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دعاونماز

همه از چون باشد, جماعت به است ممكن تا كه شده تأ كيد واجب نماز در
خود حال به فكري بايد حال است/ مÆمنين يگانگي و اتحاد خدا پيش تر مهم چيز

نيست: ما ميان در امر اين حيث همه از چگونه كه  كنيم
طاق جمله جهان اندر بدخويي به نÇفاق انÇدر هÇم بÇÇا مÇÇتحد هÇÇمه

عمدة دستور اسالم, اساس است/ ممدوح مÆمنين, و خدا نزد اجتماع و اتحاد
است/ پسنديده و منظور جماعت نيز آن در كه است نماز دين, عمود اسالم,

است عبارت و بوده ه حق ديانتهاي همة در دينها, همة در دو هر زكات, و نماز
خدا ه متوج و گذشت انانيت و هستي از بايد پس رسيدن/ خدا به و خود از گذشتن از
Hاب ×وت اهللا وا Ôد ج ول Ôول Ôس الرَّ Ôم Ô ÒG رفÖغت Öاس و اهللا وا ÔرفÖغت Öاسف ك Ñاو ج× Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا ظلمÔوا Öذاء Öم Ô Úu ا Öول و بود/

/64 آية نسا¾, سورة /1

و پيغمبر اي بيايند تو نزد كردند ظلم خودشان بر وقتي آنها ا گر يعني, ;1Hمâحي ر
طلب خود براي و كنند گذشتهها از پشيماني اظهار و تو پيش را خدا كنند استغفار
براي كني استغفار هم تو و بخواهند, توفيق آينده براي و نموده گذشته از بخشايش
خدا كه را آنچه البته است/ مهربان و بخشنده بسيار خداوند كه ميشوند ه متوج آنها,
ه ب×اد ع Öنع ¹ب Öالتَّو Ôلب Öق ي ميفرمايد: هم ديگر جاي در است/ اين قرآن آية در فرموده
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/104 آية توبه, سورة /1

را صدقات و ميكند قبول بندگانش از را توبه كه خداست فقط ;1 ق×ات د الصَّ Ôذ ÔخÖأي و

و ÖمÔه Öر هطÇÔت ¹ق دÇ ص ÖمÇ ßGواÖما Öن م Öذ Ôخ ميفرمايد: خدا ميگيرد, كه هم پيغمبر ميگيرد/

/103 آية توبه, سورة /2

از اينها, از بگير ميفرمايد: پيغمبر به ,2 Öم Ô ÒG Õنك س كل×وت ص انَّ Öم ß Öz ل ع ل ص و ا × ßw Öم ß âz ك زÔت
خلوص و قلب صميم از كه ميشود داده كه است چيزي صدقه صدقه/ اينها, اموال
مالي واجب امور ساير و زكات كه باشد واجب يا صدقه و انفاق آن كه كنند انفاق
واجب كÇه هÇرچÇند بدهد, و بگذرد مال از كه را هرچه كه است مستحب يا باشد
كه كن دعا آنها براي هم بعد و ميكند تصفيه و پا ك را آنها صدقه, اين كه نباشد/
آنÇهاست/ دل آرامش آنÇها دربÇارة دعÇا كÇردن است/ آنها دل آرامش تو دعاي
ميفرمايد/ هم جمع بهطور و ميدهد كه خداست ,Âاص خداست, ولي ميفرمايد:
الا ̧ ل×و ص ال فرمودهاند: بعد و است/ ديانت اساس است, دين عمود نماز, پس,

نماز بر نماز حاال فاتحه/ سورة فاتح¹الكتاب, به مگر نيست هم نماز ; الكتاب ¹ ÒIفاب
هÇم فاتح¹الكتاب و است دعايي حقيقت در ميت نماز ولي شده اطالق هم ميت
آن كه مرده دربارة است دعايي مرده, آن دربارة دعاÄيست اينكه بهواسطة ندارد
مÇا همة است الزم و نيستيم ه متوج مسلمانها ما كه است چيزهايي غالب مثل هم
هم را دفن و نماز و كفن و غسل از ميت تشريفات تمام است الزم حتي بدانيم,
كارش همه خوب, بميرد, يكي آن باشد, بيابان در ما از نفر دو كنيم فرض بدانيم/
چه? يعني نداريم, ياد نداريم/ ياد ما بگوييم: آنوقت حاال است/ واجب ديگري بر
دعاي خوب بگيريم; ياد بايد را آن و چيست اسالم دستور بدانيم بايد است/ دستور

است/ اينطور هم ميت صالت است, ميت
در كه ميشود گفته مختصر بهطور شد, مذا كره Hفاق ات اينجا كه حاال خوب,
علي, اينكه به ميكنند ذ كر بعضي حاال هست, عمومي بهطور تكبير پنج Öتمي نماز
دستهاي هر چون گفت/ تكبير هفتاد پيغمبر, براي پيغمبر جنازة سر در الم, عليهالس
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يا بود نماز آن يا حاال ميخواند/ نماز آنها براي و ميافتاد جلو علي ميآمدند,  كه
صÇلوات آنÇها جÇلوي و مÇيآمد الم, عليهالس علي, گفتهاند: بعضي چنانكه اينكه
اختصاص و نبود هم آلTمد يا / مدTآل و دمT ع�× ل ص للهم ا ميگفت: و ميفرستاد
و هفتاد الم, عليهالس علي, جنازة به بود/ هرجور حال هر به داشت, حضرت بهخود
فرمود: حضرت آن و خواندند حضرت خود وصيت به تكبير هفت كه دارد بعضي
و كند/ ظهور Gبعد كه ما قاÄم مگر گفت نبايد تكبير هفت من از پس هيچكس براي
ميدانستند/ آنها نيست, مربوط ما به ديگر اينها خواندند/ تا هفتاد علي(ع) براي
تكبير پنج دارد, را تكبير پنج همان اسالمي عمومي دستور مطابق ميت, نماز اصل
هÇم مÇردم هÇمة خوب, كه را اين است/ شهادتين اول تكبير از بعد بگويند/ بايد
Hتقريب باقيش, و بيشترش حاال اهللا/ Ôسول ر Gدم ÔT انَّ Ôد ÒÎ Ö¾ ا اهللا, الا ل×ه ا ال Öنا Ôد ÒÎ Ö¾ ا ميدانند:
دعا بعدش و است/ صلوات Hتقريب م, دو تكبير يعني بعدش, است/ توصيف و تنبيه
كه هم صلوات در مرده/ آن براي دعاي هم بعدش مÆمنات, و مÆمنين همه براي
را پيغمبر همانطور كه ميباشد پيغمبر بر رحمت طلب است, م دو تكبير از پس
براي دعا بعدش و شود/ گفته هم ابراهيم آل و ابراهيم و سلف پيامبران و كنند دعا
مÇرده بÇراي دعا هم بعدش , مناتÆ ÔXوا Òن� وم ÔمÖلل فر Öاغ للهÔم ا مÆمنات: و مÆمنين همه

است/
هست, هم زندهها براي كه است دستورالعملي هم مرده دعاي اينكه, مقصود
آن برداشت, ميتوان اينجا از را نمونه بخواهيم, كه هم زنده براي نميكند فرق
اين معنيش است/ اين ميگوييم, خودمان ه مÄا دستور مطابق شيعهها ما كه را دعايي
گذاشته ما روبروي كه جنازهاي همين ماست, روي جلوي كه اين خدايا, كه است
است, تÇو كنيز (يا است تو كنيز پسر است, تو بندة پسر است تو بندة اين شده,
غالم ل, او از يعني, شده; تو بر وارد است)/ تو كنيز دختر و است, تو بندة دختر
كنيزان و بندگان همه, مادرش, و پدرش است, تو بندة خودش است/ تو خانهزاد
تو از بهتر مهمانداري هيچ و است شده تو بر وارد است, تو مهمان هم حاال تواند,
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تÇو از بÇهتر بÇاز مهمانداري شود, پذيرايي مهمان از كردهاي امر چون و نيست/
خÇوبي و خير جز چيزي او از كه ما خدايا, است, شده وارد او كه حاال و نيست
آنوقت بÇاشد, مÆÇمن كÇه است كسي دربارة گفتهاند, باز هم را اين كه نميدانيم
شهادتين كه هركسي اما فرموده/ مÆمن چون نميشود شامل را تسنن اهل ميگويند:
شÇهادتين كلمة است/ جهنم اهل گفت: نميتوان گفت, بد نميتوان را او بگويد,
كه بدانيم ولو ميكند/ برابري اعمال همة با بگذارند, ترازو در ا گر كه است  كلمهاي
ا گر ولي است داشته Ç باهللا ÔعياذÖل ا Ç فجوري و فسق نكرده خداي داشته, هم بد عمل
اين دستور بگوييم/ اينطور بايد معذلك گفت, نبايد را عبارت اين نباشد, مÆمن
خوبي غير ما بگوييم بايد گناهكاريم/ و كرده خطا بگوييم, اين از غير ا گر كه است
مرگ دم از كه ما بوده/ ايمان اسم با و مÆمن اينكه بهواسطة نميدانيم, مرده اين از
ا گر هست وجودش در كه ايماني لطيفة است, مرده حال چه در كه نداريم خبر او
اينكه به ميكند وادار و ميكند نگاهداري را او دارد, نگاه نفس آخرين تا را آن
بگوييم بايد ما كه است اين بفهمد/ بفهمد, بايد كه را آنچه و بگويد بايد كه را آنچه
را خوبيش است خوب ا گر خدايا, داناتري/ تو و نميدانيم خوبي جز چيزي او از  كه
جا همه است, خيلي تو كرم است, خيلي تو عفو هم باز است بد هم ا گر و كن زياد
كسÇي بÇا چون كن/ محشورش هم بزرگان با و بگذر, هم را اين كردهاي  گذشت
بÇيداري در كÇه است كسÇي بÇا و ميشود روحاني, عالم در عالم, آن در محشور
همين در اوست/ با محشور هست, هركسي بهياد زندگي وقت در هست/ بهيادش
كÇه اولياÄت از بندگانت, از كدام هر با كن حشر را او خدايا, كه هست هم دعاها
فرمودهاند: ميشود/ محشور او با بوده, دوست كه هر با بله, است/ داشته دوستش
گÇربه آن با را او خداوند بدارد, دوست گربه عنوان به را گربهاي كسي ا گر حتي
دل در هميشه هم گفتگو و اوست, دل در او دوستي اينكه بهواسطة ميكند/ محشور
بايد باشد او در ايمان جنبة وقتي باشد, هرچه ا گر پس است/ دل با حساب و است
را خوبيش است خوب ا گر داناتري, تو و نميدانيم او از خوبي غير ما خدايا,  گفت:
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كسي/ هر مردن در است اسالم دستور اين بگذر/ او از است, بد ا گر و كن زياد
و داشت عÇقيده چÇه مÆÇمنين به نسبت بايد كه ميشود معلوم اين از خوب,
يا است بد بگويد: كند, اظهار شهادتين كه را مسلماني ندارد حق كسي بود/ چطور
در كه ميدانيم و ميبينيم كه كساني از باشد, رسيده بزرگان از مگر است, جهنم اهل
و مÔرد جور چه كه ميدانند حاضرند, مرگ دم كه بزرگان بله, حاضرند/ مرگ دم
ما اال و است مطاع آنها فرمايش البته فرمودند, ا گر كه هستند آنجا در آنها بلكه
درجه امام, به نسبت يا انبيا¾ به نسبت نداريم حق ما بلكه بگوييم/ بد نداريم حق
حسÇين, امÇام يÇا بود باالتر الم, عليهالس حسن, امام كه بگوييم Âمث و كنيم تعيين
الم, عليهمالس ه, مÄا خود از آنكه مگر داريم خبر چه ما اينكه بهواسطة الم, عليهالس
را اعلم نميتوانيم هم Hصورت بلكه دارد! خبر چه است كمتر كسيكه باشد; رسيده
واال كند معين اعلم بايد را اعلم ميگويند: زينالعابدين شيخ مرحوم كه كنيم, معين

تشخيص را اعلم نميتواند باشد علم پايين درجه در يا نداشته علم خودش كه  كسي
معين بايد اعلم كند/ معين نميتواند كه نباشد او درجة در يا نباشد اعلم ا گر يا و دهد,
نسبت نداريم حق ما پس است? سايرين از جلوتر يكي كدام علما¾ اين ميان در  كند
تعيين است/ باالتر كي است, بهتر كي بگوييم الم, عليهمالس هدي, ه مÄا و انبيا¾ به
فÇرمايش بÇه و كرد درك بزرگان خود فرمايش از بايد هم را افضليت و درجات
در رفتم, كه معراج در ميفرمايد: آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, خود است/ خودشان
از مرتبهاي در كه ديدم آسماني در مراتب, از مرتبهاي در را انبيا¾ از هريك آنجا
پايه, يا درجه بگوييم "پايه" اينجا در هم را آسمان حاال ميباشند/ رسالت مراتب
ادريس Öم دو آسمان در ديدم, را آدم Âمث Öل او آسمان در داشت/ قرار پايه كدام در
حÇضرت ÖمÇشش در را, عÇيسي ÖهارمÇچ در را, يوسف حضرت Öسوم آسمان در را,
است, درجه هفت است, طبقه (هفت است درجه آخر كه هفتم را, كليماهللا موسي
و ظاهر جد كه ديدم را الم, عليهالس ابراهيم, است, هفتم آسمان است) آسمان هفت
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م وÇس آسÇمان در ديÇد, را يÇحيي(ع) و عÇيسي حÇضرت م دو آسÇمان در كه رسيده معراج اخبار بعض در /1
پÇنجم آسÇمان در و فÇرمود مشÇاهده را ادريس(ع) حÇضرت چهارم آسمان در و ديد را يوسف(ع) حضرت

نمود/ شهود را موسي(ع) حضرت ششم آسمان در و موسي(ع) حضرت برادر هارون

پÇيغمبران بÇيشتر و ه مÇÄا همه و مÆمنين همه باطن و ظاهر جد بله, است1/ باطن
چه و طبقهاي چه در ديدم, كجا در را كدام هر فرمود: كه است اين ميباشد/ مبعوث

درجهاي/
نميتوانيم ما اال و ميشود نقل پيامبر(ص) از كه است فرمايشي اين خوب,
نميتوانيم, ما هستند/ درجهاي چه در نميداند كسيكه افضلاند, كداميك بگوييم
كسي آن كه نميداند كسي همينطور كنيم/ ن معي درجه آنها براي كه نداريم هم حق
مرگ دم Öمناط چون است/ مرده جور چه مرگش وقت و مرده حال چه در مرده,  كه
طÇرف بÇا ميشود مواجه كه وقتي چون است عكاسي شيشه مثل مرگ دم است,
حكما¾ و عرفا¾ اصطالح به كه است آن مناط برميدارد/ را روپوشش آن مقابل,
ه چÇب آن بÇاشد روبÇرو هاي بچ ا گر آيينه در Âمث است/ اخيره فعليت همان مناط
است/ شكÇل همان به باشد هرچه و ميآيد مرگ دم عكسش نقشش, همانطور
مرگ دم در مينمايد/ عكس در هم همانطور است, چشمش به دستش كنيم فرض
او باشد, همراهش كه هم هركسي با و ميشود محشور همانطور بميرد, هرجور و
نÇميدانÇيم, كÇه مÇا مÇرده, جور چه دم آن در كه است اين ميشود/ محشور او با
دور و مÇعصيت اهل ظاهر, درصورت كه اشخاصي از بسياري دربارة نميتوانيم
كه است شده بسيار مردهاند/ خوب مرگ دم مرگ, حال در كه فرمودهاند بودند,
د يÇس قÇضيه شÇدهانÇد/ ديگÇر طور مرگ دم ولي بودهاند خوبي اشخاص برعكس
مصطلح بهمعني نه است آقا بهمعني د سي) است حمير قبيلة رÄيس حميري اسماعيل
ايÇن البته ميگوييم/ سادات و د سي را آله, و عليه صلياهللا رسول, اوالد كه امروز

همÇم او خÇود از غير نسبتي درواقع اينكه بهواسطة است, درست معني برحسب
هÇمه كه حاال ميگويند, را آقا Öد سي ولي است/ اينطور هم ظاهر صورت نيست,
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از د سي ميگويند)/ من, آقاي سيدي, ميرسند بههم وقتي عربها آقا/ ميگويند: بههم
صادق, حضرت اصحاب از و بود شاعر او نبود/ قريش از Âاص و بود حمير قبيله,
بخورد نبايد كه چيزهايي بعضي هم گاهي كه مينويسند, ميگويند, ولي الم/ عليهالس
نويسندهها با مينويسند, را (اين ميكرد چنين كه ميافتاد فاق ات گاهي ميخورد/
شد/ سياه رويش و خراب حالش معصيت, همان بهواسطة شد كه مرگ دم است)/
در يا است كريم خدا بله كه نشويم مغرور و بفهميم كه است آن براي باز اينها
باز توبه راه كه شده خوب يا است, بخشيده را او خداوند و كرده بد يكي زماني چه

شد/ سياه رويش حميري شود/ ما ي تجر باعث و است
امÇا بود/ رفته بين از لش توس حال كه گرفت مال ك بايد را حالش اين پس,
چون و كند, كوتاه مواليش دامن از را دستش كه نبود بهطوري معصيت بهواسطة
خÇداونÇد حÇال آن در داشت, ك مسÇت و ل وسÇت و بود مواليش دامن به دستش
آنجا به رو و شد ه متوج كه طور اين به كرد, حشرش معني اين به كرد, حشرش

ميگويد: شاعر كه است اين داشت كه حالي و گفت كه شعري خالصه  كرد
ايÇمون تÇو از دسÇتيم و بÇÇيپا ا گÇÇر ايÇمون تÇو از مسÇÇتيم مسÇÇتان ا گÇÇر
ايÇمون تو از هستيم كه مذهب هر به مسÇلمون ور تÇÇرسا و گÇÇبريم ا گÇÇر
بهنام هستم, شما اح مد من ميدانند/ تو از مرا هستم هرچه من, موالي ميگويد:
ميداني تو شماست, با من نجات هم حاال است, من سر روي شما نام مشهورم, شما
البته شد/ سفيد سياهش روي و شد منقلب حالش كه است اين كرمت/ و فضل و
كÇه شÇود پيدا هم حال اين شود/ پيدا حال اين كه است اين براي هم حرفها همه
كه است شده هم بسيار ولي است, فاقي ات اين البته حاال شود/ ه متوج شود, ل متوس
شده سياه رويش مرگ از پيش يا و مرگ دم كردهاند, كه كوتاهي همان بهواسطة
او كه است ديگري روي رو, از منظور بلكه شد سياه ظاهريش روي اينكه نه است/

شد/ ل متوس و ديد روسياه را خود باطن چشم به موقع آن در
مبارك, ماه گرسنگي و تشنگي به كه ميفرمايد روزه دربارة Âمث دعاها, در
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خÇورا ك همه كه باشيد ه متوج يعني را, قيامت گرسنگي و تشنگي بياوريد بهياد
بخوريد, نبايد روزه در و ميخوريد كه آب و است نان اين شما, بدن خورا ك شما,
تشنگي براي و روح خورا ك براي فكري پس دارد, خورا ك هم شما روح ولي

دارد/ هم معنوي روح ولي است ظاهري روح روح, اين برداريد/ هم روح
عرض و ميريزد بهصورت آب الم, عليهالس علي, وضو¾, در دعاها, در  كه
كه حاال و است مستحبات جز¾ اين الوجوه/ فيه Ôد و سÔت يوم هي Öج و Öضيب م Ôهلل ا ميكند:
چه بگوييم, همانطور هم ما كرد كه علي(ع) است, خوب حاال البته برديم, اسم
خدايا, ميكند: عرض حضرت كه باشيم ه متوج بايد است/ خوب بلكه دارد, اشكال
روزي در مكن سياه را ما روي و باشد, سياه روها كه روزي در كن سفيد مرا روي
دلي, روي Öانسان نيست: تنها رو اين كه است اين به اشاره باشد/ سفيد روهايي  كه
حكمي باطن, روي و دارد حكمي ظاهر, روي ظاهري/ روي و دارد جاني, روي
است/ روسفيد حاال و كرده خوب كار است, روسفيد كس فالن ميگويند: ديگر/
شده سفيد كه رويش بر ماليده ماست Âمث كه است آن بهمعني ظاهر روي اين حاال
پيش كرده, اطاعت آقايش از كرده, اطاعت او بلكه نيست, سفيدي اين نه, است?
روي آن ÖفيدÇس روي مناط اما است/ روسفيدي اين, حاال است/ روسفيد آقايش
و كرد بايد محكم طرف آن به را خودش ه توج داشت, نگاه بايد را روي آن است,
دم شيطان كه دارد اخباري ميبرد/ و ميچاپد آنوقت در شيطان كه داشت نگاه
آب بÇميرد مÇيخواهÇد كه كسي آن بر و ميكند غلبه تشنگي ل او ميآيد, مرگ
آتش مرتبه يك كه نفسي آبهاي همان از آبهاست? كدام از آب اين كه ميدهد
است/ آبنما دارد, شيطان كه آبهايي آن از است, بدتر بنزين از Âمث بلكه ميگيرد,
بايد كه آنجايي ميرود يعني, خورد; و گرفت او دست از ا گر و ميدهد را آب بله,
آب هم او و است حاضر آنجا در ديگري هم, طرف آن از و برود/ شيطان پيرو
اين از نخور/ آب آن از بگير, آب ازين بيا ميگويد: و ميدهد نشان را آن دارد,
بخورد هركه كه است آبي است, حيات آب اين است, كوثر آب اين بخور, آب
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<هرگز است: مولي(ع) آن صاحب و است زنده هميشه و نميشود تمام او زندگاني
عشق>/ به شد زنده دلش آنكه نميرد

به ميدهند را دو هر است, آب دو, هر پس ميشود/ عنايت او به آب اين از
كه: است اين و باشد, مرده جور چه به تا آنها,

امÇيد بÇÇاشد مÇÇردنش مسÇÇلمان مÇنگريد كÇÇه خÇواري بÇه را كÇÇافر هÇÇيچ
بداند/ بد را او انسان كه هرچند گفت بد رفت, كه كسي دربارة نميتوان بله,
اÔذ كروا معني يك گفت/ بد نبايد مرگ از بعد را شهادتين گويندگان كه فرمودهاند
كنيد ياد نيكي به يعني, كنيد; ذ كر خير به را مردههايتان است, اين �òبا موتا كÔم
باالترند, البته باشند, واليت داراي كه آنهايي باشند/ نجات اهل است ممكن چون
گفت بد نميتوان باشد, هم شهادتين باشد, كه هم اسالم مقام Öظاهر صورت ولي
واال گÇفت بد ميتوان آنوقت باشد, رسيده دين بزرگان از آنها بدي آنكه مگر

گفت/ بد نميتوان
جمع لفظ به همهاش گفتيم كه هم حمد سوره همان در اسالم, احكام همة در

/5 آية /1

دعا در فرمودهاند/ ذ كر 1
Ôع�ت Öسن ا ك×ي ا و ÔدÔب Öع ن ا ك×ي ا كه معالغير متكلم قول به است,

مÆمنين كه است اين "مرا"1/ نميفرمايد: را" "ما كن هدايت يعني, نا; دÖها ميفرمايد:
آن خواه كنند, مساعدت كنند, هم كمك زندگاني در باشند/ بايد يكديگر بهفكر
انتظار يا باشيم داشته منت و بكشيم او رخ به آنكه نه ولي نفهمد, يا بفهمد طرف
فÇالن كÇرديم, كمك او براي كه ميگوييم ما اما باشيم/ داشته او از جبران و  كار
خÇدا براي پس خوب, نكرد/ ما براي كار هيچ او برداشتيم, گردنش از را زحمت
يÇا نÇفهمد او كه كني طوري تو كه است وقتي خدا براي گذاشت/ نبايد را اسمش
دارد, اثر آنكه البته و نكند/ فرق تو براي نكند يا بكند نكند, فرق تو براي بفهمد
باشي/ كرده را كارت تو و نفهمد او كه است آن بعد براي هم و دنيا در Gظاهر هم
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مساعدت كند, كمك كند, مهرباني برادرانش به نسبت كه است اين انسان وظيفه
كند/ كمك باشد كه هركسي حق در ميتواند تا  كند,

ا گر كه است مÆمن جنازه تشييع Öعبادات از يكي هم, مرگش از بعد همينطور
از برادري شنيدند كه وقتي بلكه كنند/ جنازه تشييع بايد شدند, خبر و مرد مÆمني

بخوانند/ اخالص و فاتحه برايش از است, مرده آنها از خواهري آنها,
است راهي توشه و زاد كمك, اين كنند/ آنها كمك دارد, نتيجهاي آنها براي
شب نماز در او/ براي كنند رحمت و مغفرت طلب او/ براي است كمكي او, براي
چهل اين كنند/ دعا را مÆمن چهل شب نماز در بله, كنند/ دعا را مÆمنين كه دارد
مناتÆXوا Òمن�ÆمÖلل Öراغف اللهم باشد, كه هم عموم بهطور نباشد, هم اسم به حاال مÆمن

ميشوند/ بيشتر بلكه تا چهل آنوقت است/ مÆمن براي دعا دعاست, همان هم باز
مÇا ولي مÇيكنند/ دعÇا و ميكنند پيدا را خوب آدم نفر چهل بعضي كه است اين
خÇوب را او بÇايد بÇاشد, داشته ايمان كه كسي هر مÆمني, هر هركسي, ميگوييم:
ظاهر صورت كه هركسي از كسي, هر از را خودش انسان ا گر كرد/ دعا و دانست
بدتري نشاني اين, خود كه است معلوم ديگر/ باخته اينجا بداند, بهتر باشد, بد هم
اينطور هميشه او اما نشده, قضا نمازم هرگز من كه بگويد كسي بهتري/ نه است,
گناهي بلكه نيست شايسته نيست/ دستورات مراقب و ميكند, عمل فالن ميكند,
نÇام كÇه را ديگري و بداند بيگناه را خودش كه نيست اين از بزرگتر او براي هم
آنهايي البته بداند/ او از كمتر را خود گناه يا بداند گناهكار را او دارد, اسالم و ايمان
كه ميدانند خودشان كه جوري هر به هم آنها كنند, تربيت بايد كه است شان حق  كه
خوب بداند/ بد را او خود اينكه نه كنند, منكر از نهي و بهمعروف امر باشد, ر ثÆم
كه شد خطاب او به كه نيست عمران, بن موسي كليماهللا, حضرت از باالتر ديگر
را گÇرگيني سگ بÇيار/ مÇا دربÇار بÇه را خلق بدترين آمدي, مناجات به كه وقتي
براي رسيد: خطاب طور كوه در نبرد/ و كرد ولش راه بين در بعد و ببرد خواست
خودم از خدايا كرد: عرض بياور/ را خلق پستترين گفتم: كه من نياوردي? چه
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آوردم/ بهدرگاهت را خودم بودم, پستتر همه از خودم من نديدم, بدتر و پستتر
خÇلع ت بوÇن درجÇه از را تÇو بÇودي, آورده را سگ آن ا گر كه رسيد خطاب بعد

بودي/ افتاده مقامت از و مينمودم
ظاهرش ترجمه Âاق ولي بخوانيم, رسيده دين بزرگان از كه را دعاهايي خوب,
بÇعضي ميخوانند/ جمعه شب جمعه, روز Hغالب كه كميل دعاي ترجمه بدانيم, را
نيست, كه جمعه شب براي اين بخوانيم, جمعه شب چي براي آنوقت ميگويند
بنده بين كه مناجاتي كلمات نه, نيست? رجب ماه كه االÐن است, رجب ماه دعاي
را مÇعنيش بÇاشيم, ه توجÇم بÇايد ولي است ممدوح بخوانيم هروقت خدا, و است
شب فÇالن در يا ماه فالن در را اين فرمودهاند: ا گر اينكه مقصود باشيم/ ه متوج
ولي است خÇوب مÇوقع آن و بÇخوانÇد فرمودهاند كه همانطور بايد البته بخوان,
است بي مقر بندة خدا, بندگان از بندهاي بين مناجاتيست زبان در اين اينكه بهقصد
البته اين ه, توج حال با و بندگي حال با حالش, با بخوانيم وقت هر خودش, خداي با
آن دارد/ او براي فرق چه شنبه, شب يا باشد جمعه شب ميخواهد است, خوب
و بودهاند, چه كه ميفهميم آنجا البته كنيم, نگاه وقتي ميكنند, كه را مناجاتهايي
خÇدايÇا, مÇيكند: عرض كميل دعاي آن در الم, عليهالس علي, خوب كردهاند/ چه
كنم صبر چگونه تو, آتش درد بر كردم صبر تو, عذاب بر كردم صبر كه كنم فرض
گÇرمي بÇر كنم صبر ا گر و كراقف ×� ع Ô ß� Öصا فÖيكف كذاب ع � ع Ôت Ö Ò� ص تو; فراق بر
اينكه از و تو, كرامت به نظركردن از كنم صبر ميتوانم چگونه تو, عذاب آتش
هكذا و كترامك� ا رالنَّظ نع Ô ß� Öصا يفكف ك نار ر ع�ح Ôت Ö Ò� ص� Öب وه كنم: تو به ه توج
بندگي عاي اد كه من و خودت از كني دور مرا ا گر آخرش/ تا دعا جملههاي بقيه
بگذاري مرا زبان ا گر كني, عذاب من بر و ببري گمراهند كه آنهايي ميان در دارم
گريه و نمود خواهم استغاثه و زد خواهم فرياد و كرد خواهم ناله باشد, آزاد  كه
و سر كه تو آخر مÆمنين, اختيار صاحب اي نمود, خواهم روي بهتو و كرد خواهم
اي العارف�; آمال غاي¹ اÆXمن�يا Øو� يا هستي: مÆمنين ولي و توست با مÆمنين  كار
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بندگان كه آخر كجايي همهاي, از مهربانتر كه كسي اي عارفين, آرزوي منتهاي
را مÆمني بنده صداي كه ميشوي راضي چطور ميشوند, گرفتار عذاب به  گناهكار

و Òخ� ßÍ Ö½ ت Öس ÔXا اخÍÔ¼ ليك ا خنَّ ÔÍ Ö¼ Ñ ال و Òل� ماال جيج ض لها Öها Ò Ö�ب يكل ا نَّ جَّ الض Hق ناط � تÖك رت Ö�ل Hق صاد ÔË ß»ÖقÔا /1
/ Òالعارف� آمال غاي¹ يا Òمن�ÆXا Ú� و يا تÖنÔك نÖيا كنادين Ô ال و دينالفاق ¾كاÔب ليك ع Ú� كÖب  ال

نكني1/ رحم او به و بشنوي داشتهاي نگاه و ميكني عذاب  كه
آنÇها از كÇدام هÇر ميدانسÇتند, گناهكارتر همه از را خودشان جور اين آنها
آله, و عÇليه صÇلياهللا پÇيغمبر, خÇود دانسÇتهانÇد/ گÇناهكارتر هÇمه از را خودشان
شب آخر ثلث بيداري Öحضرت آن براي بلكه و داشت د تهج شبها و بود همينطور
در را زاري و عجز و نيازمندي مرتبه آخرين نيز زينالعابدين(ع) امام بود/ واجب
همينطور الم, عليهماالس علي, بن حسين مناجات آن ميكرد, بيان خود دعاهاي
كسي كه درجايي نخلستان, وسط در بيابان در ميرفت شبها ابيطالب بن علي بود/

بÇه مÇتوفي ث, محد و عالمقرآن پيغمبر(ص), اصحاب از است/ انصاري خزرجي مالك بن ويمر ع او نام /2
هجري/ 32 سال

افتاد/ خشكي چوب مثل افتاد, كه ديدم ميگويد: ابودردا¾2 ميكرد/ مناجات نباشد
هر او نه گفت: رفت/ دنيا از علي(ع) كه زهرا(ع) فاطمه براي آورد خبر ابودردا¾
خدا خوف از ميكند مناجات كه وقتي است, اين حالش ميشود, همينطور شب
اينكه براي ميشد حاضر كه لي او از الم, عليهالس زينالعابدين, امام ميكند/ غش
گÇريه ايÇنقدر و بÇرميداشت آب بگÇيرد, وضÇو ميخواست وقتي بخواند, نماز
نماز به ميايستاد وقتي مرتبه/ سه مرتبه, دو ميشد, تمام دستش آب كه ميكرد
ميرفت, فرو گودي به مرده مانند حضرت چشمهاي ميكشيد, تيغ حضرت دماغ
عرض آنها از بعضي چيه? ميگفت: ميديد, هركس بله, ميپريد, حضرت رنگ
اينطوريد! چرا شما و شما شفاعت به داريم, شما به اميدواري ما آخر, كه ميكردند
ميفرمايند: ميفرمود/ است, رسيده باب اين در كه مختلفي جوابهاي آن آنوقت
عبادت اعشار از عÔشري من عبادت هم باز كنم, بندگي جور چه كنم, چه من ا گر
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ميفرمود/ اينطور هم او و شد/ نخواهد بله, بود/ نخواهد ابيطالب, ابن علي م, جد
چه همه, براي بدانيم, بهتر خود از را مÆمنين همة و بخواهيم بايد مرد و زن پس
هÇمه بدش كني نظر نيك چون نيست: بد يعني كنيم, فرض چنين بد چه خوب,

است/ سهل
عÇموم دربÇارة را حرف اين خودمان/ براي بدانيم سهل ما كه است سهل نه,
همه كه باشد اينطور حال ا گر بله, است, سهل بگوييم: خودمان براي نه ميگوييم,
بهياد هم ديگران باشيم, آنها بهياد و بدانيم خوب مرگشان از بعد زندگيشان, در را
است, خÇوب همه براي اين و بود خواهند ما بهياد هم آنها خود بود, خواهند ما
و دعا? چهل يا است بهتر او دربارة دعا يك حاال است/ خوب طرف همه براي
نÇيت با نفر چهل كنند همت باشد, همت ا گر هم ظاهري دعاهاي در همينطور
و دل يك ا گر نميكند/ رد خداوند بخواهند, چيزي خدا از و صافي, دل با درست,
هيچ كه باشد دنيا ولو نميكند رد خداوند البته بخواهند, چيزي خدا از جهت يك

ندارد/ او پيش قربي




