نشست علمی -پژوهشی
دعا،نیایش و سبک زندگی مهدوی
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شناسنامه نشست
شماره نشست21:
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی ربانی میانجی
تعداد شركت كنندگان 033 :نفر
زمان :دوشنبه مورخ 2030/21/12
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی
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اهم اقدامات انجام شده:
 .1هماهنگی با استاد و دعوت از استاد جهت حضور در نشست؛
 .2هماهنگی با مرکز مهدویت و آینده پژوهی؛
 .3سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .4اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .5هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛

 .6ثبت و ضبط نشست؛
 .7پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .8تهیه گزارش نشست.
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اهم مباحث:

در این نشست به نقش دعا و نیایش در سبک زندگي مهدوی ميپردازیم و سرفصلهایي جهت
فعالیتهای پژوهشي محققان بیان ميداریم.
یكي از مسائلي كه باید در دعاها و فعالیتهای دیني خود مدنظر قرار دهیم ،این مطلب است كه از
خدا بخواهیم فعالیتهای ما را مبارک و با بركت قرار دهد .یكي از توصیههایي كه بزرگان بیان
ميدارند این نكته است كه از خدا بخواهید به كار و فعالیت شما بركت عنایت نماید.
در خصوص دعا كتب زیادی وجود دارد اما برخي از آنان مبارک و مایه تبرک واقع شده است.
در اهمیت دعا مطالب بسیاری وارد شده است ،ازجمله این كه دعا را قرآن ساعد معرفي نمودند
چرا كه همانگونه كه قرآن بر ما نازل شده و دستورات دیني ما را بیان مينماید ،دعا نیز به بیان
اعتقادات و مسائل ریز دیني ميپردازد.
در باب اهمیت دعا ميتوان بیان داشت :دعا سپر مومن است ،قضا و قدر را تغییر ميدهد یا
برطرف ميكند .دعا عصاره عبادت ميباشد .رسول اكرم

ميفرماید :بزرگوارتر از دعا چیزی

نداریم.
با نگاه به سیره پیامبران ،نقش دعا را در زندگي آنان پررنگ ميیابیم .مطالعه زندگي آنان نشان از
از این مطلب دارد كه بخش عظیمي از زندگي روزانه تمامي انبیاء ،اولیاء و اوصیاء به دعا
اختصاص یافته است .قرآن كریم نیز بر این امر تأكید دارد و بیان ميدارد كه انسان باید سهم
عظیمي از اوقات زندگي خود را به دعا و نیایش بپردازد و خدا را به صورت موجود غني ببیند و
خودش را در مقام فقیر و سائل قرار داده و استدعا و اظهار عجز نسبت به ساحت مقدس ربوبي
نماید .باید جایگاه احتیاج انسان به خدا و عجز او در زندگي افراد پر رنگ بوده و به صورت
سرفصل و شاخص در زندگي ما وجود داشته باشد.
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در قرآن اعتنا و تأكید براین مطلب وجود دارد و نمونههایي از دعاهای انبیاء را بیان ميدارد .به
عنوان مثال درباه حضرت آدم

ميفرماید :ربنا انا ظنمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و

و حوا

ترحمنا لنقولنّ من الخاسرین(.سوره اعراف ،آیه  ).21یكي از مهمترین ویژگيهایي كه در داستان
آدم و جبهه مقابل وی وجود دارد ،وجه دعا كردن و اظهار عجز و نیاز به سوی درگاه حق ،محتاج
و مسكین فرض كردن خود و پناه بردن به خدا ،ميباشد در حالي كه جبهه مقابل سركشي و
استكبار ورزیده است.
آمده است :فدعا ربه اني مغلول فنتصر .....؛ خدایا من در میان این

در داستان حضرت نوح

قوم مظلوم واقع شدم ،تو مرا یاری رسان.
حضرت ابراهیم

به عنوان پیامبر قهرمان بت شكن است بسیار اهل دعا و نیایش بودند .ایشان

از خدا درخواست اوالد ميكنند كه امام باشند.
در خصوص حضرت موسي اولین درخواست پس از نبي شدن ایشان دعای وی است و
ميفرماید :رب الشرح لي صدرک  ....یا پس از سفر ایشان به خدمت حضرت شعیب و كمک
موسي به دختران شعیب دست به دعا برميدارند و ميفرماید :خدایا به هر چیزی كه تو عطا
فرمودی ،احتیاج دارم .حضرت یونس

زماني كه گرفتار ميشود متوجه دعا ميشود و

ميفرماید :فظنون اذ ذهب مغاظبا فظن . ....
دعا كردن یكي از سیرههای پیامبراكرم

است .ایشان در جنگها پس از تنظیم آرایش سپاه

دست به دعا برميداشتند.
در سیره امام علي

داریم؛ كان علي

رجل دعّا؛ امام علي

شبانه روز را به دعا اختصاص ميدادند.
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اهل دعا بودند و اوقاتي از

در عصر روز عاشورا در لحظات آخر كه امام حسین

محاصره شدند و تمامي اقربا و

عشیرهشان به شهادت رسیدند .حضرت علي بن الحسین

نقل ميكند كه پدرم وارد خیمه من

شدند درحالي كه بدنشان زخمي بود و از آن جراحت ها خون فواره ميزد .ایشان باالی سرم
قرار گرفتند و دعای غریق را تعلیم نمودند.
و پیامبران اكرم

با توجه به بحثي كه در خصوص سیره دعایي ائمه

اشاره شد ،وارد بحث

مهدویت با نگاه به دعا ميشویم و بیان ميداریم در عرصه مربوط به وظایف منتظران چند نكته را
تأكید مينماییم و وظایفي را برای منتظران برميشماریم:
 -2معرفت به امام زمان(عج)؛
 -1به یاد حضرت بودن؛
 -0دعا كردن برای حضرت؛
 -4رعایت تقوای الهي؛
 -2صدقه دادن.
در خصوص دعا سفارشهای فراواني داریم كه به دعا كردن برای حضرت توصیه مينمایند.
یكي از سر فصلهای مهمي كه در دوران غیبت بیان فرمودند ،دعا است و این دعا كردن یک
وظیفه مهم ميباشد.
دعاها در دوران عصر غیبت برای حضرت به دوگونه ميباشد:
 -2دعاهایي برای حضرت و در رابطه با حضرت
 -1دعاهایي برای خودمان كه در خط دین و صراط مستقیم باشیم و از طریق حق و هدایت
خارج نشویم .مثل دعای یا اهلل یا اهلل یا اهلل یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي
علي دینک .كه خوب است در صبح و عصر تالوت شود .این دعا موجب ميشود كه
انسان از صراط مستقیم منحرف نگردد.
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حال در این عصر حاضر كه پر است از فتنهها و كجرویها ،چه كنیم كه محفوظ بمانیم؟ یكي
از راهكارها پناه بردن به این ادعیه ميباشد .راهكار دیگر این كه مواظب باشیم حلقه
ارتباطي با حجتهای دین قطع نشود.
عرصه دیگر ،دعای انسان برای حضرت ميباشد .ادعیههایي كه خاص حضرت وارد شده،
دعا برای سالمتي حضرت مثل دعای فرج و  . ....چرا كه حضرت بقیه اهلل اعظم(عج) انساني
است كه روی زمین زندگي ميكند و احتمال بیماری و  ...در ایشان وجود دارد .بنابراین ما
وظیفه داریم برای سالمتي وجود نازنین ایشان دعا كنیم.
عرصه بعدی ،دعای برای نصرت حق و تحقق حاكمیت دین و مومنان ميباشد .این وعده
خداست و عین حق ميباشد پس باید دست به دعا برداریم و دعا نماییم.
عرصه دیگری كه ميتوان اشاره نمود ،دعا برای پاک شدن زمین از وجود ناپاكان ،ظالمان و
ستمگران است.
انسان منتظر باید همواره به یاد موعود و منجي بشریت بوده و برای سالمت و ظهور ایشان
دعا نماید.
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