنای   ؛بار نعمات خاناه اقاماه    ای قرار ده تا با آن  عرصه قیامت نجات پیدا کنم و وسیله

 .قیامت قدم بگذارم

 :امامان معصوم و اهلبیت. 3

باشاند   می یکی از مصادیق بارز وسیله برای تقرب به خداوند، انبیاء و اهل بیت 

ایان   که روایات ما بر این امر ت کید دارد و اما منظور از توسال باه پیاامبر و اماماان    
بلکه در پیشگاه خداوند متعال، به مقاام آنهاا    ؛دنیست که کسی حاجت را از آنان بخواه

زیرا احترام پیامبر نیاز باه    ؛شویم و این در حقیقت توجه به خداست نزد خدا متوسل می
 .این است که فرستاده او بوده و در راه او گام برداشته است دلیل

 که پیامبر خادا  چنان ؛داند می برخی روایات مصادیق وسیله را امام معصوم
 : ودفرم

مَنْ أَطَاعَهُمْ فَقَّدْ أَطَاعَ اّللَّهَ وَ مَنْ عَّصَاهُمْ فَقَّمّدْ عَّصَّمى   اّلْأَئِمَُِّ مِنْ وُّلّْدِ اّلْحُسَيْنِ »

 امامان از فرزندان امام حسین 4:«اّللَّهَ هُمُ اّلْعُرْوَةُ اّلْوَُْقَى وَ هُمُ اّلْوَسِيلَُِ إِّلَى اّللَّهِ تعاّلي

کساانی کاه آنهاا را    . اناد  خادا را اطاعات کارده    ،ناد هستند، کسانی که آنها را اطاعت کن
ای  اند، آنان دستگیره مطمئن هستند و همانان وسایله  خدا را نافرمانی کرده ،معصیت کنند

 .برای تقرّب به خدا هستند
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 : فرمود ول خدا رس
تعالى حضرت آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او بدمید،  هنگامى که خداى»

نظر افکند، آنجا پنج شبح غرقاه در ناور باه حاال ساجده و       راست عرشآدم به جانب 
خادایا قبال از آفریادن مان، کساى را از خااك خلاق         :دعرض کار  .رکوع مشاهده کرد

 اى؟  کرده
پس این پانج شابح کاه آنهاا را در هیئات و      : عرض کرد. ام نه، نیافریده: خطاب آمد

 هستند؟ چه کسانى ،بینم صورت همانند خود مى
 .آفریدم را نمىو اگر آنها نبودند، ت .از نسل تو هستند این پنج تن: عالى فرمودخداى ت

، [ام و من خود آنان را نامگاذارى کارده  ]ام  مشتق کرده هاى آنان را از اسامى خود نام
آفریادم و ناه عارش و کرساى را، ناه       و دوزخ را ماى  اگر این پنج تن نبودند، نه بهشت

 .فرشتگان و انس و جن را و نهکردم  آسمان و زمین را خلق مى
عالى و این على است، منم فااطر و ایان فاطماه     منم محمود و این محمد است، منم

 .محسن و این حسین است است، منم احسان و این حسن است و منم
و دشمنى هر یک از  بسیار کوچکى کینه ۀهر بشرى اگر به مقدار ذر !به عزتم سوگند

ایان پانج تان،     !یاا آدم ... افکانم  و را در آتاش دوزخ ماى  آنان را در دل داشاته باشاد، ا  
نسبت  برگزیدگان من هستند و نجات و هالك هرکس وابسته به حب و بغضى است که

 4.«نخواهى، به آنان توسل ک هر وقت از من حاجتى مى !یا آدم. به آنان دارد

 ها در دعا پافشاری به خواسته: فقره چهارم

 :ّلْحَّماحِ اّلْمُلِحِيّنَّيَا مَّمنْ الَّيَشّْمغَلُهُ إِ
 .کند دارد و مشغولش نمی ای که پافشاری اصرارکنندگان بازش نمی

ای کسی که سماجت و الحاح بندگان تو را باز نخواهد داشت؛ اگر همه عالم با خدا 
کند و در آن واحد به همه بندگان توجاه دارد؛   حرف بزنند؛ خدا را از دیگری غافل نمی

 . اهای من را مستجاب کنیخواهیم که دع از تو می
باودن از   بودن و بصایر  یکی از صفات ذاتی خداوند متعال علم است که صفت سمیع

نادای   ؛ پاس شود و خداوند چون عالم مطلق است و بر همه چیز علم دارد آن ناشی می
شنود و چون بر هر کااری قاادر    مندان را می گران و ضجه و ناله همه حاجت همه نیایش

نمودن تمام حاجات نیازمندان نیز قاادر خواهاد    ز او نیست، بر برآوردهاست و قدرتی ج
اصارار   دلیال بود و بیانی دیگر این عبارات و خواندن خداوند با این اسماء و صفات، به 
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ورزیدن در طلب و خواسته است که اصرار و سماجت در طلب حاجت، یکی از رماوز  
 .استجابت دعا شمرده شده است

 درسى از خداشناسى

شنود و دعاى هماه را، باه هار زباانى      خداوند نداى این همه بندگان را در هرجا مى
اما پاسخ یک دعا و ندا او را از دیگر نیازها و رازها و دعاهاا بااز   ؛ سمیع و مجیب است

 .دارد نمى
اگار  . ماانیم  پردازیم، از کارهاى دیگر باز مى این از ضعف ماست که اگر به کارى مى

مان باه چیازى جلاب     اگر توجه. شنویم هیم، صداهاى دیگر را نمىد گوش به صدایى مى
خداوناد   امّاا ؛ چرا که ما محادودیم و نااتوان   ؛شویم شود، از چیزهاى دیگر غافل مى مى

اصرار و ندا و مناجات این همه بندگان، در هر لحظه از لحظاات  . نامحدود است و توانا
 :کند او را مشغول نمى

 .حاحُ اّلمُلِحّينّيا مَنْ الّيَشْغَلُهُ اِّل
 .در قیامت کبرى هم چنین است، در رسیدگى به حساب بندگان

 ؟ اّلخلقَ على كَّثرتِهم   كيف ّيُحاسِبُ اّللّه: پرسد مى راوى از امام على
 تواند محاسبه کند؟ خداوند در قیامت، این همه بندگان را چگونه مى

شاان   کاه در دنیاا روزى   نهمچناا  4:«كما ّيَر ُقُهم علّمى كّثّمرتِهِم  »: دهد امام پاسخ مى
  .گردد دادن دیگران نمى دادن به بعضى، مانع از رزق دهد و رزق مى

 :خوانیم مى 22در دعاى جوشن کبیر، بند 
اى خدایى کاه کاارى،    .کند اى خدایى که شنیدنى او را از شنیدن دیگر مشغول نمى»

 .دارد دیگر بااز نماى   اى خدایى که سخنى، او را از سخن .دارد او را از کار دیگر باز نمى
اى خدایى که چیازى، او   .اندازد اى خدایى که سؤالى، او را از سؤال دیگر، به اشتباه نمى

از خدایى که اصرار اصرارکنندگان، او را ملول و ناراحت  .را حاجب از چیز دیگر نیست
 .«...کند نمى

                                              
 .۸55حكمت  ؛صبحى صالح ؛نهج البالغه.  


