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استـــغاثه

ــادرس خواهــی  ــب نصــرت و فری ــای طل ــه معن اســتغاثه در لغــت ب
ــرط  ــه ش ــتغاثه ک ــت اس ــت. حقیق ــت اس ــختی و محن ــال س در ح
ــذار در  ــه تأثیرگ ــرا یگان ــت، زی ــتمداد از خداس ــت، اس ــی اس بندگ
ــاخته  ــی( کاری س ــای اله ــر وی )اولی ــر از غی ــت و اگ ــم، اوس عال
اســت، بــه اذن او و بــه ایــن جهــت اســت کــه آنــان مجــاری فیــض 

ــتند. ــد هس خداون
»یگانــه  می فرماینــد:  خصــوص  ایــن  در  »ص«  اکــرم  رســول 
حقیقتــی کــه بــدان اســتغاثه می شــود، خداونــد اســت.« همچنیــن 
می فرماینــد: »ضعیف تریــن افــراد کســانی هســتند کــه نمی تواننــد 
دعــا کننــد.« اینــان بــه جــای ایــن کــه از خداونــد طلــب حاجــت 
ــه  ــا ب ــه افســردگی و پریشــانی کشــیده می شــوند و ی ــا ب ــد، ی کنن
ــات  ــر و خراف ــراد دیگ ــان اف ــه دام ــت ب ــاری، دس ــت ب ــورت خف ص
می شــوند ولــی قــرآن مــا را بــه خــدا دعــوت می کنــد و می فرمایــد: 

»فقرتــان را بــه خــدا عرضــه کنیــد.« 

مراحل وصول به استغاثه:
ــه در  ــام کاظــم »ع«: »شــیعه دویســت ســال اســت ک حضــرت ام
ــی، ص 295 ــود.« نعمان ــت می ش ــرورده و تربی ــا پ ــایه آرمان ه س

ــرج  ــد »ص« و ف ــت محم ــق حکوم ــیعی، تحق ــه ش ــان جامع آرم
ــان،  ــن آرم ــاس ای ــر اس ــر ب ــت و اگ ــد »ص« اس ــدی آل محم مه

ــود. ــق نمی ش ــی محق ــوغ اجتماع ــوند، بل ــت نش تربی
اساســی ترین مســأله در عصــر غیبــت، بلــوغ اجتماعــی یعنــی 

ــت. ــردم اس ــوم م ــدا و عم ــدگان خ ــن بن ــت یافت قابلی
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شاخصه های بلوغ اجتماعی:
1. رغبت اجتماعی:

امــام علــی »ع«: »دنیــا پــس از چموشــی ها و روگردانی هــای خــود 
ــر  ــازگار ب ــتر ناس ــاده ش ــی م ــد مهربان ــد، همانن ــا رو می کن ــه م ب

ــد خویــش.« نهــج البالغــه، حکمــت 209 فرزن
از ایــن رو بــه دولــت کریمــه و شــاخصه های آن می اندیشــد و 
ــان را  ــد و حضــور امــام مهرب ــاد می زن ــا رغبــت و شــوق آن را فری ب
ــد.  ــه او می نماین ــی ب ــک گوی ــاده لبی ــود را آم ــد و خ ــس می کن ح

ــوغ اجتماعــی اســت.« »رغبــت اجتماعــی ســرآغاز بل
2. شکایت اجتماعی:

ــه  ــد بلک ــود ناراضــی نباش ــت موج ــه از وضعی ــی ک ــا زمان انســان ت
شــیفته آن باشــد، هیــچ گونــه تغییــر و حرکتــی بــه ســوی وضعیــت 
ــد  ــوغ و رش ــدم بل ــانه ع ــود نش ــن خ ــرد و ای ــد ک ــوب نخواه مطل

اوســت. 
ــان  ــدا، در دل انس ــت خ ــه حج ــرار ب ــای اضط ــه زمینه ه ــن گون ای
فراهــم می شــود و می گویــد: »خدایــا از غیبــت امــام زمــان »عــج« 

ــاح. ــان، دعــای افتت ــم ...« مفاتیــح الجن ــو شــکایت می کن ــه ت ب
ــه حجــت خــدا را  ــاز ب ــام وجــود، حــس نی ــا تم ــه ب ــی ک در صورت
ــه  ــا ب ــاز، زمینــه ی دعاســت و انســان ت ــد چــرا کــه نی ــاد می زن فری

ــد.  ــا نمی کن ــد، دع ــدا نکن ــاز پی ــزی نی چی
3. استعانت اجتماعی:

زمانــی کــه انســان نیــاز خــود را درک کــرد و فهمیــد کــه 
ــه دنبــال  ــه آســمان می کنــد و ب بافته هایــش کارســاز نیســت، رو ب
ــگام  ــن هن ــردد، در ای ــمان می گ ــن و آس ــن زمی ــل بی ــبب متص س
آخریــن مرحلــه ی بلــوغ اجتماعــی کــه همــان اســتعانت و دعاســت 

در او جوانــه می زنــد. 
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ــوغ  ــد بل ــت و رش ــش و نهای ــت آفرین ــت، غای ــه عبودی ــا ک از آنج
ــی  ــت، تجل ــادت اس ــز عب ــخ و مغ ــه م ــا ک ــا دع ــت، ب انسان هاس
می نمایــد، از ایــن رو »دعــا نمــاد عبودیــت و نشــانه بلــوغ اســت.«

و  پیاپــی  و خســتگی های  تجربه هــای ســنگین  از  پــس  بشــر 
تکرارهــای کــور خودمحورانــه، رو بــه درگاه آفریــدگار می کنــد و در 
ایــن راســتا، بــه ســبیل اهلل، صــراط، وجــه اهلل و بــاب اهلل کــه همانــا 

ــد. ــان اســت، رو می کن ــن زم ــر در ای ــام حــی و حاض ام
ــه  ــا را ب ــد آنه ــه خداون ــا ک ــیعیان م ــر ش ــج«: »اگ ــان »ع ــام زم ام
طاعــت و بندگــی خویــش موفــق بــدارد، در وفــای بــه عهــد و پیمان 
ــمردند،  ــرم می ش ــتند و آن را محت ــاد می داش ــاق و اتح ــی اتف اله
ــرای ایشــان بــه تأخیــر نمی افتــاد و هــر چــه  ســعادت دیــدار مــا ب
زودتــر بــه ســعادت دیــدار مــا نایــل می شــدند، در صورتــی کــه بــر 
اســاس معرفــت واقعــی و راســتگویی و صداقــت آنهــا بــه مــا باشــد.« 

طبرســی، االحتجــاج، ج 2، ص 498
آن چــه ســعادت دیــدار و ظهــورش را بــه تعجیــل و تأخیــر 
می انــدازد، بــود و نبــود اجتمــاع قلبــی مــردم اســت کــه بــر 

معرفــت و صداقــت  امــام زمــان »عــج« مبتنــی اســت.
اســتغاثه شــرط بندگــی و اســتمداد از خداونــد اســت و اگــر انســان 
ــه  در گرفتــاری و شــرایط ناگــوار روحــی، حتــی توفیــق اســتغاثه ب

ــن انســان هاســت. ــد، ضعیف تری ــم نیاب درگاه خــدا را ه
ــر قلــب شــیعه اســت، بایــد  اکنــون کــه گاه فشــار شــدائد زمــان ب
اندیشــه حیــات طیبــه حکومــت حضــرت مهــدی »عــج« بــر بســتر 
ــه  ــا ب ــی م ــی و همگان ــکایت جمع ــد. آری ش ــق آی ــان فائ جهل م

ــه اســتغاثه اســت. ــه قل ــی، قــدم دوم وصــول ب ــاری تعال ســمت ب
قــدم ســوم، زیــر پانهــادن خودمحوری هاســت تــا دســت نیــاز همــه 
بشــریت بــه حبــل المتیــن و ســبب اتصــال بیــن آســمان و زمیــن، 
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چنــگ بزنــد و بــا اســتعانت از اهلل، بقیــة اهلل را بخواهــد.

اهداف استغاثه:
1. رفع ظلم: )استغاثه قوم بنی اسرائیل از ظلم فراعنه(

گاهــی افــراد، مظلــوم واقــع می شــوند و بــرای رفــع ظلــم، اســتغاثه 
ــه  ــم فراعن ــی اســرائیل کــه از شــدت ظل ــوم بن ــد ق ــد، مانن می کنن
بــه درگاه خداونــد اســتغاثه نمودنــد تــا خداونــد پیامبــرش را بــرای 

نجاتشــان بفرســتد.
امــام صــادق »ع«: »هنگامــی کــه گرفتــاری بنــی اســرائیل بــه درازا 
ــت،  ــدن گرف ــوی باری ــر س ــان از ه ــتم برایش ــم و س ــید و ظل کش
ــه  ــه و گری ــی روی آورده، ضج ــه درگاه اله ــا ب ــل روز، صبح ه چه
ــد. پــس دریــای رحمــت الهــی  ــه دعــا قیــام کردن آغــاز نمــوده و ب
بــا دعــای بنــی اســرائیل بــه خــروش آمــد و خداونــد بــه حضــرت 
ــی  ــی، بن ــدد غیب ــا م ــه ب ــتاد ک ــارون وحــی فرس موســی »ع« و ه
اســرائیل را از شــّر فرعــون نجــات بخشــند و 170ســال از گرفتــاری 

آنهــا کاســت.«
ــی  ــد بن ــر مانن ــم اگ ــد: »شــما ه ــام صــادق »ع« فرمودن ســپس ام
ــد فــرج مــا را نزدیــک  ــه درگاه خــدا دعــا کنیــد، خداون اســرائیل ب
ــت  ــه نهای ــن ســختی ب ــد، ای ــا اگــر چنیــن نکنی خواهــد فرمــود ام

ــوار، ج 52،ص 131 ــار االن ــید.« بح ــد رس ــش خواه مدت
2. رفع سختی ها و مصائب:

بــه شــهادت روایــات و بنــا بــر مشــاهده اتفاقاتــی کــه در عالــم در 
حــال رخ دادن اســت، بیش تریــن ســختی ها و گرفتاری هــا در 

ــود؛  ــع می ش ــت واق دوران غیب
* کشــته شــدن هــزار زن و کــودک و مــردم غیرنظامــی و بی گنــاه 
ــان از  ــو و مزدورانش ــکا و نات ــط آمری ــتانی توس ــتانی و افغانس پاکس
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جملــه القاعــده و طالبــان.
* قاچــاق اعضــای بــدن کــودکان بی گنــاه فلســطینی و افغانــی بــه 

بهانــه کمک هــای انســانی و مبــارزه بــا تروریســم.
* اشــغال وحشــیانه ســوریه توســط گروه هــای تکفیــری تروریســتی 
ــکا و  ــد آمری ــش مانن ــی و حامیان ــعود وهاب ــطه آل س ــه واس ــه ب ک
از  بســیاری  نابــودی  و  می شــوند  تقویــت  و  ایجــاد  اســرائیل 
زیرســاخت های ایــن کشــور و کشــته شــدن هــزاران زن و کــودک 
بی گنــاه و بــه اســارت بــردن زنــان و فروختــن آنهــا در بازارهــا بــه 

ــز. ــوان کنی عن
* حملــه گروه هــای تکفیــری در عــراق و کشــته شــدن غیرنظامیــان 
ــب  ــه تخری ــد ب ــه طــرز وحشــیانه و تهدی ــن کشــور ب و شــیعیان ای
ــه  ــدی ب ــاوز و تع ــالم« و تج ــم الس ــار »علیه ــه اطه ــای ائم حرم ه

زنــان و نامــوس شــیعه.
* ســرکوب و فشــارهای زیــاد آل خلیفــه و آل ســعود بــر شــیعیان 

بحریــن.
کــردن  نابــود  و  یمــن  بــه  ســعود  آل  وحشــیانه  حملــه   *
ــی  ــور و نسل کش ــن کش ــی ای ــی و غیرنظام ــاخت های عمران زیرس
شــیعیان یمنــی، محاصــره ایــن کشــور، نقــض چندیــن بــاره آتــش 
بــس و اجــازه نــدادن بــه ورود کمک هــای بشــر دوســتانه بــه ایــن 

ــذا و دارو و آب. ــود غ ــی و کمب ــاد قحط ــور و ایج کش
ــر  ــدام، س ــه اع ــری از جمل ــای تکفی ــای نیروه ــدا از جنایت ه * ج
ــه  ــده ب ــدن، زن ــت بری ــدن، دس ــردن ب ــه ک ــه قطع ــدن، قطع بری
ــای  ــه نیروه ــی ک ــای گوناگون ــش زدن و جنایت ه ــردن، آت ــور ک گ
ایــن  پرونــده  می شــوند،  مرتکــب  مــردم  علیــه  تروریســتی 
گروهک هــای تروریســتی در زمینه هــای جنســی و غیراخالقــی 
بســیار ســیاه اســت از جملــه جهــاد نــکاح، جهــاد لــواط، نــکاح بــا 



8

محــارم، فــروش زنــان بــه عنــوان بــرده و کنیــز و... ایــن گروه هــای 
ــن  ــا قوانی ــد ام ــان را دارن ــالم و ایم ــه اس ــه داعی ــا اینک ــری ب تکفی
اســالمی را هــم رعایــت نمی کننــد بلکــه احــکام دینــی را بــه نفــع 

خــود، تغییــر می دهنــد.
ــم  ــد و غ ــاره می کن ــا را بیچ ــت، م ــدائد دوران غیب ــختی ها و ش س
ــج،  ــی و رن ــن بیچارگ ــد و ای ــم می نمای ــا حاک ــر دل م ــه را ب و غص
تنهــا بــا ظهــور منجــی عالــم بشــریت، حجــة بــن الحســن العســکری 

»عــج« تمــام شــده و از بیــن مــی رود.
3. هدایت:

ــرای اســتغاثه آمــده، آن جاســت  ــرآن ب یکــی از مــواردی کــه در ق
ــه خــدا و روز  ــت فرزندشــان کــه ب ــرای هدای ــادری ب ــدر و م کــه پ
معــاد ایمــان نــدارد، بــه درگاه خــدا اســتغاثه کردنــد تــا فرزندشــان 

ــاورد. ــت شــود و ایمــان بی هدای
یکــی از نمونه هــای اســتغاثه بــه منظــور هدایــت در دوران غیبــت، 
ــات  ــرای اثب ــای شــیعه ب ــه، علم ــن واقع ــار اســت. در ای داســتان ان
حقانیــت مکتــب شــیعه و اثبــات خالفــت بالفصــل امــام علــی »ع«، 
ســه شــب بــه امــام زمــان »عــج« اســتغاثه کردنــد تــا باالخــره شــب 
ســوم، امــام زمــان »عــج« مکــر و نیرنــگ دشــمنان اهــل بیــت »ع« 
را آشــکار کــرد و همــه بــه حقانیــت مکتــب شــیعه پی بردنــد. اگــر 
ــده  ــاد، ع ــاق نمی افت ــج« اتف ــدی »ع ــام مه ــه ام ــتغاثه ب ــن اس ای
ــزل  ــیعه متزل ــب ش ــه مکت ــود ب ــده خ ــردم در عقی ــری از م کثی

می شــدند.
از آن جــا کــه بیشــترین گمراهــی و جریان هــای انحرافــی  و باطــل، 
ــت در  ــه هدای ــاز ب ــد، بیشــترین نی ــر برمی آورن ــت س در دوران غیب
ــدی  ــام مه ــور ام ــا ظه ــا ب ــود و »تنه ــاس می ش ــان، احس ــن زم ای
ریشــه کن  انحرافــات،  و  گمراهی هــا  ایــن  کــه  اســت  »عــج« 
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ــی آورد و او  ــت را م ــن هدای ــن و جامع تری ــردد.« او کامل تری می گ
ــر احــکام اوســت. ــن خــدا و مفّس ــده دی ــاری دهن ی

ــرق  ــرض غ ــی، در مع ــای زندگ ــا در دری ــت »ره«: م ــت اهلل بهج آی
ــه مقصــد  ــا ســالم ب ــّی الزم اســت ت شــدن هســتیم، دســتگیری ول
برســیم. بایــد بــه ولــی عصــر »عــج«  اســتغاثه کنیــم کــه مســیر را 

روشــن ســازد و  مــا را تــا مقصــد همــراه خــود ببــرد.
4. نصرت:

دوران غیبــت کــه اکنــون در آن بــه ســر می بریــم، دوران جنــگ و 
ــوم  ــای مظل ــا ملت ه ــلطه گر ب ــم و س ــای ظال ــی حکومت ه زورگوی
و مســتضعف اســت و تنهــا راه رهایــی مســتضعفین و مظلومیــن از 
ــدی  ــرت مه ــور حض ــتمگر، ظه ــر و س ــای جائ ــگال حکومت ه چن
ــی اســت، اســتغاثه  ــراری حکومــت واحــد عــدل جهان »عــج« و برق
بــرای ظهــور حضــرت بقیــه اهلل »عــج« تنهــا راه بــرای نصــرت مــردم 

در دوران غیبــت اســت.
قــرآن، نصــرت الهــی را حقــی می دانــد کــه خداونــد بــر خــود الزم 
ــاری  ــد: »ی ــه 47 ســوره روم می فرمای ــرده اســت، چنانچــه در آی ک
مؤمنــان بــر مــا الزم اســت.« اســتغاثه حضــرت نــوح بــرای نصــرت 
الهــی از اذیــت کــردن و بدبینــی قومــش بــه خداونــد و فــرود آمــدن 
جبرئیــل بــه همــراه هــزار ملــک بــرای یــاری مســلمانان در جنــگ 
بــدر نمونه هایــی از ایــن نصــرت اســت پــس می تــوان گفــت 

ــرای نصــرت، در دوران غیبــت اســت. ــاز ب بیشــترین نی
ظهــور منجــی، تنهــا راه مــداوای غم هــای تاریــخ، از فــرق شــکافته 
علــی »ع« تــا پهلــوی شکســته زهــرا »س« و داغ شــهید کربــال »ع« 

و زخــم اســارت زینــب کبــری »س« می باشــد.
بارالهــا! اگــر بنــی اســرائیل از شــدت ظلــم بــه ســتوه آمدنــد و بــه 
درگاهــت اســتغاثه نمودنــد مــا شــیعیان عصــر غیبــت از شــر ده هــا 
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فرعــون و از ظلــم صدهــا ظالــم، تنهــا از تــو طلــب یــاری می کنیــم.
ــی و  ــه نااهل ــد ک ــوز می گوی ــدری دلس ــت از پ ــرآن باعظمت ــر ق اگ
کفــر فرزنــدش او را بــه اســتغاثه بــه محضــرت کشــاند، پــدر مهربــان 

ــد. ــو را می خوان ــا، ت ــت م ــرای هدای ــیعیان، سال هاســت ب ــا ش م
بارالهــا! ریشــه همــه ظلم هــا تنهــا بــا دســتان حیــدر خاتــم 
االوصیــاء »عــج« خشــکانده خواهــد شــد پــس ماللــی نیســت جــز 

دوری روی مــاه او. 
ــات شــریفه، اســتغاثه  ــرای دیگــران در روای ــارز اســتغاثه ب ــه ب نمون
بــه طالــب خــون حســین »ع« امــام زمــان »عــج« اســت کــه بــرای 

خونخواهــی آن شــهید مظلــوم، خواهــد آمــد.
ــام زمــان »عــج« اســت  ــرای ظهــور ام اهــم اســتغاثه ها، اســتغاثه ب
چــرا کــه مــا در دورانــی قــرار داریــم کــه بیشــترین ظلم هــا در حــق 
ــای  ــا و جریان ه ــترین گمراهی ه ــود، بیش ــام می ش ــان انج مظلوم
ــان  ــام زم ــی ام ــی آورد و از طرف ــر برم ــان س ــن زم ــی در ای انحراف
»عــج« کســی اســت کــه واســطه فیــض الهــی اســت، عامــل وحــدت 
ــرای اهــل زمیــن و  و همدلــی در ســطح جهــان اســت، شــادی را ب

آســمان مــی آورد، کســی کــه بــه مــا وعــده داده شــده اســت.
ــور او را  ــد ظه ــانه از خداون ــد و ملتمس ــرار کنن ــیعیان اص ــر ش اگ
طلــب نماینــد، حتمــاً خبــری می شــود چــرا کــه بــه فرمــوده نبــی 
ــاز  ــورزد، آن در ب ــرار ب ــد و اص ــس دری را بزن ــت »ص« هرک رحم
می شــود. همــان طــور کــه بــرای بنــی اســرائیل ایــن اتفــاق افتــاد.

دعــا و اســتغاثه مــا در امــر فــرج و ظهــور حضــرت اثــر دارد چــرا کــه 
ــل نمــوده  ــور، دخی ــر ظه ــق ام ــان تحق ــد انســان ها را در زم خداون
اســت و یقینــاً دعــا و اســتغاثه مــا، زمــان ظهــور را نزدیــک می کنــد. 
ــا ایــن اعتقــاد همــراه  اســتغاثه و کمک خواهــی از غیــر خــدا اگــر ب
باشــد کــه او در فعــل و کمــک رســانی خــود، از خــدا بی نیــاز بــوده 
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و بــا اســتقالل، انســان را یــاری می کنــد، ایــن نــوع اســتغاثه، قطعــاً 
شــرک اســت هــر چنــد اســتغاثه بــه اولیــای الهــی باشــد.

بــا چشــمانی اشــک بار، ســر و پایــی برهنــه، قلــب و دلــی مضطــر و 
بیچــاره کــه می دانــد مشــکل کارش جــز بــه دســتان یوســف زهــرا 
ــان.  ــه مردم ــه دور از چشــم هم ــی ب ــج« حــل نمی شــود، فضای »ع

اینهــا همــه و همــه ســّر اســتغاثه و اســتجابت اســت.
ــا  ــان دع ــرای ظهورش ــه ب ــته اند ک ــا خواس ــج« از م ــان »ع ــام زم ام
کنیــم پــس مــا نیــز موظفیــم امــر ایشــان را اطاعــت نماییــم و خــود 
را بــه عنــوان یــک دعاگــو بســازیم اگــر چنیــن کردیــم بــدون شــک 
خداونــد دعــای مــا را اجابــت خواهــد کــرد و موانــع ظهــور بــه طــور 

چشــمگیری و بــا ســرعت، برداشــته خواهــد شــد.
دعــای مــا بایــد دعــای شــخص مضطــر باشــد نــه دعــای عــادی و 
ــان باشــد. دعــای کســی  رســمی و نــه دعایــی کــه فقــط لقلقــه زب
کــه عزیزتریــن کســانش گــم شــده یــا گــروگان گرفتــه شــده اند و 
ــا  ــا مثــل بنــی اســرائیل ب ــد. ت ــد می کن ــا را تهدی خطــر مــرگ آنه
ــتین  ــای راس ــم، از دع ــا نکنی ــب دع ــم قل ــرار و از صمی ــال اضط ح
ــا  ــود پــس بیاییــم همــه ب دوریــم و اجابتــی هــم در کار نخواهــد ب
هــم از صمیــم قلــب و بــا توجــه بــه حجــم عظیــم مصائــب خودمــان 

و مــردم جهــان، دعــا کنیــم.
ــر  ــد، تقصی ــه حــال ظهــور نکرده ان ــا ب ــام زمــان »عــج« ت اینکــه ام
ــم.  ــتغاثه نکرده ای ــرج، اس ــرای ف ــدی ب ــور ج ــه ط ــون ب ــت چ ماس
نبایــد بگذاریــم زمــان از دســت بــرود هــر چــه مــا در اســتغاثه بــرای 
ظهــور حضــرت کوتاهــی و سســتی کنیــم، وضعیــت جهــان و مــردم 
ــا  ــور ت ــوارتر می شــود و ظه ــه لحظــه ســخت تر و دش آن، لحظــه ب

ــد. ــر می افت ــه تأخی ــا، ب ــات دنی ــن لحظــه حی آخری
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شرایط اجابت استغاثه:
1. رسیدن به مقام اضطرار )بسیار مهم و تعیین کننده(

2. ایمــان و اعتقــاد راســخ بــه خــدای متعــال و قــدرت بی نهایــت او 
در بــرآوردن خواســته ی مــا و داشــتن خــوش گمانــی بــه او.

3. بیان و به زبان آوردن حاجت و خواسته به درگاه خدا.
4. ایمــان بــه مقــام و منزلــت پیامبــر »ص« و اهــل بیــت »ع« کــه 

واســطه فیــض الهــی هســتند.
5. توبه صادقانه از آلودگی ها و گناهان.

6. استواری و جدیت و مأیوس نشدن از توسل و استغاثه.
ــش و  ــوع و کرن ــن، خض ــر و باط ــارت ظاه ــب و طه ــور قل 7. حض

ــد. ــب از خداون ــالص در طل اخ
8. دعای دسته جمعی.

ــد و برخــی  ــم آین ــرد ه ــی گ ــرگاه جماعت ــرم »ص«: »ه رســول اک
دعــا کننــد و برخــی دیگــر آمیــن بگوینــد، بــه طــور قطــع خداونــد 
دعایشــان را اجابــت می کنــد.« متقــی هنــدی ،کنــز العمــال، ج 2، 

ص 107
امــام صــادق »ع«: »هــرگاه یــک گــروه چهــل نفــره از مــردان دور 
هــم جمــع شــوند و خــدا را بخواننــد، خداوند دعایشــان را مســتجاب 
می کنــد. اگــر چهــل نفــر نباشــند بلکــه چهــار نفــر باشــند و ده بــار 
ــد  ــد دعایشــان را مســتجاب می کن ــاً خداون ــد، حتم ــدا را بخوانن خ
پــس اگــر چهــار نفــر نبودنــد بلکــه یــک نفــر باشــد و خــدا را چهــل 
ــت  ــش را اجاب ــار دعای ــز و جب ــد عزی ــس خداون ــد، پ ــه بخوان مرتب

ــی، ص 487 ــد.« کاف می کن
9. دعا برای دیگران. 

10. زمان مناسب.
ــود.«  ــه می ش ــحر پذیرفت ــگام س ــا در هن ــرم »ص«: »دع ــول اک رس
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ــی، ج 1،ص 355 تفســیر قوم
مــاه مبــارک رمضــان و بــه ویــژه شــب قــدر، از جملــه اوقاتــی اســت 
ــت و  ــب بیس ــاً ش ــود، مخصوص ــتجاب می ش ــا در آن مس ــه دع ک

ــا ظهــور دارد. ســوم کــه ارتبــاط تنگاتنگــی ب
11. مکان مناسب.

ــت »ع«،  ــل بی ــای اه ــر »ص«، حرم ه ــارگاه پیامب ــه، ب ــراف کعب اط
مســجد جمکــران و ... از بهتریــن مکان هــا بــرای دعــا و اســتغاثه بــه 

جهــت فــرج و ظهــور حضــرت اســت.
ــی،  ــه می خواه ــه ک ــت آن چ ــد در دل ــی نمان ــاش مخف ــب ب مراق
زبــان ســخن بگشــا و تنهــا بــا معبــودت و البتــه واســطه هایی چــون 
پیامبــر و اهــل بیــت »علیهــم ســالم اهلل اجمعیــن« نجــوا کــن. هــر 
ــه آســمان  ــی و ب ــا خــود همــراه کن چــه دســت های بیشــتری را ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــاران اســتجابت قوی ت ــی، ب ــره بزن گ


