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اگـــر بــرای رفــع بــای دیگــران دعـــا نکنیــــم، 
همـــان با هـــا بـــر ســر مــــا هــــم می آیــد.

اگــر بی تفــاوت باشــیم و بــرای رفــع گرفتاری هــا و بالهایــی کــه 

اهــل ایــان بــدان مبتــال هســتند دعــا نکنیــم، آن بالهــا بــه مــا 

هــم نزدیــک خواهــد بــود؛ چنان کــه اآلن بــر َسِ مــا آمده اســت، 

نظیــر ریخــن مــواد شــیمیایی و مببــاران شــهرها )در جنــگ عراق 

علیــه ایــران(. در مقابــل خطرهــای دینــی چــه بایــد کــرد؟ آیــا 

نبایــد فکــری و چــاره ای بکنیــم، یــا بگذاریــم هــر چه شــد، شــد! 

و هــر چــه بــر س زنــان و مــردان و پیــر و جــوان مــا آمــد، آمــد؟! 

)در محرض بهجت، ج۱، ص۹۷، نکته139(

الاقــل بــه انــدازۀ احتیــاج بــه آب هنــگام تشــنگی 
ــان  ــاری مؤمن ــرای رفــع گرفت ــه دعــا ب خودمــان، ب

ــم؟ ــاج می کنی ــاس احتی احس
در بســیاری از بــالد، اهــل ایــان و شــیعه گرفتــار هســتند. آیــا 

می شــود هان گونــه کــه بــه هنــگام گرســنگی و تشــنگی، بــه 

آب و نــان احســاس احتیــاج می کنیــم، بلکــه بیشــر از آن، بــرای 

رفــع گرفتاری هــای اهــل ایــان احســاس احتیــاج بــه دعــا بــرای 

آنــان بکنیــم؟! یعنــی دعایــان بــه انــدازه ای باشــد کــه 

ــا  ــان گــردد و همــراه ب ــال و گرفتاری هــای آن ــع ب راف

عــدد و رشایــط مخصــوص و دعــای تائــب باشــد. 

)کتــاب در محــرض آیــت اللــه العظمــی بهجــت، ج1، 

نکته65( ص50، 

لــزوم گریــه بــرای رفــع گرفتــاری 
ــود را  ــد خ ــن؛ بای ــلمانی در چی مس

مثــل او گرفتــار بدانیــم!
چــه قــدر رحمــت خداوند شــامل کســانی 

اســت کــه بی تفــاوت نباشــند و بــرای 

رفــع ایــن همــه ابتالئــات و بالهایــی کــه 

بــرای مســلانان و بــر اهــل ایــان وارد 

می شــود، گریــه و تــرضع و ابتهــال 

ــْو ال  ــد: »َفلَ ــی فرمای ــد م ــد! خداون کنن

إِْذ جاَءُهــْم بَأُْســنا ترََضَُّعــوا؛ ای کاش آن 

هنــگام کــه گرفتاریــی از جانــب مــا بــه 

ســوی آنــان می آمــد تــرضع و زاری 

می کردنــد«

)انعام/43(

اگــر مســلانی در چیــن مبتــال بشــود، 

ابتــالی او ابتــالی مــا اســت و مــا بایــد 

ــا  ــم! م ــار بدانی ــل او گرفت ــود را مث خ

ــان  ــه ی میه ــه منزل ــان ب ــن جه در ای

هســتیم، مــا را بــه کار صاحبخانــه چــه 

کار؟! مــا فقــط بایــد بدانیــم چــه بایــد 

 بکنیم و چه نکنیم؛                 

اگــر انســان تکالیفــش را رعایــت کنــد از فرشــته باالتــر اســت و 

دیگــر غصــه نبایــد بخــورد؛ بنــده اســت و بنــده هیــچ از خــود 

حــق رأی نــدارد تــا خودسانــه کار بکنــد، و گرنــه چــه بســا بــر 

شــود!   متــــــــــــام  رضرش 

)در محرض بهجت، ج1، ص187، نکته278(

آیــا می شــود شــیعه باشــیم و هــر شــب از 
صمیــم قلــب بــرای نابــودی دشــمنان اســام دعــا 

ــم؟! نکنی
آیــا در شــادی و غــم بــا امئــه)ع( رشیکیــم؟! آیــا می شــود شــیعه 

باشــیم و یــک شــب بگــذرد و بــرای نابــودی دشــمنان اســالم و 

اهــل بیــت)ع( دعــا نکنیــم؟! و یــا دعــای مــا صمیمــی نباشــد؟! 

ــم، و  ــه اشــک داشــتیم، پیــش می بردی اگــر دعاهــای مقــرون ب

ــم و شــهید می شــدیم، مقصــود حاصــل می شــد.  ــر می مردی اگ

اآلن بــرادران و خواهــران مذهبــی و دینــی مــا در فشــار و 

ــه راحــت و بی تفــاوت  ــد، و مــا این گون ناراحتــی بــه س می برن

ــه س  ــی ب ــار و ناراحت ــا در فش ــر روزی م ــس اگ ــته ایم؛ پ نشس

بریــم و آنهــا راحــت باشــند عیبــی نــدارد! در حالی کــه جامعــۀ 

توحیــدی بایــد طــوری باشــد کــه اگــر جایــی از آن آســیب دیــد، 

جاهــای دیگــر بی تفــاوت نباشــند.

قطعــاً آنــان کــه در دعــا راســتگو، و مهمــوم بــه هــّم اهــل 

ــان هســتند، مبــرات و  ــه سور آن بیــت)ع( و مســتبرش ب

مشــاهداتی دارنــد، و قطعــاً مثــل مــا چشــم بســته و 

نابینــا نیســتند. خــدا نکنــد کــه بــرای تعجیــل فــرج 

امــام زمان)عــج( دعــا کنیــم ولــی کارهایــان بــرای 

تبعیــد فــرج آن حــرضت باشــد!

)در محرض بهجت، ج2، ص230، نکته947(

آیــا بایــد ماننــد کافرهــا باشــیم کــه 
ملتجــی  شــّدت  حــال  در  فقــط 
ــگ و  ــال جن ــط در ح ــوند، و فق می ش

شداید به کلیسا می روند؟!
در شــداید و ســختی  ها و گرفتاری هــا همــه 

می گوینــد: یااللــه! معــروف اســت کــه در 

ــرد و  ــه- م ــان، در کشــتی از هم ــع طوف مواق

زن و ِبــّر و فاجــر- ضّجــه بلنــد می شــود. آری، 

ــی از  ــداید، حت ــاری و ش ــال و گرفت ــال ب در ح

غیــر منازگزارهــا، بلکــه غیــر مســلان ها التجــا 

ظاهــر می شــود. آیــا بــا ایــن همــه بالهــا 

ــال  ــد ح ــد، نبای ــلان ها می آی ــر س مس ــه ب ک

التجــا بــرای مــا پیــش 

ــه  ــا اینک ــد؟! و ی بیای

ــیم  ــر باش ــم منتظ ــاز ه ب

کــه حالــت شــّدت و بــال از ایــن هــم 

بیشــر و بدتــر شــود؟! بلــه، مــا بایــد در حــال رخــاء، 
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ــاکر  ــی و ش ــته و ملتج ــل داش ــرّضع و توّس ــال و ت ــت ابته حال

ــا برســند؛  ــاد م ــه فری ــاری ب ــا در حــال شــّدت و گرفت باشــیم، ت

وگرنــه هــان بــال و گرفتــاری بــه ساغ مــا می آیــد؛ زیــرا کّفــار و 

دشــمنان مــا آرام و قــرار ندارنــد، بلکــه همیــن اآلن نقشــۀ پنجــاه 

ــند. ــا را می کش ــد م ــال بع س

آیــا نبایــد در حــال رخــاء ملتجی باشــیم و یــا اینکه ماننــد کافرها 

باشــیم کــه فقــط در حــال شــّدت ملتجــی می شــوند، و فقــط در 

حــال جنــگ و شــداید بــه کلیســا می رونــد؟! آیــا نبایــد در فکــر 

ــلان  ها و  ــرج مس ــور ف ــرای ظه ــرضع و زاری ب ــا ت ــیم و ب باش

مصلــح حقیقــی، حــرضت حجت)عــج( دعــا کنیــم؟!

)در محرض بهجت، ج2، ص38، نکته640(

ــا از  ــم، ام ــاد می زنی ــه فری ــک پش ــت ی از اذی
باریــدن موشــک بــر ســر مؤمنیــن ناراحــت 

نمی شویم و سر و صدا نمی کنیم!!
نقــل کردنــد کــه: کشــن هــزار نفــر در جبهــه نظیــر کشــن هــزار 

ــویم!  ــر منی ش ــچ متأث ــا هی ــال، م ــن ح ــا ای ــت. ب ــفند اس گوس

ــو بیایــد و از کســی،  ــا خــوب اســت فــردا هــم بــال بــر س ت آی

سوصــدا و فریــاد بلنــد نشــود و اصــالً متأثــر نشــوند، و چه بســا 

باالترهــا هــم متأثــر نشــوند. آیــا ناراحــت منی شــوی؟ اگــر 

ــدن  ــم، و از گزی ــرار و آرام نداری ــرد ق ــا را گاز بگی ــه ای م مورچ

یــک کک و پشــه ناراحــت می شــویم، پــس چــرا بــر س مؤمنیــن 

و مؤمنــات از زمیــن و هــوا آتــش و موشــک می بــارد ولــی مــا 

ناراحــت منی شــویم. چگونــه مــا کــه از نیــش یــک پشــه قــرار و 

آرام نداریــم، حــارض می شــویم ایــن همــه تیــر و بــال و عــذاب 

ــت:  ــده اس ــت آم ــه در روای ــا اینک ــزد! ب ــلانان بری ــر س مس ب

»أَِحــبَّ ِلَِخيــَك ]الُْمْســلِِم[ َمــا تُِحــبُّ لَِنْفِســَك« آنچــه بــرای خــود 

دوســت داری، بــرای برادر]مســلانت[ دوســت بــدار. و نیــز: »َو 

ِة  اْحــَذْر کُلَّ َعَمــٍل یَرَْضــاُه َصاِحُبــُه لَِنْفِســِه َو ]یَکْرَُههُ [ یُکْــرَُه لَِعامَّ

الُْمْســلِِمیَن« از انجــام هــر عملــی کــه بــرای خــود می پســندی و 

ــز. ــرای عمــوم مســلانان منی پســندی، بپرهی ب

)در محرض بهجت، ج2، ص316، نکته1108(

ایــن نکتــه از معلومــات و واضحات و از مســلّمیّات 
شرع است!

ایــن نکتــه از معلومــات و واضحــات و از مســلّمّیات رشع اســت 

کــه چنــان چــه مســلانی دیــد کــه مســلانی گرفتــار اســت و بــا 

انــدک هّمــت، گرفتــاری او رفــع می شــود، در ایــن صــورت اگــر 

همــت نکنــد، معاّقــب خواهــد بــود.

از پنجــاه میلیــون نفــر شــیعه کــه در ایــران اســت، حّداقــل ده 

میلیــون نفــر اآلن می تواننــد، دســت کــم ماهــی یــک تومــان در 

صنــدوق خیریّــه بریزنــد. اگــر کســی بگویــد کــه ایــن مقــدار را 

هــم منی توانــم، دروغ می گویــد! آیــا بــا ایــن پول هــای ذخیــره 

شــده، منی تــوان گرفتاری هــای رضور اهــل مملکــت را رفــع 

ــه چــه کســی شــکایت  ــم از دســت خودمــان ب منــود؟! منی دانی

ــا ایــن حــال، بــه هرکــس کــه بگوییــم شــا متصــّدی  کنیــم؟! ب

ــان  ــن و محتاج ــرای محرومی ــات ب ــات و انفاق ــع آوری تربّع جم

ــتیم. ــر هس ــه محتاج ت ــا از هم ــد: م ــید، می گوی باش

بهایی هــا کــه از دیــن هیــچ ندارنــد جــز تعاطــف، از راه کمــک 

کــردن مــردم را بــه مرامشــان دعــوت می کننــد. وقتــی می فهمند 

کســی ضعیــف و محتــاج اســت، از او دســتگیری می کننــد. مثــالً 

بــه او می گوینــد در فــالن مــکان بنشــین ســیگار و کربیــت 

ــه او  ــان ب ــک توم ــال ی ــک ری ــوض ی ــد و ع ــروش، و می آین بف

ــی  ــا وقت ــود. و ی ــتغنی ش ــد روز مس ــس از چن ــا پ ــد ت می دهن

می دیدنــد شــخصی از هــم مذهب هــای آن هــا ضعیــف اســت، 

ــد.  ــدا می منودن ــرای او پی ــه ای، کاری ی ــا کارخان ــوراً در اداره ی ف

ــایش  ــاء و گش ــا رخ ــه ب ــن هم ــم، و ای ــف نداری ــا تعاط ــرا م چ

یکدیگــر دشــمنیم؟!

)در محرض بهجت، ج3، ص28، نکته1339(

اگــر امــروز مــا در مصایــب آن هــا شــریک 
نباشــیم، یعنــی ایــن کــه فــردا هــم اگــر مــا گرفتــار 
ــریک  ــا ش ــا م ــب ب ــم در مصای ــما ه ــدیم، ش ش

نباشید!
در روایــت آمــده اســت: »ثَــالُث ال یُطیُقهــا ال ]تُطیُقهــا[ هــِذِه 

ــاِس ِمــن نَفِســِه؛ ســه چیــز اســت کــه ایــن  ــُة... اِنصــاُف الّن الُمَّ

امــت طاقــت تحمــل آن را نــدارد... رعایــت انصــاف نســبت بــه 

مــردم در رابطــه بــا خــود«

ــکا و  ــدام و آمری ــم ص ــه ظل ــیعیان ب ــراق و ش ــردم ع ــون م اکن

مّتحدانــش گرفتارنــد، و بــال و آتــش بــر سشــان می بــارد. اگــر ما 

خــود را بــه جــای آن هــا بگذاریــم، کأنـّـه بــال بــر س مــا می بــارد. 

ــد، و  ــه مفــّری. معــاش هــم ندارن ــد و ن ــه مقــّری ندارن آن هــا ن

ــا  ــان هســتند. آی ــرق و ن ــدون نفــت و آب و ب در سای خــود ب

ــار باشــند و  ــال و گرفت ــه مبت درســت اســت مســلان ها این گون

مــا غافــل باشــیم و دســت روی دســت بگذاریــم و حّتــی حــال 

دعــا و توســل هــم نداشــته باشــیم؟!

ــه  ــا ب ــا و آن ه ــور م ــر ام ــت، مگ ــی نیس ــب کار یک ــر صاح مگ

ــه او متوســل منی شــویم و  ــس چــرا ب دســت یکــی نیســت؟! پ

ــم  ــا از او اســتمداد منی کنی ــع مشــکالت و شــداید و باله در رف

و او را منی خوانیــم؟! اگــر امــروز مــا در مصایــب آن هــا رشیــک 

نباشــیم، یعنــی ایــن کــه فــردا هــم اگــر مــا گرفتــار شــدیم، شــا 

هــم در مصایــب بــا مــا رشیــک نباشــید!

بلــه، مســلانان بــه فکــر همدیگــر نشــدند، لــذا کّفــار در فکــر 

ــا  ــر آن ه ــلّط ب ــا و تس ــان آن ه ــه می ــرای تفرق ــدند و ب ــا ش آن ه

و منافــع آن هــا و تســلّط بــر آن هــا و منافــع آن هــا نقشــه 

کشــیدند و از راه هــای گوناگــون و بیشــر از راه تطمیــع، آن هــا 

را بــه دام هــای خــود گرفتــار منودنــد و اســیر خــود کردنــد. جهــان 

اســالم و مســلان ها بــا داشــن اســالم چــه احتیاجــی بــه دیگــران 

دارنــد؟! و قــرآن بــا وجــود اهــل قــرآن، یعنــی عــرت و اهــل بیت 
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ــغ و مفــّر دیگــر دارد؟! ـ علیهــم الّســالم ـ چــه نیــازی بــه مبلّ

)در محرض بهجت، ج3، ص229، نکته1680(
ــیعه  ــع ش ــه نف ــگ ب ــم جن ــرای خت ــد ب ــا نبای آی
ــگ  ــبب جن ــع س ــرای رف ــد ب ــه بای ــم بلک ــا کنی دع
ــت دام و  ــّدام، دویس ــد از ص ــم! و اال بع ــا کنی دع

سیصد دام دیگر می آید.
بایــد دعــا کنیــم کــه ایــن جنــگ و فتنــه بــه نفــع شــیعه ختــم 

شــود و ایــن قــدر کشــتار واقــع نشــود، زیــرا بالهــا در اثــر اعال 

ــا  ــُروا َم ــی یََغیِّ ــا ِبَقــوٍم َحتَّ ــُر َم خــود مــا اســت: »إنَّ اللــَه اَل یَُغیِّ

ِبأنُفِســِهم؛ خداونــد، هرگــز آســایش و راحتــی گروهــی را برطرف 

منی کنــد، مگــر ایــن کــه آنــان خــود آن را تغییــر دهنــد«.

)رعد/11(

ــه  ــرده و آن را ب ــم ک ــان فراه ــال را خودم ــه و ب ــات فتن مقّدم

ــه  ــدن آن دعوت نام ــرای آم ــم و ب ــوت منوده ای ــود دع ــوی خ س

فرســتاده ایم. حــال بایــد بــرای رفــع آن، رشایــط اســتجابت دعــا 

ــث  ــه باع ــم و از آن چ ــا کنی ــت دع ــوده و درس ــل من را تحصی

ــم و  ــه می کردی ــم و از آن چ ــت برداری ــده دس ــروزی ش آتش اف

نبایســت بکنیــم و یــا آن چــه منی کردیــم کــه می بایســت انجــام 

دهیــم، توبــه کنیــم تــا دعــای مــا مســتجاب گــردد، نــه ایــن کــه 

دعــا کنیــم جنــگ و بــال مرتفــع شــود تــا بــه کارهــای ســابق خود 

ادامــه دهیــم و بــه انجــام آن هــا بیشــر موفــق گردیــم! بایــد دعا 

کنیــم کــه آتــش جنــگ ال الــی بــدل خامــوش شــود، نــه ایــن کــه 

از یــک طــرف برطــرف و خامــوش شــود و از ســوی دیگر روشــن 

گــردد. آتــش از هــر طــرف بیایــد می ســوزاند. اگــر صــّدام رفــت، 

دویســت دام و ســیصد دام چه طــور؟!

)در محرض بهجت، ج3، ص253، نکته1716(

وظیفــۀ مــا نســبت بــه کشــتار شــیعیان عــراق به 
دست آمریکایی ها چیست؟

روزی کســی از ایشــان پرســید: وظیفــۀ مــا نســبت بــه کشــتار 

ــه دســت آمریکایی هــا چیســت؟ ــراق ب شــیعیان ع

ــدِن  ــرف ش ــرای برط ــر ب ــود: اگ ــت فرم ــه بهج ــرضت آیۀ الل ح

گرفتــاری ِ آنــان دعــا نکنیــم، نبایــد توقــع داشــته باشــیم زمــاِن 

ــند و  ــا باش ــاِد م ــه ی ــر ب ــیعیاِن دیگ ــم، ش ــا ه ــدن م ــار ش گرفت

ــد. ــا کنن ــان دع برای

)نفس مطمئنه، ص33(

دعــا بــرای مومنیــن، دعــا بــرای امــام زمــان)ع( 
است!

ــان  ــل ای ــم أه ــه در حک ــانی ک ــان و کس ــل ای ــرای اه ــا ب دع

هســتند، دعــا بــر قائــد اعظم)عــج(، ولــّی مطلــق و منجــی عر 

ــت.  ــت اس ــۀ برشی ــرای هم ــا ب ــان، دع ــرای ایش ــا ب ــت، دع اس

دعــا بــرای کفــار، آنهــا را از مخلّــد بــودن در نــار جهنــم نجــات 

ــب  ــد: »در ش ــاووس فرموده ان ــن ط ــید ب ــوم س ــد. مرح می ده

قــدر دعــا کــردن بــرای کفــار اولــی اســت، چــون خــدا می خواهد 

آنهــا را از خلــود در نــار نجــات دهــد.« بــرای دوســتان خــدا و 

دوســتاِن دوســتاِن خــدا دعــا کنیــد.

)کتاب فیضی از ورای سکوت، صص86-84(

اگــر بــرای مســلمانان چیــن دعــا نکنیم، مســلمان 
نیســتیم! / اثــر انفجارهــای بغــداد در تــوان تدریس 

آیت اهلل بهجت)ره(!
ــۀ  ــا هم ــان: او ب ــورد پدرش ــت)ره( در م ــه بهج ــت لل ــر آی پ

مســلانان مهربــان بــود، بیشــر از آنچــه بــرای خــود بــود. 

ــم مســلان  ــا نکنی ــن دع ــرای مســلانان چی ــر ب می گفــت: »اگ

ــتیم«. نیس

»در  می گفــت:  بــود.  او  گرفتــاری  مســلان ها،  گرفتــاری 

شــِب قدر، کّفــار چیــن بــرای دعــا مســتحق ترند. آخــر، راه نیافتــه 

ــاری در  ــر انفج ــود. اگ ــک ب ــه رشی ــم هم ــا غ ــد«. ب و گم راهن

بغــداد اتّفــاق می افتــاد انــگار کــه در میــان اقوامــش بــوده. در 

درس و مطالعاتــش اثــر می گذاشــت و آن روز، در اســتفتائاتش 

تــوان کمــری داشــت. مشــهوِد همــه بــود.

)عبد محبوب، ص21(

آیــا درســت اســت در حالی کــه شــیعیان در 
ــه هســتند، بنشــینیم و در مســتحبات  معــرض حمل

بحث کنیم؟!
آیــا درســت اســت در حالی کــه شــیعیان در معــرض حملــه 

هســتند و بــه نابــودی کشــانده می شــوند، در مســتحبات تأمــل 

ــای هــر روز و  ــالً حــرضت صــادق)ع( در دع ــا مث ــه آی ــم ک کنی

بعــد از هــر فریضــه مــاه رجــب یــا َمــن أرجــوه لــکّل َخیــٍر، از 

اول دعــا انگشــت ســبابه خــود را حرکــت مــی داد، یــا فقــط در 

هنــگام گفــن جملــه یــا َذا الَجــالل َو اإلکــرام؟

بــا اینکــه »یَلــوُذ ِبَســّبابته الُیمنــی«؛ )بــا انگشــت ســبابۀ دســت 

راســت اظهــار تــرضع و مســکنت می منــود( قیــد دعــا نیســت، 

بلکــه امــر راجحــی اســت کــه در متــام ادعیــه می شــود انجــام 

داد. آیــا نبایــد ناراحــت باشــیم و دعــا کنیــم و فــرج مســلانان 

را بخواهیــم؟ هنگامــی کــه یــک خلخــال از پــای ذمّیــه ای بیــرون 

آوردنــد، حــرضت امیــر)ع( فرمــود: »َفلَــْو اَنَّ اْمــرَءاً ُمْســلِاً مــاَت 

ِمــْن بَْعــِد هــذا اََســفاً مــا کاَن ِبــِه َملُومــاً،« اگــر شــخص مســلانی 

ــه هیچ وجــه  ــن ماجــرا جــان دهــد، ب ــر ای ــی ب از شــدت ناراحت

ســزاوار مالمــت و سزنــش نیســت. یعنــی اگــر مبیــرد، جــا دارد!

)در محرض بهجت، ج2، ص329، نکته1125(

ــه مقصــد  ــور مســلمانان ب ــه ام ــام ب ــدون اهتم ب
نمی رسیم

ــه  ــزل بربیــم و در عین حــال ب ــه من ــار ب ــا می توانیــم ســامل، ب آی

امــور مســلانان و مؤمنیــن بی تفــاوت باشــیم؟! آیــا امــکان دارد 

بــدون اهتــام بــه امــور مســلانان، بــه مقصــود برســیم؟

)در محرض بهجت، ج۱، ص۵۱، نکته67(


