ﮐﻼم اﯾـﺎم –  ،۳۱۸رﺟـﺐ ﻧﻬـﺮی در
ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﺨﺶ اول
ﮐﻠﯿﺎت
* ﻋﻄﺮ ذﮐﺮاﻟﻠﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ.
* ﮔﺮدش ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮی در ﺑﻬﺸﺖ.
* اﻣﻮاج ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎه رﺟﺐ.
* ﻣﺎه رﺟﺐ ﻧﻬﺮی ﺳﺮﺷﺎر از رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا.
* ﺗﺬﮐﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎه رﺟﺐ.
* ﮐﻼﻣﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -درﺑﺎره ﻧﺰول و
ﺟﺮﯾﺎن رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در ﻣﺎه رﺟﺐ.
* ﻗﺼﺮی در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای روزه داران ﻣﺎه رﺟﺐ.
* ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ.
* ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻓﻮق ﻋﺎدی رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ.
* زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪا.
* زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﻧﺰول و ﺟﺮﯾﺎن رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا.
* ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن.

* دﺳﺘﻮر ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره دﻋﺎ.
* ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن از دﻋﺎی ﺑﻨﺪه ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
* ﮐﻼم ﺧﺪا و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﻀﻞ او.
* ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
* ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد؟!
* ﮐﻼم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -درﺑﺎره ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺧﺪا
* * * * * * * * * *
ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺎه ﻫﺎ و روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ رﺟﺐ و ﺷﺐ اول آن
رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻓﺮاوان و ﻋﻄﺮ ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ
و ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻄﺎف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ در
اﯾﻦ ﻣﺎه و روزﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت آن و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن و اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ
دﻋﺎ و ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن -ﻋﺰ ّوﺟﻞ ّ -روح اﻫﻞ اﯾﻤﺎن
را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﻄ ّﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺧﻮد زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه
ﺟﻠﯿﻞ و ﺳﺎﻋﺎت آن ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻖ روش ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ
و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه و روش ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﺑﺮﮐﺎت آن را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ از
ﻋﻨﺎﯾﺎت و ﮐﺮم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﺎی آن ذات
ﻗﺪوس اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻣﯽ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﺎم ﻣﺎه ﭘﺮﻓﻀﯿﻠﺖ رﺟﺐ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ذﯾﻞ در ﺑﺨﺶ »ﮐﻼم اﯾﺎم« در ﻫﻤﯿﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ )ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺮﯾﻒ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﮐﻼم اﯾﺎم ،35 -ﮔﺮدش ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮی در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره –
ﺑﺨﺶ(

) 40در ﭘﻨﺞ

ﮐﻼم اﯾﺎم –  ،190اﻣﻮاج ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره – 193
)در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ(
ﮐﻼم اﯾﺎم –  ،263ﻣﺎه رﺟﺐ ﻧﻬﺮی ﺳﺮﺷﺎر از رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا ﺗﺎ

ﺷﻤﺎره ) 267در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ(
در ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎه ﺟﻠﯿﻞ رﺟﺐ و روزﻫﺎی
ﺧﺎﺻ ّﯽ در آن ﻣﺎه ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺜﻞ روز اول و ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ -ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم -و ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﻣﺎم ﺟﻮاد و اﻣﺎم ﻫﺎدی -ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ -و
ﺷﺐ و روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن وﻻدت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺐ و روز ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﻣﺒﻌﺚ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻻت
ﻓﻮق ﻣﺠﺪ ّداً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﺎص ّ ﻣﺎه رﺟﺐ در ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ارزش و اﻫﻤﯿﺖ دو
ﻋﺒﺎدت ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ »دﻋﺎ« و »روزه« ﺷﺪﯾﻢ و در ﻣﻮرد دﻋﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ
ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻋﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ دﻋﺎی:
»ﯾﺎ ﻣَﻦ ْ اَر ْﺟ ُﻮه ُ ﻟِﮑ ُﻞ ِّ ﺧ َﯿْﺮ ٍ ،وَ آﻣَﻦ ُ ﺳَﺨ َﻄ َﻪُ ﻋ ِﻨْﺪ َ
ﮐ ُﻞ ِّ ﺷ َﺮ ٍّ…« ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ! و در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪ از اﺷﺎره ای
ﻣﺠﺪ ّد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه از ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ »ﻋﺘﺮت ﻃﺎﻫﺮه« -ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ -ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
)إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ(
ﺗﺬﮐﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎه رﺟﺐ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ذوات ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ-
ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ -ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺷﮑﺎر و رﻓﯿﻌﯽ دارد.
از وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»رﺟ َﺐ ٌ ﺷ َﻬﺮ ُ اﻟﻠّﻪ اﻷﺻ َﺐ ُّ ﻳَﺼ ُﺐ ُّ اﻟﻠّﻪ ﻓ ِﻴﻪِ اﻟﺮ َّﺣﻤَﺔَ ﻋ َﻠﻰ
ﻋ ِﺒﺎد ِهِ« ﯾﻌﻨﯽ :رﺟﺐ ﻣﺎه ﺑﺎرش رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﺎه رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ]ﻣﺜﻞ ﺑﺎران[ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد.
ﺑﺎز از آن ﺣﻀﺮت -ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ -ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد:
»إنَّ ﻓﻲ اﻟﺠ َﻨَّﺔِ ﻗ َﺼﺮا ﻻﻳَﺪﺧ ُﻠُﻪُ إﻻ ّ ﺻ ُﻮّامُ ر َﺟ َﺐ ٍ« ﯾﻌﻨﯽ:
در ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ روزه داران ﻣﺎه رﺟﺐ در آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ زﻣﺎن ﻧﺰول ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای
از آن رﺣﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ دارد و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ورود اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﻤﻮل آن ﻣﺮﺗﺒﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮ از آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ روزه داران اﯾﻦ ﻣﺎه و اﻫﻞ دﻋﺎ و
ذﮐﺮاﻟﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ دارد.
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﺮﮐﺎت او در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ اراده و
ﻣﺸﯿّﺖ او ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﻧﺎزل و ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب و ﺗﺒﺪﯾﻞ آب
و ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ
ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد! و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮاری
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ و رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﺜﻞ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﺪاران و ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻗﻮای وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاوان و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎص ّ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺑﺼﻮرت
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎران زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎرد و ﻣﺰارع و
درﺧﺘﺎن ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﺎدی در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ روﯾﺪ و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺰول ﺑﺎران ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد .ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ
روزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﺎران در
ﺷﺐ ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽ آورد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﺪاری اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد! ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺪاول
و ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص.
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی و ﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﻫﻤﻪ
زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﮑﺎن
ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد و آراﻣﺶ

و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ »ذﮐﺮاﻟﻠﻪ« و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا در زﻣﺎن ﻫﺎ و
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﺎدی.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﺎﺻ ّﯽ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ و زﻣﺎن ﻧﺰول ﺑﺎران
و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﺟﻬﺎد آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﻄﺮات ﺧﻮن آﻧﻬﺎ در راه دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺧﻮد
و از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد -ﻃﺒﻖ
آﻧﭽﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ -و ﯾﺎ روزﻫﺎی ﺧﺎص و اﻋﯿﺎد دﯾﻨﯽ
ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ و ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ و اﻋﯿﺎد دﯾﮕﺮ و
ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن روزهدار اﺳﺖ و وﻗﺖ اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
و زﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ.
ﻣﺎه رﺟﺐ و روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ و ﺳﺎﻋﺎت آن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻗﻠﺐ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺰول ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻈﯿﻤﯽ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
اﻓﺘﺎدن اﻣﻮاج ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻟﻄﺎف و ﺑﺮﮐﺎت او در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
اﺳﺖ.
ﻧﺰول ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎه رﺟﺐ و ﺟﺮﯾﺎن آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دو
ﺟﻬﺖ و ﺻﻮرت دارد ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﯿّﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻼﻟﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎه ،دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ
از ﺑﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ و رﻋﺎﯾﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو
ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﺘﻀﻤّﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻓﺮاوان و ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
ﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎ
و دﯾﮕﺮی روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص روزﻫﺎی اول و
ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺎه ﺟﻠﯿﻞ و ﻋﺒﺎدات در آن ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ! ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎدت ﯾﻌﻨﯽ دﻋﺎ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻣﺤﻮر اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ
ﺧﺎص ّ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺜﻞ ﺧﻮدداری از ﺟﻨﮓ و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿّﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و
زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺮه و ﻋﺒﺎدات دﯾﮕﺮ.

از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣَﻦ ْ ﺗَﺼ َﺪ َّقَ ﺑِﺼ َﺪ َﻗ َﺔٍ ﻓ ِﻲ ر َﺟ َﺐ ٍ اِﺑ ْﺘِﻐَﺎءَ وَﺟ ْﻪِ
َ
اَﻟﻠَّــﻪِ أ ﻛ ْﺮ َﻣَــﻪُ اَﻟﻠَّــﻪُ ﻳَــﻮْمَ اَﻟْﻘِﻴَﺎﻣَــﺔِ ﻓ ِــﻲ
اَﻟْﺠ َﻨَّـﺔِ ﻣِـﻦ َ اَﻟﺜَّـﻮَابِ ﺑِﻤَـﺎ ﻻ َ ﻋ َﻴ ْـﻦ ٌ ر َأَتْ وَ ﻻ َ
ُ
أ ذ ُنٌ ﺳَﻤِﻌَﺖْ وَ ﻻ َ ﺧ َﻄ َﺮ َ ﻋ َﻠَﻰ ﻗ َﻠْﺐ ِ ﺑ َﺸ َﺮ ٍ«) (1ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺟﻬﺖ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ای ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ
اﻋﻄﺎی ﺛﻮاﺑﯽ او را اﮐﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﯽ آن را دﯾﺪه و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎداش و
ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮق ﺣﺪ ّ ادراک ﻋﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ـﺎً ﻣِـ
ـﺪ ُّ ﺑ َﻴَﺎﺿـ
ـﺔِ أ ﺷ َـ
ـﻲ اَﻟْﺠ َﻨَّـ
ـﺮ ٌ ﻓ ِـ
ـﺐ ٌ ﻧَﻬ َـ
»ر َﺟ َـ
ـﻦ َ
َ
اَﻟﻠَّﺒَﻦ ِ وَ أ ﺣ ْﻠَﻰ ﻣِﻦ َ اَﻟْﻌَﺴ َﻞ ِ ﻣَﻦ ْ ﺻ َﺎمَ ﻳَﻮْﻣﺎً ﻣِﻦ ْ
ر َﺟ َﺐ ٍ ﺳَﻘَﺎه ُ اَﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﺰ َّوَﺟ َﻞ َّ ﻣِﻦ ْ ذ َﻟِﻚ َ اَﻟﻨَّﻬ َﺮ ِ«
ﯾﻌﻨﯽ :رﺟﺐ ﻧﻬﺮی اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺷﯿﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﻋﺴﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ روزی از ﻣﺎه رﺟﺐ را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آن
)(2

ﻧﻬﺮ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ّﯽ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎز از اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ -ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم -ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ر َﺟ َﺐ ٌ ﺷ َﻬ ْﺮ ٌ ﻋ َﻈ ِﻴﻢٌ ﻳُﻀ َﺎﻋ ِﻒُ اَﻟﻠَّﻪُ ﻓ ِﻴﻪِ اَﻟْﺤ َﺴ َﻨَﺎتِ
وَ ﻳَﻤْﺤ ُﻮ ﻓ ِﻴﻪِ اَﻟﺴ َّﻴِّﺌَﺎتِ وَ ﻣَﻦ ْ ﺻ َﺎمَ ﻳَﻮْﻣﺎً ﻣِﻦ ْ
ر َﺟ َﺐ ٍ ﺗَﺒَﺎﻋ َﺪ َتْ ﻋ َﻨْﻪُ اَﻟﻨَّﺎر ُ ﻣَﺴ ِﻴﺮ َةَ ﺳَﻨَﺔٍ وَ ﻣَﻦ ْ
َ
ﺻ َﺎمَ ﺛَﻼ َﺛَﺔَ أ ﻳَّﺎمٍ وَﺟ َﺒَﺖْ ﻟَﻪُ اَﻟْﺠ َﻨَّﺔُ«) (3ﯾﻌﻨﯽ :رﺟﺐ
ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا در آن ﻣﺎه ﺣﺴﻨﺎت را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﯿّﺌﺎت را
در آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روز از ﻣﺎه رﺟﺐ را روزه ﺑﮕﯿﺮد آﺗﺶ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺎل راه از او دور ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ روز از آن
را روزه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ورود ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎدات ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
)(4

ﮐﻨﯿﻢ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

از ذﮐﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﺷﺎرات ﮐﻮﺗﺎه اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ و
دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺎه از ﻫﻤﯿﻦ روز اول وارد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻋﺎ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ و ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻗﺒﻼ ً ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
 -31ﭼﺮا دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟!
 -36ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
 -73ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟!
 -92ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد؟!
 -220آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺠﺎی دﻋﺎ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟!
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق ﻣﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮﻓﺎﯾﺪه ای درﺑﺎره دﻋﺎ و اﺗّﺼﺎل ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن و ﮐﺮم او
اﺳﺖ! و در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ رﺟﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق
و ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ذﯾﻼ ً ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ »ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺮﯾﻒ«
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺪ ّد
و ﻣﮑﺮ ّر ﻻزم اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع »دﻋﺎ« ﻫﻢ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮ ّر
ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن
ﻋﺒﺎدت ﻋﻈﯿﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﻋﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻫﻤﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان:
ﺗﻔﺴﯿﺮی از دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﻪ ای از اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ:
»اﻣﺎم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و

وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
»ﺛُﻢَّ ﺟ َﻌَﻞ َ ﻓ ِﯽ ﯾَﺪ َﯾْﻚ َ ﻣَﻔﺎﺗِﯿﺢَ ﺧ َﺰ َاﺋ ِﻨِﻪِ ﺑِﻤَﺎ أ ذ ِنَ
َ
ﻟَﻚ َ ﻓ ِﯿﻪِ ﻣِﻦ ْ ﻣَﺴ ْﺄ ﻟﺘِﻪِ ،ﻓ َﻤَﺘَﻰ ﺷ ِﺌْﺖَ اﺳْﺘَﻔْﺘَﺤ ْﺖَ
َ
ـﺘَﻤْﻄ َﺮ ْتَ ﺷﺂﺑِﯿـ
ـﻪِ ،وَاﺳْـ
ـﻮَابَ ﻧِﻌَﻤِـ
ـﺪ ُّﻋ َﺎءِ أ ﺑ ْـ
ﺑِﺎﻟـ
ـﺐ َ
ر َﺣ ْﻤَﺘِﻪِ«) (5ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻗﺮار داده ،ﺑﺎ اذﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده در درﺧﻮاﺳﺖ از او،
ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دﻋﺎ ،درﻫﺎی ﻧﻌﻤﺖ او را ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﺑﺎز ﮐﻨﯽ و رﮔﺒﺎری از رﺣﻤﺘﺶ را ﻓﺮود آوری.
ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪ
درﻫﺎی ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی او راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﯿﺰان از آن ﮔﻨﺞ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول رﮔﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﻼﻣﺖ از اﻣﺮاض و
اﻣﻨﯿﺖ و ازدواج و رواﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ
و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ،و ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و اﻣﺜﺎل
آن ﻫﺎ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
رﻧﺞ دﻫﻨﺪه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی ،ﺣﻮادث ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﻘﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﯾﺎ
ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ،آﺷﻮب ﻫﺎ،
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻓﻮت اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از دﻧﯿﺎ و در ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ او اﻫﻞ
ﻧﺠﺎت و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎران و اﻓﺮاد
ﭘﻠﯿﺪ و آدﻣﮑﺶ و ﻇﺎﻟﻢ در ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!!! ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ در ﻫﺮ

ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رأس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ از ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮف ﻫﺎ از
ﺣﻮادث ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک و آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬﺗﯽ و آراﻣﺸﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ در
ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ او ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آورد از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮ درآﻣﺪ و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ
ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺎل ﻓﺮاوان ،ﺧﺎﻧﻪ ای و وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ذﺧﯿﺮه و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺛﺮوت و ﻣﺎل ﻓﺮاوان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی او را از ﺣﻮادث
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ
و ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت و داراﺋﯽ و رﺣﻤﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد
ﺑﻪ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﻮن داراﺋﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﻣﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اوﺳﺖ ،و ﮐﺮم او ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
رﺣﻤﺖ او ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر و ﻋﻠﻢ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺣﺎل و
آﯾﻨﺪه آن ﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد ،او ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻠﻢ دارد ﮐﻪ
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از آن ﻫﺎ در ﻏﻔﻠﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
راه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ داراﺋﯽ و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و رﺣﻤﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ
»دﻋـﺎ« و درﺧﻮاﺳـﺖ از اوﺳـﺖ و او دوﺳـﺖ دارد ﮐـﻪ ﺑﻨـﺪﮔﺎﻧﺶ از او
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی آن
ﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد »دﻋﺎ« ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از دﻋﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
او اﺳﺖ .و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ .در رﻓﺘﺎری ﺑﻨﺎم
دﻋﺎ اﻧﺴﺎن از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺎ
در ﻣﻮرد دﻋﺎ! ﯾﺎ ﻧﻘﻞ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺴﺎن

ﻫﺎ ﻣﺜﻞ :اوﻟﻮااﻻﻟﺒﺎب ،اﺑﺮار ،ﻣﺘّﻘﯿﻦ ،ﻣﺤﺴﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮان.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ ّوﺟﻞ ّ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
»وَﻗ َﺎلَ ر َﺑ ُّﻜ ُﻢ ُ ادْﻋ ُﻮﻧ ِﻲ أ ﺳ ْﺘ َﺠ ِﺐ ْ ﻟ َﻜ ُﻢ ْ إِنَّ اﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ
ﻳﺴ ْــﺘ َﻜ ْﺒِﺮ ُونَ ﻋ َــﻦ ْ ﻋ ِﺒَــﺎدَﺗ ِﻲ ﺳ َــﻴﺪ ْﺧ ُﻠ ُﻮنَ ﺟ َﻬ َﻨَّــﻢ َ
دَاﺧ ِﺮ ِﻳﻦ َ« )ﻏﺎﻓﺮ (۶۰/ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ،آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺰودی
ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪه وارد ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ آﯾﻪ اﻫﻤﯿﺖ زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻒ دﻋﺎ
ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺗﺮک دﻋﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺮک ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺻﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ
َّ
»وَاﺳ ْﺄ ﻟ ُﻮا اﻟﻠ ﻪَ ﻣ ِﻦ ْ ﻓ َﻀ ْﻠِﻪِ إِنَّ اﻟﻠ ﻪَ ﻛ َﺎنَ ﺑِﻜ ُﻞ ِّ
ﺷ َﻲءٍ ﻋ َﻠِﻴﻤ ًﺎ« )اﻟﻨﺴﺎء (۳۲/در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر درﺧﻮاﺳﺖ
از ﻓﻀﻞ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
)(6

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺪرت ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ« .
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ
دﻋﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ رﺟﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ) .إن ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ(
اﻟﯿﺎس ﮐﻼﻧﺘﺮی
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