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، 1بـود » دعا«ى آن تحقیق کنم،  اوّلین موضوعى که عالقمند شدم درباره
ى  از همان ایّـام تقریبـاً عمـده   . ى شصت برمیگردد و این امر به اوایل دهه

ى بکـر و   آثار مکتوب پیرامون این موضوع را مطالعه کردم، ولـى نکتـه  
ى  تهـران   و از زبان خطیـب جمعـه   جمعه در نمازکلیدىِ این مبحث را 

 .دریافت کردم
ـ   ى تهران، جمهور وقت و خطیب جمعه رئیس العظمـى   اهللا هًْحضـرت آی
؛ علیــرغم وجــود هــاى رمضــان جمعــه هــاى نمــاز اى در خطبــه خامنــه
و اجتماعى، حداقلّ یک خطبه را به  هاى متعدد عقیدتى و سیاسى موضوع

ى بحث، دلیل کنـار زدن   دادند و بعضاً در مقدّمه این موضوع اختصاص مى
مباحث دیگر و پـرداختن چنـدباره بـه دعـا را جایگـاه ویـژه و تقریبـاً        

 .فرمودند ى عقاید الهى، بیان مى استثنائى دعا در منظومه
ى دعـا؛ بارهـا و    رهسه فایده؛ سه دستاورد؛ سه جهت و سه نکتـه دربـا  

ى آن در میان مـردم و   بارها از زبان ایشان شنیده شد و الحقّ که دو نکته
حتّى متدیّنین و افراد مأنوس بـا دعـا و نیـایش، غریـب و مغفـول بـود و       

                                                 
چـاپ   ى انتشـارات امیرکبیـر بـه    توسّط مؤسّسـه » صاعد قرآن« ین تحقیق تحت عنوانا )1(

  .است  رسیده



 

 

نحـو   ى دعـا و نیـایش نیـز بـه     و حتّى در کتب تألیف شده دربـاره . هست
 .است شایسته بدان پرداخته نشده

پـس   ؟ارف از دعا؛ مگر دعا کالم معصـوم نیسـت  استخراج و کسب مع
و  ى قـرآن  که از گنجینـه  چنان چرا محقّقین و مؤلّفین کتابهاى عقیدتى آن

ى  کنند، از ایـن خزانـه   بردارى مى روایات و سخنان اندیشمندان دینى بهره
 ؟ برند گرانبها بهره نمى

له هشدار داده شد  ارها توسط معظّمو نقص فراگیر، بارها و ب این غفلت
الى  و براى فتح باب؛ بعضاً نکات بِکر و نـابى از معـارف پنهـان در البـه    

یـا مجلـس    ى نمـاز  البته با توجه به محدودیت زمـانىِ خطبـه  ـ ادعیه را  
 .فرمودند بیان مى ـ سخنرانى
رشـد و  . دعاسـت  و دریافت حاجت؛ اصل نیسـت؛ مهـمّ خـودِِ    اجابت

ـ     ارتقاء حالت تضرّع ت، خیلـى  ؛ انکسـار؛ ذلّـت و در یـک کـالم، عبودیّ
 . است ـ حتّى حاجتهاى معنوىـ  تر از دریافت حاجت مهمّ

شـدن بـا پروردگـار؛ مناجـات و صـحبت خودمـانى بـا         کالم توفیقِ هم
 . و حتّى اخروى استتر از پاداشهاى دنیوى  حضرت حق، خیلى با ارزش

ى  ترین نکتـه  ترین، و درک این اهمیّت را کلیدى ایشان این فایده را مهمّ
 . دانند دانستند و مى مبحث دعا مى

امروز با گذشت نزدیک به سه دهه؛ دگربار توفیق یـار شـد و اولیـاى    
ـ   فرهنگی،  ی موسسه العظمـى   اهللا هًْپژوهشى حفظ و نشر آثـار حضـرت آی
ى دعا را بـه   له پیرامون مساله ى و تدوین مباحث معظّماى گردآور خامنه

 .ى این پیشنهاد است حقیر پیشنهاد کردند، و این اوراق ثمره
آمد تا صاحب این اندیشه و کالم، خود دست  اى کاش فرصتى پدید مى

ى این موضوع بـس مهـمّ؛ در پـسِ اندیشـه      بردند و آنچه درباره به قلم مى
 . ى کاغذ جارى میکردند دارند بر صفحه
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مأمور تـألیف و
معلوماتمان، بر 

زیـز اسـت بـه
تسـب بـدانى و
 برایـت ترسـیم

ى ز ایـن مسـأله    
فته از ذهن من

شناسـى و سـالم     

ا» دیث والیت
ی موسسـه «و » ى
 . ت

با بیانات رهبـر
ز اعتمـادى کـه

اى بـه ى خامنـه

أَنْعَمْتَ عَلَى تِى
 

 ونود

ى با ذکاوت م
 آن را مطالعه،

ى عز ما خواننده
کننده منت دوین

ـت کـه مـن
حبِ بیانـات از
چیدمانِ برگرف
کـه از عمـقِ اس

 . کن
حد«دیداالنتشار 

ى علوم اسالمى
بوده است» اى ه

 تا فرصتى را ب
شم شاکر؛ و از

ـ  العظمـى اهللا هًْآی

شْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّت
لیرضا برازش

یکهزاروسیصدو

و صاحب فهمى
ثال من با ولع

 .کردیم مى
ان فوق، بر شم
 ضعف را به تد

تر از آنسـ  مهمّ
ک و فهمِ صـاح
که با تدوین و چ
 بـا شـناختى ک

له دارى؛ طى م
افزار جد ب، نرم

یقات کامپیوترى
العظمى خامنه هللا

الل نصیبم کرد
اشدعا محشور ب

آثار حضرت آ

أَنْ أَشْ ب أَوْزِعْنِى
علی
تیرماه یک

ب قلمى توانا و
شد تا امث وع مى

ان را اصالح م
کى از دو آرما

نقاط. ده کنى
 مطلب بسیار

تِ درکو ظراف
از آن بوده ک ر

فاصله را. شود
و ظریف معظّم
تدوین این کتاب

مرکز تحقی«ک
اهللا هًْ حضرت آی

حضرت ذوالجال
وع بسیار مهمّ د
حفظ و نشر آ

  . سگزارم

رَب

 دمه

 

اى کاش صاحب
وین این موضوع
زوده و عقایدما
ولى تا تحقّق یک
مین اوراق بسند
ین داشته باشى

و عمق و. ام رده
ّم، بسیار فراتر
ش  تو منتقل مى

داشتهاى دقیق و
منبع من براى تد
شورات مشترک
فظ و نشر آثار
از لطفى که ح

زانه در موضوع
ی لیاء موسسه

ده نمودند؛ سپاس
 

  

مقد

ا
تدو
افز
و
هم
یقی
کر
مهم
به
برد
م
منش
حف
ا
فرز
اول
بند



 

 

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اوّلفصل 
  و ذکر إجابت معانى دعا،

  
  



 

 

  
  
  
  



 

 

  
  

  ؟ دعا چیست
  
  
  
 

 قلبى انسان با خداى  رابطه
 1.شما با خداست ى قلبى رابطهى دعا،  رابطه �

 ارتباط با خدا
، آشنا شدن با خـدا، بهـره   ارتباط با خداعبارت است از  روح دعا و نماز �

ذهــن از بـردن از معنویـت، پـاکیزه کـردن و پیراسـتن روح، و پـاالیش کـردن        
 2.ها وسوسه

 انسان با خدا اتّکالارتباط و 
وقتى هـم کـه انسـان در     ، آنانسان با خدا اتّکالارتباط و دعا یعنى  �

اوج قدرت و پیروزى است باز هم محتاج دعا است؛ باید با خـدا حـرف   
إِذا جاءَ نَصْرُ «ما دستور داد که  به پیغمبر قرآن. بزند، باید از خدا بخواهد

وَ رَأَیْـتَ النَّـاسَ   «وقتى یارى خدا رسید و پیروزى نصیب شد  »اللَّهِ وَ الْفَتْحُ
فـوج بـه    دسته و فـوج  و دیدى که مردم دسته »یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْواجا

کَ وَ اسْـتَغْفِرْه    « زهشوند، تـا  اسالم وارد مى حْ بِحَمْـدِ رَبـاوّلتـازه   )1(»فَسَـب 
                                                 

  1-3 ، آیاتنصری  سوره )1(



 

 

ملت ما از وقتى . عرض نیاز تو به درگاه قادر متعال است اوّلى تو است،  انابه
ى  ببینید امروز در جامعه. ى دعا را رها نکرد پیروزى را به دست آورد آستانه

 3.به خدا زیاد است؛ راز پیروزى ما هم همینهاست توجّهما چقدر دعا و 

  فیّاضى انسان با منبع  رابطه
ى انسان ضعیف و جاهل  ى مؤمن و ملجأ مضطر و رابطه دعا، وسیله �

ى روحى با خدا و بدون  رابطه علم و قدرت است، و بشر بى فیّاضمنبع با 
ى زنـدگى سرگشـته و درمانـده و     الـذات، در عرصـه  عرض نیاز به غنى ب

 4 )1(»قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبی لَوْ ال دُعاؤُکُم«؛ است  هرفت هدر

  سو أُن تقرُّب
 خدا را نزدیک خود احساس کردن 

و حرف  خدا را نزدیک خود احساس کردندعا یعنى چه؟ در واقع  �
 5.دل را با او در میان گذاشتن

 خدا را حاضر و ناظر دانستن ، خدا را در مقابل خود احساس کردن 
طور که عرض کردیم، معناى دعا ایـن اسـت کـه شـما بـا خـدا        همان �

. خدا را در مقابل خود احساس کنید و حاضر و نـاظر بدانیـد  حرف بزنید؛ 
ى را ا ر زبان بیـاورد و مطالبـه  طور طبق عادت چیزى را ب اینکه انسان همین

بدون اینکه  -خدایا ما را بیامرز، خدایا پدر و مادر ما را بیامرز -کند ذکر
ى  در دل خود حقیقتاً حالت طلبى را احساس کند، ایـن دعـا نیسـت؛ لقلقـه    

و  توجّـه  ؛ دل غافـل و بـى  )2(»لَـاه  لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ«. است لسان
دلهاى آلوده و . کند هوا اگر دعا کند، خداى متعال دعایش را قبول نمى سربه

                                                 
  77 ی ، آیهفرقان ی سوره) 1(
  .uامیرالمؤمنین؛  473:ص 2:الکافی ج )2(
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ه دعـا خواهنـد
 6شود؟ جاب

 8.ستخدا

  ن گذاشتن
ر واقـع خـدا ر

 9.گذاشتن
 خـداى متعـال

کـردن، بـراى ر
ى اسـت کـه در

هرچـه. عاسـت  
ـى یـا بـه زبـان

زدن و مناجـات
شـو هایى را مى

هسـت کـه اگـر
ود با خدا با ایـن

چگونه -غافلند
دعا کرد، مستج

با خد انس فقط

ا با او در میان
؛ درخن گفـتن  

با او در میان گ
بـاکردن،  ضرّع
و استغفار توبه

هایى رین جنبه

؛ ایـن، د بزنیـد    
فارسـد به زبان 

حـرف زفیـت  
د که چه حرفه

ه 7از أئمّـه  ره
شو دهد که مى

 12.کرد تماس
 13.کنید

غ که اصالً -نى
طور د نسان این

7.است لى اللّه

واستن نیست،

، حرف دل را
داى متعال سـخ
 حرف دل را ب

تضدگار، خود
عذرخواهى و ت

این، باالتر. ست

ب  خـدا حـرف
تواند ید،حاال مى

کیف. اند  گذاشته
اند معین کرده. د

ى مأثور تِ ادعیه
ودش تشخیص بد
ا خواست و الت

؛ مناجات کنید

 کر

نفسان و شهوات
 است که اگر ا

إلى تقرُّبکردن،

دعا حاجت خو
پروردگار

گفتن، سخن
با خدچه؟ یعنى

ساس کردن و
ف زدن با پرورد
ع خداى متعال

قاصد و هدفهاس
1 

بـاخواهیـد   مى
در میان بگذاری

را در اختیار ما
اند به ما یاد داده

 از این جمالتِ
توانست خو مى
طور از خد  این

تعال حرف بزنی

إجابت و ذک نى دعا،

 

و تمنّیاترق در
ىتوقّعرد؟ چه
إلى اللّه  رُّب
نفس دعا ک �
 با خدا س
گاهى هم د �

رف زدن با پ
 خداى متعال

دعا یعنى چ �
دیک خود احس

خود حرف �
، نزدخن گفتن

سان یکى از مق
0.عا وجود دارد

هرچه که م �
خواهید با او د ى

 11.ودتان باشد
این دعاها ر �

را ب ردن با خدا
بعضى. خدا زد

ها نبود، آدم نم ن
ان حرف زد و

با خداى متع �

معان

غر
کر
تقر

�

انس
�

حر
با

�

نزد
�

سخ
انس
دعا

�
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�
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 خدا را خواندن 
تواند به زبـان فارسـى یـا بـه زبـان       ؛ حاال مىدعا، خواندنِ خداست �
. خواهید با خدا حرف بزنید؛ ایـن، دعاسـت   تان باشد؛ هرچه که مىخود

 14.خواهید با او در میان بگذارید هرچه مى
 15.دعا، یعنى خواستن و خدا را خواندن �

 انسان بیان خواستهاى فطرى
لى، یـا دعـاى امـام    ثمـا  ی حمزه ابىدعاى  مثالًاگر کسى معناى دعا،  �
را بفهمد و توجّه کند امکان ندارد از این دعـاى   در روز عرفه uحسین

یعنى این گفتگویى که در این دعا انجام گرفتـه،  . به این بلندى خسته شود
قـدر پُرجاذبـه و    برگزیده و شایسته و بامعرفت و خدا، این ی بین آن بنده

اسـت   انسـان  خواستهاى فطـرى آن  ی کننده نافذ و حقیقى است یعنى بیان
 16.وقت از آن خسته شود که امکان ندارد کسى هیچ

  خواستن
د تا امیـ . ، یعنى امیدوارىخواستن. دعا، یعنى خواستن و خدا را خواندن �

انسان ناامید که چیـزى  . کنید نمى نداشته باشید، از خدا چیزى را درخواست
 17.است پس، دعا یعنى امید، که مالزمِ با امید به اجابت. کند طلب نمى

 18.و گرفتن از خداوند متعال خواستندعا یعنى  �
این طور نیسـت کـه وقتـى انسـان     . نیست مادّیدعا رقیب ابزارهاى  �
خواهد به مسافرت برود، یا با خودرو و قطار و هواپیما عازم شـود و   مى

اى به  همچنین این طور نیست که اگر انسان بخواهد وسیله! یا با دعا برود
شـود و   توسّلدست آورد، یا پول خرج کند و یا اگر پول نداشت به دعا م

از خدا بخواهید معناى دعا این است که شما ! ردآن وسیله را به دست آو
، هرکـدام در جـاى   مـادّی وقـت علـل    آن. تا او این وسایل را جور بیاورد

 19.گونه است این دعاى مستجاب. گیرند خودشان قرار مى
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، یـمغز عبادت
عنـى بـا خـداى
کردن و حـرف

ت بـراى همـین
ش را نیز مطیع
ز نـوع تواضـع     
 معناى خشوع

اوست ضل مطلق
 22.ست

در ظهر بنـدگىِ 
ت، و ایـن روح
ـزى اسـت کـه

اسـت هنقطه بود

 ع

؛ م)1(»هًْمُخُّ الْعِبَادَ
عا یعنى چه؟ یع
خود احساس ک

 21 )2(»عَاء
عبـادات. دعاست

ل خاشع و دلش
خداونـد هـم از
ست؛ بلکه به

و فض سن مطلق
، یک نعمت اس
ت که دعا، مظ
در انسـان اسـت
ـد، همـان چیـ

این نق توجّهن م

عو تضرُّ سارى

مُ ءُاعَدلأَ«ت که
دع. ، دعاستت

دا را نزدیک خ

الدع هًْضَلُ الْعِبَادَ
ز هر عبادتى، د
ابل خداى متعال

در مقابـل خ ع
ابل یکدیگر نیس

، حُسجمال مطلق
صت دعا کردن

رض ما این است
د روح عبودیت

مقابـل خداونـ
یت و تالششان

23.زنده کنند

          
  .&ل

  .&ل

 کر

و خاکس وع

است  وارد شده
روح عبادتها،

ن؛ در واقع خد
20. یان گذاشتن

أَفْض«: است ه آمد
؛ مغز)3(»هًْ الْعِبَادَ

نسان را در مقا
طاعت و خشوع
انسانها در مقا

، ج خیر مطلق
ت است و فرص

ى عر ا، خالصه
 براى تقویت ر
س بندگى در م

تا آخر، تربی ل
ت را در انسان ز

                 
؛ ألرسول 27:ص 7
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إجابت و ذک نى دعا،

 

، خشوبودیت
 وح عبادت

در روایت �
 تعبیر رایج ماه
عال سخن گفتن

او در می را با
 ترین عبادت

در حدیثى �
أَلدعَاءُ مُخُّ« �

ت که بتواند ان
این اط. سلیم کند

شوع و خضوع
ضوع در مقابل

 دعا، یک نعمت
در باب دعا �

ابل خداوند و
ودیت و احساس

اوّلاز  یاى الهى
ه روح عبودیت
                 

7:الشیعهًْ ج وسائل 
6:ص 2:الکافی ج 
7:الشیعهًْ ج وسائل 
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 پروردگارنزد  و خاکسارى خشوع
اصلِ دعـا،  . در مقابل پروردگار خشوعمطلبِ اصلىِ دعا چیست؟  �

: کـه فرمـود   اسـت  شـده نقل  &بینید از قول پیغمبر اینکه مى. این است
به خاطر آن است کـه در  « دعاست ؛ مغز عبادت)1(»هًْأَلدعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَ«

دعــا حــالتى وجــود دارد کــه عبــارت اســت از وابســتگىِ مطلــق بــه  
لذاسـت  . اصل عبادت هم ایـن اسـت  . پروردگار و خشوع در مقابل او

 »وَ قـالَ رَبکُـمُ ادْعُـونِی أَسْـتَجِبْ لَکُـم     «ى  ى شـریفه  ى آیه که در ادامه
ــى ــد م ــذِینَ «: فرمای ــنَّمَ   إِنَّ الَّ ــیَدْخُلُونَ جَهَ ــادَتِی سَ ــنْ عِب ــتَکْبِرُونَ عَ یَسْ

اصل دعا این است که انسان در مقابل خداى متعال، خـود   )2(».داخِرِین
پــیش  اصــل دعــا، خاکســارى. دروغــین بشــرى بینــدازد را از انانیّــت

چـه در   -هرجا کـه شـما نگـاه کردیـد    ! عزیزان من. پروردگار است
و بدى  -محیط خودتان، چه در کشور خودتان و چه در سرتاسر دنیا

ى کسى، مشخّصاً دیدید، اگر دقّت کنید مشـاهده   و فسادى را از ناحیه
، خواهید کرد که اساس و منشـأ آن بـدى و فسـاد، انانیّـت، اسـتکبار     

 24.دعا باید این را بشکند. انسانى است و غرور استعال

 ع تضرُّ
کردن، بـا خـداى متعـال     تضرّعخودِ حرف زدن با پروردگار، خود  �

کـردن، بـراى    و استغفار سخن گفتن، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه
هایى اسـت کـه در    این، باالترین جنبه. انسان یکى از مقاصد و هدفهاست

نفس اینکه انسان در مقابل پروردگـار بایسـتد و اشـک    . دعا وجود دارد
و  مقـام  علـوّ کند، بـراى انسـان یـک     بریزد و اظهار کوچکى و حقارت

                                                 
  .&؛ ألرسول 27:ص 7:الشیعهًْ ج وسائل )1(
  .60 ی ، آیهغافر ی سوره )2(
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کند و عروج مى
ال غافـل شـود

 25.د

و هرآنچـه کـه

اى بـه انسـان ه   
ـوارد اسـتثنایى
سـیله چیسـت

اى براى ت وسیله
وى ایـن حـوائج

دعـ: ردن اسـت
ى مقاصد، به مه

بلکـه. ى اسـت
ا و دعـاىى تنهـ 

 و به دعا اکتفـ
و همّـت داختن  

اجات را بـراى
، د&اکـرم  ـر   

، دعـا هـمسـت 
ا از ایـن راه بـه

عال است که ع
ز خـداى متعـا
دا محتاج نداند

 ودها
و و مقصـودها 

متعـال، وسـیله
مگر در مـ -

آن وس. ه کنـد   

یم، در حقیقت
راهـى بـه سـو

گونه دعا کـر 
 گمان کند هم
 قابـل دسترسـى

نه دعاى البتّه. 
عمل را ببندد

نار به کار انـد
این دعا، حا. یم

یـد کـه پیغمبـ
اس هرا انجـام داد  

دعـا کنـیم، تـا
 28.یم

پیش خداى متع
قتى است که از
 خود را به خد

و مقصو حوائج
یدن به حوائج

 26.د
خداونـد م. ت

خود را حوائج
ـا آن بـرآورد

27 
کنی عال دعا مى

یم و رئجـو  ـى
این، یک. کنیم

ست که کسى
براى انسانها ی

به دست آورد
 که انسان درِ
ر اقدام، در کن
باید قرار بدهی

کنی الحظه مـى
ى کارهـا ر مـه

دف ماست کـه
ودمان نائل شوی

 کر

پدر  تضرّعر با
بختى انسان وقت
وقتى است که
 رسیدن به ح
است براى رسی

کند  و آرزو مى
سیار مهمّى است

حتواند  سان مى
بـ -کـنم    مـى

.ى متعال است
متع  درگاه حقِّ

خودمـان مـ ئج 
ک آن استفاده مى

طور نیس این. صود
مادّی یا وسایل

ان با دعا باید ب
اى ندارد  فایده

ر عمل، در کنار
ز خدا را نیز ب

لذا مال. سازد مى
کـه هم د از آن

 یکى از وظایف
ف و مقاصد خو

إجابت و ذک نى دعا،

 

بشر. رتبه است
بدب. گیرد ج مى

رویى انسان و ه
اى براى سیله
دعا وسیله ا �

خواهد سان مى
ى بس مسأله �
که انس است هد

ه به آن اشاره
واستن از خداى

وقتى ما به �
حـوائجسیدن به

م و از آئیپیما ى
اى گرفتن مقص

ى ابزارها سیله
یزهایى را انسا

هیچ. ون عمل
اما در کنار. د

الش، خواستن ا
سان برآورده م
دان جنگ، بعد

بنابراین،. کند ى
اجات و اهداف

معان

مر
اوج
سیه
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�

انس
�

داد
که
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�

رس
مى
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چی
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کند
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  علّتاى در کنار وسائل دیگر ، یکى از دهها وسیله و سبب و  وسیله
بـه قـول بزرگـان از    . اى در کنـار وسـایل دیگـر اسـت     دعا، وسـیله  �

ین ما، همچنان که در عالم وجود، خـداى متعـال دههـا    تفکّرمحققین و م
 .، دعا هم یکى از سببهاستاست هقرار داد علّتو سبب و وسیله 

 اى بین خدا و بندگان  وسیله
اى را  وسـیله امید به دعا را به روى خودتان نبندیـد و ایـن راه و    درِ �

، بـر روى خودتـان   اسـت  هکه خداى متعال بین خود و بندگانش قـرار داد 
 29.مسدود نکنید

 نه رقیب آنها ای در طول ابزارهای مادّی و دعا وسیله
یکى اینکه، اگر دعا، چنین نقش : شود در اینجا، چند سؤال مطرح مى �

معجزآسایى دارد، پس این وسایل دنیوى و این ابزارها و علم و صـنعت و  
. نیسـت  مادّیدعا رقیب ابزارهاى نظایر آن چیست؟ جواب این است که 

واهد به مسافرت برود، یا با خـودرو  خ این طور نیست که وقتى انسان مى
همچنین این طور نیست که ! و قطار و هواپیما عازم شود و یا با دعا برود

اى به دست آورد، یا پول خرج کنـد و یـا اگـر     اگر انسان بخواهد وسیله
معناى دعـا  ! شود و آن وسیله را به دست آورد توسّلپول نداشت به دعا م

. د تـا او ایـن وسـایل را جـور بیـاورد     این است که شما از خـدا بخواهیـ  
دعـاى  . گیرنـد  ، هرکدام در جـاى خودشـان قـرار مـى    مادّیوقتْ علل  آن

 30.گونه است این مستجاب
دعـا موجـب نشـود    . کنـد  بنابراین، دعا موجب نشود کسى تنبلى �

و معلولِ طبیعـى، دسـت    علّتو  مادّیکه کسى از دانش و علم و ابزار 
دعـا،  . هاسـت  ، بلکـه در طـول آن  هـا نیسـت   دعا رقیب آن. بشوید؛ نه

 31.هاست ى آن جورآورنده
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ما همـین عبادت
امـ. ى خداسـت    

 32.م دارد

   ارادت
و محبّتاظهار 

 ست
 35.خداست

و توسّـل دعـا و  
در -بات اسـت

یکـى: مى اسـت
 کـردن خـدا و

و ذکر و دعـ ه
ت خدایى را از

گویند، دعا و ع 
 کارمـان بـراى
دارد، عبادت هم

 33.ى

 خدا
و محبّتار

است، یا ا حمید

تن همراه نیس
با خ  فقط انس

حیاء هم براى د
کى از مسـتحب

حـراف عمـوم
فرامـوش. ـت

توجّه کردن و 
خدا و محاسبات

بُعدى مى ى یک
کنـیم و ار مـى

آن کارها را د. 
  رف الهى

یدن معارف الهى
ن گفتن با خ

و یا اظها ،مید
و تح تمجیدیا

 34.ست

خواست اجت
،واستن نیست

  و ذکر

اح. ، دعاستر
هاى قدر یک شب

 گمراهى و انح
اسـ نمازهر آن

ز زندگى جدا
ل و توکل به خ

 کر

هاى ر جاها، آدم
ر راه خـدا کـا

فرماید طور نمى
 فهمیدن معار
ست براى فهمید
 أنواع سخن

و تحمی مجید
است، ی خواست

ها دعاس ى این ه
همیشه با حا
دعا حاجت خو
مصادیق دعا

ال در شب قدر
که در ش -هم

36.و ذکر است

عامل اصلى این
خدا که مظه ر

ب معنویت را از
 از خداى متعال

 37. اشتن

إجابت و ذک نى دعا،

 

در این طور �
مـا د. ت دیگر

این ط یرالمؤمنین
اى براى سیله
دعا وسیله اس �

سام دعا و
تم ،رخواست

دعا یا درخ �
است؛ همه دت

عا، ضرورتاً ه
دگاهى هم  �

ماز ای  مونه
 ماز
بهترین اعما �
ه نماز. است کر

قع مظهر دعا و
دو عامل، ع �

ور شدن از ذکر
عنویت؛ حساب

و طلب توسّل
دگى کنار گذا

معان

�

است
امیر
وس

�

أقس
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�

ارا
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نم
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�
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اش، گاه بر اثر محنتها و شدّتها و مصـیبتها،   انسان در زندگى شخصى �
اش گاه با حوادث تحول آفرین مانند حرکت عمـومى   دگى جمعىو در زن

نزدیـک   یا کمک به نیازمنـدان، بـه عامـل ذکـر     یا انفاق به سوى جهاد
و  آلود و غـرق شـدن در سرخوشـى    هاى هوس شود، و گاه با سرگرمى مى

توانـد در   عنصـرى کـه مـى   . افتد ، از آن دور مىبارگى اشرافیگرى و عیش
 تر کنـد، نمـاز   نزدیک یا نزدیک »ذکر« ى این احوال او را به بهشت همه
بـا ترکیـب هماهنـگ دل و زبـان و حرکـت، نـابترین و        نمـاز و ...است
 38. ى ذکر است ترین نمونه و وسیله کامل

 جمعه نماز
ـ   «. الهـى اسـت   ى شما مصداق ذکـر  جمعه نمازهمین  � رِ فَاسْـعَوْا إِلَـى ذِکْ
در اینجا آنچه بر دل شما، بر زبان شما، بر حرکات شما بایـد غالـب    )1(.»اللَّهِ

پروردگـار،   مقـدّس دل به یاد خدا، زبان متذکر بـه نـام   . باشد، یاد خداست
حرکات دست و پا و جسم هم حرکاتى در جهت یاد پروردگـار و اطاعـت   

 39.این چیزى که مورد نیاز یکایک ماست، همین است. اوامر الهى

 ؟ چیست اجابت
 التفات خداوند و توجّهپاسخ و 

اى  ؛ و لو آن خواستهو التفات خداست توجّهپاسخ و الهى،  استجابت �
کنیم این خواسته به نفـع ماسـت،    بسا خیال مى که من و شما داریم که اى

یکـى  گمـان لبّ  شما بـى  »یا اهللا«هم پیدا نکند؛ اما  تحقّقاما به زیان ماست 
 40.به دنبال خود دارد

                                                 
  .9 ی ، آیهجمعه ی سوره )1(
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ا همـانى اسـت
خیـال کنـد کـه

و بایـد برسـد 
دهنـد شـما مـى

پاسـختان صـالً 
کنـد  پیـدا مـى

 41.اهدخو

سخ الهى است
شد، بدانید جارى

واب بعدى هـم

 
ـد و بـرخالف
یعـى مسـتجاب
است که قوانین

البتّه. شود ده مى
ـادم پیـدا کنـد
م درست اسـت
 نکنند، تضمینى
لـوم اسـت کـه

خیلى از پاسخها
ى آدم نبایـد خ

اسـت  خواسته
ن لحظـه بـه ش

ابینید  که مى د
نسان در دعـا

خ چیز نمى هیچ
ده ، همان پاس

جاسرتاپاى شما 
 خداست و جو

 وانین طبیعى
را بـه هـم بزنـ
ب قـوانین طبی
ین قدرت خدا
ود شما برآورد

دیگـرى تصـا ىِ
ما آن وعده هم
خودشان تالش

ما دعا کن، معلـ

 آید می
هید دید که خ

شود؛ یعنى ه مى
ت که از خدا

ـت کـه در آن
آید ه وجود مى

حالتى را که ان
ر غیر از آن، ه
پاى دعا کنند

ى وجود از س ه
 همان جواب

 ط
چهارچوب قو
ر قوانین طبیعى

عا در چـارچوب
ای. گردد رده مى

گذارد و مقصو
ک قـانون الهـىِ

حقّ است؛ ام ى
ر راه اهداف خ

حاال شم. رسند

 کر

مر دل پدید
یدا کنید، خواه
ظه به شما داده
همان پولى است
سخ، همـانى اسـ
ى در دل شما به

آن ح. اید گرفته
کند که دیگر ى

لب، از سرتاپ
، با همهطلب د

است؛ این لهى

باب و وسائط
در چخواسته

قوت دعا همیشه
دع. مل کند؛ نه

ى شما برآور ه
گ، کنار هم مى

 شـما بـا یـک
ى الهى وعده. د

کار باشند و در
ف و مقصد بر

إجابت و ذک نى دعا،

 

ورانیتى که د
پی اگر انس �

ه در همان لحظ
سخ دعا حتماً ه
هى اوقات پاسخ

چنان نورانیّتى ن
 همان ساعت گ
هى احساس مى

ارى شدنِ طلب
وقتى دیدید �

پاسخ الن همان
42.است جابت

ور شدنِ أسب
رآورده شدن خ

الزم نیست �
انین طبیعى عم

شود و خواسته ى
آورد  جور مى

جایى که دعاى
شو ستجاب نمى

ک هایى که بى م
ست که به هد

معان

نو
�

که
پاس
گاه
آن
را

گاه
جا

�

این
اج

جو
بر

�

قوا
مى
را

آنج
مس
آدم
نیس



 

 

وقت هـم دیدیـد مسـتجاب     یک البتّه. ندارد این دعا خیلى اقبال استجابت
در جایى برخالف یک قانون طبیعىِ مسـلّم، شـما   . ى نیستشد؛ اما تضمین

اگرچه در مواردى بالشـک  . دعا کنید؛ معلوم نیست تضمینى داشته باشد
م دعـا  ئیگو طور نیست که وقتى مى کند؛ اما این دعا قوانین را هم خرق مى

شود، یعنى دعاى شما اگر با قوانین دیگر الهى منافات داشـته   مستجاب مى
همراهش نباشد و یا حتّى خود دعا از روى توجّه هم نباشد،  باشد و عملى

در دعا، طلب کردن و خواستن از خداى متعـال  . شود؛ نه باز مستجاب مى
اگر عمـل و  . شود این دعا مستجاب مى. و حقیقتاً مطالبه کردن الزم است

تالش در راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این دعـا  
 43.بیشتر استواقعاً 

 و عادى و معمولى  مادّیجورشدن ابزارهاى 
اوّل اینکه این بچـه  : دو وعده به این مادر داد )1(خداى متعال در اینجا �

بعد که این . دهیم لین قرار مىاینکه او را از مرسَ دوّمگردانیم،  را به تو برمى
قالَـتْ  «: خـواهر موسـى گفـت    بچه را در میان رود خروشان انداخت، بـه 

شود و سرنوشت ایـن بچـه بـه کجـا      ؛ برو دنبالش ببین چه مى»لِأُخْتِهِ قُصیهِ
ى  خواهد انجامید؟ تا اینکه این بچه از طریـق رود نیـل بـه نزدیـک خانـه     

ى فرعون او را گرفتند و خدا در  ؛ خانواده»وْنَفَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَ«. رسید فرعون
زن فرعون گفت که این بچـه را بـراى   . دلشان انداخت که او را نگهدارند

؛ پسـتانها را  »حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِـع «. »کَلَ ی وَلِ نٍیْعَ هًَْرَّقُ«: خودمان نگهداریم
ا را هـ  هرچه دایه آوردند که به این بچه شـیر بدهنـد، پسـتان آن   . نگرفت
آمـد و   در این بین، خـواهر موسـى  . خواهد گرسنه است و شیر مى. نگرفت

                                                 
 .توسط مادر uاشاره به داستان به آب انداختن صندوق حامل حضرت موسی). 1(
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هیـد مـن یـک
کنـد  مستجاب

 
د، اگـر خـداى

و مـادّی زارهاى 
فرض. آورد ر مى

وقـت اما یک. 
چـه. یله اسـت

 

د کـه آن بحـث
مـواردِ اسـتثنایى

اى اتفاق د حادثه
مثال.  کار ببندید

ـداى متعـال ایـن
ـه خـرج دهیـد
 هست که همان
نـد کـه اگـر د
 و فقط بـه دعـ
زى امکان ندارد
الشـها بـه نتیجـه

خواه ؛ مـى )1(»ـم
خواهد دعا را ى

44.آورد جور مى

 بـرآورده شـود
ن است که ابز
عنى خدا جور

دهد شما را نمى
ین، یـک وسـی

45؟جور کند

دهـد م نشان مـى 
هد و در غیـرِ م

خواهید  خدا مى
رویتان را هم به

کنیـد کـه خـ ى
نیز بـ همّته و

 طبیعىِ دیگرى
 کس خیال نکن
اراده هم نکنیم

چنین چیز. د؛ نه
ضـاً خیلـى از تال

 46.هد رسید

تٍ یَکْفُلُونَـهُ لَکُـم
خداى متعال مى

شرایط را جوه
جتى از شـما

، استجابتش این
یع. شود جور مى

ن کس طلب ش
ای. دهد ن را مى

را براى انسان ج
 ى

متعال معجزه هم
ده ستثنایى رخ مى

وقتى شما از. ت
ار دعا، باید نیر

دهد و دعا مى مى
ر دعا، باید اراد

ى و وسیله مادّی
هیچ. راده کنید
حتّی نپردازیم،

کند  برآورده مى
بعض. الش اسـت

د، به نتیجه خوا
          

 کر

مْ عَلى أَهْلِ بَیْتٍ
؟ ببینید وقتى خ

گونه  نماید، این
کنید که حا مى

کند،  مستجاب
 این خواسته، ج
ى دارید که آن

آید طلبتان و مى
وسیله رعا این

روال عادى ی
 مواقع، خداى م
جزه در موارد اس
 روال عادى است

نااز دارید، در ک
به شما دست م 

 بگیرد، در کنار
مى  م، باز وسیله

و ا همّتباید . 
ه تالش و اقدام
دا حاجاتمان را
 تالش و بـا تـال
ن که دعا کردید
                 

  .8-1 ی یه

إجابت و ذک نى دعا،

 

هَلْ أَدُلُّکُمْ«: فت
رضعه پیدا کنم؟
وعده را محقّق

وقتى دعا م �
عال آن دعا را
دى و معمولىِ

طلبى ما از کسى
افتد و  دلش مى

نعى دارد که د
کنندهعا جور

ضمناً بعضى �
معج. گرى است

ى ا جور کننده
تد که به آن نیا
ر احساس تنبلى
ساس را از شما

جا هم نى در این
کردن است مّت

نه بنشینیم و به
شغول باشیم، خد

در کنارس، دعا
رسد؛ اما همین ى

                 
، آیقصصی  سوره 
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 به معناى برآورده شدنِ صددرصد خواسته نیست  استجابت
کـه دعـا را    اسـت  کـرده وعده  خداى متعال در چند آیه از آیات قرآن �
قـالَ رَبکُـمُ   «ى  ى مبارکـه  یکى از آیـات، همـین آیـه   . خواهد کرد جابمست

که مـرا دعـا    است فرمودهاست؛ یعنى پروردگار شما  )1(»ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُم
اسـتجابت بـه معنـاى بـرآورده شـدنِ      ممکـن اسـت   . کنم کنید، تا استجابت

، اقتضـاى  گاهى ممکن است قـوانین خلقـت  . نباشدصددرصد آن خواسته هم 
در مـواردى قـوانینى   . این را نکند که خدا آن حاجت را حتماً برآورده کنـد 
زودى برآورده شـدنى   وجود دارد که آن خواسته برآورده شدنى نیست، یا به

در غیر ایـن مـوارد، قاعـدتاً خـداى متعـال پاسـخش ایـن اسـت کـه          . نیست
ى  حمـزه  کند؛ همچنان که در دعاى شریف ابـى  شما را برآورده مىى  خواسته
شـود بـه همـین معنـا اشـاره       خوانده مـى  که در سحرهاى ماه رمضان ثمالى
ءٍ  وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُـلِّ شَـیْ  «: است فرمودهدر قرآن . کند مى

داند، اما شـما از خـدا    ؛ اگرچه خدا عالم است و نیازهاى شما را مى)2(»عَلِیما
در دعاى  البتّه. کند مى این آیه را در دعا ذکر. بخواهید و به خدا عرض کنید

 »ءٍ عَلِیماً کانَ بِکُلِّ شَیْ«دارد؛ اما در قرآن  »رَحِیماً مْإِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُ«: )3(شریف
وَ لَیْسَ مِنْ صِفَاتِکَ یَا سَیدِی أَنْ تَـأْمُرَ بِالسـؤَالِ وَ تَمْنَـعَ    «: فرماید بعد مى. است
امام سجّاد )4(.»هًْالْعَطِیu عادت تو این نیست کـه  ! پروردگارا: کند عرض مى

. هـا نـدهى   ها خواستند بـه آن  مردم را به خواستن امر کنى؛ اما آنچه که آن
ایـن اسـت کـه     ى الهى و قدرت محیطه و رحمت الهى یعنى معناى کرم الهى

ایـن  . کند که آن خواسته را اجابت است فرمودهاراده  گوید بخواهید، اگر مى
                                                 

  60 ی ، آیهغافری  سوره )1(
  32 ی ، آیهنساء ی سوره )2(
  .ی ثمالی حمزه دعای ابی) 3(
 .u؛ أَلسجاد82:ص 95:بحاراألنوار ج )4(
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ه تالوت کردم
ی قَرِیـبٌ أُجِیـب
سؤال کننـد کـه

ى ت و خواسـته 
هـرکس. کـنم  ى  

َ سَـمْعٌ حَاضِـرٌ
ک پاسـخ قطعـى
ـدا آن را خیلـى

یت مثـلن موقع
 الهى است؛ یعنى
 وعـده اسـت

استجابت بـه. ت
ممکن است شد 

آورده هم نشـو

سـپردن و بـه او

ه در اوّل خطبه
عبادِی عَنِّی فَـإِنِّی

ى من از تو س ره
گویم و دعوت مى

ند، اجابـت مـى
مِنْکَ هًْلِّ مَسْأَلَ

اى از خدا، یک ه
گان مـؤمن خـ
 است که از این

ى قطعى  وعده
ایـن یـک. داد

نیست استجابت
ش رآورده خواهد
و موجباتى برآ

  ل دادن
 به او گوش سـ

اى که  همین آیه
وَ إِذا سَأَلَکَ عِب«

دربارندگان من
دیکم و پاسخ م

خوان د و مرا مى
کُللِ«: لش هست

دا، هر خواسته
ست و باید بنـدگ

ندارد، طبیعى 
این. کند ده نمى

جواب خواهد د
 47.رد

ا هیچ دعایى بى
 انسان حتماً برآ
علل و مصالح و

ن و به او دل
بر خدا یافتن،

          

u.  

 کر

است که در ى
«: کند ا بیان مى

؛ هرگاه بن)1(»نِ
، من نزى پیامبر
خواهد ز من مى

اسخى در مقابلش
هر سؤالى از خد
ن خیلى مهمّ اس
 کسى که ایمان
ى دیگر استفاد

اى را ج خواسته
 هم شرایطى دار

)3(.»سْتَجِبْ لَکُمْ

ا  که خواسته ى
مکن است به ع

 .ى هست

بر خدا یافتن
را در برابخود

                 
  .186 ی ه
u؛ أَلرِّضَا 58:ص 8

 .60 ی ه

إجابت و ذک نى دعا،

 

ى الهى مان وعده
ریح این معنا را

الداعِ إِذا دَعان هًَْوَ
جاست، بگو اى
 کسى را که از
دا را بخواند، پا

؛ ه)2(»َوابٌ عَتِید
این.  مقابل دارد

ک. ر بدانند حاال
یلى از موقعیتها

داى متعال هر خ
اى هر وعده تّه
أُدْعُونی أَسْ« �

ک ناى این نیست
آورده بشود، مم
 استجابت الهى

عانى ذکر
ود را در برا

خر یعنى ذِک �
 48.ل دادن

                 
، آیهبقرهًْی  سوره 
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   همنشینى با محبوبیعنی  ذکر
 ها همه در یک حـدّ  ما، آدم. و یاد الهى، مراحلى دارد حاال این ذکر �

بعضیها از لحاظ . ى ماها مختلف است و در یک مرحله که نیستیم؛ رتبه
روحى در درجات باال هستند؛ مثل اولیاء و انبیاء و صالحین و اهل دل و 

بعضى هم هستند مثل امثـال بنـده و ماهـا کـه بـه آن سـطوح       . اهل معنا
مان خبر هـم نـداریم از آنچـه کـه در آن سـطوح       دسترسى ندارند؛ بعضى

ها هست، هـم بـراى مـا     هم براى آن -ى ما ذکر هست راى همهب. هست
 uامیرالمـؤمنین ها، همانى است که در روایت از  ذکر براى آن -هست

 همنشینى با محبـوب ؛ ذکر، )1(»الْمَحْبُوبِ هًٌْأَلذِّکْرُ مُجَالَسَ«: است که فرمود
. همنشـینى اسـت   لـذّت هـا   ذکر بـراى آن  لذّت. این، براى اولیاست. است

؛ )2(»الْمُحِبینَ هًٌْأَلذِّکْرُ لَذَّ«فرماید؛  در یک روایت دیگر مى uامیرالمؤمنین
 49.عاشقان و محبّان است لذّتذکر 

  و نسیان ، در مقابل غفلتیعنى یاد ذکر
است؛ غفلت از خدا، غفلت از وظیفه  یاد در مقابل غفلت. یعنى یاد ذکر �

و مسئولیت، غفلت از هنگـام حسّـاسِ مواجهـه بـا مـأموران الهـى در عـالم        
ى بزرگ انسان در مقابل  و محاسبه -عالم بعد از عبور از جسمانیّت -ملکوت

 50.ننده استک این یادها تعیین. خدا در قیامت
؛ )3(»أُذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْـراً کَثِیـراً  «: کند که به مسلمانها خطاب مى قرآن �

 و نسیان ذکر و یاد در مقابل غفلت. ذکر یعنى یاد . کثیر کنیدخدا را ذکرِ
غـرق در عـوارض و حـوادث و پیشـامدهاى گونـاگون شـدن و از       . است
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آدم اسـت  بنـى        
 و متذکر شـدن

دنکرو توجّه
آیـه. ـه بـودن

یعنـى )1(».ُرکُم
آحاد مسلمانان
ل زمـان دچـار

ــدّسز ذات    مق

نه فقـط ور 

دى کـه وجـو
 و یاد تکلیف و

فَأَلَّفَ بَیْن أَعْداءً 
کنید، در موار

را به »رذِک«خدا 
 

ى بـزرگ مـا
رف یاد کردن

 هوش بودن و
بودن و متوجّـ
ْ کِتاباً فِیهِ ذِکْر
متوجّه بودنِ آ
ردم، در طـول
ــت از ـه، غفل

لهى است،ت ا

اوراد. ا نیسـت  
معناى یاد خدا
عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ

مالحظه ک رآن
53 

بزرگ، دین خ
54.  یاد آوردن

ایـن، گرفتـارى
 این یاد هم صِر

 51.اند سته

به اد آوردن،
ن، به هوش بو
ْد أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ
هوش بودن و م
سـیارى از مـر
ــ  در رأس هم

 و یاد نعمت

هـا و امثال ایـن
؛ اما ذکر به م
وا نِعْمَتَ اللَّهِ عَ

گر در قرا )2(.»ا
. است شدهشاره

  د آوردن
مان این آفت بز
 حقیقت را به

          

 کر

فلـت کـردن؛ ا
وقت آن. باشد

را از ما خواس ر
به یا اد بودن،

عنى به یاد بودن
لَقَد«: فرماید مى

ى ذکر و به ه
؛ زیـرا بسست

ــالم و ـایق ع
 52.ند

 یاد تکلیف

 وِرد و اوراد و
سایل ذکر است

وَ اذْکُرُو«ست؛
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا

اش »نعمت خدا
قت را به یاد
یرى و نیز درم

حذِک. ت ر یعنى
                 

 .10 ی یه
  .103 ی آیه، ن

إجابت و ذک نى دعا،

 

طلب اصـلى غف
خواهند این نب ى

ست، ذکر کثیر
یا، یعنى به کر
، یعن»ذکر« �
م ى قرآن ریفه

ى آن را وسیله
اس فرمودهعرفى
ــت ــ فل از حق

ان وردگار بوده
به معناى کر

  اوراد
وذکر � ، فقط

رد، یکى از وس
 نعمت الهى اس
وبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

یاد ن«عدّدى به
یعنى حقیق کر
براى پیشگی �
است آموختهسان

                 
، آیأنبیاءی  سوره 
عمران لی آ سوره 
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 یعنى دورى از غفلت ذکر
ى اصـلى و اساسـى    و هدایت را بـه عنـوان مسـأله    موضوع ذکر �

ى  پـس ملـت مـا، امـروز از جملـه     . خودمان مورد توجّه قرار دهـیم 
موضـوع  موضوعهایى که احتیاج دارد به درستى بـه آن توجّـه کنـد،    

 55. است ذکر و دورى از غفلت

  بیدارباش  یعنى ذکر
این ذکر است، یاد اسـت، تـذکّر اسـت،     )1(.»رٌ لِلْعالَمِینَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْ« �

 56.ى بشر است براى همه بیدارباشهشدار است، 

  مانعِ رفتن به سمتِ معصیت، ذکر
رُ اللَّهِ ذِکْ«در همین روایت،  حضرت باقر چیست؟ خوب، حاال ذکر �

 هًْوَ هُوَ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ الْمَعْصِـیَ «: اند را معنا کرده »عَلَى کُلِّ حَال
. ، ذکر خـدا او را مـانع بشـود   معصیترود به سمت  که مى ؛ وقتى»یَهُم بِهَا

ذکر؛ یاد کند خدا را و این معصـیت را انجـام ندهـد؛ انـواع معاصـى را؛      
انصـافى   گفتن، غیبت کردن، حق را پوشاندن، بىخالف واقع گفتن، دروغ 

المال را، مال ضعفا را تصرف  کردن، اهانت کردن، مال مردم را، مال بیت
ها گناهان گونـاگون   این. دادن اهتمامى به خرج ها بى ى آن دربارهکردن یا 

ذکر خدا مانع بشـود از  کند به خدا؛  توجّهها، انسان  ى این در همه. است
ـ  فَیَحُـولُ « .برود به سمت این گناهاینکه انسان  رُ اللَّـهِ بَیْنَـهُ وَ بَـیْنَ تِلْـکَ     ذِکْ

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّـیْطانِ  « و هو قول اللَّه عزّوجلّ؛ )2(»هًْالْمَعْصِیَ
: فرمایند که این، تفسیر آن آیه اسـت کـه فرمـود    بعد حضرت مى )3(.»تَذَکَّرُوا

                                                 
 .104 ی ، آیهیوسفی  سوره )1(
  uأَلْبَاقِرُ .379:ص 66:بحاراألنوار ج )2(
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زند ها تنه مى ین
 بـه جـانش هـم

؛ این ذکـر»رُونَ
ُر اللَّهِ عَلَىذِکْ«ى 

 عباراتش شـبیه
در آن. کنـد  مـى 

در روایتـى کـه
»مَـوْطِن فِی کُلِّ 

این است کـه ه
هُ وَ اللـَّ ا اللـَّ  إِلـَّ

، مقصـودم ایـن
ه اکبـر ه و اللـَّ
 هم ذکر است
زش اسـت؛ امـ
زَّ فِی کُلِّ مَـوْطِن

اى کـه نسخه. تَ
قتـى بـه سـمت

این. د خدا باشى
اذکارى کـه در
یحات حضـرت

هـ کرنـد، ایـن  

قتى شیطان به ای
هنـوز درسـت

فَإِذا هُمْ مُبْصِر«
معناى.  باز بشود

 است، تقریباً
م چیز را ذکـر 

، در اینجـا و د
رُ اللَّهِ فِوَ ذِکْ«: 
توجّهى مورد  ه

مْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَـهَ
دا را بگوئیـد،
ه  ال إله الّـا اللـَّ

؛ اگرچه این»ک
و خیلـى بـاارز
رُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَز

تمْمَیا هَ تَمْجَ
وق -باشـد  تَمْ

روى، یاد دا مى
این ا البتّه. »للَّه

ونـاگون، تسـبی
ئل ذکهمـه وسـا   

؛ وقت»نَ الشَّیْطانِ
کند؛ یعنـى ه مى

«. شوند ذکّر مى
ها  بصیرت این

من توجّهِمورد
 و همان سه چ

را داشت، »حَالٍ
است آمدهاید،
اما آن نکته. ند

حَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْ
 حال ذکر خـد
و الحمد للَّه و
َن هَذَا مِنْ ذَاک
 شریف است و

روَ لَکِنْ ذِکْ«که
جَهَ - )1(»هًْعْصِیَ

مْمَدهم هَ ل مى
ت معصیت خد

ال«ت؛ این ذکر
 ایـن اوراد گو

هـا ه ایـن  -ت
          

  

 کر

 مَسهُمْ طائِفٌ مِن
ها را مس م  این

ها متذ ؛ فوراً این
ها، که چشم این

 .ت
ت بعدى که مو

که خواندمت
 اللَّهِ عَلَى کُلِّ ح

فرما مى uهللَّ
جا ذکر خدا کن
نِّی لَا أَقُولُ سُبْح

گویم در همه ى
د سبحان اللَّه و

وَ إِنْ کَا«. ست
است، این هم

 این نیست، بلک
أَوْ عَلَى مَعْ هًْطَاعَ
احتمال. است تَ

روى، یا به سمت
مورد نظر است
ین دعاهـا، در

کارى که هست
                 

.u؛ أَلصادِقُ 145

إجابت و ذک نى دعا،

 

نَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا
ى شیطان ذرنده
؛»تَذَکَّرُوا«فتاده،

شود ک جب مى
این است »لِّ حَالٍ

در صدر روایت
مین روایتى است

رُوَ ذِکْ«وایت،
عبدال ضرت ابى

سان در همه ج
أَمَا إِنِّ«: فرماید ى

مى اینکه؛ »بَر
ست که بگوئید
ن، ذکر لفظى اس
ن هم مطلوب ا
صود من فقط

 هَجَمْتَ عَلَى ط
تمْجَن دیدم، هَ

ر عت خدا مى
 »اد خدا بودن

وایات ما، در ای
ى اذک هرا و بقیه

                 
5:ص 2:الکافی ج 

معان

ِإن«
گذ
نیفت
مو
کُلِّ
د
هم
رو
حض
انس
مى
أَکْب
نیس
این
این

مقص
إِذَا
من
طاع

یا«
رو
زه
   

)1(



 

 

به معـانى   توجّهها را با  ، انسان باید ایناست شدهذکر  -کپسولهاى ذکرند
هـا خیلـى    ایـن  البتّـه . پیـدا کنـد   توجّـه و حقایقشان بر زبان جارى کند؛ 

  57. باارزش است
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :دوّم فصل
 و ذکر دعا اهمیّت

  
  



 

 

  
  
  
  
  



 

 

  
  

  دعا اهمیّت
  
  
  
 

 ، عالمت لطف پروردگارتوفیق دعا
و بـا حـال بایـد بدانـد      توجّهپیدا کند دعاى با  توفیق دعااگر کسى  �

 58.ى بعد است در مرحله و اجابت است گرفتهمورد لطف پروردگار قرار 
کنـد، بـا خـدا حـرف      پیدا مـى  همین که انسان با خداى متعال انس �
. که خدا به انسـان داده اسـت   توفیقى استاست و  زند، این لطف الهى مى

 59.پروردگار است متضمن اجابت »یا اللَّه«خود این 

  مادّیهاى  ى انسان در مقابل جلوه کننده دعا، بیمه
خواهید در مقابل دشمن، استوار باشید، باید باب دعـا را بـه    اگر مى �

د، بایـد  خواهید از کسـى و چیـزى نترسـی    اگر مى. روى خودتان باز کنید
هـاى   خواهید در مقابـل جلـوه   اگر مى. ى خود را با خدا قوى کنید رابطه
 60.بیمه کنید تضرّعباید خود را با دعا و تکان نخورید و نلغزید،  مادّی

 در مقابل خداوند دعا، مظهر بندگىِ
در  بنـدگىِ مظهر  دعا، ى عرض ما این است که در باب دعا، خالصه �

، و ایـن روح  در انسـان اسـت   مقابل خداوند و براى تقویت روح عبودیت
عبودیت و احساس بندگى در مقابـل خداونـد، همـان چیـزى اسـت کـه       



 

 

این نقطه بوده اسـت   توجّهتا آخر، تربیت و تالششان م اوّلاز  انبیاى الهى
 61.که روح عبودیت را در انسان زنده کنند

  بهترین مضامین سرشار از معارف الهى ،دعا
تواند به زبـان فارسـى یـا بـه زبـان       دعا، خواندنِ خداست؛ حاال مى �

. خواهید با خدا حرف بزنید؛ ایـن، دعاسـت   خودتان باشد؛ هرچه که مى
 7دعاهاى مأثور از أئمّـه  البتّه ...او در میان بگذارید خواهید با هرچه مى

است که قدر  و سرشار از معارف الهى بهترین مضامین در زیباترین الفاظ
  62.شد توسّلها م ها را باید دانست و بایستى به آن آن

 دعا، داراى تأثیرات معجزآسا بر روى دل انسان 
دعـا خیلـى   و  خداى متعال و اسـتغفار  با خداى متعال و ذکر این انس �

 63.کند ؛ دلهاى مرده را زنده مىى بر روى دل انسان داردیتأثیرات معجزآسا

 ی حیات انسان دعا، معنادهنده
قُـلْ مَـا یَعْبَـؤُا بِکُـمْ     «: ى خدا بروید گوید که باید به درِ خانه مى �
وَ قَـالَ رَبکُـمُ أُدْعُـونی أَسْـتَجِبْ     «. باید دعا کنید )1(».لَوْ ال دُعـاؤُکُم رَبی 
حیات انسان، جز در . باید دعا کنید تا از خدا جواب بشنوید )2(».لَکُمْ

 64.رابطه با خدا، معنا ندارد

  ى نجات اى مایه دعا، اسلحه
ل حـوادث  دهد و انسان را در مقاب دعا به انسان توانایى و قدرت مى �

از نبى . به سالح است شدهتعبیر  »دعا«کند؛ لذا در روایت از  مستحکم مى
أَ لَـا أَدُلُّکُـمْ عَلَـى سِـلَاحٍ یُنْجِـیکُمْ مِـنْ        «: کـه فرمـود   است شدهنقل  مکرّم
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جـات شماسـت
ى بـ ر مواجهـه

ت انسـان مـؤمن
کارهـاى الزم ر
د، امکانات الز
راف فرمانـدهى

زد ن زانـو مـى    
زد و ا رف مـى

 65.کند

-بنا بـر نقـل    -
». مِـنْ مَسْـأَلَتِهِ    

ى کلیـد همـه  ،     
خداونـد متعـال
ئن الهـى اسـت
-خـدا بخواهـد   
تَفْتَحْتَ بِالـدعَا
زائن الهى را باز
 خود را از ایـن

ى نج کـه مایـه     
در )1(.»عاءن الـدّ
اى در دست رنده

ى ک ـالم همـه  
کرد ه صف مى

کرد، اشـر ها مى
م وسـط میـدا
خداى متعال حر
ک ا مستحکم مى

-که ایشان  ت
هِ بِمَـا أَذِنَ فِیـهِ
ز او بخـواهى
پس، اذنى که خ

ى خـزائ د همه
از خ -ار ببرد 

َـى شِـئْتَ اسْـتَ
دعا، درِ خز ى ه
چرا انسان. ت

 معرفـى کـنم ک
ّن سالح المـؤمن
ر، مثل سالح بُ

اسـ مکـرّم  مبر
ت، سربازان را به

ه الزم را به آن
وقت هم ر همان

کرد، با خ مى ع
، دل انسان ردا
  هى
u  است شدهنقل

 مَفَاتِیحَ خَزَائِنِهِ
ه تـو اذن داد ا

پ ».تو قرار داد
 بخواهى، کلید
ل درست به کا

فَمَتَـ«. گذارد مى
واهى، به وسیله
سیار مهمّى است

          

  .uرُ

م  اى را به شـما
لّیل و النّهار فإن
ه خداى متعال،
ان جنگ، پیغم

آراست ه را مى
هاى ال د، توصیه

کرد؛ اما در  مى
تضرّعکرد،   مى

ن ارتباط با خد
ى خزائن اله ه

uمیرالمؤمنین

َجعَلَ فِی یَدِکَ
کـه بـه ـه ایـن

د را در دست ت
خواهى از او ى

لید را به شکل
اختیار انسان م

هروقت بخو )2
ى بس ین، مسأله
66!حروم کند؟

                 
.&، الرسول468
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 و ذکر دعا میّت

 

ااسلحه؛ »دَائِکُمْ
ربّکم باللّدعون
به توجّهوادث،

لذا در میدا. ت
داد؛ سپاه جام مى
داد ها مى  به آن

ودش را اعمال
ست به دعا بلند

این. خواست  مى
عا، کلید همه

کالمى از ا �
ثُم ج«: اند موده

خداى متعال، بـ
ى خودها جینه

ا هر چه مىد ت
ر انسان این کل
سلّماً آن را در ا

2(».وَابَ خَزَائِنِهِ

ای! ببینید. کنى ى
محر مهمّى  سیله

                 
، ص2الکافی، ج  
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 ى محتواى ذهن دعاکننده  دعا، آشکارکننده
دعا محتواى ذهن دعا کننده را براى مستمع و مخاطـب  عالوه بر اینها  �

دهید که با خـدا   شما دعاى کسى را گوش مىوقتى . کند واضح و آشکار مى
توانید از دعاى او، از خـواهش او کشـف کنیـد کـه ایـن       زند مى حرف مى

بین است یا بلندنظر و  چگونه انسانى است، حقیر است یا عظیم است، کوتاه
 67.است، مؤمن است یا مردد است، دعا چیز عجیبى است همّتبلند

 در سازندگى مؤثّردعا، داراى نقش 
است، دعا و  سازندگىکسى خیال نکند در زندگى ملتى که در حال  �
عکس، ملتى که راه دشوارى را در پـیش روى   به. نقش زیادى ندارد تضرّع

خواهد کار بزرگى را انجام دهد، در کنار کار و تالش و  خود دارد و مى
اى براى دعا و توجّه به پروردگار و  مجاهدت، الزم است که باب گشاده

کنیـد کـه    شما در تاریخ اسالم مشاهده مـى . استمداد از خداوند قرار دهد
، در میـدانهاى  6امیرالمـؤمنین و  ، از جملـه خـودِ نبـىّ اکـرم    7ومینمعص

 توسّـل هاى پرخطر و در هنگام کارهاى بزرگ، دست  جنگ، در صحنه
صـدر   و مسـلمانان  تواند بگوید که پیغمبر کسى نمى. کردند و دعا باز مى

ها دیگر تـالش وجـود    باالتر از تالش آن. کردند اسالم، تالش و کار نمى
ى اسالمىِ آن روز را در  حاکمیت جامعه در آن ده سال که پیغمبر. ندارد

حال، بـا   اما درعین. اختیار داشت، سالهایى یکسره توأم با کار و تالش بود
و  و اسـتغفار  آن، دعا و تضـرّع و انابـه   وجود آن کار و تالش و در کنار

 68. طلب و مسئلت از پروردگار عالم هم جاى خود را داشت

 دعا و فرصت دعا کردن، یک نعمت 
در . دعا، یک نعمت است و فرصت دعا کردن، یک نعمت استلذا  �

: است شدهاین معنا وارد  uمجتبى به امام حسن uامیرالمؤمنینوصیت 
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ل عَائِکَ وَ تَکَفـَّ
ى ـین در قبضـه    

ف بزنـى و از او
 تا او هم به تـو

ى تعـالى ، مایـه  
وَ هُوَ رَحِیم«. ت

داى متعـال بـین
هروقـت بـ. ت

 متعـال صـدا و
شـو ن شد، مـى

این براى. ت کرد

 ى دعا
ـت، بالفاصـله

هنگـامى غمبـر 
گویـد بـه نمـى  

گویـد ـود مـى
دعــوت »دَعــانِ

دم را بـرآورد
بـه مـن »وا بِـی  

رضـوان طبـایى 
ایشـان. ى شـده 

قَدْ أَذِنَ لِدُع هًِْخرَ
 آسـمان و زمـ
ا کنى و حـرف
و مطالبه کنى

تن از خـدا،گرف
است ح عبودیت

؛ خـد)1(» عَنْـه
قرار نداده است
 کردن، خداى

زبان شود هم مى
ز او درخواست

ى در آیه فقط
ى روزه اسـ ره

اى پیغ »ِریـب
من نـزدیکم، ن

شـ ـحبت مـى  
الــداعِ إِذا دَ هًَْــوَ

از خـود سـتار
وَ لْیُؤْمِنُـو«یند

ى طباط عالمـه 
اى یک نکتـه 

وتِ الدنْیَا وَ الĤْخ
ى قـدرت همـه

ده که با او دعا
؛ از او»یُعْطِیَکَ

کردن و گر ت
ى روح کننده ت

مَـنْ یَحْجُبْـکَ
اى و حجابى ق 

ن و عرض نیاز
 خدا همیشه م

شود از د و مى
69.رگى است

براى خدا، ف
ه سه آیه دربار
ی عَنِّی فَإِنِّی قَر
ز تو بپرسند م

صـ ش با آنها هم
ــ«م أُجِیــبُ دَعْ
دعاى خواس. م

من پاسخ بگوی
ى بزرگوار، ع

توجّهشریفه م
          

  .uرُ

ودِهِ خَزَائِنُ مَلَکُ
ى متعال که ه
ه تو اجازه داد
َک أَنْ تَسْأَلَهُ لِیُ

ى درخواست بطه
 و همان تقویت
یْنَکَ وَ بَیْنَـهُ م

اى، فاصله سطه
 به سخن گفتن

با. شنود را مى
شود مأنوس شد
عمت خیلى بز

متکلّمضمیر
همین آیات که
ذا سَأَلَکَ عِبادِی

ى من از درباره
دیکم، خودش
مــن نــزدیکم

کنم مى  اجابت
به م »جِیبُوا لِـی

ى مرحوم عالمه
ى ش در این آیه
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 و ذکر دعا میّت

 

ْعلَمْ أَنَّ الَّذِی بِیَد
؛ خداى»جَابَتِک

انایى اوست، به
وَ أَمَرَک«. خواهى
این رابط. طا کند

وح انسان است
رِیمٌ لَمْ یَجْعَلْ بَی
ودش و تو، واس
دا شروع کنید

رخواست شما ر
ش فتگو کرد، مى
شر، فرصت و نع
فت مرتبه ض

در دنبال ه �
َو إِذ«: فرماید ى

ه بندگان من د
ها بگو من نزد
»ــإِنِّی قَرِیــبٌ

کننده را عوت
فَلْیَسْتَجِ«کنم  ى

م. بیاورند مان
ه تعالى علیه د
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اهم

إِع«
لِإِج
توا
بخ
عط

روح
کَرِ
خو
دخ
در
گف

بشر
هف

�

مى
که
آنه

ــ« فَ
دع
مى
ایم
اللَّه
   

)1(



 

 

ى   «ى  فرماید که پروردگـار عـالم در آیـه    مى  »وَ إِذا سَـأَلَکَ عِبـادِی عَنـِّ
ـ   متکلّمهفت مرتبه ضمیر  وَ إِذا سَـأَلَکَ  « »مـن «کـار بـرده،    هوحـده ب

الـداعِ إِذا دَعـانِ فَلْیَسْـتَجِیبُوا لِـی وَ      هًَْعِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْـوَ 
ایـن همـه خـداى     ى دیگرى از آیـات قـرآن   چ آیهدر هی )1(»لْیُؤْمِنُوا بِی

متعال از خود حرف نزده، در یک متن به این کوتـاهى هفـت مرتبـه    
این براى اثبات نزدیکى خدا به بنـدگانى اسـت کـه دل بـه     . گفته من

 70.کنند به ستایش الهى گشایند و زبان باز مى سوى خدا مى

 روز در شبانه  الْمُسْتَقِیمَإِهْدِنَا الصراطَ تکرار 
إِهْـدِنَا الصـراطَ   «: مئیگـو  در دو رکعتش مـى  اًو در هر نمازى هم اقلّ �

از این هفده رکعت  .خوانید واجب مى شما هفده رکعت نماز ...»الْمُسْتَقِیمَ
  71.بگوئید» إِهْدِنَا الصراطَ الْمُسْتَقِیمَ«باید در ده رکعتش 

 در گروِ دعا ،راهپیش بردنِ 
 توسّـل و  توجّـه بدون دعا و  )2(.»قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبی لَوْ ال دُعاؤُکُمْ« �

و من اعتقاد دارم که یکـى از علـل    شود راه را پیش برد به پروردگار نمى
 72.به پروردگار متعال بود توجّهو  تضرّع، همین )ره(موفقیت امام

 اهمیّت ذکر
 کثیر   ذکردرخواستِ

؛ )3(»أُذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْـراً کَثِیـرا  «: کند که به مسلمانها خطاب مى قرآن �
 و نسیان ذکر و یاد در مقابل غفلت. ذکر یعنى یاد. کنید  کثیرذکرِخدا را 

                                                 
  .186 ی ، آیهبقرهًْی  سوره )1(
 .77 ی ، آیهفرقانی  سوره )2(
  .41 ی ، آیهأحزابی  سوره )3(
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گون شـدن و از
آدم اسـت  بنـى        

 و متذکر شـدن

(».ذِکْـرُکُم  فِیـهِ  
آحاد مسـلمانان

ا چـار غفلـت   
 75.اند ر بوده

ساسـى خودمـان
عهایى که احتیاج

  76. است ت

ا در انسـان بـه
77.ا ایجاد کند

اى دارنـد، کـه  
إِلـَّ«شـود؛    مـى 

مدهاى گونـاگ
ى بـزرگ مـا
رف یاد کردن

 إِلَیْکُمْ کِتابـاً فِ
و متوجّه بودنِ آ
ر طول زمـان د

پروردگار قدّس
 
ى اصلى و اس أله

ى موضوع جمله
و دورى از غفلت

و یـاد الهـى ر
 در مقابل خدا

دارند؛ انـدازه
؛ تکلیف تمام

ـوادث و پیشـا
ایـن، گرفتـارى
 این یاد هم صِر

 73.اند سته

 74. ت

لَقَدْ أَنْزَلْنا«: اید
ه هوش بودن و
ى از مردم، در

مقفلت از ذات
لى و اساسى

را به عنوان مسأ
ت ما، امروز از ج
، موضوع ذکر و

و عنى آن ذکـر
را براى حضور

حدّیکام الهى
شود د، تمام مى

          

عـوارض و حـ
فلـت کـردن؛ ا

وقت آن. باشد
را از ما خواس ر

  خداست
خداست م ذکر
 ى ذکر
فرما مى ى قرآن

و به ى ذکر یله
؛ زیرا بسیارت

 رأس همه، غف
ى اصل مسأله

و هدایت ر ذکر
پس ملت.  دهیم

 آن توجّه کند،
  واقعى

یعنى این؛ یع عى
بصیرت الزم ر

 فرائض و احک
و مرز رسیدند
                 

  .10 ی یه

 و ذکر دعا میّت

 

غـرق در ع. ت
طلب اصـلى غف

خواهند این نب ى
ست، ذکر کثیر

ذکر ،ه تقوا
هم راه تقوا �
ى وسیله ،رآن
ى آیه شریفه �
قرآن را وسینى

است فرمودهرفى
قایق عالم و در
م ،وضوع ذکر

موضوع ذکو  �
د ورد توجّه قرار
رد به درستى به

و ، عرفانکر
واقعى عرفان �

جود بیاورد و ب
نامحدود کرِ
ى این همه �

و تى به آن حدّ
                 

، آیأنبیاءی  سوره 
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اى  ؛ انـدازه حـدّ نـدارد  ذکر ؛ »فَلَیْسَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْـه «. ؛ مگر ذکر»الذِّکْر
ست؛ ندارد، که وقتى این اندازه ذکر و یاد حاصل شد، بگوئیم دیگر بس ا

فَـرَضَ  «: فرمایـد  دهد و مى بعد خود حضرت توضیح مى. دیگر الزم نیست
؛ هرکس فـرائض را ادا کـرد،   »اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْفَرَائِضَ فَمَنْ أَداهُنَّ فَهُوَ حَدهُن

؛ »حَـدهُ انَ فَمَنْ صَامَهُ فَهُـوَ  وَ شَهْرَ رَمَضَ«. و مرز خود رساند ها را به حدّ آن
ماه رمضان که تمام شد، شما این فریضه را به مرز خودش رساندید؛  مثالً

وَ الْحَـج فَمَـنْ حَـج فَهُـوَ     «. تمام شد و دیگر چیزى بر شـما واجـب نیسـت   
آن را  -به اعمال پایان حج که رسـید  -؛ هرکس حج را به جا آورد»حَدهُ

. بخوانیم »فَهُوَ حَدهُ«جا این در صورتى است که در هر دو . به مرز رساند
؛ »إِلَّا الـذِّکْر «هم با یک تعبیر دیگرى خواند؛ اما  »فَهُوَ حَدهُ«شود  مى البتّه

ى فرائض را ذکر نفرمودند؛  دیگر بقیه. ى فرائض نیست فقط ذکر مثل بقیه
 مقـرّر اى کـه   زکات را وقتى دادید، دیگر واجب نیست، به همان انـدازه 

ى فرائض و  بقیه. جور را همین ى رحم جور، صله را همین خمس. است شده
ا الـذِّکْرَ فَـإِنَّ    «واجباتى که هست، همه از همین قبیل است، مگر ذکر؛  إِلـَّ

خدا بـه   ؛)1(»اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَرْضَ مِنْهُ بِالْقَلِیلِ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ
براى آن قرار نداده است که بشـود بـه    حدّی؛ است شدهذکرِ قلیل راضى ن

یـا أَیهَـا   « :؛ بعد، حضرت این آیه را تالوت فرمـود »ثمّ تال«. سیدحدّ رآن 
 78.ذکر این است اهمیّت )2(.»الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً

 ترین تکالیف مؤمنین مهمی حاالت، از  ذاکر بودن در همه
؛ سه چیز هست »ثَلَاثٌ مِنْ أَشَد مَا عَمِلَ الْعِبَاد«: فرمود uحضرت باقر �

سـوّم،   ...که جزو تکالیف بسیار مهمّ و دشوار مؤمنین است؛ کارهاى سخت
 79.متعال باشد ؛ در همه حال ذاکر خداى»رُ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍوَ ذِکْ«

                                                 
  .u؛ أَلصادِقُ 498:ص 2:الکافی ج )1(
 .41 ی ، آیهزابحأی  سوره )2(
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اینکه. مى است
هـاى معنـوى ـه 

ن ذخایر معنوى

طاتِ با توجّه و
خواننـد، بـ  مى
زننـد و چـه ـى  

، بـه مـا گفتـه
ما پاسـخ دهـم
 طلــب کنیــد و
هـى، صـادقترین

ب بسیار عظیم
ت؛ پُر از نغمـ

بهترین یکى از 

ا با خدا، ارتباط
دعا که. وانند

ودى حـرف مـ
،در قـرآن  .ارد

وانید تا بـه شـم
ز فضــل خــدا

هـاى اله وعـده    

 83.ید

 هدی

کتاب. وس شوید
استطور   همین

 ما نوى
ى مبارکه یهاد

 81.اده کنیم

 ک آن

ها تباطات بچه
 را با حال بخو
ند با چه وجو
سـت، پاسـخ دا

؛ مرا بخو)1(»ـمْ
؛ از)2(»ـْن فَضْــلِهِ

لهـى اسـت و و

جامعه زیاد کنی
          

ى سجاد یفه
  عظیم

مأنو یهسجّادى
، واقعاًل محمّد
 80. س است

ن ذخایر معن
سجّاى   صحیفه

یم از این استفا

 نهى از ترک

کنم که ارت  مى
صوص نمازها
بخوانند و بدانن
انند ایـن خواس
نی أَسْتَجِبْ لَکُـ

سْــئَلُوا اللَّــهَ مِــن
هـاى ال  وعـده

را در فضاى ج
                 

  .60 ی ه
  .32 ی ه

 و ذکر دعا میّت

 

صحی همیّت
تابى بسیار ع

ى با صحیفه �
اند زبور آل فته

ت، دعا و درس
کى از بهترین

به نظر من �
ست، اگر بتوانی

ا ور به دع
 ر

من توصیه �
حالى باشد؛ بخص
ال و با توجّه ب

خواهند و بدا ى
ادْعُونی« :است ده

وَ س«: کجــا دارد
هـا این. خواهید

  82.هاست عده
»اهللا« ذکر �

                 
، آیهغافری  سوره 
، آیهنساءی  سوره 

اهم
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کت

�

گف
است
یک

�

ماس

امر
امر

�
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شد
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�

   
)1(
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همان . منافاتى هم ندارد. گونه دعا کردن است ، وقت اینماه رمضان �
، بـا  توجّـه خواهیـد، آن دعـا را بـا     دعایى که در آن، حاجت خود را مى

مـن و  . بخوانید و دلتان را به خدا نزدیـک کنیـد   و با حضور قلب تضرّع
 84.نکنید از دعا غفلت! برادر و خواهر من. شما به این احتیاج داریم

  لزوم
خواهـد   ملتى که راه دشوارى را در پیش روى خـود دارد و مـى   �

کار بزرگى را انجام دهد، در کنار کـار و تـالش و مجاهـدت، الزم    
اى براى دعا و توجّه به پروردگار و اسـتمداد از   گشادهاست که باب 

 85.خداوند قرار دهد
 86.پیدا کند و با مناجات انس طلبه باید با دعا، با ذکر �
ى إلـى اللّـه    و انابـه  عى دعـا و تضـرّ   ى اسالمى بایـد جامعـه   جامعه �
 87.باشد

  دانستن دعاغنیمت 
ى شـما   جمعـه  همـین نمـاز  . الهى را خیلى باید مغتنم بشـمرید  ذکر �

در اینجا آنچه بر دل شما،  )1(.»رِ اللَّهِفَاسْعَوْا إِلى ذِکْ«.مصداق ذکر الهى است
دل بـه یـاد   . بر زبان شما، بر حرکات شما باید غالب باشد، یـاد خداسـت  

پروردگار، حرکات دست و پـا و جسـم    مقدّسخدا، زبان متذکر به نام 
این چیزى کـه  . هم حرکاتى در جهت یاد پروردگار و اطاعت اوامر الهى

 88.مورد نیاز یکایک ماست، همین است

                                                 
  .9 ی ، آیهجمعهًْی  سوره )1(
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 جابت
دانـم روایـت مى

هسـت، عبـارت
 أَخْـوَفٌ مِـنْ أَن

ترسم تا اینکـه 

اگر.  بدى است
رّب، هیچ نشاط

شـو ش هم مـى
 دعا را به طور

و نافلـه و ذکـر  
 حـاال مـا کـه
خیلى کار ندارد

9 

89.کردن است

لب توفیق اج
نمى. اند قل کرده

هرچـه ه. ـوم
ُسْـلَب الـدعَاءَ
 شود بیشتر مى

 ى بد
این، عالمتِ. 
و تقرّ توجّهت
درستش البتّه. ت

 خواستن، حال

 خود از دعا
نیاز از دعا و نا
ندانند؛ نگویند
ى بخواند که خ

92.ایم پشتوانه بى

، دعا که رمضان

تر از سل ننده
را از بزرگى نق
 از غیـر معصـ

أَنَـا مِـنْ أَنْ أُ«
 از من گرفته 

سان، عالمتى
شود  گرفته مى

و در وقت ضرّع
تِ خوبى نیست

و با با التماس

از دانستنِ خ
ن خودشان را بى
به پروردگار ن

عا را کسىم؛ د
ن نباشد، آنجا بى

ظایف ما در ماه
 ک دعا

کن عا، نگران
صوص عبارتى ر
ست یا عبارتى

:گوید مى. ست
از اینکه دعا«

 90».رفته شود

حال دعا از انس
 دعا از انسان

در وقت تض عا،
 نداریم، عالمت

وجّه، بواند با ت
 91.گیرد

نیا آمد بى  پى
ضائی کشور، خ
 گریه و انابه

به مردم هستیم
اگر این.  است

 و ذکر دعا میّت

 

 ظیفه
از وظا یکى �

ذمت ترک
دع لب توفیق

در این خص �
، اسu معصوم
آمیزى اس کمت

؛»هًَْسْلَبَ الْإِجَابَ
از من گر جابت

حرفته شدنِ
گاهى حال �

دیم در وقت د
ن حوصله ى دعا

تو انسان مى. رد
ّدى از خدا بگی

پشتوانگى، ى
مسئوالن قض �
و توسّلو  ّجه

شغول خدمت ب
، اصل کار این

اهم

وظ
�

مذ
سل

�
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حک
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اج
گر

�
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کر
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بى

�

توج
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 با سایر فضائل و ذکر ى دعا مقایسه
 ى مؤمن ترین کارهاى بنده مهمّیکى از  دعا،
، یـا بـه   ؛ مغز عبادت)1(»مُخُّ الْعِبَادَهًْ ءُاعَدأَل«که  است شدهدر روایت وارد  �

دعا یعنى چه؟ یعنى بـا خـداى متعـال    . تعبیر رایج ماها، روح عبادت، دعاست
سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او 

است، یـا اظهـار    و تحمید است، یا تمجید درخواستدعا یا . در میان گذاشتن
تـرین کارهـاى    مهـمّ دعا یکى از . ها دعاست ى این است؛ همه و ارادت محبّت

 93.ى مؤمن و یک انسان طالب صَالح و نجات و نجاح است یک بنده

 دعا، مغز عبادت
عبادات براى همین است . ؛ مغز هر عبادتى، دعاست)2(»هًْأَلدعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَ« �

که بتواند انسان را در مقابل خداى متعال خاشع و دلش را نیز مطیـع و تسـلیم   
و خشـوع و   در مقابل خداوند هـم از نـوع تواضـع    این اطاعت و خشوع. کند

انسانها در مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه به معناى خشوع و خضـوع در   خضوع
 94.اوست و فضل مطلق ، حُسن مطلق، جمال مطلقمقابل خیر مطلق

 ترین عالج مهمّدعا، 
و  به ذکر توجّهاین را درس بگیریم؛ یاد خدا و  امیرالمؤمنینباید ما از  �

 95.براى این کار دارد امیرالمؤمنینترین عالجى است که  مهمّمناجات الهى، 

  هاى عظیم تنها راه رسیدن به خواستهدعا، 
دعایى کوتاه، امـا   -که مستحبّ است  -روز جمعه  در دعاى سحر �

اوّل . اگر توفیق پیدا کردید، حتماً این دعـا را بخوانیـد  . بسیار خوب است
                                                 

  .&؛ ألرسول 27:ص 7:الشیعهًْ ج وسائل )1(
  .&؛ ألرسول 27:ص 7:الشیعهًْ ج وسائل )2(
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هِی طُمُوحُ الĤْمَال
خـدایا«؛ )1(»ک  

وم بـه نومیـدى
ما، از راه رفتن

 

ـوم عـام صـال
لى که خـالى ا

اجع به صـال ر
 عَـنِ الْفَحْشـاءِ
هـى از فحشـا

یعنى آن ذکر هًْ
 97.دارد

شد ود غافل نمى
ـک شـب دیـد

ریزد و استغفا ى
 98 )3(.»نٍ

إِلَهِ«: آید رت مى
ـ    ا عَلَیْـکلَ ْت إِلـَّ

عظـیم، محکـو
اروان طلبهاى م

96.نه تو بیایند

  و منکر ا
را بـه مفهـ هًْـال

در حال ت نماز
شریفه هم که

تَنْهى هًَْإِنَّ الصال
ا بزرگتـر از نه

این صال.  دارد
کام صبر تأثیر د

 دعا

خو ، از عبادت
ـ   مأُ. کرد ه یـمَلَسَ

ت و اشک مى
عَیْن هًَْنَفْسِی طَرْفَ

و بعد این عبار
الْهِمَـمِ قَـدْ تَعَطَّل

هاى عظ  خواسته
کا ».طرح شوند

وقتى که در خا
نهى از فحشا

صـ البتّـه . هًْـال
؛ و الّا صورتوع

ى ش ا در آن آیه
إِ«. »رُ اللَّهِ أَکْبَرُ

است؛ امـا هًْصال
وجود هًْدر صال

خدا، در استحک

اهمیّتگر

 شأن و عظمت
ک مى و استغفار

ل دعا کردن است
وَ لَا تَکِلْنِی إِلَى نَ

          
  .uِقُ

 .uِقُ

شود و  خدا مى
کَ وَ مَعَاکِفُ ا

خ ش و بزرگ و
ى که با تو مط
اندنند؛ مگر و

از نتر  و مهم
 بین صـبر و صـ

، خشو، ذکرجّه
لذ.  نظر نیست

وَ لَذِکْر«: رماید
ص خاصیّتک

 خداست که د
رتباط قلبى با خ

بیانگ دگان،

ن مقام و با آن
ریست و دعا و
ت دید مشغول

أَللَّهُم و«: کند مى

                 
؛ أَلصادِ 306:ص 8
  .45 ی ، آیهت
أَلصادِ؛  217:ص 1

 و ذکر دعا میّت

 

رخواستهایى از
 خَابَتْ إِلَّا لَدَیْک
رزوهاى سرکش
ستند؛ مگر وقتى
حکوم به باز ما

، بزرگترکر
اما ارتباط �

توجگیرید؛ یعنى
کر باشد، مورد
فر موده، بعد مى

این، یک )2(.»ْنکَر
کر، نفس ذکر

، خشوع، ارجّه

قامِ دعاکنند
 &امبر

با آن پیامبر �
گر ى شب مى مه

مبر نیست؛ رفت
کند و عرض م ى

                 
86:بحاراألنوار ج 
عنکبوتی  سوره 
16:بحاراألنوار ج 
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است، دعا و  در حال سازندگىکسى خیال نکند در زندگى ملتى که  �
عکس، ملتى که راه دشوارى را در پـیش روى   به. نقش زیادى ندارد تضرّع

خواهد کار بزرگى را انجام دهد، در کنار کار و تالش و  خود دارد و مى
اى براى دعا و توجّه به پروردگار و  مجاهدت، الزم است که باب گشاده

کنیـد کـه    شما در تاریخ اسالم مشاهده مـى . از خداوند قرار دهد استمداد
، در میـدانهاى  6امیرالمـؤمنین و  نبـىّ اکـرم  ، از جملـه خـودِ   7معصومین

 توسّـل هاى پرخطر و در هنگام کارهاى بزرگ، دست  جنگ، در صحنه
و مسـلمانان صـدر    تواند بگوید که پیغمبر ى نمىکس. کردند و دعا باز مى

ها دیگر تـالش وجـود    باالتر از تالش آن. کردند اسالم، تالش و کار نمى
ى اسالمىِ آن روز را در  حاکمیت جامعه در آن ده سال که پیغمبر. ندارد

حال، بـا   اما درعین. اختیار داشت، سالهایى یکسره توأم با کار و تالش بود
و  و اسـتغفار  وجود آن کار و تالش و در کنار آن، دعا و تضـرّع و انابـه  
  99. طلب و مسئلت از پروردگار عالم هم جاى خود را داشت

 7یاءانب
کریم، بارها در باب دعـا و دعـایى کـه بنـدگان صـالح خـدا        در قرآن �
ها براى آن است که به ما درس داده  همه این. است اند، سخن گفته شده کرده
کردنـد و از خـداى متعـال کمـک      در مواقع سختى دعا مـى  انبیاى الهى. شود
 uکه از قـول حضـرت نـوح    )1(»رَبهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرفَدَعا « :خواستند مى

فَـدَعا رَبـهُ أَنَّ   «: اسـت  نقـل شـده   uیا از قول حضرت موسـى . است نقل شده
 100.موسى به خدا شکایت کرد و به او پناه برد )2(.»هؤُالءِ قَوْمٌ مُجْرِمُون

در  این است که دعا، مظهر بنـدگىِ  ى عرض ما در باب دعا، خالصه �
                                                 

  .10 ی ، آیهقمری  سوره )1(
 .22  ی ، آیهدخانی  سوره )2(
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ت، و ایـن روح
ـزى اسـت کـه

ه بوده اسـتقط

وادث گوناگون
مودند و عـرض

گناهـان و! دایا 
102.م، بیامرز

کننـد و بـ  مـى  
 موضـوع هـیچ
نبایـد فرامـوش

توسّـلو  توجّـه 
ه یکـى از علـل

  103.ل بود

در انسـان اسـت
ـد، همـان چیـ

این نق توجّهن م

ر جنگها و حو
نم پروردگار مى

خـد ؛)1(» أَمْرِنـا 
 خودمان کردیم

ه او حرکـت
رد؛ من در ایـن
دگـار را هـم ن

توبدون دعا و  )
اعتقاد دارم که
روردگار متعال

د روح عبودیت
مقابـل خداونـ
یت و تالششان

101.زنده کنند

  ران
، درن پیامبران

عا به جانب پر
فِی  وَ إِسْرافَنا

را که در کار

گانى که در را
ت خواهد کر
تهال به پرورد

)2(.» ال دُعاؤُکُمْ

یش برد و من ا
به پر توجّهو 

          

 براى تقویت ر
س بندگى در م

تا آخر، تربی ل
ت را در انسان ز
واریّون پیامبر
ب و حواریّون

شدند، روى د ى
اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا

هایى ر توجّهى ى
 )ه

ل یقیناً از بندگ
دارند، حمایت ى
و ابت تضرّع بتّه

بَؤُا بِکُمْ رَبی لَوْ
شود راه را پی ى
تضرّع، همین )

                 
  .147 ی ، آیهن

 .77 ی یه

 و ذکر دعا میّت

 

ابل خداوند و
ودیت و احساس

اوّلاز  یاى الهى
ه روح عبودیت
صحاب و حو

اصحابوقتى  �
چار مصیبتى مى

رَبنَا ا«: کردند ى
ها و بى روى اده

ره(ام خمینى
خداى متعا �

گام برمى خالص
الب. دیدى ندارم

قُلْ ما یَعْبَ«یم؛
 پروردگار نمى

)ره(اماموفقیت
  

                 
عمران لی آ سوره 
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  :سوّم فصل
   شرائط دعا ، شروط اجابت

  
  



 

 

  
  
  
  



 

 

  
 

  پیش شرط دعا
  
  
  
 

 از جانبِ خدا
 خدا ی اراده
ؤَالِ وَ تَمْنَـعَ   وَ لَیْسَ مِنْ صِفَاتِکَ یَا سَـیدِی أَنْ تَـأْمُرَ    «: فرماید مى � بِالسـ
عادت تو این نیست که ! پروردگارا: کند عرض مى uسجّادامام . »الْعَطِیهًْ

. ها ندهى ها خواستند به آن مردم را به خواستن امر کنى؛ اما آنچه که آن
این اسـت کـه    ى الهى و قدرت محیطه رحمت الهى یعنى معناى کرم الهى

. کنـد  که آن خواسته را اجابت است فرموده ارادهگوید بخواهید،  اگر مى
اى که در اوّل خطبه تالوت  است که در همین آیه ى الهى این همان وعده

وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ «: کند کردم، صریح این معنا را بیان مى
ى من از تو سـؤال   دربارههرگاه بندگان من  ؛)1(»الداعِ إِذا دَعانِ هًَْأُجِیبُ دَعْوَ

گویم و دعـوت   ، من نزدیکم و پاسخ مىکنند که کجاست، بگو اى پیامبر
خوانـد، اجابـت    خواهد و مـرا مـى   ى آن کسى را که از من مى و خواسته

 هًْلِکُـلِّ مَسْـأَلَ  «: هرکس خدا را بخواند، پاسخى در مقابلش هسـت . کنم مى
                                                 

  .186 ی ، آیهبقرهًْی  سوره )1(



 

 

اى از  هر سؤالى از خدا، هر خواسـته  ؛)1(»مِنْکَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِیدٌ
است و باید بنـدگان   مهمّاین خیلى . قطعى در مقابل دارد خدا، یک پاسخ

 104.مؤمن خدا آن را خیلى قدر بدانند

 پروردگار ی اجازه
این معنـا وارد   uمجتبى به امام حسن uامیرالمؤمنیندر وصیت  �
ـ     «: است شده ذِی بِیَـدِهِ خَـزَائِنُ مَلَکُ قَـدْ أَذِنَ   هًْوتِ الـدنْیَا وَ الْـĤخِرَ  إِعْلَـمْ أَنَّ الـَّ

ى قـدرت آسـمان و    ؛ خداى متعال کـه همـه  »لِدُعَائِکَ وَ تَکَفَّلَ لِإِجَابَتِکَ
داده کـه بـا او دعـا کنـى و      اجازهى توانایى اوست، به تو  زمین در قبضه

ــأَلَهُ لِیُعْ«. حــرف بزنــى و از او بخــواهى ــرَکَ أَنْ تَسْ ؛ از او )2(» طِیَــکوَ أَمَ
 105.مطالبه کنى تا او هم به تو عطا کند

 -بنا بـر نقـل    -که ایشان  است شدهنقل  uکالمى از امیرالمؤمنین �
؛ ».ثُم جَعَلَ فِی یَدِکَ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِهِ بِمَـا أَذِنَ فِیـهِ مِـنْ مَسْـأَلَتِه    « :اند فرموده

ى  کـه بـه تـو اذن داد از او بخـواهى، کلیـد همـه       ایـن خداى متعال، بـه  «
اذنى که خداونـد متعـال   پس،  ».هاى خود را در دست تو قرار داد گنجینه

. ى خـزائن الهـى اسـت    خواهى از او بخواهى، کلید همه تا هر چه مى داد
 -از خـدا بخواهـد    -اگر انسان این کلید را به شکل درست به کار ببرد 

فَمَتَـى شِـئْتَ اسْـتَفْتَحْتَ بِالـدعَاءِ     «. گذارد تیار انسان مىمسلّماً آن را در اخ
ى دعا، درِ خـزائن الهـى را    هر وقت بخواهى، به وسیله )3(.»أَبْوَابَ خَزَائِنِـهِ 

چرا انسان خـود را از  . ى استمهمّى بسیار  این، مسأله! ببینید. کنى باز مى
 106!محروم کند؟ مهمّى  این وسیله

                                                 
  .u؛ أَلرِّضَا 58:ص 83:بحاراألنوار ج )1(
  .u؛ أَلْبَاقِرُ 205:ص 74:بحاراألنوار ج )2(
 .همان )3(
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ـا خـدا حـرف
ـان داده اسـت

 باید بداند مور
 108. است

تـ.  امیـدوارى  
انسـان ناامیـد. 

 امید به اجابت
109.دارد ه مى

و تقـرّب وجّه
درسـتش البتّـه  

واستن، حال دع

خد توجّهود؛ م

دعـا مسـتجاب    

کنـد، بـ دا مـى 
که خدا به انسـ

 107.ست
و با حال وجّه

ى بعد  مرحله

خواستن، یعنـى
.کنیـد  نمى ست

، که مالزمِ با
کند و منوّر نگه

توو در وقت  ع
.خوبى نیسـت 

و با خو لتماس

شو مى جب ذکر
1 

 یر
داشـته باشـیم،

پید  متعال انس
 توفیقى است ک

پروردگار ا ت
توکند دعاى با

در و اجابت ت

خ. ا را خواندن
زى را درخواس
 دعا یعنى امید
ک  را مُشعل مى

 دعا
تضرّع در وقت

اریم، عالمتِ خ
د با توجّه، با ا

 110.د

این شکر موج
11.کند ذاکر مى

یا زود و یا دی
ر حال دعـا دا

 جابت

 لهى
نسان با خداى

است و ف الهى
متضمن اجابت »

پیدا ک دعاتوفیق
است گرفتهقرار

 اکننده

خواستن و خدا
د، از خدا چیز

پس،. کند  نمى
ه اجابت، دلها

 حالِ دستِوا
 در وقت دعا،

ى دعا ندا وصله
تواند انسان مى

 از خدا بگیرد

کردید، ا شکر
انسان را ذ شکر
  ت

خواهد شد؛ یا
الزم را د وجّهِ

رائط دعا ، شروط اج

 

إف و توفیق
همین که ان �
لطفزند، این  ى

»یا اللَّه«ود این
تواگر کسى  �

ف پروردگار ق
ى دعا  ناحیه

 ید
دعا، یعنى خ �
نداشته باشید ید

ه چیزى طلب
این امید به. ت

و درخو ماس
اگر دیدیم �

چ نشاط و حو
.شود کرد م مى

 به طور جدّى
  کر
ش، وقتىالًاوّ �
شک شوید؛ خودِ ى

طعیتِ إجابت
خ عا مستجاب

توآنجا که  �

شر

لطف
�

مى
خو

�

لطف
از
امی

�

امید
که

است
التم

�

هیچ
هم
را

شک
�

مى
قط
دع

�



 

 

 112.؛ یا زود و یا دیرخواهد شد

 بندد را نمى دعا را باز کند، درِ اجابت اگر خدا درِ
ا بـر  امکان ندارد خدا به بندگانِ خود دستور بدهد دعا کنند، اما بن �

 113.آن نداشته باشد  اجابت
هَ مِـنْ فَضْـلِهِ    «: فرمود � ؛ از خـداى متعـال بخواهیـد و    )1(»وَ سْـئَلُوا اللـَّ

ى از قـول امـام   ى ثمال هحمز یدر دعاى اب. نیازهاى خودتان را از او بطلبید
وَ لَیْسَ مِنْ صِـفَاتِکَ یَـا سَـیدِی أَنْ تَـأْمُرَ     «: شود طور عرض مى این uسجّاد

ؤَالِ وَ تَمْنَعَ الْعَطِی؛ تو بـه  )2(»وَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطَایَا عَلَى أَهْلِ مَمْلَکَتِکَ هًَْبِالس
ى کـه  بندگانِ خودت دستور بدهى که از تو بخواهند، اما بنا داشـته باشـ  

وقتى خداى متعال به من . ها را عملى نکنى؛ این امکان ندارد ى آن خواسته
کند که از او بخواهیم و طلب کنیم، معنایش این است کـه   و شما امر مى

خـواهیم، بـه مـا بدهـد لـذا در       خداى متعال تصمیم دارد که آنچه را مى
دٍ بَـابَ الـدعَاءِ وَ یُغْلِـقَ عَنْـهُ بَـابَ      عَلَى عَبْ... مَا کَانَ اللَّهُ لِیَفْتَحَ«: روایت است که

تـر از آن اسـت کـه     و اللّه اکرم من ذلک؛ خداى متعال کـریم  )3(»هًْالْإِجَابَ
 114.را ببندد اجابتباب دعا را باز کند، اما باب 

اگر دل توانست با یاد خدا خود را معطّر و مزیّن کند، بـدون تردیـد    �
هیچ دعایى  )4(.»أُدْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ«الهى براى او میسّر خواهد شد؛  اجابت

ى انسان حتماً  استجابت به معناى این نیست که خواسته. نیست استجابت بى
برآورده خواهد شد ممکن است برآورده بشـود، ممکـن اسـت بـه علـل و      

                                                 
 .32 ی ، آیهنساءی  سوره )1(
  .u؛ أَلسجاد 82:ص 95:بحاراألنوار ج )2(
 .435 ؛ قصار البالغهًْ نهج )3(
 .60 ی ، آیهغافری  سوره )4(
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اسـتجابت. سـت  
کـه مـن و شـم
ا به زیان ماست

115.ل خود دارد

 جت
ـدعَاءِ وَ تَعْجِیـل

اگر چیزى. کنید
د کـهئیـ د، نگو    

ـ   (.»بِأَوْقَاتِهَـا  هًُْنَ
ـده داد آنـان ر
ار بزرگـى هـم
نیست که چهل
ا را بخوانیـد و
ـا، ایـن معنـا ر
 قَـدْ خَابَـتْ إِلـَّ

هاى زیاد در هر
ر در پیشگاه تو

 نـدارد؛ ایـن مـ

جابت الهـى هس
اى ک ن خواسته

 نفع ماست، اما
ال لبّیکى به دنب

ی دریافت حاج
ـ  فِـی الـ هًِْالْعَجَلَ

ر دعا عجله نک
بـرآورده نشـد
أَلْـأُمُورُ مَرْهُونَ

متعال وعـ داى
کا. االخره شد

فرعون، امرى ن
، خدتوجّهبا 

عضى از دعاهـا
 طُمُوحُ الĤْمَـالِ

یعنى آرزوه )3(
شود، مگر  مى
 116.شود  مى

چ قید و شرطى

 نشود اما استج
خداست؛ و لو آ
ین خواسته به

گمان شما بى »
معمول، برای

ـ « :ارد ا هًِْکَرَاهَ
یعنى در )1(»هًِْبَ

ـما خواسـتید ب
«. نکرد؛ نه ب

عد از آنکه خد
دعا کردند و با
زى موسى بر ف

!عجله نکنید. 
د که در بعواهی

إِلَهِی«ست که
(»تْ إِلَّا عَلَیْک

 گردد، مردود
اد هم برآورده

 
 پروردگار، هیچ

          
 .7عاء ؛باب  الدّ
 .&ول
  .uِقُ

 جابت

ى برآورده هم
و التفات خ جّه

کنیم ا خیال مى
»یا اهللا«کند؛ اما

 سرعتِ غیر
کتب روایـى د
اسْتِعْجَالِ الْإِجَا
ر زمانى که شـ

ى مرا مستجاب
بع بنى اسرائیل

د، چهل سال د
و پیروز فرعون

 آن زیاد باشد
ید از خدا بخو

گونه وارد ا ین
ُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَت
سى که مطرح

هاى زیا خواسته
 بودن اجابت

الهى از طرف ت
                 

؛ أبوابهًْالب الصّ
؛ ألرسو 166:ص 7
؛ أَلصادِ 306:ص 8

رائط دعا ، شروط اج

 

صالح و موجباتى
توجى، پاسخ و
بسا خ ریم که اى

هم پیدا نک حقّق
راهتِ انتظارِ

در أبواب ک �
نْصِرَافِ مِنْهُ وَ ا
 خواستید و در
داى متعال دعا
:ر روایت دارد
جات خواهد دا

غرق ف. جام شد
ل تالش، براى

خواهی رچه مى
در دعایى ای. رد

یْکَ وَ مَعَاکِفُ
رى و نزد هرکس
ر پیشگاه تو، خ

قید و شرط ى
اجابت البتّه �

                 
؛کتاهًْالشیع وسائل 
74:بحاراألنوار ج 
86:جبحاراألنوار  
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شـویم؛ مـا هسـتیم کـه موجـب       مـى  اجابتهستیم که با اعمال خودمان مانع 
شویم دعاى ما مورد اعتنا قرار نگیرد، که خود همین، یکى از معارفى است  مى

 117.توان از دعا استفاده کرد و یکى از خصوصیات دعا، همین است که مى
ایـن   ى الهـى  و قدرت محیطـه  و رحمت الهى یعنى معناى کرم الهى �

کـه آن خواسـته را    اسـت  فرمـوده گوید بخواهید، اراده  است که اگر مى
اى کـه در اوّل   است که در همین آیـه  ى الهى این همان وعده. کند اجابت

وَ إِذا سَأَلَکَ عِبـادی  «: کند ا بیان مىخطبه تالوت کردم، صریح این معنا ر
ى  درباره؛ هرگاه بندگان من )1(»الداعِ إِذا دَعانِ هًَْعَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَ

، مـن نـزدیکم و پاسـخ    من از تو سؤال کنند که کجاست، بگو اى پیـامبر 
خواهـد و مـرا    ى آن کسى را که از مـن مـى   گویم و دعوت و خواسته مى
هرکس خـدا را بخوانـد، پاسـخى در مقـابلش     . کنم خواند، اجابت مى مى

؛ هـر سـؤالى از   )2(»مِنْکَ سَمْعٌ حَاضِـرٌ وَ جَـوَابٌ عَتِیـدٌ    هًْلِکُلِّ مَسْأَلَ«: هست
ایـن خیلـى   . قطعى در مقابـل دارد  اى از خدا، یک پاسخ خدا، هر خواسته

 118.است و باید بندگان مؤمن خدا آن را خیلى قدر بدانند مهمّ

  وجود شرائط و آداب براى دعا، براى باال بردنِ امکانِ إجابت
در روایتـــى از  ...اى در کنـــار وســـایل دیگـــر اســـت دعـــا، وســـیله �

إِدْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ عَـنْکُمْ بِالـدعَاءِ   «: که فرمود است شده، نقل uامیرالمؤمنین
که بال بر شما وارد شـود، بـا دعـا، بـال را دفـع       پیش از آن )3(»قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءِ

بدان معنا نیست که هرچه شما خواسـتید   البتّهاین، . است واقعیّتاینها . کنید
. در میان گذاشتید، برآورده خواهد شـد؛ نـه   و هر طور آن را با خداى متعال

                                                 
 .186 ی ، آیههًْبقری  سوره )1(
  .u؛ أَلرِّضَا58:ص 83:بحاراألنوار ج )2(
  .uامیرالمؤمنین؛  289:ص 90:بحاراألنوار ج )3(
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ى خواسـتنها مـه  
ادب. ریفاتى دارد

ست کـه انسـان
 

قطعـی و ابـت 

قـى کلمـه و بـا

 شرط است
بنـا بـر نقـل     -

خـداى«؛ ».سْأَلَتِهِ
هاى خود ر جینه

خـواهى چه مـى 
کلید را به شـکل
ر اختیـار انسـان
ر وقت بخـواهى

ى بسـیا مسـأله  
 121!د؟

نـد و بـرخالف

ادى و مثـل هم
، آداب و تشــر
ین آداب، این اس

119.خدا بخواهد

، اجا بگیـرد    

به معنـاى حقیق

قطعی و بدون ش
-کـه ایشـان    ت

ا أَذِنَ فِیهِ مِنْ مَس
ى گنج کلید همه

تعال داد تا هر چ
گر انسان این ک
مسـلّماً آن را در

هر )1(.» خَزَائِنِهِ
ایـن، م! ببینیـد .

محروم کند مهمّ

را بـه هـم بزن

ى اسباب عا همه
ــزى بخواهیــد،

تری رفت و عمده
ى دل، از خ همه

کلمـه انجـام

 است که دعا به

قط تشود، اجاب
u  اسـت شدهنقل

فَاتِیحَ خَزَائِنِهِ بِمَا
او بخواهى، ک ز

 که خداوند مت
اگ. ئن الهى است
م -دا بخواهـد

تَ بِالدعَاءِ أَبْوَابَ
.کنـى   را باز مى

مى  ز این وسیله

 گر
ـوانین طبیعـى

          
 .uرُ

 جابت

؛ مثل هبى دارد
ســتتان هــم چیــ
 باید به کار گر

کند و با ه وجّه
اى حقیقـى ک

 ت
ا جابت دعا این

 120.م بگیرد

کار برده ش ت به
uمیرالمؤمنین

عَلَ فِی یَدِکَ مَفَ
به تو اذن داد از

پس، اذنى ». داد
ى خزائ لید همه

از خـد - ببـرد
شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ
درِ خزائن الهى
انسان خود را ا

دیگ قانون الهىِ
 دعا همیشه قـ
                 

؛ أَلْبَاقِرُ 205:ص 7

رائط دعا ، شروط اج

 

رایطى دارد، آداب
ــر شــما از دوس
خصوص دعا را
تو خداى متعال

دعا به معنار 
شرط است ون
اج مهمّشرط  �

رایط خود انجام
ر دعا، درست

کالمى از ام �
ثُم جَع«: اند موده

که ب عال، به این
 دست تو قرار

 او بخواهى، کلی
رست بـه کـار ب

فَمَتَى ش«. گذارد ى
ى دعا، د  وسیله

چرا ا. ى استمّ
وانعِ إجابت

یک قصادم با
الزم نیست �
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 دعـا در چـارچوب قـوانین طبیعـى مسـتجاب     . قوانین طبیعى عمل کند؛ نـه 
این قدرت خداست کـه قـوانین   . گردد ى شما برآورده مى شود و خواسته مى

 البتّـه . شـود  گذارد و مقصود شما برآورده مى آورد، کنار هم مى را جور مى
دیگرى تصادم پیدا کند، مسـتجاب   قانون الهىِآنجایى که دعاى شما با یک 

هـایى   آدم. حقّ است؛ اما آن وعده هم درسـت اسـت   ى الهى وعده. شود نمى
کار باشند و در راه اهداف خودشان تالش نکنند، تضمینى نیست که  که بى

حاال شما دعا کن، معلوم است که این دعا خیلـى  . به هدف و مقصد برسند
ى وقت هم دیدید مستجاب شد؛ امـا تضـمین   یک البتّه. ندارد اقبال استجابت

در جایى برخالف یک قانون طبیعىِ مسلّم، شما دعا کنیـد؛ معلـوم   . نیست
اگرچه در مواردى بالشک دعا قـوانین را هـم   . نیست تضمینى داشته باشد

شـود،   م دعا مستجاب مىئیگو طور نیست که وقتى مى کند؛ اما این خرق مى
 یعنى دعاى شما اگر با قـوانین دیگـر الهـى منافـات داشـته باشـد و عملـى       

همراهش نباشد و یا حتّى خود دعا از روى توجّه هم نباشد، باز مسـتجاب  
در دعا، طلـب کـردن و خواسـتن از خـداى متعـال و حقیقتـاً       . شود؛ نه مى

اگـر عمـل و تـالش در    . شود این دعا مستجاب مى. مطالبه کردن الزم است
بیشتر راه اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این دعا واقعاً 

که دعا استمرار پیدا کند، حتماً اقبال اسـتجابت در ایـن دعـا     وقتى آن. است
اگر دیده شد که یک دعا چند بار تکرار گردیـد و مسـتجاب   . بیشتر است

نشد، نباید مأیوس شد؛ بخصوص در مسـائل بـزرگ، بخصـوص در مسـائل     
مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشـت کشـور و سرنوشـت ملتهـا؛ چـون      

 122.طلبد بیعت کارهاى بزرگ چنین است که تحقّقش زمان مىگاهى ط
شود، وقـت   ى پیدا مىتوجّهگردد و  هنگامى که قلب انسان رقیق مى �

وقت اگر از خـدا بخواهیـد، غالـب ایـن اسـت کـه مقصـود         آن. دعاست
مگر مواردى که در علم الهى، مصالحى وجود دارد کـه  . شود برآورده مى
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ن و شما مصالح
جا که سر را ن

الزم را در جّـه 
  123.یا دیر
که دعـا ر ست

و قال ربّکـم«ى 
که مرا دعـ ت

بـرآورده شـدن
، اقتضاى خلقت

در مـواردى. ـد      
زودى ت، یـا بـه

عال پاسخش این

کند، مستجاب ى
اند ما حل کرده

ـته باشـد، دعـ
انـد دین فرموده

کـه اسـت  آمده
 کـرد و گفـت
اى ج هیچ آفریده

ایـن: فرمـود  &
شـود کـه ر مـى 

 خاطر دعاى من
آن. ریزد هم نمى

توججا کـه    آن
زود و یشد؛ یا 

اس کردهوعده  ن
ى ى مبارکه آیه
است فرمودهشما

ت بـه معنـاى ب
ن است قوانین
اً بـرآورده کنـ
 شـدنى نیسـت
عدتاً خداى متع

12 

ه انسان دعا مى
شکل را براى م
عا وجود نداشـ

بزرگان د. دارد
آدر روایتى  ».

ک ور پیغمبر دعا
دایا، مرا محتاج

&پیغمبر« ».َکذَا

مگر .»ى النَّاسِ

داى متعال، به
ک ملت را به ه
 مانع نباشد و

خواهد ش جاب
 از آیات قرآن
 آیات، همین آ
نى پروردگار ش
 است استجابت

گاهى ممکن. د
جـت را حتمـاً
استه بـرآورده
 این موارد، قاع

4.کند ورده مى

ه گاهى هرچه
ت دینى، این مش
 اگر شرایط دع
ا هم شرایطى د
متعال نخواهید

در حضو &رم
خد«؛ »خَلْقِک

عَلِی لَا تَقُولَنَّ هَک
وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى

 جابت

دانیم و خد نمى
 یا مصالح یک
صلحت بزرگى

اشیم، دعا مستج
ل در چند آیه

یکى از. د کرد
است؛ یعن »لکم
ممکن. کنم ت

واسته هم نباشد
 خـدا آن حاج
رد که آن خوا

در غیر. یست
ى شما را برآو ه

 غیرممکن
گر این است که
چیست؟ روایات

که است آمده
باالخره دعا. د

 را از خداى مت
صحاب نبیّ اکر
ی إِلَى أَحَدٍ مِنْ خ
ولُ اللَّهِ ص یَا ع
سَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا و

رائط دعا ، شروط اج

 

 مصالح را ما ن
مومى آفرینش،

ى ما، مص واسته
ال دعا داشته با

خداى متعا �
خواهد ستجاب

عونى أستجب ل
ید، تا استجابت
ددرصد آن خو
ن را نکند کـه
انینى وجود دار

شدنى نیآورده
ت که خواسته
رخواستهاى غ

مطلب دیگ �
چ علّت. شود ى
در روایات الً

شو ستجاب نمى
کارهاى نشدنى
وزى یکى از اص
للَّهُم لَا تُحْوِجْنِی

فَقَالَ رَسُو« ».کن
فَلَیْس« ».ور نگو

شر

آن
عم
خو
حا

�

مس
ادع
کنی
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این
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کـس   نگو که خدایا مرا محتـاج هـیچ  «یک انسان، محتاج دیگران نباشد؟ 
ى  این، خالفِ طبیعت بشرى، خالفِ سنّت الهى و خالفِ طبعِ نهـاده . نکن

خـدایا، مـرا محتـاج    «گـویى   چـرا مـى   .»پروردگار در وجودِ انسان است
یا رسول «: آن فرد، عرض کرد. شود ؟ این دعا، مستجاب نمى»کس نکن هیچ
قُـلِ اللَّهُـم لَـا تُحْـوِجْنِی إِلَـى شِـرَارِ       «: فرمـود  »پس چگونه دعا کـنم؟ ! اللّه

مـرا  . مرا محتاج اشـرار از بنـدگان خـود مکـن    ! خدایا: بگو« )1(.»خَلْقِکَ
ایـن درسـت   . محتاج انسانهاى لئیم مکـن  مرا. نیازمند مردمان شریر مکن

پـس، اگـر چیـزى را از خـداى      ».این را از خدا بخواه. شود این مى. است
متعال طلب کردیم که نشدنى و به خالف سنّتهاىِ معمـولىِ عـالم اسـت،    

 125.شود برآورده نمى

 گناه
ى دریـاى عظـیم    گذارد که انسان، حتّى خود را بـه لبـه   نمى گناه �

گذارد که ما حـال   گناه نمى. مغفرت الهى برساند و از آن استفاده کند
 126. پیدا کنیم توجّهدعا و 
هـا را   آن گناهانى که دعاى مرا حبس خواهد کرد، آن! یعنى خدایا �

 127.شود دعا مى ، مانع از اجابتگناهان. بیامرز
. کنـد  وجود دارد که نقمـت الهـى را بـر انسـان نـازل مـى       گناهانى �

أَللَّهُم اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ «. گیرد گناهانى وجود دارد که نعمتها را از انسان مى
 .کند گناهانى هم وجود دارد که دعا را حبس مى )2(.»الَّتِى تَحْبِسُ الدعَاءَ

شود که هرچه دعا کند،  گناهىانسان مرتکب  ممکن است! برخدا پناه
                                                 

  .uامیرالمؤمنین؛  325:ص 90:بحاراألنوار ج )1(
 .u؛ أَلصادِقُ 188:البلداألمین ص )2(
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شود؟ به میده مى

کـه گناهـانى آن 
دعـ ع از اجابـت   

گناهـانىهـا و   
قرار ورد اجابت

مطـرح کنـیم ه
ى ایا به ما سـعه 
 ایـن گونـه دعـ
شـرایط دعـا ایـن

خداوند متعال )
کنـد ا مطرح مى

سـت کـه دعـاى
بایـد. ى بخواهید

رتدر این صو. د

عا چگونه فهم
 128.د

آ! یعنـى خـدایا  
گناهـان، مـانع

ر، گـاهى خطا
که دعاى ما مو

توجّهه آن را با 
خد«، »ا بیامرز

ده سـال انسـان
یکـى از شـ. ارد

1(»مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ

اى ر چه خواسته
معلوم اس. کند ى
کنید و جدّى رّع

 و باز بخواهید
  131.رد

اثر شدنِ دع بى
شود  گرفته مى

.»تَحْبِسُ الـدعَاءَ 
.هـا را بیـامرز   ن

ه ما افراد بشر
شود ک ز این مى

دعا این است که
خدایا ما را«ون

د. است »دا کن
اى ندا این فایده

هَ لَا یَقْبَلُ دُعَاءً مِ
نیست چ توجّه

عایى را قبول نمى
تضرّعباید . شود ى
باز بخواهید. د

جاب خواهد کر

          
  .&ول

 جابت

.فایده گردد بى
ل دعا از انسان
لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَ
خواهد کـرد، آن

ش این است که
گناهان مانع از

 130.شود

د یط استجابت
ن، جمالتى چو
ایا قرض ما را ا

.شود نمى تجاب
َو اعْلَمُوا أَنَّ اللَّه«

تدلى که م -فل
دع -زند  ف مى

ا، مستجاب نمى
 الحاح بخواهید
 دعاها را مستج

                 
؛ ألرسو 175:ص 7

رائط دعا ، شروط اج

 

اثر و ب  دعا بى
گونه که حال ن

أَللَّهُم اغْفِرْ لِ« �
اى مرا حبس خ

 129.شود 
یعنى معنایش �
کنیم که این گ ى

گیرد و قبول بش
  ب غافل

یکى از شرا �
ى زبان هى لقلقه

خدا«و  »زق بده
، اصالً مستکند ى

«: ت که فرمود
 صاحب دلِ غاف

با که دارد حرف
راى این ویژگیها
 خداى متعال با

خداى متعال تّه
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 در پىِ آن شروط حقیقى بودنِ دعا و قطعى بودنِ إجابت
 شود نمى اگر شرایط دعا وجود نداشته باشد، دعا مستجاب

وجود نداشته باشـد، دعـا    شرایط دعاکه اگر  است آمدهدر روایات  �
 132.باالخره دعا هم شرایطى دارد. شود نمى مستجاب

 بودن زمان و مکان و خصوصیات مؤثّر
و خصوصـیات و نظـایر آن هـم، در     اقتضائات زمـان و مکـان   البتّه �

 133.است مؤثّراز خدا  خواستنِ

شروط مرتبط با اعتقادات و حاالت دعا کننده نسـبت  
 به خداوند

 قدرت اومعرفتِ پروردگار و باور به 
این اسـت کـه انسـان دعـا را بـا       یکى دیگر از شرایط دعاى مستجاب �

از کسـى اسـت    معرفت انجام دهد؛ یعنى بداند که این دعا و این درخواسـت 
خواهـد، بـراى او انجـام دهـد؛      ى آنچه را که انسان مى که قدرت دارد همه

نَدْعُو فَلَـا  «: عرض شد که uبه امام صادق. یعنى به اثر دعا باور داشته باشد
کُمْ تَدْعُونَ لِأَنَّ«: بینیم؛ فرمود را نمى کنیم، اما اثر اجابت ؛ دعا مى»یُسْتَجَابُ لَنَا

ى معرفت در دعا  دربارهدر روایتى . کنید معرفت دعا مى ؛ بى)1(»مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ
؛ به قـدرت  » یَعْلَمُونَ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُعْطِیَهُمْ مَا سَأَلُونِی«: که است شدهنقل 

 134.اجابت پروردگار باور داشته باشند

 انس
هاسـت و حتمـاً چنانچـه از خـدا      هاى الهـى، صـادقترین وعـده    وعده �

                                                 
  .u؛ أَلْکَاظِمُ 191:ص 5:الوسائل ج مستدرک )1(



75 

د    
د؛  
دا  
ه 
د  
دا 
13 

ن 
اءُ  
ى    
ر 
ى 
نْ  
ل 
ا،  
- 
 و 
د     
ى  

 5

، خواهیـد دیـد
شـود ا داده مـى

از خـد ت کـه  
که در آن لحظه

بینیـد د که مـى
سان در دعا پید

35.خواهد ز نمى

اصلِ دعا، این. ر
أَلـدعَا«: رمـود  

 در دعـا حـالتى
گار و خشوع در

ى ى شریفه ى آیه
ونَ عَـنسْـتَکْبِرُ  

 انسان در مقابل
اصـل دعــا. زد 

ا نگـاه کردیـد   
و بدى -سر دنیا

شـاهده خواهیـد
انسـانى و غرور 

پیدا کنیـد نس
ن لحظه به شما

همان پولى اسـت
، همانى است ک

آید به وجود مى
حالتى را که انس

چیز آن، هیچز

قابل پروردگار
کـه فر است ده

 آن است کـه
طلق به پروردگا
ى  که در ادامه

إِنَّ الَّـذینَ یَس« :د
 این است که
 بشـرى بینــدا
هرجا که شـما
و چه در سرتاسر
 دقّـت کنیـد مش

، استعالستکبار

اناگر . واهد داد
ت که در همان
سخ دعا حتماً ه
ى اوقات پاسخ،
تى در دل شما ب

آن ح. اید گرفته
که دیگر غیر ا

در مق خشوع؟
شدنقل  &غمبر
آ »ت به خاطر

ز وابستگىِ مطل
ک. است لذاست
فرماید مى »کُـم

اصل دعا )2(.»ن
دروغــین نیّـت

!عزیزان من .ت
کشور خودتان و
صاً دیدید، اگر
 فساد، انانیّت، ا

          
  .&ل

 جابت

 شما پاسخ خو
خها همانى است
خیال کند که پاس

گاهى! اید برسد
چنان نورانیّت آن

 همان ساعت گ
کند ک حساس مى

ِى دعا چیست؟
ینید از قول پیغ

دعاست ز عبادت
عبارت است از
بادت هم این ا
ونی أَسْتَجِبْ لَک
نَ جَهَنَّمَ داخِرین
خــود را از انان

پروردگار است
تان، چه در کود
ى کسى، مشخّص ه

منشأ آن بدى و
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خواهید، خدا به
ه خیلى از پاسخ
نى آدم نباید خ

و با است واسته
آ. دهند  شما مى

پاسختان را صالً
کند، گاهى اح ى

  شوع
مطلبِ اصلى �
بی اینکه مى. ت

؛ مغز)1(هًْخُّ الْعِبَادَ
جود دارد که ع

اصل عب. ابل او
َ قالَ رَبکُمُ ادْعُو
ادَتی سَیَدْخُلُون
ـداى متعـال، خ

پیش پ اکسارى
ه در محیط خو
ادى را از ناحیه
رد که اساس و م
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 136.ا بشکنددعا باید این ر. است

  تضرّع
و عـرض   تضـرّع براى دعا این است که انسان با دعـا و   سوّمدیدگاه  �

إلى  تقرّبنفس دعا کردن، . حاجت، خود را به خداى متعال نزدیک کند
کـردن، بـا خـداى     تضـرّع خود حرف زدن با پروردگار، خود . اللّه است

کـردن،   و استغفار متعال سخن گفتن، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه
هایى است که  این، باالترین جنبه. براى انسان یکى از مقاصد و هدفهاست

نفس اینکه انسان در مقابل پروردگار بایستد و اشک . در دعا وجود دارد
و  مقـام  کند، بـراى انسـان یـک علـوّ     ى و حقارتبریزد و اظهار کوچک

کند و  در پیش خداى متعال است که عروج مى تضرّعبشر با . مرتبه است
. بدبختى انسان وقتى است که از خـداى متعـال غافـل شـود    . گیرد اوج مى

 137.رویى انسان وقتى است که خود را به خدا محتاج نداند سیه
، توجّهخواهید، آن دعا را با  همان دعایى که در آن، حاجت خود را مى �

 138.بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید و با حضور قلب تضرّعبا 

 شروط مرتبط با اعتقادات دعا کننده نسبت به دعا
  امید به اجابت

انسان ناامید . کنید نمى باشید، از خدا چیزى را درخواستتا امید نداشته  �
 امیـد بـه اجابـت   پس، دعا یعنى امید، که مالزمِ بـا  . کند که چیزى طلب نمى

 139.دارد کند و منوّر نگه مى این امید به اجابت، دلها را مُشعل مى. است

 برنداشتن از دعا ، دستاصرار بر درخواست
ى  کنید، دعا و خواسـته  در روایات دارد، وقتى براى حاجاتى دعا مى �

خواهید، از خدا طلـب   یعنى هرچه مایل هستید و مى. خود را زیاد ندانید
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ز اسـتکثار دعـ
از. زیاد نشمارید

در. کنـد  ده مـى  
ى را که خـداى

دوودتـان مسـ      
فِـی الـدعَاءِ  هًِْـ 

 عجلـه نکنیـد
بـرآورده نشـد
لْـأُمُورُ مَرْهُونَـ
ى متعال وعـد

کـار. خره شـد
ون، امرى نیست

، خـدا رتوجّـه 
 از دعاهـا، ایـن
لĤْمَالِ قَدْ خَابَـت
وهـاى زیـاد د
گـر در پیشـگا

 

آمدن حاجـات

ما از ».تا بشود
ل پروردگار، ز
 متعال بـرآورد
اى  راه و وسیله

ت، بـر روى خو
الْعَجَلَـ هًِْکَرَاهَ«

 یعنى در دعـا
ـما خواسـتید ب

الْ«. نکرد؛ نـه 
د از آنکه خدا

ا کردند و باالخ
بر فرعو  موسى

تبـا  ! ه نکنیـد 
د که در بعضى

الْ إِلَهِی طُمُوحُ«ه
یعنـى آرزو )3(»

شود، مگ ود مى
140.شود رده مى

ت که براى برآ

کمتر بخواهم ت
ب را، در مقابل
اهید و خداى
ن نبندید و این
رار داده اسـت
: ب روایى دارد

ـ  ؛)1(»هًِْلِ الْإِجَابَ
زمـانى کـه شـ
 مرا مستجاب

بعد ى اسرائیل
 چهل سال دعا

و پیروزى ون
عجله. زیاد باشد

ز خدا بخواهید
 وارد است که
طَّلَتْ إِلَّا عَلَیْک
رح گردد، مرد
زیاد هم برآور

ب دعا این است

          
  .7باب  عاء؛ الدّ
 .&ول
  uِقُ

 جابت

ک. ن زیاد است
ى دعا و مطلوب
ى بزرگ بخوا
ه روى خودتان
و بنـدگانش قـر
در أبواب کتب
 مِنْهُ وَ اسْتِعْجَا
واستید و در ز

متعال دعاى ى
بنى: روایت دارد

ت خواهد داد،
فرعوغرق .  شد

الش، براى آن ز
خواهید از  مى

گونه دعایى این
فُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَط
هرکسى که مطر

هاى ز ، خواسته
دن حاجات

ب دیگر در باب

                 
أبواب ؛هًْالب الصّ
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این«د ئینگو. ید
یعنى. ایم ع شده

هاى دا، خواسته
ید به دعا را به
عال بین خود و

باز د البتّه. کنید
ِجیلِ الِانْصِرَافِ

ر چیزى را خو
د که خداىئیگو

در ر )2(.»وْقَاتِهَا
د آنان را نجات
رگى هم انجام
ه چهل سال تال
خوانید و هرچه

در د. نا را دارد
 لَدَیْکَ وَ مَعَاکِف
ر درى و نزد ه

در پیشگاه تو 
زرگ نشمرد

یک مطلب �
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را دیگر حاجت این «: مئیهیچ حاجتى را آن قدر بزرگ نشماریم که بگو
اگر حاجت، بـه  . نه .»شود از خدا خواست، چون خیلى بزرگ است نمى

خالف طبیعت و سنن آفرینش نیسـت، اگـر محـال نیسـت، هرچـه هـم       
 141.از خدا بخواهید اى نیست و بزرگ باشد، مسأله

 هاى کوچک  ن از طرح خواستهاشتابا ند
هـاى   خواسـته . ضمناً، از کوچک بودن خواسته هم ابا نداشته باشید �

بنـدِ   حتّـی در روایت است که . کوچک را هم از خدا بخواهیدکوچکِ 
روایتـى  . از خدا بخواهیـد  -که چیز خیلى حقیرى است  -کفش خود را 

وَ لَا تُحَقِّرُوا صَغِیراً مِنْ حَوَائِجِکُمْ فَإِنَّ «: فرماید که مى uاست از امام باقر
حاجتهـاى کوچـک را حقیـر    «؛ )1(»أَحَب الْمُؤْمِنِینَ إِلَى اللَّهِ تَعَـالَى أَسْـأَلُهُم  

 142.»نشمارید و از خدا بخواهید

 در معناى دعاها تدبّر
دعا در عین اینکه دلِ انسان را با خدا متّصـل و  . دعا را باید شناخت �

کنـد، فکـر و ذهـن او را هـم      جان آدمى را سرشار از صفا و معنویت مى
تـدبّر  اگـر در معـانى ایـن دعاهـا     . این دعاها درس است. نماید هدایت مى

 143. ها خواهیم یافت هاى معنوى الهى را در این کنیم، بزرگترین هدیه

 م معانىفه
دارد که در قرائـت دعاهـا، قطـع و وصـل جمـالت،       اهمیّتخیلى  �

فهمـد، حـالش خـراب     را مىمعناى دعا کس که  صحیح و بجا باشد؛ تا آن
بأبى انتم و امّى طبـتم، و طابـت األرض الّـذى    «: شود خوانده مى مثالً! نشود

بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمی طِبْتُمْ وَ طَابَتِ «: ؛ در صورتى که باید گفته شود»فیها دفنتم
                                                 

  .u؛ أَلْبَاقِرُ 172:ص 5:الوسائل ج مستدرک )1(
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که اگر در قطـع
144 

یـا دعـاى امـا
و خیلى طـوالنى

کند، ذهنش نمى
ى خسـته شـود

برگزیـده و ی ه
قى اسـت یعنـى
ن نـدارد کسـى

هـاى ن ترجمـه
اسـت شدهجمه 

نجـایى کـه مـ
هـا را مـنعکس

هـ یـن ترجمـه   
صـد ى هـم ا ـدّه 

ى مرتبـه  البتّـه  
قـدر مد، همـین 

دارد بـا خـداى

 دعـا مسـتجاب

زیبایى است ک
4.خورد طمه مى

لى، یثمـا  ی مزه
که هر دو کند

ند، اما توجّه ن
ى به این بلندى
ته، بین آن بند
 و نافذ و حقیق
ت کـه امکـان

خوشبختانه اآلن
ى گوناگون ترج

تـا آن البتّـه . ـد
الفاظ این دعاه

بـه ای توجّـه با
عـهـا   و بـا آن  

.رجمـه کننـد      
فهم  دعا را نمى

د ى از سـوز دل 

اشـته باشـیم،

عاها عبارات ز
ه زیبایى آن لط

حم ابىدعاى  الً
همد و توجّه ک
دا عنا را هم مى

ارد از این دعا
دعا انجام گرفت

رجاذبهقدر پُ ن
انسـان اسـت رى

خ. ها را بفهمیم
و دعاهاى جنان

ننـد و بخواننـد
هاى ا ته زیبایى

با.  معلوم است
خواننـد و  مـى

عـا را الاقـل تر
ر انسان معناى

ى حاکى شیفته

ر حال دعـا دا

          

 جابت

این د )1(.»دُفِنْتُمْ
نشود، واقعاً به

مثالمعناى دعا،
بفهرا  وز عرفه

گاهى انسان مع
رود امکان ند ى

یى که در این د
ت و خدا، این
خواستهاى فطر

145.خسته شود

این دعاهامعناى
رد و مفاتیح الج

کن دقّتها،  مه
ى نتوانستا جمه

ره مضمون دعا
کسانى کـه. د

 از فقـرات دع
ن است که اگر
 با یک زبانِ ش

 146.زند

الزم را د وجّهِ
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ْرضُ الَّتِی فِیهَا د
دقّتوصل آن

اگر کسى م �
در رو uسین

ستند و چون گ
اهاى دیگر مى
نى این گفتگوی

یسته و بامعرفت
آن خ ی کننده ن
وقت از آن خ چ
باید م البتّه �

وب وجود دار
به ترجم توجّه

ایم، هیچ ترج ده
د؛ ولى باالخر
عاها را بخوانند

شوند، بعضـى ى
ترش هم این ین

حساس کند که
ز عال حرف مى

  وجّه
توآنجا که  �
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 147.خواهد شد؛ یا زود و یا دیر
مطـرح   توجّـه دعا این است کـه آن را بـا    یکى از شرایط استجابت �
خدایا بـه  «، »خدایا ما را بیامرز«ى زبان، جمالتى چون  گاهى لقلقه. کنیم

ده سـال انسـان   . اسـت  »خدایا قرض ما را ادا کـن «و  »ى رزق بده ما سعه
یکـى از  . اى نـدارد  این فایده. شود نمى مستجاب اصالًکند،  گونه دعا مى این

لَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَـلُ دُعَـاءً مِـنْ قَلْـبٍ     وَ اعْ«: شرایط دعا این است که فرمود
نیست چه  توجّهدلى که م -خداوند متعال، از صاحب دلِ غافل« )1(»غَافِلٍ

دعـایى را قبـول    -زند کند و با که دارد حرف مى اى را مطرح مى خواسته
. شـود  معلوم است که دعاىِ داراى این ویژگیها، مسـتجاب نمـى   .»کند نمى

. باید از خداى متعال با الحاح بخواهید. کنید و جدّى بخواهید تضرّعباید 
خـداى متعـال دعاهـا را     البتّهدر این صورت . باز بخواهید و باز بخواهید

 148.مستجاب خواهد کرد
 توجّهها با خدا، ارتباطاتِ با  کنم که ارتباطات بچه لذا من توصیه مى �

خواننـد، بـا    دعا که مى. ازها را با حال بخوانندو باحالى باشد؛ بخصوص نم
زننـد و چـه    حال و با توجّه بخوانند و بدانند با چـه وجـودى حـرف مـى    

: است شده، به ما گفته در قرآن. خواهند و بدانند این خواست، پاسخ دارد مى
 149.؛ مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم)2(»ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ«

بدان معنا نیسـت   البتّهاین، ...اى در کنار وسایل دیگر است دعا، وسیله �
که هرچه شما خواستید و هر طور آن را با خداى متعال در میان گذاشتید، 

ى اسباب عادى  شرایطى دارد، آدابى دارد؛ مثل همه. برآورده خواهد شد؛ نه

                                                 
  .&؛ ألرسول 175:ص 74:بحاراألنوار ج )1(
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هیـد، آدابوا 
ترین آداب عمده

ى دل، از خـد ه   
شود، وقت دا مى

مقصود بـرآورد
 کـه آن مصـالح
مصـالح عمـومى
ى سر راه خواسته
را در حـال دعـ

اسـت  خشـوع
بـا خـدا حـرف

اینکـه. ر بدانیـد 
ى را ذکـرا البـه  

بدون اینکـه د
ى لسـان ؛ لقلقـه 

هو و سربه وجّه
لوده و غـرق د

واهند کرد؟ چه
151 

، بـتوجّها را با 

هم چیـزى بخو
کار گرفت و ع
کنـد و بـا همـه

ى پیدتوجّهد و
که م این است 

ک حى وجود دارد
ى مـن و شـما م

جا که س آن. زد
الزم ر توجّـه 

 150. و یا دیر

و ضـور قلـب  
ت کـه شـما بـ
 حاضر و ناظر
 بیـاورد و مطا

ب -بیامرز ما را
 این دعا نیست؛
تو ل غافل و بى

اى آلدله. کند ى
چگونه دعا خو

1شود؟ مستجاب

خواهید، آن دعا

ما از دوستتان ه
دعا را باید به ک

ک توجّـه تعـال
گرد ن رقیق مى

خواهید، غالب
لم الهى، مصالح
 به خاطر دعاى

ریز  به هم نمى
جـا کـه  و آن

هد شد؛ یا زود

حضدعـا،   جابت
ناى دعا این است

حساس کنید و
یزى را بر زبان
یا پدر و مادر م
 احساس کند،

؛ د)1(»ءَ قَلْبٍ لَاهٍ
یش را قبول نمى

چ -غافلند اصالً
طور دعا کرد، م
خ ت خود را مى

          
  .uؤمنین

 جابت

اگر شم. واستنها
دب مخصوص د
ان به خداى متع
 که قلب انسان
 اگر از خدا بخ
ردى که در عل
 خداى متعال،
ح یک ملت را
گى مانع نباشد

خواه  مستجاب

 از شرایط استج
رض کردیم، معن
ر مقابل خود اح
طبق عادت چیز
را بیامرز، خدای
حالت طلبى را
لُه عَزَّوَجَلَّ دُعَاءَ
داى متعال دعای

که -نفسانى ت
ط گر انسان این

ه در آن، حاجت
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ى خو مثل همه
اد. شریفاتى دارد

ن است که انسا
هنگامى. خواهد
وقت آن. است

مگر موا. شود ى
دانیم و  ما نمى

رینش، یا مصالح
، مصلحت بزرگ
شته باشیم، دعا

قلب ضور
یکى دیگر �
طور که عر مان

نید؛ خدا را در
طور ط سان همین

خدایا ما ر -د
 خود حقیقتاً ح

لَا یَقْبَلُ اللَّه«. ت
ر دعا کند، خد

و شهوات نّیات
ى است که اگقّع

همان دعایى که
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 152.بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید حضور قلبو با  تضرّع

 حقیقى ی مطالبه
ى آن قدرى صـحبت   دربارههم  قبالًکه من  -دعا خاصیّتترین  مهمّ �
در مقابـل خداونـد،    و احسـاس عبودیـت   همین ارتباط با خـدا . -ام کرده

وقـت خـداى    ، که آنخواستنخداست؛ از خدا  خاصیّتبزرگترین اثر و 
 153.خواهد کرد متعال هم اجابت

حقیقتاً مطالبـه  در دعا، طلب کردن و خواستن از خداى متعال و  �
اگر عمـل و تـالش در راه   . شود مى این دعا مستجاب. الزم استکردن 

ایـن دعـا واقعـاً     اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبـال اسـتجابت  
که دعا استمرار پیدا کند، حتمـاً اقبـال اسـتجابت     وقتى آن. بیشتر است

اگر دیده شد که یـک دعـا چنـد بـار تکـرار      . در این دعا بیشتر است
مأیوس شد؛ بخصوص در مسائل بزرگ، گردید و مستجاب نشد، نباید 

بخصوص در مسائل مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشـت کشـور و   
سرنوشت ملتها؛ چون گاهى طبیعت کارهاى بزرگ چنین اسـت کـه   

 154.طلبد تحقّقش زمان مى
عمده این است که شما به معناى حقیقى کلمه و بـا همـین شـرایط،     �

 155.خواهد کرد اجابت؛ خداى متعال این طلب را طلب کنید
بهترین دعا آن است که از سر معرفتى عاشقانه بـه خـدا و بصـیرتى     �

 عارفانه به نیازهاى انسان انشا شده باشد، و این را فقط در مکتب پیـامبر 
و وراث  &ى علـم پیـامبر   کـه اوعیـه   -و اهـل بیـت طـاهرین او    &خدا

 156.توان جست مى - حکمت و معرفت اویند
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 آداب، این است
 157. بخواهد

ایـم، آن  گرفتـه    
م نه فقط الفـاظ

158.حرف بزنیم

خطـاب موسـى  
دل پـاک وبـا   

 قطعاً مستجاب

، بدون تردیـدد
  160 )2(»کُمْ

شود، وقـت  مى
ت کـه مقصـو

 ه

ترین ت و عمده
، از خداى دل ه

کـه از ایـن مـاه
 حقیقى بخوانیم

ح با خداناجات 

 به حضـرت م
)1(»انِ الصـادِقِ  

 دعا کنید؛ دعا

طّر و مزیّن کند
ونی أَسْتَجِبْ لَکُ

ى پیداتوجّهو 
لـب ایـن اسـت

ل دعا کننده

د به کار گرفت
ىبا همهکند و  ه

اى کـ م با ذخیره
مون را با نفس
ل، با زبان آن من

خداى متعاله
ب النَّقِی وَ اللِّسَـا
حرف بزنید و

دا خود را معطّ
أُدْعُو«هد شد؛

گردد رقیق مى
 بخواهیـد، غال

          
  .&ول

 جابت

ط با قلب و د

وص دعا را باید
توجّهى متعال

 دل
، بتوانیمه شعبان

و گداز و پرمضم
 و حقیقتاً از دل

 ن صادق
 دیگر دارد که
ى ادْعُنِی بِالْقَلْبِ
خداى متعال ح

 ردنِ دلک
یاد خدنست با

ى او میسّر خوا

قلب انسان ره
 اگر از خـدا
                 

؛ ألرسو 341:ص 9
  .60 ی ه
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روط مرتبط
 دل ی همه 

ادب مخصو �
ه انسان به خدا
رف زدن از د

شاید در ماه �
اجات پرسوز و
 را مرور کنیم

ل پاک و زبان
در روایت �
یَا مُوسَى«: مود

با خان راستگو
 159.واهد شد

عطّر و مزیّن ک
اگر دل توان �

الهى براى جابت
 ت قلبقّ

هنگامى که �
وقت آن. عاست
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 161.شود برآورده مى

  سوز دل
قدر احساس کند که با یک  فهمد، همین اگر انسان معناى دعا را نمى �

 162.زند دارد با خداى متعال حرف مى سوز دلى حاکى از  زبانِ شیفته

  طراوت دل
 درخواستآالیش  دلِ باطراوت و بىین شرط دعا این است که با اوّل �

را بـیش از   شود؛ مثل دل جوانها؛ لذا دعاى جوانان اقبال و احتمال اجابت
. گویند براى جوانهـاى مـا دعـا کـن     ها به بنده مى گاهى بعضى. همه دارد

کنیم؛ اما در واقع ایـن جوانهـا    ى جوانها دعا مى ما همیشه براى همه البتّه
هـا   آالیش و باطراوت خود را بدانند، دعـاى آن  هستند که اگر قدر دل بى

 163.تر باشد نزدیک تواند به استجابت از هر دعایى مى

 و اجتناب از گناه توبه
  توبه
هـا   ایـن شـب  . است توبهو  یکى دیگر از شرایط دعا، اجتناب از گناه �

ها کوچک  تخلف. همه دچار گناه و تخلف هستیم. هاى توبه است هم شب
و طلب بخشش و  از خداى متعال باید عذرخواهى و استغفار. و بزرگ دارد

عزم ما باید این باشد که از ما گناه سر . توبه کنیم و به سوى خدا برگردیم
گیرد که گناه نکند؛ بعد دچـار   کند و تصمیم مى گاهى انسان عزم مى. نزند

کند؛ باز همـین گنـاه سـراغ انسـان      شود و لغزش پیدا مى و اشتباه مى غفلت
و  جـدّی و اسـتغفار کنـد؛ منتهـا اسـتغفار بایـد       آید؛ بار دیگر باید توبه مى

 164.باشد جدّیگناه نکردن باید یک قصد واقعى و . حقیقى باشد
گذارنـد بـراى دوران پیـرى؛ ایـن      را مى توبهو  ها دعا و عبادت بعضى �

. گویند حاال وقـت داریـم   اگر گفته شود توبه کنید، مى. اشتباه بزرگى است
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کنـد؛ بـراى مـى 
یعنى بناست به -

ران جوانى را بـ
 و با آسـانى بـه

چیزى عا و انابه
خواهیم هى مى

ـکَ بِمـا قَـدمَت
ه را در خـودش
کـرد، بتوانـد د

خیلـى -جوانهـا  
ایـن کنند، ش مى

 دل خودشان ر
کنند؛ تا هروقت

 166.ت

وَ لْیَخْـرُجْ مِـن« 
ا دعـایش قبـول

خطـاب موسـى  

سان را مطلع نم
-تاً وقت داریم

شود دور که مى
ا خیال راحت

حالت دع. ست
گا.  پیش بیاید

ذلِـ«دهـد؛   نمـى
 رجوع إلى اللّه
روقـت اراده ک

غالبـاً ج -ـاک
ضى هرچه تالش

توانند رند و مى
 با خدا حفظ ک

است و توبه گناه

:ـت دارد کـه   
 خارج شود تا
 به حضـرت م

اشیم؛ مرگ انس
ض کردیم حقیقت
سى خیال کند ک

بعد با گذراند،
اس شده مرتکب

 کرد، براى او
سـتیم، دسـت ن

به خدا و وجّه
 نیست کـه هر
 بعضى دلهاى پـ
 کنند؛ اما بعض
 که فرصتى دار

ى خود را بطه
 165.، بتوانند

، اجتناب از گ

دعـا در روایـ
ى مردم مظلمه

ه خداى متعال

          

  .uِقُ

 جابت

ت وقت داشته با
اگر فرض. ست

چنانچه کس -م
گدن در شهوات
 اشتباه بزرگى
 هر وقت اراده

هس توجّهحال و
توى   که زمینه
طور  باشد، این

بینید شما مى. د
 ارتباط برقرار

کسانى. شود مى
در بدانند و راب

ى خدا بروند، ه

 از شرایط دعا
 م

عا و استجابت
انسان باید از م
 دیگر دارد که

                 
  .10 ی
؛ أَلصادِ 321:ص 9
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معلوم نیست الً
ى سنین هم ا مه

ین پیرى برسیم
و غرق شد لت

راغ توبه رفت،
ست که انسان

شود؛ دنبال ح ى
انسانى )1(.»اکَ

 وجود نیاورده
ى خدا برود انه

توانند حت مى
تباط برقرار نمى
م نگه دارند، قد
واستند درِ خانه
 رک گناهان

یکى دیگر �
روج از مظالم

ى دع درباره �
؛)2(»ظَالِمِ النَّاس

در روایت. ود

                 
ی ، آیهحجی  سوره 
90:بحاراألنوار ج 
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با دل پـاک و زبـان    )1(.»مُوسَى ادْعُنِی بِالْقَلْبِ النَّقِی وَ اللِّسَانِ الصادِقِیَا «: فرمود
خواهـد   راستگو با خداى متعال حرف بزنید و دعا کنید؛ دعا قطعاً مسـتجاب 

 167.شد

 عمل
اى ندارد که انسـان   هیچ فایده. نه دعاى تنها و دعاى بدون عمل البتّه �

اما در کنار عمل، در کنار اقدام، در . عمل را ببندد و به دعا اکتفا کند درِ
و تالش، خواستن از خـدا را نیـز بایـد قـرار      همّتکنار به کار انداختن 

ظـه  لـذا مالح . سـازد  این دعا، حاجات را براى انسان برآورده مـى . بدهیم
ى کارها را  ، در میدان جنگ، بعد از آنکه همه&اکرم کنید که پیغمبر مى

بنابراین، یکى از وظایف ماسـت کـه دعـا    . کند انجام داده است، دعا هم مى
 168.کنیم، تا از این راه به حاجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شویم

و مسلمانان صدر اسـالم، تـالش و    تواند بگوید که پیغمبر کسى نمى �
در آن ده . ها دیگر تالش وجـود نـدارد   باالتر از تالش آن. کردند کار نمى

ى اسالمىِ آن روز را در اختیار داشـت،   حاکمیت جامعه سال که پیغمبر
ل، با وجود آن کـار  حا اما درعین. سالهایى یکسره توأم با کار و تالش بود

و طلـب و مسـئلت    استغفارو  و انابه تضرّعو تالش و در کنار آن، دعا و 
 169. از پروردگار عالم هم جاى خود را داشت

یکى اینکه، اگر دعا، چنین نقش : شود در اینجا، چند سؤال مطرح مى �
معجزآسایى دارد، پس این وسایل دنیوى و این ابزارها و علم و صـنعت و  

. نیسـت  مادّینظایر آن چیست؟ جواب این است که دعا رقیب ابزارهاى 
رود، یا با خـودرو  خواهد به مسافرت ب این طور نیست که وقتى انسان مى

                                                 
 .&؛ ألرسول 341:ص 90:بحاراألنوار ج )1(
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 طور نیست که
کنـد و یـا اگـر

معناى دعـ! ورد
 جـور بیـاورد

دعـاى. گیرنـد  ى    

 نشود که کسـى
دعـ. شـوید؛ نـه

171.هاست ى آن

ِد استثنایى، دعـ
اى هیـد حادثـه  

ن را هم به کار
کنیـد کـه  مـى 

ـا، بایـد اراده و
ى و وسـیله  ادّی

 همّـت و اراد
 تـالش و اقـدا
ل باشـیم، خـد

پس، دعا در. رد
رسد؛ امـ ه نمى

ریـف کردنـد و
بسیار خـوب و
زلـى کـه فـرو

همچنین این! 
 یا پول خرج ک
را به دست آو

ل رایـن وسـای     
شـان قـرار مـى

دعا موجب. ند
طبیعى، دسـت بش
ى عا، جورآورنده

و در غیرِ موارد
خواه خـدا مـى  

عا، باید نیرویتان
دهد و دعا  مى

 در کنـار دعـ
ماى   باز وسیله

بایـد. ن اسـت  
بنشینیم و بـه

ه دعـا مشـغول
زى امکان ندار
الشها به نتیجه

.172 
 از شخصى تعر
ودیم و او مرد ب
رد، در هـر منز

 یا با دعا برود
ه دست آورد،

د و آن وسیله ر
واهیـد تـا او ای
ر جـاى خودش

کن  کسى تنبلى
و معلولِ ط علّت
دعا. هاست ل آن

دهد و ى رخ مى
وقتى شما از خ
د، در کنار دعا

به شما دست 
 شـما بگیـرد،
 در اینجا هم،

ن همّت کـردن
 اگر در خانه ب
ـیم و فقـط بـه

چنین چیز.  نه
عضاً خیلى از تال
 خواهد رسید
کرم آمدند و

سفر بو مرد هم
کـر مـى  ـادت

 جابت

ما عازم شود و
اى به هد وسیله

شود توسّلعا م
ا از خـدا بخو

، هرکدام درّی
 170.ه است

عا موجب نشود
عو  مادّی ابزار

ت، بلکه در طول
 موارد استثنایى
.ل عادى است

دارید ه آن نیاز
 احساس تنبلى
 احساس را از

یعنى. رج دهید
هست که همان
خیال نکند که
اراده هـم نکنـ

کند؛ آورده مى
بع. تالش است

ردید، به نتیجه
خدمت رسول اک

ما با این م! اللّه
عبـ ى بود، دائماً

رائط دعا ، شروط اج

 

قطار و هواپیم
ر انسان بخواه
ل نداشت به د
ن است که شما

ماّدیوقتْ علل  
گونه این ستجاب

بنابراین، دعا �
 دانش و علم و

ها نیست یب آن
معجزه در �

ى روا ورکننده
فاق بیفتد که به

اگر مثالً. دید
داى متعال این

مّت نیز به خرج
بیعىِ دیگرى ه

کس خ هیچ. ید
ا حتّـی ردازیم،

اجاتمان را برآ
تالش و با تار

مین که دعا کر
چند نفر خ �
یا رسول ا: فتند

ک و با خدایى

شر

و ق
اگر
پول
این
آن
مس

�

از
رقی

�

جو
اتفا
ببند
خد
همّ
طبی
کنی
نپر
حا
کنا
هم

�

گف
پاک



 

 

شـدیم، او مشـغول    سوار مى مجدّداًکه  ى فرود تا وقتى آمدیم، از لحظه مى
کـه ایـن تعریفهـا را کردنـد،      وقتـى . شـد  ها مى و این و قرآن و ذکر نماز

پـس چـه کسـى کارهـایش را     : ها سؤال کردنـد  با تعجب از آن &پیامبر
شود، دائم مشغول نماز و قرآن  کرد؟ کسى که وقتى از مرکب پیاده مى مى

پخـت؟ چـه کسـى وسـایل او را فـرود       است، چه کسى غـذاى او را مـى  
هـا در   داد؟ ایـن  کرد؟ چه کسى کارهایش را انجام مى آورد و سوار مى مى

ى کارهـاى او را انجـام    ما با کمال میل، همه! اللّهیا رسول : جواب گفتند
 )1(.»کُلُّکُمْ خَیْرٌ مِنْهُ«: پیامبر فرمود. دادیم مى

داد و بـه   اینکه او کار خودش را انجام نمى. ى شما از او بهترید همه �
شود کـه   شد، موجب نمى مى انداخت و خود مشغول عبادت دوش شما مى

 173.او مرد خوبى باشد
ضمناً بعضى مواقع، خداى متعـال معجـزه هـم    . غالباً این طور است البتّه �

معجـزه در مـوارد اسـتثنایى رخ    . دهد کـه آن بحـث دیگـرى اسـت     نشان مى
وقتـى  . ى روال عـادى اسـت   دعا جور کنندهدهد و در غیرِ مواردِ استثنایى،  مى

اى اتفاق بیفتد که به آن نیـاز داریـد، در کنـار     خواهید حادثه شما از خدا مى
به شما دسـت   مثالً اگر احساس تنبلى. دعا، باید نیرویتان را هم به کار ببندید

کنید که خداى متعال این احساس را از شما بگیرد، در کنار  دهد و دعا مى مى
ى  جا هـم، بـاز وسـیله    نى در اینیع. دعا، باید اراده و همّت نیز به خرج دهید

باید همّت . ى طبیعىِ دیگرى هست که همان همّت کردن است و وسیله مادّی
هیچ کس خیال نکند که اگر در خانـه بنشـینیم و بـه تـالش و     . و اراده کنید

اراده هم نکنـیم و فقـط بـه دعـا مشـغول باشـیم، خـدا         حتّیاقدام نپردازیم، 
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پـس، دعـا د. د  
رسـد؛ امـ  نمـى   

174 

و بـا خـد ردن     
ادن از وظـایف

ایـم، آن  گرفتـه    
م نه فقط الفـاظ

176.حرف بزنیم

رآن اسـت؛ مـا
 177. ست
اسـت شـده ـان  

 بهار نوسازى و

دارى، و ایـن وزه   
 مبارک اسـت

«ى  شد، اما آیه

ى امکـان نـدارد
شها بـه نتیجـه
4.ین، یک نکته

را تقویـت کـر
دا اهمیّـت را  

کـه از ایـن مـاه
حقیقى بخوانیم
ح ناجات با خدا

با قـر و انس ن
و روح عبادت ا

زمـ ، همو قرآن
خواهد شد که

زهـا را بـا رو
هم، همین ماه

باش متّصلخدا

چنین چیزى. ه
ضاً خیلى از تالش

ای. خواهد رسید
 تر

ن و معنویـت ر
توسّـل دعـا و

اى کـ م با ذخیره
مون را با نفس
ل، با زبان آن من

 ماه نزول قرآن
 که دعا مغز و
، با بهار دعا و

شروع خ رمضان
178. خداست

ایـن روز. مارید
فصل دعا ه. رید
ى دعا به خ شته

 جابت

نهکند؛  ورده مى
بعض. الش است

دید، به نتیجه خ
هاى برت عیت

اسـتفاده بـردن
و ردن و ذکر

، بتوانیمشعبانه
و گداز و پرمضم
 و حقیقتاً از دل

است؛ه روزه
ک مناجات است
قاً بهار طبیعت
ماه مبارک رم

با  و بهار انس
را مغتنم بشما ن

و دعا به سر ببر
نسان باید با ر

رائط دعا ، شروط اج

 

اجاتمان را برآو
ار تالش و با تال
مین که دعا کرد

ها و موقع مان
  جب
ایّاماز این  �

تباط برقرار کر
 175. ت

  عبان
شاید در ماه �

اجات پرسوز و
 را مرور کنیم

  مضان
ماهاین ماه،  �

و دعا و م ادت
امسال اتفاق �

ند روز دیگر،
انسان ودسازى

ماه رمضان �
و ها را با ذکر

رچه همیشه ان

شر

حا
کنا
هم
زم
رج

�

ارت
است
شع

�

منا
آن
رم

�

عبا
�

چن
خو

�

شبه
اگر



 

 

ى  در سوره )1(»الداعِ إِذا دَعانِ هًَْعِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَإِذا سَأَلَکَ 
. ى مربوط به روزه و ماه رمضان است بقره، در خالل همین آیات مبارکه

و اذا سـألک عبـادى عنّـى    »ى  در وسط آیات روزه و ماه رمضان، این آیه
 توجّـه ى بندگان را به دعـا و   ى انسانها و همه آمده، که همه« فانّى قریب
 179.کند دهد و دعوت مى سوق مى

 فطر عید
 180.ع، گریه و توجّه به خدا هستدعا، تضرُّعید فطر  در نماز �

  معلومات ایّام
 ایّـام ...همـراه بـا شـوق و حنـین دلهـاى شـیفته اسـت کـه          حج ایّام �

 181.و نیایش بگذرانند ى ذکر معلومات را در سایه

 پیروزى
اسالم همه جـا   اوّللذا در طول تاریخ صدرو . دعا چیز عجیبى است �

در جنگ بدر هم دعا کرد، در جنگ احـد هـم دعـا     پیغمبر. دعا هست
 اتّکـال دعا یعنـى ارتبـاط و   . شناسد و شکست نمىپیروزى کرد؛ یعنى دعا 

وقتى هم که انسان در اوج قدرت و پیـروزى اسـت بـاز     انسان با خدا، آن
 قـرآن . هم محتاج دعا است؛ باید با خدا حرف بزند، باید از خدا بخواهد

وقتـى یـارى خـدا     »إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَـتْح «ما دستور داد که  به پیغمبر
و  »رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْواجاوَ «رسید و پیروزى نصیب شد 

فَسَـبحْ  «شوند، تازه  فوج به اسالم وارد مى دسته و فوج دیدى که مردم دسته
عرض نیاز تو بـه   اوّلى تو است،  انابه اوّلتازه  )2(»بِحَمْدِ رَبکَ وَ اسْتَغْفِرْه

ا از وقتـى پیـروزى را بـه دسـت آورد     ملـت مـ  . درگاه قادر متعال اسـت 
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 چقـدر دعـا و
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 183.رند

ى از عزیـزانش
اسـت کـرده دا   

ى متعال کمـک
uحضرت نوح

هُ أَن«  فَـدَعا رَبـ
 185.و پناه برد

ى مـا  جامعـه  
82. همینهاست

 دعا بجا بیاور

زنـد یـا عزیـزى
 حال دعـا پیـد

دند و از خداى
که از قول ح )

:است شدهنقل
کرد و به اوت

ید امـروز در
پیروزى ما هم

و با ، با ذکروع

 که فرضاً فرز
ى خدا رفته و

18 
کرد دعا مىتى

1(»لُوبٌ فَانْتَصِر

ن uت موسى
به خدا شکایت

          

 جابت

ببینی. رها نکرد
اد است؛ راز پ

، با خضوعتوجّه
 تى

ن در آن حال
ى ت و درِ خانه

4کند؟ طلب مى

مواقع سختدر 
عا رَبهُ أَنِّی مَغْلُ

 از قول حضرت
موسى ب )2(.»ون

                 
  .10 ی
 .22 ی یه

رائط دعا ، شروط اج

 

ى دعا را ر ستانه
به خدا زیا ّجه
 از
تورا با  نماز �

ضطرار و سخت
انسان! ببینید �

چار بیمارى است
گونه از خدا ط

انبیاى الهى �
فَدَع«: خواستند ى

یا. است شدهل 
ؤُالءِ قَوْمٌ مُجْرِمُو

                 
ی ، آیهقمری  سوره 
، آیدخانی  سوره 

شر

آست
توج
نما

�

اض
�

دچ
چگ

�

مى
نقل
هؤُ

   
)1(
)2(



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :چهارمفصل 
 فواید و دستاوردهاى دعا

  
  



 

 

  
  
  
  



 

 

  
  

 ،ى خاکسـارى  رشـد روحیـه   :ى دعـا  سه دستاورد عمده
  دریافتِ حاجات  کسب معارف،

  
  
  
 

 ی ذلّت و خاکساری رشد روحیّه
 خودمان دستىِ و تهى پیدا کردن به عجز و حقارت توجّه
هـاى   خواسـته . هـم ابـا نداشـته باشـید     خواسـته از کوچک بـودن   �

بنـدِ   حتّـی در روایت است که . کوچکِ کوچک را هم از خدا بخواهید
روایتـى  . از خدا بخواهیـد  -که چیز خیلى حقیرى است  -کفش خود را 

لَا تُحَقِّرُوا صَغِیراً مِنْ حَـوَائِجِکُمْ فَـإِنَّ   «: فرماید که مى uاست از امام باقر
حاجتهـاى کوچـک را حقیـر    «؛ )1(»حَب الْمُؤْمِنِینَ إِلَى اللَّهِ تَعَـالَى أَسْـأَلُهُم  أَ

خوب؛ انسان به بند کفش احتیاج دارد؛ بـه  . »نشمارید و از خدا بخواهید
تا احساس کردید ! بله! این هم دعا الزم دارد؟. خرد رود و مى درِ مغازه مى

ایـن کـوچکى نیـاز داریـد، دل را     که به بند کفش و یا هر چیز دیگرِ به 
 ».ایـن را هـم بـه مـن برسـان     ! پروردگـارا « :دئیـ متوجّه خدا کنید و بگو

رساندنش به چه ترتیب است؟ به این ترتیـب اسـت کـه پـول در جیـبم      
بگذارم، سرِ کوچه بروم، از مغازه بخرم و بعد هم آن را مـورد اسـتفاده   
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 مغـازه رفتیـد
از غیـر. ـما داد 
رسد خـد ما مى

چـرا بخـواهیم
دا بخواهید، این

پیـد توجّـه ان  
ک نکند، امکان
 جـور نیـاورد
 قصـد خریـدن
 پولتان گم شـد

ـ ى  ى پـیشمهمّ
بنـابراین. سـت 
تـرین اشـی چک

 عظمـت یافتـه
مـع نیروهـا مـ
هـم مطلبـى در

 186.ست آورد

- متعـال باشـد     
ى آن در نتیجـه 

ستند؛ هرکـدا
یک طاغوت -

چه بـه درِگر
ن را خدا به شـ

هرچه به م. د

چ. دا بخـواهیم 
ک را هم از خد

خودمـادسـتى  
ى متعال کمک
د و وسـایل را

اگر شما به. د
بتان را زدند یا
ى ن راه، حادثـه  
اس یرتان نیامـده 

 را، حتّى کوچ
ین منِ دروغینِ

کنـیم مجم مـى
ایـن ه. کنـد  مى

ریق دعا به دس

قابـل خداونـد
ن -قـرار بدهـد     

ط پادشاهان نیس
خداى نکرده -

اگ. خدا بخواهید
د؛ اما بازهم آن

رسد  انسان نمى

باید از خد بالً
جات کوچک

د و تهى حقارت
اگر خدا. ستیم

 ابتکـار ندهـد
ما نخواهد رسید

جیبت ،د، در راه
ود و یا در بـین
، بند کفش گی
حتّى بند کفش

بگذارید ای.  را
و خیـال م »من

نها را بیچاره م
ى خود را از طر

  خواهی
خـواهى در مق
ل پروردگـار قـ
طاغوت هم فقط

-رون خودمان

 دعا

حال، باید از خ
 کفش خریدید
چیزى به دست

قبدهد،  خدا مى
ااند ح که گفته

و عجز و ح ئج
دس ه چقدر تهى
د، فکر ندهد،

هم به دست ما
ه بیرون آمدید
رد نظر، بسته بو
شدید برگردید
خدا بخواهید؛ ح

ى خود روزانه
م«م ئیگو که مى
انسان »من«این 

هاى ن خواسته
بینی و خودخ

و خودخ ودبینى
د را در مقابـل

ط. طاغوت: ت
کن است در در

ید و دستاوردهاى د

 

هرح به. ار دهم
ک ل دادید و بند
ریق خدا که چ

 .دهد  ما مى
چیزى را که خ
کى از عللِ اینک

حوائت که به
یم تا ببینیم که
هد، نیرو ندهد

ندِ کفش همان ب
د کفش از خانه

ى مور یا مغازه
د که مجبور ش
ر چیز را از خ
 و حتّى قوت ر

ک -ى ما ر سینه
.بشکند -ستیم

ب دعا که انسا
رکوبیِ خودبی

اگر این خو �
نى انسان خـود

سان، طغیان است
 ما انسانها ممک

فوای

قرا
پول
طر
به

چ
یک

است
کنی
نده
هم
بند
و ی
آمد
ره
را
در
هس
ببا
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�
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در مقابل خدا سرکشى کردن و . و یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم
اگر ایـن  . اش عبارت از رشد طغیان در انسان است خودبینى داشتن، نتیجه

شود نادیـده گـرفتن    اش مى خودبینى در مقابل انسانهاى دیگر باشد، نتیجه
اگـر ایـن   . درازى بـه حقـوق ایـن و آن    حقوق دیگـران؛ تجـاوز و دسـت   

شـود تضـییع محـیط     اش مـى  خودبینى در مقابل طبیعت واقع بشود، نتیجه
ى محیط زیسـت در   ى مسئله دربارهطبیعى؛ یعنى آنچه که امروز به حق 

ى  نادیده گرفتن محیط طبیعى زیست انسان هم، نتیجـه . دنیا اهتمام هست
 .طغیان، خودبینى و خودخواهى در مقابل طبیعت است

 خشـوع کنیم، در واقع این حالـت   دعا که مى. هاست ى این دعا ضد همه
و خودخـواهى را در خـود    آوریـم و خـودبینى   را در خود به وجود مـى 

کنیم، و در نتیجه، جهان هستى و محـیط زنـدگى انسـانها از     سرکوب مى
أَلـدعَاءُ  «: لذا فرمـود . ماند طغیان و تجاوز به حقوق و طبیعت محفوظ مى

عبـادات بـراى همـین اسـت کـه      . دعاست؛ مغز هر عبادتى، )1(»هًْمُخُّ الْعِبَادَ
بتواند انسان را در مقابل خداى متعال خاشع و دلش را نیز مطیع و تسـلیم  

و خشوع و  این اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع. کند
انسانها در مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه به معناى خشوع و خضوع  خضوع
 187.اوست و فضل مطلق ، حُسن مطلق، جمال مطلقل خیر مطلقدر مقاب
اصلِ دعا، این . در مقابل پروردگار خشوعمطلبِ اصلىِ دعا چیست؟  �
أَلـدعَاءُ  «: کـه فرمـود   است شدهنقل  &بینید از قول پیغمبر که مى این. است

به خاطر آن است که در دعا حالتى  »دعاست مغز عبادت«؛ )2(»هًْمُخُّ الْعِبَادَ
وجود دارد که عبارت است از وابستگىِ مطلق به پروردگار و خشوع در 

                                                 
  .&؛ ألرسول 27:ص 7:ج هًْالشیع وسائل )1(
 .&؛ ألرسول 27:ص 7:ج هًْالشیع وسائل )2(



97 

ى 
نْ    
ل 
ا،  

ه   
ه       
ر      
ال 
 ع  

ى  
ل،   
و   
: د

مْ  
مُ    
ِر 

 7

ى ى شریفه ى آیه
سْـتَکْبِرُونَ عَـن
 انسان در مقابل

اصـل دعــا. زد 

لذاسـت کـه. د 
تـا بفهمـى کـه
سـان را از کـار
ــیْئاً ال لــذُّبابُ شَ
عا بـراى تضـرّع

و بـراى تواضـع  
خـداى متعـال 

ر بـه تضـرّع و
فرماید مى قرآن

رَّا         ءِ لَعَلَّهُـمَو الضـَّ
نَ لَهُـم بُهُمْ وَ زَیـ
دا، که به خاطر

ى  که در ادامه
إِنَّ الَّـذینَ یَس«: د

 این است که
 بشـرى بینــدا

شـکند ها را مـى  
 خـدا بخـواه ت
یـا مگـس، انس
ــلُبْهُمُ ال وَ إِنْ یَسْ
عین است که د
داست؛ بـراى ت
.و استعالسـت 

آورد، تا وادا ى
ى ق یات کریمه

اهُمْ بِالْبَأْسـاءِ و
کِنْ قَسَتْ قُلُـوبُ
راى خاطر خد

  :ما ندارد

ک. است لذاست
فرماید مى» کُـمْ

اصل دعا )1(»ن
دروغــین نیّـت

 188.ت

نفسـانیتها کـه
کت را هـم از
ت، یک پشـه ی

وَ«: گیــرد  مــى
این )2(.»الْمَطْلُوبُ

جتْ پیش خد
و ـین اسـتکبار

ى به وجود مى
طور که در آیا
بْلِـکَ فَأَخَـذْنا
نا تَضَرَّعُوا وَ لک
ن تضرّع، نه بر

من و شم تضرّع
          

 دعا

بادت هم این ا
ونی أَسْتَجِبْ لَک
َن جَهَنَّمَ داخِرین
خــود را از انان

پروردگار است
 یتها

عا ایـن اسـت
یزهاى کوچک
ه گاهى اوقات
ســایشِ وى را
عُفَ الطَّالِبُ وَ ا

راى عرضِ حاج
ى دروغـ پوسته

و شما مشکالتى
ط همان. مان کند

لـى أُمَـمٍ مِـنْ قَبْ
 إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُن

این )3(.» یَعْمَلُون
تا احتیاجى به
                 

 .60 ی ه
 .73 ی
 .43 -42 ات

ید و دستاوردهاى د

 

اصل عب. ابل او
قالَ رَبکُمُ ادْعُوَ 

ادَتی سَیَدْخُلُون
ـداى متعـال، خ

پیش پ اکسارى
کستن نفسانی

دع خاصیّت �
چی حتّی: اند فته

بدانى که. قیرى
انــدازد، و آس ى

سْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَع
ش خداست؛ بر
رون آمدن از پ
هى براى من و
ّجه و خشوعما
َ لَقَدْ أَرْسَـلْنا إِل
َضرَّعُونَ فَلَوْ ال
شَّیْطانُ ما کانُوا

خد. ودِ ماست
 

                 
، آیهغافری  سوره 
ی ، آیهحجی  سوره 
، آیاأنعامی  سوره 

فوای

مقا
وَ«

عِبا
خـ
خا
شک
�

گف
حق
مــى
یَسْ

پیش
بیر
گاه
توج

وَ«
یَتَض
الشَّ
خو
   

)1(
)2(
)3(



 

 

 تا که با مهر تو پیوندم زنند    زان بر هر رگ و بندم زنندتیشه 
 

کنـد؛ انسـان را بـا     است که دل را از عشق خدا پر مى تضرّعاین حالت 
فسـادانگیز تهـى    و خـودنگرىِ  کنـد؛ انسـان را از خـودبینى    خدا آشنا مى

. سـازد  ى، سرشـار مـى  پروردگار و لطفِ اله مقدّسکند و او را از نورِ  مى
 189.قدرِ این را بدانید که از همه چیز باالتر است

  نفس مهار
ى انسانها مبتال به ایـن پیـل مسـت در درون وجـود خودشـان       همه �

ـ   ایـن مهـار بـا ذکـر    . باید این را مهار کننـد هستند که  ا یـاد  خداسـت؛ ب
خداست؛ با پناه بردن به خداست؛ با احساس نیاز به پروردگار است؛ بـا  

هـاى   خود در مقابل عظمت الهى است؛ با احساس زشتى احساس حقارت
اش ناشـى از ذکـر    ها همه این. متعال است حقِّ خود در مقابل جمال مطلق

انسانى که باتقواست، یعنى مراقب خودش هست و متذکر هسـت،  . است
آن ذکـر  . شـود  منشأ شر و ظلم و فساد و طغیان و بدى به ایـن و آن نمـى  

 190.دارد کند؛ مرتب دارد او را بازمى الهى مرتب دارد او را نهى مى

 معارف کسبِ 
ها را از حالت دعـا   است؛ که اگر اینمعارف ر از واقعاً این دعاها پُ �

دهند  یى را تشکیل مى بیرون بیاورند، معارف اسالمىِ متین و اصیل و قوى
 191.که نظیرشان در روایات ما کم است

و ایـن  . اسـت معـارف  ین چیزى که در دعا وجـود دارد،  دوّمو اما،  �
، uسـجّاد م اما. است رسیدهمخصوص دعاهایى است که از معصوم به ما 

دعــا  اصــالًرا بــه صــورت دعــا تنظــیم فرمــوده و  »ى ســجّادیه صــحیفه«
توحیـد  . و اسـالمى اسـت   ؛ اما این کتاب، پُر از معارف الهىاست خوانده

نبـوّت و عشـق بـه مقـام تقـدّس نبـىّ       . ى سجّادیه است خالص در صحیفه
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ـأثور، معـارف
که مخصوص »
و تدبّر داشـته ه
شود، از جمله ى
ها حقایقى بـه ن

- uام سـجّاد
کـرده دعـا مـى

ى که قلـبش بـ
حکمت.  است

هـاى مـأثور از
رد کـه حقیقتـ
ت در دعاها به

کنیم، بزرگترین

یى که از أئمّـه
عاهـا گنجانـد
انسـان از زبـان

و دعـاى افتتـاح  
شـود؛ کـه ح مى

راى او سـرمایه
مطلـب، بـ. رد

ى دعاهاى مـ ه
ىى ثمال هحمز ی

توجّه معنایش 
معه خوانده مى
 است و در آن

امـا -زرگـوار   
د. اده است؛ نه

منتها انسانى. ت
گونه ش هم این
 .مت است

در دعاه. سـت
وجـود داررف

آوردن این نکات

ن دعاها تدبّر ک
 193. افت

دعاها. ر است
هایى در این دع

کنـد و ا ر نمـى
و د ابوحمزهى

ى انسان مطرح
توانـد بـر ، مـى
وجود دار ضرّع

مثل بقیه.  است
یدعاى اب«مین

 بخوانید و در
که شبهاى جم
عارف اسالمى

ه اینکـه آن بز
ا پوشش قرار د

است زده رف مى
ت، حرف زدنش
و هم عین حکم
ر از حکمت ا

معارفى عاید از
زرگواران با آ

192. بخواهیم

ر در معانى این
ها خواهیم یا ن

 دعاهاى مأثور
ه خواسته الًاوّ.
خطور اصالًها
در دعاى. دکن ى

ها براى  خواسته
واهد و بگیرد،

تضو  اى خشوع

 دعا

ى سجّادیه یفه
هم. کتاب است

عى کنید آن را
»دعاى کمیل«

ه سرشار از مع
نـه. اسـت  شـده

 کند و دعا را
ه و با خدا حر
ف الهى آشناست
شود و دعاى او

خوانیم، پر ا مى
رسد، نکاتى مى

آن بز. سان است
که از خدا چه

اگر. درس است
را در اینى الهى

ر در باب دعا،
.رین دعاهاست
 ذهن امثال ماه
ز خدا طلب مى
ین مطالبات و

 را از خدا بخو
ها ن دعاها مایه

ید و دستاوردهاى د

 

در صحی &الم
رینش در این ک

سع -حرهاست
«و همین  -شید

عاهایى است که
شان دعـا بیـان

ک ى خواسته دعا
کرده اجات مى

دا و با معارف
ش  او سرریز مى
دعاهایى که ما

که به ما م 7مّه
ورد احتیاج انس

دهند ک  یاد مى
این دعاها د �
هاى معنوى دیه
ى آخر نکته �
، بهتراست سیده
که به است ده
ها را از آن 7مّه

عاى عرفه بهتری
ها ر انسان این

ثانیاً در این. شد

فوای

اسال
آفر
سح
باش
دعا
زبا
نمى
منا
خد
از

د
ئمّا

مو
ما

�

هد
�

رس
شد
أئمّ
دعا
اگر
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با عبارات . کند که دل را خاشع و نرم مى است شدهزبان و لحن و بیانى ادا 
انسـان  . زنـد  فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگى و شوق در این دعاها مـوج مـى  

 .ها استفاده کند باید این دعاها را قدر بداند و از آن
هـاى   خوشـبختانه اآلن ترجمـه  . باید معناى این دعاهـا را بفهمـیم   البتّه

. اسـت  شدهو دعاهاى گوناگون ترجمه  خوب وجود دارد و مفاتیح الجنان
تـا آنجـایى کـه مـا      البتّـه . کننـد و بخواننـد   دقّتها،  به ترجمه توجّهبا 

این دعاهـا را مـنعکس    هاى الفاظ ى نتوانسته زیبایىا ایم، هیچ ترجمه دیده
هـا   بـه ایـن ترجمـه    توجّـه با . کند؛ ولى باالخره مضمون دعا معلوم است

صـدا   ى هـم ا عـدّه هـا   خواننـد و بـا آن   کسانى کـه مـى  . دعاها را بخوانند
ى  مرتبـه  البتّـه . شوند، بعضـى از فقـرات دعـا را الاقـل ترجمـه کننـد       مى

قـدر   فهمد، همـین  نمىترش هم این است که اگر انسان معناى دعا را  پائین
دارد بـا خـداى    ى حاکى از سـوز دل  احساس کند که با یک زبانِ شیفته

 194.زند متعال حرف مى
الهى از طرف پروردگار، هیچ قید و شرطى ندارد؛ این ما هسـتیم   اجابت �

شـویم   شویم؛ ما هستیم کـه موجـب مـى    که با اعمال خودمان مانع اجابت مى
اسـت کـه    معـارفى دعاى ما مورد اعتنا قرار نگیرد، که خود همـین، یکـى از   

 195.توان از دعا استفاده کرد و یکى از خصوصیات دعا، همین است مى
ــود )1(اهــا و اذکــار دیشــبدر دع � ــ«: ایــن جملــه ب ــنْ قَتَلَ ــم الْعَ  هًَْأَللَّهُ

را لعنـت کـن، از رحمـت     امیرالمـؤمنین قـاتالن  ! ؛ خدایا)2(»امیرالمؤمنین
، یک نفر که بیشـتر بـر فـرق مبـارک     در مسجد کوفه. خودت دور کن

ببینید، ایـن هـم یکـى از همـان     ! گوید قاتالن حضرت شمشیر نزد؛ اما مى
                                                 

 .شب نوزدهم ماه مبارک رمضان )1(
  .u؛ أَلصادِقُ 273:ص 97:بحاراألنوار ج )2(
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نسـان، خـودش
 196.ب شود

ى و همه -سجّاد
پـر اسـت از -

کنـد؛ ایـن ک مى
ایـن. هسـت  کیه
ر معـارفى  و یق 

بـه توجّـه ل را م 

کـه ا عاهـایى    
ایـن. اسـت  هفته

مـات را ندیـد
اگر. قرآنى است

البالغـه نهـج  وّل
را که در تحمید
 دو مثل همند
 مقابل جمعى ا

بـه  دعا کرده و
کـه - صـحیفه  

کأنّـه. القى است
 مـردم بکنـد

زیـادى معـارف 

زم نیست که ان
ثه به او منسوب

لمات امام س ک
است رسیدهما

 به خدا نزدیک
 است، هم تزک

حقـایقهم کند،
و هـم دل موزد
 198.مرید

سـت کـه در د
نهاسالم  معارف

ى دعـایى کلم ـه
رف اسالمى و ق

اوى   که خطبه
یه رسجّادى  یفه

بیند این رد، مى
، درuؤمنین

،uسجّادمام
یا دعاى هشتم
ک درس اخال
ـخنرانى بـراى

199 
مایـن دعاهـا،      

الز. گیرد عا مى
ه باشد تا حادث
رس است؛ این

ست و بدست م

ه انسان دل را
 دعا هم تعلیم

ک روشن مى ن را
آم به ما می یم،

 باید مغتنم بشم
 هست، ایـن اس
معاى بزرگى از

عه کنید و جنبـ
س عالى از معار
، در توحید را

صحیف اوّلدعاى
 خودش بگذار

امیرالمؤ. درسند
 بیان کرده و ام

ی. است فرموده
یک -ام  ت کرده

د، یـا یـک سـ
9.نان بیان نماید

سـت کـه در ا

 دعا

که انسان از دع
ه حضور داشته
 دعا نیست؛ در

مأثور اس 7ئمّه

ط این نیست که
در.  هم هست

هم ذهن7ز أئمّه
ها نیاز داری  آن

الهى را خیلى ر
رى که در دعا

، درسهااست ده
را اگر مطالعه ه

ى آن یک درس
،uیرالمؤمنین

ش بگذارد، یا د
جلو -ى است

اند و د خطبه. د
را معارف الهى

معارف را بیان
اتش را یادداشت
ه کسى بخوانـد
القى را براى آن

ایـن اس دوّمى  ه

ید و دستاوردهاى د

 

رسهایى است ک
اشرتاً در حادثه

ها فقط این �
اى که از أئ عیه

 197.عارف
در دعا فقط �

ست، فراگیرى
اهاى مأثور از
ه در زندگى به

ذکر. کند دا مى
جهت دیگر �
رسیدبه ما  7مّه

یهسجّادى  حیفه
گیرید، هر دعاى

ى امی سى خطبه
ت، جلو خودش

حمد الهى -ت
قى با هم ندارند
ردم ایستاده و مع
ان دعا، همان م
ن بعضى از فقرا

اى است که طبه
زشگاههاى اخال

پس، نقطـه �

فوای

در
مبا

�

ادع
معا

�

هس
دعا
که
خد

�

أئمّ
صح
بگی
کس

است
است
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لغز

�



 

 

أَللَّهُـم اغْفِـرْ   «: خوانیم مثالً در فقرات اوّل دعاى کمیل، همه مى. است نهفته
أَللَّهُم اغْفِرْ . أَللَّهُم اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُنَزِّلُ النِّقَمَ. الَّتِى تَهْتِکُ الْعِصَمَلِیَ الذُّنُوبَ 

. درد هـا را مـى   گناهـانى وجـود دارد کـه پـرده     .»وبَ الَّتِى تُغَیرُ النِّعَمَلِیَ الذُّنُ
گناهانى وجود . کند گناهانى وجود دارد که نقمت الهى را بر انسان نازل مى

أَللَّهُـم اغْفِـرْ لِـیَ الـذُّنُوبَ الَّتِـى تَحْـبِسُ       « .گیرد دارد که نعمتها را از انسان مى
 200.کند ى هم وجود دارد که دعا را حبس مىگناهان )1(.»الدعَاءَ

 کردنِ معارف در دل انسان  مؤثّرماندگار و 
را در دل انسـان   معـارف کنـد؛   دعا انسان را بـه خـدا نزدیـک مـى     �

 201.کند را قوى مى کند؛ ایمان مى مؤثّرماندگار و 

  جلبِ روزى دفع بال، ، رفع حاجات،اجابت
و مقصودها و هرآنچـه کـه    دعا وسیله است براى رسیدن به حوائج �

 202.کند خواهد و آرزو مى انسان مى
مـا  . مقصودِ عمومى از دعا؛ یعنى خواستن و گرفتن از خداوند متعال �

اگر در وجود . انسانها نیازهاى زیادى داریم و وجودمان سرتاپا نیاز است
بینید از تنفّس کردن و غذا خوردن گرفتـه تـا راه    خودتان دقّت کنید، مى

. هاسـت  رفتن و گوش کردن و دیدن، همه و همه حاکى از نیاز ما انسـان 
اى از امکانات و نیروها را در اختیـار مـن و    یعنى خداى متعال، مجموعه
توانیم زندگى کنیم و همه نیـز تحـتِ    ها مى شما قرار داده است که با آن

هرکدام از این نیروهـا و امکانـات کمبـود پیـدا     . ى پروردگار است اراده
 یـک رگ  مثالً. شود کند، انسان دچارِ مشکلِ اساسى در زندگى خود مى

یا یک رشته عصب از کار بیفتد، یک عضله مشکل پیدا کند، تا برسد به 
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بشـر. جتمـاعى
ا از چـه کسـى

لُوا اللـَّوَ سْئَ«. د
خواهید چه مى

پـس، از خـد. 
(»سْتَجِبْ لَکُـمْ 

د مـرا؛ مـن بـه
آمـدنِ حاجـت

اما این. ب لکم
آن چیـزِ مـور
سـان نیازهـایى

ى خـد رِ خانـه  

و ت نبـىّ اکـرم   
اسـت آمـده ثى 

دیگـر، حـدیث
کُـمْ عَلَـى سِـلَاح
 سـالحى را بـه

دهـد و ات مـى 

ى یا مسـائل اج
 این نیازهـا را

داند ت ما را مى
داند شما چ ا مى

.کنید  سؤال مى
َربکُمُ ادْعُونی أَس

بخوانید«یعنى 
بـه معنـاى برآ

؛ أستجب»گویم ى
نِ حاجـت و آ
ب اوّل کـه انس

بایـد درِ. واهـد

رفت به کلمـات
در حدیث. خوانم
حـدیث د. ست
أَ لَـا أَدُلُّک«: دمو

خواهیـد  مـى
کند و نجا ظ مى

یا مسائل روحى
کالت و تأمین
 که او حاجات

خدا )1(»ٍ عَلیماً
طلبید و او مى
وَ قالَ ر«: رماید

»دعا کنید مرا
جواب دادن، ب
هم و لبّیک مى
مـوارد بـا دادن

س، ایـن مطلـب
د از خـدا بخو

. نیاز شد ن، بى
ّجه و روز معر
ه و مختصر بخ
 عبادتها، دعاس
صحابِ خود فرم

آیا« )4(»زَاقَکُمْ؟
از دشمن حفظ

          

 دعا

 وجودِ انسان ی
رفع این مشک. 

ز خداى متعال
ءٍ کانَ بِکُلِّ شَیْ

و چه چیز از ا
فر ى دیگر، مى

د«: است رموده
این البتّه ».هم
ده جواب مى«

در بسیارى از م
پس. همراه است

نیازها را، بایـد
پیش دیگران ع

عه و روزِ توج
د حدیث کوتاه

بهترین )3(»دعَاء
حضرت، به اصح
ئِکُمْ وَ یُدِر أَرْزَ
که هم شما را ا
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سائلِ بیرون از
رتاپا نیاز است
د بخواهیم؟ از
نْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ ک
ه الزم دارید و

در جاى. خواهید
فردگار شما ور

ده ما جواب مى
:گوید مى. ست

الهى، د تجابت
شما ه رخواست

رد، و رفع این ن
تضرّعت، تا از

روزِ جمع چون
است، چند 7مّه

الد هًْفْضَلُ الْعِبَادَ
آن ح. وى است

ِجیکُمْ مِنْ أَعْدَائِ
ما نشان دهم ک
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ایـن، همـان خواسـتن از خـدا بـراى       »کنـد؟  تان را فـراوان مـى   هم روزى
بلى؛ : عرض کردند« ».قَالُوا بَلَى یا رسول اللّه«. برآورده شدن حاجات است

خــدا را دعــا کنیــد؛ خــدا را « ».قَــالَ تَــدْعُونَ رَبکُــم«: فرمــود ».دئیــبفرما
 )1(»عَاءُفَـإِنَّ سِـلَاحَ الْمُـؤْمِنِ الـد    « ».شب و روز« ».بِاللَّیْلِ وَ النَّهَار» «.بخوانید

با دشـمن،  . یعنى دنبال حاجات رفتن، با سالح دعا ».سالح مؤمن، دعاست«
 203.با حادثه و با بلیّه در افتادن، با سالح دعا

 204.هاى خود را از طریق دعا به دست آورد انسان خواسته �
که دعـا را   است کردهوعده  خداى متعال در چند آیه از آیات قرآن �

وَ قالَ رَبکُـمُ  «ى  ى مبارکه یکى از آیات، همین آیه. خواهد کرد مستجاب
کـه مـرا    اسـت  فرمودهاست؛ یعنى پروردگار شما  )2(»ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ

ممکن است استجابت به معناى برآورده شدنِ . کنم دعا کنید، تا استجابت
، اقتضاى گاهى ممکن است قوانین خلقت. دصددرصد آن خواسته هم نباش

در مـواردى  . این را نکند کـه خـدا آن حاجـت را حتمـاً بـرآورده کنـد      
زودى  قوانینى وجود دارد که آن خواسته بـرآورده شـدنى نیسـت، یـا بـه     

در غیر این موارد، قاعدتاً خداى متعال پاسخش این . برآورده شدنى نیست
کند؛ همچنان که در دعاى شریف  را برآورده مىى شما  است که خواسته

شـود بـه همـین     خوانده مى که در سحرهاى ماه رمضان ى ثمالى حمزه ابى
هَ    «: است فرمودهدر قرآن . کند معنا اشاره مى وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِـنْ فَضْـلِهِ إِنَّ اللـَّ
؛ اگرچـه خـدا عـالم اسـت و نیازهـاى شـما را       )3(»عَلیمـاً  ءٍ کانَ بِکُلِّ شَیْ

این آیه را در دعا . داند، اما شما از خدا بخواهید و به خدا عرض کنید مى
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دارد؛ امـ »یمـاً 
یْسَ مِنْ صِفَاتِک

کنـد عرض مى 
امـر کنـى؛ امـ

و رحمـت الهى
بخواهیـد، اراد

اسـت ى الهـى  ه
ح ایـن معنـا ر

الـداعِ إِذ هًَْ دَعْـوَ   
 کـه کجاسـت

ى آن و خواسـته
هـرکس. کـنم  ى  

َک سَمْعٌ حَاضِـر
دا، یـک پاسـخ
ؤمن خدا آن ر
ـت کـه از ایـن

ى قطعى ن وعده
ایـن. خواهـد داد

ى شـم خواسـته 

رَحِی مْهَ کانَ بِکُ
وَ لَیْ« :فرماید ى

uمام سجّاد

 بـه خواسـتن ا
ى معناى کرم ا

گویـد ب گر مـى 
این همان وعده
ت کردم، صـریح
ریـبٌ أُجیـبُ

ک تو سؤال کنند
یم و دعـوت و
د، اجابـت مـى

مِنْک هًْکُلِّ مَسْأَلَ
اى از خـد استه

 باید بندگان مؤ
د، طبیعـى اسـت

این. کند اده نمى
خو را جـواب  

 205.طى دارد
شود و خ مى ب

إِنَّ اللَّهَ«: )1(یف
بعد مى. است »ا

ام )2(.»هًْنََع الْعَطِی
ت که مردم را

یعنى. هىها ند ن
ن است که اگ

ا. کند  اجابت
ل خطبه تالوت
دی عَنِّی فَإِنِّی قَر

ى من از ت رباره
گـویم پاسخ مـى
خواند و مرا مى

لِک«: بلش هست
ز خدا، هر خو

است و مهمّى
نـدارد که ایمان

اى دیگر استفا
اى هر خواسته

اى هم شرایط عده
مستجاب  طبیعى
          

u.  

u.  

 دعا

در دعاى شر ه
ءٍ عَلیماً کُلِّ شَیْ

رَ بِالسؤَالِ وَ تَمْنع
ت تو این نیست
خواستند به آن

این ى الهى حیطه
 آن خواسته را

اى که در اوّل 
إِذا سَأَلَکَ عِباد

در بندگان من
من نزدیکم و پ

خواهد و من مى
پاسخى در مقاب

؛ هر سؤالى از)
این خیلى. دارد

حاال کسى ک. 
یلى از موقعیتها
 خداى متعال ه

هر وعد البتّه و
رچوب قوانین
                 

 . ثمالی
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البتّه. کند مى کر
کانَ بِک«ر قرآن

 سَیدِی أَنْ تَأْمُرَ
عادت! وردگارا

ها خ چه که آن
و قدرت مح ى

که است موده
ه در همین آیه

وَ إِ«: کند ن مى
؛ هرگاه)3(»ان

م، گو اى پیامبر
سى را که از من
دا را بخواند، پ

)4(»جَوَابٌ عَتِیدٌ

طعى در مقابل د
یلى قدر بدانند
وقعیت مثل خی
ى است؛ یعنى
ک وعده است

دعا در چار �
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آورد، کنـار   این قدرت خداست که قوانین را جور مـى . گردد برآورده مى
اگـر عمـل و تـالش در راه     ....شود مىگذارد و مقصود شما برآورده  هم مى

ایـن دعـا واقعـاً بیشـتر      اهداف بزرگ، همراه این دعا باشد، اقبال اسـتجابت 
که دعا استمرار پیدا کند، حتماً اقبـال اسـتجابت در ایـن دعـا      وقتى آن. است

اگر دیده شد که یک دعا چند بار تکـرار گردیـد و مسـتجاب    . بیشتر است
د مأیوس شد؛ بخصـوص در مسـائل بـزرگ، بخصـوص در مسـائل      نشد، نبای

مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملتها؛ چون گاهى 
 206.طلبد طبیعت کارهاى بزرگ چنین است که تحقّقش زمان مى

یکى از دسـتاوردهاى دعـا   . استبرآمدن حاجات دستاورد دیگر دعا،  �
خواهد و خـدا آن   این است که حاجاتى که انسان دارد، از خداى متعال مى

ى خواص دعا این نیست؛ این هم یکى  همه البتّه. کند حاجات را برآورده مى
؛ از )1(»وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِـنْ فَضْـلِهِ  «: فرمود. ى دستاوردهاى دعاست در کنار بقیه

ــال بخ ــد خــداى متع ــان را از او بطلبی ــد و نیازهــاى خودت ــاى . واهی در دع
وَ لَـیْسَ مِـنْ   «: شود طور عرض مى این uى ثمالى از قول امام سجّاد ابوحمزه

وَ أَنْتَ الْمَنَّـانُ بِالْعَطَایَـا عَلَـى     صِفَاتِکَ یَا سَیدِی أَنْ تَأْمُرَ بِالسؤَالِ وَ تَمْنَعَ الْعَطِیهًْ
؛ تو به بندگانِ خودت دستور بدهى که از تو بخواهند، اما )2(»أَهْلِ مَمْلَکَتِکَ

وقتـى  . ها را عملى نکنى؛ این امکـان نـدارد   ى آن بنا داشته باشى که خواسته
کنـد کـه از او بخـواهیم و طلـب کنـیم،       خداى متعال به من و شما امر مى

خواهیم، بـه   معنایش این است که خداى متعال تصمیم دارد که آنچه را مى
على عبد باب الـدّعاء و  ...ما کان اهللا لیفتح «: لذا در روایت است که. هدما بد
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تـر از آن  کریم

لَـیْس«. خواهیـد  
د، سـؤالئیـ بگو

اقتضائات زمان 
208.است مؤثّر 

د، بـدون تردیـد
هیچ دعایى )4(.»مْ
ى انسان حتم ته

سـت بـه علـل
اسـتجابت. سـت  

کـه مـن و شـم
ا به زیان ماست

209.ل خود دارد

اى براى ت وسیله
وى ایـن حـوائج

دعـ: ردن اسـت
ى مقاصد، به مه

بلکـه. ى اسـت
ا و دعـاىى تنهـ 

؛ خداى متعال)
 207.را ببندد

از خـدا بخ )2(»
ـ   ب )3(».هًََْع الْعَطِی
البتّه! و ندهد؟

از خدا ستنِخوا
 و مـزیّن کنـد
نی أَسْتَجِبْ لَکُمْ
ست که خواست
ـود، ممکـن اسـ
جابت الهـى هس

اى ک ن خواسته
 نفع ماست، اما
 لبّیکى به دنبال
یم، در حقیقت
راهـى بـه سـو

گونه دعا کـر 
 گمان کند هم
 قابـل دسترسـى

نه دعاى البتّه. 

1(کرم من ذلک

ما باب اجابت
»اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِا

بِالسؤَالِ وَ تَمْنَـع
 که بخواهید و
ر آن هم، در خ
خـود را معطّـر

أُدْعُون«هد شد؛
ه معناى این نیس
ت برآورده بشـ
 نشود اما استج
خداست؛ و لو آ
ین خواسته به

گمان شما بى »
کنی عال دعا مى

م و رئیجـو  ـى
این، یک. کنیم

ست که کسى
براى انسانها ی

به دست آورد
          

u.  

 دعا

و اللّه اک »هًْجاب
ا را باز کند، ام

وَ سْئَلُوا«: رمود
سَیدِی أَنْ تَأْمُرَ بِ

شود و مگر مى
صیات و نظایر
ت با یاد خدا خ
ى او میسّر خواه

بهاستجابت . ت
شد ممکن است
ى برآورده هم

و التفات خ جّه
اکنیم  خیال مى
»هللاأَا یَ«کند؛ اما

متع  درگاه حقِّ
خودمـان مـ ئج

ک آن استفاده مى
طور نیس این. صود

مادّی یا وسایل
ان با دعا باید ب
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لق عنه باب اإلج
ت که باب دعا

فر در قرآن �
نْ صِفَاتِکَ یَا سَ
ید، بخواهید و
مکان و خصوص
اگر دل توانست

الهى براى جابت
نیست استجابت

آورده خواهد ش
صالح و موجباتى

توجى، پاسخ و
بسا خ ریم که اى

هم پیدا نک حقّق
وقتى ما به �

سیدن به حـوائج
م و از آئیپیما ى

اى گرفتن مقص
ى ابزارها سیله

یزهایى را انسا
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عمل را ببندد و به دعا اکتفـا   اى ندارد که انسان درِ هیچ فایده. بدون عمل
و  همّـت اما در کنار عمل، در کنار اقدام، در کنار به کار انـداختن  . کند

این دعا، حاجات را بـراى  . تالش، خواستن از خدا را نیز باید قرار بدهیم
، در &اکـرم  ه پیغمبـر کنیـد کـ   لذا مالحظه مـى . سازد انسان برآورده مى

ى کارها را انجـام داده اسـت، دعـا هـم      که همه میدان جنگ، بعد از آن
بنابراین، یکى از وظایف ماست که دعا کنـیم، تـا از ایـن راه بـه     . کند مى

 210.حاجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شویم
قـول بزرگـان از   بـه  . اى در کنـار وسـایل دیگـر اسـت     دعا، وسـیله  �

ین ما، همچنان که در عالم وجود، خـداى متعـال دههـا    تفکّرمحققین و م
در . قرار داده اسـت، دعـا هـم یکـى از سببهاسـت      علّتوسیله و سبب و 

مـثالً فـرض   . شـود  بسیارى از دعاها، حاجت و مقصود خواستن مطرح مى
کـه دعـاى بسـیار     مـاه مبـارک رمضـان    د در همین دعـاى سـحر  ئیبفرما
که خداى متعال را به اسما و صـفات   المضمونى هم هست، بعد از آن عالى

خـواهى و مقاصـد    دعا کـن بـه آنچـه کـه مـى     : گوید دهد، مى سوگند مى
بعد از این همـه قسـم دادن خـداى متعـال، دعـا      . خودت را از خدا بخواه

کـه   اسـت  شـده ، نقل uاز امیرالمؤمنین لذا در روایتى. شود مى مستجاب
پـیش از  ؛ )1(»إِدْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَـاءِ عَـنْکُمْ بِالـدعَاءِ قَبْـلَ وُرُودِ الْبَلَـاء     «: فرمود

. اسـت  واقعیّـت اینها . که بال بر شما وارد شود، با دعا، بال را دفع کنید آن
چه شما خواستید و هـر طـور آن را بـا    بدان معنا نیست که هر البتّهاین، 

شـرایطى دارد،  . خداى متعال در میان گذاشتید، برآورده خواهد شـد؛ نـه  
اگر شـما از  . ى خواستنها ى اسباب عادى و مثل همه آدابى دارد؛ مثل همه

ادب مخصوص دعـا  . دوستتان هم چیزى بخواهید، آداب و تشریفاتى دارد
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سـان بـه خـداى
 که قلب انسان
قت اگر از خد
ر مـواردى کـه
دانـیم و خـداى
یا مصـالح یـک
صلحت بزرگـى
ته باشـیم، دعـ

دارنـد کـه ایـن
آن ت اسـت از      

ما انسانه. متعال
گـر در وجـو
 گرفتـه تـا را

اسـتمـا انسانه  
ر اختیـار مـن و
مـه نیـز تحـت
ت کمبـود پیـد

یـک رگمثالً 
کند، تا برسد به

 212.تماعى
این نیازها را از

«. نـد دا  را مى

ن است که انسـ
هنگامى. واهد

آن وق. دعاست
مگر. شود ه مى

د صالح را ما نمى
ومى آفرینش، یا

ى ما، مص خواسته
حـال دعـا داشـت

یـن دو چیـز د
ه چیـز، عبـارت
ن از خداوند م

ا.  نیـاز اسـت    
 و غذا خوردن
اکى از نیـاز م
و نیروها را در
گى کنیم و هم
وها و امکانـات

م. شود خود مى
ه مشکل پیدا ک
ى یا مسائل اجت
الت و تأمین ا
 او حاجات ما

داب، اینترین آ
ل، از خدا بخو

شود، وقت د مى
مقصود برآورد
ارد که آن مص
ما مصالح عمو
 که سر راه خو
الزم را در ح

 211.و یا دیر
چیز عالوه بر ای
ـى از ایـن سـه
واستن و گرفتن
مان سر تـا پـا
ز تنفّس کردن
همه و همه حا
 از امکانات و

توانیم زندگ  مى
دام از این نیرو
ى در زندگى خ
تد، یک عضله
ا مسائل روحى
رفع این مشکال
داى متعال که

 دعا

تر گرفت و عمده
ى د د و با همه

ى پیدا متوجّه
این است که م
صالحى وجود دا
 دعاى من و شم

جا آن. ریزد مى
توجّـهِ جا که

د شد؛ یا زود و
ى دعاها، سه چ

یکـ. است مهمّ
ز دعا؛ یعنى خو
اریم و وجودم

بینید از نید، مى
ردن و دیدن، ه

اى ل، مجموعه
ست که با آنها

هر کد. ر است
رِ مشکلِ اساسى
صب از کار بیفت
 وجودِ انسان یا
.ا پا نیاز است

خواهیم؟ از خد

ید و دستاوردهاى د

 

 باید به کار گر
کند توجّهعال

گردد و یق مى
خواهید، غالب ا
ر علم الهى، مص
عال، به خاطر
ت را به هم نم
ج نع نباشد و آن
ستجاب خواهد

و اما بعضى �
مچیز، خیلى   ه

صودِ عمومى از
زهاى زیادى د
ودتان دقّت کنی
تن و گوش کر
نى خداى متعال
ما قرار داده اس

ى پروردگار ده
د، انسان دچارِ
یک رشته عص
سائلِ بیرون از

بشر، سر تا �
ه کسى باید بخ
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داند شـما چـه    خدا مى )1(»ءٍ عَلیماً سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ
. کنیـد  طلبید و سـؤال مـى   خواهید، چه الزم دارید و چه چیز از او مى مى

وَ قـالَ رَبکُـمُ ادْعُـونی    «: فرمایـد  در جاى دیگر، مى. پس، از خدا بخواهید
یعنـى   »دعـا کنیـد مـرا   «: اسـت  فرمـوده پروردگـار شـما    )2(»مْأَسْتَجِبْ لَکُ

این جواب دادن، به معناى  البتّه ».دهم بخوانید مرا؛ من به شما جواب مى«
؛ »گـویم  دهـم و لبیّـک مـى    جواب مى« :گوید مى. برآمدنِ حاجت نیست

الهى، در بسیارى از موارد با دادنِ حاجـت   اما این استجابت. استجب لکم
پـس، ایـن مطلـب اوّل کـه     . شما همراه است و آن چیزِ مورد درخواست

بایـد درِ  . انسان نیازهایى دارد، و رفع این نیازها را، باید از خـدا بخواهـد  
 213.نیاز شد پیش دیگران، بى تضرّعى خدا رفت، تا از  خانه
اى بـه انسـان داده    خداوند متعال، وسیله. ى استمهمّى بسیار  مسأله �

مگر در موارد استثنایى که بـه   -خود را  تواند حوائج است که انسان مى
آن وسـیله چیسـت؟ خواسـتن از    . با آن برآورده کنـد  -کنم  آن اشاره مى

 214.خداى متعال است

  دفع بالء
أَلدعَاءُ یَدْفَعُ «: فرماید است که مى uروایت از حضرت سجّادیک  �

بـا دعـا    است آمدههم بالیى که به سوى شما  )3(».الْبَلَاءَ النَّازِلَ وَ مَا لَمْ یَنْزِلْ
یعنـى اگـر دعـا نکنیـد، آن بـال      . اسـت  و هم بالیى که نیامدهشود  دفع مى

 215.متوجّه شما خواهد شد
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اصـحابِ خـو
آیـ« »رْزَاقَکُـم؟

ز دشـمن حفـظ
ایـن، همـان »؟د 
قَــالُوا بَلَــى یــ« 

خد« ».نَ رَبکُـم 
 216». روز

اینجـا یادداشـت
رانیهـاى و هـوس 

، ما را و دل مـ
روحمـان خیلـى

گیـریم؛ دل  مـى    
کـه جـاى - دل  

 دل انسان است
 بمانـد، مـدافعى
سـتخوش تهـاجم

دارد کـه گه مى

حضـرت، بـه ا
َائِکُمْ وَ یُـدِر أَر
 هم شـما را از

کنـد فراوان مى
.جــات اســت

قَالَ تَدْعُون«: ود
شب و« )1(».رِ

چـه را کـه در ا
وگرایانـه   مـادّه

،جوم این هوسها
مـا دلمـان، ر. ت

ت تـأثیر قـرار
گـر بخـواهیم
ر وجود انسان،
ـالم و پـاکیزه
ارد کـه دل دس

ذکر دل را نگ. د

 ت دشمن
آن ح. وى است

نْجِیکُمْ مِنْ أَعْدَ
نشان دهم که

تان را فر روزى
ورده شــدن حا

فرمو .دئی بفرما
هَابِاللَّیْلِ وَ النَّ«

ه حاال مـن آنچ
مهـاى    انگیـزه

هجه در مقابل
پذیر است سیب

ى تحـتیچیزهـا
اگ. شـود  ونى مـى

ترین مرتبه در ع
سـ -ودى انسان

گـذا ذکر نمى. 
و از دست برود

          

 دعا

جات از دست
گر، حدیث نبو
ُمْ عَلَى سِلَاحٍ یُنْ
حى را به شما ن

دهد و هم  مى
دا بــراى بــرآو

بلى؛: ض کردند
».ا را بخوانید
 دیگر دعا

 گرایانه مادّه
 عجیبى دارد که

دفـع«: کـنم  مـى

مدافعى است که
دل خیلى آس. کند
در مقابـل چ. ت
هاى گونـاگو ه

رفیع. است خد
 و حقیقت وجو
دافع ذکر است
گوناگون شود و
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و نج لب رزق
حدیث دیگ �
أَ لَا أَدُلُّکُم«: مود

خواهید سالح ى
کند و نجات ى

واســتن از خــد
عرض ».اللَّه سول

 دعا کنید؛ خد
ستاوردهاى د

هاى ع انگیزه
فوائد ،ذکر �
ام، عـرض م رده
217»کننده مراه

مثل م ،ذکر �
ک  محافظت مى

پـذیر اسـت سیب
جذوب به جاذبه
داست، جایگاه
نى همان باطن

زم است؛ این مد
امان هوسهاى گ
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در همین رابطه من روایتـى  . کننده غرق نشود هاى گمراه جاذبهدر فساد و در 
أَلذَّاکِرُ فِـی الْغَـافِلِینَ کَالْمُقَاتِـلِ فِـی     «: فرماید را دیدم که خیلى پرمعناست؛ مى

کنـد،   بینیـد کـه دفـاع مـى     در میدان جنگ، یک رزمنده را مـى  )1(.»الْفَارین
زدن بـه دشـمن و جلـوى     هى امکاناتش براى ضرب کند و از همه ایستادگى مى

ى دیگر هم ممکن اسـت   کند؛ اما رزمنده تهاجم دشمن را گرفتن، استفاده مى
. باشد که بگریزد؛ طاقت تحمل از دست بدهـد و از مقابـل دشـمن بگریـزد    

ــى ــد م ــده   : فرمای ــرباز رزمن ــان س ــل هم ــل مث ــعِ غاف ــان جم ــر در می ى  ذاک
ببینیـد ایـن   . کننـد  ىکننده است در میان کسانى که دارنـد فـرار مـ    ایستادگى

تشبیه و تنظیر به همین لحاظ است؛ چون او دارد در مقابـل تهـاجم بیگانـه    
 218.کند کند، ذکر شما هم دارد ایستادگى مى دفاع و ایستادگى مى

  برداشتن موانع درونى
، بـا  توجّـه به درگاه پروردگار، با دعا، بـا   تضرّعرا باید با  موانع درونى �
، از پـیش پـا   توسّـل و بـا   ، با تقویت اخالق، بـا عبـادت  و تهذیب نفس تربیت
 219.بردارید

  زدودنِ غفلت
م، او را ئیگـو  دستاوردهاى دعا چیسـت؟ وقتـى مـا بـا خـدا سـخن مـى        �

زنیم،  حرف مىدانیم و با او  کنیم، مخاطب خود مى نزدیک خود احساس مى
زنده نگهداشتن یاد خدا در . ى فواید و عواید دعاست این دستاوردها از جمله

هـا و فسـادهاى انسـان،     هـا و کجـى   ى انحراف که مادر همه -را دل، غفلت
؛ انسـان را  زدایـد  دعا غفلت را از دل انسان مى. زداید مى -غفلت از خداست

بزرگتـرین  . دارد ا را در دل زنـده نگـه مـى   انـدازد و یـاد خـد    به یاد خدا مى
شوند، ایـن اسـت کـه یـاد      خسارتى که افراد محروم از دعا مبتالى به آن مى
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راى بشـر بسـیا

ضعیف و جاهل
 با خدا و بدون
ه و درمانـده و

2 

ز سـردرگمى و
ا کننده را براى
 کسى را گوش
 از خـواهش او
ا عظـیم اسـت
ـا مـردد اسـت
 همه جـا دعـ
 هم دعـا کـرد

انسان ب اتّکالو 
جت باز هم محتا

بـه پیغمبـر رآن
 خـدا رسـید و

و دیـدى »واجـاً 

داى متعـال بـر

 ت

ى انسان ض ابطه
ى روحى رابطه
سرگشـته ـدگى

221 )1(»ُدعاؤُکُمْ

 و حیرت
، انسـان را ازد

حتواى ذهن دعا
وقتى شما دعاى
د از دعـاى او،
قیـر اسـت یـا
 مؤمن است یـ

اسالم اوّلدرو
ر جنگ احد
 یعنى ارتباط و
و پیروزى است

قر. خدا بخواهد
وقتـى یـارى »

أَفْوفِی دِینِ اللَّهِ 

و غفلت از خد

حیات کردنِ
  ى

جأ مضطر و را
ر ت، و بشر بى

ى زنـد ر عرصـه
بِکُمْ رَبی لَوْ ال د
 سردرگمی و

کنـد روشـن مـى
بر اینها دعا مح

و. کند مىکار
توانیـد زند مـى

سانى است، حق
است، همّتند

طول تاریخ صد
هم دعا کرد، د

دعا. شناسد مى
ر اوج قدرت و
زند، باید از خد
هِ وَ الْفَـتْح »رُ اللـَّ
لنَّاسَ یَدْخُلُونَ ف

          

 دعا

نسیان. رود  مى
.220 

اه، معنا پیداک
و درماندگى ى
ى مؤمن و ملج 

م و قدرت است
درى بالـذات،

قُلْ ما یَعْبَؤُا بِ«
و نجات ازه

نسـان راه را رو
دهد، عالوه ب ى

ب واضح و آشک
ز خدا حرف مى

 این چگونه انس
ا بلندنظر و بلند

لذا در ط.  است
ر جنگ بدر ه
ى و شکست نم
م که انسان در
ا خدا حرف بز

إِذَا جَاءَ نَصْرُ«
وَ رَأَیْتَ الن«شد

                 
 .77 ی یه

ید و دستاوردهاى د

 

ها دا از دل آن
.بار است سارت

وشن شدن را
عِ سرگشتگى

دعا، وسیله �
علم فیّاضمنبع

رض نیاز به غنى
؛رفته است در

وشن شدن راه
دعا براى انس �

یرت نجات مى
ستمع و مخاطب

دهید که با خ ى
شف کنید که

بین است یا وتاه
عا چیز عجیبى

در پیغمبر. ست
نى دعا پیروزى
دا، آن وقتى هم
عا است؛ باید با
 دستور داد که
روزى نصیب ش
                 

، آیفرقانی  سوره 
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فَسَبحْ بِحَمْـدِ  «شوند، تازه  فوج به اسالم وارد مى دسته و فوج که مردم دسته
عرض نیاز تو به درگـاه   اوّلى تو است،  انابه اوّلتازه  )1(»رَبکَ وَ اسْتَغْفِرْهُ
ى دعـا   ملت ما از وقتى پیروزى را به دست آورد آستانه. قادر متعال است

بـه خـدا    توجّـه ى ما چقدر دعـا و   ببینید امروز در جامعه. ا رها نکردر
 222.زیاد است؛ راز پیروزى ما هم همینهاست

  سلوک در صراط مستقیم
 صـراط مسـتقیم  شود که مـا بتـوانیم در آن    موجب مى بنابراین ذکر �

آن هدفى که ترسیم کردیم بـراى خودمـان بـه     .کنیم؛ پیش برویمسلوک 
عنوان مؤمن، به عنوان مسلمان، به عنوان پیرو یـک مکتـب مترقـى، بـه     
عنوان کسانى که انگیزه داریم براى برپا داشتن این بناى رفیعى کـه خبـر   

دهـد، احتیـاج    تمدن اسالمى در آینده و در قرون آینـده مـى   اییاز شکوف
  223. حرکت کنیم جادّهدر این  داریم به ذکر خدا تا بتوانیم

 قلب و روح  ی گرفتنِ دوباره جان
کند، قلب، زنـدگى خـود را از    به مجرّد اینکه کسى از خدا غفلت �

بـه سـراغش    توجّهو  اگر دوباره ذکر. شود دهد و روح، میرا مى دست مى
اگر رویکرد مجـدّدش بـه خـدا و    . گیرد، و الّا خواهد مرد بیاید، جان مى

ایـن را اسـالم و   . معنویات، به طول انجامد، تبدیل به جماد خواهـد شـد  
أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُـوا أَنْ تَخْشَـعَ قُلُـوبُهُمْ لِـذِکْرِ     «: گوید به ما مى آیات قرآن

یعنـى  . ها در اسالم است این )3(».أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُـوب «: و یا )2(».اللَّه
                                                 

  .3 -1 ، آیاتنصری  سوره )1(
 .16 ی ، آیهحدیدی  سوره )2(
 .28 ی ، آیهرعدی  سوره )3(



1 

یا 
را 
د،     
د؛   
ت  

ال    
د  
 

ت  
د،   
ى   

ح  
مٌ   
ن    

 15

 ساختن این دنی
لم کنید؛ دنیا ر
ـرورش دهیـد
ى خـدا بکنیـد
ى این حرکـات

 بِکُـمْ رَبـی لَـوْ ال
باید دعا کنیـد )2

225.معنا ندارد

 قدرى صـحبت
قابـل خداونـد
ن وقـت خـداى

ى تعـالى روح ه 
وَ هُـوَ رَحِـیم« 

داى متعـال بـین

منابع طبیعى و
 را مجهّز به عل
ـف کنیـد و پـ
ن همه را براى
ى  نکنید و همه

ِ«: د قُلْ ما یَعْبَؤُا
2(» أَسْتَجِبْ لَکُمْ

 رابطه با خدا، م

ى آن دربارهم
در مق عبودیـت  

خواستن، که آن

ن از خدا، مایـه
.اسـت  بودیـت 

خـد )3(؛» عَنْـهُ    

 سراغ کشف م
 بگیرید؛ ذهن

و کشـ شناسید
این«شود که  مى

 از دل بیرون
 224».ید

  ن
ى خدا بروید نه

َل رَبکُمُ ادْعُونی
، جز در انسان

شق به خدا
  ح عبودیت

هم قبالًکه من
و احسـاس ع ا

ست؛ از خدا خ
226 

کردن و گرفتن
روح عبوى  نـده

مَـنْ یَحْجُبْـکَ

          

  .uرُ

 دعا

به«گوید  ه مى
را به دست ی

را و منابع را بش
؛ یادآور م»ست

د؛ ذکر خدا را
انجام دهی ادت

ن حیات انسا
ه باید به درِ خا

َو قال«. عا کنید
ا.  بشنوید حیات

و عش عبودیت
 تقویت روح

ک -دعا خاصیّت
رتباط با خـدا

خداس خاصیّت
.خواهد کرد ت

ک ى درخواست
کننـ مان تقویت

یْنَکَ وَ بَیْنَـهُ م

                 
  .77 ی یه
  .60 ی ه
؛ أَلْبَاقِرُ 205:ص 7

ید و دستاوردهاى د

 

مان اسالمى که
مادّیوید؛ ابزار
ر مادّهبیعت را

ون از آنِ شماس
 یاد خدا باشید
 به صورت عبا
عنا پیدا کردن

گوید که مى �
باید دع )1(»اؤُکُمْ

از خدا جواب
ع ویت روحِ
،تباط با خدا

خترین  مهمّ �
ارهمین . -ام رده

خرگترین اثر و
عال هم اجابت

ى این رابطه �
سان است و هم
رِیمٌ لَمْ یَجْعَلْ بَی

                 
، آیفرقانی  سوره 
، آیهغافری  سوره 
74:بحاراألنوار ج 
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هر وقت بـا  . اى و حجابى قرار نداده است اى، فاصله خودش و تو، واسطه
خدا شروع کنید به سخن گفتن و عرض نیاز کردن، خداى متعـال صـدا و   

شـود   زبان شد، مـى  شود هم با خدا همیشه مى. شنود ا مىدرخواست شما ر
این براى . شود از او درخواست کرد شود مأنوس شد و مى گفتگو کرد، مى

 227.بشر، فرصت و نعمت خیلى بزرگى است

 و پرشدن دل از عشقِ او خدا آشنایى با
انسـان را  کنـد؛   است که دل را از عشق خدا پر مى تضرّعاین حالت  �

فسـادانگیز تهـى    و خـودنگرىِ  ؛ انسان را از خودبینىکند با خدا آشنا مى
. سـازد  ى، سرشـار مـى  پروردگار و لطفِ اله مقدّسکند و او را از نورِ  مى

 228.قدرِ این را بدانید که از همه چیز باالتر است
، آشـنا شـدن بـا    ارتبـاط بـا خـدا   عبارت اسـت از   روح دعا و نماز �
 229.خدا

 و زنده نگهداشتن یاد خدا در دل دن انسان به خداشنزدیک 
 230.کند دعا انسان را به خدا نزدیک مى �
او را نزدیـک  م، ئیگو دستاوردهاى دعا چیست؟ وقتى ما با خدا سخن مى �

زنـیم، ایـن    دانـیم و بـا او حـرف مـى     مخاطب خود مى ،کنیم خود احساس مى
زنده نگهداشتن یاد خـدا در دل،  . ى فواید و عواید دعاست دستاوردها از جمله

ها و فسادهاى انسـان، غفلـت از    ها و کجى ى انحراف که مادر همه -را غفلت
زداید؛ انسان را به یـاد خـدا    دعا غفلت را از دل انسان مى. زداید مى -خداست

بزرگترین خسارتى که افـراد  . دارد اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه مى مى
هـا   خـدا از دل آن شوند، ایـن اسـت کـه یـاد      محروم از دعا مبتالى به آن مى

در . بار اسـت  و غفلت از خداى متعال براى بشر بسیار خسارت نسیان. رود مى
 231.ى داردمفصّلشده و بحث  چند آیه در این باره ذکر قرآن
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عا انسان را بـه
کنـد مـى  مـؤثّر 

خصوصـیت. ت
مانِ قابـل زوال

هـا و حـاالت م  
 کسـانى را کـه
ا لذات جسـمى
متزلـزل و غیـر
نسان مسـتقر و
ه خداى متعـال

عشق بهدعا . ت
هـ هـا و خـوبى  

اى متعـال، ایـن

و دعـا خیلـى ار   
235.کند نده مى

د.  کردن است
من ماندگار و 

استدر دل  مان
ایم. کند ستقر مى

هـا، تـنعم وشى
ک مـى . شناسـید

 قدرت دنیا، با
ایـن، ایمـان م
مان را در دل ا

به توجّهستمرار 

داى متعال است
ه ى زیبـایى  مه

تکلـم بـا خـدا

تعـال و اسـتغفا
هاى مرده را زند

  دل
که رمضان ، دعا

را در دل انسان

استقرار ایمت و
مسل پایدار و

ها، خو و سختى
.ین رفتن اسـت
 با مال دنیا، با

.هـا رفـت    آن
ین است که ایم
ان با دعا و است

به خد محبّتد
مظهر هم. کند ى

و تک عـا و انـس
 234.آورد

 سان

خـداى مت ذکـر
؛ دله انسان دارد

 دعا

در رار ایمان
ظایف ما در ماه

کند؛ معارف ر 
 232.کند ى

دعا، تقویت وّم
 ایمان را در د
حوادث عالم و
 در خطر از بین

ى  در مواجهه
ن از دستایما

صوصیت دعا ای
خطر زوال ایما

2 

جم دعا، ایجاد
در دل زنده مى

دع. دگار است
آ  به وجود مى
شدن دل انس

قلوب کردنِ
خداى متعال و ذ

بر روى دل ایی

ید و دستاوردهاى د

 

ویت و استقر
یکى از وظ �

کدا نزدیک مى
کرا قوى مى مان
دودستاورد  �

عا این است که
ى با ح ر مواجهه

وناگون انسان،
مان داشتند؛ اما

قلبى، ا شهوات
خص. ستقر است

کند و خ ت مى
233.رود  بین مى

 شق به خدا
دستاورد پنج �

را دداى متعال
ت اقدس پرور

را در دل حبّت
ش نده و نورانی
حیاء و زنده ک

با خ این انس �
اثیرات معجزآس

فوای
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�
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 ، صفا و معنویتنورانیت
؛ مـرا  )1(»أَسْـتَجِبْ لَکُـمْ  أُدْعُـونی  «: اسـت  شـده ، به ما گفتـه  در قرآن �

هَ مِـنْ فَضْـلِهِ    «: یکجا دارد. بخوانید تا به شما پاسخ دهم ؛ از )2(»وَ سْـئَلُوا اللـَّ
هـاى   هاى الهى است و وعده ها وعده این. فضل خدا طلب کنید و بخواهید

هاست و حتماً چنانچه از خـدا بخواهیـد، خـدا بـه      الهى، صادقترین وعده
پیـدا کنیـد، خواهیـد دیـد کـه خیلـى از        اگر انس. شما پاسخ خواهد داد

شود؛ یعنى آدم نباید  پاسخها همانى است که در همان لحظه به شما داده مى
و  اسـت  خواسـته خیال کند که پاسخ دعا حتماً همان پولى است که از خدا 

گاهى اوقـات پاسـخ، همـانى اسـت کـه در آن لحظـه بـه شـما         ! باید برسد
 اصـالً بینیـد   آید که مـى  در دل شما به وجود مى نورانیّتىچنان  آن. دهند مى

آن حـالتى را کـه انسـان در دعـا پیـدا      . ایـد  پاسختان را همان ساعت گرفته
 236.خواهد چیز نمى کند که دیگر غیر از آن، هیچ کند، گاهى احساس مى مى

دعا در عین اینکه دلِ انسان را با خدا متّصل و جان آدمى را سرشار  �
 237.نماید کند، فکر و ذهن او را هم هدایت مى ز صفا و معنویت مىا

هـا صـاف    توان دل و روح را بـدون ایـن   اگر کسى خیال کند که مى �
 شب، از راه خواندن قرآن ى نیمه از راه گریه. کرد، سخت در اشتباه است

، دل انسـان  یهسـجّاد ى  ى صـحیفه  ، از راه خواندن ادعیـه دقّتو با  تدبّربا 
م آقـا بـرو دلـت را صـاف     ئیطورى نیست که بگو شود؛ و الّا این صاف مى

 238.کن؛ هر کارى هم کردى، کردى
المللـى   تأثیرات آن عالوه بر تأثیرات فـردى و ملـى، تـأثیرات بـین     �

                                                 
  .60 ی ، آیهغافری  سوره )1(
 .32 ی ، آیهنساءی  سوره )2(
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ایـن عمـل و. شد
کنـد صـفیه مـى

و مناجات ضرّع

عنـى امیـد، کـه
کنـد  مُشعل مى

مروز مطـالبى ر
توسّـل دعـا و   
در واقع - است

1(»مُخُّ الْعِبَادَهًْ ءُ

عـا یعنـى چـه
 خـود احسـاس

اسـت، یـ سـت   
هـ ى ایـن   همـه  

 و یـک انسـان
41.ن نقشى دارد

طور باشد که این
گـزار را تص حج

تضو با  ستغفار

یعن پـس، دعـا  
دلها راجابت، 

ى دعا هم ام ره
یاء هم بـراى د
ى از مستحبات

اعَدلأَ«که  ست
د. ت، دعاسـت 

نزدیـکدا را
عـا یـا درخواس

اسـت؛  ارادت
ؤمنى مـ   بنـده

چنین طهیر روح

جب را داریم ک
 خود انسانِ حج

کند؛ با ا ک مى

 ن
.کنـد  طلب نمى

این امید به اج

 ح

دربار. ، دعاست
احی. کنم ض مى

هاى قدر یکى ب
اس شدهت وارد

اها، روح عبادت
ن؛ در واقع خـد

د. میان گذاشتن
و محبّـت ـار

کارهاى یـک
تطدعا در . ست

          
  .&ل

 دعا

یگر کدام واج
و روح و باطن

 به خدا نزدیک
239.کند وى مى

شتن دل انسان
د که چیزى ط

.است  اجابت
 240.ارد

و تطهیر روح

ال در این شب،
و خواهران عرض

که در شب -هم
در روایت.  است

ه تعبیر رایج ما
عال سخن گفتن
ل را با او در م
اسـت، یـا اظهـ

ترین ک مهمّى از
جات و نجاح اس

                 
؛ ألرسول 27:ص 7

ید و دستاوردهاى د

 

ما د. واهد بود
ضه، هم دل وی

کند و رانى مى
ى آشنا و معنو
رانى نگاه داش

انسان ناامید �
الزمِ با امید به
دا منوّر نگه مى
و ذیب نفس
  طهیر روح

بهترین اعما �
 شما برادران و

ه نماز. است کر
ظهر دعا و ذکر

، یا بهز عبادت
نى با خداى متع
ردن و حرف دل

ا و تحمید جید
دعا یکى. است

لب صَالح و نج

                 
7:ج هًْالشیع وسائل 

فوای

خو
فری
نور
الهى
نور

�

مال
و م
تهذ
تط

�

به
ذک
مظ
مغز
یعن
کر
تمج
دعا
طا

   
)1(



 

 

  تزکیه
آب کـه از برکـات الهـى    «: گویـد  به قول آن عارف معروف که مى �

برد؛ هر جسـمى کـه بـا آب     ى پلیدیها و ناپاکیها را از بین مى است، همه
شود؛ ولى خود آب تحت تأثیر تماس بـا ناپاکهـا    گیرد، پاک مى تماس مى

کند و خداى متعال در یـک گـردش    و ناپاکیها، به تصفیه احتیاج پیدا مى
بـه   مجدّداًبرد، از باال  مىکند؛ به آسمان  طبیعى، آب را به بخار تبدیل مى

کند،  گرداند، پلیدیها را از آن جدا مى صورت قطرات باران به زمین برمى
کند و باز به صورت ماء طهور در اختیار افراد انسـان و   آن را تصفیه مى

 ».دهد سایر موجودات قرار مى
این جان شما، معارف شـما،  «: گوید آمیز مى ى این سخن حکمت گوینده
ا، بلکه خود قلب و روح شما، همـان مـاء طهـورى اسـت کـه      نصایح شم

زداید؛ اما خود این ماء طهور بتدریج به تصفیه و  ناپاکیها را از انسانها مى
ى آن، جـز بـا یـک عـروج      کند و تزکیه و تصـفیه  احتیاج پیدا مى تزکیه

و  معنوى، جز با یک گردش معنوى به سمت علویّات که آن هم با ذکـر 
، بـا  توسّـل ، بـا  توجّـه با ذکر، با  ».شود دعا حاصل خواهد شد ممکن نمى

در مقابل خداوند، با تفکّر در آیـات آفـاقى و    تضرّعمناجات، با نافله، با 
 242.آورد انفسى، این ماء طهور باز همان طهارت خود را به دست مى

  ها ، پیراستن روح و پاالیش ذهن از وسوسهتهذیب نفس
 ى ماه رمضان ، روزهتضرّع، توسّل، دعا و با قرآن ، انستوجّهبا  نماز �

شب، مخصوصاً بـراى جوانـان، کـه تأثیرپذیریشـان زیـاد       و عبادات نیمه
 243.باشد ب نفسمهذِّتواند  است، مى

، آشنا شدن بـا خـدا،   عبارت است از ارتباط با خدا روح دعا و نماز �
پـاالیش کـردن   بهره بردن از معنویت، پاکیزه کـردن و پیراسـتن روح، و   
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در انسان اسـت
ل اخالقـى را د
وردگـار اسـت

دعا رذایـل قابالً
دشمنى با بندگان

 246.د

معـارف را بیـان
تش را یادداشـت
ى بخواند، یا یک

247.ن بیان نماید

إِنـیأَللَّهُـم  «: ت 
ـزایش حـرص

ـ  الْخُلُـق هًْشَکَاسَ
تعصبهاى نـاحق

خو گناه »هًْطَّاعَ
لمـن هًْوء الوالیـ  

تر دست ماسـ 

 245.ت

د فضایل اخالقى
ى متعال، فضایل

بـا پرو عى انس
متق. ت کماالت

خودپرستى و د
کند سان دور مى

ن دعـا، همـان م
عضـى از فقـراتش
 است که کسى
قى را براى آنان

اسـت کـرده بیان
حـرص، افـ ».ب
شَ«قناعـت،   ىِ

ت »هًْالْحَمِی هًْمَلَکَ
بَارِ الطَّ وَ اسْتِکْ

سـو« شـمردن،  
ختیار ما و زیر

هست تزکیههم
 ان

و رشد فض سازى
ف زدن با خداى

قهرى و طبیع ت
انسان به سمت ج

حرص و کبر و خ
صبرى را از انس

رده و بـه زبـان
کـه مـن بع یفه

اى خطبه کأنّه
شگاههاى اخال
را با این زبان ب

الْغَضَب هًْوَ سَوْرَ
عف صبر، کمـى

مَ« وترانى زیاد،
،هًْْصغَارِ الْمَعْصِیَ

خود را بزرگ
اى که در اخ عه

 دعا

 244.ها
 تعلیم است، ه

در انسا خالقى
خودسهارم دعا،

 خدا و با حرف
خاصیّتکند؛ این

ود پلکان عروج
زداید؛ ح ان مى

ص س و جبن و بى

، دعـا کـرuد
صحیعاى هشتم
.استس اخالقى

ردم بکند و لغزش
uاین دعا ر ،

جَانِ الْحِرْصِ ، و
ى حسد، ضع ه

شهو »هًِْح الشَّهْوَ
اسْتِص« ه ناحق،

تن و طاعت خ
ى بد مجموع ره

ید و دستاوردهاى د

 

ها هن از وسوسه
در دعا هم �

شد فضایل اخ
دستاورد چه �

به توجّهسان با
ک ود تقویت مى
شو براین دعا مى

خالقى را از انسا
دا و ضعف نفس

 رس اخالق
و امام سجّاد �

یا دع. است موده
درسام یک  رده

خنرانى براى مر
uسجّادامام  �

وذُ بِکَ مِنْ هَیَج
خشم، غلبه ّدتِ

إِلْحَاح« اخالقى،
جانبداریهاى به
 کوچک دانست

ادار »حت ایدینا

فوای

هنذ
�

رش
�

انس
خو
بناب

اخال
خد
در

�

فرم
کر
سخ

�

أَعُو
شد
بدا

و ج
را
تح



 

 

اى را  به ظالمى کمک کردن و بیچاره )1(»أَنْ نَعْضُدَ ظَالِماً، أَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفا«
، در یک دعا، بـا ایـن   uسجّادى این مطالب را امام  همه. یارى نرساندن
اینهـا  . بـرم از ایـن چیزهـا    کند، که خدایا، من به تو پناه مى زبان بیان مى

ـ  یهسـجّاد ى  دعاهـاى صـحیفه  . است درسهاى اخالقى ى  هحمـز  ی، دعـاى اب
شـب و روز جمعـه و    - ى دعاهاى ماه رمضان ، یا بقیه، دعاى افتتاحثمالى
، پـر  اسـت  رسـیده به ما  7و تمام این دعاهایى که از أئمّه -ى اوقات  بقیه

ى حقوق،  ى نبوت، درباره ى توحید، درباره است از معارف اسالمى درباره
ى  ى حکومـت و دربـاره   ى اخـالق، دربـاره   ى وضع جامعه، درباره درباره
در این دعاها، بـراى  . بداند ى مسائلى که انسان احتیاج دارد از اسالم همه

، در 7ى ما و أئمّه است شدهما مطالبى هست که به زبان دعا، معارف بیان 
اند این معارف را از این راه بـه مـردم    دوران حاکمیت طواغیت، توانسته

 248.این هم یک دیدگاه دیگر در باب دعاست. برسانند

  در انسان دمیدن روح اخالص
با خدا سـخن  . استدر انسان  دمیدن روح اخالصدستاورد، ین سوّم �

اخالص . دهد گفتن و خود را نزدیک او دیدن، به انسان روح اخالص مى
شـود بـراى خـدا     ى کارها را مـى  همه. یعنى کار را براى خدا انجام دادن

ى زنـدگى   ى کارهاى معمولىِ روزمـره  بندگان خوب خدا همه. انجام داد
بعضى هم هسـتند  . توانند دهند و مى به خدا انجام مى تقرّبم با نیت را ه

تواننـد بـراى    را نمـى  -مثل نماز -ترین کارها ترین و عبادى که حتّى قربى
دعـا روح  . اخالصى، درد بزرگـى بـراى انسـان اسـت     بى. خدا انجام دهند

 .دمد اخالص را در انسان مى

                                                 
  .8دعاى  ،uهسجادیی  هصحیف )1(
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را به »رذِک«خدا 
خود را در برابر

تـرین ن و کامل

و. است uاهللا
من بـود توجّه 

uابـى جعفـر   

؛ سـه چیـز»ـاد  
سـت؛ کارهـاى
ر خداى متعـال

را معن »لِّ حَال
کـه ؛ وقتـى »بهَـا  

 یاد کنـد خـد
ف واقـع گفـتن
کـردن، اهانـت
ـرف کـردن یـ

در. گون اسـت 
شـود از اینکـه

 ان

بزرگ، دین خ
 یاد آوردن، خ

 .دن
حرکت، نابترین

عبد حضرت ابى
بیشتر مورد ّم
از حضـرت ا 

د مَا عَمِـلَ الْعِبَـ
وار مـؤمنین اس
 همه حال ذاکر

رُ اللَّهِ عَلَى کُلکْ
یَهُـم ِب هًْمَعْصِـیَ  

ذکر؛. نع بشود
صـى را؛ خـالف

انصـافى ک ، بـى
تصـ  ضـعفا را  

ها گناهان گونا
ر خـدا مـانع بش

ادفع گناهن،
 

مان این آفت بز
 حقیقت را به
 و به او دل داد
دل و زبان و ح

 

ت؟ روایتى از ح
دوّم آن روایت

اوّلروایـت  . م
ثَلَاثٌ مِنْ أَشَد«
و دشـو مهـمّ ر

؛ در»کُلِّ حَال

ذِک«ین روایت،
عَزَّوَجَلَّ عِنْـدَ الْم
ر خدا او را مانع
د؛ انـواع معاص
ق را پوشـاندن
لمال را، مـال

ها این. دادن خرج
د به خدا؛ ذکر

 دعا

دپذیرىِ انسان
پذیرىِ انسان
یرى و نیز درم

ذکر یعنى. ت
 گوش سپردن
ب هماهنگ

249. است  ذکر

چیست ال ذکر
هم هست، که

خـوانم ت را مى
:فرمود uاقر

تکالیف بسـیار
اللَّهِ عَلَى کرُ  ذِکْ
  .ست

در همی ت باقر
أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ عَ
 معصیت، ذکر
ت را انجام ندهد
ت کردن، حـق
ا م را، مال بیت

اهتمامى به خ ى
کند توجّهسان

.برود ین گناه

ید و دستاوردهاى د

 

ع آفت فساد
ع آفت فسادپ

براى پیشگی �
است آموختهسان

دا یافتن، به او
با ترکیب و نماز

ى ونه و وسیله
  ع گناه

خوب، حاال �
وایت دیگرى ه
ا هر دو روایت
ت؛ حضرت با
ست که جزو ت

وَ«، سوّم...خت
ذکر این اس. شد
وقت حضرت آن
وَ هُوَ أَ«: اند رده
رود به سمت ى

 و این معصیت
روغ گفتن، غیبت
ردن، مال مردم

ها بى ى آن رباره
ها، انس ى این مه

سان به سمت ای

فوای

دفع
دفع

�

انس
خد
و
نمو
دفع

�

رو
اما

است
هس
سخ
باش
آ
کر
مى
را
در
کر
در
هم
انس



 

 

هِ عَزَّوَجَـلَّ إِنَّ      هًْمَعْصِیَرُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ تِلْکَ الْفَیَحُولُ ذِکْ« وَ هُـوَ قَـوْلُ اللـَّ
ــذَکَّرُوا   ــیْطانِ تَ ــنَ الشَّ ــهُمْ طــائِفٌ مِ ــوْا إِذا مَس ــذِینَ اتَّقَ بعــد حضــرت  )1(.»الَّ

ذِینَ اتَّقَـوْا إِذا   «: فرمایند که این، تفسیر آن آیه اسـت کـه فرمـود    مى إِنَّ الـَّ
ى  زنـد، گذرنـده   ها تنه مـى  ؛ وقتى شیطان به این»مَسهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطان

کند؛ یعنى هنوز درست بـه جـانش هـم نیفتـاده،      ها را مس مى شیطان این
؛ ایـن ذکـر   )2(»فَـإِذا هُـمْ مُبْصِـرُونَ   «. شوند ها متذکر مى ؛ فوراً این»تَذَکَّرُوا«

رُ اللَّهِ ذِکْ«معناى . ها باز بشود ها، بصیرت این شود که چشم این موجب مى
 .این است » عَلَى کُلِّ حَال

من است، تقریبـاً عبـاراتش شـبیه     توجّهدر صدر روایت بعدى که مورد 
در آن . کنـد  مـى  همین روایتى است که خواندم و همان سـه چیـز را ذکـر   

را داشـت، در اینجـا و در روایتـى کـه      »و ذکر اللَّه على کلّ حـال «روایت، 
؛ »رُ اللَّهِ فِـی کُـلِّ مَـوْطِن   وَ ذِکْ«: است آمدهفرماید،  مى uهعبداللَّ حضرت ابى

ایـن اسـت کـه     توجّهى مورد  اما آن نکته. انسان در همه جا ذکر خدا کند
ـ   « :فرماید مى هَ إِلَّـا اللَّـهُ وَ اللَّـهُ    أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ وَ لَـا إِلَ

گویم در همه حال ذکر خـدا را بگوئیـد، مقصـودم ایـن      ؛ اینى که مى»أَکْبَر
ایـن،  . نیست که بگوئید سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله الّا اللَّه و اللَّه اکبر

؛ اگرچه این هم ذکـر اسـت، ایـن    »وَ إِنْ کَانَ هَذَا مِنْ ذَاک«. ذکر لفظى است
طلوب است، این هم شریف است و خیلى باارزش است؛ اما مقصود من هم م

رُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فِی کُـلِّ مَـوْطِنٍ إِذَا هَجَمْـتَ    وَ لَکِنْ ذِکْ«فقط این نیست، بلکه 
اى کـه مـن دیـدم،     نسـخه . تَمْمَیا هَ تَمْجَهَ - )3(»هًْأَوْ عَلَى مَعْصِیَ هًْعَلَى طَاعَ

وقتى بـه سـمت طاعـت خـدا      -باشد تَمْمَدهم هَ احتمال مى. است تَمْجَهَ
                                                 

  .u؛ أَلْبَاقِرُ 379:ص 66:بحاراألنوار ج )1(
  .201 ی ، آیهأعرافی  سوره )2(
  .u؛ أَلصادِقُ 145:ص 2:الکافی ج )3(
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یـاد خـد«ایـن  
ر روایات ما، د

ذکارىى ا و بقیه
ذکـر - ذکرنـد

ن بر زبان جارى

م، او را نزدیک
زنـیم، ایـن ف مـى   

 یاد خـدا در دل
نسان، غفلـت ا
ن را به یاد خـد
سارتى که افـرا

هـ ـدا از دل آن     
251.بار است ت

 خـداى متعـال
کـردن، بـراى ر

ى اسـت کـه در
یسـتد و اشـک

و مقـام  علـوّ ک    
کند و مىعروج 

ا. د خدا باشـى 
 اذکارى که در
حضرت زهرا و
هـا کپسـولهاى
نى و حقایقشان

 250. ش است

مئیگو سخن مىا
و بـا او حـرف
زنده نگهداشتن 
ها و فسادهاى ان

؛ انسانزداید  مى
بزرگترین خس. د

ت کـه یـاد خـ
خسارشر بسیار 

کردن، بـا ضرّع
و استغفار توبه

هایى رین جنبه
 پروردگـار بای

ى انسـان یـک
ععال است که 

روى، یا خدا مى
این البتّه. ر اللَّه

ون، تسبیحات ح
ه  ذکرنـد، ایـن

به معان توجّها
ا خیلى باارزش

 وقتى ما با خدا
دانیم و  خود مى

ز. واید دعاست
ه ها و کجى اف

م را از دل انسان
دارد ده نگه مى

شوند، ایـن اسـت
 متعال براى بش

تضدگار، خود
عذرخواهى و ت

این، باالتر. ست
سان در مقابل

کند، بـرا رت
پیش خداى متع

 دعا

مت معصیت خ
 است؛ این ذکر
ن اوراد گوناگو
ا همه وسـائل

ها را با باید این
ها این البتّه. کند

ى دعا چیست؟
کنیم، مخاطب

ى فواید و عو مله
ى انحر در همه

دعا غفلت ر. ید
خدا را در دل زند
ش تالى به آن مى
غفلت از خداى

  تبه، عروج
ف زدن با پرورد
 خداى متعال ع
قاصد و هدفهاس
نفس اینکه انس
کوچکى و حقا

در پ تضرّعا ر ب

ید و دستاوردهاى د

 

روى، یا به سم ى
مورد نظر »دن

ن دعاها، در این
ها این -ه هست

، انسان باست ده
پیدا ک توجّهد؛

 عِ غفلت
دستاوردهاى �

ک ود احساس مى
ستاوردها از جم

که ماد -را لت
زدای مى -داست

اندازد و یاد خد ى
حروم از دعا مبت

و غ نسیان. رود ى
و فالح عالی
و مرت مقام لوّ
خود حرف �

خن گفتن، نزد
سان یکى از مق
.عا وجود دارد
یزد و اظهار ک

بشر. رتبه است

فوای

مى
بود
این
که
شد
کند
دفع

�

خو
دست
غفل
خد
مى
مح
مى
تعا
علو
�

سخ
انس
دعا
بری
مر



 

 

. بدبختى انسان وقتى است که از خـداى متعـال غافـل شـود    . گیرد اوج مى
 252.رویى انسان وقتى است که خود را به خدا محتاج نداند سیه

  فالح
. کامیـابى شماسـت  و  فالحخدا کنید که این ذکر خدا موجب  ذکر �

 253.است ى ثبات قدم ذکر خدا پشتوانه

  در مقابل دشمن استوارى و ثبات قدم ،کسب قدرت قلبى
  کسب قدرت قلبى و روحى

انسان با دعـا کسـب   . دعا عالمت ضعف نیست، عالمت قوّت است �
ى نیـروى   توانهکـه پشـ   -خودش را نیروى قلبى و روحى کند،  قدرت مى

 254.دهد افزایش مى -جسمى است 
، آن نظامى که باید با قلدرهاى جهان مقابله کند؛ جمهورى اسالمى �

آن ملتى که باید با کوههاى فساد دربیفتـد؛ آن جامعـه و نظـامى کـه در     
نماید،  کند و براى نجات انسانیت تالش مى مقابل هیچ قلدرى سر خم نمى

نین جامعه و نظامى، در درون و در دل افراد خود باید درهایى به سوى چ
خواهید در مقابل  اگر مى. شود بدون این، نمى. باز کرده باشد تضرّعدعا و 

اگـر  . دشمن، استوار باشید، باید باب دعا را بـه روى خودتـان بـاز کنیـد    
ى خود را بـا خـدا قـوى     خواهید از کسى و چیزى نترسید، باید رابطه مى

تکان نخوریـد و نلغزیـد،    مادّیهاى  خواهید در مقابل جلوه اگر مى. کنید
ى قلبـى   ایـن، وظیفـه  . این، دعاست. بیمه کنید تضرّعخود را با دعا و باید 
راهى است که انسان از درون خود، بـا خـداى متعـال    . ى انسانهاست همه

، آن انسـان شـجاع، آن   uبینیـد امیرالمـؤمنین   و لذا شما مـى . کند باز مى
آن کسـى کـه   جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاکم قدرتمنـد و نیرومنـد؛   

تـرین   فکر و ذهن و عقل و حکمـت و درس و معـارف او بـراى فرزانـه    
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ـاد بگیرنـد؛ آن
کنـد، از ت نمـى 

تـر و کننـده  یـه    

مقابـل حـوادث
از نبـى.  سـالح 

»أَعْـدَائِکُم مْ مِنْ 
تَـدْعُونَ رَبکُـم«  

به توجّهوادث، 
لذا در میـدان. ت

داد؛ سـپاه ر مـى  
داد هـا مـى   ه آن

ـودش را اعمـال
ت بـه دعـا بلنـد

این. خواست  مى

دیگرر پر شد،
257 

اب دعـا را بـه

نو بزننـد و یـ
لش باشد، پشت
اى متعـال گری

 انسـان را در م
به است شدهیر

ى سِلَاحٍ یُنْجِیکُم
ات شماسـت؛

ى با حو مواجهه
سان مؤمن است
الزم را انجـام م
نات الزم را به
 فرمانـدهىِ خـ

زد، دست نو مى
زد و از او  مى
256 

به پروردگا جّه
. دعا این است

، باید بار باشید

ست و باید زا
ى دنیا در مقابل
ر و پـیش خـد

دهد و رت مى
تعبی »دعا«ت از

أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَى«
ى نجا  که مایه

در م )1(.» الدعَاءُ
ى در دست انس

ى کارهاى ال مه
کرد، امکان  مى

کرد، اشـراف 
ان زاوسط مید

ى متعال حرف
6.کند تحکم مى

توجّخدا و  ت
ى فایده. داشت

استوارل دشمن،
          

 

 دعا

ى عالم درس ا
ى  که اگر همه
ن خود عابدتر

25 
ن توانایى و قد
؛ لذا در روایت

:که فرمود ست
شما معرفى کنم
نَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ

اى رندهل سالح بُ
اسالم همه کرّم

زان را به صف
کها مى را به آن

همان وقت هم و
کرد، با خداى ى

ل انسان را مست
 از قدرتها
محبّت خوف و

همه نخواهد د
   قابل دشمن

اهید در مقابل
                 

.&؛ ألرسول 468

ید و دستاوردهاى د

 

السفه و حکماى
سان نیرومندى

ى مردم زمان مه
55.تر استضرّع

دعا به انسان �
کند؛ ستحکم مى

اس شدهنقل  کرّم
را به ش ای لحه

لَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِن
داى متعال، مثل

مک نگ، پیغمبر
آراست، سرباز ى

هاى الزم ر صیه
کرد؛ اما در ه ى
مى تضرّعکرد،  ى

، دلتباط با خدا
همه نداشتن ا

دلى که از �
 هیچ قدرتى واه
ستوارى در مقا

خو اگر مى �
                 

8:ص 2:الکافی ج 

فوای

فال
انس
هم
تضم

�

مس
مک
اسل
بِاللَّ
خد
نج
مى
توص
مى
مى
ارت
واه

�

ه از
اس

�

   
)1(



 

 

خواهید از کسـى و چیـزى نترسـید، بایـد      اگر مى. روى خودتان باز کنید
هـاى   خواهید در مقابـل جلـوه   اگر مى. کنیدى خود را با خدا قوى  رابطه
این، . بیمه کنید تضرّعتکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و  مادّی

راهى اسـت کـه انسـان از    . ى انسانهاست ى قلبى همه این، وظیفه. دعاست
ــى   ــاز م ــال ب ــداى متع ــا خ ــود، ب ــد درون خ ــى . کن ــما م ــذا ش ــد  و ل بینی

، آن انســان شــجاع، آن جنگجــو، آن مــرد بــزرگ، آن uامیرالمــؤمنین
حاکم قدرتمند و نیرومند؛ آن کسى که فکر و ذهن و عقل و حکمـت و  

ترین فالسفه و حکماى عالم درس است و  درس و معارف او براى فرزانه
ى دنیـا در   باید زانو بزنند و یاد بگیرند؛ آن انسان نیرومندى که اگر همه

ى مردم زمان خـود عابـدتر و پـیش     کند، از همه ابلش باشد، پشت نمىمق
 258.تر استتضرّعتر و م کننده خداى متعال گریه

 ثبات قدم
شـود   بنابراین ذکر موجـب مـى  . است ثبات قدمى  خدا پشتوانه ذکر �

آن هـدفى  . سلوک کنیم؛ پیش بـرویم  که ما بتوانیم در آن صراط مستقیم
که ترسیم کردیم براى خودمان به عنوان مؤمن، بـه عنـوان مسـلمان، بـه     
عنوان پیرو یک مکتب مترقى، به عنوان کسانى که انگیـزه داریـم بـراى    

تمدن اسالمى در آینـده و   اییبرپا داشتن این بناى رفیعى که خبر از شکوف
 جـادّه دهد، احتیاج داریم به ذکر خدا تا بتوانیم در این  در قرون آینده مى

 259. حرکت کنیم

 امید و نشاط
دعـا بـه انسـان    . در انسان استامید دستاورد ششم دعا، دمیدن روح  �

هـرکس در دوران  . دهد قدرت مقاومت در مقابل چالشهاى زندگى را مى
دعا بـه  . کند هایى پیدا مى شود و چالش وادثى مواجه مىزندگى خود با ح
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وادث مسـتحکم
مکـرّاز نبـى   

» مِـنْ أَعْـدَائِکُم   
تَدْعُونَ رَبکُـم« 

توجّه حوادث،
لـذا در. اسـت   

داد  انجـام مـى  
ه الزم را به آن

دهىِ خـودش ر
زد، دسـت بـه ى 

زد و از او  مـى     
 260.کند

عنـى امیـد، کـه
کنـد  مُشعل مى

 اهـل حرکـت

ر مقابـل حـو
.به سـالح  ست
یُنْجِـیکُمْ ـلَاحٍ

جات شماست؛
ى با ر مواجهه

ت انسان مـؤمن
رهاى الزم را

رد، امکانات ال
 اشراف فرماند
میدان زانو مـى
متعـال حـرف
ک مستحکم مى

پـس، دعـا یعن
جابت، دلها را

وبانشـاط  عـه

 و انسـان را د
اس شدهتعبیر  »

أَدُلُّکُمْ عَلَـى سِـ
ى نج م که مایه
در )1(.»نِ الدعَاءُ

اى در دست نده
ى کا سالم همه

کر  به صف مى
کرد، ها مى آن

ت هم وسط م
د، بـا خـداى م
، دل انسان را م

.کنـد  طلب نمى
این امید به اج
ت دعـا، جامع

          
 

 دعا

دهد قدرت مى
»دعا«روایت از
أَ لَا أ«: ه فرمود

شما معرفى کنم
ِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِن

رند مثل سالح بُ
اس مکرّم غمبر

ت، سربازان را
ى الزم را به آ

همان وقتما در
کرد مى تضرّع

،ارتباط با خدا
د که چیزى ط

.است  اجابت
بـه برکـت. دارد

                 
.&؛ ألرسول 468

ید و دستاوردهاى د

 

سان توانایى و ق
کند؛ لذا در ر ى

که است شدهل 
اى را به ش لحه

لَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِ
 خداى متعال،

دان جنگ، پیغ
آراست اه را مى

هاى داد، توصیه ى
کرد؛ ام مال مى

کرد، عا بلند مى
این ا. خواست ى

انسان ناامید �
الزمِ با امید به
د منوّر نگه مى

  261.شود ى

                 
8:ص 2:الکافی ج 
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  :پنجمفصل 
 از کتابها اییه نمونه ؟ در دعا از خدا چه بخواهیم

  دعاهاى برجسته و 
  
  



 

 

  
  
  
  



 

 

  
 

   ؟ در دعاها از خدا چه بخواهیم
  
  
  
 

 همه چیز را 
 262.همه چیز را با دعا بخواهیددعاها را رها نکنید ،  �

 چیزهاى اصلى  - دهند چه بخواهیم دین به ما یاد مى پیشوایان
در دعاهاى مأثور از . خوانیم، پر از حکمت است دعاهایى که ما مى �
رسد، نکاتى عاید از معارف وجـود دارد کـه حقیقتـاً     که به ما مى 7ائمّه

آن بزرگواران با آوردن این نکات در دعاها به . مورد احتیاج انسان است
 263.که از خدا چه بخواهیم دهند ما یاد مى

چیزهـایى  . دهند که چه باید از خـدا بخـواهیم   ، یاد مى7معصومین �
که باید از خدا خواست، همانهاست که آن بزرگواران در ادعیـه مطـرح   

: گوینـد  مـى . رونـد  بعضى در دنیا، به سراغ زیادیهاى زندگى مـى . کنند مى
فالن شغل گیـرم  . دفالن سفر درست شو. فالن معامله براى من جور شود

پیشوایان دین بـه  ! را از خدا نخواهد؟چیزهاى اصلى چرا انسان ... و. بیاید
 ».این گونه دعا کنید و این چیزهـا را از خـدا بخواهیـد   «: دهند ما یاد مى

دهند، یـک فصـلِ طـوالنى را بـه      نوع دعاهایى که آنان به ما یاد مى البتّه
 264.دهد خود اختصاص مى
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ـزرگ بکنیـد
هـ  اسـت، ایـن  

ه این است کـه
 خـداى متعـال

هـاى خواسـته . 
بنـد حتّـی ت که 

روایتـى. واهیـد 
حَـوَائِجِکُمْ فَـإِن
چـک را حقیـر
حتیاج دارد؛ بـه
 احساس کردید
ز داریـد، دل ر
.ه مـن برسـان     

 پـول در جیـبم
 مـورد اسـتفاد
 مغـازه رفتیـد

راز غیـ . ـما داد 
رسد خـد ما مى

هـاى بـ واسـت   
ها بزرگ  این

عمد. ى نیست
ط، طلب کنید؛

ا نداشته باشید
ر روایت است

از خدا بخو -
رُوا صَغِیراً مِنْ ح
حاجتهـاى کوچ
به بند کفش اح

تا! بله!  دارد؟
کـوچکى نیـاز
یـن را هـم بـه
ب اسـت کـه
بعد هم آن را
گرچه بـه درِ
ن را خدا به شـ

هرچه به م. د

ه باشـید؛ درخو
دئیهید و نگو

ها چیزى عال این
شرایطبا همین

  265.رد

هم ابا خواسته
در. دا بخواهید

ى حقیرى است
لَا تُحَقِّر«: رماید

ح« ؛)1(»سْـأَلُهُم
خوب؛ انسان ب
ن هم دعا الزم
 دیگرِ به ایـن ک

ا! پروردگـارا «
؟ به این ترتیـب
مغازه بخرم و ب
اگ. خدا بخواهید

د؛ اما بازهم آن
رسد  انسان نمى

          
  .uَلْبَاقِرُ

 ...؟ اهیم

 گبزر
داشـته بلند ت

خرت را بخواه
راى خداى متع
قیقى کلمه و ب

خواهد کر بت
  کوچک

کوچک بودن خ
ک را هم از خد
که چیز خیلى

فر که مى uر
لَى اللَّهِ تَعَـالَى أَس

خ. »دا بخواهید
این. خرد  و مى

 و یا هر چیز
«: دئیـ د و بگو

 ترتیب است؟
چه بروم، از م
حال، باید از خ
 کفش خریدید
چیزى به دست

                 
أَ؛  172:ص 5:ل ج

دعا از خدا چه بخو

 

رخواستهاى ب
همّتدر دعا  �

عادت دنیا و آخ
اد است؛ نه، بر
ما به معناى حق
ن طلب را اجاب

چیزهاىتّی
کوضمناً، از  �

وچکِ کوچک
-فش خود را

ت از امام باقر
حَب الْمُؤْمِنِینَ إِلَى
مارید و از خد

رود ر مغازه مى
ه به بند کفش

خدا کنید وجّه
ساندنش به چه
گذارم، سرِ کوچ

هرح به. ار دهم
ک ل دادید و بند
ریق خدا که چ

 .دهد  ما مى
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�
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چـرا بخـواهیم؟   . باید از خدا بخـواهیم  قبالًدهد،  چیزى را که خدا مى
را هم از خدا بخواهید، این حاجات کوچک اند  یکى از عللِ اینکه گفته

پیـدا   توجّـه دسـتى خودمـان    و تهى و عجز و حقارت است که به حوائج
اگر خداى متعال کمک نکند، امکان . دستیم کنیم تا ببینیم که چقدر تهى

ندهد، نیرو ندهد، فکر ندهد، ابتکـار ندهـد و وسـایل را جـور نیـاورد،      
اگر شما به قصـد خریـدنِ   . همان بندِ کفش هم به دست ما نخواهد رسید

جیبتان را زدند یا پولتان گم شـد   ،راهبند کفش از خانه بیرون آمدید، در 
ـ ى  ى مورد نظر، بسته بود و یا در بـین راه، حادثـه   و یا مغازه ى پـیش  مهمّ

بنـابراین،  . اسـت  آمد که مجبور شدید برگردید، بند کفش گیرتان نیامـده 
تـرین اشـیا    هر چیز را از خدا بخواهید؛ حتّى بند کفش را، حتّى کوچک

بگذارید این منِ دروغینِ عظمـت یافتـه   . را ى خود را و حتّى قوت روزانه
کنـیم مجمـع نیروهـا مـا      و خیـال مـى   »من«م ئیگو که مى -ى ما در سینه
ایـن هـم مطلبـى در    . کنـد  انسانها را بیچاره مى »من«این . بشکند -هستیم

 266.هاى خود را از طریق دعا به دست آورد باب دعا که انسان خواسته
را هم از خدا بخواه تا بفهمى کـه  کت چیزهاى کوچ حتّی: اند گفته �

بدانى که گاهى اوقات، یک پشـه یـا مگـس، انسـان را از کـار      . حقیرى
إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً ال یَسْـتَنْقِذُوهُ  «: گیرد اندازد، و آسایشِ وى را مى مى

 267 )1(».مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ

 ى خاک هستند که روى کره اییانسانه ی حاجات همه
مسـلمانان، حاجـات    حاجـات حال نگاه کنید به حاجـات خودتـان،    �

دارهـا، بـه    کشورتان، حاجات برادران مؤمنتـان؛ بـه مریضـها، بـه مـریض     
                                                 

  .73 ی ، آیهحجی  سوره )1(
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ران، به نیازهـاى
در کشـور شـم

ى ایـن همـه . ند  
 268.واهید

ـد از هـر نمـاز
از ». کُـلَّ فَقِیـرٍ   

دئیـ گو  را نمـى 
مهـمـا، خیلـى

للَّهُم اکْـسُ کُـل
26 

در همـین دعـا
ز آنِ مسـلمانان

ایسـتا ه عبادت
طلوع فجر شـد

امـا. کـرد  ـرّع 
ا کرد؛ مـردم ر

یَـ«: ه شد گفتم

 چشمهاى نگر
و د سقف شـما 

ى خـاک هسـتن
خداى متعال بخو

بعـ -ر مـأثور   
اللَّهُم أَغْـنِ. َ ورَ

ط فقراى ایران
هـ ایـن . ى شوند

شْبِعْ کُلَّ جَائِعٍ ال
69!خواهد ا مى

د. ین بخواهیـد  
، از)2(»مِینَُمسْـلِ     

اى مادرم به معه
که ط تا وقتى »ح

تضـود و دعا و 
مؤمنات را دعا

صبح که. ا کرد

اى غمگین، به
وش شما، زیر س

ى د، روى کـره
یکى یکى از خ

بنـا بـر -مضان
ِل الْقُبُورِ السرُو

فقط.  غنى کند
راى اسالم غنى

أَللَّهُم أَشْ«: دئیو
 کالنى از خد

ى مسـلمین همـه
ٍد مِـنْ أُمُـورِ الْم

شب جم: گوید
فَجَرَ عَمُودُ الصبْح
شغول عبادت بو
دائم مؤمنین و م
نیاى اسالم دعا

          
  .&لرسول

 ...؟ اهیم

ها، به دلها  دیده
 که حول و حو
 اسـالم هسـتند
ن شبهاى قدر، ی
ر روز از ماه رم

لَى أَهْل أَدْخِلْ عَ
ى فقرا را  همه

ى فقر یعنى همه
گو  این دعا مى

 حاجتى به این
 سلمین

زهـا را بـراى ه
صْلِحْ کُـلَّ فَاسِـد

بعد خودِ ما
گ مى uمجتبى
حَتَّى انْفَ«.  کرد

شب تا صبح مش
ید شنیدم که د
سائل عمومى د
                 

؛ أ 447:ص 7:ل ج

دعا از خدا چه بخو

 

انبازان، به غم
اوانِ انسانهایى
ستند، در دنیاى

اجات را در این
شما در هر �
أَللَّهُم«: دئیگو ى

خواهید دا مى
ی »ْغنِ کُلَّ فَقِیرٍ

ى در ادامه. ت
انسان )1(».رْیَانٍ

ى مس راى همه
بعضى چیزه �

أَللَّهُم أَصْ«ارتِ
 270.ت

ل دیگران، ب
م امام حسن �

تا صبح عبادت
در من از سر ش

گو ، مىuسن
ا کرد؛ براى مس
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یک دعا بـراى  « ؛»؟لِمَ لَا تَدْعِینَ لِنَفْسِکِ کَمَا تَدْعِینَ لِغَیْرِکِ« »!مادرم«؛ »!أُماه
در جـواب   »؟!بـراى دیگـران  یک شب تا صبح دعـا، همـه   ! خودت نکردى

ایـن، آن   »!مـا  اوّل دیگـران بعـد خـودِ   « ؛)1(»لْجَارُ ثُـم الـدارُ  أیَا بُنَی «: فرمود
 271.ى واالست روحیه

 کتاب نمونه 
  یهسجّادى  صحیفه

اینکه . کتاب بسیار عظیمى است. مأنوس شوید یهسجّادى  صحیفهبا  �
هـاى معنـوى    طور است؛ پُر از نغمـه  ، واقعاً همیناند زبور آل محمّد گفته

 272. است، دعا و درس است
 مبارکه یکى از بهترین ذخایر معنوىى  یهسجّادى  صحیفهبه نظر من  �

 273.ماست، اگر بتوانیم از این استفاده کنیم

  دعاهاهایی از بهترین  نمونه
ــید   � ــه رس ــه از أئمّ ــایى ک ــت هدعاه ــت اس ــرین دعاهاس  الًاوّ. ، بهت

 اصالًکه به ذهن امثال ماها  است شدههایى در این دعاها گنجانده  خواسته
در . کنـد  ها را از خدا طلب مـى  آن 7کند و انسان از زبان أئمّه خطور نمى

هـا   و دعاى عرفه بهترین مطالبات و خواسته و دعاى افتتاح ابوحمزهدعاى 
هـا را از خـدا بخواهـد و     شود؛ که اگر انسـان ایـن   براى انسان مطرح مى

 274.اند براى او سرمایه باشدتو بگیرد، مى

  یهسجّادى  دعاى هشتم صحیفه
، دعا کرده و به زبان دعـا، همـان معـارف را بیـان     uسجّادو امام  �

                                                 
  .u؛ أَلْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ 313:ص 86:بحاراألنوار ج )1(
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ش را یادداشـت
ى بخواند، یا یک

275.ن بیان نماید

و دعاى عرفه 
یى که از أئمّـه
عاهـا گنجانـد
انسـان از زبـان

و دعـاى افتتـاح  
شـود؛ کـه ح مى

راى او سـرمایه
مطلـب، بـ. رد
با عبارات. کند ى

انسـان. زنـد  مـى  

هـاى خـوب مـه 
به توجّهبا . ست

ىا م، هیچ ترجمه
خره مضمون دع

خوانند ى که مى
ل ترجمه کننـد

فهمـد ـا را نمـى
دارد بـ سـوز دل  

عضى از فقراتش
 است که کسى
قى را براى آنان
 دعاى افتتاح

دعاها. استور
هایى در این دع

کنـد و ا ر نمـى
و د ابوحمزهى

ى انسان مطرح
توانـد بـر ، مـى
وجود دار ضرّع

خاشع و نرم مى
 دعاها مـوج م

 .ه کند
ختانه اآلن ترجم

اس شدهن ترجمه 
ایم ى که ما دیده

 کند؛ ولى باالخ
کسانى.  بخوانند

رات دعا را الاقل
سان معناى دعـ

ى حـاکى از س ه

که من بعحیفه
اى خطبه کأنّه

شگاههاى اخال
و هحمز یابى

دعاهاى مأثور
ه خواسته اوّالً.
خطور اصالًها
در دعاى. کند ى

ها براى  خواسته
واهد و بگیرد،

تضو  اى خشوع
که دل را خ ت

و شوق در این
ها استفاد ز آن
خوشبخ. بفهمیم

عاهاى گوناگون
تا آنجایى البتّه

عاها را منعکس
ها دعاها را جمه

د، بعضى از فقر
ست که اگر انس
ک زبـانِ شـیفته

 ...؟ اهیم

دعاى هشتم صح
.س اخالقى است

ردم بکند و لغزش
از جمله دعاى
ر در باب دعا،
.رین دعاهاست
 ذهن امثال ماه
ز خدا طلب مى
ین مطالبات و

 را از خدا بخو
ها ن دعاها مایه

است شدهانى ادا
شق و شیفتگى و
ا قدر بداند و ا
ى این دعاها را ب

و دع تیح الجنان
.کنند و بخوانند
ى الفاظ این دع

به این ترج جّه
شوند صدا مى هم
ترش هم این ا ن

 کند که با یک
 276.زند ف مى

دعا از خدا چه بخو

 

دیا . است موده
ام یک درس رده

خنرانى براى مر
عاهاى مأثور ا

ى آخر نکته �
، بهتراست سیده
که به است ده
ها را از آن 7مّه

عاى عرفه بهتری
ها ر انسان این

ثانیاً در این. شد
ان و لحن و بیا
صیح و بلیغ، عش
د این دعاها را

باید معناى البتّه
جود دارد و مفات

ک دقّتها،  جمه
هاى وانسته زیبایى

توبا . لوم است
ى ها عدّهها  با آن

پائینى  مرتبه تّه
قدر احساس مین

داى متعال حرف

در د

فرم
کر
سخ
دع

�

رس
شد
أئمّ
دعا
اگر
باش
زبا
فص
باید
ا
وج
ترج
نتو
معل
و ب
البتّ
هم
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لى، یـا دعـاى امـام    ثمـا  ی حمـزه  ابـى دعـاى   مـثالً اگر کسى معنـاى دعـا،    �
کند که هر دو خیلى طوالنى هستند  توجّهرا بفهمد و  در روز عرفه uحسین

کنـد، ذهـنش جاهـاى     نمـى  توجّـه داند، اما  و چون گاهى انسان معنا را هم مى
یعنـى ایـن   . رود امکان ندارد از این دعاى به ایـن بلنـدى خسـته شـود     دیگر مى

برگزیـده و شایسـته و    ی گفتگویى که در این دعا انجـام گرفتـه، بـین آن بنـده    
آن  ی کننـده  ر پُرجاذبه و نافذ و حقیقى است یعنى بیـان قد بامعرفت و خدا، این

وقـت از آن خسـته    انسان است که امکان نـدارد کسـى هـیچ    خواستهاى فطرى
 277.شود

، ایـن دعـاى طـوالنى، حالـت مناجـاتى      ى ثمـالى  حمـزه  یدعاى شریف اب �
. اسـت  نهفتـه الى این مناجاتها، نیازهاى واقعـى انسـان    و اما البه. عجیب دارد 

 278.خواهد نیازهاى واقعى آنهایى است که این بزرگوار از خداى متعال مى
بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و سرشار  7دعاهاى مأثور از أئمّه �

هـا   ها را بایـد دانسـت و بایسـتى بـه آن     است که قدر آن از معارف الهى
 279.شد توسّلم

بهترین دعا آن است که از سر معرفتى عاشقانه بـه خـدا و بصـیرتى     �
 عارفانه به نیازهاى انسان انشا شده باشد، و این را فقط در مکتب پیـامبر 

و وراث  &علـم پیـامبر  ى  اوعیـه کـه   -و اهـل بیـت طـاهرین او    &خدا
 280.توان جست مى -حکمت و معرفت اویند

کیفیـت حـرف زدن و مناجـات    . انـد  این دعاها را در اختیار ما گذاشته �
شود با  اند که چه حرفهایى را مى معین کرده. اند کردن با خدا را به ما یاد داده

هـا   هست که اگر این 7از أئمّه ى مأثوره ادعیهبعضى از این جمالتِ . خدا زد
شود با خدا بـا ایـن زبـان     توانست خودش تشخیص بدهد که مى نبود، آدم نمى

 281.کرد طور از خدا خواست و التماس حرف زد و این
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إِهْـدِنَا الصـراط
ین هفده رکعت

را از ط مسـتقیم
 283.ت

وادث گوناگون
مودند و عـرض

گناهـان و! دایا 
284.م، بیامرز

 همز

این. کنم عرض مى
عـرض خـواهم 
نیازهـاى. اسـت   
مثالً در فرازى. د
زنـدگىِ مـر«؛ )3

ا قدرت و نه بـ

«: مئیگـو   مـى
از این. خوانید ى

 282.بگوئید
ه دائم صـراط

است )1(»ا أُمِرْتَ

ر جنگها و حو
نم پروردگار مى

؛ خـد)2(» أَمْرِنـا 
 خودمان کردیم

حمز یدعاى اب

د فقره برایتان عر
سـوّم  در بخش 
نهفتـهى انسـان  
خواهد متعال مى

3(»َرْغِـدْ عَیْشـى  

 نه با پول، نه با

در دو رکعتش
واجب مى  نماز

»راطَ الْمُسْتَقِیمَ
اینکه. کند ا مى

إِسْتَقِمْ کَما« ت

ن پیامبران، در
عا به جانب پر
 وَ إِسْرافَنا فِی
را که در کار

ذکرشده در د

ى ثمالى چند زه
جیب دارد که

 نیازهاى واقعى
وار از خداى مت

َأر«: کند رض مى
ا بودن زندگى،

          

u.  

 ...؟ اهیم

 ى نمونه
 راط مستقیم
د اًمازى هم اقلّ

 هفده رکعت
إِهْدِنَا الصر«ش

بار دعا سان یک
 همان استجابت

 غفرت
ب و حواریّون

شدند، روى د ى
اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا

هایى ر توجّهى ى
خواستهاى ذ

حمز ی شریف اب
لت مناجاتى عج
ى این مناجاتها،
ت که این بزرگو
 قادر متعال، عر

گوارا ».رار بده
                 

  .15 ی آیه
 .147 ی ، آیهن
؛ أَلسجاد 91:ص 9

دعا از خدا چه بخو

 

رخواستهاى
دایت به صر

و در هر نم �
شما ...»سْتَقِیمَ

د در ده رکعتش
انسا معموالً �

خواهیم، دا مى
رخواست مغ

وقتى اصحا �
چار مصیبتى مى

نَا ارَب«: کردند ى
ها و بى روى اده

اى از درخ مونه
دگى گوارا

من از دعاى �
اى طوالنى، حا

الى و اما البه. رد
قعى آنهایى است
 دعا، خطاب به
قردگىِ گوارایى

                 
، آشورىی  سوره 
عمران آلی  سوره 
95:بحاراألنوار ج 
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ى ایـن   فـرد، در عـین برخـوردارى از همـه     زیرا یـک . داشتن زر و زور است
اى دارد که زنـدگى   نگرانى. امکانات، ممکن است زندگى برایش گوارا نباشد

. اى دارد که زندگى برایش گوارا نیست مشکل خانوادگى. برایش گوارا نیست
العیاذُ باللَّه، نستجیر باللَّه، یکى از فرزندان وى،  -کنند  اوالدش مشکلى پیدا مى

خبـرِ بـدى بـه انسـان     . دیگر زندگى برایش گوارا نیسـت  -بدى دارد اخالق 
ایـن انسـان، هـم پـول دارد، هـم      . شـود  رسد؛ زندگى بر او تلخ و ناگوار مى مى

ممکن . قدرت دارد، هم امکانات دارد؛ همه چیز دارد؛ اما زندگىِ گوارا ندارد
ر، با عیـال و  اى دارد و در اتاقى محقّ است انسان فقیرى که زندگىِ خیلى ساده

اش گـواراتر از آن   کند، زنـدگى  فرزندش در عین تنگدستى گذرانِ زندگى مى
 285.فردِ همه چیزدارِ ثروتمند و قدرتمند باشد

 بروز و ظهور جوانمردى 
قرار  توجّهى اصلى را مورد  ، چگونه نقطهuسجّادببینید حضرت  �
ام را گـوارا و   زنـدگى «؛ )1(»عَیْشِی وَ أَظْهِرْ مُرُوتِیأَرْغِدْ «: گوید مى. دهد مى

ایـن اسـت کـه     دوّمظـاهراً معنـاى عبـارت     ».ام را آشکار کن جوانمردى
ى بروز  میدانى به وجود آید، تا من در آن، صفت جوانمردى را به منصه«

کـه، اگـر    بـراى ایـن  . نه »مردم ببینند من جوانمردم؛«که  نه این ».درآورم
کـه   صرف ایـن . م جوانمردى بروز پیدا کند، باید جوانمردى کنیمبخواهی

انسـان بایـد   . جوانمردى در درون انسان وجود داشته باشد، کـافى نیسـت  
ى عمل برساند و نسـبت بـه کسـانى جـوانمردى      جوانمردى را به مرحله

 286.»أَظْهِرْ مُرُوّتى«شود  این مى. کند

 ى کارها اصالح همه
کارهاى مـن و   ی همه«؛ »وَ اَصْلِحْ جَمیعَ اَحْوالى«: فرماید در ادامه مى �

                                                 
  .u؛ أَلسجاد 91:ص 95:بحاراألنوار ج )1(
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گى معمولى من
ى همـه . ح کـن   

 خـودش، یـک
نْتَ عَمَلَـهُ  حَسـ

مـر«: گوید مى 
 همراه با نعمت

آیا چیـزى ».ند
ه بایـد از خـد
هاســت کــه آن
سـراغ زیادیهـاى

فـالن سـفر. ود 
ـاى اصـلى را از
 دعا کنید و این
ان بـه مـا یـا

 8ـ2

هـاى نقطـه ور،     
ممکـن«د کـه   

ن دعاىِ شـریف
ـ     ذِکْـرِکَ  هًْص

وَال هًًْاءً وَال سُمْعَ
شـده از طـرف

حالِ زندگ.  کن
ه دارم، اصـالح
ى، به حسـب
طَلْتَ عُمْرَهُ وَ حَ

)1(».هًًْطَیبَ هًًْحَیو

ا عمل نیکو و
حیات طیّبه دارن

دهند که چـه ى
واســت، همانه
ر دنیـا، بـه سـ
ى من جور شـو
انسـان چیزهـ

این گونه«: ند
اهـایى کـه آنـ

87.دهد اص مى

دعاهـاى مـذکو
دهنـد هشدار مى

در همین ».ینید
ـنى مِنْـکَ بخا
طرافِ النَّهارِ ریا

انجام شکارهاى 

عاى مرا اصالح
ِل شغلى را کـه
صالح هر امرى
اجْعَلنى مِمّن اَطَ
عَنْهُ وَ اَحْیَیْتَهُ ح
طوالنى توأم با
روردگار و ح

، یاد مى7ومین
ــد از خــدا خو

بعضى د. کنند ى
ن معامله براى

چرا ... و. یاید
دهن ه ما یاد مى

نـوع دعا لبتّـه
 به خود اختصا

  نوى
ن در خـالل د

آورند و ه  مى
ید و آسیب ببی

أَللّهـم خُصّـ«: د
آناءِ اللَّیلِ وَ اَطْر
کارى کن که ک

          

 ...؟ اهیم

حالِ دعا. ح کن
حال. صالح کن
اص ». اصالح کن
وَ ا«. جامع است

تَکَ وَ رَضیتَ ع
ده که عمرى ط
راه با رضاىِ پر

معصو! ود دارد؟
ــ هــایى کــه بای
عیه مطرح مى

فالن: گویند مى
ن شغل گیرم بی
یشوایان دین به

ا ».ا بخواهیـد
صلِ طوالنى را

پذیرِ معن ضربه
که، آنـان گر این

را به یادِ ماى
ط ضربه بخوری

فرماید ارتى مى
ا اَتَقَرَّبُ بِهِ فى

ک! خداوندا«؛ 
                 

دعا از خدا چه بخو

 

حوال مرا اصالح
ام را اص خانواده

صوصیات مرا
ى کامل و جاعا

مَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَ
 کسانى قرار بد

الهى و همر مل
 این بهتر، وجو

چیزه. خــواهیم
رگواران در اد

.ندرو دگى مى
فالن. رست شود

پی! دا نخواهد؟
یزها را از خد

، یک فصدهند ى
هاى ض ع نقطه

ى دیگ نکته �
پذیرِ معنوى ربه

ت از این نقاط
وحمزه، در عبا
تَْجعَل شَیئاً مِما

)2(»راً و البَطَرا

                 
  .همان 
 .همان 
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کـه   بـراى ایـن  . که این و آن ببینند، نباشد براى این. من، ریا و سمعه نباشد
دهن به دهن بگردد، و مردم به هم بگویند خبر دارید فالن کس چه کار 

، از روى نـاز و غـرور  . خوبى کرد و چه عبادات خوبى انجام داد، نباشـد 
رهـایى را از روى نـاز و غـرور انجـام     آخر بعضى مواقع انسان کا »نباشد
ما بودیم که این کار را انجام ! آرى«: گوید بالد و مى دهد و به خود مى مى

انسان خیلى کارهـاى  . پذیر است اینها، آن نقاطِ ضربه. اینها نباشد ».دادیم
هبـاءً  «دهد؛ امـا بـا انـدکى ریـا و سـمعه، آن کارهـا را        خوب انجام مى

به مـا توجّـه    7معصومین. فرستد کند و به هوا مى دود مى. کند مى »منثورا
و اجْعَلْنى لَکَ مِـنَ  « »!مواظب باشید این طور نشود«: فرمایند دهند و مى مى

 288.تا آخر »الْخاشِعینَ

  اى از درخواستهاى ذکرشده در دعاى ماه رمضان نمونه
 أَللَّهُم أَغْنِ کُلَّ فَقِیرٍ

 بعـد از هـر نمـاز    -بنـابر مـأثور    - ما در هر روز از ماه رمضانش �
از  ».أَللَّهُم أَدْخِلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السرُورَ، أَللَّهُم أَغْـنِ کُـلَّ فَقِیـرٍ   «: دئیگو مى

. دئیـ گو فقط فقراى ایران را نمـى . ى فقرا را غنى کند خواهید همه خدا مى
 مهـمّ اینهـا، خیلـى   . ى فقراى اسالم غنى شوند یعنى همه )1(»أَغْنِ کُلَّ فَقِیرٍ«

ى  خـدایا، همـه  «د ئیـ گو خواسته و حاجت بزرگى است، وقتى مـى . است
اگـر  ! چرا نشـود خواسـت؟  . خواهیم خوب؛ از خدا مى ».فقرا را غنى کن

ر کـه  ى فقـ  پدیـده ! موانعِ بر سر راه غنى شدن برطرف گردد، چرا نشود؟
فقر در جوامع بشرى، یک امـر تحمیلـى   . یک امر ذاتى در جامعه نیست

طلب عالم، بر افراد و بـر   فقر را قدرتهاى ستمگر و زورگو و زیاده. است
أَللَّهُم أَغْنِ «اگر این قدرتها از میان بروند، چرا دعاى . کنند ملتها تحمیل مى

                                                 
  .&؛ ألرسول 447:ص 7:الوسائل ج مستدرک )1(
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289.ورده شود

للَّهُم اکْـسُ کُـل
ر دعـاى سـحر
ر خـوب اسـت
رخواسـتهایى از
 قَـدْ خَابَـتْ إِلـَّ

زوهاى سـرکش
؛ مگر وقتى که
حکـوم بـه بـاز

ز خدا، هر چه
خوب؛ مـن ایـن

اما طلب.  است
از خـد  ایـن را  

ى انسـانه  همـه  
در همـین دعـا 

سـلمانان اسـت

ن حاجتى برآو

بِعْ کُلَّ جَائِع،ٍ ال
د! خواهد دا مى

وتاه، اما بسـیار
اوّل در. خوانیـد   

طُمُـوحُ الĤْمَـالِ
آرز! خدایا« )2(

ومیدى هستند؛
ز راه رفـتن، مح

َ 
ا! هراسى ندارد
خ«: خود بگوید

اهم، قابلِ شدن
چطـور. سـت

بـراى. واهیـد 
.مین بخواهیـد  

، از آنِ مس)3(»ین

کن است چنین

أَللَّهُم أَشْبِع« :دئیو
ن کالنى از خد

دعایى کو -ت
یـن دعـا را بخ

إِلَهِی ط«: آید  مى
(»تْ إِلَّا عَلَیْک

، محکوم به نو
طلبهـاى مـا، از

290.ه تو بیایند

الْمُسْلِمِینَ ورِ
گ انسان که ه
قت انسان با خ
راى خودم بخوا
یلـى بـزرگ اس

ت بخوى بشـریّ  
ى مسـلم  همـه

ْن أُمُورِ الْمُسْلِمِی

          

  .uِقُ
  .&لرسول

 ...؟ اهیم

مکم! نشود؟ اب
  جَائِعٍ

گو  این دعا مى
 حاجتى به این

ه مستحبّ است
کردید، حتماً ای
عد این عبارت
تُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَ

هاى عظیم، سته
کـاروان ط ».د

تى که در خانه
لَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُو
 حاجت بزرگ

مبادا یک وق. 
خواهم، اگر بر

ى انسـانها، خی 
بـراى. خواهیـد

چیزها را براى
لِحْ کُلَّ فَاسِدٍ مِن

                 

؛ أَلصادِ 306:ص 8
؛ أ 447:ص 7:ل ج

دعا از خدا چه بخو

 

مستجا »لَّ فَقِیرٍ
لهُم أَشْبِعْ کُلَّ

ى در ادامه �
انسان )1(».رْیَان

که -وز جمعه
ر توفیق پیدا ک

شود و بع دا مى
یْکَ وَ مَعَاکِفُ
بزرگ و خواس
تو مطرح شوند
ندنند؛ مگر وقت
لهُم أَصْلِحْ کُلَّ

خداوند از �
رگتر بخواهید
خ یزى را که مى
فیت براى همه

نـه؛ بخ »!خواهم؟
بعضى چ. خواهید
اللَّهُم أَصْلِ«ارتِ

                 
  .همان 
86:بحاراألنوار ج 
الوسائل مستدرک 
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، آن هـم عللـى   البتّـه . مخصوص دعایى است که مخصوصِ اهلِ اسالم اسـت 
دارد که چرا؟ شاید در غیـر اهـل اسـالم، امکـانش نیسـت و شـاید بـدون        

ى مفاسـد را برطـرف    حاکمیت اسالم، ممکن نیست که خداى متعال همـه 
  291.شرطش، اسالم است. شود اصالً نمى. کند
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