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نگاه

راههایی برای همراهی فرشتگان
کوچک در شبهای قدر
یکی از اعمال عبادی مهم در اینماه که تأثیر بسزایی در سرنوشت
افراد دارد و بهتر است از دوران کودکی زمینههای آن فراهم شود،
احیاي شبهای قدر است .بیدارماندن در شبهای قدر و شرکت
در مراسم ویژه این شبها برای کودکان جذاب است .اگر تمایل به
بیداری و حضور در این مراسم دارند مانع آنها نشده و همراهیشان
کنیم .حتی میتوان قرآنهای کوچک برای کودکان تدارک دید تا
این همراهی کاملتر شود.

روشنا

مرا از فضلت بهرهمند کن

دعا بهترین اتصال میان خدا و انسان است

ت و دوم
دعای روز بیس 

خدایا! در اینماه درهای احسانت را به روی من بگشا و برکاتات را
بر من نازل فرما و به انگیزههای خشنودیات موفقم بدار و در میان
بهشتهایت جایم ده،ای برآورنده خواهش درماندگان!

دعا ،از مهمترین و محکمترین راههای نزدیک
شدن انســان به خداوند است؛ راه روشنی که
گزارش
انسان سرگردان و سرگشته و متحیر را به آرام
و قرار میرساند؛ مسیری که قدم گذاشتن در آن ،هم بیش
از پیش خدا را به انسان نشــان میدهد و هم انسان ناتوان و
حقیر در برابر عظمت خــدا را بهخودش معرفی میکند .راه
استواری است که امیدواری را به انسان درمانده نشان داده
و بلند و رسا میگوید :نترس! من هستم ،دستت را میگیرم،
خواستهات را میدانم ،بخواه،صدایم کن ،من به تو نزدیکم،
نزدیکتر از خودت ،نزدیکتر از رگهای گردنت ،بخوان مرا
تا اجابتات کنم.

دعا،همه امید است .تأکید بر انسان است تا خسته و ناامید نشود،تا رها
نکندتا نترسد.حتی توان برگشت و تغییر آنچه را که برایش مقدر شده
است دارد به شرط آنکه بخواهد .مرحوم کلینی در اصول کافی ،به نقل
از امام ســجاد(ع) میگوید :این یک حقیقت اســت که دعا و بال تا روز
قیامت با یکدیگر رفاقت کنند و این هم حقیقتی است که دعا بالیی را
که سخت محکم شده است بازگرداند .دعا،مسیری روشن برای رسیدن
به هدفی روشن است.
ترجمه و تفسیر متن؛ پیش نیاز خواندن دعا

«مهمترین وظیفه دعا این است که میان خدا و انسان اتصال برقرار کند،
خدا را به انسان و انسان را هم بهخودش معرفی کرده و نقاط ضعف و قوت
انسان را به او نشــان میدهد ».این تعریفی است که احمدرضا اخوت،
اســتاد تدبر در قرآن ،از نقش و وظیفه دعا بیان میکند .او با بیان اینکه
ادعیه ،متون شاخصی برای خودشناسی و خداشناسی است برای داشتن
درکی بهتر از خواندن دعا و متون آن به همشهری میگوید«:بهتر است
قبل از اینکه دعا را چه برای ثواب چه با هــدف دیگری که میخواهیم
بخوانیم ،ترجمه و محتوای آن را مورد مطالعه قرار دهیم که این ازبهترین
مطالعات است ».بهگفته این اســتاد قرآن ،دعای جوشن کبیر ازجمله
دعایی اســت که بایدپیش از خواندنش ،ترجمه و تفسیر آن را خواند و
مورد تدبر قرار داد تا بدانیم در مورد خداوند چه گفته و چه میخواهد.
با این کار ،هنگام خواندن دعا آمادگی بیشــتری داشته و در زمان دعا
از این آمادگی بیشــتر بهرهمند خواهیم شــد .به تعبیر او بعضی دعاها
نیزمناسبتی است و بعضی دیگر عمومی و غیرمناسبتی.اخوت میافزاید:
«دعاهای مناسبتی مانند کالس درس است ،شبیه به موقعیتی همچون
اردو است اما دعاهای عمومی مربوط به موقعیت خاصی نیست و در همه
حال میتوان آن را خواند .خواندن همین دعاهای عمومی و غیرعمومی
موجب جلب شدن بسیاری از مواهب و عنایات به سمت ما خواهدشد».
دعاهای روزانهماه رمضان؛ دایرهالمعارف مقصدشناسی

ماه رمضان جز آنکه خود یکی از ماههایی است که دعا در آن بسیار

عکس :همشهری /امیرپناهپور

اگر شــما کودک نوپایی داشته باشــید کارتان از برخی جهات
راحتتر است .میتوانید ســاعت خواب کودک را بهنحوی تنظیم
کنید که در طول روز به قدر کافی استراحت کند تا شب را همراه شما
و در محیط بیرون از خانه بیدار بماند .بهخاطر قرارگیری کودک در
یک جمع بزرگ در این مراسم ،اگر به اندازه کافی استراحت کرده
باشد و چند همبازی کوچک هم پیدا کند ،میتوانید مطمئن باشید
که برای ساعات طوالنی خیالتان از بابت بهانهگیری او راحت خواهد
بود و میتوانید با آسودگی به عبادت و انجام اعمال این شب بپردازید.
برای سرگرمکردن کودک خود میتوانید مقداری وسایل بازی او
را همراه خود ببرید .اما توجه داشته باشید که از وسایل بیصدا و نرم
استفاده کنید که موجب مزاحمت برای دیگران یا آسیبرساندن به
کودک نشود .یک وسیله بسیار مفید و مهم در چنین موقعیتی چند
کاغذ و مداد است تا وقتی مشغول خواندن دعا هستید کودکتان
هوس گرفتن کتاب دعای شــما یا خطخطی کردن آن را نکند و با
وسایل خودش سرگرم شود.
بهتر است یک بالش و پتوی کوچک همراه خود ببرید تا درصورت
به خوابرفتن کودک بتوانید جای مناسبی برای او فراهم کنید.
قبل از خارجشدن از خانه حتما پوشک بچه را تعویض کنید و به
اندازه کافی به او غذا بدهید .کودکی که خوب خورده باشد ،جایش هم
تمیز باشد سرحال است و کمتر شما را اذیت میکند .البته از بردن
غذای اضافی و پوشک نیز غافل نمانید!
اگر کودک شما هنوز نوزاد است ،بهتر است گوشگیر همراهتان
باشد .نوزادان از صدای بلندی که در مساجد و اماکن دیگر برگزاری
مراسم قدر وجود دارد ،آزرده شده و شــروع به بهانهگیری و گریه
میکنند.
سعی کنید در مسجد یا حسینیه جایی را برای نشستن انتخاب
کنید که به سرویسهای بهداشــتی نزدیک باشد تا در موقع لزوم
خودتان و فرزندتان اذیت نشــوید .برای فرزندانتان نوشــیدنی و
خوراکیهایی که دوست دارند ببرید تا هم گرسنگی آزارشان ندهد
و هم سرشان گرم شــود .صبور باشید و بدانید اگر حتی نتوانستید
همه اعمال شب قدر را به جا بیاورید بهخاطر حضور بچهها از برکات
معنوی این شبهای عزیز بهره خواهید برد.
آمادگی این را داشته باشــید که بین مراسم ،فضا را ترک کنید.
بعضی بچهها طاقت حضور طوالنی در مراسم را ندارند و اصرار ما به
ادامه حضور ممکن است آنها را از این مراسم دلزده کند.

بخوانید مرا...
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مورد تأکید قرار گرفته ،هر روزش نیز دعایــی منحصربهفرد دارد.
ادعیهای که هر کدام شامل درخواستهایی از خداوند متعال است
و مجموعهای منحصربهفرد شــمرده میشود .استاد اخوت در مورد
30دعایماه مبارک رمضان میگوید«:دعاهای ماه مبارک نشــان
میدهد انســان چه مقاصدی را باید در زندگیاش مورد توجه قرار
دهد.باید این 30دعــا را مطالعه کرد ،مقاصد آن را اســتخراج کرد
و در مســیرش قرار گرفت.این 30دعا ،دایرهالمعــارف خوبی برای
مقصدشناسی است.

آداب دعا کردن

مکث

دعای شبهای آخرماه رمضان هم امیدبخش است و اگر فردی مسیر
زندگیاش را اشتباه رفته باشد ،امید بازگشت به او داده میشود.اگربنا
بوده نامش در فهرست تیرهبختان قرار گیرد ،خط خورده و در میان
سفیدبختان قرار میگیرد.این روند ادامه دارد تا به دعا و نماز ویژه عید
فطر میرسیم که انسان را به صالحین و مخلصین گره میزند،به آنها
که اهل عصمتند و دنبال گناه نمیروند.ماه رمضان بهگونهای است که
انسان اگر با خداعهد ببندد ،پاکدامنی را دریافت میکند ،پاکدامنیای
که به این راحتی از بین نمیرود».

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند«:دعایی که با بســماهلل الرحمن الرحیم آغاز شود ،رد نمیشود ».هنگام دعا کردن،توجه قلبی وجود داشته
باشد.بهگفته امیرالمومنین علی(ع) خداوند بزرگ ،دعای دلی را که غافل و مشغول باشد نمیپذیرد .همچنین بهتر است هنگام دعا کردن
دستها رو به آسمان بلند شود ،این خصلت پیامبر خدا بوده و امام صادق(ع) در مورد حکمت آن میفرمایند« :هرگاه بنده دستهایش را
بهسوی خدا باال ببرد خداوند آنها را خالی برنمیگرداند ».در مورد زمان دعا کردن نیز توصیههایی شده است ،هرچند که درهای رحمت الهی
همیشه به روی بندگان باز است اما بهگفته معصومین در بعضی زمانهای خاص ،احتمال استجابت دعا بیشتر است.
این زمانها عبارتند از:ماه مبارک رمضان و بهویژه شبهای قدر ،روز عرفه ،عید فطر ،عید قربان،عید غدیر ،شبهای جمعه ،ایام البیض در 3
ماه رجب،شعبان و رمضان ،روزهای تولد و وفات امامان معصوم ،هنگام بارش باران ،بین الطلوعین ،بعد از تسبیح حضرت زهرا(س) در نماز،در
قنوت .از امام صادق(ع) نیز نقل شده است که دعا در سه وقت مستجاب خواهد شد ،بعد از نماز واجب ،هنگام آمدن باران و هنگام ظاهرشدن
نشانهای از طرف خدا برای بندگان خود .هر چند مکان نیز مانند زمان شرطی برای متوســل شدن بندگان به خداوند نیست اما براساس
احادیث نقل شده از معصومین(ع) هرچه مکان مقدستر باشد احتمال اســتجابت دعا نیز بیشتر است .مکانهایی همچون مکه،مدینه،
مساجد،امامزادهها ،در جوار بارگاه ائمه معصوم(ع) ،در جوار بارگاه رسول اکرم(ص) ،درجوار مرقد مطهر سیدالشهدا حسین بیعلی(ع).
جز اینها مواردی نیز عنوان شده که رعایت آنها در استجابت دعا مؤثر اســت.یکی از آنها دستهجمعی دعا کردن است .از امام صادق(ع)
نقل شده است که هرگاه امری پدرم امام باقر(ع) را محزون میکرد زنان و کودکان را جمع کرده و دعا میکردند و آنها آمین میگفتند.یکی
دیگر از این موارد،واسطه قراردادن اهلبیت(ع) است تا خداوند حاجات بندگانش را به واسطه اولیای مقربش به اجابت نزدیک کند.رسول
اکرم(ص) میفرمایند« :مرا در اول و وسط و آخر دعا قرار دهید ».جز عواملی که موجب سرعت بخشیدن به اجابت دعا میشود،عواملی نیز
وجود دارد که مانع اجابت دعا هستند .ازجمله این عوامل عبارتند از:گناه و تقاضای امر محال یا غیرجایز است .با همین تفاسیر برای دعا
کردن 5مرحله عنوان شده است که بهترتیب عبارتند از :توبه کردن از گناهان ،شکر نعمتها ،صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ،دعا کردن
و حاجت خواستن و باز صلوات بر محمد و آل محمد(ص).

«فضل» آن نعمتها و احســانهایی اســت که خــارج از حد
استحقاق انســان ،خداوند روامیدارد .هرچه که او بدهد ،همه
«لطف» است و «فضل» ،جود است و کرم .دل باید با نور معرفت
شکافته شود تا شیرینی یاد خدا و موهبتها و «فضل» پروردگار
در آن جای گیرد«.برکت» ،ثبوت و دوام خیر خداوند در یک چیز
است .آنچه دارای خیر ماندگار و ثابت است ،یعنی موضع خیرهای
الهی .خواسته ما از خداوند ،آن است که برکات خویش را در این
روز وماه بر ما فرستد و آثار خیر جاودانه را برای ما عنایت کند تا
برکت در زندگیمان جاری شود .این چندمین باری است که در
دعاهای روزانه اینماه مبارک ،از پروردگار خواستهایم به ما توفیق
دهد تا طبق رضای او عمل کنیم و موجبات خشنودی او را فراهم
کنیم .توفیق برای موجبات رضایت حق ،در سایه ایمان و عمل
صالح بهدست میآید .سررشته توفیق هم در دست خداست .اگر
بنده طبق خواسته خدا زندگی میکند ،گوش به فرمان و مطیع
«امر» است .خداوند هم خودش راه را نشان میدهد ،پس باید «ابن
استاد جواد محدثی
		
السبیل» شد و به راه افتاد.

راهنما

لبخندهای ماه
کتاب «لبخندهــای ماه»،
اثر مرتضــی دانشــمند با
تصویرگری شیوا ضیایی از
سوی انتشــارات ســروش در 20صفحه منتشر
شده است .این کتاب دربردارنده 7داستان کوتاه
از گفتارهــا و کالم مهربانان ه حضرت محمد(ص)
اســت که لبخند را بر لب کودکان نشــانده و آنها
را با پیامبر دوســتیها بیشتر آشنا میکند.کتاب
لبخندماه از منابع حدیثی معتبر اخذ شده و شاید
جزو نخستین کارهایی باشد که با زبان و بیانی ساده،
مزاحهای پیامبر(ص) را بــرای کودکان به تصویر
میکشد .داستانهای آموزنده و زیبای این کتاب
برای کودکان دبستانی لذتبخش و جالب است و
مفاهیمی مهم و مذهبی را با تصاویری جذاب به آنها
میآموزد.آقای گلنشان ،پیرزنها جوان میشوند،
آقای دو گوشان ،چهکسی این مرد را میخرد؟ ،مرد
چشمسفید ،بار حلیم و خوردن با یک طرف دهان
عناوین داستانهای این کتاب هستند.

