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 اهميت دعا برای رفع گرفتاری مسلمانان )/ ع(دانشگاه امام صادق

 ۀ که در محاصريیها  مثل مسلمانديشما با! ها جوان :پناهيان
 هللا تيآ/ !ديتان را در محاصره بدان  هستند ناموسها یداعش
 همه ني رفع ای است که برایچقدر رحمت خدا شامل کس: بهجت

 که به ديباور کن/ د و تضرع کنهيابتالئات مسلمانان گر
 ني مظلومیاگر برا/  رفع بال خواهد شدني شما از مسلمیدعا

 !»مي هستینيحس« که مييگو ی دروغ مم؛ي نکنهيمنطقه گر
به اهميت دعا براي مظلومـان و و نقـش آن    –) ع( در بخشي از سخنراني خود در چهارمين شب دانشگاه امام صادقانياالسالم پناه  حجت

  :خوانيد خودمان اشاره كردند كه اين بخش را در ادامه ميهاي  در كاهش رنج

همه  ني رفع ای براکسی است که شامل رحمت خداچقدر : هللا بهجت آيت
  مسلمانان گريه و تضرع کندابتالئات

       ـ      هايي كه قبال از آن صحبت كرديم، راه براي اينكه بتوانيم از رنج عبور كنيم، عالوه بر راه راي عبـور از  هاي ديگـري نيـز هـست كـه ب
هر وقت اين وظـايف بـر سـر راه شـما قـرار گرفـت،                ...  ها، ما توصيه شده است؛ از جمله صدقه دادن، زكات دادن، خوبي كردن و               رنج

هاي درستي است، اما آن راز        طور كه بيان شد، همة اينها راه        هايي است براي برطرف كردن رنج و بال؛ و همان           اينها راه . انجامشان دهيد 
 .پردازيم مي» راز«شاء اهللا در جلسة بعد به آن  ان. دهد آيد و همة اينها را پوشش مي آن راز مي !نيست

 را دربـارة   ) ره(اهللا بهجـت    خواهم بخشي از سخنان آيت       مي . مسلمانان است  ي رفع گرفتار  يدعا برا « عبور از رنج،     يها برا    از راه  گري د يكي
 اسـت كـه     يچقدر رحمت خداوند شـامل كـسان      «: فرمايد  ايشان مي  .خدمت شما بخوانم  » لزوم دعا و تضرع براي رفع گرفتاري مسلمين       «
در (»! و تضرع و ابتهال كننـد هي گرشود ي وارد مماني مسلمانان و اهل اي كه برايي همه ابتالئات و بالهاني رفع اي نباشند، و برا   تفاوت يب

ـ  اهي چرا در سوركه كند هي خدا زار زار گر ة خان  درِ ندي بنش  كه شود ي م يرحمت خدا شامل كس   يعني  ) 1/187/بهجتمحضر    دارنـد  قـدر  ني
  !كشند؟ ي همه مردم را مني دارند امني و ني چرا در بحر!كشند؟ ي همه مردم را منيچرا در عراق دارند ا! ؟كشند يممردم را 

   ات   چهـره ي كار را نكنـ ني ا اگر! كنيد و ابتهال تضرعد،ي كنهي گر. داشته باشيد توجهبه اين مسائلحتماً ، ها ي عزادارو در  تان  ئتيشما در ه
  !شود ي خدا زشت مشيپ

 هستند ها ی داعشۀ که در محاصرهايی مسلمان مثل دي شما با!ها جوان
 ! بدانيدتان را در محاصره ناموس

    آنان  ي از جانب ما به سو     يار كاش آن هنگام كه گرفت     ي ا ؛فلوال اذ جائهم بأسنا تضرّعوا    -  ديفرما يخداوند م «: فرمايد  ايشان در ادامه مي 
ـ و مـا با   !  ماسـت  ي او ابـتال   ي مبـتال بـشود، ابـتال      ني در چـ   ي اگر مسلمان  - كردند ي م ي تضرع و زار   آمد يم  خـود را مثـل او گرفتـار         دي

 )همان(»!ميبدان

 تـان را در       هـستند نـاموس    ها ي داعش ة كه در محاصر   كساني مثل   شهرهاي سوريه،  مردم مثل   دي شما با  !ها  جوان
 متـصل   )ع(ني بعد فكر كند كه با امام حـس        و) ع(نيحس نباشد برود مجلس امام      رتيغ ي ب يكس! ديه بدان محاصر

 دارنـد بـرادران شـما را        )ع(ني كه بخاطر حـس    اي  ه زمان ني در ا  ؛ داشته باشد  يگري رنگ د  دي ما با  يها  ئتيه! شد
 ! كنند يعام م قتل
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 تضرع نکنيد، اگر برای رفع گرفتاری مسلمين دعا و): ره(هللا بهجت آيت
 ! بر سر خودتان هم خواهد آمد

  كاي به ظلم صدام و آمر     انيعياكنون مردم عراق و ش    « :نديفرما يبعد م و   خوانند ي را م  يفي شر ثي حد كي يگري د ةدر جمل ) ره(آقاي بهجت 
 ندارند يها نه مقرّ آن. بارد ي بر سر ما م كأنّه بالم،يها بگذار  آنيجا اگر ما خود را به. بارد يو متّحدانش گرفتارند، و بال و آتش بر سرشان م

 مبـتال و گرفتـار      گونه  نيها ا    درست است مسلمان   ايآ.  خود بدون نفت و آب و برق و نان هستند          يمعاش هم ندارند، و در سرا     . يو نه مفرّ  
 مگر امور ما ست،ي نيكيمگر صاحب كار ! م؟ي حال دعا و توسل هم نداشته باشي و حتّمي دست بگذاري و دست روميباشند و ما غافل باش

 و او را    ميكنـ  ي و بالهـا از او اسـتمداد نمـ         دي و در رفـع مـشكالت و شـدا         ميشو يپس چرا به او متوسل نم     ! ست؟ي ن يكيها به دست      و آن 
 كي بـا مـا شـر      بير مصا  شما هم د   م،ي كه فردا هم اگر ما گرفتار شد       ني ا يعني م،ي نباش كيها شر    آن بياگر امروز ما در مصا    ! م؟يخوان ينم

 )3/229/در محضر بهجت(»!دينباش

 ـ  شـد تـا دو روز ا       ي انفجـار  كي بغداد   گفت ي در اخبار م   فرمودند يشان به بنده م     آقازاده. زند ي عارف كامل دارد م    كيها را      حرف نيا  شاني
 ديـ خواه ي م »!كشند ي دارند آدم م   جور ي چ دينيب يم«: گفتند  مي كردند، ي وسط درس، درس را قطع م      يا   دفعه كيبعدش  ! حالش ناجور بود  

 ك؟ي از نزدديني عارف را ببكي ي زندگكي

 خواهد هم بر سر خودتان ها  و گرفتاري ها بالني ادي نكن و تضرع دعابال و گرفتاري مسلمين ياگر براكنند كه  تصريح مي) ره(آقاي بهجت
 )2/38/در محضر بهجت(!ديالاقل دعا بكن ،آمد

 م،ي پشه قرار و آرام ندارکي شيونه ما که از نچگ): ره(آيت هللا بهجت
 !؟زدي و بال و عذاب بر سر مسلمانان برري همه تني اميشو یحاضر م

    ـ بـا ا .  كشتن هـزار گوسـفند اسـت   ريكشتن هزار نفر در جبهه نظ: نقل كردند كه«: فرمايند  در جاي ديگري مي  متـأثر  چي حـال، مـا هـ   ني
بسا باالترها هم متأثر   بلند نشود و اصالً متأثر نشوند، و چهادي سروصدا و فر،ي و از كسديايسر تو ب خوب است فردا هم بال بر اي آم،يشو ينم

 پس چـرا بـر   م،يشو ي كك و پشه ناراحت مكي دني و از گزم،ي قرار و آرام ندارردي ما را گاز بگيا  اگر مورچه  ؟يشو ي ناراحت نم  ايآ. نشوند
 م،ي پشه قرار و آرام نـدار      كي شي چگونه ما كه از ن     م؟يشو ي ما ناراحت نم   ي ول بارد ي و موشك م    و هوا آتش   ني و مؤمنات از زم    نيسر مؤمن 
 )316/ 2/در محضر بهجت(» !زدي برسلمانان و بال و عذاب بر سر مري همه تني اميشو يحاضر م

ثواب  / رفع بال خواهد شداز مسلمين شما یبه دعاباور کنيد که 
 بگذاريد از مؤمنينتان را برای رفع بال  های روضه

    ي چـه كـسان  ديـ دان يم! مياوريحساب ب به» آدم« خودمان را  ومي كنهي گرم،يل بشوس متوي محافل معنوني ا درم،يخب ما االن فرصت دار 
مـا   حرف ي ك!؟كاره هستيم  چه عالم اينما درمگر « نديگو يم! كنند ي كه خود را آدم حساب نم      يكسان كنند؟ ي نم هيها گر    مظلوم ني ا يبرا

 »!دهد؟ يرا گوش م

      ثمـر    ها بـي    به دعاي تك تك شما، تك تك آن گلوله         .خواهد شد - از مسلمين و مظلومين منطقه    -  رفع بال  شما يبه دعا بايد باور كنيد كه
ـ       تان را براي رفع بال از مؤمنين        هاي  خودتان را آدم حساب كنيد؛ از همين امشب، ثواب روضه         ! خواهد شد  شود در  بگذاريد، كه اگر رفع بال ب
شـود و بعـد حـضرت         كمااينكه در روايات ظهور هم آمده كه چنين مشكالتي در منطقه ايجاد مي            !  تعجيل خواهد شد   شاءاهللا  إنظهور هم   

 . خُب اين يعني ما بايد خودمان را براي برطرف كردن اين مشكالت آماده كنيم! آيند مي
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 ینيحس«که  مييگو ی دروغ منکنيم؛ هي منطقه گرني مظلومیبرااگر 
 !»ميهست

     ينيحـس « مييگـو  يمكه   مييگو ي دروغ م  نكنيم، پس ما   هي منطقه گر  ني مظلوم ني ا ي برا ،ها   كردن هي و گر  ها يزن  نهي س و ها  ئتيهاگر ما در 
 ! شد؟مي چه خواهگريدانجام ندهيم، ن دعا را هم ي هم اگراند،  خواسته و تضرع از ما فقط دعاحاال كه! »ميهست

 ـ يخ! تواننـد  ينماما   كنند،   يعزادارو   نندي مثل شما بنش   يورط ني دوست دارند ا   شان يها يلي به شماست؛ خ   اندشي منطقه ام  نيمظلوم  هـا  يل
ـ   ه كـرد  ي خـداحافظ  شـان  ي، با پدر مادرهـا    اند  ه كرد ي خداحافظ شان يها  با بچه بلكه   كنند،   ياند عزادار   مثل شماها ننشسته  كه  هستند   د و  ان

در چنين شرايطي آيا درسـت اسـت كـه مـا     . كند مي اصابت  گلولهشان هاي  جاي سينه زدن، به سينه      و به  ،بجنگندند  ا  ه رفت ي عزادار يجا به
 ! هيأت بگيريم ولي براي اينها دعا نكنيم؟

  


