




مرضیه دی پور 

در بیان استاد وحید واحدجوان



ُدعا و کارکرد آن در زندگی
در بیان استاد وحید واحد جوان

|
|
|
|
|
|
|

مؤلف

ناشر

گرافیک طراح 

نوبت چاپ 

شمارگان  

قیمت  

شابک 

وحیدواحدجوان،مرضیهدیپور

سبطالنبی؟لص؟

سیدعلیمیرحسینی

اول،تابستان1399

1000نسخه

35.000تومان

978-964-8519-28-0

مرکز پخـــش قــم
تلفن: 5 -37745073  025   |   همراه: 11 4 33 55 912 0



5

فهرست مطالب

7   |   پیش گفتار 

گفتار اول؛ چیستی دعا     |   9

9   ..........معنای دعا و طلب حاجت
رت دعا  11   ..........ضرو

15  ..........فواید دعا 
17  ..........مراتب قبولی دعا

18  ..........سؤال و طلب حاجت 
19  ..........درجات طلب حاجت 

20  ..........معنای اجابت دعا 
کار و تالش  28  ..........نقش دعا هنگام 

گفتار دوم؛ شرایط و موانع اجابت دعا    |   35

35  ..........برخی از شرایط و موانع



کارکرد آن در زندگی    دعا و 

6

41  ..........دعای بدون عمل
43  ..........دعا و مسأله قضا و قدر

ری از تنبلی  46  ..........دعا و دو
46  ..........نقش دعا در سازندگی انسان 

49  ..........دعای خاصان 
49  ..........دعاها و ذکرهای خاص

گفتار سوم؛ چند مسأله معرفتی     |   51

51  ..........مهمترین فایده دعا 
52  ..........دعاهای مأثور پر از معارف الهی 

کریم  53  ..........دعاهای قرآن 
کثار ذکر و دعا  53  ..........ا

54  ..........دعای قلبی مهم تر از دعای زبانی
55  ..........توسل به اولیای خدا 

57  ..........تأثیر بارز ذکر در چله و سال 
57  ..........مراعات عدد در ذکر و دعا 

58  ..........مراعات وقت و مکان 
58  ..........طهارت در دعا 

60  ..........دعا از اسباب است 
کنندگان 60  ..........اقسام دعا 



7

پیش گفتار 

گفتـــار اینجانب توســـط طلبه و دانشـــجوی  که تقریر ســـه  این رســـاله 
ید عزها( اســـت تالش دارد  فاضـــل و ارجمند خانم مرضیه دی پور )ز
کند، تفاوت آن را با سؤال و طلب  حاجت بیان نماید و  دعا را تعریف 

کارکرد، فواید و برکات دعا را توضیح دهد.  ضرورت، 
در این گفتارها تالش شـــده به این ســـؤال پاســـخ داده شـــود که آیا 
گر مقبول اســـت مراتب قبولی  همه دعاهای ما مقبول اســـت یا نه؟ و ا

دعا چیست؟ 
که  گر قرار است  که ا همچنین به این ســـؤال مهم پاسخ داده شده 
کار و تالش در دنیا به مقصد و مقصود برسیم، پس دعا  ما انسان ها با 
کنیم  گر تالش  چـــه فایده ای دارد؟ چه دعا بکنیم و چـــه دعا نکنیم، ا
گر تالش نکنیم، چه دعا بکنیم  به یک ســـری مسائل نائل می شویم و ا
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و چه دعا نکنیم، به آنها نمی رسیم!  
به طور کلی این مجموعه یک نوع آسیب شناسی آن چیزی است 

کنون در جامعه ما به اسم دعا مطرح است. که ا
گیرد.  امید است مورد رضای خداوند متعال قرار 

کربال تقدیم می کنم که با عمل خود دعا و  این رســـاله را به شهدای 
کردند.  ذکر را به بهترین نحو تفسیر 

وحید واحدجوان
9 شهریور ماه 1399 برابر با عاشورای حسینی سال 1442
)عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(
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گفتار اول؛ چیستی دعا 

معنای دعا و طلب حاجت
دعـــا در لغـــت بـــه معنـــای خوانـــدن، درخواســـت، نیایـــش و حاجت 

که در آثار لغوی به این معانی اشاره شده است.1  خواستن است 
ی  در اصطالح منظور از دعا چیست؟ منظور از دعا، خواندن و رو
که با خـــدا ارتباط برقرار  کســـی  آوردن و برقـــراری ارتباط با خداســـت. 
که توجـــه به خالق هســـتی پیدا  کســـی  می کنـــد، یعنـــی دعا می کند. 
که اظهار عجز و نیازمندی به درگاه  کســـی  می کند یعنی دعا می کند. 
ی آوردن و  خدا می کند یعنی دعا می کند. بنابراین دعا در اصطالح رو
برقراری ارتباط با خداوند و توجه به او و اظهار نیازمندی به درگاه اوست. 

1 . دهخدا، ماده دعا
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به همین جهت در دقت، دعا با طلب حاجت فرق دارد. درست 
که ما هم دعا می کنیم و هم طلب حاجت می کنیم اما این دو  اســـت 
تفاوت هایـــی دارد؛ بـــه این معنا که دعا مطلق خوانـــدن و توجه کردن 
گرچه چیـــزی نخواهی، یعنی انســـان به ســـمت خداوند توجه  اســـت 
می کند، با او راز و نیاز می کند، با او انس می گیرد، عشق به محبوب و 
معشوق پیدا می کند اما لزوما چیزی از او نمی خواهد، وقتی که چیزی 
گر بگویید خدایا  از او خواســـت به معنای طلب حاجت است. مثال ا
فالن مســـأله مرا در دنیا حل کن یا فالن مســـأله مرا در آخرت حل کن، 

این می شود دعا و طلب حاجت!
به همین جهت بین دعا و سؤال به معنای طلب حاجت، نسبت 
عموم و خصوص مطلق اســـت. یعنی هر طلب حاجتی، دعا است، 
کند اما  که طلـــب حاجتی  کنـــد و توجه نماید  باالخره انســـان باید رو 
اینطـــور نیســـت که هر دعایی، ســـؤال و طلب حاجت اســـت. گاهی 
ی آوردن و خواندن و توجه نمودن اســـت بدون آن  اوقات دعا صرفا رو

ی داشته باشیم. که طلب حاجت دنیوی و اخرو
بـــرای اینکـــه مباحث خـــوب پیش بـــرود بنده بحث دعـــا و طلب 
حاجـــت را مجزا مطـــرح می کنم. یک بار دعا را صرفـــا به معنای توجه 
ی آوردن به خالق هســـتی بدون طلب حاجت توضیح می دهم و  و رو
یک بار دعا را به معنای ســـؤال و طلب حاجت مطرح و مســـأله اش را 

عرض می کنم. 
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ضرورت دعا 
ی آوردن چه ضرورتی دارد؟ چرا انسان باید به  دعا به معنای توجه و رو
کند؟ چرا باید به  ی آورد؟ چرا باید به خداوند توجه  سمت خداوند رو
حقیقت هستی دل ببندد و با او انس بگیرد؟ ذهن، قلب، روح، روان 

و عاطفه اش را به آن سمت سوق دهد؟
پاســـخ ایـــن مســـأله در قـــرآن و روایات اهـــل بیـــت؟مهع؟ و در علوم 

که اصل وجود انسان احتیاج است. عرفانی و حکمی آمده 
کریم می فرماید:  خداوند در قرآن 
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اى مردم! شــما به خدا نيازمنديد، و خداســت كه بى نياز 
و ستوده است.

انســـان عین ربط به پروردگار عالم است؛ مثل شعاعی از خورشید 
گر این شعاع و این انسان با آن  است که ربط دائمی به منبع نور دارد. ا
منبع نور ارتباط نگیرد از هستی ساقط می شود. نه تنها انسان که همه 
موجودات عالم مثل شـــعاع خورشید هستند نسبت به خود خورشید 
کـــه حـــق تعالی اســـت. در همه حال محتـــاج اتصال بـــه منبع اصلی 
که باید در  یعنی خداوند هســـتیم. این مبناســـت. این تفکری اســـت 

1 . فاطر / 15 
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جای خود1 حل شود و سپس از ضرورت ها صحبت شود.
این نحوه خداشناســـی، جهان شناسی و انسان شناسی پایه دعا 

ی آوردن به منبع هستی است.  است، پایه رو
گر کســـی مســـائل خداشناســـی، جهان شناسی و  به همین خاطر ا
انســـان شناسی اش اینگونه نباشـــد، به خدایی اعتقاد نداشته باشد، 
جهـــان را مخلوق ندانـــد، معلول علت حقیقی یعنـــی خداوند نداند، 
که خداونـــدی وجود ندارد  کند  گمـــان  کند،  انســـان را مســـتقل فرض 
یا انســـان بی نیاز از خداســـت، این چنین انســـانی بـــا چنین مبنایی 

نمی تواند ضرورت دعا را متوجه شود! 
چنین شـــخصی باید ضرورت توجـــه به منبع اصلی و آن حقیقت 
هســـتی را بداند. او باید مســـائل اصلی و مبنایی خودش را با مطالعه 
کتاب هـــای معتبر و کتاب های درســـت و حســـابی، آثـــار معتبر و آثار 
غنی و قوی، حل کند. یک بار است که کسی دو یا سه کتاب درست 
و حســـابی درباره خداوند نخوانده است و همه تالشش این است که 
کنـــد یا نهایـــت اینکه در حد پنـــج دقیقه، ده  وجـــود خداونـــد را انکار 
که اینها چه می گوینـــد تا درباره اش  کند و ببینـــد  کلیپی پیدا  دقیقـــه 
قضـــاوت کند. اینطور که نمی شـــود! مســـأله به ایـــن اهمیتی را با یک 

که نمی شود سامان داد.  کتاب ساده 

کالم  1 . در عرفان، فلسفه و 
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روزهافکرمنایناستوهمهشبسخنم

احوالدلخویشــــتنم کهچــــراغافــــلاز

کجــــاآمــــدهامآمدنــــمبهــــرچــــهبود  از

کجــــامــــیرومآخــــرننمایــــیوطنم بــــه

کتاب های برجســـته و معتبری بخواند و سال ها تفکر  انســـان باید 
کنـــد. باالخره اینها ســـؤال های اساســـی اســـت؛ اینکه انســـان چگونه 
اســـت؟ انســـان مبدأ دارد یا ندارد؟ منتهایی دارد یـــا ندارد؟ واقعا این 
نظـــام آفرینـــش، طبیعت، عالم و هســـتی خدایـــی دارد یا نـــدارد؟ به 
کلیپ یا با دو تا سه حرف این مسأله  همین راحتی مگر می شود با دو 

را منکر شد!؟
کســـی این مبنای  گر  کاری با آن اســـاس ندارم، ا من در این بحث 
خداشناســـی و انسان شناســـی الهـــی را هنـــوز نـــدارد باید دنبـــال مبنا 
بگـــردد، بایـــد دنبال خداشناســـی، هستی شناســـی و انسان شناســـی 
که مبنای خداشناســـی، مســـائل هستی شناســـی و  کســـی  برود، ولی 
ی  که دعا به معنای رو انسان شناســـی اش حل اســـت، متوجه اســـت 
ی آوردن به خداوند اســـت و به  آوردن بـــه حقیقت هســـتی اســـت، رو

فعلیت رساندن و اظهار این حقیقت است. 
یکی از اقســـام دعـــا، دعای لفظی اســـت. دعای لفظـــی، به زبان 
آوردن احتیاج انسان به خداوند است. انسان با معشوق خود شروع به 
کار، این حقیقت  صحبت و راز و نیاز می کند. در اصل انســـان با این 
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را به زبان می آورد و به اصل و اســـاس خودش اعتراف می کند. مراتبی 
از احتیاج خودش را به خالق هستی عرضه می دارد. به همین جهت 

که دعا مغز عبادت است.  گفته اند 
به بیانی دیگر، خداشناسی و انسان شناسی دینی، ما را به سمت 
کردن به سمت حقیقت هستی می برد در نتیجه دعا، نیاز  ی  دعا و رو
گر  گر این دعا نباشد، ا همه انسان ها برای رشد معنوی و الهی است .ا
ی آوردن ها و به ســـمت خدا رفتن ها نباشد، آن کمال  این توجه ها، رو

نهایی و رشدهای معنوی و الهی اتفاق نمی افتد. 
کریم می فرماید:  خداوند متعال در قرآن 
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گر دعای شــما نباشــد، پروردگارم هيــچ اعتنايى به  بگــو: ا
شــما نمى كند، شــما ]آيــات خــدا و پيامبــران را[ تكذيب 
كرديد، پس به زودى ]كيفر آن [ دامنگير شما خواهد شد. 

یـــم و می توانیم با  بـــا توجه بـــه اینکه مـــا اختیار و ســـوء اختیـــار دار
یم، ضرورت  یم و یا نرو اختیار یا ســـوء اختیار خودمان به آن سمت برو
دعا روشـــن می شود. انسان با حسن اختیار خود به سمت حقیقت رو 
گرفتار نفس و  گر چنین نکند،  می کند تا بهره ای ببرد و ابدی شـــود و ا

دنیا خواهد شد.

1 . فرقان / 77 
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فواید دعا 
عالوه بر ضرورت دعا یکسری فواید و برکاتی برای دعا ذکر شده است. 
ی آوردن و توجه به خدا اســـت نه  کید می کنم دعا فعاًل در معنای رو تأ

طلب حاجت از او. 
دعا از یک سو باعث می شود انسان، پروردگارش را بیشتر بشناسد 
و معرفـــت الهی بیشـــتری کســـب کند. این برترین ســـرمایه هر انســـان 
کمال  که انســـان به ســـمت معرفت اهلل برود و از این طریـــق به  اســـت 

نهایی خودش نزدیک تر شود. 
از ســـوی دیگر، دعا باعث می شـــود انســـان همواره خود را نیازمند 
گر این مســـأله را تکرار و تمرین  که ا ببیند و احســـاس اســـتقالل نکند 
کنـــد، باعث می شـــود در برابر حقیقت هســـتی یعنی پـــروردگار عالم، 
خضوع داشـــته باشـــد و غـــرور و تکبـــرش از بیـــن برود. همیـــن باعث 
کنـــد؛ چه آیات تکوینی خدا که همین  می شـــود که به آیات الهی فکر 
نظام هستی است و چه آیات تشریعی خدا که آیات قرآن کریم است. 
در برابـــر آنها خضوع کند، تفکـــر و تأمل کند، در برابر خداوند متکبرانه 
رفتـــار نکنـــد، در برابر خداوند اســـتقالل و موجودیتی بـــرای خود قائل 

نباشد. 
که  از سوی سوم، باعث می شود نعمت ها و خوبی ها را از خداوند 
منبع اصلی اســـت ببیند، لذا محب و عاشق او می شود و این باعث 

رابطه روحی و عاطفی از این طریق با حقیقت هستی می شود. 
گر انسان با حقیقت هستی ارتباط و انس بگیرد و به رنگ او در آید،  ا
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یکه او ماندگار اســـت این هم ماندگار می شود.  ماندگار می شـــود بطور
از ســـوی چهارم، چون خودش را نیازمنـــد می داند و نعمت ها را از 
کند و این از  که از خداوند اطاعت  او می بیند، خود را موظف می کند 

کردن به خداست.   آثار و برکات توجه 
از سوی پنجم، به انسان حس اعتماد و توکل به خداوند می دهد. 
که می تواند  که با بی نهایتی از قدرت در ارتباط است  انســـان می بیند 
کند. به همین جهت هیچگاه نا امید و مأیوس نمی شود.  به او تکیه 
انســـانی که خدا را دارد و به ســـمت او متوجه است دنبال پوچی و 
که چه زیبا توضیح می  کریم را  بیهودگی نمی رود. ببینید این آیه قرآن 
کیفیت تدبیر، اشـــراف و حضور  دهد. از پیغمبر؟ص؟ درباره ربوبیت و 
خداوند و نحوه پاســـخگویی به خواســـته ها ســـؤال شـــد. یا رسول اهلل 
کیفیتی دارد؟ چگونه بر  ربوبیت خداوند چگونه است؟ تدبیرش چه 
کریم بسیار روان و با عطوفت و مهربانی  ما اشراف و حضور دارد؟ قرآن 

جواب می دهد. خداوند می فرماید: 
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كــه بندگانــم دربــاره مــن ســؤال مى كننــد، مــن  هنگامــى 
نزديكم، دعای هر بنده ای كه مرا بخواند اجابت مى كنم.

کنیـــد. می فرماید مـــرا بخوانید نه غیر مـــرا! فعاًل  در ایـــن آیه دقـــت 

1 . بقره / 186 
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بحث ما در قضیه دعا، خواستن و توجه به اوست نه حاجات دنیوی 
ی. و اخرو

کسی مرا بخواند اجابت می کنم.  هر 
دوســــت یکصبحبهاخالصبیابردر

کن گلــــه کامتــــوبــــرنیامــــدآنگــــه گــــر

خداونـــد نزدیـــک اســـت نـــه دور! مـــا بـــا عقایـــد، اخـــالق و اعمال 
نادرســـت خودمان از او دور شدیم. ما حقیقت هستی را باید در دل و 
کار دعا است. انسان با  کنیم و بهترین وسیله برای این  جانمان پیدا 
توجه به خداوند، روز به روز، ساعت به ساعت و آن به آن می تواند این 

کند.  حقیقت را در جان خودش پیدا 
با این توضیح روشن می شود که هر کسی در این نظام خلقت به درگاه 
ی آورد )به این معنا دعا می کند( حتمًا پذیرفته می شـــود.  خداونـــد رو

مراتب قبولی دعا
خداوند متعال می فرماید:
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كــه مرا بــا )خلــوص دل( بخوانيد تا  و خــدای شــما فرمود 
كه از )دعــا و( عبادت  دعای شــما مســتجاب كنم. آنــان 

1 . غافر/ 60 
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من اعراض و سركشى كنند زود با ذلت و خواری در دوزخ 

شوند.

کـــه مـــا به ســـمت او رو  قبولـــی دعاهـــا مراتـــب دارد؛ بـــه انـــدازه ای 
که به  می کنیم، او به سمت ما است. هر انسان به اندازه دعا و توجهی 
ســـمت خداوند عالم دارد مورد توجه و قبولی اوســـت. پیغمبر در حد 
پیغمبر دعایش قبول می شـــود یعنی پیغمبر در حد پیغمبری معرفت 
دارد و در حـــد پیغمبـــری به ســـمت خداونـــد رو می کند و بـــه تبع، در 
کردن اســـت. پیروان حقیقی  حـــد پیغمبری از آن طـــرف اجابت و رو 
پیامبران در حد خودشـــان و انســـان های عادی در حد خودشـــان. هر 
کسی به اندازه معرفت و خلوصش به سمت حق تعالی توجه می کند 
یافت می کند و پذیرفته می شـــود. در واقع  و به همان اندازه پذیرش در
به همان اندازه، الهی شـــده و آثار و برکات منبع هستی یعنی خداوند 

بر او نازل و جاری می شود.

سؤال و طلب حاجت 
گاهی  یم و به بحث سؤال و طلب حاجت برسیم.  از این بحث بگذر
انسان توجه به خالق هستی پیدا می کند و حاجتی از خداوند دارد که 
خدایا! مســـأله من را حل و فصل کن، فالن مســـأله مرا در دنیا درست 

کن. کن، فالن مسأله مرا در آخرت درست 
این مســـأله مهم تر و پیچیده تر است؛ این نحوه از دعا و یا این نوع 

سؤال و حاجت، درجاتی دارد. 
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درجات طلب حاجت 
ســـؤال و طلب حاجت مراتبی دارد؛ درجه اول این اســـت که انسان با 
کند. مثـــاًل به زبان می گوید خدایا  گفتار دعا )طلب حاجت(  زبـــان و 
فـــالن چیز را به من بـــده! این را از من دور کن! آن را به من نزدیک کن! 

به تعبیر دیگر انسان با زبان خود از خداوند چیزی را بخواهد. 
گاهی طلب و خواســـتن از خداوند با نوشتن است. انسان دعایی 
که در دنیـــا یا آخرت  را می نویســـد و در آن نوشـــته از خـــدا می خواهـــد 
گاهی دعا  کند یا بالیـــی را دفع یا رفع نمایـــد.  چیـــزی را بـــه او عنایت 

نویس ها چنین دعاهایی می نویسند.
درجـــه بعدی، طلب حاجت با عمل و رفتار اســـت. به بیان دیگر 
دعای رفتاری و دعای عملی؛ یعنی چیزی که نیاز به کار و تالش دارد 
گر به آن سمت  که ا کار و تالش را انجام دهد و به آن ســـمت برود  باید 
نـــرود، نتیجه نخواهد داد. بطور مثال شـــما می خواهیـــد رتبه  خوبی را 
ید، باید درس بخوانید، دعای عملی داشـــته  در آزمون سراســـری بیاور
باشـــید یعنی اینکه باید درس بخوانید تا قبول شـــوید. نظام هستی بر 
پایه سبب و مســـبب است. یا مثال جامعه ای دچار مشکالت است، 
کوشش و  کار، عمل، تالش و  چگونه این مشـــکالت از بین می رود؟ با 

نظم و انضباط. به تعبیر دیگر دعای رفتاری و عملی.
کـــه بـــه آن دعای  درجـــه بعـــدی، درجـــه اســـتعداد و ذات اســـت 
اســـتعدادی می گویند که در بحث های عرفانی مطرح می شـــود با این 
که، ذات انســـان خواهان مســـائلی اســـت مثل اینکه انســـان  توضیح 
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قابلیت انسان شدن را داشت و خداوند هم حتما این را انسان آفرید، 
گربه و ســـگ قابلیت انسان شدن را نداشـــتند و لذا نتوانستند انسان 
که باید در  گربه شدند. این یک بحث سنگینی است  شوند و سگ و 

کنیم. فعاًل برای اینجا مناسب نیست.  جای خود مطرح 

معنای اجابت دعا 
کدام  که  بنده معنای اجابت دعا را توضیح می دهم تا مشخص شود 

یک از درجات دعا، چگونه اجابت می شود.
اجابـــت دعـــا به چـــه معناســـت؟ اســـتجابت به چه معناســـت؟ 
اجابت و اســـتجابت در واقع به معنای پاســـخ ســـخن یا عملی است 
کـــه در طرف مقابل مؤثر افتد و نتیجه بخش باشـــد. جواب من را داد، 
کرد و  که در من نفـــوذ  گفت  یعنی ســـؤالی پرســـیده شـــد و او ســـخنی 
نتیجه بخش بود و مشـــکل من حل شد یا من چیزی از کسی خواستم 
که  کرد  کاری از کسی خواستم، جواب داد یعنی رفتار و عملی  یا یک 

متناسب با او بود و نتیجه بخش بود و مشکل گشا شد. 
کنون که درجات سؤال و طلب حاجت را توضیح دادیم، کدام یک  ا
از آنها قطعا اجابت می شود؟ شرایط هرکدام از آنان به چه نحوی است؟
که در سؤال استعدادی و ذاتی  با تحلیل مباحث به این می رسیم 
که بحث عرفانی است، هر سؤال استعدادی و ذاتی قطعًا پاسخ داده 
گر مـــا در ذاتمان قابلیتی  می شـــود و مـــورد اجابت قرار می گیرد. یعنی ا

یم و داشتیم، آنها از طرف خداوند عنایت می شود.  دار
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کمـــال و فیض را  یافت  گـــر موجودی اســـتعداد در به بیـــان دیگر، ا
داشـــت و نقـــص در قبـــول قابل نبـــود در فاعل یعنی خداونـــد متعال، 
بخل و امساك نیست و او هر موجودی را که به استعدادی مجهز شود، 

به مقصد می رساند. 
درباره این قسم از دعا چنین آمده است که همه آنچه در آسمان ها 
ـــماواِت واألرِض؛1  ُه َمن ِفی الّسَ

ُ
و زمین انـــد، خـــدا را می خوانند؛ َیســـئل

ُکّلِ ما  ُکم ِمن  گرفتیـــد: وآتا نیز چنین آمده اســـت که هرچه خواســـتید 
َســـألُتموه؛2 یعنی هر چه را به لســـان اســـتعداد خواســـتید به شما داد، 
که با استعداد همراه نیست رد  وگرنه بســـیاری از ادعیه به لسان مقال 

می شود. 
مســـأله بعـــدی درباره ســـؤال حالـــی و فعلی اســـت. یعنـــی اینکه 
که ما تحقق می بخشیم، عمل می کنیم، زحمت می کشیم،  شـــرایطی 
یم، این نیز اجابت  کار انجام می دهیم و به سمت برآورده شدن می رو
که عالم، عالم سبب و مسبب است. خداوند این عالم را  می شود چرا
یکه همه مسائل، عوامل، اسباب و مسببات  منظم آفریده است بطور
به هم ربط دارند، عوامل باید دست به دست هم دهند تا یک معلولی 
که من می نشینم و فقط  اتفاق افتد. در نتیجه انسان نمی تواند بگوید 
یاد کند )دعای  دعـــای لفظـــی می کنم و از خدا می خواهم روزی مـــرا ز
زبانی( این نیازمند تهیه و فراهم کردن مقدمات است. حال مقدمات 

1 . رحمن / 29
2 . ابراهیم / 34
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کار و تالش کن! شرایط را فراهم  آن چیســـت؟ برخیز و زحمت بکش! 
که  کســـانی  یم  کنـــار بزن! به همیـــن خاطر در روایات دار کـــن! موانع را 
بـــدون تـــالش روزی بخواهند، دعای ایـــن افراد قبول نیســـت، اینطور 
که همه با  گر قرار باشـــد  نمی شـــود باید پا بشـــوید و زحمت بکشـــید. ا

که نظام عالم مختل می شود.  کارشان برسند  دعای لفظی به 
عالم، عالم نظم اســـت. عالم، عالم ســـبب و مســـبب است. لذا 
کـــه با عمل و رفتار اســـت یعنـــی در رفتار و عمل انســـان این  دعایـــی 
گر درست و کامل انجام گیرد و موانع  خواسته اش را تحقق می بخشد، ا
گفتار و یا حتی صرفًا  نباشـــد مورد اجابت اســـت وگرنه صرفًا با لفظ، 
با نوشـــتن انســـان بخواهد به جاهایی برســـد این امکان پذیر نیست.
گـــر فـــرد بخواهد که در یک مســـأله دنیوی به مقام اول برســـد باید  ا
کـــه بدون عمل و تـــالش و تمرین بنشـــیند و از  کند، نمی شـــود  تالش 
کنـــد. این نمی شـــود. باید  شـــب تا صبـــح ذکر بگویـــد و دعای لفظی 
تمرین و تکرار کند و زحمت بکشـــد، دوره ها را بگذراند تا بتواند به آن 
که خدایا مرا  کند  مقام نائل شـــود. انسانی بنشـــیند و فقط دعا لفظی 
که نمی شود! باید زحمت بکشد، درس  عاِلم و دانشـــمند کن. اینطور 
بخوانـــد، وقـــت بگذارد، تالش کند، از امور زائـــد برای خواندن درس و 

بحث بزند تا آنکه نتیجه حاصل شود.
دعای عملی خیلی مهم اســـت، اینکه دعای لســـانی و نوشتاری 
چـــه فوایـــد و برکاتـــی دارد، بعـــدا توضیح خواهـــم داد امـــا اصل قضیه 
ایـــن اســـت که انســـان بدانـــد، آن جاهایی که عماًل به ســـمت هدف 
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می رود، آن ها اســـت که می تواند انســـان را به نتیجه برساند یا احتمال 
قوی نتیجه خواهد داد وگرنه انســـان در خانه بنشـــیند و بگوید خدایا 
این دشـــمن متجاوز را از من دور کن! آیا این دعا قبول می شـــود؟ باید 
گر قرار بود فقط با دعـــای لفظی نتیجه حاصل  کنـــد. ا برخیـــزد و دفاع 

کریم فرموده است:  شود پس چرا قرآن 
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ين كرده،  تا مى توانيد در برابر آنها نيرو و اسب هاى آماده و ز
بسيج كنيد تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و ديگر 
دشــمنان را كــه آنهــا را نمى شناســيد و خــدا مى شناســد، 
بترســانيد و هــر چــه در راه خــدا انفــاق كنيد بــه تمامى به 

شما بازگردانده مى شود و بر شما ستم نمى رود. 

کنـــد، در مســـائل نظامـــی دفاع  در علـــم و دانـــش دفـــاع عالمانـــه 
نظامی کند. این طور اســـت که دشمن دفع می شود. مثاًل فرض کنید 
کس آســـیبی  گـــر زلزله بیاید هیچ  مـــن اینجا بنشـــینم و بگویم خدایا ا
که  کســـی نمیـــرد! این دعا چـــه زمانی قبـــول می شـــود؟ وقتی  نبینـــد! 
انســـان برخیـــزد و همت کند و خانه ها را درســـت بســـازد، برنامه ریزی 

1 . انفال / 60
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درســـتی داشته باشد، دولت باید به فکر مردم باشد، ملت باید به فکر 
خودشـــان باشند، عدالت باید برقرار شود تا نتیجه حاصل شود وگرنه 
یشـــتر زلزله هم مقاومت  شـــخصی خانه ای بســـازد که به اندازه چهار ر
که خدایا این خانه را از زلزله  کند  نداشـــته باشـــد بعد بنشـــیند و دعا 
کردن، ثوابی را به  که با دعا  یشتری محفوظ بدار! درست است  شش ر
انســـان می دهند اما این دعا در بیشتر موارد نتیجه نخواهد داد! البته 

که سر جای خود باید بحث شود.  استثناهایی دارد 
امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود:

 َوَتٍر؛1
َ

اِمي ِبل َكالّرَ  َعَمٍل 
َ

اِعي ِبل
َ

الّد
ى اســت كه  درخواســت كننده بدون عمل مانند تيرانداز

كمانش بدون زه باشد.

گــــربــــیعمــــلخوانــــدخــــدارا کســــی

را دعــــا زو دارد چشــــم اجابــــت

گشــــاده بــــر  در بــــرخ موقــــع بــــی بــــه

نهــــاده نــــاوك زه دون را کمــــان

کمانبســــت کسبر زهمحکــــمهــــرآن

هدفقلبوجگرخست خدنگشاز

آرد کــــه هــــر را خــــدا خــــود  از رضــــا

پــــیفشــــارد نیــــكومحکــــم را عمــــل

1 . نهج البالغه )صبحی صالح(، حکمت 337
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ســــر کشــــد بــــر آرزویــــش نهــــال

پــــر تــــا تیــــر برنشــــاند را هــــدف

دعـــای بدون عمل مســـتجاب نمی شـــود، البتـــه ثواب به انســـان 
کردی بیا این ثوابت. ولی بعضی  می دهند. در آخرت می گویند دعـــا 
وقت ها ممکن است حتی ثواب هم ندهند و بگویند مگر مسخره کرده 
بودی! تو می خواستی فالن اتفاق نیفتد، پا می شدی عماًل مقدماتش 

که مسخره من و شما نیست!  را فراهم می کردی. نظام هستی 
که در حضور  که به شخصی  از امیر مؤمنان؟ع؟ روایت شده است 
گفـــت: اســـتغفراهلل، فرمودند: مـــادرت به عزایت بنشـــیند.  حضـــرت 
می دانی استغفار چیست؟ استغفار درجه بلند مرتبگان بوده و شش 

شرط دارد:
که هیچ گاه آن  اول - پشـــیمانی از گذشـــته. دوم - تصمیم بگیری 
کـــه حقوق تمام مخلوقـــات را ادا کرده تا  را انجـــام ندهی. ســـوم - این 
که خداوند را ســـبکبار دیدار نمایی. چهارم - تمام واجباتی را  جایی 
که از مال حرام  کرده ای جبـــران نمایی. پنجم - گوشـــتی را  کـــه ضایع 
روییده با اندوه ذوب کرده تا پوســـت به اســـتخوان بچســـبد و گوشت 
جدیدی به وجود آید. ششم - رنج فرمان برداری را به جسم بچشانی، 

گناه را به آن چشانیده ای. که شیرینی  گونه  همان 
و در این هنگام بگو: استغفراهلل.1

1 . نهج البالغه )صبحی صالح(، حکمت 417
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گـــر عمـــل نکنیـــم در بیشـــتر مـــوارد طلـــب حاجتمـــان قبول  بلـــه ا
نمی شود. 

گفتار نقل  کتاب بیســـت  عبارتـــی را از مرحوم اســـتاد مطهـــری در 
که خواندنی  کتاب بحثی را دربـــاره دعا دارند  می کنم. ایشـــان در این 
گفتار ایشان  گفتار و بیست  اســـت. همه آثار ایشان خوب اســـت. ده 
هـــم خیلـــی خـــوب اســـت. آن را بخوانیـــد و ایـــن قســـمت دعـــا را هم 

بخوانید. ایشان می گویند: 
که واقعًا مظهـــر حاجت باشـــد؛ در موردى  شـــرط دیگر این اســـت 
که انســـان دسترســـی به مطلـــوب نـــدارد، عاجز اســـت، ناتوان  باشـــد 
کلید حاجتی را به دست خود انسان داده و او  گر خداوند  اســـت. اما ا
کفـــران نعمت می کنـــد و از به کار بردن آن کلید مضایقه دارد و از خدا 
ى  کننده اســـت به رو می خواهد آن درى را که کلیدش در دســـت دعا
کار بردن کلید را از دوش او بردارد، البته چنین  او باز کند و زحمت به 

دعایی قابل استجابت نیست.
گونه دعاها را نیـــز باید از نوع دعاهاى مخالف ســـنن تکوین  ایـــن 
که خداوند  قرار داد. دعا براى تحصیل توانایی است. دعا در صورتی 
توانایـــی ]دســـت یافتن به [ مطلـــوب را به انســـان داده اســـت از قبیل 
طلب تحصیل حاصل اســـت. لهذا پیشـــوایان دیـــن فرموده اند: پنج 
که  کس  که دعاى آنها مســـتجاب نمی شود: یکی دعاى آن  دسته اند 
زنی دارد که او را اذیت می کند و از دست او به تنگ آمده و تمکن دارد 
کـــه مهر او را بپردازد و او را طالق بدهد، اما طالق نمی دهد و پیوســـته 
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می گویـــد: خدایا مرا از شـــر این زن راحت کن. دیگر کســـی که برده اى 
کرده و باز هم او را نگه داشـــته و می گوید: خدایا مرا  که مکرر فرار  دارد 
از شر او راحت کن، در صورتی که می تواند او را بفروشد. سوم کسی که 
کج مشـــرف به سقوط عبور می کند و می بیند عن قریب  کنار دیوار  از 
که خدا  ســـقوط می کند، اما او دور نمی شـــود و پیوســـته دعـــا می کند 
که مالش را به دیگرى قرض داده  کســـی  کند. چهارم  جان او را حفظ 
اما کوتاهی کرده و شاهد نگرفته و پولش بدون سند پیش طرف مانده 
که پولش  و او نمی دهد و این پیوسته دعا می کند و از خدا می خواهد 
که تا ســـند  که از اول در اختیار خود او بود  را به او برگرداند، در صورتی 
و شـــاهد نگیرد آن پول را به قرض ندهد. پنجم کســـی که در خانه اش 
ُهـــّمَ اْرُزْقنی 

َّ
کرده و پیوســـته می گوید: الل کار و کســـب را رها  نشســـته و 

خدایا به من روزى برسان.
که منحصر به این پنج مورد نیســـت. این پنج مورد  بدیهی اســـت 
که از راه  که انسان تمّکن دارد  به عنوان مثال آورده شده براى مواردى 
عمل و تدبیر به هدف و مقصد خود برسد و معذلك کوتاهی می کند و 
می خواهد دعا را جانشـــین عمل قرار دهد. خیر، این طور نیست. دعا 
که جانشین عمل شود. دعا مکّمل  در نظام خلقت براى این نیســـت 

و متّمم عمل است نه جانشین عمل.1

1 . مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 23، ص 790
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کار و تالش  نقش دعا هنگام 
کار و تالش نتیجه بخش است ما  که  حال یکی بگوید: یعنی آنجایی 

کمک زبانی نخواهیم؟ دیگر از خداوند 
کار، تالش،  که چـــرا نخواهیم؟! ما باید دنبـــال  جواب این اســـت 
که دست من و  کوشـــش خودمان باشـــیم منتها همه عوامل  زحمت و 
شما نیست. آن مقداری که دست من است با کمک و با توکل بر خدا 
که  کارها را انجام می دهم، زحمت می کشـــم، یکســـری امور است  آن 
که من به دنبالش  دســـت من و شما نیســـت و نمی دانیم این معلولی 
یســـت تا عامل دارد، من همه ســـعی ام  هســـتم، صد تا عامل دارد، دو
کنـــم ولی ممکن اســـت که عامل  ایـــن اســـت که این عوامـــل را فراهم 
صد و یکم هم باشـــد، صد و دوم هم باشـــد یا همین فراهم کردن صد 
عامل هم باالخره باید به عنایت و کمک خداوند باشد. اینها را دعای 

لفظی می کنم ولی سعی و تالش هم می کنم.
در واقـــع مفهـــوم دعای لفظی درخواســـت فراهم شـــدن اســـباب و 
که  که از دایره قدرت انســـان بیرون است. آن مقداری  عواملی اســـت 
دست من است باید آنها را با توکل بر خداوند انجام دهم و از او بخواهم 
که دست من  کمال انجام دهم. آن مقدار  کند تا به نحو  کمک  که مرا 
نیست از او بخواهم که او فراهم کند تا این که زحمت هایی که بحول 

اهلل می کشم نتیجه بخش باشد. 
عالوه بر این، ســـؤال لفظی، دعـــای لفظی و طلب حاجت لفظی، 
خـــودش ذکر و یاد خدا اســـت. به یاد خدا بودن در همه حال اســـت. 
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کار و تـــالش هســـتم، او را نیز یاد  کـــه من دنبـــال  یعنـــی در عیـــن حال 
می کنم، چون همه چیز من از اوســـت، چون همه هســـتی از اوســـت، 
چون خداشناســـی، جهان شناسی و انسان شناسی من اینگونه است 
کـــه مـــا بـــه او محتاجـــم و از او مـــدد می گیریـــم. این خشـــوع و خضوع 

می آورد. 
کوشـــش به سمت هدفم می روم در  که من با تالش و  در عین حال 
همـــان حال خداوند را هم یـــاد می کنم که خدایا توانم را بیفزا! عواملی 
کمک من بیاور! اینها آرامش بخش است.  که دست من نیست، به  را 
یک بار اســـت انســـان فقط بـــه خـــودش اعتماد می کنـــد، فقط به 
که به قدرت بی نهایت تکیه  خودش تکیه می کند، یک بار هم اســـت 
می کند، پشـــتوانه اش قدرت بی نهایت هســـتی اســـت. ایـــن معرفت 
گرایی اســـت. باالخره یک  زاســـت، این یک جـــور دعاها تلقیـــن خدا
کسی شـــما را پشتیبان است، آن هم  کســـی شما را حامی است، یک 
چه پشـــتیبانی! حقیقت هســـتی! با او در ارتباط هستی و به کمک او 
ی، این معرفت افزا و رشد آور است. این به سمت  کارها می رو ســـراغ 
عمـــل دعـــوت می کند چون خـــودش فرموده: بـــرو من هســـتم، برو من 
کمکت می کنم، برو من بیشتر حمایتت می کنم، توکل به من کن! این 

حال و این یاد، انگیزه را باالتر می برد و نا امیدی را دور می کند. 
کرد  گر یک جایی نتوانســـت، یک جایی تالش  چنین شـــخصی ا
که من از خدا خواستم و همه زحمت ها  اما به نتیجه نرسید، می گوید 
گر نشـــد حتمًا خیری  را هم در حد خودم به کمک خداوند کشـــیدم، ا
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بود، حتمًا صالح و شرایطی بود، نا امید نمی شود، زندگی اش را به باد 
نمی دهـــد و طـــوری رفتار نمی کنـــد که به پوچی و پـــوچ گرایی منتهی 

شود.
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بــه ســود  كــه آن  بســا چيــزى را ناخــوش داشــته باشــيد 
يان  شماست و بسا چيزى را دوست داشته باشيد كه به ز

شماست، و خدا مى داند و شما نمى دانيد.

کار و هدف می رود نتیجه داد خدا  انســـانی که خدا را دارد، دنبال 
را شـــکر می کند نتیجه نداد نا امید نمی شـــود. می گوید من چون خدا 
گـــر او نداد و  کردم ا را دارم از خـــدا خواســـتم، در حد خـــودم تالش هم 
کـــه فقط دنیا نیســـت!  گـــر نشـــد در آخرت جبـــران می شـــود. زندگی  ا

که فقط در دنیا نیست.  استجابت هم 
کـــه در روز  گاهـــی اســـتجابت در آخرت اســـت. در روایت اســـت 
کـــرده و در دنیا به اجابت نرســـیده  قیامـــت اجـــر دعاهایی که انســـان 
را می دهند. یک ســـری مســـائلی را آنجا خداوند به بنده خود عنایت 
گوارا اســـت که آن بنده آرزو می کند که  می کند که به قدری شـــیرین و 
کـــه همه را در اینجا به  ای کاش هیـــچ دعایی در دنیا قبول نشـــده بود 

من می دادند.
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این یک خبر اســـت یعنی در واقع انســـانی که با خداوند در ارتباط 
کار و تـــالش و هـــدف مـــی رود، دارد روح و روانـــش را  اســـت و دنبـــال 
که ساخته، مواجه می شود و لذا  می ســـازد و در آخرت با آن چیزهایی 

کاش آنجا نبود و همین جا بجایش پاداش می گرفتم. می گوید ای 
که االن زحمت  گاهی هم استجابت با تأخیر است. ممکن است 
بکشـــید اما بیســـت ســـال دیگر جواب دهد. االن از خدا بخواهید اما 
بیســـت ســـال دیگر جواب دهد، این عیبی ندارد. شرایط و خاصیت 
که ما خدا  دنیا همین اســـت. همه چیز آنی نیســـت! مهم این اســـت 
را داشـــته باشـــیم و نـــا امید نباشـــیم. ما با یـــاد و کمـــک خداوند کار و 

کنیم.  گذار  تالش مان را بکنیم و نتیجه را به خداوند وا
کت  حضرت موسی؟ع؟ و حضرت هارون که برادر ایشان بود، هال
کردند. یعنی هم از خداوند با زبان  فرعون و نجات بنی اسرائیل را دعا 
کردند. خداوند هم می فرماید  گفتار خواســـتند و هم در رفتار مبارزه  و 
که دعایشان اجابت شد. در روایت است که بین دعای آنها و اجابت 
که قرآن می فرماید اجابت شـــد. این  چهل ســـال فاصله بود در حالی 
کیهانی و نظام هســـتی اصاًل  یاد اســـت، در این نظام  عددها برای ما ز
چهل ســـال چیزی نیســـت، اصاًل کل عمر انسان چیزی نیست. اینها 
که خدا  کسی  گرنه برای  یاد است و  که فقط دنیا می بیند ز کسی  برای 
می بینـــد و خدا می داند و آخـــرت و ابدیت می بیند، چیزی نیســـت. 
گر کل این هفتاد ســـال دنیا را در مشـــکالت باشـــد، باز هم نا امید  او ا
نیســـت و همچنـــان زحمت و تالش می کند تا به نتیجه برســـد. چون 
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روزی از این زندان دنیا به در خواهد آمد و وارد بهشـــت و رضوان الهی 
خواهد شد. 

البتـــه اینها بر اســـاس همان مبنایی اســـت که بایـــد در جای خود 
که خدا باور نیست و انسان شناسی اش،  کســـی  حل شـــود وگرنه برای 
الهی نیست به درد نمی خورد، بلکه خنده آور است! به همین جهت 

انبیا را مسخره می کردند!
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هيــچ پيامبــرى برايشــان نمى آمــد جــز آن كه او را مســخره 
مى كردند.

که می زنید بر اســـاس مبنای  که ایـــن حرف هایی  گـــر یکی بگوید  ا
دینی است، برای کسی که به اینها باور نداشته باشد، چه می گویید؟
ید آزمایش و امتحان کنید. آمار بگیرید. همین روان  می گوییـــم برو
گرایش های  که ما شـــنیدیم می گویند  شناسان و مشـــاوران تا آنجایی 

معنوی و دعاها در روح و روان و آرامش انسان مؤثر است. 
یکی از مســـئوالن مرکز مشاوره دانشـــگاه تهران تشریف آورده بودند 
دانشکده ما، خودشان تصریح کردند که با توجه به رصدهایی که شده 
یم، در بین دانشـــجویان  که دار گرفتیم و آن مراجعانی  که  و آمارهایـــی 
که اهل دعا، عبادت و نماز هســـتند، شـــرایط بهتری نسبت  کســـانی 
گرچه مشـــکالت آنها با دیگران  که چنین نیســـتند دارند  بـــه دیگرانی 
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ی و چه بســـا بیشتر اســـت ولی به لحاظ نا امیدی، اوضاعشان  مســـاو
بهتر است، روانشان آرامش بیشتری دارد، سالمتی بیشتری دارد. 

شـــما بخواهید متوجه شـــوید دعـــا و ارتباط با خدا چـــه تأثیری در 
که در آمار  ید، باید ببینید  روح و روان انسان دارد، باید به سراغ آمار برو
کارهای مغز و  که  کســـانی  از دیدگاه روان شناســـان و روان پزشـــکان و 
که اتکا  کسی  اعصاب می کنند این مسأله چگونه است؟ باالخره آن 
به قدرت بی نهایت الهی می کند و سراغ کاری می رود با کسی که اتکا 

کار می رود، متفاوتند یا نه!  نمی کند و دنبال آن 
که حداقل روزی ده  که خیلی برجسته است نقل شده  از پزشکی 
دقیقه دعا کنید این برای مغز بسیار مفید است. کاری ندارم که واقعًا 
مفید اســـت یا نه! ولی باالخره این نقل ها خودش نشانه است، نشانه 
کید دین اســـت و  که هم مورد تأ کار و تالش  از اینکـــه رفتن به ســـمت 
گر با تکیه بر قـــدرت بی نهایت خداوند و  کید عقل اســـت ا هـــم مورد تأ
با اعتماد بر او باشـــد نتیجه اش در آرامش و آســـایش روح و روان بیشتر 

خواهد بود.
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گفتار دوم؛ شرایط و موانع اجابت دعا

برخی از شرایط و موانع
ابتـــدا به طـــور اجمالـــی شـــرایط و موانع دعـــا را عرض می کنم ســـپس 

توضیحات بیشتری ارائه می کنم.
که دعا حقیقی باشد و حقیقت دعا وقتی  اولین شـــرط این است 
محقق می شود که دعا کننده مصلحت خود را طلب کند. دعا وقتی 
کند  که حقیقی باشد؛ یعنی انسان واقعًا آن را طلب  مستجاب است 
گر به او بگویند  و انســـان جز مصلحت واقعی خود چیزی نمی طلبد. ا
کـــه از خدا طلب  کـــه خواســـته ات به صالح تو نیســـت و مثاًل فرزندی 
کافر می شـــود و تو را نیز با خود به جهّنم می کشـــاند یا ماشین  می کنی، 
کـــه می خواهی مایه عـــذاب تو می شـــود، چنین خواســـته ای  و مالـــی 

نخواهد داشت. 
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پس بر فرض روشـــن شدن باطن نادرست آن خواسته، هیچ گاه آن 
که  کرده اند  را نمی خواهـــد. به همین جهت برخی از بزرگان ســـفارش 
شایســـته اســـت انســـان در دعا چیزی را به خداوند پیشـــنهاد ندهد و 
گـــر هم چیزی می خواهد همـــراه خیر و صالح  تعییـــن تکلیف نکند. ا

بخواهد. 
گر  دومین شـــرط مهم دعا اخالص و فقط خدا را خواندن اســـت. ا

کسی غیر خدا را خواست، تضمینی برای قبول شدن دعا نیست. 
کسی که از لحاظ اعتقاد و باور درونی، هم خدا را منشأ اثر و قدرت 
کار و قدرت خودش را، دعای او خالص نیســـت و وعده  بدانـــد و هم 
اجابت به چنین دعایی داده نشـــده است و ممکن است مستجاب 
نشـــود، چنان که دلیلی بر ضرورت اجابت نشـــدن آن وجود ندارد، چرا 

که خداوند متعال همگان را از فضل خود بهره مند می کند. 
اما موانع اســـتجابت دعـــا یکی توجه به غیر خداوند اســـت. چون 

یا و امثال آن دعا را باطل می کند.  دعا عبادت است و در آن نیز ر
که دعا با جانش نیامیخته بلکه برای او حرفه و عادت شده  کسی 
که پس از هر نماز مثال دعا می خواند و همراه با حاجتی  اســـت طوری 
کـــه از خدا می طلبد به اســـباب و علل مادی و عادی نیز مســـتقاًل دل 
خوش اســـت، در حقیقت خـــدا را اصاًل نخوانده یا خالصًا نخواســـته 
که تنها خـــدا را می خواند و فقط بـــه آنچه نزد  اســـت؛ بر خالف کســـی 
اوســـت اطمینان دارد؛ اســـباب و علل مادی و عـــادی را هم به فرمان 

خدا می داند!
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دومیـــن مانع دعا، به مصلحت داعی نبودن اســـت. واقعیت این 
است که فقر یا بیماری مطلوب و خوب نیست ولی گاهی برای نجات 
که به  از خطر مهمی دارای مصلحت نسبی است. ماجرای آن کشتی 
وســـیله حضرت خضر علیه السالم معیوب شد از همین َقبیل است. 

کشتی سالم می ماند، به غارت می رفت.  گر آن  ا
کافی به خداوند است. کسی  ســـومین مانع دعا نداشـــتن معرفت 
که شـــناخت صحیح از خداوند ندارد، خدا را در ردیف ســـایر علل و 
وســـایط خود قرار می دهد و می گوید که خدا و خلق! خدا و مقام! اول 
خدا ســـپس فالنی! اما کســـی که خدا را به طور صحیح می شناســـد، 

می گوید: مؤثری جز او نیست! اول و آخر و ظاهر و باطن اوست!  
مانع دیگر، دعای بدون تالش اســـت. نظام هســـتی، نظام تالش و 
گرفت.  کار  کوشش است و برای رسیدن به مطلوب باید وسایلی را به  
دعـــای بدون تـــالش نافذ نیســـت. حقیقـــت دعای بـــدون عمل این 
که  کن« در حالی  که »خدایا سّنت خود را تغییر ده و آن را باطل  است 

خداوند سنتش را تغییر نمی دهد. 
کار خویش، با خلوص دعا و توحید در آن  از ســـوی دیگر، تکیه بر 
منافات دارد. توحید در دعا یعنی انســـان وسایل را به اذن خداوند به 

گیرد و فقط از او مطلوب را بخواهد.  کار 
که از تفســـیر بســـیار خوب تســـنیم استفاده  این اجمال قضیه بود 
که برای اینکه دعا به نتیجه برسد  کردم. اما توضیح بیشـــتر این است 
کرد. مثال را چندین بار  کرد و موانع را باید برطرف  شرایط را باید فراهم 
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کردم و دوباره هم تکرار می کنم:  تکرار 
کار و تالش کردن است  دعایی که شـــرطش دنبال اسباب رفتن و 

کار و تالش، نتیجه نخواهد داد.  بدون دنبال اسباب رفتن و بدون 
که در آن خلوص نباشد، نتیجه نخواهد داد.  دعایی 

دعایـــی که در آن ضایع شـــدن حق الناس باشـــد، نتیجه نخواهد 
داد. 

گناه باشد نتیجه نخواهد داد.  که برای  دعایی 
دعایی که خالف نظام عالم و آفرینش باشد مستجاب نمی شود. 
کنید یک نفـــری برود خـــودش را از ســـاختمان ده طبقه به  فـــرض 
که خدایا من را ســـالم نگه دار! سیســـتم  کند  کنـــد و دعا  پاییـــن پرت 
نظام آفرینش این طور نیســـت! یعنی دعا باید با شـــرایط باشد و موانع 

برطرف شود. 
کـــه معجـــزات چه هســـتند؟ اینکـــه پیغمبـــری یا  شـــاید بگوییـــد 
معصومـــی دعـــا می کند و اتفاق خـــارق العاده می افتد ایـــن معجزه یا 

کرامت است. اینها چه می شود؟ 
که اواًل معجزه، خرق عادت عادی است، نه  پاســـخش این است 
خرق ســـنت الهی! ثانیًا بـــرای اهداف مهمتری ماننـــد هدایت انجام 
می گیرد! ثالثًا معجزه و کرامت یک در میلیون، یک در ده میلیون اتفاق 
می افتد. هیچ زمان اســـتثنا و نادر اصل و قاعده نمی شود. ما همیشه 
بـــه امیـــد یک در میلیون بنشـــینیم؟! ایـــن را روایات ما نفـــی کرده اند. 
گفتند،  گفتند، موانع و مســـایل را  گفتند اینگونه نباشـــید، شـــرایط را 
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مـــا با دعا به ســـمت خدا رو می کنیم اما اینها شـــرایط و مســـائل دارد.
کل نیســـتم، خیلی چیزها  که عقل  گاهی مصلحت نیســـت. من 
را دنبالـــش می روم، شـــرایطش را فراهم می کنم، از خدا هم می خواهم، 
بارهـــا و بارها هم می خواهـــم، اما در واقع مصلحت نیســـت. این چه 
زمانی مشـــخص می شـــود؟ شاید چند سال بعد، شـــاید بعد از مرگم و 
در آخرت مشـــخص شود، شاید هم اصال مشخص نشود. باالخره قرار 
نیســـت که هر چیزی که من در این نظام هستی بخواهم برآورده شود! 
گر اینگونه باشد هشت میلیارد انسان، هر انسان آرزوها، خواسته ها و  ا
خواهش هایی دارد، نظام آفرینش به هم می ریزد! قرار نیســـت در دنیا 
هر کســـی هر چیزی بخواهد، برایش بدهند. این باید به مصلحت فرد 

کل سیستم و نظام آفرینش باشد.  و به مصلحت 
گر قرار باشد  به طور مثال یکی از مشـــکالت، همین مرگ هاست. ا
که با این دعاها، مرگ و میرها از بین برود، یعنی باید هیچ کس نمیرد، 
گر اینطور باشـــد سیستم عالم به هم  کنند! ا همه مریض ها شـــفا پیدا 
می ریزد که این شـــدنی نیســـت. ما باید با دعا طوری برخورد کنیم که 

که هدف دعا و طلب حاجت چیست؟  بفهمیم 
البته ممکن اســـت یک بیماری با همین دعا شـــفا پیدا کند همه 
که حتمًا  اینها سر جای خودش درست و خوب است اما این نیست 
که با اجابـــت همه آنها، نظام عالم  باید همه دعاها پذیرفته شـــود چرا

به هم می ریزد. 
که بر خودش و اســـباب  که انســـان موحد بداند  عمده این اســـت 
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کار و تالش مـــی رود و زحمت  که دنبـــال  تکیـــه نکنـــد و در عین حال 
می کشـــد از خدا بخواهد و به خدا امیدوار باشـــد و همه چیز را از خدا 

بداند. 
حضـــرت یوســـف؟ع؟ در درون چـــاه از خداونـــد طلـــب نجـــات 
می کند اما طناب را هم می گیرد و از چاه بیرون می آید. همین تمسک 
یســـمان در حد وسیله به دســـتور خدا و به دستور عقل بوده  گرفتن ر و 
که برخی مسائل دست  اما باز هم امیدش خدا اســـت. درست است 
کاروان،  خودش اســـت، اما خیلی از مســـائل دســـت خودش نیست. 
تشـــنگی آنها، نیاز آنها به آب و خیلی مسائل دیگر دست یوسف؟ع؟ 
گر طنابی  کند و ثانیًا ا که اواًل دعا  نیســـت. ایشـــان تا این حد می تواند 

آویزان شد بگیرد.
کار مناســـب و متناســـب با آن دعـــا را انجام  کنیم و  مـــا بایـــد دعا 
دهیـــم؛ یعنی برای اصالح بهداشـــت، اقتصاد، فرهنگ، سیاســـت و 
هر تغییر و تحولی، باید زحمت بکشـــیم، کار و تالش کنیم، شـــرایط را 
یم و از خدا  فراهـــم و موانع را برطرف نماییم و با توکل بـــر خدا پیش برو
کنیم و آن  که زحمت می کشیم بهتر عمل  بخواهیم در همین مواردی 
چیزهایی هم که دســـت ما نیست، آنها را هم از خدا بخواهیم به مدد 

ما برساند.
حضرت علی؟ع؟ دیدند که یک شـــخص اعرابی شـــترش مریض 
اســـت. حضرت فرمودند: چرا این شـــتر را مـــداوا نمی کنی؟ آن اعرابی 
گفت با  که با چه مداوا می کنی؟  که می کنم. حضرت فرمودند:  گفت 
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گر  دعـــا. امام فرمودند: با دعـــا، فالن مقدار از فالن دارو را بگذار.1 مثاًل ا
بدنش زخم شد این دارو را با دعا بگذار. 

دعای بدون عمل
که ما دنبال اسباب، تالش  کسی بگوید: آیا امکان دارد  ممکن است 
کنیـــم و به نتیجه  کتفا  کتبـــی ا یـــم و به دعـــای لفظی یا  کوشـــش نرو و 

برسیم؟ 
بنده از آن شـــخص، یک ســـؤال می کنم. آیا پیغمبر اســـالم؟ص؟ یا 
دیگر پیامبران؟مهع؟ در گوشـــه ای می نشســـتند و با دعا مردم را هدایت 
گـــر چنیـــن بـــود پس چـــرا این همـــه مصیبت و ســـختی  می کردنـــد؟ ا
کشیدند؟ چرا این همه اذیت دیدند؟ همه اینها یعنی که شما با توکل 

کار مناسب و متناسب انجام بده.  کن و  بر خداوند نیرو بگیر و دعا 
گـــر دعـــا بدون عمـــل نتیجه مـــی داد، امـــام حســـین؟ع؟ در منزل  ا
کـــه یزید و دســـتگاه بنی امیـــه از بین برود.  می نشســـت و دعـــا می کرد 
ایشان باید بپا خیزد، خون بدهد تا اینکه جامعه بفهمد که چه اتفاقی 
افتاده اســـت، در عین حال در آن مســـیر هزاران بار هم دعا می کند اما 

باید عمل متناسب صورت بگیرد. 
گر در جایی و در شـــرایطی چیزی از دست انسان خارج بود  حاال ا
کرامتی ظاهر شد، اینها موارد  کرد و  کرد و شفا پیدا  و شـــخص دعایی 

استثنایی است. 

1 . التفسیر الکاشف، ج1، ص288
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گر با دعای لفظی نتیجه ای حاصل شـــد اینها یک در میلیون  یـــا ا
که یک در میلیون را نمی توانیم به همه موارد تعمیم دهیم،  اســـت، ما 
نمی توانیـــم اســـتثنا را اصـــل و قانون قـــرار دهیم و بگوییـــم همه اینطور 

کنند، این غلط است.  برخورد 
ما نباید مردم را بیخودی امیدوار کنیم به اینکه شـــما این را بخوان 
یا بنویس حتمًا و قطعًا نتیجه را می دهد! نه خیر اینطور نیســـت، شما 
ید دعـــا را بخوانیـــد و کار و  یـــد ایـــن را بخوانیـــد، وظیفه دار وظیفـــه دار
کنـــار بزنید و  کـــه می توانید انجـــام دهید، موانع را  کوشـــش را تا جایی 
گر نتیجه هم نداد، نا امید نشوید. چون هدف  کنید، ا شرایط را فراهم 
کشـــیدی، هدف اصلی این است  اصلی این نیســـت، تو زحمتت را 
یم، مهم این است که من به سمت کمال  که ما به ســـمت خداوند برو
گـــر در دنیا به  که وصال الهی اســـت بروم و به لقاءاهلل برســـم. ا نهایـــی 
دنبـــال مالی، مقامی، لذتی و ســـودی رفتم اما به نتیجه نرســـیدم مهم 
که بگوید اصل خداست، تو به آن سمت بیا.  نیست، اصاًل دین آمد 
کل آفرینش هم این دنیا  همه وجود انسان این بدن و مغز  نیست، 
نیســـت. در دنیا ده سال، بیست ســـال، هفتاد سال زندگی می کنی و 
بعد به ســـمت ما می آیی. دنیا سیســـتم خودش را دارد تالش خودش 
را دارد، مقداری می رســـی، مقداری هم نمی رسی، هیچ دنیاطلبی به 
گر هم برسد یک در میلیون، یک  همه دنیا نرســـید و نمی تواند برسد، ا
کوتاهی  در میلیارد اســـت ولی با این وجود، بهره منـــدی اش در مدت 

است.
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دنیـــا محدود اســـت و امور با هـــم تزاحم دارد. اینهـــا را ما باید تفکر 
کنیـــم تا بدانیم تفاوت اینکه یک انســـان موحد وقتی دعا می کند و در 
ایـــن دنیا زندگی می کند با یک انســـان غیر موحدی که دعا نمی کند و 

در این دنیا زندگی می کند در چیست؟
انسان موحد در دل این دنیا خدا را دنبال می کند، رشد معنوی اش 
را دنبـــال می کنـــد، قصد رفتن به ســـمت خدا را دارد، مســـائل معنوی 
گرفتار همیـــن ظواهر و  را دنبـــال می کنـــد، اما انســـان غیر موحد فقـــط 
لذت های دنیا است. انسان موحد از همین لذت ها هم در چارچوب 
بهـــره می بـــرد و در همین لذت هـــا هم خدا را دنبال می کند اما انســـان 
گر به همین ها نرســـد،  غیر موحد همین لذت ها را مســـتقل می بیند و ا

افسرده، نا امید و بیچاره می شود.

دعا و مسأله قضا و قدر
گر قضا و قدر الهی قرار اســـت اتفاق بیفتد پس  کـــه ا گر کســـی بگوید  ا
گر قرار است اتفاق نیفتد، دعا چه نقشی دارد؟ دعا چه نقشی دارد و ا
جوابش این است که ابتدا باید بدانیم قضا و قدر به چه معناست؟ 
قضا در اصل به معنای حکم و فرمان و قدر به معنای اندازه گیرى 
اســـت. منظور از قضا و قدر تکوینی این اســـت که هر حادثه، پدیده و 
ت به 

ّ
ت و اندازه اى دارد، نه چیزى بدون عل

ّ
هر موجودى در عالم، عل

وجود می آید و نه بدون اندازه گیرى معّین.
کنیـــد ســـنگی پرتـــاب می کنیـــم و شیشـــه اى می شـــکند،  فـــرض 
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که می گوییم  تی دارد، این 
ّ
که عل شکســـتن شیشـــه یك حادثه اســـت 

ـــت اســـت، »قضـــاى تکوینـــی« اســـت و به طور قطـــع میزان 
ّ
داراى عل

کوچکی و بزرگی ســـنگ، قّوت و  شکســـتگی و انـــدازه و حدود آن بـــه 
فشـــار دســـت، نزدیکی و دورى فاصله، وزش و عدم وزش باد و مانند 
ت آن، همان 

ّ
اینها بســـتگی دارد؛ ارتباط حادثه فـــوق، با چگونگی عل

»قـــدر تکوینـــی« می باشـــد. بنابراین بـــه طور خالصـــه قضا و قـــدر، به 
ت و معلول است.

ّ
رسمّیت شناختن قانون علّیت و نظام خاّص عل

که حکم و فرمان در جهان تکوین همان انجام دادن  روشن است 
گیرد  یك موضوع است، خواه این کار بدون واسطه )بالمباشرة( انجام 
یا با واســـطه )بالتســـبیب(، بنابراین قضاى الهی تمام کارهایی است 
که بـــه فرمان خداوند در جهان هســـتی صورت می گیـــرد، خواه بدون 
ت و معلول، و قدر الهی نیز 

ّ
واســـطه باشـــد و یا با اســـتفاده از نظام عل

اندازه گیرى این حوادث در عالم تکوین می باشد.
ـــد یـــك فرزنـــد از ترکیب نطفه پـــدر و مـــادر یك فرمـــان تکوینی 

ّ
تول

و قضـــاى الهـــی محســـوب می شـــود، و لحظه تولـــد و چگونگـــی آن و 
کودك، قدر الهی است. مشّخصات 

گر دعا شود  قضا و قدر الهی چه بســـا بســـتگی به دعا دارد، یعنی ا
گونه ای  گر دعا نشـــود به  یـــک جور قضا و قدر الهی محقق می شـــود و ا

دیگر محقق می شود. 
که آیا خداوند از ازل، این را می دانســـت؟ پاســـخ  گر ســـؤال شـــود  ا
کرد  که ما اختیـــارًا چه خواهیم  می دهیم بلـــه، خداوند از ازل می داند 
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که قرار اســـت  کرد. از ازل می داند  که اختیارًا چه نخواهیم  و می دانـــد 
دعایی اتفاق بیفتد یا نیفتد! باالخره دعا ممکن است که رد بال کند، 
که دســـت ما نیســـت، از ما دور  که آن چیزهایی را  دعا ممکن اســـت 

کند.
گر پرسش شود که اینها را از کجا می فهمیم؟ می گوییم که ما اینها  ا
کســـی به دین اعتقادی نداشـــته باشـــد یک  گر  را از دین می فهمیم و ا
که قباًل عرض شـــد، او باید با آثار معتبر در مورد  بحث مبنایی اســـت 
که ما به متون دینی مثل  کار و تحقیق کند ولی در ایـــن فضایی  دیـــن 
قرآن و روایات معتبر به شـــرط نگاه تخصصی اعتماد داشـــته باشـــیم 
گر کسی صدقه بدهد  گر کســـی دعا کند ممکن اســـت رفع بال شود، ا ا
گر کســـی صلـــه رحم کند ممکن اســـت  ممکن اســـت رفع بال شـــود، ا
رفع بال شود یا ممکن اســـت جلب منفعت شود. اینها واقعیت هایی 

که ما از متون دینی استفاده می کنیم. است 
یم که مثاًل صد عامل باید دست به  به بیان دیگر در متون دینی دار
کند. مثال پنجاه عاملش  دســـت هم دهند تا یک معلول تحقق پیـــدا 
دست خود انسان باشد و فرض کنید چهل عاملش دست انسان های 
که نه دست  دیگر باشد، آن ده عامل دیگر ممکن است عواملی باشد 
آن انســـان باشـــد و نه دست انســـان های دیگر، به طور مثال عوامل فرا 
طبیعی در آن دخیل باشند، حاال ممکن است یک عامل یا دو عامل 
گر دعا بشـــود، همه عوامل دســـت به دست هم  هم دعا باشـــد یعنی ا
گر دعا نشـــود آن عوامل علت تامه  خواهند داد و نتیجه خواهد داد و ا
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نخواهند شـــد و نتیجه به دســـت نمی آید و خود آن دعـــا هم از قضا و 
قـــدر اســـت. البته همه اینهـــا را خداوند از ازل می داند و اشـــکالی هم 

وجود ندارد. 

دعا و دوری از تنبلی 
گر ما بخواهیم مســـأله دعا را آسیب شناســـی کنیم باید آن را درســـت  ا
بشناسیم، شرایط و موانعش را بفهمیم. از مهمترین مسائل این است 
کـــه دعا نباید باعث تنبلی شـــود. اتفاقا دعا باید مـــا را پر تالش نماید. 
گونه ای رفتار نکنیم که گمان شود دعا تخدیر  مسأله را خراب نکنیم، 
کوشش است. نه، انســـان با دعا جان می گیرد.  اســـت و مانع تالش و 
که باالترین  بـــرای تالش، دعا می کند و آنچنان روحـــش قوت می گیرد 
کارها را انجام می دهد و مسلمان واقعی همین است. مسلمان واقعی 
کردن نیرو می گیـــرد و بهترین عملکرد را  در حـــوزه علم و عمل با دعـــا 

دارد. 
کرم؟ص؟ هســـتیم. ما پیـــرو امیر مؤمنـــان علی؟ع؟  مـــا پیـــرو پیامبر ا
کردند و  هســـتیم. مـــا ملت امـــام حســـینیم. آیـــا ایـــن بزرگـــواران دعـــا 

کردند؟  کردند و هم تا آخرین لحظه عمل  نشستند؟ یا هم دعا 

نقش دعا در سازندگی انسان 
گر با تالش می توان به خواسته رسید، درخواست  شـــاید کسی بپرسد ا
گـــر ما تالش  کردن چـــه ضرورتـــی دارد؟ باالخره ا کـــردن از خـــدا و دعا 
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گر تـــالش نکنیم، نمیرســـیم. در اینجا نقش دعا و  کنیم، می رســـیم و ا
خدا چیست؟

گمان می کنم بر اســـاس مطالب قبلی پاسخ این سؤال روشن شد. 
برای توضیح بیشتر عرض می شود:  

کافی نیست. تالش  درســـت است که تالش کردن الزم اســـت اما 
کردن شرط است اما کفایت نیست، دهها مسأله را باید در نظر گرفت؛ 
کارها می گیرد. چه  ی بیشتری برای تالش در  کردن، نیرو انسان با دعا 
بســـا عواملی اســـت که آنها با دعا دفع می شود و صرف تالش، ما را به 

نتیجه نخواهد رساند. 
کافر  عـــالوه بر این، تالش کردن، خودش دعا محســـوب می شـــود. 
 

َّ
َة ِإال  ُقّوَ

َ
 َو ال

َ
 َحـــْول

َ
کـــه او هم حول و قوه اش از خداســـت؛ »ال نمی دانـــد 

ِباهلِل«. او هم بحول اهلل و قوته بر می خیزد و می نشـــیند. بعد از مرگ این 
کارها به دست خداست و در تالش ها  حقایق را خواهد فهمید. همه 

کمک می گیریم.  هم ما از او 
کار و تـــالش حقیقت خـــودش را می ســـازد ولی  انســـان بـــا دعـــا و 
کافر نمی تواند حقیقت خودش را بســـازد. او واقعیتش از خدا  انســـان 
مـــدد می گیـــرد اما حقیقتش ســـاخته نمی شـــود. جان و روحش رشـــد 
الهی نمی کند. ســـعی و تالش مهم اســـت اما انســـان نباید گمان کند 
که خودش رب اســـت، چون ســـعی و تالش می کند همه چیز دســـت 
خودش اســـت! نـــه، باالخره عوامـــل جمع می شـــود تا ما را بـــه نتیجه 
گر هم بدون دعا و توجه به خدا به نتیجه ظاهری رســـید،  می رســـاند. ا
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آیا در نظام آفرینش و ملکوت عالم هم ماندگار اســـت یا نه؟ این مهم 
کرد.  است. آن ماندگاری را نمی شود با این ظاهر قضاوت 

یک موحد وقتی دعا می کند، تکیه بر خدا می کند و ســـپس همان 
کافر را انجـــام می دهد، اما می دانـــد مهمترین حکمت و  کار ظاهـــری 
کـــه خداشناســـی و خودشناســـی اش افزایش پیدا  اثـــر دعا این اســـت 
می کند، همیشـــه خـــود را تکیه بر یـــک بی نهایت فـــرض می کند، این 
را می فهمنـــد و همیشـــه تمریـــن می کند که من مالک اصلی نیســـتم، 
من قادر اصلی نیســـتم، مالک و قادر اصلی خداســـت، رب واقعی و 
یکه  خالق اوست، این امر باعث می شود استکبارش از بین برود بطور
همین استکبار خضوع و خشوع می آورد و باعث رشد معنوی می شود 
کـــه هنوز خداشـــناس  که نـــگاه مـــادی، نگاهی  اما مشـــخص اســـت 
کـــه هنـــوز انسان شـــناس نیســـت و  و معـــاد شـــناس نشـــده و نگاهـــی 
که این شخص، فقط  انسان شناســـی اش مادی است، واضح اســـت 
ک می بیند و غیر از آن را هیچ و پوچ می داند، به همین  دنیا، بدن و خا
خاطر فقط فعل و انفعاالت فیزیکی و شـــیمیایی می بیند اما انســـانی 
کمـــاالت معنوی و الهی اســـت با توجـــه به آن  کـــه طالب رســـیدن به 

گونه ای دیگر می بیند.  کرده، آن فرد به  که پیدا  فهم هایی 
کـــه ما مخلوقیـــم یا مخلوق  انســـان موحـــد، ســـؤال دارد و می گوید 
کنیم یا نکنیم؟ ما  نیســـتیم؟ باید هدایت شویم یا نشـــویم؟ باید رشد 
یم رشـــد کنیم،  با دعا کردن در همین چیزهای ســـاده هم دوســـت دار
همین چیزهای ساده را هم بهانه می کنیم که با خداوند ارتباط بگیریم. 
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دعای خاصان 
بحث دعا زوایای پیچیده و عمیق تری نیز دارد. آنها را من ورود نکردم 
ماننـــد دعای خاصان. در واقع این دعا را کســـانی انجام می دهند که 
کرده و  فانی فی اهلل هســـتند. آنقدر به ســـمت خـــدا رفته و قرب پیـــدا 

کنار می زند.  که دعا می کند و همین اسباب را  واصل شده 
کـــه از خداوند  گاهـــی انســـان های الهی در حال و مقامی هســـتند 
چیـــزی نمی تواننـــد بخواهنـــد. ادب را رعایت می کننـــد و اینکه گفته 
شـــده نمک غذایتان را نیـــز از خدا بخواهید یعنـــی اینکه بدانید همه 
گرنه بعضـــًا ادب نگه می دارنـــد. این طور  چیـــز را خداونـــد می دهـــد و 
کـــه بگویند خدایا به مـــن نمک بده! نه، می گویـــد: خدایا من  نیســـت 
گر چیزهای دیگر هم دادی، دادی و  فقـــط خودت را می خواهم. حاال ا
که فضا  گر ندادی، ندادی. اینها بحث های عرفانی خاصی هســـتند  ا

و مخاطب خاصی را می خواهد.

دعاها و ذکرهای خاص
مســـأله بعدی این است که یک ســـری دعاها و ذکرهایی است، اینها 
که با تفکر مادی ســـازگاری ندارد و همیشـــه هم  واقعیت هایی اســـت 
که با نگاه مادی  کنیم  که مثاًل ما فقط طوری دعا را بحث  این نیست 
کنند نه اینکه ما  هم جور در بیاید. آنها خودشـــان را با تفکر الهی جور 

که با آنها سازگار شود.  کنیم  همیشه جوری بحث 
برخی ذکرها اســـت که انســـان وقتی آنها را می خواند واقعًا از غیب 
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گـــر بدهکار دعای  کمـــک می شـــود. مثاًل از پیامبر؟ص؟ روایت اســـت: ا
َک« را  ْن ِســـَوا ِلـــَک  َعْن  َحَراِمـــَک  َو ِبَفْضِلـــَک َعّمَ

َ
ْغِنِنـــی  ِبَحال

َ
ُهـــَم  أ

َّ
»الل

بخواند، دین او ادا خواهد شد.1
کردم  که من این دعـــا را تجربه  از جناب شـــیخ بهایی نقل اســـت 
کوتـــاه دینـــم را از راه هایی که فکر  اثـــر خـــودش را گذاشـــت و در مدت 

کردم. نمی کردم، پرداخت 
گر بدهـــکاری بخواند و به خدا  همیـــن دعا و امثال ایـــن دعاها را ا
اطمینان داشـــته باشـــد و تکیه گاهش را خدا بداند و در حد توان خود 
تالش هم بکند، بعد از مدتی اجابت می شود. ما به اندازه یک بچه که به 
مادرش اطمینان و اعتماد دارد، باید به خداوند اعتماد داشته باشیم. 
کننـــدگان ما غم و مشـــکالت دارند. بنده  بعضـــی اوقات مراجعه 
می گویـــم فالن ذکر را در فالن زمان بگو، حالت خوب می شـــود و واقعًا 
هم حالش بهتر می شود و اثر خودش را می گذارد. اینها مسائلی است 
که انســـان غرق در لذت های دنیا باشد  که با امور مادی و با مســـائلی 
و همه فکر و ذهنش فقط اسباب ظاهری دنیوی باشد حل نمی شود. 
که ما در ظاهر  که عالوه بر آن چیزهایی  یک انســـان مومن می داند 
که به آنها امور غیبی می گوییم، انسان  دنیا می بینیم، مسائلی اســـت 
َغْیـــِب«2 و از آن طریق ممکن 

ْ
مومـــن به آنهـــا ایمـــان دارد؛ »ُیْؤِمُنـــوَن ِبال

کمکی به او برسد. است 

نوار، ج 92، ص301
َ
مالي ]صدوق[، ص317، مجلس 61؛ بحار اال

َ
1 . اال

2 . بقره / 3 
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گفتار سوم؛ چند مسأله معرفتی 

مهمترین فایده دعا 
داعی دســـت خالی بر نمی گردد، این اصال امکان ندارد. مگر می شود 
کند و بی نصیب بماند؟! اّتم  که انســـان به سمت حقیقت هستی رو 
که دعا در بر دارد، اصالح نفس و تقرب به سمت  فواید و اهم مسائلی 

حق است. 
که همان  که انســـان می خواهد بهترینش را به او می دهند  از آنچه 
گـــر آن حاجت مخصـــوص برآورده شـــد، یک  تقـــرب الی اهلل اســـت. ا
نعمت بیشتر است وگرنه تبدیل به أحسن هم می شود و بهترش را هم 

در دنیا و آخرت به او عنایت می کنند.
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دعاهای مأثور پر از معارف الهی 
که  دعاهـــای مأثور پـــر از معارف معنـــوی و الهی اســـت. آن دعاهایی 
از معصومین؟مهع؟ رســـیده، آن دعاها را انســـان به قصد تعلم، افزایش 
کتاب های بـــی نظیر دعا،  معرفـــت و به قصـــد عمل بخواند. یکـــی از 
که پر از درس اخالق، معرفت و عمل است.   صحیفه  سجادیه است 
که لطایف شـــوقی و  گفتند برخـــی از اهـــل معرفت  چقـــدر خـــوب 
عرفانی و مقامات ذوقی و شـــهودی که در ادعیه نهفته اســـت و از آنها 
مســـتفاد می شـــوند در روایات وجود ندارند و یا دیده نمی شوند، چون 
ک و  مخاطب روایات مردم عادی هســـتند و به فراخور فهم، عقل، ادرا
معرفت مردم عادی صحبت شـــده امـــا در ادعیه چون معصوم؟ع؟ با 

خدا راز و نیاز می کند مطالب بسیار عمیقی وجود دارد. 
حضرت استاد عالمه حسن زاده آملی )دامت برکاته( می فرمایند:
در نظـــر این کمتریـــن، اول مفتاح الفالح شـــیخ بهایی و پس از آن 
عـــدة الداعی ابن فهدحلـــی و بعد از آن قوت القلـــوب ابوطالب مکی 
و ســـپس اقبال ســـید بن طاووس و در آخر انجیل اهـــل بیت و زبور آل 
کامله ســـجادیه در اعداد کتب درسی در آید که  محمد؟مهع؟ صحیفه 
کـــه البته فهم و  نقش خوبی در احیای معارف اصیل اســـالمی اســـت 
م آنها بدون معرفت به علوم ادبی و معارف نقلی و عقلی و 

ّ
تعلیم و تعل

نَساِن  ِ
ْ

ْیَس ِلل
َّ
عرفانی صورت پذیر نیســـت از تو حرکت از خدا برکت »ل
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 َما َسَعی«.1
َّ

ِإال

کریم  دعاهای قرآن 
کـــه انســـان قـــرآن کریم را مـــرور کنـــد و ببینـــد که چه  مناســـب اســـت 
دعاهایـــی در قـــرآن وجود دارد، خداوند چگونه خوانده شـــده اســـت، 
حق تعالی در قرآن با چه اســـماء و اوصافی خود را وصف کرده اســـت 
که بر اساس آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به فراخور حالش از 
کند و خدا را خطاب قرار بدهد.  آن ادعیه، اوصاف و اسماء استفاده 
کار کنیم و در  ی آن  که مـــا می توانیم رو این هم نکته مهمی اســـت 
که  کتاب شـــرح االســـماء را نوشتند  این راه جناب حاجی ســـبزواری 

کتاب خوبی است.

کثار ذکر و دعا  ا
کرده اســـت و حد برای آن گذشـــته  کتفا  خداونـــد در هر چیزی به کم ا
اســـت مثاًل نماز واجـــب پنج مرتبه، روزه یک مـــاه، زکات یک نصاب 
که حد  معین دارد، ولی برای ذکر و دعا حد معین نفرموده است. این 
که حد ندارد برای  ندارد یعنی اینکه چقدر اهمیت و ارزش دارد. این 
این اســـت که انســـان باید جزئیات کار خودش را موافق با حکم الهی 
قرار دهد همیشـــه بـــا حفظ مراقبـــت و حضور به یاد خدا باشـــد هیچ 
تجـــارت و بیعی او را از ذکر الهی به خود مشـــغول نکند، در عین حال 

1 . رساله نور علی نور، ص 11
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که تعلیم و تأمل می کند به یاد  کار می کند، در عین حال  که تجارت و 
خدا باشد. نشسته و برخاسته به یاد خداوند باشد، این یاد خدا و این 

کارساز و رشد دهنده است. دعای به سمت او، 
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كنيد. كه ايمان آورده ايد! خدا را بسيار ياد  كسانى  اى 

دعای قلبی مهم تر از دعای زبانی
ذکر و دعای قلبی مهمتر از ذکر و دعای زبانی است. انسان باید سعی 
که قلبـــش ذکر بگویـــد. یعنی چـــه؟ یعنی همیشـــه حضور قلب  کنـــد 
داشـــته باشد. یعنی همیشـــه در محضر خداوند باشد. یعنی همه جا 
او را ببیند. یعنی همه جا آیات او را ببیند. یعنی همه جا او و جلوات 
گر با قلب همراه نباشـــد بی جان و بی روح  او را ببیند وگرنه ذکر زبانی ا

است.
کرم؟ص؟ به امـــام علی؟ع؟ فرمود:  کـــه پیامبر ا در روایتی نقل شـــده 
کسی ساخته  که این اّمت طاقت آن را ندارند )و از هر  ســـه چیز است 
نیســـت(: مواسات با برادران دینی در مال، دادن حّق مردم و ذکر خدا 

در هر حال؛ سپس افزود: 

 اهَّلُل َو اهَّلُل 
َّ

ِ َو ل الَه ال
ْمــُد هَّلِلَّ َ یــَس ُهَو ُســْبحاَن اهَّلِل َو الْ

َ
»َو ل

 
َّ

َوَجل یِه خــاَف اهَّلَل عّزَ
َ
ْكَبــُر َولِكــْن اذا َوَرَد َعىل  ما حْیُرُم َعل ا
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ِعْنَدُه َو َتتُرَكُه«؛1 
ذكــر تنهــا گفتن ســبحان اهلل، الحمــدهلل، ال الــه اال اهلل و اهلل 
كــه زمينه  هاى حــرام فراهم  كبــر، نيســت؛ بلكه هنگامى  ا

گويد. گردد، از خدا بترسد و آن را ترك 

در حدیث دیگرى از حضرت امام علی؟ع؟ وارد شده:

 
ُ

 َو اْفَضل
ٌ

یــل ِصیَبِة َحَســٌن َجِ ُ ْكٌر ِعْنَد الْ ْكــراِن: ِذ ْكــُر ِذ ِ
ّ

»الذ
ــوَن ذاِلَك 

ُ
یَك َفیك

َ
َم اهَّلُل َعل ْكُر اهَّلِل ِعْنــَد ماَحــّرَ ِمــْن ذِلــَك ِذ

«؛2 
ً
حاِجزا

ذكــر بر دو گونه اســت: يــاد خدا كردن بــه هنگام مصيبت 
يبــا و نيكو اســت، و از آن برتر، آن  )و شــكيبايى نمــودن( ز
است كه خدا را در برابر گناهان ياد كنى، و ميان تو و حرام 

سّدى ايجاد نمايد.

توسل به اولیای خدا 
ک خـــدا نیز یکـــی دیگر از  توســـل بـــه معصومـــان؟مهع؟ و انســـان های پا

راه های دعاست. 
ارتباط انســـان با خداوند از دو راه امکان پذیر اســـت: یکی ارتباط 
بی واســـطه بـــا خداونـــد و دومی ارتبـــاط با واســـطه معتبر؛ و هـــر دو راه 
ی انســـان باز اســـت و انســـان از هـــر دو راه می توانـــد به مقصدش  به رو

1 . بحاراالنوار، ج 90 ص 151 
2 . همان، ج 75 ص 55 
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)استجابت دعا( برسد.
توســـل به پیامبر و ائمه اطهـــار؟مهع؟ از نوع دوم ارتباط با خداســـت 
گاهی این راه، زودتر به نتیجه می رسد؛ چرا که خداوند برای ارتباط  که 
بندگان با حضرتش، توصیه به اختیار نمودن وســـیله و واســـطه نموده 

است.1
که همه مردم می توانند  البته توسل دارای شرایط و ضوابطی است 
ایـــن شـــرایط را در خـــود ایجاد کرده و از آن اســـتفاده نماینـــد، و از این 
طریق به ســـهولت با خداوند ارتبـــاط برقرار نموده و با کیفیتی مطلوبتر 
بـــه نتیجـــه برســـند؛ روشـــن اســـت که توســـل بـــه ائمه؟مهع؟ بـــه معنای 
آن نیســـت که انســـان هیـــچ گاه با خداوند بـــه طور مســـتقیم، راز و نیاز 
نکند؛ زیرا دعا و نیایش با خداوند در هر زمان، مکان و بدون واســـطه 
که برای استجابت دعا  ممکن و میسر اســـت؛ بلکه بدین معنا است 
که از نظر شایســـتگی و  کســـی مـــدد می جوییم  و حاجت های خود از 
گر  قرب به خداوند نســـبت به ما در مرتبه خیلی باالتری قرار دارد؛ لذا ا
او از خداوند برای ما چیزی بخواهد احتمال پذیرش از طرف خداوند 

متعال، خیلی بیشتر است.
بنابرایـــن همچنانکـــه اصـــل دعا از اســـباب و وســـیله های فیض 
و رحمـــت خداونـــد اســـت و می توان حاجـــت را به طور مســـتقیم از او 
کرد؛ توسل به اولیای الهی در هنگام دعا و طلب حاجت  درخواست 

1 . مائده/ 35
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نیز از اسباب فیض و وسایل قرب به خداوند است.

تأثیر بارز ذکر در چله و سال 
گر کمتر از یک چله باشـــد، شـــاید اثر بارز نداشـــته  هـــر عمـــل و ذکری ا
باشـــد. به همین خاطر، خاصیت چهل روز و شب در ظهور فعلیت و 
بروز اســـتعداد و قوه و حصول ملکه، امری است که در آیات و روایات 
به آن پرداخته شده لذا از طرف اهل معرفت و عرفا تجربه شده است 

گر این عمل را یک سال انجام بدهد اثر بارزتر است.  و ا

مراعات عدد در ذکر و دعا 
در بعضـــی از دعاهـــا و اذکار عددهایـــی گفته شـــده مثاًل فـــالن مقدار 
گر اینها از معصوم؟مهع؟ صادر شده  گفته شود. ا گفته شـــود، فالن عدد 
باشـــد، انســـان هر اندازه که ســـهل انگاری نکند، بهتر است و سریعتر 
گرچه مستحب است ولی باالخره آن عدد خودش  به نتیجه می رسد 

موضوعیت و مدخلیت دارد. 
گر عدد از یک عارفی صادر شده که مأثور نیست و از معصوم؟مهع؟  ا
گر عالم و عارف  یکه ا نیســـت، آن هم بســـتگی به اعتماد ما دارد بطور
برجســـته ای باشـــد، می تـــوان به او اعتمـــاد کرد و ممکن اســـت که آن 
عـــارف بنـــا بر تجربه و شـــهود یا به هـــر راه ممکن به آن رســـیده که این 

مقدار عدد اثر دارد. 
کـــردن عدد، خودش  یه باید دید که مراعات  همچنیـــن از ایـــن زاو
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گـــوش دادن، عادت  ادب اســـت، عـــالوه بـــر اینکـــه نفس را به حـــرف 
می دهد. 

مراعات وقت و مکان 
گر مأثور باشد دعایی  مراعات اوقات و امکنه در دعا نیز مهم اســـت. ا
گر آن  را در فـــالن وقـــت بخوانـــد و یا در فالن مـــکان مقدس بخوانـــد، ا
شـــرط را انجام دهد، اثرش بیشتر است. البته هر دعا و ذکر مستحبی 

را می شود در هر مکان و هر زمان انجام داد. 
کســـی انجام دهد  گر  که ا بـــه بیان دیگر، توجه به اینها مهم اســـت 
گرچـــه هم زمان و هـــم مکان می تواند عوض شـــود  خیلی بهتر اســـت 
یعنـــی هـــر دعایی و هـــر عبادتی به صورت مســـتحبی وقتـــی گفته اند 
در فـــالن مـــکان و مکان انجـــام دهید، می توان در فـــالن زمان و مکان 
دیگـــر انجام داد ولی همـــان مکان و همان زمان، شـــرافتش باالتر و به 
اجابت نزدیک تر اســـت و باعث رشد بیشـــتر شده و او را به قرب الهی 

می رساند. 
همچنین شـــب زمـــان خوبی برای دعـــا، ذکر، خلـــوت و برای فکر 
اســـت. شـــب غیب اســـت و انســـان را به غیب و باطن می کشـــاند و 

می رساند. 

طهارت در دعا 
ک تر و ســـالم تر و چشـــم، گوش، دهان، دست و پا،  انســـان هرچقدر پا
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فکـــر و خیالش، درونش، نفســـش با طهارت تر باشـــد به همـــان اندازه 
دعاهـــاش مؤثرتـــر خواهد بـــود و به همان اندازه قربش بیشـــتر می شـــود 
ک هم باشد  وگرنه صرف لقلقه لسان چه بسا سودمند نباشد و خطرنا

و قساوت هم بیاورد. 
گر انســـان درونش با زبانش همراه نباشـــد آن  که ا بـــزرگان گفته انـــد 

ک باشد و قساوت بیاورد. زبان ممکن است خطرنا
کی هســـتیم، می توانیم بـــا دعا به مرحله باالتر  ما در هر مرحله از پا
برسیم. لذا اولین و مهمترین تقاضای عملی و زبانی ما از خداوند باید 
که هرچه طهارت درونی بیشتر  کند  که طهارت ما را بیشتر  این باشـــد 

شد، نتایج بهتری برای ما در تقرب و رشد الی اهلل حاصل می شود.
ایـــن را بارهـــا حضـــرت اســـتاد عالمـــه حســـن زاده آملـــی )دامـــت 
برکاتـــه( می فرمودند و از حضرت عالمه طباطبایی )قدس ســـره( نقل 
گر بخواهد سعادتمند  می فرمودند: بذر سعادت مراقبت است. انسان ا
کشـــیک نفس بکشـــد باید پاسبان حرم  شـــود باید مراقب باشـــد باید 
کار و فعلـــی فراموش نکند و  دلش باشـــد باید خـــدا را در هیچ حـــال، 
کـــه ما را به  همـــه عبادات، همـــه دعاها و همه اذکار برای این اســـت 
ســـعادت و رستگاری برســـاند. اصل و هدف همه دعاها و اذکار این 
اســـت که انســـان سعادتمند و رســـتگار شود لذا انســـان باید با دعا به 
ســـمت مراقبت برود باید با دعا به ســـمت کشیک نفس کشیدن برود 
باید با دعا برای حریم دلش پاســـبان باشـــد و هر کسی را به این دل راه 
که هرکســـی لیاقت این را ندارد و به همین جهت انســـان با  ندهد چرا
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کند.  که از دلش و از حرم و حریم دلش مواظبت  کند  دعا سعی 

دعا از اسباب است 
یکی از مسائلی که به صورت خیلی اجمالی خدمتتان عرض می کنم 
که  که دعا خودش از اسباب است. بعضی وقت ها هست  این است 

یم، به دعا چه نیازی است؟  می گوییم وقتی دنبال اسباب می رو
که دعا خودش ســـبب اســـت. یعنی مثال شما  جواب این اســـت 
کنید تا نتیجه حاصل شـــود. خود دعا  بایـــد پنج و ده ســـبب را فراهم 
یکی از آنها اســـت یعنی خود دعا ســـبب اســـت. اینکه انســـان با دعا 
کارهـــا را انجام بدهـــد، خود این  کنـــد و بتواند که یک ســـری از  رشـــد 
کردند که دعا  کید  ســـبب است به همین جهت اهل معرفت این را تا
گر در  مخالف ســـنت الهی نیســـت، دعا خودش از اســـباب است و ا
که  کامل را به دست نمی آورد  برخی موارد انســـان دعا نکند آن قدرت 

بتواند به مقصد و مقصود خودش برسد.

کنندگان اقسام دعا 
اهل معرفت در آثار خودشـــان مطالب بســـیار خوبی درباره دعا مطرح 
کرده اند. بـــه عنوان مثال جناب محیی الدیـــن ابن عربی رحمت اهلل 
علیـــه در فص شـــیثی در کتاب فصـــوص الحکم، بحثـــی درباره دعا 
که بنده چنـــد نمونـــه اش را خدمتتان توضیح  و اقســـام ســـائلین دارد 

می دهم. 
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کـــه از طرف خداونـــد نازل می شـــود به خاطر  بعضـــی از عطایایـــی 
کننده، دعای معینی  سؤال لفظی است از مســـئول معین؛ یعنی دعا 
می کنـــد و عنایتی می شـــود مثاًل می گویـــد: خدایا! فالن چیـــز را به من 

بده. مشخص و معین می کند، این یک نحوه از دعا است. 
کـــه خداوند عنایـــت می کند از ســـؤال لفظی در  بعضـــی از عطاها 
مســـئول غیرمعین اســـت؛ یعنـــی اینکه انســـان با زبانـــش دعا می کند 
که  ولـــی چیزی را مشـــخص نمی کند مثـــال می گوید: پـــروردگارا! آنچه 

مصلحت در آن است را به من بده. 
که چه چیزی مصلحت اســـت و  در اینجـــا هیچ تعییـــن نمی کند 
که  چه چیزی مصلحت نیســـت و لذا برخی از اســـاتید مـــا می گفتند 
کنید و هیچ وقت شـــما تعییـــن نکنید، این تعیین  شـــما اینگونه دعا 
کنید،  گر هم می خواهیـــد تعیین  ممکن اســـت به مصلحت نباشـــد ا
گر مصلحت اســـت به مـــن فالن چیز را بده و یا اینکه  بگویید: خدایا ا
گر مصلحت من این اســـت این مورد را به من برســـان! در این  خدایا ا
گر به اجابت نرسد انســـان ناامید نمی شود. انسان همیشه با  صورت ا
حـــق تعالی در ارتباط اســـت و این عطایا را یا می گیـــرد و یا نمی گیرد، 

مهم خداوند است. 
جنـــاب شـــیخ ابن عربـــی در همان فص شـــیثی می گویـــد که دعا 

کننده ها دو صنف هستند؛ 
کـــه بـــه اســـتعجال طبیعی ســـؤال  کســـانی هســـتند  یـــک صنف 
می کنند و چیزی که وقتش نرســـیده را می خواهند و در رســـیدن به آن 
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عجله دارند. کمالی را می خواهند اما وقتش نرســـیده، اینها یک عده 
از ســـائالن و دعا کنندگان هســـتند اما عده ای دیگر اینطوری نیستند 
بلکه آنها می دانند که نزد خداوند اموری است که بنده به آن نمی رسد 
گر بنده بخواهد به او عنایت می شود ولی  مگر بعد از خواستن؛ یعنی ا
گر نخواهد به او عنایت نمی شـــود. به همین خاطر این صنف از دعا  ا
کننده ها می گویند: شاید خواســـته من از این قبیل باشد لذا احتیاطا 
گر این قضیه نزد خدا مشروط به سؤال و دعا باشد،  که ا من می خواهم 
که از خـــدا می خواهند به  گونه اند  به من برســـد. پس این صنـــف این 
که اینها  که باالخره خدا یک ســـری عطایـــا و عنایاتی دارد  این حالت 
گر بنده بخواهد، عنایت می کند  کرده، ا را مشـــروط به خواســـتن بنده 
گـــر بنـــده نخواهد، عنایت نمی کنـــد. می گویند شـــاید این کمال از  و ا
که خواستن در آن شرط است پس من احتیاط می کنم  آنهایی باشـــد 
گر از آنها باشـــد به من هم  و بـــر اســـاس این از خـــدا می خواهم که این ا

برسد.
که نه عجله ای و نه به صورت امکان و احتیاط  یک عده هســـتند 
از خـــدا می خواهنـــد بلکه بهتـــر و باالتر، می گویند چـــون خدا خودش 
کنید و به ســـوی من بیاییـــد و دعا  فرمـــوده از مـــن بخواهیـــد و طلـــب 
گر اجازه  کنید، من امتثال امر خدا می کنم، من عبد محض هســـتم و ا
گر نمی گفت من هم ادب نگه می داشـــتم و  نمی داد، نمی خواســـتم، ا
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ُکْم«1 من هم 
َ
ْســـَتِجْب ل

َ
که »اْدُعوِنی أ نمی خواســـتم چون دســـتور داده 

می گویم چشـــم، چـــون دســـتور داده امتثال امـــر می کنم و بـــه او دعا و 
طلـــب می کنم، حال چه بدهد و چه ندهد؛ یعنی من در طلب کمال 
عجله ندارم چون موال اســـت و من عبد هســـتم او دســـتور داده و من 
گر نمی خواســـت من هم دعا  چشـــم می گویم، من امتثال امر می کنم، ا
نمی کردم، ولی چون خودش دوســـت دارد که انســـان به ســـمتش دعا 
کنم از  کند و از او خواسته داشته باشد، من هم به خاطر او اطاعت امر 
او چیزی می خواهم و به او دعا می کنم و از او طلب حاجت می کنم. 
در واقع این چنین عبدی، عبد تام در عبودیت است. خواستنش 
به خاطر خودش نیســـت بلکه به خاطر این اســـت که می خواهد عبد 

کند.  کامل باشد و اوامر خدا را حتی در قضیه دعا رعایت 
کار و تالش، می گوید چشـــم! در  حـــق تعالـــی می گوید بـــرو دنبـــال 
کن،  که دستت نمی رسد دعا  کن، می گوید چشـــم! آنجا  کنارش دعا 
کـــن، می گوید  می گوید چشـــم! آنجایی که دســـتت می رســـد هم دعا 
چشم! می خواهی قوت بگیری دعا کن، می گوید چشم! همه جا عبد 
که به او می دهند یـــا نمی دهند، می گوید خودت  کاری ندارد  اســـت، 
که موال و سیدش را اطاعت  را عشـــق است، همه همتش این اســـت 

کند. 
گر  کنـــد، می خواهنـــد و ا گـــر حالشـــان اقتضا  که ا برخـــی هســـتند 
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حالشان اقتضا نکند، سکوت می کنند. آن زمان که سکوت می کنند، 
گاه است و خودش به درونیات من  می گویند که خداوند به حال من آ
که می خواهند، امتثال امر می کنند و لذا دعا را  گاه اســـت و آن زمان  آ

که او دوست دارد.  برای این می خواهند 
گر دعا، خواســـتن  کـــه ا حـــال بـــه این ســـؤال جواب داده می شـــود 
اســـت، چگونه با رضای الهی و تسلیم ســـازگار است؟ ما در مقامات 
کـــه خدا انجام  یم، انســـان به هر چه  عالـــی عرفانـــی رضا و تســـلیم دار
می دهد، راضی باشـــد یا تســـلیم اوامر او باشد. چنین حال و مقامی با 

دعا چه ارتباطی دارد و چگونه قابل جمع است؟
جواب این اســـت که همین رضا و تسلیم در دعا نیز مطرح است، 
کنیم، چشـــم راضی هســـتم، او دوست دارد دعا  او دوســـت دارد دعا 

کنیم و بخواهیم، چشم تسلیم هستم.
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بگــو: بى گمــان، نماز و عبــادات من، و زندگــى و مرگ من 
همه براى خدا پروردگار جهانيان است.
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