
 

 

 

 دعای روز بیست و دوم       

وَ وَفِقْنِّمي فِيّمهِ    وَ أَنّْمزِلْ عَلَّميَ فِيّمهِ بَرَكَاتِّمکَ     اّللَهُمَ افْتَحْ ّلِي فِيهِ أَبّْموَا َ فَضّْملِکَ  
 :ّيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اّلْمُضْطَرِّين ّلِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِکَ وَ أَسْكِنِي فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَاتِکَ

ای خدا در این روز به روی مان درهاای فضال و کرمات را بگشاا و بار مان         
و در وساط   بات رضا و خوشنودیت موفقم بادار برکاتت را نازل فرما و بر موج

 .هایت مرا مسکن ده، ای پذیرنده دعای مضطر پریشان بهشت

 ترجمه منظوم دعا

 ای خاادا بگشااا در ایاان ماااه شااریف   
 

 بر من از درهای فضلت یا لطیاف  
 

 و بزرگاای کااار توساات   چااون کریماای
 

 باب فیضت باز کن بر این نحیاف  
 

 گاار تااو بگشااایی خوشااا باار حااال ماان 
 

 ور ببندی وای بار بخات ساخیف    
 

 اناادر ایاان مااه کاان تااو نااازل باار عباااد 
 

 رحمت با برکتت در ایان مضایف   
 

 کااااان موفاااااق تاااااا فاااااراهم آورم
 

 باعث خشنودیت را ایان ضاعیف   
 

 راه تحصااااایل رضاااااایت را نشاااااان
 

 ده خدایا بر مان خاوار و خفیاف    
 

 مسااااااتقیمم دار هنگااااااام عماااااال
 

 در طریق شرع و این دیان حنیاف   
 

 ماااا در ایااان مااااه عزیاااز  سااااکنم بن
 

 در میاااان عاااین جناااات نظیاااف 
 

 ای خاادا کاان ایاان دعااا را مسااتجاب   
 

 حق بیت و زمزم وهم حجر و خیف 
 

 المضاااطر فااای هیاااا مجیاااب الااادعو 
 

 کاال وقاات ماان ربیااع او خریااف  
 

 گشایش درهای فضل الهی: فقره اول

    :اّللَهُمَ افْتَحْ ّلِي فِيهِ أَبْوَا َ فَضْلِکَ
  .وز به روی من درهای فضل و کرمت را بگشاای خدا در این ر 

 :معنا به کار رفته است دوبه  فضل در قرآن و معارف اسالمی
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 بخشش. 1

کنناده الزم   که انجام آن بر بخششد شو فضل به معنای بخشش، به بخششی گفته می
 و واجب نیست؛ 

لکاه  ب ؛بر خداوند الزم نیسات  ،کند ی که خدا بر بندگان مییاحسان و رحمت و عطا
به آن فضل گویند که زیادت است و گرناه بنادگان    بنابراین ؛از روی لطف و کرم است
مورد در قرآن فضل و رحمات پروردگاار آماده     23نزدیک به . حقی در نزد خدا ندارند

 .است
بنادگی  ، شاود انساان مشامول فضال و لطاف الهای گاردد        چیزهایی که موجب می

ا و اظهار خضوع و انکسار در پیشگاه حق خالصانه و اطاعت از دستورات خداوند و دع
بارای دریافات     قابلیت آدمای  ،تر باشد تر و خالص تعالی است و هرچه این اعمال صاف

و بندگان مقرب  ءاولیا ،شود و به همین دلیل انبیا نزول رحمت و فضل خداوند بیشتر می
فضال   در بااب لطاف و  . و صالح خداوند بهره بیشتری از فیح و احساان الهای دارناد   

یعنی فضل و احساان و   ؛«یا من فضله عمیم»کبیر آمده که  حضرت حق در دعاى جوشن
بلکه فضل خداوناد هماه را در بار     ؛اى ندارد بخشش پروردگار اختصاص به گروه ویژه

 .گرفته است
بلکاه  و هاا   فضل و رحمت خدا همچون باران بر همگان سرازیر است و همه انسان 

ولی هرچه زمینه برای دریافت فایح   ؛کران برخوردارند همه موجودات از این فیح بی
 .مندی از آن بیشتر خواهد بود بهره ،تر باشد فراهم

 برتری. 2

 : فرماید قرآن می. به معنای برتری در چند جای قرآن به کار رفته است« فضل»
را بار بعضاى   خداوند بعضى از شاما   4:«بَعْضٍ فِي اّلرِ قْ  وَ اّللَهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلى»

 . دیگر از نظر روزى برترى داد
  .در این آیه مالك برتری، برتری مادی است

 : فرماید در آیات دیگر خداوند به برتری معنوی اشاره دارد و می
ّلَنَا ّلَهُ اّلْحَّدّيّد  وَ ّلَقَّدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَا فَضْالً ّيا جِبالُ أَوِبي»  و ما باه  2:«مَعَهُ وَ اّلطَيْرَ وَ أَ

هاا   اى کاوه  [:ها و پرندگان گفتیم ما به کوه]داود از سوى خود فضیلتى بزرگ بخشیدیم؛ 
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و آهن را باراى او نارم   ! آواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید با او هم! و اى پرندگان
 .کردیم

 : فرماید همچنین خداوند می
ما بعضى از پیامبران را  4:«يْنا داوُدَ  َبُورابَعْضٍ وَ آتَ  وَ ّلَقَّدْ فَضَلْنا بَعْضَ اّلنَبِيِينَ عَلى»

 .  بر بعضى دیگر برترى دادیم؛ و به داوود زبور بخشیدیم
 : فرماید یا می

كَّثيرٍ مِنْ عِبادِهِ   وَ ّلَقَّدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قاالَ اّلْحَمّْدُ ّلِلَهِ اّلَذي فَضَلَنا عَلى»
ساتایش از آن  : داوود و سلیمان، دانشى عظیم دادیام و آناان گفتناد    و ما به 2:«اّلْمُؤْمِنين

 .خداوندى است که ما را بر بسیارى از بندگان مؤمنش برترى بخشید
 ؛«اّللهم افتح ّلي فيّمه ابّموا  فضّملک   » :کنیم اما آنچه در این روز از خداوند طلب می

یاه و بخششای   دار از فضل، به معنای عطیه و بخشش است؛ یعنای باه ماا عط    مراد روزه
چاون انساان اساتحقاق فضال      ؛مرحمت فرما که آن بخشش، فراتر از استحقاق ما باشد

 .خدا را ندارد
 : فرماید خداوند درباره فضل خود به بندگان می

اگار فضال و رحمات     0:«فَلَوْ ال فَضْلُ اّللَهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ّلَكُنْتُمْ مِّمنَ اّلْخاسِّمرّينَ  »
 . کاران بودید از زیان خداوند بر شما نبود،

 .باشد فضل در این آیه و آیات مشابه آن، به معنای بخشش فراتر از استحقاق فرد می
  :خوانیم در دعای قنوت نیز می

خدا با فضلی که فراتر از استحقاق ماا   1:«اِّلهي عَامِلنا بِفَضلِکَ وَ الَ تُعامِلنا بِعَّدّلِک»
 .با ما رفتارکن ،باشد

های ما  خدا ما را آفرید و همچنین هی  یک از عبادت .حقاق بودخلقت انسان بالاست
باا فضال و    ،اگر خدا انسان را باه بهشات ببارد    بنابراین ؛شدن را ندارد استحقاق بهشتی
 .برد بخشش خود می

یعنی از طرفی ما  ؛یکی نعمت و دیگری معصیت: در برابر عبادت، دو چیز قرار دارد
 . های خویش هستیم سوی دیگر غرق در معصیت باشیم و از های خدا می غرق نعمت
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ایام،   هایی که انجاام داده  عبادت انسان در برابر نعمت خداوند و نیز در برابر معصیت
پس هر چه وجود دارد فضل خداست، نه عادل   ؛تواند کفاره آن باشد ناچیز است و نمی

 .خدا

  عوامل برخورداری از فضل الهی

  ایمان. 1

  .شود ی از پاداش و فضل الهی میایمان، موجب برخوردار
 :فرماید خداوند می

ا تا  4:«اّلّصَاّلِحاتِ مِنْ فَضّْملِهِ إِنَّمهُ ال ّيحِّمبُ اّلْكّمافِرّينَ     ّلِيجْزِي اّلَذّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا»
اند، به فضل خویش پاداش دهد  که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده کسانی را[ خدا]

  .رددا دوست نمی که او کافران را
مواهاب   شاود و خداوناد   بنابراین فضل و رحمت خداوند نصیب مؤمنان صالح مای 

  .بخشد زیادی که شایسته فضل و کرم اوست، به آنها می

  تقوا. 2

 :فرماید خداوند می
ّيغْفِرْ  اّللَهَ ّيجْعَلْ ّلَكمْ فُرْقاناً وَ ّيكفِرْ عَنْكمْ سَيئاتِكمْ وَ ّيا أَّيهَا اّلَذّينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا» 
پاروا داریاد،    اگر از خدا! ای کسانی که ایمان آورده اید 2:«وَ اّللَهُ ذُو اّلْفَضْلِ اّلْعََيمِ ّلَكمْ

    از شاما  دهاد و گناهانتاان را   قارار مای  [ حاقّ از باطال  ]تشاخیص  [ نیاروی ]برای شاما  
  .آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است زداید و شما را می می

  دعا. 3

 : فرماید مندی از فضل خود می ورد نقش دعا در بهرهخداوند در م
ّلِلرِجّمالِ نَّصّميبم مِمَّما اكتَسَّمبُوا وَ      وَ ال تَتَمَنَوْا ما فَضَلَ اّللَهُ بِهِ بَعْضَكمْ عَلي بَعّْمضٍ »

 0:«عَليمّماً سْئَلُوا اّللَهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَ اّللَهَ كّمانَ بِكّملِ شَّمي ءٍ     ّلِلنِساءِ نَّصيبم مِمَا اكتَسَبْنَ وَ

برتاری داده،  [ دیگار ]آن، بعضی از شما را بار بعضای   [ سبب]زنهار، آنچه را خداوند به 
زناان   ای است و بارای  اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]برای مردان از آنچه . آرزو مکنید
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کاه   و از فضل خادا درخواسات کنیاد   . ای اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]از آنچه [ نیز]
   .چیزی داناست خدا به هر

 : فرمود پیامبر اکرم
خادا، از او   از ناحیه فضل 4:«مِنْ فَضْلِهِ، وَ اَفْضَلُ اّلْعِبَادَهِ اِنْتََِارُ اّلْفَرَ ِ وَ أَسْئَلُوا اهللَ»

  .   تبرترین عبادت، انتظار فر  اس[ بدانید که]درخواست کنید و 

  اطاعت. 4

مندی از فضال خادا    نیکان و بهره اشدن ب سبب محشور اطاعت از خدا و پیامبر
 : فرماید خداوند می. شود می
اّلّصِّمّدِّيقينَ وَ   فَأُوّلئِک مَعَ اّلَذّينَ أَنْعَمَ اّللَهُ عَلَيهِمْ مِنَ اّلنَبِيينَ وَ وَ مَنْ ّيطِعِ اّللَهَ وَ اّلرَسُولَ»

و  2:«نَ اّللَهِ وَ كفي بِاّللَهِ عَليمّماً اّلْفَضْلُ مِ ذّلِک* اّلشُهَّداءِ وَ اّلّصَاّلِحينَ وَ حَسُنَ أُوّلئِک رَفيقاً 
اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود کاه خادا ایشاان را     کسانی که از خدا و پیامبر

پیاامبران، راساتان، شاهیدان و شایساتگانند و آناان چاه نیکاو         باا [ یعنای ]داشته   گرامی
  .داناستوند باشد و خدا خدا می این تفضّل از جانب. همدمانند

 درخواست برکت از خدا: ه دومفقر

 :وَ أَنْزِلْ عَلَيَ فِيهِ بَرَكَاتِکَ
  .و بر من برکاتت را نازل فرما

 ، ماه با برکتماه رمضان

در تمام سال، ماهى به عظمت ماه پربرکت رمضاان نیسات؛ زیارا مااهى اسات کاه       
« یاد قارآن مج »یعناى   ؛تیّاهداى باالترین هدیه خود به جهاان بشار   برایخداوند آن را 
 . برگزیده است

سوى دیگر رمضان ماهى است که شب قدر در آن واقع شده، شابى کاه مقادّرات     از
شود و عبادت آن برتر  تعیین مى( هایشان ها و لیاقت برحسب شایستگى)ها  یکسال انسان

  .«مِنْ أَّلْفِ شَهْرٍ رٌيْاّلْقَّدْرِ خَ لَُِيّْلَ» :از عبادت هزار ماه است
بهار عبادت و ماه تعلیم و تربیت، ماه طهارت و پااکى و مااه   رمضان،  یدیگر سو از

تقوا و خودسازى است؛ ماهى که مراحل قارب الهاى و سایر و سالوك الاى اللّاه را باا        
 . توان پیمود هاى سریع و استوار مى گام
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در آستانه ماه مبارك رمضاان طاى    اهمیت این ماه همین بس که پیامبر اکرم در
  :نداى چنین فرمود خطبه
بِاّلبَرَكَِِ وَاّلرَّحمَِِ وَاّلمَغفِرَةِ، شَهرٌ هُوَ عِنّمّدَ     أّيُّهَا اّلنّاسُ، إنَّهُ قَّد أقبَلَ إّلَيكُم شَهرُ اهلل»
أفضَلُ اّلشُّهورِ، و أّيّامُهُ أفضَلُ األَّيّامِ، و ّلَياّليّمهِ أفضَّملُ اّللَّيّماّلي، و سّماعاتُهُ أفضَّملُ         اهلل

و رحمت و مغفرت به شاما روى آورده؛ مااهى    برکت  ماه خدا با! اى مردم 4:«اّلسّاعاتِ
هاا و   هایش برترین شاب  هاست، روزهایش برترین روزها و شب که نزد خدا برترین ماه

 .ساعاتش برترین ساعات است
خوشبخت و سعادتمند کساانى هساتند کاه ارزش واالى ایان مااه را بشناساند و از       

هاا و   خود را باه برکات روزه   پایان آن بهره گیرند و مشکالت معنوى و مادى برکات بى
 . عبادات در این ماه حل کنند

هااى مااه مباارك     گیرى بیشتر از برکات مادى و معنوى و آثار و ثواب البته براى بهره
بلکاه بایاد از گناهاان اجتنااب کارد و باا        ؛کرد بسندهرمضان، نباید تنها به روزه گرفتن 

را در معارض وزش نفحاات    ها، جان خاویش  خودسازى و مراقبت و دورى از آلودگى
 .رحمانى و عنایات ویژه سبحانى قرار داد

شاود، ایماان و    از جمله عواملی که موجب نزول برکات خداوند متعال بر بندگان می
 . تقوی است

 : فرماید قرآن کریم این دو را عامل نزول برکت دانسته و می
اگر  2:«حْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اّلسَمَاءِ وَ اّلْأَرْكِوَّلَوْ أَنَ أَهْلَ اّلْقُرَي امَنُوا وَ اتَقَوا ّلَفَتَ»

کنناد، ایماان بیاورناد و تقاوی پیشاه کنناد،        ها زندگی می که در شهرها و آبادی  مردمی
 .یمیگشا برکات آسمان و زمین را بر آنها می

و گساترش   هاا  شاکر نعمات   تاوان  نزول برکات الهی را می در از جمله عوامل دیگر
 : در جامعه مطرح نمودعدالت 
اگر شکر نعمت به جاای   0:«ّلَئِنْ شَكَرْتُمْ ّلَأَ ِّيّدَنَكُمْ وَ ّلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَ عَذَابِي ّلَشَّدِّيّدم»

 .کنیم افزاییم و اگر کفران کنید، شما را به عذاب شدید گرفتار می آرید، بر نعمت شما می

 رضایت الهی: فقره سوم

 :بَاتِ مَرْضَاتِکَوَ وَفِقْنِي فِيهِ ّلِمُوجِ

                                              
 .۸57، ص 37ج  ؛بحاراالنوار.  
 .كلمه بركت ؛مفردات راغب. 1
 .  7، ص  ج  ؛میزان الحكمه. ۸
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   .و بر موجبات رضا و خوشنودیت موفقم بدار 

 در آیات و روایات توفیق

 : شده است  هم به توفیق الهی اشاره درآیات و روایات معصومین
ّ بِاّللّهِ وَ»  .طلبم و از خدا در هر کار توفیق می 4:«مَا تَوْفِيقِي إِالَ
ل خارجی تنها از جانب خداوند متعاال  یتوفیق و موافق قراردادن همه اسباب و وسا»
زیرا کسی را چنین نیروی فراگیر و کااملی نیسات کاه بتواناد در هار       ؛پذیر است امکان
 2.«اسباب و مسائل مادی و معنوی را موافق سازد ۀخواهد هم که می موردی

 :فرماید می پیامبر
ّلْعَقْلاّلتقَليلٌ »  .عقل بسیار بهتر است ازاندکی توفیق  0:«وْفِيق خَيْرٌ مِنْ كَّثيرِ اَ

 :فرماید می علیحضرت 
، آیاد  ترین چیزی که از آسمان فرو می ارزش با 1:«اَجَلُّ ما ّيَنْزِلُ مِنَ اّلسَّماءِ اّلتَّوْفيقُ» 

 .توفیق است
 :و همچنین باه طلاب توفیاق ازخداوناد متعاال در بعضای روایاات سافارش شاده         

ّلَيْهِ فِ»: حضرت علی نَّهُ أُسمّ وََيقٌعباداهلل وَارْغَبُوا إِ ای بندگان خادا   2:«ي اّلتَّوْفيقِ فَإِ
 .زیرا توفیق بنیادی استوار است ؛خداوند، توفیق طلب کنید از

 جلب توفیق الهی عوامل

مصمم فرد و قدم برداشتن برای انجام کاار   ۀاراد آنچه مهم است، خواست حقیقی و
حقیقی و عزم جازم بارای    ۀاگر انسان اراد. عمل خیر است، نه صرف عالقه به انجام آن
برداشت، آنجاست که توفیق الهی رفیاق او شاده و    انجام کاری داشت و قدم اولیه را نیز

ای نشست و تنهاا   اما اگر در گوشه؛ خواهد فرمود های بعدی یاری را در برداشتن قدم او
 .نمود، نباید انتظار کمک و یاری الهی را داشته باشد آرزوی انجام عملی را

خوانیم که خطاب به قوم خاود   می از زبان حضرت شعیب 33 در سوره هود آیه
در  شماست تا آنجا که ۀح شما و جامعیک هدف بیشتر ندارم و آن اصال من: فرمایند می

 : مقدرت دار
                                              

 .۷۷ :هود.  
 .1۷5ص ،  ج تفسیرروشن؛ ؛مصطفوي. 1
 .همان. ۸
 .153۸ ح ؛ابراهیم احمدیانه؛ نهج الفصاحو  1111۷ح ، 7355 ، ص7  ج ه؛میزان الحكم. 7
 .111۸۷ح  ؛همان. 5
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 .«إِنْ أُرِّيّدُ إِالَ اإلِصْالَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِالَ بِاّللّه»
  .کردند این همان هدفی است که تمام پیامبران آن را تعقیب می

 :است ر شدهساز دریافت توفیق الهی ذک نکته قابل توجه در آیه این است آنچه که زمینه
 ؛قلبی و محکم اراده و خواست. 4
  ؛بودن طالب اصالح.2
 .باشد استطاعت می به کارگیری تمام توان و قدرت و.0

ماا از   ۀتوفیق بساته باه جادیت اراد    کارها از ما و میزان ۀبنابراین باید بدانیم که اراد
 . خداوند است و اینکه هدف باید اصالح باشد

ین تالش خود را به کار گیریم و در عین حال بادانیم کاه   موظفیم آخر در این راه ما
  .دست خداوند استه تنها ب موفقیت

 کار اصلی کسب رضایت الهی راه

 . کار اصلی کسب رضایت الهی، انجام وظایف شرعی است راه
یعنای انجاام واجباات و تارك      ؛تارین آن اسات   تارین و مهام   مراد از وظایف شارعی اساسای  

 .محرمات

 4:«مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَكَ اّللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ خَيّْمرِ اّلنَّّماسِ  »: فرمایند می امام سجاد 
 .باشد عمل نماید، او از بهترین مردم می ،هر کس به آنچه که خدا بر او واجب کرده

از  ،واضح است کسی که با فعل واجبات و ترك محرمات بهترین ماردم شاده باشاد   

 .ترین مردم است پسندیده هدی منظر خدای سبحان و ائمه 
سالک باا  . انجام مستحبات و ترك مکروهات است ،مرتبه بعدی کسب رضایت الهی

بلکاه  و شاود و از محباین    رسیدن به این مقام به وادی عشاق و محبات حاق وارد مای    
 .محبوبین او خواهد بود

 ، موجب رضایت خداسترضایت فاطمه

باشد، در بسایاری   می طمه زهرا فا که از جمله آنها حب و بغح معصومین

در روایتای   از روایات مورد تاکید قرار گرفته اسات؛ باه طاوری کاه پیاامبر اکارم      
دار آن کسی هستم که آنها را دوست  شاهد باش که من دوست تو خود! خدایا»: فرمودند

 2.«دارد دشمن می که آنها را بدارد و دشمنم با آن

                                              
 .75، ص 1ج  ؛علی سعادت پرور ؛سراءسر االبه نقل از  35 ، ص  ۸ج  ؛بحاراالنوار.  
 .15، ص 7۸؛ ج بحاراالنوار. 1
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شاده کاه داللات بار      روایتای نقال  طمه اما به طور خصوص در مورد محبت فا 
 . کند عظمت مقام آن بانوی یگانه می

 :دمحبت فاطمه فرمودن ۀاز حضرت سلمان نقل شده که رسول خدا دربار

ّيَا سَلْمَانُ مَنْ أَحَبَ فَاطِمََِ فَهُوَ فِي اّلْجَنَِِ مَعِي وَ مَنْ أَبْغَضَهَا فَهُّموَ فِّمي اّلنَّمارِ ّيَّما     »
طِمََِ ّيَنْفَعُ فِي مِائٍَِ مِنَ اّلْمَوَاطِنِ أَّيْسَرُ تِلْکَ اّلْمَوَاطِنِ اّلْمَوْتُ وَ اّلْقَبْرُ سَلْمَانُ حُبُ فَا

وَ اّلْمِيزَانُ وَ اّلْحَشْرُ وَ اّلّصِرَا ُ وَ اّلْمُحَاسَبَُِ فَمَنْ رَضِيَتْ عَنْهُ ابْنَتِي رَضِيتُ عَنّْمهُ وَ  
غَضِبَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَّمُِ غَضِّمبْتُ عَلَيّْمهِ وَ مَّمنْ      مَنْ رَضِيتُ عَنْهُ رَضِيَ اّللَهُ عَنْهُ وَ مَنْ

غَضِبْتُ عَلَيْهِ غَضَبَ اّللَهُ عَلَيْهِ وَ وَّيْلٌ ّلِمَنْ ّيََْلِمُهَا وَ ّيََْلِّممُ بَعْلَهَّما أَمِيّمرَ اّلْمُّمؤْمِنِينَ     
   :«عَلِيّاً عليه اّلسالم وَ وَّيْلٌ ّلِمَنْ ّيََْلِمُ ذُرِّيَتَهَا وَ شِيعَتَهَا

هر کس دخترم فاطمه را دوسات بادارد، او در بهشات و کناار مان      ! مانسل اى
! سالمان ای  .شاود  گرفتاار آتاش ماى    ،او را دشمن بدارد خواهد بود و هر کس

هنگاام مارگ،    :آنهاا  هاز جملا : خورد درد مى عالقمندى به فاطمه در صد جا به
 ای. ى اعماال  صاراط و محاسابه   عالم برزخ، دریاى میزان، عرصات محشر، پال 

کاه باه شاوهر او جفاا      واى بر کسانى که به او ظلم کنند و واى بر آنان! سلمان
 .کنند حتى واى بر ستمگرانى که به فرزندان و شیعیان وى ستم ؛نمایند

 هدف ما جلب رضایت خداست

هدف ما جلب »: نویسند گران در تبلیغات تولیدی خود می همه فروشندگان و صنعت
هادف ماا جلاب    »: هاا نوشاته شاود    بر درب مغازه شود ؛ ولی چه می«رضایت شماست
 .«رضایت خداست

مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اّلنَاسِ بِمَا ّيُسْخِطُ اّللَهَ عَزَوَجَلَ كَانَ حَامِّدُهُ مِنَ اّلنَاسِ ذَامّاً وَ مَنْ »
عَّدَاوَةَ كُّملِ عَّمّدُوو وَ حَسَّمّدَ    آََرَ طَاعََِ اّللَهِ عَزَوَجَلَ بِمَا ّيُغْضِبُ اّلنَاسَ كَفَاهُ اّللَهُ عَزَوَجَلَ 

 پیاامبر اکارم    2:«كُلِ حَاسِّدٍ وَ بَغْيَ كُلِ بَا ٍ وَ كَانَ اّللَهُ عَزَوَجَلَ ّلَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيرا
آورد، در ایان صاورت    کسی که برای خشنودی مردم خدا را به غضب درمای : فرماید می

نناد؛ چاون رضاایت خادا را فروختاه و      ک گران او نیز این فرد را مذمت می حتی ستایش
رضایت مردم را خریده و آثاار وضاعی آن دوری از عنایات خداسات، در ایان حالات       

دهنادگان باه او تبادیل باه مخاالفین       شاود؛ ماثالً رأی   رضایت مردم تبدیل به خشم مای 
 .شوند می

                                              
 . ۸3، ش 7۸، ص 1ج  ؛فرائدالسمطین.  

 . ۸3 ، ص   ج إرشاد القلوب إلى الصواب؛ . 1
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چه زیباست که انساان هام   . گاهی رضایت مردم در طول رضایت خداوند قرار دارد
خدا و هم رضایت خلق خدا را به دست آورد؛ مثالً پدر و مادر به فرزناد خاود   رضایت 

کنند؛ انجام این امر هم رضایت خدا و هم رضایت خلاق خادا را باه     توصیه مشروع می
 .دنبال دارد؛ ولی گاهی رضایت خلق با رضایت خداوند در تضاد است

در جاایی کاه    4:«مَعّْصِيَِِ اّلْخَّماّلِقِ ال طَاعََِ ّلِمَخْلُوقٍ فِي »: فرماید می امیرالمؤمنین 
 .معصیت خداوند را به دنبال داشته باشد، طاعتی برای مخلوق نیست

کردن مخلوق با اطاعت خالق در تضااد باشاد، بایاد رضاایت      در صورتی که اطاعت
 : فرماید خداوند متعال می. خدا در نظر گرفته شود

ما ّلَيْسَ ّلَکَ بِهِ عِلْمم فَال   اً وَ إِنْ جاهَّداکَ ّلِتُشْرِکَ بيوَ وَصَيْنَا اّلْإِنْسانَ بِواّلِّدَّيْهِ حُسْن»
اگار پادر و ماادر مشارك باشاند و       2:«تُطِعْهُما إِّلَيَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 .تالش کنند که برای من همتایی قائل شوند که به آن علم نداری، از آنها پیروی نکن

   درخواست بهترین جاهای بهشت: ارمفقره چه

 :وَ أَسكِنِي فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَاتِکَ
  .هایت مرا مسکن ده در وسط بهشت و 

خدایا من را در وسط بهشت ساکن کن، شاید وسط بهشات محال ساکونت اولیااء     

 :فرماید می امیرالمؤمنین.کنیم درخواست می خدا الهی است که آن را از
نْفُ» ّلَا بِهاَّلَيْسَ ّلِأَ ّلَا اّلْجَنَُِ فَلَا تَبِيعُوهَا إِ نفس شما، بهایی غیر از بهشت  0:«سِكُمْ ََمَنٌ إِ
 . پس نفس خود را به غیر از بهشت نفروشید ؛نیست

 برای بهشت ضمانت پیامبراکرم 

 :فرمود پیامبر اکرم
الی ای در باا  ای در وسط بهشت و خانه ای در اطراف بهشت و خانه من ضامن خانه»

 :بهشت هستم
 . اگرچه بر حق باشد ؛برای کسی که جدال را ترك کند. 4

توصایه   پاس رساول خادا    ؛کناد  جدال و دعوا کردن قلب را سیاه و مکدر می)
 (.ترك کنیم ،اند که دعوا را ولو بر حق باشیم فرموده

                                              
 .۸۸5ص أمالی صدوق؛.  
 .۷: عنكبوت. 1
 .1۸1ص  ؛تصنیف غرر الحكم و درر الكلم.  ۸



 
 
 
 

    /  بیست و دومدعای روز  011  

 . اگرچه از روی شوخی باشد ؛برای کسی که دروي را ترك کند. 2
ایم که حتای باه شاوخی هام      ره است و در روایاتی توصیه شدهدروي از گناهان کبی)

 (.گااذارد ثیرات منفاای باار روح و جااان انسااان ماای    دروي نگااوییم کااه آن هاام تاا  
  4.«برای کسی که اخالق خوب داشته باشد. 0

اخالق حسنه بسیار سفارش شده است تا جایی که در برخی روایات آمده است که )
 (.شود عذاب در قبر می اخالق خوب، باعث رفع فشار قبر و

 دوستان عزیز بیاییم با همدیگر قرار بگذاریم و به این سه سفارش رسول خادا 
توجه کرده و عامل باشیم تا هم رضایت خداوناد و هام رضاایت رساول خادا و ائماه       

 .را جلب نماییم اطهار
  :الموحدین فرمود حضرت مولی

تاراز   سخت کردن گناه سخت، و ترك 2:«رْکُ اّلْجَنَِِتَرْکُ اّلذَنْبِ شَّدِّيّدم وَ أَشَّدُ مِنْهُ تَ»
 . کردن بهشت است آن، ترك

 شدن یکار بهشت راه

در  ،چیز را از من ب ذیرید و به آن عمل کنید شش شما» :فرماید می رسول خدا 
 :را برای شما ضمانت خواهم کرد رد و آنمقابل من روز قیامت شما را بهشت خواهم ب

 .دروي نگویید ،زدن در هنگام حرف. 4
 .خیانت نکنید [یا حتی امانت الهی مال و ثروت یا راز مردم و]در امانت . 2
 .خلف وعده نکنید ،ای دادید هرگاه وعده. 0
 .رانی نکنید شهوت. 1
 .نبیند ،چشم خود را کنترل کنید که آنچه را نباید ببیند. 2
 0.«مواظب دست و زبان خود باشید. 2

 کنندۀ دعای مضطرین برآورده: فقره پنجم

 :ّيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اّلْمُضْطَرِّين
 .اندعای پریشان کننده ای اجابت 

                                              
 .3 1، ص  ج  ؛خصال.  
 .۷۸ ص  ؛درر الكلمتصنیف غرر الحكم و .  1
 .15۸، ص  ؛ ج خصال صدوق.  ۸

http://sahoseini.blogfa.com/post-16.aspx
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 کننده درماندگان است خداوند اجابت

 .ّيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اّلْمُضْطَرِّينَ: خوانیم در عبارت پایانی دعای امروز می
ی که دعای شخص درمانده و ناچار را اجابات  یروی حاجتم با توست، تو !ای خدا 
 :کنی و راستی جز خدا چه کسی است که در هنگام درماندگی ما را اجابت کند می
 4.«أمَنْ ّيُجِيبُ اّلْمُضْطَرَ إذَا دَعَاهُ وَ ّيَكْشِفُ اّلسُوءَ»

 اضطرار چیست؟ مضطرّ کیست؟

آیاد کاه انساان های  وسایله و        ه وجاود مای  اضطرار حالتی درونی است و زمانی با 
های طبیعی کوتاه شده است،  پناهگاهی برای حل مشکل خود ندارد و دستش از همۀ راه

کند و به وسایلۀ آن، امیاد     در این حالت درونش او را به یک وسیلۀ معنوی راهنمایی می
شاود    متصل مای  ای به خداوند  دل انسان در حالت اضطرار به گونه. کند  و نجات پیدا می

در روایتی آمده اسات کاه    .زند  بیند و صدایش می  وجودش خدا را می  با تمامی  که آدمی

 : رسید و گفت مردی خدمت امام صادق
 .ای کااه هساات، بااه ماان معرفاای کاان  خداونااد را بااه همااان گونااه! اهلل  یاابن رسااول 
 ای؟  آیا تا به حال سوار کشتی شده: حضرت فرمودند
 .بله: جواب داد

ای که نه کشتی دیگری باشد و نه شناگری کاه    ا آیا کشتی تو شکسته است، به گونه
 تو را نجات دهد؟

 .ا بله
به چیزی مرتبط نشده که قدرت داشته باشد تا تو را از ایان    ا آیا در آن حالت قلبت 

 مهلکه نجات دهد؟
 .ا بله

 قدرت رسی  این همان خدایی است که بر نجات و فریاد: حضرت فرمودند
 2.رسی نیست دهنده و فریاد دارد، در جایی که هی  نجات

افتد و در همه حاال    های انسان است که هنگام گرفتاری به یاد خدا می این از ویژگی
 .بعد از رفع مشکل، دوباره خدا را فراموش کند   زند؛ اگر چه ممکن است  او را صدا می

ّ دَعَانَ» ّرُ ّ  وَإِذَا مَسَّ اإلِنسَانَ اّلضُ ّهُ مَّمرَ ا ّلِجَنبِهِ أَوْ قَاعِّدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَ
ّ مَّسَّهُ که به انسان ناراحتی برسد، ما را در حالی که   و هنگامی 4:«كَأَن ّلَّمْ ّيَّدْعُنَا إِّلَى ضُرٍ
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او را کاه نااراحتی     امّاا هنگاامی   ؛خواناد   به پهلو خوابیده، یا نشسته یا ایستاده است، می
مثل اینکه هرگز ما را برای حل مشکلی که باه او رسایده،    ؛رود  چنان می ،برطرف کردیم
 .نخوانده است

ها و حوادث دردنااك انساان را احاطاه کارد و      که اموا  بالها، سختی  آری، هنگامی
رود و   هایی که جان او را فرا گرفته بود، کنار مای  دست او از همه جا کوتاه شد، حجاب

 .خواند  بیند و با اخالص فراوان او را می  م وجود خدا را میبا تما

 رابطۀ اضطرار و اجابت دعا

 :توان دریافت که برای اجابت دعا، تحقّق دو شرط الزم است از آیۀ محل بحث می
 .«أمَنْ ّيُجِيبُ اّلْمُضْطَرَ» :انسان به حدّ اضطرار و درماندگی برسد .4
إذَا »: امید شود و با تمام وجود، فقط خدا را بخواناد انسان از تمام اسباب مادی نا .2
 .«دَعَاهُ

در دعاا صاادق    اگر .کند میبا خدا پیدا   در این حالت، انسان ارتباط قوی و محکمی
یعنای حقیقتااً بخواهاد و     بودن؛ در دعا صادق. کند که پروردگار اجابت می یمبدانم، باشی

 ،آنچاه  او را باه اضاطرار کشاانده    تعاال  اگر چنین شد، خداوناد م . فقط او را صدا بزند
 .«وَ ّيَكْشِفُ اّلسُوءَ» :کند  و دعای او را مستجاب و گرفتاری او را برطرف می برطرف

 کیست ؟« ...أمَنْ ّيُجِيب و » مصادیق آیۀ

هاا،   هاا و گرفتااری   هستند که با تحمّل همۀ ساختی   از مصادیق بارز این آیه، مردمی

 .کنند  را فراهم می دیزمینۀ حکومت جهانی حضرت مه

آیناد و پاس از آن     بعد از من خلفایی مای » :آمده است در روایتی از پیامبر اکرم
سا س   ؛آیناد   آیناد و پاس از آن جباارانی مای      آیند و بعد از آن پادشاهانی می  امیرانی می

پار   طور که از ظلام  کند، همان  کند و زمین را پر از عدل می  مردی از خاندان من قیام می
 2.«شده بود

در آخرالزّماان از جاناب حاکماان، باالی     » :در حدیث دیگری نیز چنین آمده اسات 
شود که شدیدتر از آن شنیده نشده است، تا اینکه سارزمین    شدیدی بر امّت من نازل می

مؤمنان هی  پناهگااهی از  . شود  شود و زمین پر از ظلم و جور می  پهناور بر آنها تنگ می
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انگیازد تاا     پس خداوند مردی از خانادان مارا برمای    ؛یابند تا بدان پناه برند  این ظلم نمی
 4.«...گونه که از ظلم و جور پر شده بود زمین را از قسط و عدل پر کند، همان

در حالت عادی، مردم وقتی خواهان عدالتند که اجرای آن به نفع خودشاان باشاد و   
امّا زمانی که با تماام   ؛شد، پذیرای آن نیستندبرای آنها ضرر داشته با   در جایی که عدالت

. پذیرناد   وجود طعم ظلام را چشایدند، از دل و جاان در هماۀ شارایط، عادالت را مای       
 .شدن این آمادگی نیز کار آسانی نیست فراهم

عثمان، مردم را به دعا برای تعجیال   بن نیز در نامۀ خود به محمّد حضرت مهدی
  :اند  فر  ترغیب کرده و فرموده

 2.«چاون هماین دعاا موجاب فار  شماسات       ؛برای تعجیل فار  زیااد دعاا کنیاد    »
وجود مبارك آن حضرت نیز از مصادیق مضطرهایی هساتند کاه باا مشااهدۀ ضاعف و      

به دعا    ترین مکان روی زمین دست  خواری مسلمانان و ظلم ستمگران به آنها، در مقدس

 :فرماید  در تفسیر این آیه می قامام صاد. کند  دارد و تقاضای کشف سوء می  برمی

او هماان   !اسات باه خادا ساوگند     ای از آل محمّد  این آیه در مورد قیام کننده»
باه ساوی     خواند و با دست   که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز می  هنگامی ؛مضطرّ است
د و او کن  اش را برطرف می دهد و ناراحتی  پس خداوند به او جواب می ؛کند  خدا دعا می

 0.«دهد  را در زمین خلیفه قرار می

 :نیز چنین آمده است در روایت دیگری از امام صادق
نگارم، در حاالی کاه پشاتش را باه        گویا مان باه ساوی قاائم مای      !به خدا سوگند»

به خدا ساوگند مضاطرّ   : س س فرمود... خواند  حجراالسود زده و خدا را به حقّ خود می
 1.«اوست "...ّيجيب اّلمضطرّ امّن"در کتاب خدا در آیۀ 

اّللّهمّّ اكشف عنّا اّلسّوء و عجّل في فر  موالنا صاحب اّلزّمان، و سّمهّل مخرجّمه و   »
 .«اجعلنا انّصاره و اعوانه، آمين ّيا مجيب دعوة اّلمضطرّّين
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