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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى  نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام  داشته باشد و مقصود

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 5صفحه:                                                                                              مقدمه مولف:

       دعاها و آرزوهای انسان:    اولبخش 

 7       فصل اول: مبانى دعا
     مفهوم دعا و نظام حـاكـم بر آن    

       هـــــــــوم دعـــــــاـ مف 1        

     رابطه دعا با مالكیت الهى ـ 2        

      ـ خـواستن از روى فطـرت 3        

    رىـ استجابت دعاى حقیقى و خواست فط 4        

     دم استكبــار در درخــواستـ ع 5        

     ـــى و تـــوفیــق دعــــاـ دعــــوت اله 6        

       دعـا و دعـوت حـق    

      دیـر الهــى و مقــــدراتـا و تقـدع    

    عـاهــا بـوسیلــه فطــــرتهـا و دهـــدایـت درخـواســت    

    هاى انســانــا و درخـواستتحلیــل روایتــى دربــاره دعــ    
        

 16      فصل دوم: انـواع دعـــا

    قبــــولدعـاهـاى قـابـل قبـول و دعــاهــاى غیــرقــابـل     

      مــوقـــعــرآمیــز و بىدعاهاى مك    

     اعمالظاهرى و باطنىدعا براى زینت    

      ـا بـراى اصالح نسل انساندع    

    خروى انسان و شرایط تحقق آنهاى اخواست    

     هاى دنیــــوى انســـانـتتــأمیـن خـواس    

     ىا براى امور دنیوى و اخرودع    

      عـاهاى حـق و دعاهاى باطلد    

       دعـــــــــاى شـــــــــر      

 23     ســوم: اجــابـت دعـــــافصــل 
     دعــا و وســایـل رسیـــدن بــه هــدف آن    

      ــه دعـا با هــدف دعـــارابط    

     نسبــت بــه نتیجــه دعــاخــوف و رجـــاء     

      ـرایـط اجــابــت دعــــاشــ    

     د و شـرط دعــاهـاشــرط قبـولى بدون قیــ    

     فطرى به خــدا در شـدایــددعــا و تـوجـه     

    اى وامانده را استجابت كند؟كیست آن كه دعـ    

     در حالت اضطـرار و ناچارى دعا    

     مینان فطــرى به قبـول دعااط    

   ها و اعمال انسانتحقق خواست امداد الهى در    

     یجـــــه قبــول دعــاهــانت    

     د دعـا و عـدم تــأثیـر آنتقلیـ    

    استجــابـت دعــاى كفـــار دلیــل عـــدم    

     هادعـاهـا و طغیــانگـرى    
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    شوند؟طبیعـى با دعا لغو مىآیا قـوانین     

 35    رم: طــرز دعــا كـردنچها فصل
    تعلیمات قـرآن براى بهتــر دعـا كردن    

    معصومین براى بهتر دعا كردنتعلیمات     

     ان منــاسب براى دعا کردن زمــ    

 40   فصل پنجم: دعاى پیامبران و بزرگان

     السالم دعــــــــــــاى آدم علیه    

     (1دعـاهاى حضرت نـوح )    

     (2اى حضرت نـوح )دعـاه    

    (1السالم )خى ابراهیم علیهدعاهاى تاری    

    (2السالم )رت ابراهیم علیهدعاهاى حض    

    (3السالم )رت ابراهیم علیهدعاهاى حض    

    (4السالم )رت ابراهیم علیهدعاهاى حض    

    (5السالم )رت ابراهیم علیهدعاهاى حض    

  (6السالم )و اسمـاعیـل علیه دعـاهـاى حضــرت ابــراهیــم    

 (   7)اعطاى حكمت و صالح ذات السالم براى دعاى ابراهیم علیه    

     دعــاى حضـــرت یعقــــوب    

    (1السالم )یـوسـف علیهضرتدعـاى ح    

    (2السالم )یـوسـف علیهضرتدعـاى ح    

    السالممـوسى علیههاى حضرت دعا    

    السالم حضرت سلیمـان علیه دعـاى    

    السالم حضرت یـــونس علیه دعاى    

    السالم حضرت ایــــوب علیهدعاى     

   السالم براى درخواست فرزندهدعاى زكریا علی    

    السالم حضرت عیســـى علیه دعاى    

د صلى        آله پیامبراسالموعلیههللادعاى حضرت محم 

     دعا و درخواست پرهیزكاران    

  اى شایسته در مسیر عبودیتندهدعا و چكیده آرزوهاى ب     
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 مقـدمـه مـؤلـف
 
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21م به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از کری

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع     

رسید. در قطع جیبی نیز  22های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

جلد  77نظر گرفته شد و در نتیجه  به چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شده، 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سائل فاتحه و یاسین است! سال های طوالنی یار راه متحمل من بود...
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول

 

 مبـانى دعــا 
 

 

 

 مفهوم دعا و نظام حاكم بر آن 

 

 ـ مفهـــــوم دعـــا:  1
ى قَـریـٌب اُجیـُب َدْعـَوةَ الـد اعِ اِذا َدعاِن...!» ى فَـِانـ   «َو اِذا َسـأَلَـَك ِعبادى َعنـ 

خواند دعایش و هرگاه بندگانم مرا از تو پرسند من نزدیكم چون صاحب دعا مرا »

 «را اجابت كنــم پس مرا اجابت كننــد و به من ایمان آورنــد شاید رهبرى شوند!

 / بقره( 186)

عبـارت اســت از ایــن كــه صــاحــب دعــا نظــر طــرف « دَْعــوت»و « دُعــاء»

 را بــه خــودش متــوجــه كنـد.

اى از او ـردن او فــائــده و بهــرهایــن اســت كــه بعــد از متــوجــه كـ« ُســؤال»

 درخــواســت نمــایــد. بنــابــرایــن، ســؤال در حكم غــرض و نتیجــه دعــاســت. 
 

 ـ رابطه دعا با مالكیت الهى:  2
باید دانست كه این ملك حقیقى خداست كه او را به تمــام معنــى نسبت به بندگان 

است. مقتضاى چنین ملكى كه هرگونه تصرفى را  تر كردهنزدیك و از هر چیزى نزدیك

كند این است كه هر دعایى را بنــده بكنــد اجــابــت نمـاید و هر بدون هیچ مانعى تجویز مى

اش مقید به حاجتى را از او بخــواهــد بــرآورد زیــرا ملك او عام است و تسلط و احاطه

اش را مالك آن گردانید خدا خواست و بندههیــچ قیــد و شــرطـى نیســت. پس هر كارى را 

شود، و هر چه را نخواست و انسان را مالك آن نكــرد و و اذن داد كه واقــع شــود واقع مى

شود هر چند در راه آن از هیچ كـوشـش و كــاوشــى اذن نــداد كه واقع شــود واقع نمى

 دریـغ ندارد. 
 

 ـ خواستن از روى فطرت:  3
آیه شریفه عالوه بر این كه موضوع اجابت دعا را بیان كرده به علل آن نیز اشاره 

نموده است. مثالً علت نزدیكى خدا به ایشان این است كه بندگان او هستند و همه چیزشان 

كند، و چون اجـابت قائم به اوست، و چون به ایشان نزدیك است دعاهایشان را مستجاب مى

 ت هــر دعــایى كنند آن را مستجاب خواهد كرد. را قید و شــرطى نیسـ

تنهــا شــرط اجــابــت این است كه دعاكننده خدا را بخواند. و این قید گر چه زائد 

بــر اصــل مطلــب نیســت ولى داللت دارد بر ایــن كه صــاحب دعا باید حقیقتا بخواهد و 
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 البتــه از خــدا بخواهد. 

این است كه حقیقت این امور در مطلب دخالت دارد و منظــور از ایـن شــرط 

 كنــد. صرف اســم و ظـاهـر كفـایت نمى

این است كه دعا كننده حقیقتا در  !«اِذا َدعاِن  اُجیُب َدْعَوةَ الد اعِ »  منظور از جمله

 مقام دعــا برآیــد و به حســب علــم فطــرى و غـریــزى خــودش خــواستــار شود و زبانش

گوید كنــد و زبان فطرت مىبا دلش همراه و همگام باشد. چه دعا و سؤال حقیقى را دل مى

چرخد خواه راست باشد خواه دروغ، جدى باشد یا نه زبانى كه هر طور آن را بچرخانى مى

شوخى، حقیقت بــاشــد یا مجــاز. لــذا خــداونــد متعــال چیــزى را كــه زبــان در آن 

 نامیده و فرموده:« سؤال»دارد دخــالت ن

و از هر چه از او خواستید به شما داد، اگر بشمرید نعمت خــدا را شماره كردن » 

 / ابراهیم( 34!« )آن نتوانید... 

هاست با این كه با هــاى بیــرون از شماره خداوند مورد سؤال انسانپس نعمت 

 باشد:تحقاق و زبان فطرت و وجودشان مىزبان ظــاهــرى نیست بلكــه با زبــان فقــر و اس

كنــد، هــر روز او ها و زمین است از او درخــواســت مىهركس كه در آسمــان»ـ 

حمن(  29« )در كارى است!  /الر 
 

 ـ استجـابت دعاى حقیقـى و خـواست فطـرى  4
ســؤال حقیقــى با زبــان فطــرت همیشــه با اجابت قرین بوده و از آن تخطى و 

 كنــــد. تخلــف نمى

رسند فاقد یكى از این دو امر است: یا خواست حقیقى در دعاهایى كه به اجابت نمى

ها نیست بلكه بواسطه روشن نبودن مطلب براى دعاكننده اشتباها امرى را خواستار آن

 خواست. شد نمىخــواهــد كه اگـر بر حقیقت امر مطلع مىو یا چیــزى را مىشــود مى

خواهد در صورتى كه عمر مثالً دعاكننده كسى را مریض پنداشته و شفاء او را از خدا مى

او تمام شده و شفاء مرض در آنجا مورد ندارد بلكه باید زنده كردن او را از خدا خــواست، 

 شود. شدن مرده بواسطه دعا مأیوس است حقیقتا آن را خـواستار نمى و او چــون از زنــده

و یا این كه سؤال هست ولى حقیقتا از خدا نیست. مثل این كه كسى حاجتى را از 

خدا بخــواهــد ولــى دلش به اسباب عادى یا امور وهمى كه گمان دارد كفایت امرش را 

ـت به حسب حقیقت از خدا نیست زیرا خدایى كند بسته بــاشــد. در این صــورت خــواسمى

 دهد. كند كارى را با شــركت اسباب و اوهام انجام نمىكه دعاها را مستجاب مى

كنند ولى در پس این دو دسته از دعاكنندگان گــر چــه بــا زبــان دعاى خالص مى

 دلشان چنین نیست. 

واسطه آن معناى آیاتى كه در شود و بهاین خالصه مطلبى است كه از آیه استفاده مى

 گـردد، مانند آیه: این بـاب نـازل شده نیـز روشن مى

/  77« )بگو پروردگار مــرا به شمــا اعتنــایى نیست اگــر دعــایتـان نبــاشــد!»

 فرقان(

بگو اگر راستگو هستید به من خبر بدهید كه اگر عذاب خدا به سوى شما آید یا »

 / انعام( 41« )خوانید؟در رسد جز خدا را مىشما را رستــاخیــز 

هاى خشكى و دریا نجات دهد؟ او را به زارى و بگو كیست كه شما را از ظلمت»

خوانید كه اگر ما را از این ظلمت و خطر برهانید البته از سپاسگزاران نهانى مى
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شمـا باز رهـاند ولى خواهیم بود. بگو خدا شمــــا را از آن و از هــر انـدوهى مى

 «ورزیـــد!شـرك مى

 / انعام( 64) 

اى كه دست این آیات داللت دارد بر این كه انسان به حسب فطرت و به حكم غریزه

خــوانــد و رفــع نیازهایش را از آفــرینش در نهــاد او بــه ودیعــت گــذاشتــه خــدا را مى

اسباب و وســایل بستگــى پیــدا  خواهد، جز این كه هنگام رفاهیت و آسایش دلش بهاو مى

كم امــر بر او مشتبــه دهد و كمها را در رفع حوایج شــریــك خــدا قــرار مىكند و آنمى

خــواهد بلكــه مطلب درست هایش را از خــدا نمىپندارد كه رفع نیازمندىشده و چنیــن مى

 خــواند. را نمىبرعكس است و بــه حكــم تغییرناپذیر فطرت غیر از خدا 

 

 ـ عدم استكبار  در درخـواست  5
 یكى دیگر از آیات موردنظر این است كه: 

پروردگارتان گفت مرا بخوانید تا اجابتتان كنم و كسانى كه بزرگى فروشند و از »

 / مؤمن(  60« )كنند بزودى سرافكنده به دوزخ درآینــد!عبادت من سرپیچى مى

كند و به ایشان نوید ن كه مردم را به دعاكردن دعوت مىایــن آیــه عــالوه بر ای

نماید. تمام دهد دعا را عبادت شمــرده و تــرك كننــده آن را به جهنم تهــدیــد مىاجابت مى

 اقسام عبادت به مقتضــاى این آیــه دعــاست. )دقت فرمائید!(

ضوع دعاست نیز و از ایــن جــا معنــاى آیــات دیگــرى كه مــربــوط به مو

 شــود، مـانند آیـه: روشــن مى

خدا را بخوانید در حالى كه دین براى او خالص  -فَــاْدُعــوهُ ُمْخِلصیــَن لَــهُ الــد یَن »

 / مــــؤمـــن( 14« )ایــد!كــرده

و ما را از روى بیم و امید  -َو یَْدُعونَنا َرَغبا َو َرَهبا َو كــانُوا لَنا خاِشعیَن »

 / انبیاء(  90« )خوانند و در قبال ما خشوع پیشه بودند!مى

 «پـروردگـارتان را به زارى و نهانى بخوانید،او تجاوزكاران را دوست نـدارد!»
 / اعــــراف( 55)

رش را نــدا داد، نــدایــى نهــانى... و بــراى خواندن تو آنگــاه كه پــروردگــا»

 / مریم( 4« )ام!بخــت نبـودهپروردگارا تیــره

اجابت كند آنان را كه ایمــان آوردنــد و كــارهــاى شــایستـه كــردند و از فضـــل »

 / شـــورى(  26« )خـود افـزونشـــان دهـــد!

ها اخالص در آید كه عمده آندعاكننده بدست مى از این آیات اركان دعا و آداب

دعاست، یعنى دعاكننده دلش با زبانش موافق باشد و دل از هر سببى ببرد و تنها به خدا 

نرمى و زارى و اصرار و ذكر و كار ببندد. و الزمه آن بیم و امید و رغبت و ترس و دل

 روایــات ذكــر شـــده است. نیـك و ایمـان و ادب حضــور و امثــال آن اســت كه در 
 

  دعوت الهى و توفیق دعا:ـ  6
 «فَْلیَْستَـجیبُـــــوا لـــى َو ْلیُــــْؤِمنُــــوا بــى لَعَلَُّهــــْم یَــْرُشـــُدوَن!»...

 / بقره( 186« )پس مرا استجابت كنند و به من ایمان آورند شاید رهبرى شوند!»

این جمله فرع بر مطلبى است كه از لوازم جمله قبلى است و آن این است كه: چون 

شود و هم به خودشان خدا به بندگانش نزدیك است و چیزى بین او و دعاى ایشان حایل نمى
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خواند و به دعا كردن هایشان عنایت دارد، ایشان را به سوى خود مىو هم به خواسته

ید این دعوت الهى را اجابت كرده و متوجه او شوند و به این دارد، پس بندگان هم باوامى

صفات او ایمان آورده و یقین داشته باشند كه به ایشان نزدیك است و دعــاهــایشـان را بــه 

 (1)رسـاند شـاید در خواندن او رهبــردار شـونــد. اجـابـت مى

 .  42، ص 3المیـــــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 عـوت حـق دعـا و د

ِ َو الَّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدونِه ال یَْستَجیبُوَن لَُهْم بَِشىْ »  «ٍء ااِل ...!لَــهُ َدْعــَوةُ اْلَحق 

هیچ وجه اجابتشان خوانند بهدعوت حق خاص اوست و كسانى كه جز او را مى»

كنند، مگر چون آن كس كه دو دست سوى آب برد كه آب به دهانش رسد، اما نمى

 / رعد( 14!« )دهانش نخواهد رسید، و دعاى كافران جز در گمراهى نیست به آب
 

كه « داعى»است به سوى « َمْدُعو  »به معناى توجه دادن نظر « دَعوت»و « دُعا»

گیرد، و استجابت و اجابت به معناى پذیرفتن دعوت داعى، غالبا با لفظ یا اشاره صورت مى

 معناى دعا، و اجابت.  و روى آوردن به سوى اوست، این است

امـــا درخــواســت حـــاجــت در دعـــا، و بــرآوردن حــاجـت در استجـابــت، 

 جــزء معنــا نیست، بلكـه غایت و متمم معناى آن دوتاست. 

چرا، این جهت در مفهوم دعا خوابیده كه باید مدعو صاحب توجه و نظرى باشد، كه 

ـر خــود را متــوجــه داعى بكند، و نیز باید صاحب قدرت و اگــر بخــواهــد بتــوانــد نظـ

تمك نى باشد كه از استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد، و اما دعاكردن و خواندن كسى كه 

درك و شعور نداشته، یا قدرت برآوردن حاجت را ندارد دعاى حقیقى نیست، هـرچنـد 

 صـورت دعــا را داشته باشد. 

ا خــالى از استجــابت، و دعــاى كــافــران در ضاللت است. دعــاى غیــر خــد

دعــوت حــق و با دعــوت بــاطــل این فرق را دارد كه در دعوت حق مدعو دعوت را 

 كنـد. شنود و البتـه استجابت هم مىمى

این از صفات خداى تعالى و تقدس است، چه او شنواى دعا و قریب و جوابگوى 

 راى رحمت است:دعا، و غنــى و دا

كنم دعوت دعاكننده را وقتــى كه مرا اجابت مى -اِذا َدعاِن اُجیُب َدْعَوةَ الد اعِ » 

  / بقره( 186« )بخـواند!

 مؤمن(/60« )اْدُعـــونــى اَْستَِجــْب لَُكــْم ـ مــرا بخــوانیــد تــا استجــابتتان كنــم!»

هاى خود هیچ شرطى در استجابت دعا نكرده، جز این كه خداى تعالى در گفته

 (1)حقیقت دعـا محقـق شود، و تنهـا او دعوت شود نه غیر. 

 .  209، ص 22المیـــــــــــــزان ج  -1

 

 دعـا و تقـدیـر الهى و مقدرات 

 

 آله روایت شده كه فرمود:وعلیههللااز پیغمبــر اكرم صلى

م تقدیر به هر چه تا روز قیامت خواهد بود جریان یافته و اگر همه آفریدگان قل»...

 « بكوشند نتــواننـد نفعــى را كه خـدا براى تو ننوشته به تو برسانند!
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منظور این است كه تمام حوادث و جریانات از طرف پروردگار مقدر شده و اسباب 

و تنها خداوند متعال است كه ملك و  ها ندارندو وسایل تأثیر استقاللى و حقیقى در آن

سلطنتــش دائمــى بــوده و اراده و مشیتش پیوسته نفوذ دارد و سررشته امور را همواره به 

گرداند. بنابراین باید تنها از او درخــواســت دست داشته و به هــر نحوى كه بخواهد مى

 كــــرد و از او یــــارى جســت. 
 

 كه:شدهالسالم مكررا نقلعلیهاز ائمه اطهار 

 !«دعا از مقدرات است  »
شود كه بدون اسباب و وسایل وجود پیدا كند. )مثالً مقدر شدن یك امر باعث نمى

اش این نیست كه بدون جهت و با نبودن هیچ امر چیزى كه سوختن آن مقدر شده الزمه

وسیله سوختن دیگرى فراهم شده و اى بسوزد بلكــه معنــایش ایـن است كه آتــش یا سوزاننده

سوزاند،( و دعا خود یكى از اسباب است، پس مــوقعــى كه شخــص دعـــا آن را مى

 پــذیــرد. شــود و لــذا تحقــق مىكنــد اسبــاب آن فــراهــم مىمـى

بنابراین مقدر بودن یك امر با تأثیر دعا منافات ندارد زیرا معناى مقدربودنش این 

كه بواسطه دعاكردن و مستجاب شدن وجود بیابد، چنان كه تقدیر سوختن معنایش این است 

 است كه بوسیله وجود آتش در شرایط مخصوصى بسوزد. 
 

 آله روایــت شــــده كــه فــرمــودنــد: وعلیههللااز پیغمبــر اكـــرم صلى

 «گــردانـــد!قضـــا را جــــز دعـــا برنمى» 
 السالم روایت شـده كه: و از حضرت صادق علیه

 «گـــرداند!دعـــا قضــــائى را كــه محكــم و پــابــرجـــا شــده برمى» 

 السالم روایــت شــــده كــه: و از حضــــرت مـــوســى بــن جعفــر علیه

له قدر بــر شمـا باد دعا كردن، زیرا دعا و درخواست از خدا بالیى را كه از مرح»

و قضا گــذشتــه و جــز امضــاء آن نمــانــده )یعنــى تمامى اسباب آن فراهم شده 

 «گـردانـد!ولى هنوز در خــارج وجـــود پیــدا نكـرده،( برمى

 السالم روایت شده كه :و از حضرت صادق علیه

د گرداند پس زیاد دعا كنید زیرا دعا كردن كلیدعا قضاء پابرجا شده را برمى»

هاست، و جز بوسیله دعا به چیزهایى كه هاى الهى و موجب برآمدن حاجترحمت

 !«شود توان نائل شد؛ و هر درى را كه زیاد بكوبى باالخره بازمىنزد خداست نمى

جمله آخــر اشــاره به اصــرار در دعــا است، و اصرار از چیزهایى است كه 

كنــد زیــرا انســان هر چه بیشتر یك مطلب را بطلبد درخواست را جــد ى و حقیقــى مى

  (1)شود. تـر مىتر و خـالصقصد و توجهش صــاف

 .  56، ص 3المیزان ج  -1

 

 ه فطـرت ها و دعـاها بـوسیلهـدایـت درخواست

اهُ » ــــرُّ فِـــى اْلبَْحـــِر َضـــلَّ َمــْن تَــْدُعــوَن ااِل  اِیـ   !« َو اِذا َمسَُّكـــــُم الضُّ

وقتى در دریا كارتان به سختى كشید و بیچاره شدید و نزدیك شد غرق شوید »

 خواستید فراموشها حاجت مىآنـوقت دیگـر همه آلهـه خــود را كه همواره از آن
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 / اســراء(  67« )كنیــد اال  خــداى تعــالى!مى
 

یُكْم اِلَى اْلبَر ِ اَْعَرْضتُْم » ا نَج  چــون شمــا را از غــرق شــدن نجــات داده و  -فَلَم 

تان را بـرطــرف نمـــود، و شما را باردیگر به خشكى رسانید، گرفتارى و بیچارگى

 / اسراء( 67« )كردید!دوبــاره از او و از دعــاى او اعراض 

رود، تعالى هیچ وقت از دل آدمى بیرون نمىآیه فوق داللت دارد بر این كه یاد خداى

 شود. و در هیــچ حالى به غفلت سپرده نمى

كند كه در ضراء و سراء و كند ذات و فطرت او وادارش مىو اگر انسان دعا مى

كنند البد او هست، ز او اعراض مىدر شدت و در رخاء او را بخواند، زیرا اگر بعضى ا

وگرنه اگر چنین چیزى در ذات و فطرت آدمى وجود نداشت دیگــر اعــراض معنى نداشت، 

خواند هایش مىفــرمــایــد: انســان خــداى را در بیچارگىپس این كه آیه مورد بحــث مى

ان همیشه بوسیله معنى است كه انسكند بدینهـا از او اعـراض مىولى در خــوشحـالى

 شود. فطــرتش بــه ســوى خـدا هدایت مى

 / اسراء( 67!« )َو كـاَن ااِلْنسـاُن َكفُـورا »

یعنى كفران نعمت عــادت انســان اســت و از این جهــت اســت كه داراى طبیعت 

انسانى است كه همــه سر و كــارش با اسباب مادى و طبیعى است و در اثــر عادت و 

كند، با این كه در هر االسباب را فراموش مىــردن با اسبــاب مــادى و طبیعى مسببخــوك

 ور است. هایى از او غوطهآنــى در نعمت

فهمــانــد اعــراض آدمــى از یــاد خــدا در غیر حال بیچارگى امرى آیــه فــوق مى

است از انســان كـه او غریزى و فطرى نیست بلكه امرى عــادى اســت، و عــادت زشتــى 

 دارد. را به كفــران نعمــت وامى

در آیه فوق دلیلى مهم بر توحید ربوبیت الهى هست و حاصلش این است كه اگر 

اى كار دلش به جایى برسد كه از هر سببى از اسباب ظاهرى جهان منقطع و آدمى در حادثه

امید نجاتش به كلى باطل شود، و مأیوس شود از كلیه سبب و از اصل سبب منقطع نمى

گردد بلكه هنوز امید نجات داشته و به سببى كه تواناى بر امورى باشد كه هیچ سببى نمى

 قادر در آن نیست، امیدوار است. 

ها یعنى در واقع اگر چنین سببى كه مافوق همه اسبــاب عــالــم و مسبب همه آن

و در فطرت او چنین ارتباط و داشت چرا بایستى در دل آدمى خداى سبحان وجود نمى

 (1)شــد ؟تعلقـى یافت مى

 .  260، ص 25المیزان ج  -1

 

 هاى انسان تحلیل روایتى درباره دعـا و درخـواست

 آله روایت شده كه خداوند فرموده است:وعلیههللااز پیغمبر اكرم صلى

ها و آسماناى نیست كه به آفریده دیگرى پناهنده شود جز این كه اسباب آفریده»

زمین را از او ببرم، پس اگر چیزى خواهد عطا نكنم و اگر مرا خواند اجابت ننمایم 

ها و زمین را ضامن اى نیست كه تنها به من پناهنده شود جز این كه آسمانو آفریده

روزى او كنم اگر دعا كند مستجاب گردانم و اگر چیزى درخواست كند عطا نمایم و 

 «و را بیامرزم!اگر طلب آمرزش كند ا
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 تحلیل روایت فوق:
 

 هاى فطرى ـ رابطـه اسباب ظـاهرى با درخواست 1
كند همان اخالص در دعا است و منظور باطل مطلبى را كه این روایت افاده مى

ها را واسطه و وسیله براى رسیدن اشیاء كردن سببیت و وساطت اسبابى كه خداوند عالم آن

به حوائج وجودى خودشان قرارداده نیست، و البته اسباب و وسایل هم علت مستقل و فیاض 

ض وجودند،( و انسان این مطلب را با یك شعور و ادراك وجود نیستند )بلكه مجراى فی

فهمد كه یك نیروى بخشنده هست كه نیازهاى او كند، یعنى با فطرت خود مىباطنى درك مى

سازد و كار او قابل تخلف نیست، ولى كارهایى كه از اسباب ظاهرى ساخته را مرتفع مى

 است تخلف بردار بوده و قابل اعتماد نیست. 

ن، آن نیرویى كه سرچشمه هر وجودى است، و آن پایه محكمى كه هر بنابرای

باشد. انسان موجودى به او متكى و نیازمند است غیر از این اسباب و وسایل ظاهرى مى

ها بچسبد و كارساز حقیقى را نباید تمام اعتمادش بر اسباب ظاهرى بوده و سخت به آن

 فراموش كند . 

توان دریافت، بنابراین به باطن و فطرت خود مى این حقیقت را با كمترین توجه

كند كه حاجت خود اش به وقوع پیوست كشف مىهرگاه انسان چیزى را خواست و خواسته

را كه با ادراك باطنى از راه اسباب درك نموده از خــدا خــواستــه و خــدا هم آن را 

است این دیگر از روى ادراك افــاضــه فــرمــوده است، ولى هرگاه چیزى را از اسباب خو

فطرى و باطنى نیست بلكــه از روى خیــالى اســت كه بــواسطــه عللى براى او دســت 

 داده، و ایــن از مــواردى است كه بــاطــن با ظــاهـر مخالفت دارد. 
 

 هاى انسان ـ نظام فطرى و نظام خیالى حاكم بر دعا و درخواست 2
گمارد ى چیزى را دوست داشته و همت بر تحصیل آن مىافتد انسانبسا اتفاق مى

آور ترى زیانبیند كه براى امور پرسودتر و محبوبیابد مىولى موقعى كه بر آن دست مى

كند و از پردازد، و بسا از چیزى فرار مىاست لذا آن را رها كرده و به آن امر مهمتر مى

بیند از چیزهایى شود مىآن مصادف مى هراسد ولى موقعى كه اتفاقا باضرر و خطر آن مى

تــر است لــذا كرده برایش بهتر و ســودبخـشرا كه با عالقه مخصوصى نگهدارى مى

 دارد. هــا برمىدنبــال همــان را گــرفتــه و دســت از آن

كنند از خوردن كه داروى تلخى را به او تكلیف مىهمچنین كودك مریض هنگامى

اش كند در صورتى كه با ادراك باطنى و فطرىآن خوددارى كرده و گریه و زارى آغاز مى

نماید. ولى گفتار و كردار خواستار سالمتى بوده و به مقتضاى آن درخواست دارو مى

شود: یكى نظام انسان تحت دونظام اداره مىندگانىظاهرى او با آن موافق نیست. پس ز

كه طبق ادراك ظاهرى تنظیم خیالىفطرى كه موافق باشعور باطنى است، و دیگرى نظام

شود. در نظام فطرى خبط و خطایى وجود ندارد، در صورتى كه خطا و اشتباه در مى

خواهد در ى را مىچیزخودشخیالىحسب صورتبساآدمى بهاست. چهخیالى فراواننظام

  (1)كند. حالى كه زبان فطرتش همین خواستن را به درخواست چیز دیگرى تفسیر مى

 .  48، ص 3المیزان ج  -1
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 فصل دوم

 

 انواع دعا
 

 

 

 دعـاهـاى قـابـل قبـول و دعاهاى غیرقابل قبول 

ِ اَْو اَتَتُْكُم » ِ تَْدُعوَن...!قُــْل اََرَءْیتَُكــْم اِْن اَتُكــْم َعــذاُب ّللا   «الس اَعةُ اََغْیَر ّللا 

گویید در صورتى كه عذاب خدا شما را بگو به من خبر بدهید اگر راست مى»

خوانید؟ نه بلكه تنها و تنها دریابد و یا قیامتتان بپا شود، آیا باز هم غیرخدا را مى

 / انعام( 40« )آورد.تان را برمىخــوانیـد، پس اگــر بخــواهــد حاجتاو را مى

مسئله قیامت قضائى است محتوم كه درخواسِت نشدن آن ممكن نیست، همچنان كه 

 ممكن نیست انسان به طور حقیقت آن را طلب كند. 

اش بخواهد، یعنى توبه كند و اما عذاب الهى، اگر رفع آن عذاب را از مسیر واقعى

د، همچنان كه از قوم یونس آورایمان حقیقى به خدا بیاورد كه به طور قطع حاجت را برمى

اش خواستند، یعنى توبه كردند و ایمــان عذاب را برداشت، چون رفع آن را از مسیر واقعى

 (1)حقیقى آوردنـــد. 

 .  320، ص 30المیـــــــزان ج  -1

 

 موقع دعاهاى مكرآمیز و بى

اگر دعا را از مسیر واقعى خود نكنند بلكه بخواهند كاله بگذارند و براى نجات خود 

شود، چون طلب و خواستن، خواستن حقیقى نیست بلكه نیرنگ بزنند قطعا مستجاب نمى

 مكــر و نیــرنـگ است. 

در صــورت طلــب، همچنــان كــه نظیــر آن را خــداى تعــالى از فــرعــون 

ایمان آوردم كه معبودى به غیر آن كه » ، كه وقتى دچار غرق شد، گفت:حكایت كرده

 / یونس( 91« )انــد نیست و مــن نیــز از مسلمــانـانم!اســرائیــل بــوى ایمـان آوردهبنــى

 خــداى تعـالى در پـاسخـش فـرمـود: 

 91« )تــى!آورى؟ با ایــن كــه عمــرى فســاد بـرانگیخآیــا حـاال ایمـان مـى»

 یونس(/

» قرآن مجید از اقوامى دیگر حكایت كرده كه وقتى دچار عذاب خدا شدند، گفتند: 

كنند تا ما به كلى ایــم! و مرتب این دعا را مىاى واى بر ما كه ما ستمكــار بــوده

  (1)/ انبیاء( 15« )آنان را درو كرده و خــامــوششــان سـاختیـم!

 .  320، ص 30المیزان ج  -1
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 دعـا براى زینت ظاهرى و باطنى اعمـال 

ِ اَْوِزْعنـــــى اَْن اَْشُكــــَر نِْعَمتَــــَك الَّتـــى اَْنعَْمــــَت َعلَــــــىَّ َو...!»  « َرب 

ها كه به من و پدر و مادرم انعام فرمودى پروردگارا نصیبم كن كه شكر آن نعمت»

 «ه مـایه خشنـودى تو باشد انجام دهم...!بجــاى آورم، و اعمــال صــالــح كــ

 / احقاف( 15) 

خداى تعالى در این آیه آن نعمتى را كه سائل درخواست كرده نام نبرده تا همه 

هاى باطنى مانند هاى ظاهرى چون حیات و رزق و شعور و اراده، و همچنین نعمتنعمت

 ایمان به خــدا و اســالم و خشوع و توكل بر خدا و تفویض به خدا را شامل شود. 

ِ اَْوِزْعنى اَنْ »در جمله  درخواست این است كه نعمت ثنا بر او را  «ْشُكَر نِْعَمتََك!اَ  َرب 

اش بدارد تا با اظهار قولى و عملى نعمت او را اظهار نماید. شكر و اظهار قولى ارزانى

هاى خدا را طورى استعمال كند كه همه روشن است، اما شكر عملى این است كه نعمت

را به وى ارزانى داشته و از ناحیه خود بفهمند نعمت وى از خداى سبحان است، و خدا آن 

طورى این است كه عبودیت و مملوكیت این انسان در گفتار و او نیست. الزمه استعمال این

 كردارش هویدا باشد. 

فهمــانــد كه شكــر نامبــرده، هم از طــرف خــود گوینــده است و در ادامه آیــه مى

د بعد از درگذشت پدر و مادرش زبان هم از طرف پدر و مادرش، در حقیقت فرزن

 ذكــرگــویى براى آنان است. 

سؤال دیگرى است متمم  / احقاف( 15« )َو اَْن اَْعَمَل صاِلحا تَْرضیـهُ!»عبارت 

دهد، و سؤال شكر، چون شكــر نعمـــت چیــزى اســت كه ظاهر انسان را زینت مى

آرایــد، و آن را ـاطــن اعمــال را مىصالحیت پذیرفتن خـــداى تعــالى زیورى است كه بـ

 (1)ســازد. براى خــدا خــالـص مى

 .  13، ص 36المیـــــــــزان ج  -1

 

 

 دعـا براى اصالح نسل انسان 

یَّتـــــــى...!»...  احقاف(/15« )َو اَْصِلــــْح لـــى فــــى ذُر ِ

 «پروردگارا، ذری ه مرا هم برایم اصالح فرما...!»...

ـه»الح در اصــ به این معنــاســت كه صــالح را در ایشان ایجاد كند و چون « ذُِریَـّ

شــود كه ذریــه را موفق به عمل صالح این ایجاد از ناحیه خداست، معنــایش این مى

 ســــازد، و ایــن اعمــــال صـــالــح كـــار دلهــایشـان را بــه صـــالح بكشــــانـد. 

ام را براى من كرد و گفت: ذریه« براى من« »لى»را مقید به قید اگر كلمه اصالح 

كند كه خود او از اصالح آنان اصالح كن، براى این بود كه بفهماند اصالحى درخواست مى

شود، یعنى ذریه او به وى احسان كنند، همانطور كه او به پدر و مادرش مند مىبهره

 كــرد. احســــان مى

كه خدا شكر نعمتش و عمل صالح را به وى الهام كند، و او خالصه دعا این است 

اش را براى او چنان كند كه او را براى پدر و را نیكوكار به پدر و مادرش سازد، و ذریه
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 مــادرش كـرده بود. 

اش این است كه بنده خدا خالص براى خدا باشد، شكر نعمت خدا به معناى حقیقى

 (1)ه درخــواســت خلــوص نیـت و صالح عمل است.پس بــرگشــت معنــاى دعــا بــ

 .  14، ص 36المیزان ج  -1

 

 

 هاى اخـروى انسان و شرایط تحقق آن خواست

َو َمــْن اَراَد ااْلِخــَرةَ َو َسعــى لَهــا َسْعیَهــا َو ُهــَو ُمــْؤِمــٌن فَــاُولئِــَك كـــــــاَن َسْعیُُهـــــْم »

 !« َمْشُكــــورا 

و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود را همه براى رسیدن به آن قرار دهد »

 / اسراء( 19« )شـان قبــول شــده و صــاحــب اجــر خــواهند بود!آنــان سعـى

هر كه كوشش كند و مجدانه كوشش كند و  -َو َسعى لَها َسْعیَها »از عبارت 

شود كه سعى براى آخرت باید مى چنین استفاده «كوششى كند كه مختص به آخرت است،

طورى باشد كه الیق به آن باشد، مثل این كه كمال جدیت را در حسن عمل به خرج دهد و 

َو »حسن عمل را هــم از عقــل قطعــى و یا حجــت شــرعــى گرفته باشد، و معناى جمله 

دا داشتــه باشد، و این این است كه این سعى را در حالى كند كه ایمــان به خــ «ُهَو ُمْؤِمٌن،

خود مستلــزم تــوحیــد و ایمــان به نبــوت و معــاد است، زیــرا كســى كه اعتراف به یكى 

داند، و از ایــن ســه نـداشتــه بـاشـد خـداى سبحان او را در كالم مجیدش مؤمن به خود نمى

 باره بسیار است. آیات قرآنى در این

این است كه خداوند عمل چنین كسانى را با  «ْم َمْشُكورا،كاَن َسْعیُهُ »معناى جمله 

كند، و شكرگزارى خدا در برابر عمــل حســن قبــول و ثنــاء بــر آنــان شكــرگــزارى مى

 بنــده عبارت است از تفضــل او بر وى. 

 دهــد تفضل او بر بنده است وگرنهاش مىآرى همین كه خداوند پاداش نیــك به بنــده

وظیفه بنده بندگى موالى خویش است و نباید خود را طلبكار بداند، پس ثواب دادن تفضــل 

  َوّللا  بــه مــوالست، و ثنــا خــوانـدنش بر بنده تفضلى است باالى تفضلى دیگـر ـ 

 ذُواْلفَْضِل اْلعَظیم !

این دو آیه داللت دارند بر این كه اسباب اخروى عبارتند از اعمال و بس، و اعمال 

هایى هستند كه هرگز از غایات و نتایج خود تخلف ندارند، به خالف اسباب دنیوى كه سبب

و  !«فَاُولئَِك كاَن َسْعیُُهْم َمْشُكورا »پذیر است زیرا درباره اسباب اخروى فرمود: تخلف

 دنیوى فرموده: درباره اسباب

ْلنا لهُ فیها ما نَشاُء ِلَمنْ »  یعنى هر كه دنیاى زودگذر را بخواهد ما هم   -نُریُد  َعجَّ

كنیم، البته هر قدر كه بخواهیم و براى هركس كــه برایش در آن عجله مى

/  18) !«كنیـم كه... دهیـم و آنگـاه جهنـم را بـرایـش معیـن مىبخـواهیـم مى

 (1)اسراء(

 .  116، ص 25المیـــــــــــــزان ج  -1
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 هاى دنیــوى انسـان تــأمیـن خـواسـت

ْلنــا لَــهُ فیهـا مـا نَشـاُء ِلَمــْن نُــریـــُد!»  «َمــْن كــاَن یُــریـُد اْلعـاِجلَـةَ َعجَّ

خواهد معجالً به او ه مىو هـر كه دنیاى زودگذر را بخواهد ما هم آنچه را ك»

 !«خواهد، بلكه هر قدر و به هر كه ما بخواهیم ه نه هرقـدر كه او مىدهیـم البتـمى

 / اسراء( 18) 

پس امر به دست ماست نه به اختیار او، و اثر، هر چه هست در اراده ماست نه در 

كنیــم بلكـه در حــق هــر اراده او. ایــن روش را دربــاره همــه دنیــاطلبــان اعمــال نمى

 بندیم .كــس كـه خــواستیـم بكـار مى

چون اراده فعلیه خداى عز و جل نسبت به هر چیز عبارت است از فراهم شدن 

اسباب خارجى و رسیدن آن به حد علیت تامه، لذا باید گفت: آیه شریفه داللت بر این دارد كه 

واملــى كه خداوند در هر انسان دنیاطلب از دنیا آن مقدارى كه اسبــاب اقتضــاء كنــد، و عــ

عالم به جریان انداخته و به تقدیر خود هركدام را اثــرى داده مســاعــدت نمــایــد رزق 

اى رسد، هر چند به پارهخواهد نمىاى از آنچه مىخــورد، پس دنیــاطلــب جــز به پارهمى

شود، لكن جز آن ل مىنمــایـد نائخواهد و به زبــان تكــویــن مسئلــت مىاز آنچه كه مى

ُ ِمْن َورائِِهْم »گردد... مقدار كه خداوند اسباب را به سویش به جریان بیندازد نائل نمى َو ّللا 

 (/ بروج 20!« )ُمحیٌط 

خداى سبحان در جاى دیگر این حقیقت را به زبان دیگرى در آیه دیگر بیان 

 فرموده: 

مه محكوم به قانون اسباب و كنند، و هاگر نبود كه مردم یك نحو زندگى مى» 

عللند، و در این قانون فرقى میان كافر و مؤمن نیست، و هر یك از این دو فریق 

به عوامل غنى و ثروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر یك به عوامل مخالف آن 

هاى شود، چه مؤمن و چه كافر، ما كفار را به مزید نعمتبرخورد كند فقیر مى

هـاى دنیـــوى در نــــزد مــا و در دادیــم، چــون نعمتمىدنیــوى اختصــاص 

  (1)/ زخــرف(  35« )بــازار آخــرت ارج و قیمتــى نــدارد!

 .  114، ص 25المیــــــــــــــزان ج  -1

 

 دعـا بـراى امور دنیوى و اخروى 

ْنیا...!»  / بقره( 202تا  200« )فَِمَن الن اِس َمـْن یَقُوُل َربَّنا اتِنا فِى الدُّ

و از مردم كسى است كه گوید: پروردگــارا بــه مــا در دنیا بده، و در آخرت او »

 « اى نیســـت.را بهــره

ْنیـا َحَسنَــةً َو ِفى» ااْلِخَرِة َحَسنَةً َو قِنـا َو ِمْنُهــْم َمــْن یَقُــوُل َربَّنــا اتِنــا فِـى الـدُّ

اِر!  «َعـذاَب النـ 

اى ده، و در آخرت ایشان كسى است كه گوید: پروردگارا به ما در دنیا حسنهو از »

 «اى، و مــا را عــذاب آتــش نگهـدار!حسنــه

 « اى دارند و خدا حساب كردنش سریع است!اند بهرهآنان از آنچه فراهم آورده»
 

به  مردم، در آیه فوق، مطلق افراد انسان است اعم از كافرى كه« ناس»منظور از 
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اى نداشته و اگر آخرت كارى ندارد، و یا مؤمنى كه جز به آنچه نزد خدا است عالقه

 طلبــد. احیــانــا چیــزى از دنیــا را بخــواهــد جــز آنچــه را خــدا راضى است نمى

منظور از گفتن و دعا كردن، خواستن به زبان حال است نه تنها جارى كردن سخنى 

اى از خواهند و بهرهاى از مردم جز دنیا نمىدسته»شود: چنین مىبر زبان. معناى آیه 

خواهند، خواه در دنیا باشد و خواه پسندد نمىاى جز آنچه را خدا مىآخرت ندارند، و دسته

 «مند خواهند بود!در آخرت، و اینان در آخرت بهره

« حسنه»ظ از اینجا نكته این كه در دعاى اهل آخرت حتى نسبت به امور دنیوى لف

شود، و آن این كه، اهل دنیا تمام لذایذ و ذكر شده ولى در دعا اهل دنیا ذكر نشده روشن مى

اند زخارف دنیا را دوست دارند ولى اهل آخرت امور دنیوى و اخروى را دو دسته كرده

دانند و نظرشان تنها معطوف به امور حسنــه مى« َسی ِئه»و بعضى را « َحَسنه»بعضى را 

 (1)ت خــواه در دنیــا بــاشد و خواه در آخرت. اســ

 .  112، ص 3المیـــــــــــــــزان ج  -1

 

 دعـاهاى حـق و دعاهاى بـاطل 

«!... ِ  «لَهُ َدْعــَوةُ اْلَحق 

 / رعــد( 14!« )دعــــوت حــق خـــاص اوسـت... »

كنند. یك قسم از دعا دعاى حق و باطل گویى دعا را میان خود به دو قسم تقسیم مى

حق است، كه هرگز از استجابت تخلف ندارد، و قسم دیگر دعاى باطل است، و آن دعائى 

شــود، مانند دعا و خواندن كســى كــه اســت كــه بــه ســوى هــدف اجــابــت هــدایــت نمى

 ود، و یــا قدرت بر استجابت ندارد. شنــدعـا را نمى

آیات قبل از آیه فوق در قــرآن، قــدرت و علــم عجیب خــدا را خاطرنشان 

 دهد كه :سازند، و در این آیه این معنا را تذكر مىمى

طور كه عالم و قادر است، حقیقت دعا و استجابت هم خاص اوست، و او همان

ا را در آیه از دو طریق اثبات نموده، یكى طریق كننده دعا هم هست، و این معناجابت

 (1)اثبــات حق دعا براى خــدا، یكى نفى آن از غیر خدا. 

 .  210، ص 22المیزان ج  -1

 

 دعـــاى شــــــر  

ْنســاُن َعُجــوالً » ِِ ْنســاُن بِالشَّــر ِ ُدعــاَءهُ بِاْلَخْیــِر َو كــاَن ااْل ِِ  !«َو یَـــْدُع ااْل

خواهد چه بسا به نادانى شر و انسان با شوقى كه خیر و منفعت خود را مىو »

 / اِسراء( 11« )كننــده اســت!طلبـــد، و انســـان بسیــار شتــابزیان خـــود را مى

خــوانــد و از آن مقصــود از آیــه فــوق این اسـت كــه انســان شــر را مى

درخــواست كــردن خیــر، و ســؤال و طلبــى عیــن  كند، درخواستــى عیــندرخواست مى

 ســؤال خیر. 

ایــن است كه او وقتى « انســان عجــول اســت!»مــراد بــه ایــن كــه فــرمــوده: 
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دهــد در جهــات صــالح و فســاد خود كند صبر و حوصله به خرج نمىچیزى را طلب مى

خیر بــرایــش هــویــدا گردد، و از آن راه بــه  كند راهاندیشد تا در آنچه طلب مىنمى

طلبــش بــرخیــزد بلكــه به محضــى كــه چیزى را برایش تعریف كردند و مطابق میلش دید 

آید كه رود و در نتیجه گاهى آن امر شرى از آب درمىبا عجله و شتابزدگى به طلبش مى

 گـردد. ى بوده كه از آن منتفع مىشـود، و گـاهى هم خیــرمایه خســارت و زحمتش مى

گذارد اش میان خیر و شر فرق نمىجنس بشر عجول است و به خاطر همین عجله

خواهد بدون این كه خیر و شر را از هم جدا و حق بلكه هرچه بیشتر پیش بیاید همان را مى

 را از باطل تشخیص دهد. 

لفــظ دعــا بــاشــد و چــه این منظور از دعــا، مطلــق طلــب اســت چــه این كه به 

ها دعا و كه بــدون لفــظ صــورت گیــرد و بصورت سعى و عمل بوده باشد، چه همه این

درخواست از خداست، حتى از كسى هم كه به خدا معتقد نبوده و توجهى به درخواست از 

وجــود نـــدارد.  خدا ندارد دعــاست، چــون در حقیقــت غیــر از خــدا معطــى و مــانعــى
(1)  

 .  87، ص 25المیـــــــــــزان ج  -1
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 فصل سوم

 

 اجابت دعا
 

 

 

 دعــا و وســایــل رسیــدن به هــدف آن 

 آله روایت شده كه فرمود: وعلیههللااز پیغمبر اكرم صلى

خود بیابى، خدا را نگهدار تا تو را نگهدارى كند، خدا را نگهدار تا او را جلو »... 

هنگام رفاه و آسایش با خدا آشنایى بورز تا به وقت سختى و گرفتارى تو را 

بشناسد، هرگاه چیزى خــواستــى از خــدا بخــواه، هــرگــاه یــارى جستــى از 

خــدا بجــوى، همانا قلم تقدیر به هــر چــه تــا روز قیــامــت خــواهــد بود جریان 

یدگان بكوشند نتوانند نفعـــى را كه خدا براى تو ننوشته به تو یافته و اگر همه آفر

 «برسانند!
 

منظــور از آشنــایى بــا خــدا در روز رفــاه و آســایــش این است كه هرگاه ـ  1

كسى خدا را در وقت آسایش و فراخ دستى فــرامــوش كند در حقیقت اسبــاب را در فراهم 

كردن آسایش و راحتى خود مستقل دانسته است. و معناى این كه خدا را در حال گرفتارى و 

ست كه در چنین شرایطى به پروردگارى او اعتقاد دارد، در خواند این ابیچارگى مى

صورتى كه این صفت او اختصاصى به حال بیچارگى و درماندگى بنــدگــان نداشتــه بلكــه 

در هــر حــال و هر تقــدیـر چنین است پس او پروردگارش را نخــوانــده، لــذا دعـایش 

 شود. مستجاب نمى

َ فَنَِسیَُهْم »ه این معنى را از اطالق آی خدا را فراموش كردند خدا هم  -نَُسوا ّللا 

 توان استفاده كرد. مى / توبه( 67« )ایشان را فراموش كرد!

فرماید: )هرگاه چیزى خواستى از خدا بخواه!( این است كه منظور از این كه مىـ  2

در امــرى حقیقتــا اتكــاء انسان بــایــد هنگــام درخــواســت یك مطلبــى یــا یــارى جستــن 

اش بــه خــدا بــاشــد زیــرا این اسبــاب عادى كه در دست مــاست جــز به و دلبستگــى

ها مقرر فــرمــوده اثــرى ندارند و حقیقت امر و تــأثیـر در اى كه خدا براى آنهمــان اندازه

 دست خداست. 

پیشگاه كبریایى شود و بر اسباب و هاى خود باید متوجه بنده براى رفع نیازمندى

 وســایـل اعتمــاد نكنـد هرچنـد كه خدا، كار را جز از مجراى اسباب انجام نخواهد داد. 

هــا را هــم نبــایــد گــاه خــود را اسبــاب قــرار دهــد ولــى آنانســان نبــایــد تكیــه

 بــه مقـاصــد خــود برسد.  هــالغــو بشمــارد و بخــواهــد از غیــر راه آن

خواهد مانند كسى است كه از انسان بدون كسى كه چیزى را بدون اسباب از خدا مى

استعمال چشم و گوش انتظار دیدن و شنیدن دارد و كسى كه چشم به اسباب دوخته و توجه 

طور كلى از خود انسان غفلت كرده است و به پروردگار ندارد مانند كسى است كه به
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خـواهـد یا از چشم و گوش او انتظــار نگـاه كـردن و گوش تقــالً از دســت او چیــزى مىمس

  (1)دادن دارد. 

 .  53، ص 3المیزان ج  -1

 

 

 رابطــه دعـا با هـدف دعــا 

ِ ... َو مـــا ُدعــــاُء اْلكِفـــریـــَن اِال  فـــى َضلـــٍل!»  «لَـــهُ َدْعـــَوةُ اْلَحـــق 

 / رعد( 14!« )حق خاص اوست... دعاى كافران جز در گمراهى نیست  دعوت»

َو ما ُدعُؤا اْلكافِریَن »خداى سبحان در آخر آیه، گفتار خود را تأكید نموده و فرموده: 

كند، و آن این است كه هیــچ این جمله به یك حقیقت اصیل دیگرى اشاره مى !«ااِل  فى َضالٍل 

دعــایــى نیســت مگــر آن كه غرض آن خداى سبحان است، چون اوست علیــم و قــدیــر و 

غنـى و صــاحب رحمــت. پــس بــراى دعــا هیــچ راهــى نیست مگر همان راه توجه به 

 تعالى. خداى

دهد، رابطه خواند و آن را غرض و هدف قرار مىه غیرخدا را مىبنابراین كسى ك

دعــاى خــود و هــدف دعــا را از دست داده، و در حقیقــت دعایش، راه را گم كرده است. 

چون ضاللت به همین معناست كه چیزى از راه بیرون شود، و راهى بپیماید كه آن را بــه 

 (1)مطلــوبــش نــرسـانـد. 

 .  212، ص 22ــــــــــــزان ج المیـ -1

 

 

 خوف و رجاء نسبت به نتیجه دعا

ــا »... ــى َشِقیـ  ـــى َعســــى ااَل  اَُكــــوَن بِـــُدعـــاِء َربـ   / مریم(  48!« )َو اَْدُعــــوا َربـ 

 « خوانم شاید در مورد دعاى پروردگارم شقى و محروم نباشم!و پروردگارم را مى»... 

گیـرى و دورى از دهـد بـه كنـارهدر اول ایـن آیـه وعـده مـریـم علیهاالسالم مى

مشـركیـن و از اصنـام آنـان تـا بـا خــداى خـود خلــوت نمــوده و خــالـص او را بخواند، تا 

ثمر نشود، و اگر در این كار اظهار رجاء و امید كرد، براى این بود كه دعایش بى« شــایـد»

و تــوجــه به سوى خدا و امثال آن، اسبابى نیست كه « دعــا»ــونــه اسبــاب، یعنــى گاین

چیزى را بر خدا واجب كند، بلكه اگر خدا در مقــابــل آن ثوابى بدهد و سعادتى مرحمت كند 

و یا هر پــاداش نیــك دیگــرى بدهد، همه از بــاب تفضــل است، عالوه بر این كه مــالك 

 خــاتمــه آن است و جـز خـدا كســى از غیــب و از عـاقبت امور خبر ندارد. امــور 

 (1)پس مــرد مــؤمــن بـــایـــد كــه همیشــه بیــن خــوف و رجــــاء بــاشــد. 

 .  92، ص 27المیــــزان ج  -1
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 شــرایـــط اجــابـــت دعـــا 

 رموده: خـــداى تعـــالــى كه گفتــارش حــق اســت ف

 «اُجیـــُب َدْعــــَوةَ الــــد اعِ اِذا َدعـــــاِن...!»...

 / بقره( 186«)كنم كه مــرا بخــوانــد!دعوت دعا كننده را وقتى اجابت مى»

 / مؤمن( 60« )مــرا بخـــوانیـــد تـا اجـابــت كنــم! -اْدُعـــونى اَْستَِجــــْب لَُكـــْم »

و این گفتــار خــود را بــه هیــچ قیــدى مقیــد نكــرد، در نتیجــه فهمــانــد كه وقتــى 

نكند و قلبش در دعاى جدى جز به خداى « دعابازى» عبــد از روى جــد دعــا كند و یا 

تعالى متعلق نباشد، بلكه از غیر خدا قطع و متوجه و ملتجى به درگاه او شود البته او هم 

 سازد. را مستجاب مىدعایش 

در ذیـــل آیــــات مـــورد بحــث، انقطـــاع مــزبــور را بــه عنــوان متمــم حجــت 

 بیان نموده و فرموده است: 

طور كلى از هر چیزى منقطع گشته و با آمدهاى دریایى بهشما در برخورد با پیش»

، و خدا دعاى شما را شویدتان متــوجـه درگاه پروردگار مىراهنمــایى فطــرت

 / اسراء(  67« )دهد...!اجابت نموده و به سوى خشكى نجاتتان مى

اش شــود كــه خداى سبحان وقتى بنــدهو از احتجــاج مــزبــور چنیــن استفــاده مى

از هــر چیــز منقطـع گشته و از صمیم دل و قلبى فــارغ و ســالــم رو به درگــاه او بــرد، 

 ایــش را مستجــاب كنـد. او دعــ

در حالى كه اگر توجه خود را از درگاه خدا منقطع ساخته و روبه سوى غیرخدا 

تـوانـد كند، البته نه این كه مىآورد و هر چه از صمیم قلب دعا كند دعایش را مستجاب نمى

 تواند مستجاب كند. كند، بلكه نمىو نمى

نمونه آوردیم وگرنه مسلمانان اگر در  عنوانمسئله دریا مثال بارزى بود كه به

 گردند. خوانند بخوانند قطعا ناامید نمىخشكــى هم به این طــور كه در دریا خـدا را مى

در آیه فوق مقابله دعاى مسلمین و كفار مطرح نیست بلكه قرآن كریم مقابله را میان 

انداخته است كه در  ها به درگاه خداى سبحانها و دعاى آندعاى مشركین به درگاه بت

صورت ناامیدى از هر چیز و انقطاع از سایر اسباب اگر مشركین رو به درگاه خدا 

 (1)شـود .روآورند، دعایشان مستجاب مى

 .  221، ص 25المیزان ج  -1

 

 

 شـرط قبـولى بدون قید و شـرط دعاها

ى قَـریـٌب اُجیـبُ » ـى فَــِانـ   !«َدْعَوةَ الد اعِ اِذا َدعاِن  َو اِذا َســأَلَـَك ِعبــادى َعنـ 

و هر گاه بندگانم مرا از تو پرسند، من نزدیكم، چون صاحب دعا مرا بخواند »

دعایش را اجــابت كنــم، پس مرا اجابت كنند، و به من ایمان آورند، شاید رهبرى 

 / بقره( 186« )شوند!

ترین شیــوه و زیباترین ترین و لطیــفایــن آیــه مــوضـــوع دعــا را با خــوش

وجهــى بیــان كــرده است و نكــات دقیــق چنــدى در آن بــه كــار رفتــه كـــه اهمیــت 
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 رســانـد: العـاده مطلــب را مىفـوق

گذاشته شده، نه این  ـ پایه سخن بر گویندگى ذات اقدس الهى به طور متكلم وحده 1

 كه در كالم، غایب یا نظیر آن فرض شود. این بر كمال عنایت به موضوع داللت دارد. 

انتخاب « ِعبادى»لفظ « هرگاه مردم بپرسند،»ـ به جاى این كه مثالً گفته شود:  2

 شده یعنى هرگاه بندگانم مرا از تو جویند. این بر غایت رأفت و مزید عنایت داللت دارد. 

هر گاه بندگانم مرا از تو پرسند بگو كه او »ـ اقتضاى كالم این بود كه گفته شود:  3

 « فَِان ى قَریٌب ـ من نزدیكم!» ولـى واسطــه ـ حـذف شده و گفته شده: « نــزدیـك است!

 تأكید شده است. « اِن  »ـ این جمله با  4

ــان شده كه داللــت بـــر بی« قَــریبٌ »ـ مــوضــوع قــــرب خــــدا بــا وصــــف  5

 دوام ثبــــوت دارد نـــه بــــا فعــــل . 

ذكــر شــده كــه داللــت بــر تجدد و « اُجیبُ »ـ اجــابــت با صیغــه مضــارع  6

 استمــرار نمـــایـــد. 

 « در صورتى كه مرا بخواند!»قید شده یعنى « اِذا دَعانِ »ـ اجـابـت دعـا به جمله  7

د زاید بر اصل مطلب نیست. چون فرض كالم دعا كردن است و فایده چنین این قی

قیدى این است كه اجابت به هیچ قید و شرطى مشروط نیست، و بدون شرط دعاى صاحب 

« مرا بخوانید تا اجابتتان كنم! -اْدُعونى اَْستَِجْب لَُكْم »دعا به اجابت خواهد رسید، نظیر آیه 

قرار داده است. هــر یــك از « دعا كردن،»را تنهـا « جــابتشــرط است»كه  / مؤمن( 60)

نكات باال به نوبه خود بر شدت عنایت به امر دعا داللت دارد و از خصوصیات این آیــه 

 شریفه این است كه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متكلم در آن تكرار شده است. 

 (1)د كــه ایــن امتیــــاز را داراســت. اى اســت در قــرآن مجیــایــن تنهـــا آیــه

 .  41، ص 3المیـــــزان ج  -1

 

 

 دعا و توجه فطرى به خدا در شداید 

ــــرُّ فَــِالَْیــــِه تَْجئَــــُروَن!»...  / نحل( 53« )ثُــــــــمَّ اِذا َمسَُّكــــــُم الضُّ

رسد در پیشگاه او زارى هر نعمتى دارید از خداست و باز وقتى محنتى به شما »...

 / نحل( 53« )كنیـــد!مى

هایى كه نزد شماست همه از انعام خدا بر شماست، و تنها خودتان هم تمامى نعمت

شود صدایتان را به تضرع و دانید و همین شمائید كه وقتى حالتان بد مىاین معنا را مى

كنیــد. آرى تنهــا به درگاه او نه درگاهى دیگر، چه اگر درگاه زارى به درگــاه او بلنــد مى

شدید، ولكن نشــدیــد و شتید ولو براى یكبار به آن درگــاه متــوجــه مىدیگرى سراغ دا

هاى هاى شما و برطرف سازنده گرفتارىنخــواهیــد شــد، پس تنها خداى سبحان منعم نعمت

شـویـد و او را اطاعت شماست، پس چــرا با این حال در برابرش به عبادت خاضع نمى

 كنید؟ نمى

عالى و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد با مصائب و هجوم تاستغاثه به خداى

شود مطلبى است ضرورى، و شدایدى كه امید انسان از هر جایى و از هر سببى قطع مى

ها هر چند هم كه دین نداشته باشند و به خداى سبحان ایمان نیاورده باشند باز در هنگام انسان

یابند كه امیدشان قطع نشــده، و هنــوز بــه ایند مىهجوم شداید اگر به وجدان خود مراجعه نم
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 اند. جــایـى دل بستــه

اى تحقق یابد، پس همین وجود امید دلیل آیا ممكن است امیدى بدون امیدوار كننده

 است بر وجود كسى كه به او امید برده شود. 

كند ىاین حقیقتى است كه انسان در ذات خود آن را یافته و فطرتش بدان حكم م

هرچند كه شواغل او را غافل ساخته، و زخارف مادى او را به خود جذب كرده باشد. لكن 

همین انسان وقتى در محاصره بالیا قرار گرفته و چاره از هر جهت از دستش بریده شــده 

داشت ظهور آن وقــت است كــه آن حقیقتــى كه اسبــاب ظــاهــرى تــاكنــون پنهانش مى

شود، و آن عبــارت است از سببى كه او سببیــت به همــه به آن متعلق مى كرده و دلش

اسمـه است .  (1)اسبـاب داده، و او خــداى عــز 

 .  144، ص 24المیزان ج  -1

 

 

 اى وامـانـده را استجــابـت كنـد؟كیست آن كه دع

 

ْن یُجیُب اْلُمْضَطرَّ اِذا َدعاهُ َو یَْكِشُف السُّوَء...؟»  / نمل( 62) «اَمَّ
مراد به اجابت مضطر وقتى كه او را بخواند، همان استجابت خداست دعاى 

دعــاكننــدگان را، و ایــن كه حــوائجشــان را بــرآورد، و اگــر قیــد اضطــرار را در بیــن 

آورده، بــراى ایــن است كه در حــال اضطــرار دعــاى داعى از حقیقت بــرخــوردار 

نیست. چون تا آدمى بیچاره نشود، دعایش آن واقعیت و حقیقت را  اســت و دیگــر گــزاف

 كه در حال اضطــرار واجــد است نـدارد، و این خیلى روشن است. 

وقتى او را »یعنى « اِذا دَعاهُ،»قید دیگرى براى دعا آورد، و آن این است كه فرمود: 

كند كه دعاكننده به جاب مىآن است كه بفهماند خدا وقتى دعا را مستو این براى« بخواند،

 اسباب ظاهرى داشته باشد. راستى او را بخواند، نه این كه در دعا رو به خداكند، و دل به

وقتى كه امید دعاكننده از همه اسباب ظاهرى قطع شده باشد یعنى بداند كه دیگر 

هم تواند گره از كارش بگشاید، آنوقت است كه دست و دلش با كس و هیچ چیز نمىهیچ

 خــوانـد.شــود. در غیــر این صــورت در واقــع غیــر خــدا را مىمتــوجـه خـــدا مى

پس اگر دعا صادق بود یعنى خوانده شده خدا بود و بس، در چنین صورتى خدا 

 سازد. اش را كه او را مضطر كرده برطرف مىكند و گرفتارىاجابتش مى

 در آیه دیگرى فرموده: 

 / مؤمن( 60!« )مــرا بخـوانید تا اجابتتان كنم   -اَْستَِجْب لَُكـْم اْدُعونـى »

فرمایید هیچ قیدى براى دعا نیاورده جز این كه طــورى كه مــالحظــه مىبه

 فــرمــوده در دعــا مــرا بخــوانیـد. در آیــه دیگـرى فرموده: 

ن نزدیكم، و دعاى گیـرند، و مو چون بندگان مــن از تــو ســراغ مــرا مى»

 / بقره( 186« )كنم به شرطى كه در دعایش مرا بخواند!كننده را اجابت مىدعـاى

 (1)بینیــد تنهــا ایـن شـرط را آورده كـه در دعا او را بخوانند. طــورى كــه مىبــه

 .  316، ص 30المیـــــــــــــــــــزان ج  -1
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 دعــا در حـالت اضطرار و ناچارى 

كنند بر این كه انسان هنگامى كه یات بسیارى در قرآن مجید است كه داللت مىآ

مضطر شد، مثالً در كشتى سوار شد و خود را در معرض خطر دید، در آنجا خداى را 

 كند:خواند و خدا هم اجابتش مىمى

رُّ َدعانا ِلَجْنبِِه اَْو قاِعدا اَْو قآئِما َواِذا َمسَّ ااِلْنسانَ »  !«الضُّ

خــوانــد، بــه وقتــى گـــرفتــــارى و بــــال بــه انســــان بــرســد مــا را مــى»

 / یونس( 12!« )پهلــو یـا نشستــه و یــا ایستـــــاده 

َ ُمْخِلصیَن لَهُ الد یَن »  !«َحت ى اِذا ُكْنتُـْم فِى اْلفُْلِك...َدَعُو ّللا 

خطر غرق قرارگیرند آن وقت است كه تا آن كه سوار در كشتى شوند... و در »

 (1)/ یـونـس( 22« )خـداى را بــا خلــوص همــى خـواننـد!

 .  318، ص 30المیــــــــزان ج  -1

 

 اطمینان فطرى به قبول دعا 

ـْن یُجیـُب اْلُمْضَطـرَّ اِذا َدعـاهُ َو یَْكِشـُف السُّوَء...؟»  «اَمَّ

بخواندش اجابت كند و محنت از او بردارد و کیست آن كه درمانده را وقتى كه »

 / نمـل( 62« )شما را جــانشینــان ایـن سـرزمیـن كنـد...؟

چطور ممكن است نفس آدمى با توجه غریزى و فطرى خود متوجه امرى شود كه 

اطمینان بدان ندارد؟ حكم فطرت در موقع دعا مانند حكم اوست در وقتى كه حاجت خود را 

 آورد .بینــد و یقیــن دارد كه او كســى است كه حــاجتش را بـرمـىنــزد كســى مى

هاى ظاهرى از كارافتاده است، فطرتش او را بیند كه تمامى اسبابوقتى انسان مى

 دارد .به دعا و خواندن خدا و عرض حاجت به پیشگاه او وامى

شویم ولى رى مىهاى ظاهافتد كه ما به امید تأثیر متوسل به اسبابگاهى اتفاق مى

اطمینان نداریم كه در رفع حاجت ما تأثیر خواهد كرد یا نه. البته این یك توجه فكرى است 

 كــه منشــأ آن طمــع و امیـد است و این فــرق دارد با توجه و تعلق غریزى قلب. 

البته، در ضمن توجه و توسل فكرى توجه غریزى فطرى نیز هست، ولى نه 

كه فكــر متـوجــه آن است بلكه مطلق سبب، و مطلق سبب هم هرگز بخصــوص آن سببــى 

 پذیرد .تخلف نمى

شود فطرت او را به اش به دارو متوسل مىمثالً بیمارى كه براى نجات از بیمارى

اى هست، ولى فكر او به این طمع افتاده چنین كارى واداشته یعنى به او فهمانده كه شفادهنده

این دارو بوده باشد، پس اگر دارو درمان نكرد آن حكم فطرى نقض كه شاید آن شفادهنده 

 (1)نشده است. 

 .  318، ص 30المیـــزان ج  -1
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 ها و اعمال انسـان امـداد الهـى در تحقق خواست

 « َو َمْن اَراَد ااْلِخَرةَ َو َسعى لَها َسْعیَها َو ُهَو ُمْؤِمٌن...!»

را همه براى رسیدن به آن قرار دهد و  و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود»

 / اسراء( 19« )شان قبول شده و صاحب اجر خواهند بود!مؤمن باشد آنان سعى

كنند اهل دنیا در دنیاى خود و اهل آخرت در آخرت خود از عطاى خدا استمداد مى

شود. هر چه خدا عطا و خداى سبحان هم در این عطایش چیزى جز حمد عایدیش نمى

انعامى است بر آدمى در موضع نیكو و موردى كه پروردگارش راضى باشد كند مى

استعمال كند، و اما اگر فسق بورزد و آن نعمت را در آن مورد نیكو استعمال نكند در 

 حقیقـت كلمـه خـدا را از جــاى خود تحریف كرده و نباید جز خود كسى را مالمت كند. 

ِء ِمـْن َعطــاِء َرب ِــَك َو مـا كـــاَن َعطـاُء َرب ِــَك َمْحُظــورا ُكــالًّ نُِمـدُّ هـُؤالِء َو هـُؤال»

»! 

ها را، و عطاى ها را و آنكنیم اینهر یك را از عطاى پروردگارت مدد مى»

 / اسراء( 20« )پروردگار تو جلوگیر ندارد!

عجلـه ها كه بــرایشــان منظور از آیه فوق این است كه ما هر دو فریق را چه آن 

 نماییم. گذاریم امداد مىها كه شكر سعیشان را مىكنیـم و چه آنمى

وسیله امــداد هــر چیــز به این است كه از نوع خودش بدان اضافه كنیم تا بدین

 شود.وجــود و بقایش امتــداد یــابــد، كــه اگــر این اضافه را نكنیم وجودش قطع مى

كند در عملش چه دنیوى و چه اخروى امداد مى خداى سبحان هم كه انسان را در

حقیقت به همین معناست. زیرا تمامى وسایل عمل و آنچه عملش در تحققش محتاج بدان 

ها واقع است از علم و اراده و ابزار بدنى و قواى فعاله و مواد خارجى كه عمل روى آن

باب و شرایط مربوطه كند، و همچنین اسها تصرف مىشود، و عامل با عمل خود در آنمى

ها به آن مواد، همه و همه امور تكوینى هستند كه آدمى خودش در خلقت و فراهم نمودن آن

ها نباشد عمل انسان تحقق نخواهد یافت. و این خداى سبحان دخالتى ندارد، و اگر یكى از آن

دهــد. و ىها را افاضه فرموده و وجود و بقاى آدمى را امتــداد ماست كه به فضل خود آن

 گردد . اگر عطاى او منقطع شود عمل هر عاملى هم از او منقطع مى

در این آیه شریفه داللتى است بر این حقیقت كه عطاء الهى مطلق و غیر محدود 

است. چون عطاء را و همچنین نبودن منع را مطلق آورده، پس هر جا كه محدودیت و یا 

همه از ناحیه گیرنده فیض و شخص مورد عطاست، و تقدیر و یــا منعـى وجــود داشته باشد 

مقیــد بــودن استعــداد او یا استعداد نداشتن او باعث محدود شدن و یا فقدان عطاء خـداست، 

  (1)نـه خود خــدا كــه فیـض بخشنده آن است. 

 .  118، ص 25المیــــــــــــــزان ج  -1

 

 نتیجـــــه قبــول دعــاهـا

ـْن یُج»  «یُب اْلُمْضَطـرَّ اِذا َدعـاهُ َو یَْكِشـُف السُّوَء َو یَْجعَلُُكْم ُخلَفاَء االَْرِض ؟اَمَّ

کیست آن كه درمانده را وقتى كه بخواندش اجابت كند و محنت از او بردارد، و »

 / نمل( 62شما را جانشینان این سرزمین كند...؟( )
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فِت زمینــى است كــه خــدا آن را براى در آیــه فــوق، خــال« ِخــالفَــت»مــراد بــه 

ها قرار داده، تا با آن خالفت در زمین و در هر چه مخلوق زمینى است به هر طورى انسان

 كه خواست تصرف كند .

كند امورى است توضیح این كه تصرفاتى كه انسان در زمین و مخلوقات زمین مى

ها و عوامل سوء او را از این رىكه با زندگیش و با معاشش ارتباط دارد. گاهى ناگوا

دارد و در نتیجه آن سوء هم كه وى را مضطر و بیچاره نموده و وى از خدا تصرف باز مى

گذارد او تصرفاتى را كه گفتیم بكند، و خواهد، حتما چیزى است كه نمىكشف آن سوء را مى

درب زندگى و بقاء كند و ها جلوگیرى مىسازد، و از بعضى آنیا تصرفات او را محدود مى

 بندند.و همچنین سایر تعلقات زندگى را به روى او مى

پس اگر خداى تعالى در چنین فرضى به دعاى آن شخص مضطر كشف سوء از او 

 بكنــد، در حقیقــت خــالفتى را كه بــه او داده بــود تكمیــل كـرده است. 

اِذا »شود كه دعا و درخواست در جمله این معنا وقتى بیشتر واضح و روشن مى

َو اتیُكْم ِمْن ُكل ِ »را بر دعاى زبانى و غیرزبانى هر دو حمل كنیم. دعاى زبانى مانند:  «َدعاهُ 

و دعاى غیر  / ابراهیم( 34« )دهد از هر چه كه از او بخواهید!به شما مى -ما َسأَْلتُُموهُ 

ها و آن كس كه آن كس كه در آسمان -یَْسئَلُهُ َمْن فِى السَّمواِت َو االَْرِض »مانند آیه زبانى 

حمن( 29« )كند!در زمین است از او درخــواست مى  / الر 

چــون بــا این تعــریف، تمــامى آنچــه كــه به انســان داده شــده، هر تصرفى كــه 

از مضطر محتاج خواهد بود، البتــه كشــف  ارزانى شــده، همه از مصادیق كشف سوء

ســوء بعد از دعاى او، پس خلیفه قراردادن انسان مستلزم این اجابت دعا و كشف سوئى 

 (1)كند. است كه او را مضطر و بیچاره مى

 .  321، ص 30المیزان ج  -1

 

 تقلیـد دعـا و عـدم تــأثیر آن 

«!... ِ  « لَهُ َدْعـَوةُ اْلَحـق 

خوانند به هیچ وجه اجابتشان خاص اوست، و كسانى كه جز او را مىدعوت حق »

كنند، مگر چون آن كس كه دو دست آب برد، كه آب به دهانش رسد، اما آب به نمى

 / رعد( 14« )دهانش نخـواهـد رسید، و دعاى كافران جز در گمراهى نیست!

ز غیرخدا در بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت براى خدا، و نفى آن ا

آیه فوق، یك صورت را استثنا كرده، و آن صورتى است كه نظیر مثلى است كه خود قرآن 

مگــر چــون آن كــس كه دو دست آب برد كه آب به دهانش رسد اما »زده و فــرمــوده: 

 !« آب بــه دهـانش نخـواهد رسید 

ید نزدیك آب شده توضیح این كه شخص عطشان وقتى بخواهد آب بیاشامد، ناگزیر با

و كف دست را باز كند و آب را برداشته و بنوشد، یعنى به لب رسانده و رفع عطش كند. این 

اى كه از آب دور است، و راه حقیقى و صحیح رفع تشنگى نمودن است، و اما لب تشنه

 كنــد، جــزخواهد سیراب شود، و از آن اسباب و مقدماتى كه گفتیم هیچ یك را عملى نمىمى

همیــن را كــه كــف دســت را بــاز نمــوده و نــزدیــك به دهان ببرد، كه چنین كسى هرگز 

رسد، و از آب نوشیدن تنها صورت آن را نشــان داده، و تقلید آن را آبى به دهانش نمى

 درآورده است. 

ه از خــوانــد مثـل همین تقلید درآور است كو َمثَــل كســى كــه غیــرخــدا را مى
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 آورد. دعــا جــز صــورت خـــالـى از معنــا و اســم خــالى از مسمــاى آن را نمــى

زیرا خدایان دروغین در استجابت دعا و قضاى حوایج همان اثر را دارند كه آن 

طور كه دست به دهان بردن این آقاى تقلید درآور در رفع عطش خود دارد، یعنى همان

پرستان هم تنها صورتى از دعا كردن دعا و خواندن بت صورتى از آب خوردن است،

 است، و خــاصیــت دیگرى برایش ندارد. 

حق دعاست، و آن دعائى است كه « دعوت حق خاص اوست...،»خالصه مراد به 

 (1)گردد. شـود و به هیچ وجه رد نمىمستجـاب مى

 .  210، ص 22المیزان ج  -1

 

 

 دلیــل عــدم استجــابـت دعــاى كفـــار 

 «َو ما ُدعـُؤا اْلكافِریَن ااِل  فى َضـالٍل!»

فایدگى از هر سو دعاى كفار در جو  و شرایطى است كه ضاللت و بى»

 / مؤمن( 50« )رسد!حكمفرماست، در نتیجه چنین دعایى به هدف اجابت نمى

 شود؟چــرا دعــاى كــافــر مستجــاب نمى

كــه هــرچــند خداى سبحان وعــده قطعى داده به این كه هر كس از راى ایــنبــ

بندگانش را كه او بخــواننــد مستجــاب كنــد، و دعا در صــورتــى كه حقیقتا دعا بـاشـد، به 

 شود. هیـچ وجـه رد نمى

واقعى لكن آنچه كه در متن این وعده به عنوان قید آمده این است كه اوالً دعا دعاى 

و طلب حقیقى باشد نه بازى و شوخى، و ثانیا ارتباط آن حقیقتا به خدا باشد، یعنى دعاكننده 

تنها از خدا حاجت بخواهد، و در این درخواستش از تمامى اسبابى كه به نظــرش سبب 

 هستند منقطع گردد. 

كند و حقیقت آن را ورزد و آن را انكار مىكسى كه به عذاب آخرت كفر مى

 تــوانــد رفــــع آن را بــه طــور جــــدى از خــــدا بخــواهــد.پــوشــانــد، نمـىمى

آن ملكه انكارى كه از دنیا همراه خود آورده، وبال و طوق لعنتى شده كه هرگز از 

طور تواند بهتواند به طور جدى دعا كند همچنین نمىطور كه نمىشود. هماناو جدا نمى

تواند چنین دیگر بریده و متوسل به خداى عزیز گردد، و چگونه مىهاى جدى از سبب

 تـوسلــى جــدى داشتــه باشد؟ با این كه در دنیا آن را كسب نكرده بود. )دقت فرمایید!(

خواهد بگوید: دعاى كافر به طور كلى مستجاب نیست، بلكه آیه شریفه نمى

شود، یا منكر آن بوده مستجاب نمىچه كه در دنخواهد بفرماید: دعاى او درخصوص آنمى

و گرنه در سایر حوائج چرا مستجاب نباشد؟ با این كه آیات بسیارى از قرآن كریم این معنا 

را خاطرنشان ساخته، كه خداى سبحان در موارد اضطرار دعاى كفار را هــم مستجــاب 

  (1)كرده است. 

 .  217، ص 34المیــــــــزان ج  -1
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 ها دعـاهـا و طغیــانگـرى

ـــاَس ُضــــــرٌّ َدَعــــْوا َربَُّهــــْم ُمنیبیـــَن...!»  «َو اِذا َمــــسَّ النـ 

خوانند ولى همین و چون ضررى به مردم برسد به سوى خدا برگشته او را مى»

 «ورزند!اى از آنان شرك مىچشــاند باز دستهكه رحمتــى از خــود به ایشــان مى

 / روم( 33) 

ها برسد، چون مختصر ضررى از قبیل مرض و فقر و شدت به انسان

است بازگشت خوانند، در حالى كه به سوى او كه همان خداى سبحانپروردگارشان را مى

كنند، و چون خداى تعالى مختصر رحمتى به ایشان بچشاند، ناگهان جمعى از این مردم مى

كــردنــد، شــرك خواندند، و به ربوبیتش اعتراف مىبه پروردگارى كه دیروز او را مى

 تراشند. ها برایش مىورزیــده و شریك

هاست، هرچند كه در گر نعمتانسان طبیعتا كفران»خواهد بفرماید: خالصه مى

 «نعمت اقرار داشته باشد!هنگــام گــرفتــارى به نعمت و ولى

 ین است كه همه مردم چنین نیستند.براى ا« م، ناگهان جمعى از مرد»اگر فرموده:

 (1) 
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 شـونـد ؟آیــا قــوانیـن طبیعــى بـا دعــا لغــــو مى

...«!...ِ  «َو اْرُزْق اَْهلَهُ ِمَن الثََّمراِت َمْن اَمَن ِمْنُهْم بِاّلل 

البته  و چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امنى كن و اهلش را ـ»

آورنــد ـ از ثمــرات روزى بــده. هــایــى را كه به خدا و روز جزا ایمان مىآن

دهم و آورند چند صباحى روزى مىها هم كه ایمان نمىخداى تعالى فرمود: به آن

كنم، اش مىسپس بــه ســوى عــذاب جهنــم كــه بــد مصیــرى است روانه

 ره(/ بق 126« )اى اضطــرارى!روانـه
 

السالم كرد، و از پروردگارش آیه فوق، حكایت دعایى است كه ابراهیم علیه

 درخواست نمود كــه بــه اهـل مكـه امنیت و رزق ارزانى بدارد. 

بعد از آن كه از پروردگار خود امنیت را براى شهر مكه درخواست كرد و سپس 

كه ممكن است در آینده  ها را خواست، ناگهان متوجه شدبراى اهل مكه روزى از میوه

مــردم مكــه دو دستــه شــونــد، یك دسته مؤمن، و یك دسته كافر، و دعایى كه درباره اهل 

شود، و او قبــالً از ها روزیشان كند، شامل هر دو دسته مىمكه كرد، كه خدا از میوه

 بــود. پــرستیــدنــد بیــزارى جستــه كــافــران و آنچــه بــه غیر خــدا مى

كرد و گفت: « !َمْن اَمَن ِمْنُهْم » لذا در جمله مورد بحث، عمومیت دعاى خود را مقید به قید 

دانست كه به حكم خدایا روزى را تنها به مؤمنین از اهل مكه بده، ـ با این كه آن جناب مى

ان از شود، ممكن نیست كــافــرناموس زندگى اجتماعى دنیا، وقتى رزقى به شهرى وارد مى

 منــد نشــونــد، ـ ولكن در عین حال )و خدا آن سهــم نبــرنــد و بهــره

ى خود را از كفار در  داناتر است،( دعــاى خــود را مختــص به مــؤمنیــن كــرد تــا تبــر 

 همه جا رعایت كرده باشد، ولكن جوابى داده شد كه شامل مؤمن و كافر هر دو شد. 
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ایــن نكتــه بیــان شــده: كــه از دعــاى وى آنچــه بــر طبــق و در ایــن جــواب 

جــریــان عــادى و قــانــون طبیعــت اســت مستجــاب اســت، و خداوند در استجــابت 

 (1)سازد. كند، و ظاهر حكم طبیعت را باطل نمىدعــایش خــرق عادت نمى

 .  120، ص 2المیزان ج  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                                              کتاب پانزدهم : دعاها و آرزوهای انسان 31

 فصل چهارم

 

 طرز دعا كردن 

 

 

 

 تعلیمـات قـرآن بـراى بهتر دعا كردن 

اى است در آله تعلیمات و آداب عالیهوعلیههللادر قرآن كریم براى رسول خدا صلى

انواع و اقسام ثنا بر پروردگار تا بارعایت آن پروردگار خود را ثنا گوید، و آن آداب را در 

 هاى خــود بكــار بنــدد: درخــواست

 دهد كه بگوید: ـ در آیـه شــریفــه زیــر یاد مى 1

 «قُِل الل ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِى اْلُمْلَك َمْن تَشاُء...!»

دهى، و از هر كه بگو بار الها! اى مالك ملك عالم! ملك را به هر كه بخواهى مى»

كه را بخشى، و هر گیرى، به هر كه بخواهى عزت و اقتدار مىبخواهى پس مى

گردانى، هر خیر و نیكویى به دست توست، و تنها تو بر همه چیز خواهى خوار مى

 «توانایى!

 عمران( / آل 26) 

 شـب را در روز نهــان سـازى! و روز را در پـرده شب پنهان كنـى!»

 زنــده را از مــرده پـدیــد آرى! و مـرده را از زنــده برانگیــــــزى! 

 «حساب عطافرمایى!روزى بىو به هر كه خواهى 

 عمران(/ آل 27) 

 دهد بگوید: ـ و در آیه شریفه زیر یاد مى 2

قُــِل الل ُهــمَّ فــاِطــَر السَّمــواِت َو االَْرِض عــاِلــَم اْلغَْیِب َو الشَّهــاَدِة اَْنَت تَْحُكـــــُم »

 «بَْیـــــَن ِعبـــــــــــاِدَك...!

ها و زمین، و اى داناى غیب و شهود، توئى ریدگار آسمانبگو بار الها! اى آف»

 «حاكم در میان بندگانت...!

 / زمر( 46)                                                                                      

 آمـــوزد كــه بگــــویـــد: ـ و در آیـــه شــریفــه زیـــر نیــز مى 3

ـذیَن اْصَطفــىقُـــِل » ـِه َو َســالٌم َعلـى ِعبــاِدِه الَـّ  «!...اْلَحْمـــُد ِللـ 

بگــو حمــد و سپــاس همــه از بــراى خــداست، و درود بر آن بنــدگــانــش كــه »

 «بــرگــزیــدشــان...!

 / زمر( 59) 

 دهد كه بگوید: ـ و نیــز در آیـه شـریفـه زیــر یــاد مى 4

ِ اْلعــالَمیـَن...! قُــلْ » ـِه َرب   «اِنَّ َصــالتــى َو نُُسكــى َو َمْحیــاَى َو َممــاتى ِللـ 

بگو نماز من، عبادت من، زندگى و مرگ من همه براى خداست، كه پروردگار »

هاست، او را شریكى نیست، مرا به این اخالص كامل فرمان داده، و من اول جهان
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 « باشم!مىكسى هستم كه تسلیم امر خدا 

 / انعام( 162)

 آمــوزد كه بگوید: ـ و در آیــه شــریفــه زیـر نیـز مى 5

ِ ِزْدنــى ِعْلمـــــا!»  «َو قُـْل َرب 

 «بگــو پـــروردگــارا مــرا از علــم عنــــایــت بیشتــرى كــن!»

 / طه( 114) 

 دهــد كــه بگــــویـد:ـ و نیــز در آیــه زیــر یــاد مى 6

ِ اَُعــوذُ بِــَك ِمـْن َهَمــزاِت الشَّیـاطیِن...!»  «َو قُــْل َرب 

ها هایى كه شیاطین در دلبـرم به تو از وسوسهو بگــو پــروردگــارا پنــاه مى»

 «كنند!القاء مى

 / مؤمنون( 97) 

ها این است كه مشتملند بر تعلیم آداب و در آیات بسیار زیاد دیگر كه جهت جامع آن

اى كه خداى تعالى رسول گرامى خود را به آن مؤدب نموده و رسول خدا عالیه

 (1)آله امت ش را بـه رعـایـت آن تـوصیــه فـرمــوده اسـت. وعلیههللاصلى
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 تعلیمــات معصـومیـن بـراى بهتـر دعـا كــردن

  
 آله روایــت شـــده كـه فــرمــود:وعلیههللااز پیغمبــر اكــرم صلى« الــداعــىعــدة»ـ در  1

 «خدا را بخوانید در حالى كه یقین به اجابت دارید!»

 در حدیث قدسى است : 

نى كه به من دارد رفتار ام هستم و در حق او برطبق گمامن نزد گمان بنده»

 « كنم، پس مبادا درباره من جز گمان نیك داشته باشید!مى

سـر  مطلــب ایــن است كه دعــا كــردن باتردید و نومیدى كاشف از نداشتن 

خــواســت حقیقــى و جــد ى است، و از همین نظر از خواستن چیزى كه واقع شدنى نیست 

 اند. منـــع كــرده

 آله فــرمــود: وعلیههللار اكــرم صلىـ پیغمبـ 2

ها به او پناه برید، و در نزد مندى نزد خدا البه كنید و در گرفتارىهنگام حاجت»

او زارى كرده و دعا نمائید زیرا دعا مغز عبادت است، و مؤمنى نیست كه خدا را 

ظهور بخواند جز این كه دعایش مستجاب شود و اثر استجابتش گاهى در دنیا به 

رسد و گاهى در آخرت و گاهى به اندازه دعایى كه كرده گناهانش جبران مى

 « ها همه در صورتى است كه مورد درخـواستش گناه نباشد!شود. اینمى

السالم به پسرش حسین در ضمن سفارشات امیرمؤمنان علیه« البالغهنهج»ـ در  3

 السالم چنین نقل كرده: علیه

پروردگار با اذن مسئلتى و دعایى كه به تو داده، كلید خزائنش را در اختیارت »

توانى درهاى نعمتش را به وسیله دعا گذاشته است، پس هروقت بخواهى مى

بازكنى و ابرهاى رحمتش را به ریزش دربیاورى، و مبادا كندى در اجابت ترا 
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ت قلبى است و بسا تأخیر مأیوس و ناامید كند زیرا بخشش به اندازه نیت و خواس

تر تر و آرزومند بخشش فراواندر اجابت براى این است كه خواستار پاداش بزرگ

اى و به جاى آن چیز دیگرى كه سودش گردد، و چه بسا چیزى را درخواست كرده

در دنیا و آخرت برایت بیشتر بوده به تو عطا گردیده یا براى خاطر امر بهترى از 

هاست كه اگر عملى گردد دین تو را تباه یرا بسیارى از خواستهتو بازداشته شده ز

كنــد. پس سعــى كــن چیــزهــایى را بخواهى كه خوبى و جمالش باقى و عیب مى

و وبالش فــانــى باشد و متوجه باش كه مال بــراى تــو نمــانــد و تـو نیــز براى 

 «آن نخواهى ماند!
 

این است كه استجابت « بخشش به اندازه نی ت است،»فرماید: منظور از این كه مى

گیرد نه دعا تابع درخواست حقیقى و واقعى است كه از ته دل و صمیم قلب سرچشمه مى

شــود، چــون لفــظ همیشه مطابقت كامل با معنى آنچــه از الفــاظ و عبــارات فهمیــده مى

ارتباط بین خواستن و اجابت را بیان  ترین سخنى است كهندارد. و این جمله بهترین و جامع

 كند. مى
 

در ادامه مطلب فوق، حضرت چند مورد از مواردى را كه به حسب « نهج البالغه»ـ در  4

 كند: ظــاهــر استجـابـت بـر طبـق دعا نیست، ذكر فرموده و به سر  آن اشاره مى

ش این است كه  افتدمثــالً در مــوردى كــه اجــابــت دعــا بــه تأخیر مى سر 

دعاكننده نعمت دلپذیرى را كه مایه خوشدلى بــاشــد خواستار شده و این نعمت در صورتى 

كند كه بعد از چندى برایش حاصل شود و چون او خــواستــار او را دلخوش و خرسند مى

 چنیــن نعمتى است پس در واقــع طــالــب كندى و تــأخیــر اجابت است. 

گردد مانند این ردى كه به جاى خواسته سائل امر دیگرى اعطا مىهمچنین در مو

شود، كه دربــاره امــر دنیــوى دعــا كــرده و به جاى آن پاداش اخروى به او داده مى

ســرش ایــن است كه چــون او مــرد باایمــانى است و مؤمنى كه به امر دینش اهتمام دارد 

كنــد بلكــه دانــد انجــام یــافتن آن دینش را تباه مىنمى اگر چیزى را كه از خــدا خــواست

گمــان دارد بــاعــث خـوشبختــى اوست با این كه سعادت و خوشبختى او در امور اخروى 

است در حقیقت براى جهان جاودان دعا كرده نه براى دنیاى گذران، لذا دعــایش همــه 

 شود. بـراى آن جهان مستجاب مى
 

 السالم روایت شده كه فرمود: از امام باقر علیه« عده الداعى»ـ در  5

اى كــه دستــش را بــه سوى خــدا بگشاید خدا را شرم آید كه آن را تهى بنــده»

گذارد، پس برگرداند و هــر چــه بخــواهــد از فضــل و رحمــت خــود در آن مى

ــرگــردانیـد بــر ســر و روى خـود هنگــام دعــا كردن پیش از آن كه دست را ب

 « بكشیـد!

المنثور»ـ در  6 ها آله روایات زیادى شده كه در همه آنوعلیههللااز پیغمبر اكرم صلى« در 

 موضوع بلند كردن دست هنگام دعا ذكر شده است.

بنابراین، نكوهش بعضى درباره بلند كردن دست به سوى آسمان به هنگام دعا 

اند كه آن اشاره به بودن خدا در آسمان و ده و علتى را كه براى آن ذكر كردهكردن بیجا بو

جسم بودن اوست گفتار نادرستى است زیرا حقیقت همه عبادات بدنى مجسم كردن حاالت 

ها حقایقى كه بسى برتر و باالتر از عالم ماده و قلبى و توجهات باطنى است و به وسیله آن

كند چنان كه امر نماز و روزه و حج و جسمــانى جلوه مىجسمـانیـات است در صــورت 
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 ها بدین منوال است. سایر عبادات و اجزاء و شرایط آن

و از جمله عبادات بدنى دعاست كه توجه قلبى و درخواست باطنى را مجسم كرده و 

 آن را به صــورت درخــواست متعــارف یك گــداى پست مستمنــد از ثــروتمنــد با عزت و

ع و زارى از  برومندى كه دستش را به سوى او دراز كــرده و حــاجــت خــــود را با تضر 

 آورد. خــواهـد درمـىاو مى

 السالم روایت شــده كه: از امــام حسیـــن علیه« مجــالس»ـ در كتاب  7

آله در هنگام دعا و ابتهال )كه نحو خاصى از دعا وعلیههللاپیغمبر اكرم صلى»

ها را بلنــد كــرده و همــاننــد گــدایى كــه درخــواســت ردن است،( دستك

 «كــرد.نمــاید دعــا مىغــذایــى مى

 السالم روایت كرده كه فرمود: از امام رضا علیه« اسماعیل بن همـام»ـ  8

 «كنـد!یــك دعــاى پنهــانـى با هفتـاد دعــاى آشكـــارا بــرابــرى مى»

 السالم روایت شده كه فرمود: از امام صادق علیه« در مكارم االخالق»ـ  9

رســـد( تــا صــاحــب دعــا دعــا پیــوستــه در حجــاب اســت )و بــه اجابت نمى»

 «آله درود بفرستد!وعلیههللابر محمد و آل محمد صلى

دعــایش مستجــاب  و هر كس قبــالً بــراى چهــل نفــر مــؤمــن دعــا كنــد»

 «شود!مى

هركـس اوامـر خــدا را اطاعت كند و از راه خودش دعا كند خدا اجابت »... 

 راه دعـــــــــا ایـــــــــــن اســـت: !« فرماید... مى

هاى او را به یاد آورده و خدا را كنى و نعمتابتدا خدا را ستایش و تمجید مى»

آله درود وعلیههللامحمــد و آل محمــد صلى گــزارى، و بعــد بــرسپاس مى

كنى فــرستــى، و سپس گناهان خود را ذكر كرده و به آنها اقرار و اعتراف مىمى

 (1)« نمــایى. ایـن راه دعــاســت!و از خــدا طلب عفو و مغفرت مى

 .  50، ص 3المیـــــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 کردن زمــان منــاسب بــراى دعــا

حیُم!»  «قاَل َسْوَف اَْستَْغِفُر لَُكْم َرب ى اِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 «به زودى از پروردگارم برایتان آمرزش خواهم خواست كه او آمرزگار و رحیم است!»

 / یوسف( 98) 

السالم در آیــه فــوق فــرمــود: بــه زودى بــرایتــان حضــرت یعقــوب علیه

 كنم، و استغفـار جهت فـرزنـدان را تأخیر انداخت. ىاستغفـــار م

 شود.در بعضــى از اخبــار آمــده كــه تأخیر انداخت تا وقتى كه دعا مستجاب مى

 السالم روایــــت شــــده كــــه فــــرمــــود: از امــــام صــــادق علیه« كــــافـــى»در 

توانید در آن وقت دعا ترین وقتى كه مىآله فرموده بهوعلیههللارسول خدا صلى»

كنید و از خدا حاجت بطلبید وقت سحر است، آنگـاه، ایــن آیــه را تــالوت فــرمــود 

كنـم، و كــه یعقــوب به فرزندان خــود گفــت: بــه زودى بــرایتــان استغفـار مى

 « منظـورش ایــن بــــود كــــه در وقت سحر طلب مغفرت كند.
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المنثور»در  از آن اند كه شخصى كردهآله روایت وعلیههللاخدا صلىاز رسول« در 

تأخیر انداخت تا هنگام »جناب پرسید چرا یعقوب استغفار را تأخیر انـداخـت؟ فـرمـود: 

 « سحر فرارسد، چون دعــاى سحـر مستجاب است!

 (1)جمعه فرا رسـد. در برخى روایات ذكر شده كه استغفار را تأخیر انداخت تا شب

 .  113، ص 22المیـــــــــزان ج  -1
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 فصل پنجم
 

 دعاى پیامبران و بزرگان

 

 

 

 السالم دعــاى آدم علیه

 !«َربَّنــا َظلَْمنـآ اَْنفَُسنـا َو اِْن لَـْم تَْغِفـْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسریَن »

ستم كردیم و اگر تو ما را نبخشائى و به ما رحم نكنى پروردگارا ما بر خود »

  / اعراف( 23« )كـاران خواهیم بود!مسلما از زیـان

اند، ادبى داشتهیكى از ادب انبیاء كه آن را در هنگام دعا و توجه به خدا مرعى مى

كرده السالم در آیه باال نقل است كه قــرآن در درجــه اول آن را از آدم و همسـرش علیهم

 است. 

این راز و نیازى است كه آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختى كه خداوند از 

 نزدیكى به آن نهیشان كرده بود با خداى خود كردند. 

شود و سعادت زندگى بهشتى آید و بال شامل حالشان مىوقتى پاى امتحان پیش مى

شان را با ند، و نومیدى رابطهشوكند مأیوس و غمگین نمىبراى یك عمر با آنان وداع مى

كند بلكه به التجاء به خداوند خود كه امرشان، و هر آرزویى كه پروردگارشان قطع نمى

متوسل « صفت ربوبی تى»نمایند و به براى خود امید دارند، به دست اوست مبادرت مى

 شـونـد كه واجـد هر دافع شر و هر جالب خیرى است. مى

صفـت كریمى است كه در هر حـال بنده را با خداى « قصفـت ربـوبیت حــ»آرى 

 دهد. سبحان آشتى و ارتباط مى

اش حاجت به درخواست مقتضاى ربوبیت الهى نیز همین است. و در پیشگاه ربوبى

كنــد، نیست، بلكــه صــرف عــرض حال و اظهار حاجتى كه براى عبد پیش آمده كفایت مى

 تر است از درخـواست حـاجت. لیــغتر و ببلكــه بهتــر و فصیــح

آدم و همسرش آن آبرو و كرامتى در خود ندیدند كه از خداى خود چیزى 

اگر »بلكه گفتند: « مــا را ببخــش و بــر مـا رحــم كــن!»درخــواســت كننــد یــا بگــوینــد: 

در برابر هر  شان بود و خــواستنـدو این نتیجه آن احساس «بر ما نبخشى و ترحم نكنى!

شود تن در داده و تسلیم محض باشند ولى چیزى كه العزه صادر مىحكمى كه از ساحت رب

در آغاز شرح حال خود به این معنا اشاره كــردنــد كــه در عیــن « َربَّنا»هست با گفتن 

 اعتــراف به ظلــم، چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند:

ربــوب تــوئیــم، از تــو آن را امیــدواریــم كــه هر مربوبى تــو رب مــا و مــا مــ

  (1)از رب خــود امیـــد دارد! 

 .  117، ص 12المیــزان ج  -1
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 (1دعــاهــاى حضــرت نــوح ـ )

 ...«!... ِ اِنَّ اْبنــى ِمـْن اَْهلـى َو اِنَّ َوْعـَدَك اْلَحـقُّ ـهُ فَقـاَل َرب   «َو نادى نُـوٌح َربَـّ

برد، و نوح فرزند پیكر به هر سو مىهاى كوههــا را در آن موجكشتــى آن»... 

اى بود بانگ زد: هان اى فرزند با ما سوار شو و در زمره خود را كه در كناره

كفار مبــاش! در جــواب گفــت: من همیــن ساعت به كوهى كه مرا از خطر غرق 

  «بــرم...!نگهـدارد پنـــاه مى

وح خــداى خــود را نــدا كـرد و چنیــن عـرض نمـود: پروردگارا به درستى نــ»

 «الحـاكمینــى!فرزند من از اهل بیت من است، وعده تو هم حق است و تو احكــم

 / هود( 47تا  45) 

نــوح خــداى خــود را نــدا كـرد و چنیـن عـرض نمـود: پروردگارا به درستى 

  الحـاكمینى!احكـمفـرزنـد من از اهـل بیـت مـن اسـت، وعـــده تـو هـم حـق است و تـو 

خواهد دعا كند كه شكــى نیست در این كه ظاهر گفتار نوح این است كه مى

كند كه حقیقت امر كن تدبر در آیات این داستان كشف مىفرزندش از غــرق نجــات یــابــد، ل

 شود. غیر آن چیزى است كه از ظاهر كالم استفـاده مى

از یك طرف خداوند دستور داده بود كه او خودش و اهل بیتش و همه مؤمنین سوار 

بر كشتى شوند و آنان را وعده داده بود كه نجات دهد، و راجع به كسانى كه ظلم كردند 

 مــوده بــود از مــن درخــواست عفــو مكــن، چــه آنــان غـرق شــدنـى هستند .فــر

پس از دیدن وضع فرزندش و شك و تردید درباره سرنوشت او، جرأت نكرد 

طور قطع نجات او را درخواست نماید، بلكه سؤال خود را نظیر كسى كه چیزى را به به

د مزه دهان طرف را درباره آن بفهمد طرح كسى نشان دهد یا آن را اظهار كند و بخواه

كرد، چون به عواملى كه در واقع درباره سرنوشت فرزندش دست به هم داده وقوف و آگهى 

افتتاح نمود، چون مفتاح دعاى « َرب  »نــدارد، به نـاچـار نخست كالم خود را به نداى 

 است. « َرب  »مـربـوب محتاج وسـائـل همــان اسم 

  آنگاه عرض كرد:

 !« بیت من است و در عین حال وعده تو هم حق است فرزند من از اهل»

گویا خواسته است عرض كند از طرفى او فرزند من است و این خود اقتضا دارد 

الحاكمینى و در كارهایت خطا كه او هم اهــل نجــات بــاشــد، و از طرف دیگر تو احكم

 فهمـم سرانجــام فــرزنــدم چیست ؟ كنى، لــذا نمىنمى

ز نكند و چیزهایى را كه داند تجاوو این نیز ادبى است الهى كه بنده از آنچه مى

دانست گفت اش معلوم نیست از موالى خود نخواهد، لذا نوح تنها آنچه مىمصلحت و مفسده

و چیزى درخواست نكرد در نتیجه این ادب، خداوند نیز عصمت و حفظش را شامل حـالش 

ـالم نمود، یعنى قبل از این كه كالم نوح تمام شود و اسائه ادبى از او سربزند خداوند كـ

خــود را بــرایش تفسیــر كرد كه مراد از اهل، اهل صالح است نه هر خویشاوندى، و 

 فــرزنــد تــو صــالـح نیست. 

كــرد مــراد از اهــل همــان معنــى ظــاهــرى آن یعنــى نــوح خیــال مى

 د. خـواست بعــدا مـوضـوع نجـات فـرزنـدش را پیش كشـاست لـذا مى« خـویشـاوند»
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كالم الهى تأدیبى بود كه نوح را وادار كرد كالم خود را قطع كند و دنباله آن را 

اى از سر گیرد كه به صورت توبه و در حقیقت شكر همین تأدیب كه نكشد بلكه حرف تازه

برم از درخواست خود نعمت بزرگى بود باشد، لذا عرض كرد: پروردگارا به تو پناه مى

 م ندارم. سؤالى كه درباره آن عل

یعنــى پنــاه بــرد بــه پــروردگــار خــود از چیــزى كــه زمینــه كــالمش او را 

داشــت یعنــى تقــاضــاى نجــات فــرزنــدش در عیـن این كه از حقیقــت حــال بــدان وامــى

 (1)خبـــر است. بى

 .  119، ص 12المیـــــــــــــزان ج  -1

 

 (2نــوح ـ )دعـاهـاى حضــرت 

ِ اْغِفْرلى َو ِلواِلَدىَّ َو ِلَمْن َدَخـَل بَْیِتَى ُمْؤِمنا َو ِلْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت...!»  «َرب 

پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و هر كسى را كه با داشتن ایمان به خدا به »

بر هالكتشان  ام درآید و جمیع مؤمنین و مؤمنات را بیامرز و ستمكاران را جزخانه

 «نیفزا!

 / نوح( 28) 

این دعا را خداى متعال در آخر سوره نوح بعد از آیات زیادى كه درباره 

 فرماید: السالم ایراد كرده نقل مىهاى نـوح علیهشكایت

ِ اْغِفْرلى!» ابتــدا خـود را دعــا كــرد چــون كســى كــه پیشــوا و جلودار  «َرب 

!» جان خودش دعاى به جان آن مردم نیز هست:مــردمـى است دعــا به  معلوم  «َو ِلواِلَدىَّ

 اند. السالم داراى ایمان بودهشود پدر و مادر نوح علیهمى

 یعنى مؤمنین معاصرش. «َو ِلَمْن َدَخـَل بَْیِتَى ُمْؤِمنا!»

دگان، یعنى همه اهل توحید، چه معاصرینش و چه آین «َو ِلْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت!»

 زیــرا آینــدگــان نیـز امـت او هستند، و تا قیام قیامت همه اهل توحید رهین منت اویند. 

السالم اولین كسى است كه دعوت دینى خود را با كتاب و شریعت اعالم نوح علیه

 نمود، و پــرچــم تــوحیــد را در بیــن مـــردم افــراشتــه كرد. 

ـان او را بــه بهتــرین درودى یــاد كــرد و فـرمــود: از همیــن جهــت خــداى سبحـ

 / صاف ات( 79« )َسالٌم َعلى نُوحٍ ِفى اْلعالَمیَن!»

درود بر این پیغمبر كریم باد كه تا قیام قیامت هر كسى ایمان به خدا آورد یا عمل 

سعادت صالحى انجام دهد یا اسمى از خداى عز اسمه ببرد و خالصه تا زمانى كه از خیر و 

در میان بشر اسم و اثرى هست همه از بركت دعوت او و دنباله و اثر نهضت اوســت ـ 

  (1)َعلَْیِه َو َعلى ساِیِراالَْنبِیـاِء َو اْلُمـْرَسلیـَن اَْجَمعین!   ّللا  َصلَــى

 .  123، ص 12المیــــــــــــــــزان ج  -1
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 (1السالم ـ )دعاهاى تاریخى ابراهیم علیه

ِ اْجعَـْل هذا بَلَدا اِمنا َو اْرُزْق اَْهلَهُ...!»  «َو اِْذ قـاَل اِْبراهیُم َرب 

و چون ابــراهیــم گفــت پــروردگــارا ایــن شهر را محل امنى كن و اهلش را، »

« آورند، از ثمرات روزى بده...!هــایى را كه به خدا و روز جزا ایمان مىالبته آن

 بقره( /126)

السالم دعاهایى بسیار نقل حان در قرآن كریم از حضرت ابراهیم علیهخداى سب

 كرده، كه در آن دعــاهــا از پـروردگـارش حــوائجى درخـواست نمـوده مانند: 

 دعــــایى كـــه در آغــاز امــر بــراى خــودش كــــرد. 

 دعــــایى كـــه هنگـــام مهــاجــرتش به ســوریه كرد. 

 كه در خصـوص بقاِء ذكر خیرش در عالم كرد. دعــــایى 

اش و پدر و مادرش و براى مؤمنین و مؤمنات دعایى كه براى خودش و ذری ه

 كرد.

دعایى كه بعد از بناى كعبه براى اهل مك ه كرد و از خدا خواست تا پیامبران را از 

ه او برگزیند.   ذریـ 

ها وهایش و ارزش مجاهدتهایش است كه آمال و آرزاز همین دعاها و درخواست

اش در راه خدا، و نیز فضائل نفس مقدسش، و موقعیت و قربش به خداى تعالى و مساعى

 شود. شناخته مى

توان شرح زندگى هایش و مدایحى كه خدا از او كرده مىهمچنین از سراسر داستان

 (1)آن جنـــاب را استنبــاط كــرد. 

 .  120، ص 2المیـــــــــــــــــزان ج  -1

 

 

 (2السالم ـ )دعاهاى حضرت ابراهیم علیه

ـاِلحیــَن...!»... ِ َهــْب لــى ُحْكمــا َو اَْلِحْقنــى بِــالص   « َرب 

دانم مگر پروردگار عالمیان را كه مرا من همه آن معبودها را دشمن خود مى»...

خوراند. و وقتى بیمار پروردگارى كه غذا و آبم مىآفرید و هم او هدایتم كرد، 

كند، ام مىمیراند و سپس زندهبخشد، پروردگارى كه مرا مىشوم بهبودیم مىمى

پروردگارى كه امیدوارم خطایاى مرا در روز جزا بیامرزد. پروردگارا مرا حكمى 

جمیلى  ببخشاى و به صالحینم ملحق ساز! و براى من در آیندگان نام نیك و ذكر

مرحمت فرما! و مرا از ورثه بهشت نعیم قرار داده و پدر مرا بیامرز كه وى از 

 «شوند رسوا مساز!بود، و مرا در روزى كه همه مبعوث مىگمراهان

  شعراء(/89تا75)

السالم نقل از جمله آداب انبیاء ادبى است كه خداوند آن را از ابراهیم خلیل علیه

كند كما این كه ادب بتدا پروردگار خود را ثناى جمیلى مىفرموده است. در این دعا ا

كه خداوند از او است  ثناى مفصلىاقتضا را دارد. این ثنا نیز اولین عبودیت هم همین 

 كرده است. حكایت 
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طورى بكار برده كه عنایت پروردگار ابراهیم در این ثنائى كه كرده ادب را این

كند همه را در ثناى خود درج قتى كه به سوى او بازگشت مىخود را از ابتداِء خلقتش تا و

كرده و خود را در برابر او فقیر و محتاج محض دانسته و درباره پروردگارش جز غنا و 

چیز نیست، بلكه جود محض چیزى نگفته و خود را بنده ذلیلى دانسته كه قادر بر هیچ

گرداند، غذا و آب و بهبودى از مى مقدرات الهى او را در ادوار خلقتش از حالى به حالى

كند، و بندگان را براى پاداش روز جزا حاضر میراند و زنده مىدهد، مىمرض مى

 ســازد، بــراى ایـن كـه او جــز اطاعت محض و طمـع در غفران گناه چیزى نیست. مى

ـرا در ادب دیگـــرى كــه مــراعــات نمــوده مــرض را بــه خــود نسبــت داده زیـ

مقام ثنا مناسب نبود مرض را به خدا نسبت دهــد گــرچــه مــرض هم از حــوادث است و 

ارتباط به خــدا نیست لكــن سیــاق كــالم براى بیان این معناست كه شفاى از مــرض از بى

 رحمــت و عنــایــت اوســـت. 

 بعــد از ثنــا شــروع كـــرد بــه دعــا ـ 

 «َرب ِ »اى بــه كــار بــرد. ابتــدا شـروع كــرد با اسـم العــادهادب فــوقدر دعــا  -

هایى را اختیار هاى حقیقى و پایدار را درخواست نمود. نعمتسپس تنها نعمت -

یعنى « ُحْكم»ها بود و آن عبارت بود از كرد كه سرآمد و گرانبهاترین آن

 در آیندگان.  ، و پیوستن به صالحین، و نام نیك«َشریعَت»

از خداى خود خواست در هر عصرى از اعصــار آینــده كســى را مبعوث كنــد  -

كه دعوتش را بپا داشته و شریعتش را ترویـج نمـایــد تــا قیام قیــامــت بـاقـى 

 باشد.

آنگاه وراثت بهشت و آمرزش پدر و ایمنى از رسوایى در قیامت را درخواست  -

 كرد.

شود همه دعاهایش مستجاب شده كالم خداى تعالى استفاده مىبه طورى كه از 

مگــر دعـایش دربــاره آمــرزش پدر )البته دعا براى پدرش موقعى بود كه از ایمان او 

 (1)مـأیــوس نشده بود ولــى بعــدا فهمید پدرش دشمن خداست از او بیزارى جسـت!( 

 .  125، ص 12المیزان ج  -1

 

 

 (3السالم ـ )اهیـم علیهدعـاهاى حضرت ابـر

اِلحیَن!» ِ َهـْب لى ِمَن الص   / صافات( 100« )َرب 

السالم نقل فرموده جمله از جمله دعاهایى كه خداوند متعال از حضرت ابراهیم علیه

خواهد و در یك جمله كوتاه، هم حاجت فوق است كه در این جمله از خداوند فرزند صالح مى

ز شــر  اوالد ناخلــف به پـروردگــار خــود اعتصــام جسته و هــم خــود را طلبیــده و هــم ا

درخــواست خــود را از جهت این كه وجهه دنیایى داشت به یك وجهه معنوى مــوجـه نموده 

 (1)اش كرده است. و در نتیجــه خــداپسنــدانــه

 .  128، ص 12المیـــــــــــــــــزان ج  -1
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 (4السالم ـ )علیه دعاهاى حضرت ابراهیم

ِ اْجعَْل هذا بَلَدا اِمنا َو اْرُزْق اَْهلَهُ ِمَن الثََّمراِت َمْن اَمَن ِمْنُهــْم » َو اِْذ قـاَل اِْبراهیُم َرب 

ـِه َو اْلیَــْوِم ااْلِخـِر...!  / بقره( 126« )بِــاللـ 

از جملــه دعــاهــاى آنجنــاب درخــواستــى است كه وقتــى به سرزمین مكه آمــد و 

السالم را در آنجا منزل داد از خداى تعــالى كرده و قرآن آن اسمــاعیــل و مــادرش علیهم

 كنـــد: را چنیــن حكــایــت مى

منى قرار ده و از یادآر زمانى را كه ابراهیم گفت پروردگارا، این شهر را شهر ا» 

اهلش آنانى را كه ایمان به خدا و روز جزا دارند از ثمرات روزى فرما. خداى 

متعال فرمود: دعایت را مستجاب كردیم و آنان را كه كفر بورزند چند صباحى 

ســازم، و چه جــاى بــد است زندگى داده سپس به عذاب آتش دچــارشــان مى

 « آتـش براى انتقــال بــدان!

 / بقره( 126)

خالصه غرض ابراهیم این بود كه در روى زمین براى خداوند حرمى باشد كه ذریه 

شد مگر به این كه شهرى ساخته شود كه مردم از هر او آنجا را منزل گزینند، و این نمى

طرف به آنجا روى آورند و آنجا مجمعى دینى باشد كه تا روز قیامت مردم به قصد سكونت 

و زیارت رو بدانجا كنند، و لذا از خدا درخواست كرد مكه را شهــر امنــى  و پناهنده شدن

ها اش را از میوهیــزرع بود از خدا خواست ذری هقــرار دهــد، و چــون سرزمینى لــم

 روزى دهد. 

الزمــه استجابت این دعا این است كه این شهر از راه توطن و سكونت و زیارت 

مردم آباد شود .آن گاه وقتى احساس كرد كه این شرافتى را كه درخواست كرده شامل 

شود لذا دعاى خود را مقید به كسانى كرد كه ایمان به خــدا و مـؤمــن و كــافــر هــر دو مى

 نــد. روز جــزا داشتــه بـاش

اما این كه این دعا در شهرى كه فرضا هم مؤمن و هم كافر یا تنها كفار در آن 

ساكنند چطور ممكن است مستجاب شود، با این كه شهرى است خشك و لم یزرع؟ ابراهیم 

 السالم متعرض این جهات نشد. علیه

بخواهد  كننده اگراین نیز از ادب او در مقام دعا بود، زیرا در این مقام درخواست

پروردگار خود را درس دهد كه چگونه و از چه راهى دعایش را مستجاب نماید با این كه 

طورى است كه هر چه را پروردگارش علیم و حكیم و قادر بر هر چیزى است و كار او این

شود، در حقیقت فضولى كرده و از بخواهد ایجاد كند همین كه بگوید بوجود آى، موجود مى

 ــرون شـده است. رســم ادب بی

خــواست حاجت ابراهیم را برطبق سنت جارى كه لكــن خــداى تعــالى چــون مى

در اسبــاب عـادى دارد برآورده سازد و بین مــؤمــن و كــافــر در آن فرق نگذارد از ایــن 

 جهــت دعــایش را بــا قیــدى كه در كــالم خـود آورد و فرمود: 

ند صباحى زندگى داده سپس به عذاب آتش دچارشان هر كه كفر بورزد چ»

 مقید ساخته آنگاه مستجاب نمود.  «سازم و چه جاى بد است آتش براى انتقال بدان!مى

مباركى كه باعث هدایت الهى تشریع و كعبه مقدسه یعنى خانه این دعا سبب شد حرم

ه شود، خود یكى از عالمیان است به عنوان نخستین خانه عبادت براى بشر در مكه ساخت

آثار همت بلند و مقدس اوست و با همین اثر بر جمیع مسلمین آینده بعد از خود تا روز 
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 (1)قیامت منت گذاشت! 

 .  128، ص 12المیزان ج  -1

 ( 5السالم ـ )دعاهاى حضـرت ابـراهیم علیه

ِ اْجعَــْل هــذَا اْلبَلََد اِمنا »  «َو...!َو اِْذ قــاَل اِْبــراهیــُم َرب 

 بــــه یــــاد آر روزى را كــــه ابــــراهیــــم گفــــــت: »
 

 پــــروردگـــارا! ایــن شهــــر را شهــــر امنــى قـــرار ده !

 ها كنند دور بدار !و مرا و فرزندانم را از این كه پرستش بت

من كند او  اند. پس هر كس پیروىها بسیارى از مردم را گمراه كردهپروردگارا بت

 ام كنــد تــو بخشنـــده و مهــربـانى !از مــن اســت و هــر كــس نـافـرمـانى
 

ـه خــود را در بیــابـانى لم الحرام یزرع در كنار بیتاى پــروردگــار مــا! مــن ذریـ 

هایى را از تو سكونت دادم اى پروردگار ما! براى این كه نماز بخوانند، پس تو دل

ها روزى فرما، باشد كه تو ه سوى ایشان معطوف دار و ایشان را از میوهمردم ب

 را شكرگزارند!
 

داریم و آنچه را كه دانى آنچه را كه ما پنهان مىاى پروردگار ما! به درستى تو مى

تعالى چیزى نه در زمین و نه در آسمان ســازیــم. آرى بــر خداىآشكار مى

 پــوشیـده نیست!

را كه مرا در سنین پیرى اسماعیل و اسحق داد، پروردگار من محققا سپاس خدایى 

 شنواى دعـاست!

پــروردگــار! مــرا و پــدر و مــادرم را و جمیــع مــؤمنیــن را در روزى كــه 

 / ابــــراهیــم( 41تــا  35!«  )شـــــــود بیـــامــــرز حســــــــاب بــرپــامـى

ناب در آخر عمر شریفش كرده است. ادبى كه در این دعا این دعایى است كه آن ج

به كار برده یكى این است كه هر حاجتى را از حوائج كه ذكر كرده چون هم ممكن بود به 

غــرض مشــروع درخــواســت شــود و هــم به غرض نامشروع، آن جناب غرض 

بیانى آن را ادا نموده كه هر مشــروع و صحیــح خــود را در كــالم خــود ذكــر كــرده و با 

ببرد كه وى تا چه انــدازه امیــد به رحمت پروردگارش در دلش تواند از آن پىكسى مى

 فوران داشته است. 

ادب دیگرى كه در كالم خود رعایت كرده این است كه در ردیف هر حاجتى كه 

لدعا، به مناسبت آن اخواسته اسمى از اسماِء حسناى خدا را از قبیل غفور و رحیم و سمیع

 حاجت ذكر كرده است. 

را در تمــامـى حــوایــج خــود تكــرار نمــوده است، چون « َرب  »اســم شــریـف 

 ربــوبیــت خــدا واسطــه ارتبـاط بنده با خداى خــود و فتــح بــاب در هــر دعــاست. 

ى تو بخشنده و ام كند به درستهر كس نافرمانى»ادب دیگرش این كه عرض كرد: 

را كه واسطه و  و نفرین به جان آنان نكرد بعد از ذكر اسمشان دو تا از اسماءللا   «مهربانى!

را ذكر نمود،  «َغفور و َرحیم»شمول نعمت و سعــادت بر هــر انســانــى است یعنــى اسم 

 (1)چون دوستــدار نجــات امــت خــود و گستــرش جــود پروردگار خود بود! 
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 (6السالم ـ )دعـاهـاى حضـرت ابراهیم و اسماعیل علیه

 «َو اِْذ یَْرفَــُع اِْبـراهیـُم اْلقَـواِعـَد ِمَن اْلبَْیــِت َو اِْسمـاعیُل َربَّنـا تَقَبَّْل ِمن ا...!»

هـاى كه داشتند پــایـه بــه یــاد آر زمــانـى را كــه ابـراهیـم و اسمــاعیــل در حالى»

 برند گفتند: خـانـه را بـاال مى

 پروردگار ما!  این خــدمــت را از مـا قبـول فـرمـا به درستى كه تو شنوا و دانایى !

شدگان به خودت قرار ده و از ذری ه ما و اى پروردگار ما!  ما را دو نفر از تسلیم

مناسك و طریقه عبادت ما را به ما نیز امتى را مسلمان و تسلیم خود كن و دستور 

اب و رحیمــى!   نشـــان بــده، و بــر مــا ببخشــاى، به درستــى كــه تــو تــو 

و اى پــروردگــار مــا! مبعــوث فــرمــا در میان آنان رسولى را از خود آنان تا بر 

تو خود عزیز آنان از آیات تو بخواند و ایشان را تربیت و تزكیه كند، به درستى كه 

 / بقره(  129تا  127« )و حكیمى!

این دعایى است كه آن دو بزرگوار در موقع ساختن كعبه كردند و در آن نیز همان 

 (1)اند. ادبـى را كه در دعـاهـاى قبلــى گفتـه شـد بـه كار برده
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 (7ت ـ )السالم براى اعطاى حكمت و صالح ذادعاى ابراهیم علیه

اِلحیَن َو...!» ِ َهْب لى ُحْكما َو اَْلِحْقنى بِالص   « َرب 

 / شعراء( 89تا  83« )پروردگارا! مرا فرزانگى بخش و قرین شایستگانم كن...!»

هاى مستمره و متوالى و متراكم خداى تعالى السالم نعمتبعد از آن كه ابراهیم علیه

ها و تصور لطف و مرحمت الهى حالتى به را نسبت به خود یادآور شد، و با ذكر این نعمت

او دست داد، آمیخته از جاذبه رحمت، و فقر عبودیت، و این حالت او را واداشت تا به درگاه 

نموده، باب سؤال را مفتوح دارد، و روى سخن را به خداى تعالى نموده  خدا اظهار حاجت

 و عرض حاجت كند. 

یعنى به « یا»را به ضمیر « َرب  »كلمه « َرب  ـ اى پروردگار من!»پس در جمله 

ستود، « َربُّ اْلعالَمین!»را به عنوان « َرب  »خودش نسبت داد و بعد از آن كه در چند جمله 

و این بدان جهت بود كه خواست رحمت الهى را برانگیخته، و عنایت ربانى را براى اجابت 

 هیجان درآورد. دعا و درخواستش به 

اصابه نظر، و داشتن رأى مصاب، « ُحكم»منظورش از  «َهْب لى ُحْكما!»در جمله 

 در مسائل كلى اعتقادى و عملــى است، و نیــز در تطبیــق عمــل بر آن معـارف كلى است.

معناى كالم آن جناب این است كه: پروردگارا نخست موهبت حكم به من ارزانى 

 را كه صالح ذاتى است در من تكمیل كن !دار، و سپس اثر آن 

 «َو اْجعَـــْل لــى ِلســاَن ِصــْدٍق فِــى االِخــریــَن!»

ظاهر این كه لسان صدق را برایش قرار دهد، این است كه خداى تعالى در قرون 

آخر فرزندى به او دهد كه زبان صدق او باشد، یعنى لسانى باشد مانند لسان خودش، كه 

گوید، پس برگشت ا بگوید، همان طور كه زبان خود او از منویاتش سخن مىمنویات او ر

معنا به این است كه خداوند در قرون آخرالزمان كسى را مبعوث كند، كه به دعوت وى 
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 (1)قیــام نمــایـد، مــردم را بــه كیــش و ملــت او كه همــان دین توحید است دعوت كند. 
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 دعاى حضـرت یعقوب 

«!...ِ  «قاَل اِنَّما اَْشُكوا بَث ى َو ُحْزنى اِلَى ّللا 

 «برم...!گفت من شكــایت حــزن و پـریشان حالى خود را به پیشگاه خدا مى»

 / یوسف( 86)

ها روى گردانیده و گفت: اى دریغ بر یوسف و از كثرت گریه چشمانش سفید از آن

 برد. و اندوه را فرومىهاى غم شد، در حالى كه جرعه

گریى كه یا خود را مریض قدر به یاد یوسف مىفــرزنــدانش گفتند: خدا را، تو این

 كنـى یـا هــالك سـازى! 

گــریــم بــارى درد و انــدوه دل را به شكایت به درگاه خدا گفــت: اگــر مــن مى

 دانیــــد. دانــــم كـــه شمـــــا نمـىكنــم و چیــزهــایى از خـــدا مـىعـــرضــه مى

از جمله دعاهایى كه خداى تعالى نقل كرده یكى هم دعاى حضرت یعقوب است 

مراجعت كردند در حالى كه بنیامین و یهودا را نیاورده بودند،  وقتى كه فرزندانش از مصر

به آنان چنین گفت كه مداومت من بر یاد یوسف شكایتى است كه من از حال دل خود به 

به من  «ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسب!»برم و از رحمت او و این كه یوسفم را از درگاه خدا مى

 برگرداند مأیوس نیستم. 

ب انبیاء است نسبت به پروردگار خود كه در جمیع احوال متوجه این خود از اد

 (1)دادند. پـروردگـارشـان بـوده و جمیع حـركـات و سكنات خود را در راه او انجام مى
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 (1السالم ـ )دعـاى حضـرت یـوسف علیه

ْجــــُن اَحَ » ِ الس ِ ـــا یَـْدُعـونَنـــى اِلَْیـــــِه...!قـــــــاَل َرب   «ــــبُّ اِلَــــىَّ ِمم 

تر از آن چیزى است كه اى پروردگار من رفتن به زندان در نظرم بهتر و محبوب»

خوانند و اگر تو كمك نكنى و كیدشان را از من نگردانى هواى اینان مرا بدان مى

آنگاه در زمره جاهلین درخواهم سازد، نفسم مرا به اجابت دعوتشان متمایل مى

 «آمــد!

 / یـوسف(  33) 

السالم در السالم دعایى است كه یوسف صدیق علیهاز جمله دعاهاى انبیاء علیهم

گویم نكنى به زندانت وقتى كه همسر عزیز مصر او را تهدید نموده و گفت اگر آنچه مى

دهد كه امرش نزد شرح مى اندازم، كرده، و گرفتارى خود را براى پروردگارش چنینمى

زنان دربارى و در موقف فعلیش دایر شده است میان رفتن به زندان و میان اجابت خواسته 

دهد، لكن از ها ترجیح مىها، و به علمى كه خداوند كرامتش كرده، زندان را بر اجابت آنآن
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ترتیب طرفى هم اسباب و مقدماتى كه زنان دربارى مصر براى رسیدن به منظور خود 

اند بسیار قوى است، و این مقدمات یــوســف را بــه غفلــت و جهــل به مقام پروردگار داده

اى جز دستگیــرى خــدا و حكم او نماید، و چارهو ابطــال علم و ایمان به خدایش تهدید مى

 بینـد. نمى

كند، چون حاجت در این دعا ادب به كار برده و براى خود درخواست حاجتى نمى

كند به این كه جهل تهدیدش خواستن خود یك نوع حكم كردن است، بلكه تنها اشاره مى

اش از خطر جهل و كند به ابطال نعمت علمى كه پروردگارش كرامت فرموده و رهایىمى

تعالى است، لذا تسلیم امر او شــده و قوف به عنایت خداىدور شــدن از كیــد زنــان از او مو

 چیـــز دیگـرى نگفـت. 

تر است پروردگارا! رفتن به زندان در نظرم محبوب»اما این كه عرض كرد: 

در حقیقــت خــواســت تمــایــل قلبــى خــود را نسبــت بــه رفتن زندان، و نفرت و « از...!

ه فحشــا، اظهــار نماید، نه ایــن كه به گمــان بعضى رفتن به دشمنــى خــود را نسبــت ب

السالم نیز در على علیهبنزنــدان را دوست داشته باشد. چنان كه حضرت سیدالشهداء حسین

 این مقــوله فــرمــوده:

تن به  -ـار اَْلَمــْوُت اَْولــى ِمــْن ُركــوِب اْلعــاِر َو اْلعــاُر َخیــٌر ِمْن ُدُخــول النـ »

مرگ دادن سـزاوارتـر از قبول عار كردن و قبول عار و ننگ بهتر از داخـل شدن 

  (1)«در دوزخ اسـت!
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 (2السالم ـ )دعـاى حضرت یـوسف علیه

ْنیا َو ااْلِخَرِة »... تََوفَّنى ُمْسِلما َو اَْلِحْقنـى فاِطَر السَّمواِت َو االَْرِض اَْنَت َوِلى ِ فِى الدُّ

ِلحیَن!  «بِالص 

پروردگار من به دقایق هر امرى كه بخواهد انجام دهد آشناست، به درستى كه »... 

 او دانا و حكیــم است!

اى از تأویل ام كردى و پارهپروردگارا! اینك از ملك و سلطنت هم روزى

 آموختى!احادیثم

 لى  من!زمین!  تویى در دنیا و آخرت وَ ها و اى پدیدآورنده آسمان

 / یوسف( 101تا  99« )مرا با اسالم بمیران، و به مردان صالحم ملحق فرما ! 
 

السالم از جمله دعاهاى پیامبران، ثنا و دعایى است كه خداوند سبحان از یوسف علیه

هایى كه نقل فرموده است. در این دعا یوسف شروع كرده پروردگار خود را درباره احسان

از روز مفارقت از برادران تا امروز بوى كرده بود ثنا گفتن، و ابتدا كرد به داستان رؤیــاى 

ــه خـداونــد تــأویــل آن را محقــق ســاخــت، و در این كالم پدر خود را در خــود و این ك

تعبیرى كه سابقا از خواب او كرده بــود بلكــه حتــى در ثنــائى كه پدر در آخــر كــالم 

 خــود كــرده و خــدا را بــه علــم و حكمـت ستـوده بود تصدیق كرد. 

بین خوابش و بین تأویل آن برایش پیش آمده به آن گاه به حوادثى كه در سنین ما

دهد و چون آن حــوادث ها را به پروردگار خود نسبت مىطور اجمال اشاره نموده و همه آن
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هاى خـداونـد شمـرده ها را از احساندانسته از این جهت همه آنرا بــراى خــود خیر مى

 است. 

ده این است كه از جفاهاى برادرانش هایى كه آن جناب به كار برترین ادباز لطیف

و آنان را  «شیطــان بیــن مــن و بــرادرانــم فساد برانگیخت!» تعبیــر كــرد بــه ایــن كــه

 بــه بــدى یـاد نكـرد.

گوید. رب ى رب ى به شمارد و بر او ثنا مىهاى پروردگار خود را مىهمچنین نعمت

ها شود و یكسره روى سخن از آنذبه الهیه مىراند تا آن كه دچار وله و جزبان مى

دارد و با خدایش مشغول شده و پدر و مادر را رها برگردانده به سوى خداوند معطوف مى

پروردگارا مرا سلطنت بخشیدى »دارد: كند و در این جذبه به پروردگار خود عرضه مىمى

هاى الهى به این معنا منتقل تگاه نفس شریفش از ذكر نعمو آن «و تأویل احادیث یادم دادى!

ها و زمیــن ها را به او ارزانى داشته آفریدگار آسمــانشود كه پروردگارى كه این نعمتمى

 و بیــرون آرنــده مـوجـودات عـالـم اســت از كتــم عــدم محـض به عرضه وجود!

داى چون او آفریدگار هر چیزى است پس الجرم همو ولى  هر چیزى خواهد بود. خ

سبحان است كه هر سرنوشتى را كه بخواهد برایش معین نموده و در هر مقامى كه بخواهد 

 دهد از این جهت عــرض كــرد: قرارش مى

ْنیــا َو ااْلِخـــَرِة!»  «فاِطَر السَّمواِت َواالَْرِض اَْنَت َوِلى ِ فِى الدُّ

آن را برآورد و آن  در این جا به یاد حاجتى افتاد كه جز پروردگارش كسى نیست كه

این بود كه با داشتن اسالم یعنى تسلیم پروردگار شدن از سراى دنیا به دیگر سراى منتقل 

طورى كه پدرانش ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب بدان حالت از دنیــا شود، همان

 رحلـت نمـودند. 

كه جدش  و نیز این مردن با اسالم و پیوستن به صالحین همان درخواستى است

ابراهیم نمود. خداوند هم دعایش را مستجاب نموده و آن را به عنوان آخرین خاطره 

 اش را خــاتمــه داده اســت. زنــدگــى آن جنــــاب حكــایـت نمــوده و با آن زنــدگى

خواننده محتــرم بــایــد در ایــن آیــات تــدبــر نمــوده و قــدرت و نفــوذى را كــه 

ســف داراى آن شــده بــود و همچنیــن شــدت اشتیــاقــى را كه پدر و مادرش به یــو

دیدارش داشتند و همچنین خاطراتى را كه برادران از او دارنــد در نظر مجسم سازد تا به 

ادب نبوتى كه این نبى  محترم در كالم خود اعمال نموده پى ببرد. یوسف دهان به كالمى 

 (1)با همه گفتارش و یا سهمـــى از آن بـراى پـروردگـارش بوده است. نگشوده مگر این كه 
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 السالم دعاهاى حضرت موسى علیه

 

ـ از جمله دعاهاى پیامبران دعایى است كه خداى سبحان از نبى  محترم خود  1

السالم حكایت كرده كه در اوائل نشو و نمایش در مصر و موقعى كه آن مرد موسى علیه

 قبطى را بـا سیلى كشته بود به درگاه خـدا عرضه داشت: 

ِ اِن ى َظلَْمُت نَْفسى فَاْغِفْرلى...!»  «قاَل َرب 

پــروردگــارا مــن بــه خــود ستــم كــردم پس ببخشــاى بــر مــن! پس گفــت »

 / قصص(  16!« )خداوند بر او ببخشود، زیــرا او بخشنــده و مهـربــان است 
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ـ و نیــز دعــایى است كه در موقعى كه از مصر فرار كرده و به مدائن درآمده و  2

و بــا شكــم گــرسنــه در سایه درختى آرمیــده و كشــى كــرده بــراى دختــران شعیــب آب

 بــه درگــاه خـــدا عــرضــه داشتـــه: 

ِ اِن ى ِلما اَْنـَزْلَت اِلَىَّ ِمْن َخْیـٍر فَقیٌر!»  «َرب 

پروردگــارا مــن بــه هــر چــه كــه بــر من نــازل كنــى چه اندك و چه بسیار، »

 « محتاجم!

  / قصص( 24)

ن دو مسئلتــش گــذشتــه از التجــاء بــه خــدا و تمســك بــه ربوبیت او كه در ایــ

لش خود ادب جداگانه اى است از آداب عبودیت، این معنا را به كار بـرده كه در دعــاى او 

چــون مــربــوط به امــور مــادى و دنیوى نبود بلكه صرفا توسل به مغفــرت خدا بود به 

 رد. حاجت خود تصریح ك

 دارد بنـــدگـــانــش از او طلـــب مغفــــرت كننــد !ت مـــىخـــداونـــد دوسـ

در دعاى دومش كه در آن حاجت خود را برحسب داللت مقام ضروریات زندگى از 

قبیل غذا و مسكن و امثال آن بود ذكر نكرد بلكه تنها اكتفا كرد به ذكر احتیاج خود و براى 

 خود دم فـروبسـت كه دنیا را در نزد خدا قدر و منزلتى نبود. این از ذكر حــوائــج
 

السالم در نخستین روز بعثت ـ و از آن جمله دعایى است كه حضرت موسى علیه 3

 خود و دریافت اولین وحى آسمانى كرده و خــداى تعــالى آن را چنیــن حكایت نموده است: 

ِ اْشـَرْح لـى َصْدرى!  َو یَس ِ »  «ْر لى اَْمرى!  َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن ِلسانى...!قــاَل َرب 

گفت پروردگارا شرح صدرم ده! و كارم را آسان ساز! و گره از زبانم بگشاى، تا »

گفتارم را بفهمند، و وزیرى از خاندانم برایم قرار ده، هارون برادرم را وزیرم كن، 

ركت ده، تا تو را و با وزارت او پشتم را قوى كن، و او را در مأموریت من ش

بسیار تسبیــح گــوئیـم، و بسیــار بــه یـادت باشیم، چون تو به ما و كارهایمان 

 «بینایى!

 / طه( 34تا  25) 

كنــد، و راه مـــوســى بــا ایــن كلمــات بــراى دعــوت خــود خیــرخــواهى مى

 سازد. دعـــوت خــود را همــوار مى

اى كه از جناب در این كلمات به كار برده این است كه غرض و نتیجهادبى كه آن

 این سؤاالت در نظر داشته بیان كرده تا كسى خیال نكند منظورش نفع شخصى بوده است. 

ایــن كــه ســائــل محتاج خودش را در حاجتى كه دارد عرضه كند بر مسئولى 

ین راهى است براى تحریك عاطفه رحمت، براى این ترنیاز و جواد، خود بهترین و قوىبى

كه نشان دادن حاجت تأثیرش بیشتر است از ذكر آن، زیرا در ذكر آن به زبان احتمال دروغ 

 هست و در نشان دادنش این احتمال نیست.
 

ـ از جمله دعاهاى حضرت موسى نفرینى است كه خداى تعالى از آن جناب  4

 كند:قل مىدرباره فرعون و فرعــونیـان ن

ْنیا َربَّنا قاَل ُموسى َربَّنآ اِنََّك اتَْیَت فِْرَعْوَن َو َمالََءهُ زینَةً َو اَْمواالً فِى» اْلَحیوِة الدُّ

 « ِلیُِضلُّوا َعْن َسبیِلَك...!

موسى گفت: پروردگار ما، به درستى كه تو به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا »

زینت و اموالى دادى، پروردگارا تا بندگانت را از راه به در ببرند، اى پروردگار 

هایشان مهر بنه تا ما! اموالشان را مانند سنگریزه از حیز انتفاع ساقط كن و بر دل
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نیــاورنــد. پروردگار متعال فرمود: نفرین شما  قبل از دیدار عذاب دردناك ایمان

درگیر شد، پس در كار خود استقــامـت بـورزیـد و هــرگــز راه كسانى را كـه علـم 

  !«ندارند پیروى مكنید 

این نفرین شدیدترین نفــرینــى اســت كه ممكــن اســت بــه جــان كسى كرد، بــراى 

 ــاوت دائمـــى نیست. این كه هیـچ دردى بـاالتـر از شق

باید دانست كه فرق است بین دعا و نفرین، زیرا رحمت الهیه، همیشه بر غضبش 

سبقت دارد. سعه رحمت الهیه اقتضا دارد كه از رساندن عذاب و شر و ضرر به بندگان 

 كراهت داشته باشد اگر چه ستمگر و مستحق عذاب هم باشند. 

دعا و آداب نفرین، با هم متفاوت باشند، مثالً یكى این معنــا بــاعــث شــده كه آداب 

از آداب نفرین این است كه بــه امــورى كه بــاعــث این نفــریــن شده است تصریح نشود، 

بلكه به طور كنایه ذكر شود، مخصــوصــا اگر آن امــور شنیع و ركیك باشد، به خالف دعا 

 كه تصریح به موجبات و عوامل آن مطلوب است. 

السالم این نكته را در نفرین خود رعایت كرده است. ادب دیگرى كه موسى علیه

رعایت كرده این بود كه در این نفرین خود با این كه خیلى طوالنى نبود بسیار تضرع نموده 

و استغاثه جست و زیاد نداى َربَّنا َربَّنا را تكرار كرد. ادب دیگرش این بود كه به این نفرین 

گر بعد از آن كه تشخیص درباره این كه نابودى فرعونیان بر وفق مصلحت اقدام نكرد م

 حق و دین و دینــداران است از حــد  ظــن  و تهمت تجــاوز كرده و به حــد  علـم رسیـد. 

السالم دعایى است كه خداى تعالى در ـ از جمله دعاهاى حضرت موسى علیه 5

 آیات زیــر حكــایــت كــرده اســت:

 «اْختــاَر ُمــوسـى قَــْوَمـهُ َسْبعیَن َرُجالً ِلمیقاتِنا...! وَ »

ها موسى از قوم خود براى میقات ما هفتاد نفر را انتخاب كرد، وقتى صاعقه آن»

خواستى را هالك نمود موسى عرض كرد: پروردگارا تو اگر قبل از این هم مى

كنى؟ هاد سفهاى قوم هالك مىها را هالك كرده بودى، لكن آیا ما را به جرم پیشنآن

كنى دانم، با این آزمایش گمراه مىمن این صاعقه را جز امتحانى از ناحیه تو نمى

كنى هر كه را بخواهى، تو ولى  مایى بر ما ببخشاى، هر كه را بخواهى و هدایت مى

كنندگانى! و براى ما در این دنیا و در آخرت و رحم كن به ما كه تو بهترین رحم

 / اعراف( 156تا  155« )بنویس، چه ما به سوى تو هدایت یافتیم! حسنه

چون موقفش موقف سختى بود، « بر ما ببخشاى!»كند به جمله در این دعا ابتدا مى

موقفى بود كه غضـب الهــى و قهرى كه هیچ موجودى تاب تحمل آن را ندارد قومش را فرا 

لهى را تسكین دهد، باشد كه گرفته بود. موسى نخست چیزى گفت كه فوران غضب ا

وسیله بتواند زمینه را براى طلب مغفرت و رحمت آماده سازد، و آن این بود كه گفت: بدین

خواهد مى «خواستى قبل از این، آنان و مرا هالك كرده بودى!پروردگارا تو اگر مى» 

ین عرض كند كه نفس من و نفوس قومم همه در قبضه قدرت و اطاعت مشیت توست. با ا

طرز بیان خواست تا به رحمت خداى تعالى توسل جوید، چون عادت پروردگار بر این 

نبوده كه مردمى را به خاطر عملیات زشت سفیهانشان هالك سازد و اگر در این جا هــالك 

ســاختــه نــه از بــاب انتقــام بوده بلكه از باب امتحانى بوده كه همواره در میــان آدمیــان 

 شود. ـان دارد و بـــاعــث گمــراهــى بسیــارى و هــدایت بسیــارى از آنـان مىجـــریــ

خواننده محترم باید با در نظرگرفتن موقف آن جناب در كالمش دقت نماید تا به 

جناب به كار برده واقف شود و بفهمد كه چگونه از پروردگار خوبى به ادب جمیلى كه آن
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ب طلب رحمت نموده و با ثناى خود از شدت فوران خود استرحام كرده و چطور مرت

 غضــب الهـى كاستـه است. 

السالم با این ادب عبودیتى كه به كار برد موفق گردید حاجت خود را موسى علیه

بگیرد در حالى كه آن حاجت را بر زبان هم جارى نكرده بود، و آن زنده شدن قومش بعد از 

كه هول و خطر موقف او را از پرحرفى و گفتن هر  هالكت بود زیرا در مقامى قرار داشت

پروردگارا تو اگر قبل از این هم »داشت و تنها با جمله خــواســت بازمىچه كه مى

اشــاره به خــواست باطنى و آرزوى درونى « ها را هــالك كــرده بــودى،خواستى آنمى

 خود نمود. 

از مراجعت به قوم خود، مواجه  ـ از جمله دعاهاى آن جناب دعایى است كه پس 6

 تعــالى داستانش را چنین نقل فرموده است: پرست شدن آنان، كرده و خـداىبا گوساله

كشید و او الواح را انداخته و گیسوان برادر را گرفته و او را به طرف خود مى»

ود گفت اى پســر مــادر! مــن گنــاه ندارم، مردم مرا خوار داشتند، و نزدیك بمى

مرا بكشند، پس پیش روى دشمنان مرا چنین خوار مدار، و دشمنان را به شماتتم 

 / اعراف( 150!« )وا مدار، و مرا از ستمگران و در ردیف دشمنان خــود مــدان 

موسى وقتى چنین دید بر حال برادر رقت نموده و تنها به جان او و خودش دعا كرد 

 كند: سازد و قرآن كریم آن دعا را چنین نقل مى تا او و خودش را از مردم ستمگر ممتاز

اِحمیـَن!» ِ اْغِفــْرلى َو الَخــى َو اَْدِخْلنــا فــى َرْحَمِتــَك َو اَْنـَت اَْرَحـُم الـر   «قــاَل َرب 

گفت پروردگارا! بر من و برادرم ببخشاى و ما را در رحمت خود داخل كن و تو »

 اعراف(/  151« )ترین مهربانانى!مهربان

و این امتیاز به این كه خداوند آن دو را در رحمت خود داخل كند نخواست مگر 

كه دانست كه به زودى غضب الهى ستمگران را خواهد گرفت. چنانبراى این كه مى

 فرمــاید:پروردگار هم بعد از این آیه مى

بــه درستــى كســانى كه گوساله را معبود خود گــرفتنـد به زودى غضبى از »

 / اعراف(  152« )پروردگار و ذلتى در حیات دنیا به آنان خــواهــد رسیــد!

شــود كه آن جناب در این دعــاى خــود چــه وجــوهى از از ایــن آیــه معلــوم مى

 (1)ادب را بــه كــار بــــرده اســت. 

 .  141، ص 12المیــــــــــــــــــــــزان ج  -1

 
 

 

 السالم دعـاى حضرت سلیمـان علیه

ِ اَْوِزْعنـى اَْن اَْشُكــَر نِْعَمتَــَك...!»  « َو قـاَل َرب 

هایى كه بر من و بر پدر و مادرم و گفت: پروردگارا روزى كن كه شكر نعمت»

 نمـــل(/  19« )اى بجاى آورم...!ارزانى داشته

كند در ضمن داستان السالم نقل مىدعایى را كه قرآن از حضرت سلیمان علیه

 گفتگوى مـورچگان است كه فرموده: 

اى بانگ در داد كه هان اى تا آن كه گذارشان به وادى مورچگان افتاد، مورچه»

ــه هــاى خــود درآییــد تــا سلیمــان و لشكــریـانش نــدانستمورچگان بــه النه
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 « پایمـالتـان نكنند!

 هاى سلیمـان نشسته و گفت: از گفتار او خنده بر لب

هــایــى كه بر مــن و بر پــدر و مادرم پــروردگــارا روزى كــن كه شكــر نعمت»

ارزانى داشتــى بجــاى آورم، و اعمال صالحى كه تو را خشنود سازد انجام دهم، و 

 « بنــدگــان صــالحـت درآور! مــرا به رحمــت خود در زمــره

مورچه با كالم خود سلیمان را به یاد ملك عظیمى كه خدایش ارزانى داشته بود 

انداخت. این نظریه را از كسى مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و قدرتى باید بهترین ادب 

ارش هاى پروردگاو نسبت به پروردگارش شمرد. از گفتار آن مورچه فورا به یاد نعمت

شمار بود لكن مورد نظر او از نعمت در ها گر چه در حق او بسیار و بىافتاد و این نعمت

اش بود. و لذا از پروردگار خود درخــواســت این مقام همان ملك عظیم و سلطنت قاهره

شود از كسى كه در اریكه تخت سلطنــت قــرار كند چون متوجه مىتــوفیــق عمل صالح مى

 صــالــح و رفتــار نیــك ممــدوح و مطلــوب است.  دارد عمــل

براى خاطر همه این جهات بود كه نخست از خداى خود خواست كه به وى توفیق 

اداى شكر نعمتش مرحمت كند و در ثانى این كه عمل صالح انجام دهد، و به صرف عمل 

پروردگارش باشد. آرى او صالح قناعت نكرد بلكه آن را مقید كرد به این كه باعث خشنودى 

اى است و جز پروردگار و موالى خود هدفى ندارد. او با عمل صالح كارى ندارد مگر بنده

براى این كه باعث خشنودى پروردگارش است. آن گاه درخواست توفیق عمل صالح را با 

درخواست صالح ذاتى تكمیل نموده و عرض كرد: و مرا به رحمت خود در زمره بندگان 

 (1)ت درآور!صالح
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 السالم دعــاى حضــرت یــونــس علیه

ــوِن اِْذ ذََهــَب ُمغــاِضبــا فََظــنَّ اَْن لَـْن نَْقـــِدَر َعلَْیـــِه فَنــادى ِفــى » َو ذَا النُـّ

 «ُسْبحـانَــَك اِن ى ُكْنــُت ِمـَن الظ ـاِلمیَن...!الظُّلُمــاِت اَْن ال اِلــهَ ااِل  اَْنــَت 

و به یاد آر رفیق ماهى )یونس( را وقتى كه از میان قوم خود به حال خشم بیرون »

توانیم راه را بر او تنگ گیریم تا آن كه در ظلمات كرد كه ما نمىشد و خیال مى

 شكــم مـاهى بزارى گفت: 

كنم كه حقا من از ستمگران بودم. ، اعتراف مىمعبـودى جـز تو نیست، منـزهى تو

درخواستش را اجابت نموده و از اندوه نجاتش دادیم و ما مؤمنین را چنین نجات 

 / انبیاء( 87« )بخشیم!مى

از جمله دعاهایى كه قرآن كریم از انبیاء گرامى نقل كرده دعاى حضرت یونس 

به دریا انداخته شد و ماهى او را برد. یونس است در ایامى كه در شكم ماهى به سر مى

بلعید، مدتى در شكم ماهى مشغول تسبیح خداى تعالى بود تا آن كه خداوند ماهى را فرمود تا 

 یـونس را در سـاحــل دریــا بیفكند. 

این جریان جز تأدیبى كه خداى تعالى انبیاء خود را برحسب اختالف احوالشان به 

گویان بود فرماید: و اگر نبود كه یونس از تسبیحه قرآن مىكند، نبود، كما این كآن مؤدب مى

 شوند در همان شكم ماهى جاى داشت. هر آینه تا روز قیامت كه خالیق مبعوث مى
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ها برگشته بود،( و حــال یــونس در بیــرون شــدن از قوم خود )بعد از آن كه از آن

ماند كه بعضى از اى را مىـن حال بندهبه راه خود ادامه دادن و به ســوى آنــان بــرنگشتـ

 كارهاى موالى خود را نپسندد، حال آن كه وظیفــه عبـودیــت او ایــن نیست.

چون خداى تعالى این حركت را براى یونس، نپسندید و خواست تا او را ادب كند پس او را 

كند،  توانست به قدر یك سرانگشت پا درازآزمود و در زندانى انداخت كه حتى نمى

 زنــدانـى كـه در چنـد طبقه از ظلمات قرار داشت، و ناچار در چنین ظلماتى بزارى گفت: 

جــز تـو معبــودى نیســت منــزهـى تــو، بــه درستــى كــه مــن از ظــالمیـن »

 «بــودم!

یونس تنها كسى است كه در بین انبیاء چنین دعایى كرده كه در آغاز آن كلمه 

ر نرفته است. یونس ظلم را براى خود اثبات نموده و خداى سبحان را از هر به كا« َرب  »

چیزى كه شائبه ظلم و نقص در آن باشد منزه كرد. لكن در این مناجات حاجت درونى خود 

را كه عبارت بود از رجوع به مقام عبودى قبلى خود اظهار نكرد و خود را گویى الیق 

عایت ادب را كرد و شرمندگى خود را نشان داد. براى چنین درخواستى ندید و خالصه ر

اش عبــارت بــود از بازگشت به مقام و منصب قبلى، و حــاجت و درخــواســت قلبــى

 خــداونــد فــــرمـــود: 

ْینــــاهُ ِمــَن اْلغَــــم ِ َو َكـــذِلـــَك نُْنِجــى اْلُمــْؤِمنیـــنَ »  «!فَــاْستََجْبنــا لَــهُ َو نَجَّ

درخواستش را اجابت كردیم و از اندوه نجات دادیم. ما مؤمنین را نیز چنین نجات »

 (1)/ انبیـاء( 88« )دهیم!مى
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 السالم دعاى حضـرت ایوب علیه

ــرُّ َو اَْنــَت اَْرَحــُم » ـى َمسَّنِــَى الضُّ ـهُ اَنـ  اِحمیـَن!َو اَیُّوَب اِْذ نـادى َربَـّ  «الـر 

بــه یــاد آر ایوب را وقتى كه ندا كرد كه اى پروردگار! مرض مرا از پاى »

 / انبیاء( 83« )ترین مهربانانى!درآورده، و تو مهربان

السالم بعد از آن كه مرضش این دعایى است كه خداى تعالى از حضرت ایوب علیه

 فرماید .رفت، نقل مىبه طول انجــامیــد و اموال و اوالدش همه از بین 

وجوه ادبى كه در این دعا به كار رفته مانند ادب همه پیامبران است. ایوب هم مانند 

السالم حاجت خود را كه عبارت بود از بهبودى از آدم و نــوح و مــوســى و یــونس علیهم

تر وچكمرض صــریحــا ذكــر نكــرد. او نیــز خــواست هضــم نفس كند و حاجت خود را ك

 از آن بـدانـد كه از پـروردگار درخواست آن را بكند. 

وقت حاجـت خـود را اگر درباره امور دنیوى بوده صریحا السالم هیچانبیاء علیهم

 اند اگر چــه غـرضشـان از آن حـاجـت پیــروى نفــس هــم نبــوده بـاشد. كــردهذكر نمى

كه همان اساس مرض بود و همچنین  وجه دیگر این كه اصوالً ذكر سبب درخواست

اندازد مثل ارحم الراحمین بودن او، ذكر صفتى كه در مسؤول هست كه سائل را به طمع مى

ترین كنایه است از این كه حاجت احتیاج به تصریح سكوت از خود حاجت بهترین و بلیغ

بــراى ندارد، براى این كه تصریح به حاجت موهم این است كه البد اسباب نامبرده 
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انگیختــن رحــم آن كســى كــه ارحــم الراحمیــن است كــافــى نبوده و محتاج به تـأكیـد و 

 (1)تفهیـم به لفـظ اسـت! 
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 السالم براى درخواست فرزند دعـاى زكریا علیه

 « فََهـْب لى ِمْن لَُدْنَك َوِلی ا...!»...

 / مــریــم( 5« )درگـــــاه رحمتــــت فــــرزنــــدى ارزانیــم دار...!پس از »...

خــداى عــز  و جــل  داستــان دعــاى زكــریــا را در ســوره مــریــم و در ســوره 

 عمران آورده و فرموده: آل

ش زكــریــا ســرپــرســت مــریــم شــد، هــر وقــت زكــریــا بــر او در محــراب» 

پرسید اى مریم این از كجا برایت فراهـم یافت و مىشد نزدش رزقى مىوارد مى

حســاب رزق گفــت از نزد خداست كه خــدا هر كه را بخــواهــد بىشــده؟ مى

 عمران( / آل 37« )دهــد.مى

این جا بود كه )امید زكریا به لطف خدا به هیجان درآمد،( و پروردگار خود را ندا 

ـه پــاكــى ارزانــى بــدار كــه ك»كرد  ــه اى پــروردگــار مــن! مــرا از نـــزد خــودت ذریـ 

 عمران(/ آل 38« )تـــو شنــواى دعــایى!

ماند كه تنها چیزى كه هر كه در این دو آیه دقت كند جاى شكى برایش باقى نمى

د، همان كرامتى بود كــه زكریا را به سوى دعاى ذكر شده كشانید و آن دعاى مشهور را كر

از جــانــب خــدا نسبــت بــه مــریــم مشاهده نمود، و عبودیت و خلوصى بود كه مریم 

 نسبت به خـدایـش داشـت. 

زكریا از مشاهده این وضع لذت برد، و دوست داشت كه اى كاش او هم فرزندى 

سوى دیگر متوجه داشت، و لكن از این چنین، و داراى قرب و كرامتى این چنین، مى

یك حال و سالخوردگى و ناتوانى خود و پیرى و نازایى همسرش و بازماندگانش كه هیچ

اى در دلش وضع مریم را نداشتند افتاده و دچار وجد و عشقى سوزان گردید، و ناگهان جرقه

شعله زد و به یاد آورد كه تا این روز خداى تعالى وى را عادت داده است كه دعایش را 

ابت كند و لذا دست به دعا بلند كرده و با دلى سرشار از امید درخواست فرزندى پاكیزه استج

 نمود. 

اى را كه درخواست كرد مقید به این همان دعایى است كه زكریا در آن موهبت الهیه

نمود، چون از اسباب عادى مأیوس شده بود.  «از جانب خودت!» یعنى  !«ِمْن لَُدْنَك » قید 

اب عادى كه در اختیار او و هر فرد دیگرى است استعداد شوهرى است كه آن یكى از اسب

جناب این استعداد را به خاطر پیرى از دست داده بود، و یكى دیگر استعداد همسرى است 

براى باردار شدن كه همسر او این استعداد را نداشت زیرا در جوانى عاقر بود تا چه رسد 

 به پیرى و سالخوردگى. 

دهیم كه نامش یحیى بــه او گفتیــم: اى زكـریـا مـا تـرا مــژده پسرى مى پس»... 

 (1)/ مریم(  7« )ایم!است و از پیـش همنــامى بـراى وى قــرار نداده

 .  16، ص 27المیــــــــــــــــزان ج  -1
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 السالم دعــاى حضــرت عیســى علیه

قــاَل عیَســى اْبــُن َمــْریَــَم ال لُهــمَّ َربَّنــآ اَْنــِزْل َعلَْینا مائَِدةً ِمَن السَّمآِء تَُكــوُن لَنَــا »

 « عیــدا!

اى نازل بن مریم گفت: خداى من اى پروردگار ما، از آسمان براى ما مائدهعیسى»

 / مائده( 114« )فرما كه عیدى براى ما باشد!

السالم راجع به مسئله مائده كرده از جمله دعاهاى انبیاء دعایى است كه مسیح علیه

 كند. است و قـرآن آن را به شـرح باال نقل مى

از سیاق داستانى كه قرآن كریم درباره این كه حواریین مسیح از آن جناب خواستند 

درخواست نزول مائده از  شود كهاى برایشان نازل شود نقل كرده چنین استفاده مىكه مائده

سؤاالت شاق بر آن جناب بوده است، زیرا گفتارى كه از آنان حكــایــت كــرده كه گفتنــد 

/  112« )اى از آسمان بــر مــا نــازل كند؟تواند مائدهاى عیســى آیــا پــروردگــار تو مى»

 مائده( 

الً  ن و این پرسش با ادب به ظاهرش مشتمل بوده بر پرسش از قدرت خداى سبحا او 

سازد، اگر چه مقصود در واقع پرسش از مصلحت بوده نه از اصل قدرت عبودیت نمى

متضمن اقتراح معجزه جدیدى  ثانیاولكن ركیك بودن تعبیر در جاى خود محفوظ است. و 

السالم از هر ادبى دیگرى است براى این كه معجزات باهره عیسى علیهبوده و این نیز بى

بخواهى نبود. پس آنان احاطه داشت و با آن همه معجزات حاجت به این معجزه دلجهت بر 

اى مخصوص به این كه حواریین با معجزات قبلى كه از مسیح دیده بودند درخواست معجزه

شباهت به بازیچه گرفتن آیات خدا و بازى گرفتن خود آن جناب نیست. از همین خود كنند بى

توبیخشان كرد، لكن از آنجایى  «اِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنین!  اِتَّقُوّللا  » جمله السالم با جهت مسیح علیه

خواهیم آن را مى» كه حواریین درباره تقاضاى خود پافشارى كرده و آن را با جمالت 

 «هایمان آرامش گیرد و به صدق عهد تو پى بریم و بر آن گواه باشیم!بخوریم و قلب

ا مجبور به چنین درخواستى كردند ناگزیر با ادبى كه خداى توجیه نمودند و خالصه او ر

سبحان به آن جناب ارزانى داشته بود سؤال اقتراحى آنان را به نحوى كه بتوان به درگاه 

الً اش برد اصالح نمود. عزت و كبریائى آن را به عنوان عیدى كه اختصاص به او و او 

نظیر در بین معجزات ابتكارى و بى امتش داشته باشد معنون نمود چون درخواستى بود

السالم ، چه معجزات انبیاء یا براى اتمام حجت بود و یا براى این بود كه امت انبیاء علیهم

 ثانیاشدند و امت مسیح داراى هیچ یك از این دو صفت نبودند و محتاج به نزول آن مى

هایشان و علمشان به ن دلسخنان طوالنى حواریین را درباره فواید نزول آن از قبیل اطمینا

خالصه « َو ءایَةً ِمْنَك!»صدق گفتار مسیح و شهادتشان بر مائده همه را با جمله كوتاه 

ها مقدم بر همه اغراض خود ذكر كرده بودند وى، هم غرض خوردن را كه آن ثالثاكرده، و 

تــر مــوافــقآن را در آخر ذكر كرد و هم این كه لباسى بر آن پوشانید كه به ادب حضــور 

ِزقیَن!»و در ذیلــش گفت  «َو اْرُزْقنــا!»بود و آن این بــود كه گفــت  تــا  «َو أَْنَت َخْیٌر الر 

 وجهــى تــأكیــد ســؤال باشد و هم به وجهى دیگر ثنــاى خـداى تعــالى. هــم به

آغاز نمود و « ا!اَلل ُهمَّ َربَّن»عالوه ادب دیگرش این بود كه كالم خود را به نداى 

كردند. افتتاح مى« َربَّنا»و یا « َرب  »حال آن كــه ســایــر انبیاء دعاى خود را تنها با كلمه 
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السالم براى رعایت ادب نسبت به موقف دشوارتر خود این زیادتى ندا در دعاى مسیح علیه

 (1)بود. 
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د    خداپیامبر گرامی  آلهوعلیههللاصلىدعاى حضرت محم 

 

ُسـوُل بِمــا اُْنــِزَل اِلَْیـــِه ِمـــْن َرب ِــــــِه َو اْلُمـــــْؤِمنُـــوَن...!»  « اَمــَن الـرَّ

 / بقره( 285)
از جمله دعاهاى پیامبران گرامى دعایى است كه خداى تعالى از نبى  گرامیش محمد 

فرماید كه در این دعا مؤمنین امت او را نیز بدان ملحق ه نقل مىآلوعلیههللامصطفى صلى

 نموده است:

رســول ایمــان آورد بــه آنچــه از نــاحیــه پــروردگــارش به ســویــش نــازل  »

شــد، مـؤمنیـن هــم هــر یــك ایمــان آوردنــد به خــدا، و مــالئكــه او، و 

 «!پیـــامبــرانش هــا، و كتـــــاب

 و گفتنـــــد: 

یـك از فـرستـادگـان خـدا در ایمـان بـه آنـان فـرق قـائـل مــا بیــن هیــچ»

 «نیستـیــــم!

 و نیز گفتند: 

 شنیـدیم پیام خدا را و اطاعت كردیم!»

 پروردگارا غفران تو را مسئلت داریم! »

هیچ نفســى را جز به مقدار  و به ســوى جــزاى تــوسـت بـازگشـت. خــداونــد»

 «كنــــد!طـاقتش تكلیـــف نمى

براى هر نفسى ثواب همان طــاعــاتى است كه كــرده، و بر هــر نفســى كیفر » 

 همـــان گنـــاهـــانى اســـت كــه مـرتكــب شـــــده اســـت. 

 پــــــــــــروردگــــــارا ! 

 ا شــدیــم مـؤاخـذه مفـرما!مـا را اگــر دچــار نسیــان و خطــ

و تكلیــف دشــوارى بــه دوش مــا بار مكــن، آن چنان كه بار كردى به دوش آنان 

 كه قبل از ما زیستند. 

 پـــــــــــروردگـــــــارا ! 

 و بر ما تحمیل مكـن چیزى را كه ما را طاقت تحمل آن نیست! 

 ـا را رحــــم كــن!و از مــا درگـــذر، و بر مــا ببخشــاى، و م

 «!و چــون یــاور مــا تــویـى، مــا را بر مردم كافر یارى فرما 
 

آله را به قرآن كریم و به همه آنچه از اصول وعلیههللااین آیات، ایمان رسول صلى

كند و سپس مؤمنین رابه وى ملحق معارف و فروع احكام الهى مشتمل است حكایت مى

 نموده است. 

مقصود از مؤمنین نه تنها معاصرین آن حضرتند بلكه جمع مؤمنین از امت اویند كه 
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 اند. هاى شجــره طیبـه مباركه وجود نازنین وى شدهبه وسیلــه ایمــان جــزو شــاخــه

اى است بین اهل كتاب و بین مؤمنین مضمــون ایــن دو آیــه مقــایســه و مــوازنــه

ها به ادب عبـودیـت در ى خود از كتاب آسمانى خود و نحوه تأدب آناین امت از نحوه تلق

 بــرابــر كتـابى كه بـرایشــان نــازل شـده است. 

فرماید كه بین مالئكه خدا فرق در آیات قبل، اهل كتاب را مذمت و مالمت مى

ه به گذاشته و جبرئیل را دشمن و سایرین را دوست داشتند، و بین كتب آسمانى فرق گذاشت

قرآن كفر ورزیده و به غیر آن ایمان آوردند، و بین پیغمبران خدا فرق گذاشته، و به موسى 

آله كفر ورزیدند، و بین احكام خدا وعلیههللاو یا به او و به عیسى ایمان آورده، به محمد صلى

 فرق گذاشته به بعضى از آنچه در كتاب خداست ایمان آورده و به بعضى كفر ورزیدند. 

اشتمــال ایــن دعــا بــه ادب عبــودیــت و رعــایــت آن در تمســك به ذیل 

 (1)عنــایــات ربــوبى یكــى پس از دیگــرى مطلبــى است كه حــاجتـى به بیان ندارد. 

 .  165، ص 12المیـــــــــزان ج  -1

 

 

 دعا و درخواست پرهیزكاران 

ـذیـَن یَقُــولُــوَن َربَّنـا »  «ِانَّنا اَمن ا فَاْغِفْر لَنا ذُنُوبَنـا َو قِنــا َعــذاَب الن اِر!اَلَـّ

گــوینــد: پــروردگــار مــا ! ما ایمــان آوردیــم!  گنــاهــان مــا را هــا كــــه مىآن»

 عمــران(/ آل 16!« )ببخـــش، و از عـــذاب آتـــش دورمـــان بـــدار 

اى از صفات پرهیزكاران را بیــان داشته و در آیات سوره آل عمران پاره

 فرماید:مى

یعنــى خــدا را به وصف  !«َربَّنا ـ پــروردگــارا » گــوینــد: پــرهیــزكــاران مى

كنند تا بنــدگـى خــود را اظهــار كــرده و نسبت بــه آنچــه از حضــرتش یاد مى «ُربوبیت»

ا » با جملــه   انــد، استــرحــامـى بــاشـــد.درخــواست كــرده !«اِنَّنـا آَمنـ 

اظهــار داشتــن آن بــراى درخــواست نمــودن وعــده الهــى اســت، زیرا خداوند 

 خود وعده داده كه آمرزش و مغفرت خود را نصیــب بندگان مؤمنش فـرمـاید. 

شــــود، یعنى مغفــرت و آمــرزش گنــاهــان مستلــزم نجــات از عــذاب نمــى

نگهدارى از آتش دوزخ تنها و تنها فضل و رحمتى است كه خـداونـد در حــق مــؤمنیــن و 

كنند ارزانى داشته، بدون این كه بندگان انــد و عبــادتش را مىكســانى كــه به او گــرویــده

نیــن فضلــى باشند یا بر خداوند حقى پیدا كنند، و جهتش آن است كه ایمان و مستحــق چ

 اطاعت آنــان خود نعمتــى است كه پروردگار به آنان مــرحمــت فـــرمـــوده اســت. 

كنند جز آنچه خداوند بر خود اساسا هیچ یك از موجودات بر خداوند حقى پیدا نمى

مغفــرت و نگهــداشتــن از آتش دوزخ نسبت به بندگانى » ـه قــــرار داده، كــه از آن جملـ

 بـاشد. مى «اند!كــه ایمــان آورده

توان استفاده كرد كه نگهدارى از آتش دوزخ، همان مغفرت و اى آیات مىاز پاره

 (1)آمرزش و به بهشت رفتن است!

 .  213، ص 5المیـــــــــــــــزان ج  -1
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 اى شایسته در مسیر عبودیـت بندهدعا و چكیده آرزوهاى 

ِ اْبِن لي ِعْنَدَك بَْیتا فِى اْلَجنَِّة َو...!»...  «اَْمَراََت فِْرَعْوَن اِْذ قالَْت َرب 

زند و آن داستان همسر و خداى تعالى براى كسانى كه ایمان آوردند مثلى مى»

 فرعون است كه گفت: 

در بهشت بنا كن و مرا از فرعون و  اىپــروردگــارا نــزد خــودت بـرایــم خانه

 / تحــریم( 11« )عمـل او نجـــات بـــده و از مـــردم ستمكـــار بـــرهـــان!

در جمله فوق خداى سبحان تمامى آرزوهایى را كه یك بنده شایسته در مسیر 

عبودیتش دارد خالصه نموده است. خداى تعالى در خالل تمثیل حال این بانو و اشاره به 

كند كه او بر زبان رانده، همین خــود زلت خاصى كه در عبودیت داشت دعایى را نقل مىمن

 كنــد بر این كه دعــاى او عنــوان جــامعى بــراى عبـودیت اوست. داللــت مى

شــود همســر فــرعــون چشــم از تمــام لــذات دنیــا بستــه بــود، آن هم نه به معلــوم مى

رسیده، بلكه در عین این كه همه آن لذات برایش فراهم ها نمىدستش به آنخاطر این كه 

ها چشم پوشیده، و به كراماتى كه نزد خداست، و به قــرب خــدا دل بوده، با این وجود از آن

 بستــه بــود، و به غیــب ایمــان آورده، و در برابر ایمان خود استقامت ورزیده بود .

تواند ون در راه بندگى خـدا برداشته، قدمــى اســت كــه مىاین قدمى كه همسر فرع

براى همه پویندگان این راه، مثل باشد. به همین جهت است كه خداى سبحان حال او و آرزو 

 او و عمــل او را در طــول زنــدگى در دعـایى مختصـر خـالصــه كــرده اســت. 

هم نزد خدا باشد و هم در بهشت، و اى درخــواست كرده كه در این دعــا خــانــه

 (1)العــالمیــن اســت. این بدان جهــت اســت كــه بهشـت دار قـرب خـدا، و جــوار رب

 .  339، ص 38المیزان ج  -1

 


