
 دعای امام

و  نداندمی خو ییدر سجود خود دعاحضرت که علیه السالم معاویه بن وهب نقل می کند از حضرت صادق 

ه ما را ب رداند وگدلها را روشنی بخشیده و روح را آرام و عقیده را ثابت می علیه السالم این دعای امام 

 :چنین بودو دعای امام ...  !کنداسراری متوجه می 

ما را  ادی وی که ما را به کرامت و فضیلت و وصایت مخصوص گردانیدی و به ما وعده ی شفاعت دیای خدا

 !از علم به حوادث گذشته و آینده مطلع ساختی و دلهای گروهی از مردم را متوجه ما ساختی

 وضرت جان حارت آن زی که در راهِالسالم ماعلیهعلی مرا و برادرانم را بیامرز و بر زوار قبر جدم حسین بن 

ره ی ما ه درباکبرای امیدواری و رسیدن به فضل تو  علیه السالم. زوار امام حسین مال دادند رحمت فرست

ه از کروری سُ ما و اینک به خاطر این فداکاری ها و اجابت امر ،انجام می دهی خود را به مشقت انداخته اند

 !مدار ا دریغپیدا شده بر این جماعت نظر خود ر صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول اکرم این جهت برای

ای دند و بربا این اعمال خود موجبات خشم دشمنان ما را فراهم کر السالمعلیه حسین زوار  ،خداوندا

شب  را دران و آن اکنون با خوشنودی خود بر آنان نظر مرحمت افکن ،خوشنودی تو این اعمال را انجام دادند

یاطین اران و شر ستمکاز شآنان را فات را در فرزندان و اعقاب آنها نیز قرار بده و باش و این صِ و روز حافظ

ندان خویشاو آنان از !می فرمودی مرحمت نماکه در حضر بر آنان عطا  بیش از آن، محافظت کن و در غربت

 .و فرزندان خود در راه ما گذشتند و فداکاری کردند

و آن 1 آن چهره هایی را که از تابش آفتاب سیاه شده است مورد رحمت و لطف قرار داده ،خداوندا

کشیده شده و آن ناله هایی که از آن علیه السالم گونه هایی را که روی تربت مقدس امام حسین 

 !بلند گردیده مورد آمرزش و مغفرت خود قرار ده

                                                            
، برای مصون ماندن از تابش آفتاب یا مشاهد مشرفه ، که گاهی زوارِشاید تذکر به این نکته خالی از لطف نباشد -1

ید الشهدا علیه السالم محافظت از پوست خود مراقبت هائی دارند که شایسته است در زیارت حرم مطهر حضرت س

  !گیرندمشمول این دعای خاص و ویژه نیز قرار  به نحوی عمل کنند که



وض حیامت از قروز  فدا شده و جانهای قربانی گردیده را در انِاز تو درخواست می کنم که این ابد ،خداوندا

 ! ...کوثرسیراب گردانی

به شگفت آمد، حضرت علیه السالم هنگامی که معاویه بن وهب از این درخواست های حضرت صادق 

در آسمان دعا می کنند بیشتر از آنهایی هستند که علیه السالم کسانی که برای زوار امام حسین  :ندفرمود

  2می نمایند.ر زمین برای آنها دعا د
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های فراوانههی را در طههول زنههدگی متحمَّههل شههد و بههه خههاطر سههختی او... : (ق1۳۹1-1۳16) ممُقَههرََّای پیرامههون زنههدگی مرحههوم نکتههه 

رگههز اش از دنیهها و زخههار  آن بسههنده کههرده و هاز مادیههات و حههدَّ نیههاز خههروری خههود و خههانواده انههد ِ مناعههت طبعههی کههه داشههت بههه

 .اعتکا  و عبادت بود، معلیهم السال علوم اهل بیتو دلخوشی او، تدریس  القهاندوزی نبود. تنها عدنبال ثروت

ر هههای مشهههور بههود و از طههر  مراجههع عصههرش پیشههنهادهایی مبنههی بههر نماینههدگی آنههان دمقههرَّم بهها ایههن کههه در زمههان خههود از چهره

ههها را آمههد هرگههز آنتغییراتههی بههه وجههود می ش نیههزبههول بههه طههور قطههع در زنههدگی دنیههوی ادر صههورت قو شههد شهههرها بههه او داده می

ها وسهیاگهر بهرای نفهس آدمهی در زنهدگی وفهور و آسهایش فهراهم شهود، نفهس از بواله»گفهت: کرد و در ردَّ ایهن پیشهنهادها میقبول ن

 «.رو بردفدارد و چه بسا انسان را در چیزهای دیگری دست برنمی

 


