صفات الهی همنشین با حاجتها و استعاذههای معصومان^
(با تکیه بر کتاب عدّة الدّاعی)
سیّد محمّد کاظم

میرحسنی 8

معصومان^ در بسیاری از دعاهایشان ،اسامی و صفاتی از خداوند را همراه با درخواستشان آورده اند.
این روش چنان پراستفاده و جزو سیره همه اهل بیت^ بوده که میتوان آن را یکی آداب مورد
تأکید در دعا دانست .به نظر میرسد که میان درخواست ها و صفاتی که در کنار آن می آید ،رابطه ای
وجود دارد .برای پیداکردن این روابط گام نخست را میتوان با «گزارهیابی» برداشت؛ به این معنی
که فهرستی از صفات و اسامی الهی همنشین با درخواست ها ،تهیّه شود .پژوهش پیشِ رو درصدد
گردآوری این صفات و حاجات از کتاب «عدّة الدّ اعی» است .این کار از جنبه موضوع و ساختار نو
بوده و راه را برای تطبیق حاجت ها با صفات الهی همنشین آن باز میکند .مقاله کنونی در دو بخش
اسامی و صفات الهی همنشین با حاجتها و استعاذه ها را در قالب جدول ارائه میکند.

واژگان کلیدی
پناهبردن به خدا ،درخواستکردن از خدا ،ابن فهد حلّی  ،آداب دعا  ،کالم نقلی ،علوم و معارف دعا،
علوم و معارف حدیث

پیشگفتار
یکی از عناصری که در بیشتر دعاهای ائمّه^ دیده می شود ،صفات خداوند است که به
فراخور موضوعات مطرحشده در هر د عا به کار رفته است .پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این
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چکیده

پرسش است که بر پایه دعاهای معصومان^ هر حاجت یا استعاذه با چه صفاتی همنشین شده
است؟
می توان ادّعا کرد که گزینش یک یا چند صفت از میان صفات متعدّد خداوند از سوی
معصومان^ و قراردادن آن در کنار یک حاجت یا استعاذه ،داللت بر رجحانِ بهکارگیری چنین
صفتی در چنان موضعی داشته و حکایتگر گونه ای از ارتباط میان آنهاست .پشتوانه این مدّعا،
«علم» و «حکمت» اهل بیت^ است که ایشان را از ترجیح بدون مرجّح ،دور میدارد .از سوی
دیگر روش یادشده ،منحصر در کلمات معصومان^ نیست؛ بلکه عقال برای بهکارگیری صفات در
برابر مخاطب خویش ،سنخیّت و تناسب آن با سایر اجزای سخن را مورد توجّه قرار میدهند؛ در
غیر این صورت آوردن وصف را بیهوده و یا زیان بار به غرض گوینده می شمرند .این سیره ناشی ا ز
آن است که هر صفت ،اقتضائات و لوازمی دارد و عقال برای نف وذ و تأثیر بیشتر سخن سعی میکنند
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که آن را در نظر بگیرند .مثالً کسی برای درخواست طبابت از یک پزشک ماهر ،او را با اوصافی
همچون قدّ بلند ،سیمای خوش و صدای نیکو نمی ستاید؛ بلکه مهارت در طبابت ،تجربه و اموری
از این دست را مورد توجّه قرار میدهد؛ هرچند آن پزشک د ارای قدّی رشید و سیما و آوایی خوش

باشد .همچنین برای درخواست خطّا طی از یک خوشنویس بزرگ ،ماشین و خانه او را مدح نمیکنند،

بلکه خطّ وی را می ستایند و تراش قلم و کیفیت جوهر او را مدح میکنند.
نخستین گام برای اثبات این فرضیه ،بررسی دعاهای مأثور و تطبیق صفات همنشین با

حاجات و استعاذه هاست .نگاشته کنونی این گام را با کتاب عدّة الدّ اعی ابن فهد حلّی (م  118ق)
که از کتب مشهور دعا یی شیعه است آغاز می کند .این مقاله تنها همنشینی صفات با حاجات و
استعاذه ها را مورد توجّه قرار داده و به وادی ارتباط خاص میان برخی دعاها با برخی از درخواستها

وارد نمیشود؛ مثالً دعاهایی که صدور نخستین آنها برای برآوردهشدن حاجتی خاص بوده و همچنین
آیات و اذکاری که آثار و نتایج ویژه ای برای آنها بیان شده ،موضوع این نگاشته نیست.
در این نوشتار تمام صفات الهی که در نزدیکی حاجتها یا استعاذهها در یک فقره از دعا و با

سیاق واحد آمده باشند ،همنشین تلقّی میشود .این صفات چهار صورت میتواند داشته باشد :یکم،
یک صفت همنشین با یک حاجت یا استعاذه ؛ دوم ،یک صفت همنشین با چند حاجت یا استعاذه ؛
سوم ،چند صفت همنشین با یک حاجت یا استعاذه ؛ چهارم ،چند صفت همنشین با چند حاجت یا
استعاذه .همچنین از واژه «صفت»  ،معنای عام آن اراده شده و شامل اسمای الهی نیز میشود.
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بهره این مقاله تطبیق حاجت ها با صفات الهی است و ثمره عملی آن یادگیری روش
به کارگیری صفات الهی در دعاست .بدین معنا که دعاکننده می آموزد ،درخواست مدّ نظرش با کدام
صفاتِ الهی تناست داشته تا با آن صفات ،خداوند را بخواند .این پژوهش میتواند بخشی از آداب
دعا را نشان داده و روشی مأثور را برای چگونگی دعاکردن در پیش چشمان مخاطب قرار دهد.
روش «گزارهیابی» که در این مقاله از آن استفاده شده ،میتواند راهی برای کشف میزان
سنخیّت یک حاجت یا استعاذه با یک یا چند صفت باشد .برای این کار ،کثرت و قلّت همنشینی
مالک قرار گرفته و وصفی که بیشترین هم نشینی را با درخواستی مشخّص دارد ،دارای ویژگی
تناسب بیشتر شمرده می شود .البته نوع تناسب و حکمت بهکارگیری ،بهویژه در مواردی که استعمال
با دستهبندی «صفات الهی» « ،حاجات» و « استعاذهها» به تقسیمات مختلف  ،به فراخور نیاز
و بر اساس فایده هر تقسیم  ،میتوان گفت امامان معصوم^ برای هر دسته از حاجتها (مثالً
دنیوی یا اخروی ،مادّی یا معنوی ،فردی یا اجتماعی و  )...و استعاذه ها (مثالً از شرور درونی یا
برونی ،جنّی یا انسی و  )...خداوند را با کدام صنف از صفات خوانده اند .همچنین روشن میشود که
کدام دسته از صفات در بیشتر دعاها ،صرف نظر از موضوع حاجت یا استعاذه ،تکرار میشود.
هرچند درباره آداب و شرا یط دعا آثار فراوانی نگاشته شده ،امّا نوشتاری که در آن صفات
متناسب با حاجات و استعاذه ها از متون دعاها استخراج شده باشد ،یافت نشد .این مقاله در دو بخش
«صفات الهی همنشین با حاجتها» و «صفات الهی همنشین با استعاذهها» و در قالب جدول ارائه
شده است .تفکیک بین دعاها با خط ممتدّ افقی نشان داده شده و فقرات یک دعا با نقطهچین از هم
جدا شده است .جهت رعایت اختصار  ،تنها فقراتی از دعا که شاهد بحث باشد ،ذکر میشود .همچنین
بهمنظور حفظ یکپارچگی  ،بیشتر صفات بهصورت اسم مشتق معنا شده ؛ اگرچه در اصل معنای
مصدری داشته باشد .همچنین سعی شده تا نزدیکترین معادل فارسی انتخاب گردد و در مواردی
که معادل دقیقی به نظر نرسید ،عینًا همان صفت ذکر شده است.

الف) صفات الهی همنشین با حاجتها
در این بخش صفات الهی که با یک یا چند حاجت همنشین شده اند در قالب جدول ارائه
میشود:
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قلیل داشته ،امر دیگری است که با این آمار به دست نمی آید.

ردیف

8

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

ر ّ
ب
ب عا لِم به مکان روزی (عِلمَهُ عِندَک)
وسعت روزی (وَ اجعَل لی یا رَ ِّ
در دست دارنده اسباب روزی ( اَسبابَهُ
رِزقَک واسِعًا)
دست یافتن آسان به روزی (وَ مَطلَبَ ُه بِیَدِک)
تقسیمکننده روزی از روی لطف ( اَنت َ
سَهلًا)
نزدیکیِ مکان بهدست آوردن روزی ا لَّذی تَقسِمُهُ بِلُطفِک)
(وَ مَأخَذَهُ قَریبًا)
فراهمکننده وسیله روزی از روی ص21
رحمت (تُسَبِّبُهُ بِرَح مَتِک)
بیهوده به رنجنیفتادن برای آنچه
بی نیاز از عذاب بندگان (فَاِنَّک غَنیٌّ
روزی نشده (وَ ال تُعیینی بِطَلَبِ ما
عَن عَذ ابی)
لَم تُقَدِّر لی فیهِ رِزقًا)
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جود و بخشش به بندگان (جُد عَلى' دارای فضل بزرگ ( اِنَّک ذو فَضلٍ
عَظیمٍ)
عَبدِک)

1

حراستشدن
نمیخوابد (وَ
ال تَنامُ)
حمایتشدن
نمیشکند (وَ
ال یَر امُ)

با چشمانی که
احرُسنِی بِعَینِک ا لَّتی ذخیره در وقت گرفتاری (یا عُدَّتی
عِندَ شِدَّتی)
ص21
با تکیهگاهی که فریادرس در وقت سختی (یا غَوثی
اکنُفنی بِرُکنِک ا لَّذی عِندَ کربَتی)

پرداخت دَین (وَ اقضِ عَنّی دَینی)
3

اللّـٰـهُ َّم
مالک حکومت (ما لِکَ المُلکِ)
دهنده فرمانروایی به هرکسی که
بخواهد (تُؤتِی المُلک مَن تَشاءُ)
ص21
بازگیرنده فرمانروایی از هرکسی که
بخواهد (تَنزِعُ المُلک مِمَّن تَشاءُ)
عزّتدهنده هرکسی که بخواهد (تُعِزُّ
مَن تَشاءُ)
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ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

1

پاک و منزّه (سُبحانَ)
قرارگرفتن نور و بصر و فهم و علم
کسی که بر اهل قلمرو خویش ستم
ص21
در قلب ( اَ للّـٰـهُمَّ اجعَل لی فی قَلبی
نمیکند (مَن ال یَعتَدی عَلىٰ اَهلِ
نورً ا وَ بَصَرًا وَ فَهمًا وَ عِلمًا)
مَملَکتِهِ)
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خوارکننده هرکسی که بخواهد (تُذِلُّ
مَن تَشاءُ)
کسی که تمام خیر به دست اوست
(بِیَدِک الخَیرُ)
توانا بر هر کار ( اِنَّک عَلى' کلِّ شَیءٍ
قَدیرٌ)
نهانکننده شب در روز (تو لِجُ اللَّیلَ
فِی النَّهارِ)
نهانکننده روز در شب (تو لِجُ النَّهارَ
فِی اللَّیلِ)
بیرون آورنده زنده از مرده (تُخرِجُ
الحَیَّ مِنَ ال مَیِّتِ)
بیرون آورنده مرده از زنده (تُخرِجُ
المَیِّ تَ مِنَ الحَیِّ)
روزیدهنده بدون حساب به هرکسی
که بخواهد (تَر زُقُ مَن تَشاءُ بِغَیرِ
حِسابٍ)
بخشنده و بخشایشگر در دنیا و
آخرت (رَحمانَ الدُّنیا وَ اآلخِرَةِ وَ
رَحی مَهُما)
عطاکننده و منعکننده رحمت بر هر
کسی که بخواهد (تُعطی مِنهُما ما
تَشاءُ وَ تَمنَعُ مِنهُما ما تَشاءُ)
کَریمٌ

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

کسی که زمینیان را به عذابهای
گوناگون گرفتار نمیسازد (مَن ال
یُ آخِذُ اَهلَ االَرضِ بِاَنواعِ العَذ ابِ)
رَؤوف
رَحیم
توانا بر هر کار ( اِنَّک عَلىٰ کلِّ شَیءٍ
قَدیرٌ)
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9

سختکیفر (شَدیدَ المِحالِ)
کفایت از شرّ دیگران (وَ اکفِنی شَرَّ کسی که همه چیز در برابر عزّت او
ص 23
خوار است (ذَ لَّلتَ بِعِزَّتِک جَمیعَ ما
فُالنٍ بِما شِئتَ)
خَلَقتَ)

2

ذخیره در هنگام سختیها (یا عُدَّتی
عِندَ العُدَدِ)
امید مخلوقات (یا رَجائی)
هر حاجتی ( اَن تَفعَلَ بی کَذا وَ کَذ ا) مورد اعتماد (المُعتَمَدُ)
ص29
پناهگاه (یا کهفی)
تکیهگاه (السَّنَدُ)
یکتا (یا و احِدُ یا اَحَدُ وَ یا قُل هوَ ا هللُ
اَحَدٌ)

1

وسعت روزی حالل بهگونه ای که
موجب حفظ آبرو ،ادای امانت ،صله
رحم و کمک بر انجام حج و عمره
باشد ( اَوسِع عَلَیَّ مِن رِزقِک الحَاللِ
ما اَکفُّ بِهِ وَجهی وَ اُ اَدّی بِهِ اَمانَتی
وَ اَصِلُ بِهِ رَحِمی وَ یَکونُ لی عَونًا
عَلَى الحَجِّ وَ العُمرَةِ)

بخشندهترینِ بخشندگان ( اَجوَدَ مَن
اَعطىٰ)
بهترین درخواستشوندگان (خَیرَ مَن
سُئِلَ)
ص821
مهربانترین کسی که از او مِهر
خواهند ( اَرحَمَ مَنِ استُرحِمَ)
یکتا (یا و احِدُ یا اَحَدُ یا فَردُ)
بینیاز (صَمَدُ)
39

ردیف

رفتارِ آنگونه ای که خد اوند شایسته
انجام آن است (وَ افعَل بِی وَ بِفُالنٍ
وَ فُالنٍ ما اَنتَ اَهلُهُ)
دوری از رفتاری که بندگان شایسته
آن هستند (وَ ال تَفعَل بِنا مَا نَحنُ
اَهلُهُ)

اَ للّـٰـهُ َّم
پروردگار صبح (رَبَّ الفَجرِ)
پروردگار شبهای دهگانه (وَ اللَّیا لِی
ص811
العَشرِ)
پروردگار جفت و تک (وَ الشَّفعِ وَ
الوَترِ)
32

صفات الهی هم نشین با حاجتها و استعاذهها ی معصومان علیهمالسالم (با تکیه بر کتاب عدّةالدّا ع ی)

1

حاجتها

صفات همنشین
کسی که نه او را فرزندی است و نه
خود ،فرزند کسی است (یا مَن لَم یَلِد
وَ لَم یو لَد)
کسی که هیچکس همتای او نیست
( لَم یَکن لَهُ کفُوًا اَحَدٌ)
کسی که همراه و فرزندی برای خود
اختیار نکرده است (مَن لَم یَتَّخِذ
صاحِبَةً وَ ال وَ لَدًا)
کسی که هرچه بخواهد انجام
میدهد (مَن یَفعَلُ ما یَشاءُ)
کسی که هرچه اراده کند بر طبق آن
حکم میکند (یَحکمُ ما یُریدُ)
کسی که هرچه بخواهد آن را مقدّر
مینماید (یَقضی ما اَحَبَّ)
کسی که بین انسان و قلبش حائل
میشود (مَن یَحولُ بَی نَ المَرءِ وَ قَلبِهِ)
کسی که در چشم اندازی واالست
(مَن هوَ بِالمَنظَرِ االَعلىٰ)
کسی که چیزی همانند او نیست (مَن
لَیسَ ک مِثلِهِ شَیءٌ)
شنونده (سَمیع)
بیننده (بَصیر)

آدرس

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

پروردگار شب ،هنگام رفتنش (وَ اللَّیلِ
اِذا یَسرِ)
پروردگار و م عبود و پادشاه هر چیزی
(رَبَّ ک لِّ شَیءٍ وَ اِلـٰـهَ ک لِّ شَیءٍ وَ
مَلیک ک لِّ شَیءٍ)
اهل تقوا (یا اَهلَ التَّقوا)
اهل مغفرت ( اَهلَ المَغفِرَةِ)

5
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اهلل
کسی که معبودی جز او نیست ( اَ لَّذی
آمر زش گناهان و بازگشت به
ال اِ لـٰـهَ اِ لّا هوَ)
هلل  ...اَساَ لُهُ اَن
بندگان ( اَستَغفِرُ ا َ
ص122
حَیّ
یَتوبَ عَلَیَّ )...
قَیّوم
دارای عظمت و بزرگواری (ذُو
الجَاللِ وَ االِکرام)
فرمانروای با عزت (بِعِزَّةِ مُلکک)
صاحب نیروی شدید (شِدَّةِ قوَّتِک)
صاحب سلطنت بزرگ (بِعَظیمِ
ص121
سُلطانِک)
قادر بر مخلوقات (بِقُدرَتِک عَلىٰ
خَلقِک)

81

هر حاجتی (ثُمَّ سَل حاجَتَک)

88

پوشیدن لباس عافیت ( اَلبِسنی
عافیَتَک)
در بر گرفتهشدن با رحمت (غَشِّنی
اللّـٰـهُمَّ
رَحمَتَک)
رَحمـٰـن
بزرگداشتهشدن با کرامت (جَلِّلنی
رَحیم
کَر امَتَک)
محافظت از شرّ جن و انس (قِنی
شَرَّ خَلقِک مِنَ الجِنِّ وَ االِنسِ)
31

ص125

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

83

اَ للّـٰـهُمَّ
کسی که وقتی درمانده از او
درخواست میکند سختی او را درمان
عافیت از مریضی ( اَن تُعافیَنی مِن میکند و در زمین به او امکانات عطا
ص111
می کند و او را جانشین خود قرار
عِلَّتی)
میدهد ( اَ لَّذی اِذا سَاَ لَک بِهِ المُضطَرُّ
ک شَفتَ ما بِهِ مِن ضُرٍّ وَ مَکن تَ لَهُ فِی
االَرضِ وَ جَعَلتَهُ خَلیفَتَک عَلىٰ خَلقِک)

81

دادن خیر دنیا و آخرت آنچنان که
سزاوار خداس ت ( اَعطِنی مِن خَیرِ
الدُّنیا وَ اآلخِرَةِ ما اَنتَ اَهلُهُ)
دورکردن شرّ دنیا و آخرت آنچنان
که سزاوار خداست (اصرِف عَنّی مِن
شَرِّ الدُّنیا وَ اآلخِرَةِ ما اَنتَ اَهلُهُ)
برطرف شدن فالن درد ( اَذهِب عَنّی
هـٰـذَا الوَجَعَ)

89

ب رطرف شدن اندوه (فَرِّج عَنّی
کُربَتی)
بِسمِ ا هللِ وَ بِا هللِ
سرعت در عافیت (عَجِّل عافیَتی)
برطرفشدن سختی ( اِکشِف ضُرّی)

بلندمرتبه (عَلیّ)
بزرگ (عَظیمُ)
بخشنده (رَحمـٰـنُ)
بخشایشگر (رَحیمُ)
شنونده دعاها (سامِعَ الدَّعَو اتِ)
بخشنده نیکیها (مُعطِی الخَیر اتِ)

31

ص 113

ص 113

صفات الهی هم نشین با حاجتها و استعاذهها ی معصومان علیهمالسالم (با تکیه بر کتاب عدّةالدّا ع ی)

81

کسی که جز او کسی مالک برطرف
کردن سختی نیست (فَیا مَن ال
برطرفشدن سختی (اکشِف ضُرّی) یَملِک کشفَ ضُرّی)
بردن سختی فرودآمده ،بر مشرکان کسی که جز او کسی مالک دگرگونی
ص111
(حَوِّلهُ اِلىٰ مَن یَدعو مَعَک اِلـٰـهًا سختی نیست (وَ ال تَحویلَهُ عَنّی اَحَدٌ
غَیرُک)
آخَرَ)
کسی که معبودی جز او نیست (ال
اِ لـٰـهَ غَیرُک)

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس
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82

ترحّم بر ضعف بندگان ( اِرحَم
ضَعفی)
ترحّم بر بیچارگی بندگان (وَ قِلَّةَ
حیلَتی)
عافیت یافتن از درد ( اَعفِنی مِن
وَجَعی)

بخشندهترین بخشندگان ( اَجوَدَ مَن
اَعطىٰ)
ص111
مهربانترین کسی که از او مِهر
خواهند ( اَرحَمَ مَنِ استُرحِمَ)

81

آمرزش ( اِغفِر لی)
مورد رحمت قرارگرفتن (وَ ارحَمنی)
پاکشدن عمل ( زَکِّ عَمَلی)
آسان شدن بازگشت به سوی خدا
(یَسِّر مُنقَلَبی)
هدایت قلب (وَ اهدِ قَلبی)
ایمنی از ترس (آمِن خَوفی)
عافیت در طول عمر (عافِنی فی
عُمُری کُلِّهِ)
استواری در اعتقادات (ثَبِّت حُجَّتی)
پاکیزه شدن از خطاها (وَ اغسِل
خَطایای)
سفیدشدن چهره (بَیِّض وَجهی)
حفظ دین (وَ اعصِمنی فی دینی)
آسانشدن کارها (وَ سَهِّل مَطلَبی)
گرفتا رنشدن انسان به واسطه
خودش (وَ ال تَفجَعنی بِنَفسی)
گرفتارنشدن بستگان انسان به
واسطه او (وَ ال تَفجَع بی حَمیمی)
دریافت گوشهچشمی از جانب خدا
جهت برطرفشدن بالهایی که از
جانب او وارد شده (وَ هَب لی یا

کسی که قدرتش بر بخشیدن و
عافیت همانند قدرتش بر عذاب و
گرفتارکردن بندگان است (قُدرَتُک یا
رَبِّ عَلىٰ اَن تَرحَمَنی وَ تُعافیَنی
کقُدرَتِک عَلىٰ اَن تُعَذِّبَنی وَ تَبتَلیَنی)
پروردگار (رَبّ)
آقا (سَیِّدی)
ص119
پناهگاه (مَفزَعی وَ مَلجَئی)
نگاهبان ( اَلحافِظُ لی)
مدافع ( اَ لذّابُّ عَنّی)
بخشایشگر ( اَ لرَّحیمُ بی)
بر عهده گیرنده روزی و قضا و قدر
بندگان ( اَ لمُتَکفِّلُ بِرِزقی وَ عَن
قَضائِک وَ قَدَرِک کلَّما اَنَا فیهِ قَدَّرتَ
لی)

35

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس

اِلـٰـهی لَحظَةً مِن لَحَظاتِک تَکشِفُ
بِها ما بِهِ ابتَلَیتَنی)
دریافت گوشهچشمی از خدا برای
توفیق بر انجام بهترین عبادات (...
وَ تَرُدَّنی بِها اِلىٰ اَحسَنِ عِباد اتِک)

رفتار خدا با بندگان بر اساس حسن
دارای بزرگی و کرامت (ذَا الجَاللِ وَ
ظن و امیدشان به او (کُن  ...عِندَ
االِکر امِ)
حُسنِ ظَنّی)
ترحّم بر زاری بندگان (وَ ارحَم
تَضَرُّعی)
ترحّم بر زمینگیری بندگان
(استِکانَتی)
ترحّم بر نااستواری بندگان (ضَعفَ اَرحَمَ الرّاحِمینَ
رُکنی)
واقع شدن دعاکنندگان زیر منّت خدا
با ترحّم او بر ایشان ( اُمنُن بِذٰ لِک
عَلَیَّ وَ عَلىٰ ک لِّ داعٍ دَعاک)

11

صفات الهی هم نشین با حاجتها و استعاذهها ی معصومان علیهمالسالم (با تکیه بر کتاب عدّةالدّا ع ی)

تعجیل در رهایی از گرفتاریها و
قرارگرفتن این رهایی در قضا و قدر
حتمی
عافیت و قرارگرفتن آن در قضا و
آقا (سَیّدی)
قدر حتمی
سرور (مَوالیَ)
(فَلیَکُن سَیِّدی وَ مَوالیَ فیما
قَضَی تَ وَ قَدَّرتَ وَ حَتَمتَ تَعجیلُ
خَالصی مِمَّا اَنَا فیهِ جَمیعِهِ وَ العافیَةُ)

ردیف

صفات همنشین

حاجتها

آدرس
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81

روزیشدن عمل ،بر اساس شناخت
حقّ خدا ( اَن تَر زُقَنی العَمَلَ بِما
عَلَّمتَنی مِن مَعرِفَةِ حَقِّک)
َا هللُ
گسترش روزی ای که از بندگان
بازداشته شده (وَ اَن تَبسُطَ عَلَیَّ ما
حَظَرتَ مِن رِزقِک)

85

کسی که از همه چیز کفایت میکند
کفایت شدن نسبت به امور مهم و چیزی از او کفایت نکند (یا مَن
ص111
یَکفی مِن ک لِّ شَیءٍ وَ ال یَکفی مِنهُ
( اِکفِنی ما اَهَمَّنی)
شَیءٌ)

11

آمرزش ( اِغفِر لی)
ه َو
یاری در برابر کافران ( اُنصُرنی عَلَى
مَن ال هُوَ اِ لّا ه َو
القَومِ الکافِرینَ)

ص111

18

خیریت همه کارها ( اَ للّـٰـهُمَّ اِنّی بِسمِ ا ِ
هلل
کافیبودن خدا (حَسبِیَ ا هللُ)
اَساَ لُک خَیرَ اُموری کلِّها)

ص118

11

تو اناشدن برای عمل به قرآن (قَوِّنی یارنبودن کسی جز خدا برای عمل به
قرآن ( اِنَّهُ ال یُعینُ عَلَیهِ اِ لّا اَنتَ)
بِهِ عَلىٰ ذٰ لِک)
ص151
یاری برای عمل به قرآن ( اَعِ ّنی کسی که جز او معبودی نیست (ال
اِلـٰـهَ اِ لّا اَنتَ)
عَلَیهِ)

ص 12

مجموعًا  11ردیف از صفات خداوند که با حداقل یک درخواست همنشین بوده اند از کتاب

عدّة الدّاعی شناسایی شده است .همان طور که مالحظه می شود ،گاهی یک صفت با یک حاجت
هم نشین شده؛ مانند ردیف ( 8فقره دوم و سوم) ،ردیف ( 81فقره سوم) و ردیف  85؛ گاهی یک
صفت با چند حاجت همراه میشود؛ مانند ردیفهای  89و ( 81فقره چهارم) و ردیف  81؛ گاهی چند

صفت با یک حاجت هم نشین شده؛ مانند ردیفهای  3و  9و  1و  5و  83و ( 81فقره سوم) و گاهی
چند صفت با چند حاجت همراه میشود مانند ردیف ( 8فقره اوّل) و ردیفهای  1و  1و  1و  88و
 81و  81و  82و ( 81دو فقره اوّل).

18

برخی از صفات نیز با همه حاجات قابلیت همنشینی ر ا دارند و دارای سنخیت عام هستند
مانند ردیفهای  2و  . 81رتبه تناسب یک صفت با یک حاجت را میتوان با جستوجو در تعداد
زیادی از دعاها و جمعبندی آماری آن به دست آورد.

ب) صفات الهی همنشین با استعاذهها
در این بخش صفات الهیِ همنشین با استعاذه ها فهرست شده است .گفتنی است منظور از
«همنشینی» اعم از آن است که پناه جوینده هنگام استعاذه ،خداوند را با صفتی بخواند و یا اینکه
همان صفات الهی ،پناهگاه او باشد.
ردیف

1

استعاذهها
از بین رفتن نعمت ( زَوالِ نِعمَتِک)
دگرگونی عافیت (تَحویلِ عافیَتِک)
مصیبت ناگهانی (مِن فُجاَةِ نِقمَتِک)
چشیدن گرفتاری های عقیدتی (مِن
دَرک الشِّقاءِ)
سرنوشت بد (مِن سوءِ القَضاءِ)
هر بدیِ نوشتهشده ای برای انسان
(مِن شَرِّ ما سَبَقَ فی الکتابِ)

پاک و منزّه (سُبحانَ)
فرمانروا ( اَ لمَلِک)
قُدّوسِ
اَ للّـٰـهُمَّ

ستمِ خود (ظُلمی)
گناه خود (ذُنوبی)

بخشنده (بِعَفوِک)
آمرزنده (بِمَغفِرَتِک)

ترس خود (خَوفی)
خواری خود (ذُ لّی)

ایمنیدهنده (بِاَمانِک)
شکستناپذیر (بِعِزِّک)

ص121

ص125

دارا (بِغِناک)
فقر خود (فَقری)
صورت ک هنه و از بینرونده (وَجهیَ صاحب صورت همیشگی و جاودانه
(بِوَجهِک الدّائِمِ الباقی)
البا لِی الفانی)

3

شرّ بالقوّه (مِن شَرِّ ما ذَرَءَ)
بِسمِ ا هللِ
شرّ بالفعل (وَ بَرَءَ)
وَ بِا هللِ
ص125
شرّ هرچه زیر خاک است (مِن شَرِّ
کسی که سپاس مخصوص اوست
ما تَحتَ الثَّرىٰ)
( اَ لحَمدُ لِلّـ'ـهِ)
شرّ هر چیز آشکار (مِن شَرِّ ما ظَهَرَ)
11

صفات الهی هم نشین با حاجتها و استعاذهها ی معصومان علیهمالسالم (با تکیه بر کتاب عدّةالدّا ع ی)

8

صفات همنشین

آدرس

ردیف

صفات همنشین

استعاذهها

آدرس
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کسی که همراه و فرزندی اختیار
شرّ هر چیز پنهان (ما بَطَنَ)
شرّ هر چیزی که فهمیدم و گفتم نکرده است ( اَ لَّذی لَم یَتَّخِذ صاحِبَةً
وَ ال وَ لَدًا)
(مِن شَرِّ ما وَصَفتُ)
شرّ هر چیزی که نفهمیدم و نگفتم کسی که در فرمانروایی همتا ندارد
( لَم یَک ن لَهُ شَریک فِی المُلک)
(ما لَم اَصِف)
کسی که از روی خواری،
سرپرستی ندارد ( لَم یَک ن لَهُ وَلیٌّ
مِنَ الذُّلِّ)
کسی که توصیف میکند امّا به
وصف نمی آید ( اَ لَّذی یَصِفُ وَ ال
یوصَفُ)
کسی که چشمان خیانتکار و آنچه
سینهها نهان میدارند را میداند
( اَ لَّذی یَعلَمُ خائِنَةَ االَعیُنِ وَ ما
تُخفِی الصُّدورُ)
صاحب صورت کریمانه (بِوَجهِ ا هللِ
الکریمِ)
بِسمِ ا هللِ العَظیمِ

1

شرّ نفس خویش (مِن شَرِّ نَفسی)
شرّ پایان بد هر کار (مِن شَرِّ قَضاءِ
السَّوءِ)
شرّ هر شرور (مِن شَرِّ کُلِّ ذی شَرٍّ)
شرّ جن (مِن شَرِّ الجِنِّ)
شرّ انس (وَ االِنسِ)
شرّ هر جنبنده ای که اختیارش با
خداست (مِن شَرِّ کُ لِّ دابَّةٍ اَنتَ آخِذٌ
بِناصیَتِها)

خداوند ( اَللّـٰـهُمَّ)
پروردگار (رَبِّ)
کسی که بر روش درست است
(عَلىٰ صِراطٍ مُستَقیمٍ)

9

شرّ هر محذور (مِن شَرِّ ما اَحذَرُ)

عزیز ( اَعوذُ بِعِزَّةِ ا هللِ)
13
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ردیف

صفات همنشین

استعاذهها

آدرس

شرّ هر آنچه از آن بیم وجود دارد قادر ( اَعوذُ بِقُدرَةِ ا هللِ)
بخشنده ( اَعوذُ بِرَحمَةِ ا هللِ)
(وَ مِن شَرِّ ما اَخافُ عَلىٰ نَفسی)
بزرگ ( اَعوذُ بِعَظَمَةِ ا هللِ)
باشکوه ( اَعوذُ بِجَاللِ ا هللِ)
2

شرّ آنچه از آسمان نازل میشود
(مِن شَرِّ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ)
شرّ آنچه به آسمان باال میرود (ما
یَعرُجُ فیها)
شرّ آنچه از زمین خارج میشود (ما
یَخرُجُ مِنَ االَرضِ)
شرّ آنچه در زمین میرود (ما یَلِجُ
فیها)

ص111

اَللّـٰـهُمَّ
صاحب جالل و کرامت (ذَاالجَاللِ
وَ االِکر امِ)
پروردگار موسی و عیسی و ابراهیم
که به وعده اش وفا کرد
(رَبَّ موسىٰ وَ عیسىٰ وَ اِبراهیمَ
ا لَّذی وَفّىٰ)
معبود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق
و یعقوب و اسباط ( اِلـٰـهَ اِبراهیمَ وَ
اِسماعی لَ وَ اِسحاقَ وَ یَعقوبَ وَ
ص111
االَسباطِ)
کسی که جز او معبودی نیست (ال
اِلـٰـهَ اِ لّا اَنتَ)
پاک و منزّه با آیاتی که بر
میشمارد (سُبحانَک مَعَ ما عَدَّدتَ
مِن آیاتِک)
بزرگ (بِعَظَمَتِک)
پروردگار مردم (رَبُّ النّاسِ)
قبل از هر چیز (کنتَ قَبلَ کلِّ
شَیءٍ)
بعد از هر چیز ( اَنتَ بَعدَ ک لِّ شَیءٍ)
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1

شرّ آنچه در خواب دیده شده (مِن
شَرِّ ما رَ اَیتُ وَ مِن شَرِّ رُؤیای)
اهلل
شرّ شیطان راندهشده (وَ مِنَ
الشَّیطانِ الرَّجیمِ)

ردیف
1

5
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

81

صفات همنشین

استعاذهها

خواری دنیا ( اَعوذُ بِک مِن خِزیِ اسم خدا (بِسمِ ا هللِ)
ا هللُ
الدُّنیا)
اَ للّـٰـهُمَّ
عذاب آخرت (وَ عَذابِ اآلخِرَةِ)
از شرّ هر حیوان زهردار و سمّی
)مِن شَرِّ السّامَّةِ وَ الهامَّةِ(
از شرّ هر جنّ و انس )وَ مِن شَرِّ
الجِنِّ وَ االِنسِ(
از شرّ هر چه بر روی زمین میجنبد
)وَ شَرِّ کلِّ ما دَبَّ عَلَى االَرضِ(
از شرّ هر آنچه از زمین خارج
میشود (وَ ما یَخرُجُ مِنها)
از شرّ آنچه از آسمان فرود می آید
)مِن شَرِّ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ(
از شرّ آن چه باال میرود )وَ ما یَعرُجُ
فیها(
از شرّ هر جنبنده ای که اختیارش به
دست پروردگار است )وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ
دابَّةٍ رَبّی آخِذٌ بِناصیَتِها(
شرّ روز جدید (وَ مِن شَرِّ هـٰـذَا الیَومِ
الجَدیدِ)
شرّ دیگران (وَ مِن شَرِّ غَیری)
شرّ کسی که با دوستان خدا
دشمنی ورزد (وَ مِن شَرِّ مَن نَصَبَ
َا هلل
لِاَولیاءِ ا هللِ)
شرّ درندگان (وَ مِن شَرِّ السِّباعِ)
شرّ رفتن به سراغ هر گناهی (وَ مِن
شَرِّ رُکوبِ المَحارِمِ کُلِّها)
هر بدی (وَ مِن ک لِّ سوءٍ)

آدرس
ص118

نفوذناپذیر (بِعِزَّةِ ا هللِ)
دارای جبروت (جَبَروتِ ا هللِ)
فرمانروا (سُلطانِ ا هللِ)
مهربان (رَحمَةِ ا هللِ)
رؤوف (رَأفَةِ ا هللِ)
آمرزنده (غُفرانِ ا هللِ)
نیرومند (قوَّةِ ا هللِ)
توانا (قُدرَةِ ا هللِ)
باشکوه (جَاللِ ا هللِ)
آفریننده (بِصُنعِ ا هللِ)
گردآورنده مخلوقات نیازمند به
یکدیگر (بِجَمعِ اهلل)
توانا بر هر کار (قُدرَةِ ا هللِ عَلىٰ ما
یَشاءُ)

19
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مجموعًا نُه ردیف از صفات هم نشین با یک یا چند استعاذه از کتاب عدّة الد اّعی استخراج شده
است .همچون بخش قبل ،گاهی یک صفت با یک استعاذه هم نشین شده؛ مانند ردیف  1؛ گاهی
یک صفت با چند استعاذه همراه میشود؛ مانند ردیفهای  2و  81؛ گاهی چند صفت با یک استعاذه
هم نشین گشته؛ مانند ردیف  1و گاهی چند صفت با چند استعاذه همراه شده است؛ مانند ردیفهای
 8و  3و  1و  9و  1و .5

نتیجه
در این تحقیق بهمنظور دست یافتن به صفات الهی متناسب با برخی حاجات و استعاذهها ،از
دعاهای معصومان^ استفاده شد .یکی از مالک های سنخیت و هماهنگی صفات الهی با
الهی همنشین با حاجت ها و استعاذههای معصومان^ در گستره کتاب عدّة الدّ اعی استخراج شده
و در قالب جدول ارائه گردید .صفات یادشده در هر ردیف ،با حاجات یا استعاذههای مقابل آن ،
هماهنگ بوده و هنگام طلب حاجت یا استعاذه  ،کاربرد آن در مقایسه با صفات غیر همنشین رجحان
دارد .در نهایت  11ردیف از صفات که با یک یا چند حاجت همنشین بوده و نُه ردیف از صفات که
با یک یا چند استعاذه همنشین بوده اند به دست آمد .این پژوهش نشان میدهد که یکی از آداب
دعا بهره گیری از صفات الهی در کنار درخواستهاست.

کتابنامه
 .8عدّة الدّاعی و نجاح السّاعی  ،احمد بن محمّد ( ابن فهد حلّى)  ،قم ،دارالکتب االسالمی  ،اوّل8111 ،
ق.
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درخواست های انسان ،هم نشینی این دو در دعاهای مأثور است .بر این اساس ،فهرستی از صفات

