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تهيه شده در: معاونت فرهنگي/ مديريت برنامه و محصوالت فرهنگي
تهران، خيابان آزادي، نبش خيابان رودكي

حوزه نمايندگی ولی فقيه در امور حج و زيارت
طبقه سوم، اتاق 462 مديريت برنامه و محصوالت فرهنگي 

تلفن: 02164512370 



مسائل بسيار هست، معارف بسيار هست و ادِب اينکه انسان چه جور بايد با 
خداى تبارک  و تعالی مناجات كند. ما غافليم از اين معانی كه وضع چی است. 
شايد بعضی از ُجّهال ما هم اين طور اعتقاد دارند كه اين ادعيه ي وارد شده و اين 
چيزهايی كه از ائمه وارد شده است، اين ها تشريفات است. می خواهند ما را 
ياد بدهند و حال اينکه مسئله اين نيست، مسئله اين است كه در مقابل خدا 
ايستادند آن ها. آن ها می دانند كه در مقابل چه عظمتی ايستادند. آن ها معرفت 
دارند به خداى تبارک  وتعالی و می  دانند چه كنند و شما - در مناجات حضرت 
- در دعاى عرفه حضرت سيدالشهدا مالحظه می كنيد كه چه مسائلی در 

آن هست و ما ازش غافل هستيم .

امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه
صحيفه امام، ج 21، ص2
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روز عرفـه اسـت؛ روز دعـا و ذكـر و تضـرع و ابتهال و راز و نياز اسـت؛ به 
خصـوص شـما جوان هـا قـدر ايـن روزهاى بـزرگ و اين سـاعات بـاارزش 

بدانيد.  را 
هميـن رابطـه ى با خداسـت كه سـينه ها و دل ها را منشـرح می كند؛ راه 
را بـراى انسـان بـاز می كنـد؛ عزم و اخـالص به انسـان می دهد؛ بـه كارها 
بركـت می بخشـد؛ توفيـق الهـی را بـر سـر انسـان سايه گسـتر می كنـد و 

نتيجـه ى آن، پيشـرفت در خط اصيل ارزش هاى اسـالمی اسـت.
اين روزها و اين ساعات با ارزش را هرگز از دست ندهيد. 

مقام معظم رهبري
ديدار عمومی مردم قم 1384/10/19
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در باره نيايش      

درباره ى دعا   شهيد مطهري
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لذت دعا   مقام معظم ر هبري
دعاى با بركت
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درباره ی دعا

عرفه، روز نيايش و دعا است. 
    حقيقت دعا چيست؟ 

    شرايط آن كدام است؟ 
    اگر به قضاي الهي راضي هستيم، پس چرا دعا كنيم؟ 

راهی از دل به خدا
هركسـی از دل خـود بـا خـدا راه دارد. درى از همـه ى دل هـا به سـوى خـدا هسـت. حتـی 
شـقی ترين افـراد در مـوارد گرفتـارى و ابتـال، در وقتی كـه اسـباب و علـل به كلـی از او منقطـع 
می شـود، تکانـی می خـورد و بـه خـدا التجـا می بـرد. ايـن يك ميـل فطـرى و طبيعی اسـت در 

وجـود انسـان كـه پـرده ى گنـاه و شـقاوت گاهـی روى آن را می گيـرد.
     

 شرايط دعا
خواستن واقعي

دعـا را شـرايطی اسـت. شـرط اولـش ايـن اسـت كـه واقعاً خواسـتن و طلـب در وجود انسـان 
پيـدا شـود و تمـام ذرات وجـود انسـان مظهر خواسـتن گـردد. واقعاً آنچـه می خواهـد به صورت 
يـك احتيـاج و اسـتدعا و حاجـت درآيـد. فـرق اسـت بيـن خوانـدن دعا و دعـاى واقعـی. تا دل 
انسـان بـا زبـان هماهنگی نداشـته باشـد دعـاى واقعی نيسـت. بايـد در دل انسـان جـداً و واقعاً 

خواسـت و طلـب پيدا شـود. 

ايمان و اعتماد به استجابت 
شـرط ديگـر دعـا ايمـان و يقيـن اسـت؛ ايمـان بـه رحمـت بی منتهـاى ذات احديـت، ايمـان 
بـه اينکـه از ناحيـه ى او هيـچ منعـی از فيـض نيسـت. ايمان داشـته باشـد كـه دِر رحمـت الهی 
هيـچ گاه بـه روى بنـده اى بسـته نمی شـود، نقص و قصور همـه از ناحيه ى بنده اسـت. در حديث 

است:
ُظنَّ حاَجَتَك ِباْلباِب )كافي، ج4، ص311(

َ
ِاذا َدَعْوَت ف

آنگاه كه دعا می كنی حاجت خود را دِم در، آماده فرض كن.
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توبه و استغفار
شـرط ديگـر اينکـه حالتـی كـه اكنـون دارد و آرزو دارد آن حالـت تغيير و حالـت بهترى پيدا 
كنـد، نتيجـه ى كوتاهـی و تقصيـر در وظايـف نباشـد و به عبـارت  ديگـر حالتـی كـه دارد و دعـا 
می كنـد آن حالـت عوض شـود، عقوبـت و نتيجه ى منطقی تقصيـرات و گناهان او نباشـد كه در 
ايـن صـورت تـا توبـه نکنـد و علل و موجبات ايـن حالت را از بيـن نبرد آن حالت عـوض نخواهد 
شـد. مثـاًل امـر بـه  معـروف و نهـی از منکـر واجب اسـت. صـالح و فسـاد اجتماع بسـتگی كامل 
دارد بـه اجـرا و عـدم اجـراى ايـن اصـل. نتيجـه ى منطقی تـرک امر به  معـروف و نهـی از منکر 

ايـن اسـت كـه ميدان بـراى اشـرار باز می شـود و آن هـا بر مـردم مسـلط می گردند.

دعا نبايد جانشين فعاليت قرار گيرد
شـرط ديگـر ايـن اسـت كـه دعـا واقعـاً مظهـر حاجـت باشـد؛ در مـوردى باشـد كـه انسـان 
دسترسـی بـه مطلـوب نـدارد، عاجـز اسـت، ناتـوان اسـت؛ امـا اگـر خداوند كليـد حاجتـی را به 
دسـت خـود انسـان داده و او كفـران نعمـت می كند و از بـه كار بردن آن كليد مضايقـه دارد و از 
خـدا می خواهـد آن درى را كـه كليـدش در دسـت دعاكننده اسـت به روى او بـاز كند و زحمت 

بـه كار بـردن كليـد را از دوش او بـردارد، البتـه چنيـن دعايـی قابل اسـتجابت نيسـت.
دعـا در نظـام خلقـت بـراى ايـن نيسـت كه جانشـين عمـل شـود. دعا مکّمـل و متّمـم عمل 

اسـت نـه جانشـين عمل.

دعا و مسئله  قضا و قدر
دربـاره ى دعـا در قديـم و جديد بحث ها و سـؤاالتی شـده، از قبيـل اينکه دعا منافـی با اعتقاد 
بـه قضـا و قـدر اسـت؛ بـا قبـول اينکه هـر چيزى بـا قضا و قـدر الهـی تعيين شـده، اثـر دعا چه 

باشـد؟ می تواند 
يـا اينکـه دعـا بـا اعتقـاد بـه اينکـه خداوند حکيـم اسـت و كارها را بـر وفق مصلحـت می كند 
منافـی اسـت. يـا آنچـه می خواهيـم بـا دعـا تغييـر دهيـم، موافـق حکمـت و مصلحـت اسـت يا 
مخالـف آن. اگـر موافـق حکمـت اسـت، نه مـا بايد از خـدا بخواهيم خـالف حکمـت را و نه خدا 
چنيـن دعايـی را مسـتجاب می كنـد و اگـر مخالف حکمت اسـت چگونـه می توان قبـول كرد در 
نظـام عالـم كـه بر طبق مشـّيت حکيمانـه ى بارى تعالـی جريـان می يابد امرى برخـالف حکمت 

و مصلحـت واقع شـود؟
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يـا آن كـه دعـا بـا مقـام رضـا و تسـليم و اينکه انسـان بـه آنچـه از جانب خـدا می رسـد راضی و 
خشـنود باشـد منافی است.

ايـن بحث هـا و سـؤاالت، بسـيار سـابقه دارد؛ حتـی بخشـی از ادبيـات مـا را تشـکيل می دهد. 
همـه ى ايـن اشـکاالت از اينجـا پيـدا شـده كه گمـان كرده اند خـود دعا بيـرون از حـوزه ى قضا 
و قـدر الهـی اسـت، بيـرون از حکمـت الهـی اسـت، درصورتی كه دعا و اسـتجابت دعـا نيز جزئی 
ازقضـا و قـدر الهـی اسـت و احيانـاً جلـوي قضـا و قدرهايـی را می گيـرد و بـه همين دليـل نه با 

رضـاى بـه قضـا منافی اسـت و نـه با حکمـت الهی.

شهيد مطهری
برگرفته از كتاب »بيست گفتار«
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نيايش چيست؟
    آن حالت روحي كه ميان انسان و معبودش رابطه ى انس ايجاد نموده و او را در جاذبه ى ربوبي 

قرار مي دهد، نيايش ناميده مي شود. 
در آن هنگام كه شما موقعيت واقعي خود را در جهاِن با عظمت هستي درک مي كنيد، در حال 
نيايش به سر مي بريد، زيرا فقط در اين حال است كه تمام »خود« را مانند تابلويي بي اختيار در 

زير دست نّقاِش اََزل و اَبَد نهاده ايد. 
اگر مي خواهيد در امتداد زندگاني خود، لحظاتي را هم از جدي ترين هيجان رواني بهره مند 

شويد، دقايقي چند روح خود را به نيايش وادار كنيد. 
اگر مي خواهيد تمام شؤون زندگي شما اصالتي به خود گرفته و قابل تفسير بوده باشد، برويد 

و َدمي چند در حال نيايش باشيد.

عالمه محمد تقی جعفري
نيايش امام حسين در صحراي عرفات، ص3
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لذت دعا
    لذت هايی در زندگی انسان وجود دارد كه قابل توصيف نيست و با هيچ ابزار مادى هم به دست 

نمی آيد.
لذت انس با خدا، لذت ذكر، لذت لحظه اى كه شما احساس می كنيد در حال نماز يا در حال دعاى 
عرفه يا در حال دعاى كميل داريد با مركز زيبايی ها و نيکی ها و آفريننده ى  همه  اينها در خلوت حرف 
می زنيدـ  توى جمع هستيد، اما با او احساس خلوت می كنيد، لذت بسيار بااليی است؛ ديرياب و كمياب 

است؛ اما لذت بسيار عجيبی است. قاعدتا شماها هم اين را تجربه كرده ايد. 
و  می آيد  پيش  مواردى  آن ها  براى  می كنند؛  تجربه  را  حالت  اين  انسان ها  همه ى   گاه گاهی 
لحظه اى، دقيقه اى و يا ساعتی اين لذت را احساس می كنند. مشکل ما اين است كه به خاطر 
اما در آن لحظه اگر  ادامه دهيم؛  آلودگی ها و گرفتارى هاى دوروبرمان نمی توانيم آن لحظه را 
زيباترين چيزها را هم بر شما عرضه كنند، ميل و رغبتی نداريد، دلتان می خواهد در همان خلوت 

انس با خدا و تبادل زمزمه  محبت آميز با پروردگار وقت خود را بگذرانيد. 

مقام معظم رهبري
ديدار با اعضاى جامعه  اسالمی دانشجويان، 15 بهمن 1383
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دعای بابرکت
علی  بن ابراهيم از پدرش نقل كرده كه گفت: 

عبـداهلل  بـن ُجْنـَدب را در عرفـات ديدم كه زمانی طوالنی دسـت به سـوى آسـمان بلند كرده، 
سـيالب اشـك از گونه  هايـش بـر زميـن سـرازير بـود، به گونـه اى كـه مـن شـخص ديگـرى را 
اين چنيـن در حـال مناجـات نديـدم. هنگامی كه مـردم از عرفات عازم مشـعر بودند بـه او گفتم:

كسی را بهتر از تو در حال نيايش نديدم. 
عبداهلل گفت: 

بـه خـدا سـوگند در آن حـال فقـط برادرانـم را دعا می كـردم؛ زيـرا از امام كاظم شـنيدم كه 
فرمود: 

َدَع ِماَئَة 
َ
ْن أ

َ
َكِرْهـُت أ

َ
ْلـِف ِضْعـٍف ف

َ
ِخيـِه ِبَظْهـِر اْلَغْيـِب  ُنـوِدَي ِمـَن اْلَعـْرِش َو َلـَك ِماَئـُة أ

َ
َمـْن َدَعـا ِل

ْم َل 
َ
ْدِري ُتْسـَتَجاُب أ

َ
ْلـٍف َمْضُموَنـًة ِلَواِحـَدٍة َل أ

َ
أ

كسـی كـه بـه دور از چشـم برادر)ايمانـی(اش در حـق وى دعـا كنـد، از جانـب عـرش نـدا داده 
می شـود كـه صـد هـزار برابـر آنچـه بـراى او خواسـتی نصيـب تـو خواهـد شـد.

پـس شايسـته نبـود كـه من صـد هـزار برابر دعـاى مسـتجاب را بـه  خاطر يـك دعا كه بـرآورده 
 شـدنش معلوم نيسـت واگذارم.

الکافي، ج4، ص387
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اعمال عرفه

      برخی اعمال شب و روز عرفه
      ثواب زيارت امام حسين  در روز عرفه

      عرفه اى دركنار مادرم/ خاطره اى از رهبر معظم انقالب
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احيا و نماز و عبادت در شب عرفه.
قرائت ادعيه و اقامه نمازهاى نقل شده از معصومين كه در مفاتيح الجنان آمده است.

روزه روز عرفه )در صورتي كه روزه سبب ضعف و مانع از دعا و مناجات شود، دعا
مقدم است(.

غسل، قبل از ظهِر روز عرفه.
زيارت امام حسين در شب و روز عرفه.

اقامه نماز ظهر و عصر روز عرفه، زير آسمان و با ركوع و سجود نيکو.
خواندن نمازهاي مستحبي بعد از نماز ظهر وعصر و قبل از دعاهاي روز عرفه در زير 

آسمان، به كيفيتي كه در مفاتيح الجنان آمده است.
 .دعاي عرفه امام حسين

دعاي عرفه امام سجاد )دعاى چهل و هفتم صحيفه سجاديه(

برخي اعمال شب و روز عرفه
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ثواب زيارت امام حسين در روز عرفه

از امام صادق نقل شده كه فرمودند:
َذِلــَك 

َ
 ِعْنــَدُه- ف

ْ
ف َســْنِ َو ْلُيَعــرِّ ــْرَ اْلُ

َ
ِت ق

ْ
ْلَيــأ

َ
ْســَاِم ف ــُة اْلِ  َلــُه ِحجَّ

ْ
ــأ َلــْم َيَتَهيَّ

َ
 َمــْن َكاَن  ُمْعِســرًا ف

ــا  مَّ
َ
أ

َ
ــِر ف ــَاِم ِإلَّ ِلْلُمْعِس ْس ــِة اْلِ ــْن ِحجَّ ــَك َع ــِزي َذِل ــوُل ُيْ ُق

َ
ــا ِإنِّ َل أ َم

َ
ــَاِم أ ْس ــِة اْلِ ــْن ِحجَّ ــِه َع ِزي ُيْ

ِو اْلُعْمــَرِة- َو َمَنَعــُه ِمــْن َذِلــَك 
َ
ــجِّ أ ــَل ِباْلَ ْن َيَتَنفَّ

َ
َراَد أ

َ
ــأ

َ
ْســَاِم ف ــَة اْلِ ــْد َحــجَّ ِحجَّ

َ
اْلُموِســُر ِإَذا َكاَن ق

ِو اْلُعْمــَرِة َو 
َ
ــجِّ أ َداِء اْلَ

َ
ُه َذِلــَك َعــْن أ

َ
ْجــَزأ

َ
ــَة أ

َ
َســْنِ ع ِف َيــْوِم َعَرف ــْرَ اْلُ

َ
َت ق

َ
ــأ

َ
ْو َعاِئــٌق ف

َ
ُشــُغُل ُدْنَيــ�ا أ

ْضَعافــًا ُمَضاَعَفــًة
َ
ــَك أ ــُه َذِل ُ َل َضاَعــَف للاَّ

ــاَل َو 
َ

ــاَل ُقْلــُت ِماَئــًة، ق
َ

ــَى َذِلــَك، ق ــاَل َل ُيْ
َ

ــًة َو َكــْم َتْعــِدُل ُعْمــَرًة، ق ــاَل ُقْلــُت َكــْم َتْعــِدُل ِحجَّ
َ

ق
  ُصوهــا ْ ُ

وا ِنْعَمــَة للا ل ت ــاَل  َو ِاْن َتُعــدُّ
َ

ْكــَرَ ُثــمَّ ق
َ
ــاَل َو أ

َ
ْلفــًا[ ، ق

َ
ــِي َذِلــَك، ُقْلــُت ألــف ]أ َمــْن ُيْ

  واِســٌع َعِليــم َ ِإنَّ للاَّ

كسـی كـه تنگدسـت اسـت و حـج برايـش ميّسـر نمـی شـود، روز عرفـه را كنـار قبـر امـام 
حسـين گذرانـد كـه آن از بـراى او جايگزيـن حج اسـت )ثـواب حـج را دارد( و نمیگويم كه 
جايگزيـن حـج اسـت مگـر براى كسـي كه تنگندسـت باشـد، اّمـا كسـی كه تمّکـن دارد و توانگر 
اسـت؛ هـرگاه حـّج واجـب را بجـا آورد و بخواهـد كـه حـّج يـا عمـره مسـتحبی بجـا آورد، لکن 
مشـغله دنيـوى يـا عامـل ديگـرى او را مانـع شـد؛ در روز عرفـه كنار قبـر امام حسـين برود، 
كـه او را جايگزيـن اسـت از اداء كـردن حـّج و عمـره، و حق تعالی ثـواب او را چنديـن برابر كند. 

راوى پرسيد: ثوابش چند برابر حّج و عمره است؟ 
فرمود: ثوابش را نمی توان شمرد.

پرسيد: صد برابر؟
فرمود: چه كسی می تواند شمارش كند؟ 

پرسيد: هزار برابر؟
فرمود: بيشتر، سپس فرمود: 

و اگـر نعمت هـاى خـدا را بشـماريد، هرگـز نمی توانيـد آنها را احصا كنيد. )سـوره نحـل آيه 18(  
همانا خداوند وسـعت بخِش داناسـت. )سـوره بقـره، آيه 115(

كامل الزيارات، ابن قولويه، جعفر بن محمد، ص 173
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همچنين داود َرّقی از امام صادق و امام كاظم و امام رضا نقل می كند كه می فرمودند:

ْدر ُ َتَعاَل َثِلَج الصَّ َلَبُه للاَّ
َ

َة ق
َ
َسْنِ  ْبِن َعِليٍّ ِبَعَرف ْرَ اْلُ

َ
َت  ق

َ
َمْن أ

كسی كه در روز عرفه به زيارت قبر حسين بن علي بيايد، خداى تعالی او را با دلی خنك و 
خاطرى شاد و مطمئن به وطنش بازمی گرداند. 

من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 2، ص580
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عرفه اي در کنار مادرم
خاطره اي از رهبر معظم انقالب

يادم است هنوز بالغ نبودم كه اعمال روز عرفه را بجا آوردم. اعمال آن روز، طوالنی هم هست - 
البد آشنا هستيد؛ خيلی از جوانان با آن اعمال آشنا هستند - چند ساعت طول می كشد. اعمال، از 
بعد از نماز ظهر و عصر شروع می شود و اگر انسان بخواهد به همه آن اعمال برسد، شايد تا نزديك 

غروِب روزهاى نه چندان بلند به طول می انجامد.
آن وقت من يادم است كه با مادرم - چون مادرم هم خيلی اهل دعا و توّجه و اعمال مستحبی 
بود - می رفتيم يك گوشه حياط كه سايه بود - منزل ما حياط كوچکی داشت - آنجا فرش پهن 
می كرديم - چون مستحب است كه زير آسمان باشد - هوا گرم بود؛ آن سال هايی كه اآلن در ذهنم 
مانده، يا تابستان بود، يا شايد پاييز بود، روزها نسبتاً بلند بود. در آن سايه می نشستيم و ساعت هاى 
متمادى، اعمال روز عرفه را انجام می داديم. هم دعا داشت، هم ذكر و هم نماز. مادرم می خواند، من 
و بعضی از برادر و خواهرها هم بودند، می خوانديم. دوره جوانی و نوجوانی من اين گونه بود؛ دوره 

اُنس با معنويات و با دعا و نيايش.
 

گفت وشنود با جمعی از جوانان و نوجوانان، 76/11/14
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خدا از زبان امام حسين

صداى سخن عشق
ركن ركين معارف اسالمی   عالمه حسن زاده آملی

خدا از زبان امام حسين   سيد مهدى شجاعی
اينجا عرفات است ...   عالمه محمدتقی جعفرى

همه هستی انسان   آيت اهلل جوادى آملی
امام حسين مظهر عزت خدا   آيت اهلل جوادى آملی

دعائی با مضامين عرشی   حجت االسالم فاطمی نيا
ميل جدايی   حاج غالمرضا سازگار

عرفه و عاشورا   آيت اهلل ضياء آبادى
فرازهايی از دعاى عرفه امام حسين
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صداي سخن عشق

عرفـه روز معرفـت بـه خداونـد متعـال اسـت و امـام نزديك تريـن و بـا معرفت تريـن انسـان ها 
نسـبت به خداسـت. 

دعـاى عرفـه امام حسـين، درسـنامه معرفت و شـناخت خـدا از زبان بهتريـن و نزديك ترين 
بنـدگان خدا به خدا در قالب نيايشـی باشـکوه اسـت.

دعـاى عرفـه درس خودشناسـي و هسـتی شناسـی و تدبـر در خلقت اسـت. درس بازشـماري و شـکر 
نعمـت هـاى بی پايان پـروردگار.

دعـاي عرفـه سـندي افتخارآميـز از توحيـد نـاب اسـالمي و شـيعي در همه مراتب آن اسـت. 
به خصـوص در روزگارى كـه اهالي تکفير با برداشـتی سـطحی از اسـالم و توحيـد، خون ديگران 

را بـه اتهام شـرک مبـاح می دانند.
دعاي عرفه، در هياهوى غبارآلود عرفان هاي كاذب، يك دوره ى عرفان ناب اسالمي است.

دعـاي عرفـه، يـادواره تاريـخ شـکوهمند مجاهدت هـاي سلسـله انبيـاء و صالحيـن و امدادهـاي 
الهـي بر ايشـان اسـت.

دعـاي عرفـه، صـداي سـخن عشـق و ذكر محفل عشـاق اسـت كـه از دردانه هسـتي در گنبِد 
دواِر تاريـخ بـه يادگار مانده اسـت.

دعـاى عرفـه راوى اوج ايمـان حسـين بـن علی اسـت كـه كربـال باالترين تجلـی آن بود و 
هميـن ايمـان و عمـل صالـح راز محبوبيت سيدالشـهدا اسـت كه:

 ْحٰمُن ُوّدًا اِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّ اِلَ ِذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ  ِإنَّ الَّ
كسـانی كـه ايمـان آورده و كارهـاى شايسـته كرده انـد ، به زودى ]خـداى[ رحمان بـراى آنان 

محبتـی ]در دل هـا[ قـرار می دهد. )سـوره مريم، آيـه، 96(
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رکن رکين معارف انساني

دعـاى عرفـه حضـرت سـيد الشـهداء در توحيـد و دعاى زيـارت جامعـه كبيره حضـرت امام 
علـی النقـی در واليـت و بيـان مقام انسـان كامِل ولی، عديـل يکديگر در ايـن دو اصل اصيل 

و ركـن ركيـن معارف انسـانی اند. 
بـر زيـارت جامعه شـروح متعدد نوشته شـده اسـت. خداوند توفيق نيـل به لباب ايـن دو صحيفه 
مکرمـه منطـق اهل بيـت عصمـت و وحـی را مرحمـت بفرمايـد. بـه ذكـر چنـد جملـه از دعـاى 

عرفـه يـاد شـده تبـرک می جوييم اگرچـه همـه آن يکپارچه نور اسـت:

ْقِری
َ
ِقیرا ِفی ف

َ
َکْیَف ل َاُکوُن ف

َ
ِالِهی َاَنا اْلَفِقیُر ِفی ِغناَی ف

َکْیَف ل َاُکوُن َجُهوًل ِفی َجْهِلی...
َ
ِالِهی َاَنا اْلاِهُل ِفی ِعْلِم ف

]معبــود مــن! وقتــي علــم و غنــاي مــا در مقابــل تــو، جهــل و فقــر مســلم اســت، پــس جهــل 
ــد باشــد؟[ ــا، چــه مي توان و فقــر م

آيت اهلل حسن زاده آملي
هزار و يك نکته، نکته ى 717
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 خدا از زبان حسين
در اهميت دعاي عرفه حضرت سيدالشهدا

چهار سؤال ابتدايي مي تواند اهميت دعاي عرفه را براي ما روشن كند:
چه كسي گفته است؟

به چه كسي گفته است؟
در چه زماني گفته است؟

در كجا گفته است؟
در يك جمله مشخص شدن گوينده، شنونده، زمان و مکان.

چه کسي گفته است؟
تمام اين كلمات از دل كسي برآمده و از زبان كسي جارى شده كه در زمان بيان آن، كامل ترين 
امام مبين و برترين  انسان دوران، محبوب ترين مخلوق خداوند رحمان در زمين و زمان، تنها 
حجت خداوند بر اهل زمين بوده است كه اين جمالت را با حالت ابتهال و تضرع و در عالی ترين 

حاالت روحی بر زبان جارى كرده است.

به چه کسي گفته است؟
قابل تصور  او  از  باالتر  و  برتر  عبارات، خداست. مخاطبي كه  اين  در   امام حسين مخاطب 

نيست.
و چه كسي دوست ندارد بداند كه دردانه عالم- حضرت اباعبداهلل الحسين در مناجات ها و 

راز و نيازهايش با خالق هستي، چه گفته است!؟
 ،است و شنونده و مخاطب آن، خداي حسين ارزش و اعتبار كالمي كه گوينده آن حسين

با كدام مکيال و ميزاني قابل  اندازه گيرى و ارزش گذاري است!

در چه زماني گفته است؟
اما در پاسخ به زمان، اگر بنا باشد ميان روزهاي ارزشمند عالم پنج روز برتر و ارجمندتر – 
به لحاظ ظرف زمان- برشمرده شود، بي شك يکي از آن پنج روز، عرفه است و تنها يك شب و نه 

يك روز ارج و منزلتش از عرفه باالتر است و آن شب قدر است.
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اينکـه امـام حسـين در چنيـن روز ارجمنـدي با خـداي خود چـه گفته و از خـداي خود چه 
خواسـته، قطعاً خواندني و شـنيدني سـت.

در کجا گفته است؟
زمان  به  آن  پيشينه  كه  است  مقدسي  سرزمين  مکه،  شهر  كيلومتري  بيست ويك  فاصله  در 
مشرف  تمتع  حج  به  كه  كساني  است.  عرفات  سرزمين،  اين  نام  برمي گردد.   آدم حضرت 

مي شوند، پس از پوشيدن لباس احرام مدتی در اين منطقه می مانند.

امام سجاد فرمودند: 
»سّر عرفات اين است كه اين سرزمين، سرزمين عرفان و شهود و معرفت است.«

اين كه عرفات محلي است كه آدم و حوا پس از هبوط از بهشت و مدت ها سرگرداني يکديگر را 
در اين سرزمين پيدا مي كنند،

اينکه توبه آدم در اين مکان، مقبول حضرت حق واقع مي شود،
اينکه جبرئيل، اعمال حج را در اين مکان به حضرت ابراهيم مي آموزد،

اينکه فرموده اند: عرفات تجلي تماميت حج است؛ الحّج عرفه،
اينکه سرزمين عرفات مکتب و مدرس اغلب انبياء و اولياء بوده، اينکه... 

نشان مي دهد كه اين نقطه ى كره زمين، وجه تمايزي آشکار با همه نقاط ديگر دارد.

خالصه اينكه:
اگر كسي بخواهد به معادن و اسرار حقيقت عالم دست پيدا كند، بد نيست ببيند كسي مثل 

حسين در روزي مثل عرفه، در مکاني چون عرفات، به خداي خود چه گفته است.

برگرفته از مقدمه ى ترجمه ى دعاى عرفه، سيد مهدى شجاعی
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اينجا عرفات است ...

آخرين ساعات روز عرفه است. نقطه اى از زمين به نام صحراي عرفات در مقابل ميلياردها 
كهکشان و ستارگاِن بي حد و بی شمار گسترده شده است. آفتاب آخرين اشعه ى خود را بر 

كوه ها و تپه ها و ماهورها و دشت سوزان عرفات می افشاند. 
در چنين فضايي صداها و ناله هاى گوناگوني تا دورترين كرات و فضاها طنين می اندازد. 

دست ها  و  تپش  در  دل ها  كه  مختلفي  قيافه هاى  از  طبيعت،  جهان نماي  جاِم  صفحه ى 
به سوى آسمان دارند، عکس بردارى می كند. بعضي پيشاني از خاک برمی دارند، مرواريدهايي 
در  ربوبي  بارقه ى  می افتند،  زمين  بر  به زانو  ديگر  بعضي  گونه هايشان.  بر  جان  اقيانوس  از 
دل ها و كلمه بارالها بر لبانشان. گروه ديگر بالباس هاى خاک آلود و موهاي ژوليده و چشمان 
كه  است  رصدگاهي  همچون  عرفات،  بيابان  ديدگانشان.  در  ربّاني  شعله هاى  ولي  گودرفته، 
نظاره  مورد  را  بی نهايت  آن  مختلفي،  دوربين هاى  با  نيايشگران  و  نصب شده  بی نهايت  به  رو 
نيايش  به حالت  دامنه كوهي  در  ملکوتي، شخصي  اين صحراي  از  نقطه اى  در  داده اند.  قرار 
از  تبّسمي  گاهي  بيکران،  آفاِق  به  چشم  آسمان،  به سوى  دست ها  ملکوت،  در  دل  درآمده، 
ابتهاج بر لبانش، گاهي دانه هايی از اشك شوق در چشمانش، تمام جهان را به يك سو نهاده، 
دل،  و  چشم  پيش  واحد،  يك  به عنوان  و  به يك باره  را  هستي  جهان  تمام  به عبارت ديگر  يا 

گسترده و بی نهايت پاييني را با بی نهايت باال به  واسطه ى دل  پاک در تماس نهاده است. 
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جمله  اين  گوينده   ابی طالب بن  علي  فرزند  او  كيست؟  می كند  نيايش  كه  اين شخص 
است كه:

»من چيزي را نديدم، مگر اين كه خدا را با آن و پيش از آن و بعدازآن ديدم.«
لقاءاهلل،  و  رضوان اهلل  و  اهلل  وجه  راستيِن  عاشق  و  حقيقت  و  حق  راه  سالك  شخص،  اين 
حسين بن علي است. اين است آن كاروان ساالر شهيداِن اصول انساني و ارزش هاي واالي 
چهارگانه  ارتباطات  در  را  ملکوتي  اشعه  به  اتّصال  راه هاى  نيايش،  اين  در  او  وجود.  عالِم 
)ارتباط انسان با خدا، با خويشتن، با جهان هستي، با همنوع خود( براي بشريت بيان می كند.
او در اين نيايِش زيبا، به اضافه، شکوفايي وصال از عالم اعالي ربوبي می گيرد و به اين موجودات كه 
در عين خاک نشينی می توانند با عالم پاک از ماّده و ماّديات ارتباط برقرار كنند، تحويل می دهد. او 
درعين حال با اين نيايش، منطقی ترين و واقعی ترين رابطه انسان را با خداوند مهربان توضيح می دهد. 

آري، اين نيايش كننده، حسين بن علي است.

عالمه محمدتقي جعفري
نيايش امام حسين در صحراي عرفات، صفحه 13 و 14 
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همه ی هستي انسان

مبارک  مالك دعاست. وجود  فقط  او  عالم  اين  در  و  ندارد  از خودش چيزى  انسان  اساساً 
امام حسين ناتوان ترين مردم را كسی می داند كه از دعا كردن عاجز باشد و می فرمايد:

عاِء اِس  َمــْن َعَجَز َعِن الدُّ ْعَجــُز النَّ
َ
أ

)بحار االنوار، ج90، ص286(
به همين جهت در روز عرفه گرچه روزه گرفتن مستحب است اما به خاطر اهميت آن فرموده اند 
كه اگر روزه موجب ضعف می شود و از دعا كردن بازمی دارد دعا خواندن بر روزه تقدم دارد. يکی 
از زيباترين و شيرين ترين دعاها مناجات امام حسين در روز عرفه است ... مهم ترين نيايشی كه 
جنبه سياسی، عبادى حج و زيارت را به خوبی تبيين می كند دعاى عرفه عارف معروف در بين اهل 
معرفت و سير شاهدان كوى شهود و شهادت، ساالر جانبازان ميدان نبرد توحيد عليه طاغوت و سرور 
پاكان و آزادگان در ساحت فضيلت حضرت حسين بن علی است. اين دعا هم دستور كفرستيزى 
و راه طاغوت زدايی و رسم سلحشورى و سنت سركوبی جنايتکاران را ارائه می كند و ظهور واليت 
الهی را نشان می دهد و هم تجلی هستی و ذات اقدس خداوند و ظهور گسترده و همه جانبه آن 
ذات مقدس و خفاى هرچه غير اوست، در پرتو نور او و پی بردن به او از خود او، به غير او بها ندادن 

و غير او را به او شناختن و ذاتش را عين شهود و مستغنی از استشهاد دانستن را تفهيم می كند.

آيت اهلل جوادي آملي
درس اخالق، اول بهمن 1382
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امام حسين ؛ مظهر عّزت خدا

ُزوَن ِه َيَتَعزَّ ْوِلَيــاُؤُه ِبِعزِّ
َ
أ

َ
َعِة ف

ْ
ف ــُموِخ َو الرِّ َيــا َمْن َخصَّ َنْفَســُه ِبالشُّ

ُهْم ِمْن َســَطَواِتِه َخاِئُفوَن
َ
ْعَناِقِهْم ف

َ
ِة َعَلــي أ َو َيــا َمــْن َوَضَعــْت َلُه اْلُمُلــوُك ِنرَي اْلَمَذلَّ

اين  رو  از  است،  الهي  اقدس  ذات  ويژه  كمالي،  هر  كه  است  آن  توحيدي  بينش  مقتضاي 
ساير  يا  عّزت  از  بخواهند  اگر  پس  ندارند،  عزتي  اصاًل  ديگران  و  اوست  مختص  نيز  عزت 

كماالت بهره مند شوند، در سايه خالفت الهي و آيت حق بودن، شدني است.
... امام حسين از نوادر اولياي الهي و مظهر عّزت خداست و ديگران نيز براثر ارتباط با او و ديگر 
معصومانـ  اين ارتباط به صورت پيروي از خدا ظهور مي كندـ  به عّزت مي رسند. اما اگر سركشي 
و گناه كنند، نه تنها عّزت اصلي و ذاتي و حقيقي ندارند، بلکه از عّزت تبعي و عرضي و مجازي نيز 
بي بهره اند. از اين  رو، در مقابل سرفرازي مجازي انبياء و اولياي الهي، جبابره و سالطين ستم پيشه، 
هيچ عّزتي، حتي عّزت مجازي ندارند. سربلندي ادعايي آن ها دروني و غلط و پنداري و برگرفته از 
گناه است و براثر طغيان و عصيان، خودشان را عزيز مي پندارند... از اين  رو، امام حسين عرضه 

می دارد: 
تنها اولياي خدا براثر پيوند با او عزيز می شوند، اما سالطين و عزيزان خيالي كه چنين ارتباطي با 

خداوند ندارند، يوغ ذلت بر گردن خويش نهاده اند.

آيت اهلل جوادي آملي
برگرفته ازمجله ى ميقات حج، زمستان 1381، شماره چهل و دو 
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با مضاميني عرشي دعايي 

بيدار  را  انسان  العابدين  وارد شده، خيلی  امام زين  از حضرت سيدالساجدين  حديثی كه 
می كند و تشويق می كند نسبت به دعا در روز عرفه و  معنويت اين روز. حضرت شنيد در روز عرفه 
يك نفر از مردم گدايی می كند، فرمود كه آيا در چنين روزى از مردم طلب  می كنی؟ درحالی كه 
امروز روزى است كه اميد می رود بچه هايی كه در رحم  مادران هستند  آن ها هم خوشبخت شوند...
اباعبداهلل است كه  بايد به آن توجه داشته باشيم دعاى  آن چيزى كه در روز عرفه داريم و 
 مضامين آن عرشی است و مهم تر از آن كه كسانی آن را بخوانند، تدبير در مضامين ارزشمندش 
است. يکی از اوليا خدا می گفت شما دعا را براى فهميدن و  ترقی بخوانيد، ثواب به دنبال خودش 
می آيد. منتها ما اين طور بار آمده ايم كه دعا را براى  ثوابش می خوانيم. اگر شما در مضامين دعاى 
دارد سرنوشت  امکان  مفاهيم  اين  از  فهم  بعضی  دارد كه  عاليه اى  بکنيد، مضامين  توجه  عرفه 

معنوى انسان را عوض كند، دعاى عرفه دعاى بسيار  عظيم القدرى است. 
مطلب ديگرى كه در روز عرفه اتفاق افتاده است شهادت موال و آقايمان حضرت مسلم بن عقيل 
است كه اولين شهيد راه كربال است و شهادت ايشان در روز عرفه  است.... ان شاءاهلل در آن روز كه 
 ما به اعمال روز عرفه می پردازيم بدانيم كه رمز  آن اعمال اين است كه ما به ياد حضرت مسلم
هم باشيم و او را شفيع و وسيله در محضر پروردگار قرار دهيم و بگوييم پروردگارا به حق آن شهيد 

واالمقام، امروز  دعاهاى ما را به هدف اجابت برسان.

حجت االسالم و المسلمين فاطمي نيا
برگرفته از وب سايت مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان
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ميل جدائي ...

لبيك كه در دل عرفات است و منايم               لبيك كه از خويش نمودند جدايم
لبيك كه سر تا به قدم محو خدايم                  لبيك كه امروز ندانم به كجايم

آن وادى سوزنده كه دل راهسپارش                        پيداست دو صد باغ گل از هر سرخارش
دارند همه رنگ خدائی زغبارش     هر كس به زبانی شده هم صحبت يارش

قومی به مناجات و گروهی به دعايند                از خويش سفركرده در آغوش خدايند
پاى جبل الّرحمه يکی زمزمه برپاست               اين زمزمه، فرياد دل يوسف زهراست
اين سوز حسين است كه خود بحر نجات است        می سوزد و مشغول دعاى عرفات است
ديشب چه شبی و چه مبارک سحرى بود          ما غافل و در وادى مشعر خبرى بود

هر سوخته دل تا به سحر تاب و تبی داشت        اما نتوان گفت كه مهدى چه شبی داشتاى 
مشعريان دوش به مشعر كه رسيديد     آيا اثر از گمشده شيعه نديديد؟

آيا دل شب ناله ى مهدى نشنيديد     آيا زگلستان رخش الله نچيديد؟
آن گمشده مه تا به سحر شمع شما بود            ديشب پسر فاطمه در جمع شما بود

امروز به هر خيمه بگرديد و بجوئيد     گرد گنه از آينۀ ديده بشوئيد
در داخل هر خيمه بگرديد و بجوئيد                يابن الحسن از سوز دل خسته بگوئيد

شايد به منا چهره ى دلدار ببينيد                       از يار بخواهيد رخ يار ببينيد
امروز كه حجاج به صحراى منايند                   از خويش جدايند و در آغوش خدايند

لب بسته سراپا همه سرگرم دعايند                   در ذكر خدا با نفس روح فزايند
كردند پر از زمزمه و ناله منا را                       يك قافله بگرفته ره كرب و بال را
اين قافله از عشق به جان سلسله دارند             اين قافله با قافله ها فاصله دارند

اين قافله جا در دل هر قافله دارند                   اين قافله تا مسلخ خون هروله دارند
اين قافله تا كعبۀ جان خانه بدوشند                 از خون گلو جامۀ احرام بپوشند 

هفتادودو حاجی همه با رنگ خدائی                از مکه برون گشته شده كرب و باليي
اصغر كه پدر بوسه زند بر سرو رويش               پيداست شهادت زسفيدى گلويش

خيزيد جوانان كه علی اكبرتان رفت                  ريحانه ى ريحانه ى پيغمبرتان رفت
از مکه سوى كرب و بال رهبرتان رفت               گوئيد به اطفال علی اصغرتان رفت

اى اهل منا شمع دل ناس كجا رفت؟               از كعبه بپرسيد كه عّباس كجا رفت؟
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اى اهل منی كعبه پر از نور و صفا بود     ديروز حسين بن علی بين شما بود
سيالب سرشکش به رخ و گرم دعا بود     از روز ازل كعبه ى او كرب و بال بود

امروز به هجرش همه گريان بنشينيد      فردا سر او را به سر نيزه ببينيد
در مّکه بپرسيد ز زن هاى مدينه      زينب به كجا رفت كجا رفت سکينه؟

كلثوم چرا ناله برآورده ز سينه؟      كو دختر مظلومه ى زهراى حزينه؟
اى دختركان يکسره با شيون و ناله                   خيزيد و بپرسيد كجا رفته سه ساله؟
زين قافله روزى به مدينه خبر آيد                    از كرب و بال زينب خونين جگر آيد

با آتش هفتادودو داغ از سفر آيد                        از منبر و محراب نبی ناله برآيد
تا حشر از اين شعله بلرزد دل ميثم                  تنها نه دل ميثم، جان همه عالم

حاج غالمرضا سازگار )ميثم(
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عرفه و عاشورا

عاشورا عمل عرفه است و امام خواست بگويد كه همه اش حرف نيست. 
من در دامن اين كوه عرفات ايستادم اين دعا را خواندم و اشك ريختم و در عاشورا هم پياده كردم. 
ما عرفه را از عاشورا جدا كرده ايم اما امام حسين اين دو را باهم منضم كرده است؛ در عرفات 
كرد.  پياده  شده  زخم  بدن  با  را  دعا  همان  هم  عاشورا  روز  و  خواند  اشك بار  با چشم هاى  را  دعا 

آيت اهلل ضياء آبادي
برگرفته از سخنرانی تاريخ 93/7/28 ، ايکنا

.... نور ديده ى صّديقه ي كبرى، حسين، سّيد الّشهدا در حالتی كه سر به سوى آسمان 
داشت و آب از ديدگان مباركش می ريخت، مکّرر می گفت: 

يا رّب يا رّب يا رّب ...
ــاى  ــه دع ــام  ايســتاده و گــوش ب ــه در اطــراف ام ــی ك ــه از جمعيت ــا آن كــه صــداى گري ت
 حضرتــش داده بودنــد، بلنــد شــد و در ميــان اشــك و آه و ناله هــاى پرســوز وگــداز امام حســين

و يارانــش، آفتــاب عرفــات غــروب كــرد و بــار بســتند و روانــه ى مشــعر شــدند.

آيت اهلل ضياء آبادي
حج برنامه تکامل، ص 153 و 154.
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 فرازهايی از دعای عرفه ی امام حسين

ْسِعْدِن ِبَتْقَواَك َو َل ُتْشِقِن ِبَمْعِصَيِتَك 
َ
َراَك َو أ

َ
نِّ أ

َ
ْخَشاَك َكأ

َ
ُهمَّ اْجَعْلِن أ اللَّ

خدايا! مرا به باالترين درجه خشّيت برسان، آنگونه كه انگار می بينمت.
و به وسيله تقوا، سعادتمندم گردان و با نافرمانی ات به بدبختی ام مکشان.

ْرُض ِبُرْحِبَها 
َ
ْنَت َكْهِفي ِحَن ُتْعِييِن اْلَمَذاِهُب ِف َسَعِتَها َو َتِضيُق ِبَ اْل

َ
ِإَلِهي أ

خدايا! تويی پناهم، هنگامی كه راه هاى زندگی با همه وسعت بر من مشکل می شود و زمين با همه
فراخی اش بر من تنگ می گردد.

ُلَماُت  َماَواُت َو ُكِشَفْت ِبِه الظُّ ْرُض َو السَّ
َ
ْت َلُه اْل

َ
ْشَرق

َ
ِذي أ ُلَك َيا َربِّ ِبُنوِر َوْجِهَك الَّ

َ
ْسأ

َ
أ

َ
ف

َل ِب َسَخَطك ْن َل ُتِميَتِن َعَلى َغَضِبَك َو َل ُتْنِ
َ
ِلَن َو اْلِخِريَن أ وَّ

َ
ْمُر اْل

َ
َو َصُلَح ِبِه أ

پس، از تو اى پروردگار من! درخواست می كنم به نور جمالت كه زمين و آسمان را روشن كرده و
تاريکي ها را از جهان برانداخته و اصالح امر اولين و آخرين بدان بسته است كه مرا در حال قهر و 

غضبت نميرانی و خشمت را بر من نازل نگردانی.

َلْم َيْشَهْرِن 
َ
َلْم َيْفَضْحِن َو َرآِن َعَلى اْلَمَعاِص ف

َ
ِرْمِن َو َعُظَمْت َخِطيَئِت ف َلْم َيْ

َ
لَّ َلُه ُشْكِري ف

َ
َيا َمْن ق

ُذْلِن( )َيْ
اى آنکه با وجود شکر اندک، محرومم نساختی و خطاى بزرگ و بسيار كردم و رسوايم نکردى و مرا در

حال عصيان بسيار ديدى و بی آبرويم نکردى.

ِة َنِصيب�ًا ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ َتْقِسُمُه َبْنَ ِعَباِدَك  ُهمَّ ِف َهِذِه اْلَعِشيَّ اْجَعْل َلَنا اللَّ
َ
ف

اِحِمن ْرَحَم الرَّ
َ
ُلَها َو ِرْزٍق َتْبُسُطُه َيا أ لِّ َ ُ

ُلَها َو َعاِفَيٍة ت َو ُنوٍر َتْهِدي ِبِه َو َرْحَمٍة َتْنُشُرَها َو َبَرَكٍة ُتْنِ
پس اى خدا! در اين شامگاه، از هرچه خير و نيکی و خوبی كه ميان بندگان خويش تقسيم می كنی و از نورى كه 
به وسيله آن هدايت می بخشی و از مهربانی و لطفی كه می پراكنی و از لباس عافيتی كه می پوشانی و از سفره 

روزى اى كه می گسترانی، ما را نيز بهره مند گردان! اين مهربان ترين مهربانان!
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ْنَتِصَر
َ
أ

َ
ٍة ف ْعَتِذَر َو َل َذا ُقوَّ

َ
أ

َ
ْصَبْحُت َل َذا َبَراَءٍة ِل ف

َ
أ

َ
اْرَتَكْبُت َنْهَيَك ف

َ
َعَصْيُتَك َو َنَهْيَتِن ف

َ
َمْرَتِن ف

َ
ِإَلِهي أ

ْم ِبِرْجِلي 
َ
ْم ِبَي�ِدي أ

َ
ْم ِبِلَساِن أ

َ
ْم ِبَبَصِري أ

َ
 ِبَسْمِعي أ

َ
ْسَتْقِبُلَك َيا َمْوَلَي أ

َ
يِّ َشْ ٍء أ

َ
ِبأ

َ
ف

ُة ... جَّ َلَك اْلُ
َ
َها َعَصْيُتَك َيا َمْوَلَي ف َها ِنَعَمَك ِعْنِدي َو ِبُكلِّ  َلْيَس ُكلُّ

َ
أ

خدايا! تو فرمان دادى و من عصيان كردم. تو نهی كردى و من نهی تو را مرتکب شدم.
اكنون، زمان را پشت سر گذاشته ام؛ بی آنکه توجيه و عذرى، براى كرده هاى خويش داشته باشم و

بی آنکه توش و توان و پشت و پناهی براى خود تدارک ديده باشم.
پس با كدامين روى به ديدار تو بشتابم؟

آقاى من!  با گوش هايم؟ با چشم هايم؟ با زبانم؟ با دست هايم؟ با پاهايم؟ مگر نه اينکه همه ى اين ها 
نعمت هاى توست در نزد من؟ و مگر نه اينکه من با همه اين ها مرتکب گناه شده ام؟

خداى من حجت توراست ...

َساَءِة َو اْلِعْصَيان ْحَساِن َو َعاَرْضُتُه ِباْلِ رْيِ َو اْلِ
َيا َمْن َعاَرَضِن ِباْلَ

اى آنکه با خوبی و احسانش خود را به من نشان داد و من در عوض با بدى و نافرمانی در مقابلش ظاهر شدم.

َا َتِكْلِن ِإَلِهي ِإَل َمْن َتِكُلِن
َ
َك ف َو ِإَل َغرْيِ

ْمِري
َ
ْنَت َربِّ َو َمِليُك أ

َ
ْم ِإَل اْلُمْسَتْضَعِفَن ِل َو أ

َ
ُمِن أ َيَتَجهَّ

َ
ْم ِإَل َبِعيٍد ف

َ
َيْقَطُعِن أ

َ
ِريٍب ف

َ
 ِإَل ق

و مرا به غير خودت وامگذار! 
خدايا مرا به كه وا می گذارى!؟

 به نزديکان كه با من قطع رابطه كنند!؟
يا به بيگانگان كه با من خشونت و نفرت آغازند!؟

 يا به آنان كه مرا ضعيف و ناتوان خواهند!؟
 در صورتی كه تو پروردگار من و مالك امور من هستی.
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شهيد عرفه
مقاطعی از زندگی مسلم بن عقيل

رسول خدا خطاب به علي درباره عقيل: 
»مـن او را )عقيـل را( بـه دو جهـت دوسـت دارم: يکـی، بـه خاطـر خـودش و يکی هم به خاطـر اين كه 
پـدرش- ابوطالـب- او را دوسـت می داشـت. فرزنـد او - مسـلم- كشـته ى راه محبت فرزند تو خواهد شـد. 

چشـم مؤمنـان بر او اشـك می ريزد و فرشـتگان مقـرب پروردگار بـر او درود می فرسـتند.«
آنگاه پيامبر گريست تا آن كه اشك هايش بر سينه اش ريخت و فرمود:

»به سوى خدا شکايت می برم، ازآنچه خاندانم پس از من می بينند«.1 

در رکاب اهل بيت
در زمـان اميرمؤمنـان نوجوانـی رشـيد و پاک بود كه بـه افتخار دامادى آن حضرت نائل شـد و 
در زمـان حکومـت آن حضـرت متصدى برخـی از مناصب نظامی بـود. در دوران امامت ده سـاله امام 
حسـن مجتبـی كـه از سـخت ترين دوره هاى تاريخ اسـالم نسـبت پيـروان اهل بيـت و طرفداران 

حـق بـود، از باوفاتريـن ياران و از خواص اصحاب امام حسـن محسـوب می شـد.
بـه هنگامـي كـه اهالي كوفه از امام حسـين دعـوت مي كنند، حضرت در پاسـخ، طـي نامه اي 
مسـلم را به عنوان سـفير و فرسـتاده خود براي بررسـي اوضاع معرفي مي كنند. امام حسـين در 
ايـن نامـه، مسـلم را بـرادر و شـخص مورد اعتمـاد از خاندان اهل بيـت معرفي كرده كه نشـان دهنده 

جايگاه واالي ايشـان نزد امام اسـت.

گريستن بر حسين
... مسلم را گريه فراگرفت و گفت: 

انا هلل وانا اليه راجعون 
يکی از سران سپاه ابن زياد، از روى طعنه، گفت: كسی كه در پی اين كارها باشد، بر اين 

پيشامدها نبايد گريه كند.
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مسلم گفت:
»به خدا سوگند! گريه ام براى خويش و به خاطر ترس از مرگ نيست، بلکه گريه ى من براى 

خانواده ام و براى حسين بن علی و خانواده اوست، كه به سوى شما می آيند.«2 

تقدير تشنگي ...
سـواران بسـيار او را به قصر آوردند. تشـنگی زياد و خونريزى هاى شـديد، ضعف فراوانی در مسـلم 
پديـد آورده بـود، بـه حـدى كـه به ديـوار تکيـه داد. آب طلبيد. يکی از وابسـتگان پسـت و فرومايه، 
عـالوه بـر اين كه به مسـلم گفـت به تو آب نخواهيـم داد، زخم زبان هـم بر او زد و مسـلم، از اين همه 

پسـتی و سـنگدلی و بی عاطفگـی آن مـرد، تعجب كـرد و او را نفرين نمود.
يکـی از حاضـران، بـا ديـدن ايـن صحنـه دلش سـوخت و بـه غالمش گفت كـه براى مسـلم آب 
بيـاورد. آب را در ظرفـی ريختنـد، همين كـه مسـلم آن را بـه لب  هـاي خويـش نزديـك كـرد كـه 
بياشـامد، ظـرف آب، از خـون، رنگيـن شـد و نياشـاميد. بـار ديگـر هـم هميـن صحنه تکرار شـد. 

مرتبه سـوم كاسـه را پر از آب كردند. اين بار كه خواسـت بنوشـد، دندان هاى جلوى مسـلم در كاسـه 
ريخت. مسـلم از نوشـيدن آب صرف نظر كرد و گفت:

الحمداهلل! اگر اين آب قسمتم بود، می خوردم!3 

شهيد عرفه
روز عرفه است، مسلم را به باالى داراالماره می بردند، درحالی كه نام خدا بر زبانش است. 

تکبير مي گويد. خدا را تسبيح می كند و بر پيامبر خدا و فرشتگان درود می فرستد و می گويد:
»خدايا! تو خود ميان ما و اين فريبکاران نيرنگ باز كه دست از يارى ما كشيدند، حکم كن!«

جمعيتی فراوان، بيرون كاخ، در انتظار فرجام اين برنامه بودند. مسـلم را رو به بازار كفاشـان نشـاندند. 
بـا ضربـت  شمشـير، سـر از بدنش جدا مي كننـد و... پيکر خونيـن اين شـهيد آزاده و شـجاع را به پايين 

مي اندازنـد. گروهـي از مـردم هلهلـه و سـروصداى زيادى به پـا مي كنند.4
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خبر شهادت ...
حسين بن علی در يکی از منازل ميان راه، خبر شهادت را شنيد و گفت:

»انا هلل و انا اليه راجعون «
اشك در چشمانش حلقه زد و چندين بار براى مسلم و هانی از خداوند رحمت طلبيد و گفت:

»...خدا مسلم را رحمت كند كه او به رحمت و رضوان خدا شتافت و تکليفش را ادا نمود و 
آنچه به دوش ماست مانده است.«

امـام، آنـگاه خبر شـهادت مسـلم را به زنـان كاروان خويش هـم داد و دختر كوچك مسـلم را طلبيد و 
دسـت محبت بر سـرش كشـيد. دختر متوجه شـهادت پدر شـد. امام فرمود: 

»من به جاى پدرت ...«
دختر گريست، زنان گريستند. امام هم اشك در چشمانش حلقه زد.5* 

مزار مسلم
مسلم و هاني در كنار داراالماره دفن شدند. 

اكنون، مزار »مسلم بن عقيل «، در جنوب شرقی مسجد كوفه قرار دارد و از گنبد طاليی بزرگ، 
چندين رواق، شبستان و ايوان تشکيل شده است.

*برگرفته از كتاب »آشنايی با اسوه ها«، )مسلم بن عقيل(
حجت االسالم و المسلمين جواد محدثي 

1. مامقانی، تنقيح المقال، ج 3، ص 214.
2. حاج شيخ عباس قمی، نفس المهموم، ص 52. 

3. همان، ص 53.
4. شيخ مفيد، ارشاد، ج 2، ص 64

5. منتهی االمال، ج 1، ص 398
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دعای عرفه ی امام سجاد
 

  معرفی دعا
فرازهايی از دعاى عرفه ى امام سجاد  
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دعاي عرفه ی امام سجاد
ادعيـه مختلفـی از معصوميـن در روز عرفه وارد شـده اسـت كـه مشـهور ترين آن ها، دعاى 

عرفـه حضـرت سيدالشـهدا و بعدازآن دعاى عرفه ی امام سـجاد اسـت.
ايـن دعـا كـه دعـاى چهل وهفتـم و طوالنی ترين دعـاى صحيفه سـجاديه اسـت، در 133 فراز 
تنظيـم شـده و اندكـي كوتـاه تـر از دعـاي عرفـه امـام حسـين و در ميـان دعاهـاى صحيفه 

سـجاديه، از اهميـت ويـژه اى برخوردار اسـت.
مضاميـن ايـن دعـا قرابـت خاصـی با دعـاى عرفـه امـام حسـين دارد و بنـا به احتمال قوى 
امـام سـجاد در روزى كـه امـام حسـين دعـاى عرفـه را می خواندنـد در كنار پـدر بودند 

زيـرا نقل شـده كـه حضرت بـا فرزندانشـان آمـده بودند.
 بسـيارى از بـزرگان ايـن دعـا را به نوعـی شـرح و تفسـير دعاى عرفـه حضرت سيدالشـهدا
دانسـته اند. ايـن دعـا حـاوى مضامينـی عالـی در خداشناسـی و امـام شناسـی اسـت و حتـی 

اشـاراتی بـه موضـوع مهدويـت در دوران دشـوار بعـد از واقعـه عاشـورا دارد.

فرازهايي از دعاي عرفه ی امام سجاد
ِه. ِه َواْلَعاِل ِف ُدُنوِّ اِن ِف ُعُلوِّ ْنَت الدَّ

َ
ُ ل ِإَلَه ِإل أ ْنَت للاَّ

َ
َوأ

تويـی آن خدايـی كـه جز تو معبودى نيسـت، درعين حال كه بلندمرتبه اى، نزديکـی و درعين حال كه 
نزديکي، رفيع و بلندمرتبه اى.

ْن َوَصْلَت 
َ
ْمَتُه َعَلمًا ِلِعَباِدَك َوَمَنارًا ِف ِباِدَك َبْعَد أ

َ
ق

َ
َواٍن ِبِإَماٍم أ

َ
ْدَت ِديَنَك ِف ُكلِّ أ يَّ

َ
َك أ ُهمَّ ِإنَّ اللَّ

َمْرَت 
َ
ْرَت َمْعِصَيَت�ُه َوأ ْضَت َطاَعَتُه َوَحذَّ َتَ

ْ
ِريَعَة ِإَل ِرْضَواِنَك َواف ْبِلَك َوَجَعْلَتُه الذَّ َحْبَلُه ِبَ

ُهَو ِعْصَمُة 
َ
ٌر ف خِّ

َ
َر َعْنُه ُمَتأ خَّ

َ
ٌم َول َيَت�أ َمُه ُمَتَقدِّ ن ل َيَتَقدَّ

َ
َواِمِرِه َواِلْنِتَهآِء ِعْنَد َنْهِيِه َوأ

َ
ِباْمِتَث�اِل أ

ِكَن َوَبَهآُء اْلَعاَلِمَن. الاِئِذيَن َوَكْهُف اْلُمْؤِمِنَن َوُعْرَوُة اْلُمَتَمسِّ
خدايـا تـو در هرزمانـی، دينت را به وسـيله امامـی تأييد كردى و او را نشـانه اى براى بندگانت و 
عالمتی در سـرزمين هايت قراردادى، پس ازآنکه رشـته او را به ريسـمان خود وصل كردى و او را طريقی 
بـراى رضـوان خـود قـراردادى و طاعتش را واجب و معصيتش را ممنوع سـاختی و امر كردى كـه اوامر او 
را امتثال كنيم و نواهی او را مرتکب نشـويم  و هيچ كس بر او پيشـی نگيرد و از او عقب نيفتد كه او پناه 

پناه آورندگان و جايگاه مؤمنان و مستمسـك چنگ زنندگان و چشم روشـنی عالميان است.
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ْوَباِت َواِضِح اْلَ
َ
َئ�اِت َوف يِّ َبآِئِ السَّ

َ
ْلِبَ اِلْزِدَجاَر َعْن ق

َ
ْشِعْر ق

َ
َو أ

در قلب من چنان شعورى قرار ده كه از زشتي هاى گناهان و رسوايی هاى معاصی نفرت پيدا 
كنم.

�ِة َوَمْرِضِّ اْلَقْوِل َوُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل يَّ ِعنِّ َعَلى َصاِلِح النِّ
َ
ْدِن ِبَتْوِفيِقَك َو َتْسِديِدَك و َوأ يِّ

َ
َو أ

و با توفيق و پشتيبانی خود مرا تأييد فرما و مرا در نيت شايسته و گفتار مورد رضايت و رفتار 
نيکو يارى كن.

ِن َوَهًوى ُيوِبُقِن َوَمْنَقَصٍة َتْرَهُقِن َوُحْل َبْيِن َوَبْنَ َعُدوٍّ ُيِضلُّ
و تو بين من و بين دشمنی كه می خواهد مرا گمراه كند و خواهش نفسی كه مرا هالک 

می گرداند و زيانی كه همه وجودم را می گيرد، مانع باش.

َحاِوُل َلَدْيَك
ُ
آ أ ِن َعمَّ ي ِمْنَك َوَيُصدُّ وُل َبْيِن َوَبْنَ َحظِّ ا ُيَب�اِعُدِن َعْنَك َوَيُ ِعْذِن ِممَّ

َ
َوأ

خدايا! مرا در پناه خود دار از هرچه مرا از تو دور می كند و مانع مي شود ميان من و فيضی 
كه از تو به من می رسد و از هر قصدى كه نزد تو كنم بازم می دارد.

ْمَتُه َنَشْرَت ِفيِه َرْحَمَتَك َوَمَنْنَت ِفيِه ِبَعْفِوَك  ْمَتُه َوَعظَّ َتُه َوَكرَّ
ْ
ف َة َيْوٌم َشرَّ

َ
ُهمَّ َهَذا َيْوُم َعَرف اللَّ

ْلَت ِبِه َعَلى ِعَباِدَك َتَك َوَتَفضَّ ْجَزْلَت ِفيِه َعِطيَّ
َ
َوأ

خدايـا امـروز، روز عرفـه اسـت؛ روزى كـه به آن شـرافت و كرامـت و عظمت بخشـيده اى و در آن 
رحمـت خـودت را منتشـر سـاخته اى و بـا عفـوت در ايـن روز، بـر بندگان خـود منت گذاشـته اى و 
نعمـت بخشـيده اي، عطيـه ات در ايـن روز را نيکـو قـرار داده اى و بـه  وسـيله ى اين روز بـر بندگانت 

تفضل فرمـوده اى.
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