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 مقدمه

خداوند متعال کمال مطلق است و در او هیچ نقص و کمبودی راه ندارد، وجود مقدسی 

 وَلِل َّهِو نشأت می گیرد و مبدأ تمام خیرات و برکات است. که وجود از سرچشمه زالل ا

( خزائن آسمانها و زمین از 7)منافقون/يَفْق هُون  ل ا الْمُن افِقِین  وَل كِن َّ وَالْأ رْضِ السََّمَاوَاتِ خ ز ائِنُ

 ش یْءٍ بِكُلَِّ  هُوَ وَالْبَاطِنُ و وَالظ َّاهِرُ وَالْآخِرُ الْأ وََّلُ هُوَآن خداست، ولی منافقان نمی فهمند. 

( اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست. اهلل 3)حديد/عَلِیمٌ

 اهلل علی کلِّ نَّهمه نیازمندان قصد او می کنند. إ ( خداوندی است که2)توحید/مدُالصّ

 ( همانا خداوند بر همه چیز تواناست. 165)آل عمران/قديرٌ شیءٍ

.ذلكُمُ ی راه پیدا کرده و يا خواهد کرد، ساخته دست قدرت اوستهر آن چه به صحنه گیت

( 102وَکِیلٌ )انعام/ ش یْءٍ کُلَِّ عَل ی وَهُوَ ف اعْبُدُوهُ ش یْءٍ کُلَِّ خ الِقُ هُوَ إِال َّ إِل ـهَ ال رَبَُّكُمْ اللَّه

اين است پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفريدگار همه چیز اوست، او را 

 ر همه موجودات است.تید و او نگهبان و مدبّبپرس

تا او اراده وجود نكند و عنايت و تفضَّل ننمايد، هیچ چیز به دايره موجودات راه پیدا 

خداوند، به حكم مخلوق بودن، نخواهد کرد. در نتیجه، هر موجودی غیر از ذات اقدس 

ل و او که خالق علی محتاج و فقیر است، از اصل وجود گرفته تا بقاء و تمامی صفات کما

 هُوَ الل َّهُاهلل وَ إِل ی الْفُق ر اءُ أ نتُمُ الن َّاسُ أ يَُّهَا االطالق است، تنها موجود بی نیاز عالم است. يَا

( ای مردم شما همگی نیازمند به خدايید، تنها خداوند است که بی 35الْحَمِیدُ)فاطر/ الْغ نِیَُّ

  نیاز و شايسته هرگونه حمد و ستايش است.



3 

 

 أ نفُسِكُمْ أ ف ل ا وَفِی/ لِلْمُوقِنِین  آ يَاتٌ الْأ رْضِ وَفِیبا کمی دقت در آفاق و انفس، 

( و در زمین آياتی برای جويندگان يقین است. و در وجود خود 21و  20)ذاريات/تُبْصِرُون 

ال شما )نیز آياتی است( آيا نمی بینید؟! در می يابیم که موجودات عالم به زبان حال و ق

به درگاه الهی عرضه حاجت داشته و تقاضای کمال دارند. با نگاه به زمین خشكیده، 

ت نیاز به آب، پژمرده شده اند و رنگشان رو به زردی نهاده، گیاهان تشنه ای که از شدّ

حیواناتی که از گرسنگی و تشنگی به ناله درآمده و رمق حرکت از آنها گرفته شده و يا 

مانی که کامل نشده اند، چهره نامطلوب و صحنه ناهنجاری به حتی جامداتی که تا ز

ف و انزجار وا می دارد، به اين نمايش می گذارند که هر صاحب عقل و خردی را به تأسّ

نكته پی می بريم که تمام کائنات برای رفع نیاز خود و تحصیل کمال، رو به سوی 

 آستان حضرت حق)جلَّ ذکره( دارند. 

ه بیشتر انسان است که بايد از اين منبع فیض، تقاضای عنايت کند، در اين میان، از هم

چرا که به خاطر وجود عنصر بی نظیری در نهاد وجودش به نام عقل، در مسیر کمال و 

پیشرفت، هیچ موجود ديگری را قدرتِ همطرازی با انسان نیست، پس انسان نسبت به 

همین خاطر است که از سوی  به –ساير مخلوقات، ظرفیت بیشتری برای تكامل دارد 

انَّ »خدای متعال اشرف مخلوقات نامیده شده و علت آفرينش ساير موجودات می باشد. 

خدای متعال می فرمايد:  1...«ألجلی  کَو خلقتُ کَألجلِ االشیاءَ اهلل يقول: عبدی! خلقتُ

و به  ...بنده من! همه اشیاء را به خاطر تو خلق کردم و تو را به خاطر خودم خلق نمودم

                                                                 
 .127ص  11منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ج  – 710ص  . الجواهر السنیه فی االحاديث القدسیه 1
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اقتضای تكامل بی نظیر خود، احتیاج بیشتری نیز به خالق خود خواهد داشت و به جهت 

 صاحب عقل بودن، نیاز به اين مطلوب را بیشتر و بهتر درک می نمايد. 

فیض خدای  راما راه تحصیل اين مطلوب چیست؟ انسان چگونه می تواند از چشمه سا

 تسكین بخشد؟نیاز خود را  متعال سیراب شده و عطش حاصل از فقر و

تنها خالق انسان است که به جهت آگاهی و علم خود به کمال انسان و تمام نیازمندی 

های او در اين مسیر، سزوار پاسخ دادن به اين پرسش و امثال آن است. خدای متعال در 

( بگو اگر دعای شما 77ن/دُعَاؤُکُمْ)فرقا ل وْل ا رَبَِّی بِكُمْ يَعْبَأُ مَا قرآن کريم می فرمايد: قُلْ

نباشد، پروردگارم هیچ اعتنايی به شما نمی کند. يعنی شرط توجه و عنايت پروردگار به 

جای  بندگانش، همان دعا و درخواست ايشان به درگاه باری تعالی است. همچنین در

 عِبَادَتِی عَنْ يَسْت كْبِرُون  ال َّذِين  إِن َّ ل كُمْ أ سْت جِبْ ادْعُونِی رَبَُّكُمُ : وَق ال ديگر از قرآن کريم

( پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا )دعای( شما 60دَاخِرِين )غافر/ جَهَن َّمَ سَیَدْخُلُون 

ت وارد دوزخ می شوند. را بپذيرم. کسانی که از عبادت من تكبر می ورزند به زودی با ذلَّ

ود به عهده گرفته است و ترک دستور به دعا و درخواست از خود داده و اجابت آن را خ

م می داند. حضرت آن را مساوی استكبار و سرپیچی از بندگی و سبب دخول در جهنَّ

 عاءِدُبِ أکون  أالَّ سیعَ بّیرَ واأدعُ و خطاب به بت پرستان می فرمايد: لیه السّالمعابراهیم 

دن پروردگارم بی ( و من پروردگارم را می خوانم و امیدوارم در خوان48شقی َّا)مريم/ بّیرَ

 پاسخ نمانم. 
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آيات مذکور و نظائر آن در قرآن بیانگر اين نكته است که راه وصول به نیازمندی ها و 

« دعا»ان است که اصطالحا به اين عمل مقدس رفع حاجات انسان، خواستن از خالق منَّ

 می گويند. 

ساخته، اين است که و اما مطلبی که در اين هنگام، ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول 

خیلی از مواقع دعا می کنیم ولی از استجابت دعا خبری نیست. با وجود دامنه وسیع آيات 

که در آينده به آن  لیهم السّالمعائمه اطهار و و روايات  -که برخی از آن ذکر شد –

درباره ضمانت خداوند در مورد استجابت دعای بندگان، چطور ممكن   -خواهیم پرداخت 

 شود؟نان مستجاب دعاهای ما از ناحیه خدای منَّاست 

که در صورت نبود پاسخ مناسب ممكن است زمینه پیدايش بسیاری  -همین سوال

ما را بر آن داشت تا سلسله   -گردد  خدا ربوبی و اولیاء سبدبینی ها به ساحت قد

طهار م وحی و جمالت نورانی ائمه امباحثی را پیرامون استجابت دعا با تكیه بر کال

به شیفتگان قرآن و عترت و سالكان طريق هدايت، در قالب پنج بخش به  لیهم السّالمع

موعود، حضرت ترتیب ذيل عرضه بداريم، باشد که مورد توجه سلطان ملک وجود، امام 

 قرار گیرد: لیه السّالمعمهدی 

 ارزش و اهمیت دعا از نگاه روايات .1

 شرايط استجابت دعا .2

 موانع استجابت دعا .3
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 ب دعاآدا .4

خاتمه)بررسی برخی حكمتهای عدم استجابت دعا با وجود شرايط و آداب دعا و  .5

 نبودن موانع استجابت دعا(.

 

 روایات نگاه از دعا اهمّیت و ارزش

 السّالم؟ علیهم بیت اهل چرا قرآن وجود با -1

 ديگران به ديبا چرا کريم قرآن بودن با که باشد مطرح سؤال اين برخی برای شايد

 روايات بررسی به اينكه از قبل نیست؟ بدعت قرآن، غیر به مراجعه آيا. کرد همراجع

 الزم رسد می نظر به بپردازيم، دعا اهمّیت و ارزش پیرامون السّالم علیهم بیت اهل

 مبحث اين از مطلوب نتیجه تا شود داده سؤال اين پاسخ اجمالی طور به است

 مراجعه برای( سنَّی و شیعه)فريقین كتبم در فراوانی نقلی و عقلی ادّله. شود حاصل

 دارد، وجود ايشان رهنمودهای طريق از جستن هدايت و السّالم علیهم بیت اهل به

 .پردازيم می ها آن از قسمتی به خالصه طور به بضاعت و حال اقتضاء به ما امّا

 مكلَّف اش گرامی رسول از اطاعت به را مسلمین کريم، قرآن در عزَّوجلَّ خداوند

 :شود می اشاره ها آن از برخی به که است ای شريفه آيات جمله مِن. است اندهگرد
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 ش دِيدُ الل َّهَ إِن َّ الل َّهَ وَات َّقُوا ف انْت هُوا عَنْهُ ن هاکُمْ ما وَ ف خُذُوهُ الر َّسُولُ آتاکُمُ ما وَ...

( دينی فمعار و احكام و اموال از)کرد عطا شما به پیامبر را آنچه( »7/حشر)الْعِق ابِ

 کیفر سخت خدا زيرا کنید پروا خدا از و بازايستید کرد نهی را شما آنچه از و بگیريد

 .«است

 ای( »24/انفال...) يُحْیِیكُمْ لِمَا دَعَاکُمْ إِذ ا وَلِلر َّسُولِ لِل َّهِ اسْت جِیبُوا آمَنُوا ال َّذِين  يَاأ يَُّهَا

 می زندگی شما به که قايقیح به را شما پیامبرش و خدا که هنگامی! ايمان اهل

 ...« کنید اجابت کنند، می دعوت بخشد،

 أ مْرِهِمْ مِنْ الْخِیَر ةُ ل هُمُ يَكُون  أ ن أ مْرًا وَرَسُولُهُ الل َّهُ ق ض ى إِذ ا مُؤْمِن ةٍ وَل ا لِمُؤْمِنٍ ک ان  وَمَا

 مرد و زن هیچ برای( »36/زاباح)مَُّبِینًا ض ل الًا ض ل َّ ف ق دْ رَسُول هُ وَ الل َّهَ يَعْصِ وَمَن

 در آنان برای کند، حكم را کاری پیامبرش و خدا که هنگامی نیست، سزاوار مؤمنی

 صورتی به يقیناً کند، نافرمانی را پیامبرش و خدا کس هر و باشد اختیار خودشان کار

 .«است شده گمراه آشكار

 اوامر از بايد مسلمین تمامی کريم، قرآن در آن نظاير و آيات اين اساس بر نتیجه در

 دستورات ترين مهم از يكی. کنند اطاعت آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول نواهی و

 بیت اهل مقدّس ذوات به کتمسّ بهش سفار آله، و علیه اهلل صلَّی اکرم پیغمبر

 قیامت تا زندگی شئون تمامی در ايشان به اقتدا و السّالم علیهم طهارت و عصمت

 توجّه گرديده نقل سنَّت اهل نزد معتبر و مهّم منابع از که يرز روايات به. است

 :فرمودند( سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی) خدا رسول: فرمائید



8 

 

 ت ضِلَُّوا ل نْ بِهِ ت مَسََّكْتُمْ إِنْ مَا الخلیف تین أو – الثَِّقْل ینِ فیكُمُ -مُخْلِفٌ أو - تارِکٌ اِنَّی»

 «الْحَوْضَ عَل ىَّ يَرِدَا حَت َّى ايَفت رِق ل نْ ن َّهُمَاوَإ ، بَیْتِی أ هْل  یوَعِتْر تِ الل َّهِ، کِت ابَ بَعدی،

 يادگار به خود از شما میان در را -جانشین دو يا -سنگ گران وجود دو من همانا

: شويد نمی گمراه هرگز زنید، می چنگ آن به که زمانی تا من از پس گذاشتم،

 وارد من بر کوثر حوض در که گاه آن تا دو ناي و. بیتم اهل من عترت و خدا کتاب

 .شوند نمی جدا هم از هرگز شوند

 منابع و است سنَّی و شیعه اتَّفاق مورد و متواتر قطعی، صحیح، شريف، حديث اين

 می اشاره آنها از بعضی به نمونه باب مِن که اند کرده نقل را آن بسیاری معتبر

 ج ترمزی سنن -427ص 1ج ودداو ابی ننس – 362ص  2 ج مسلم صحیح: کنیم

 و 189 ،182 ص 5 ج و 26 ،17 ،14 ص 3 ج حنبل بن احمد مسند -328 ص 5

 ... و 223 و 154 ص خوارزمی المناقب -190

 حَیَاتِی يَحْیَا أ نْ سَر َّهُ مَنْ: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اکرم رسول از ديگری حديث

 هُوَلیَّ لیُوالِ و بعدی مِن اعَلیًّ ف لیُوالِ رَبَِّی غ ر سَهَا نٍعَدْ جَن َّة  يسكنُ وَ مَمَاتِی يَمُوتُ وَ

 عِلمی، و فهمی وارُزِقُ طین تی مِن واقُخُلِ عتر تی مهُف إن َّ بَعدی مِن بیتی بِأهلِ وَلیَقت دِ

 هر «شفاعتی اهلل مُهُنال أ  ال تی،صِل  فیهم عین لقاطِا أمّتی، مِن مبف ضْلِهِ للمُك ذِّبین  فويلٌ

 در و بمیرد من مرگ مانند و کرده زندگی من زندگی بسان که شود می خوشنود هک

 من از بعد را علی پس گیرد، جای کرده غرس را آن پروردگارم که جاودانی بهشت

 کند، اقتدا بیتم اهل به من از بعد و بدارد دوست نیز را دوستدارانش و بدارد دوست

 نانآ به من علم و فهم و اند شده فريدهآ من طینت از و هستند من عترت آنها زيرا
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 و تكذيب ار نايشا فضیلت که من امّت از گروهی بر وای پس است، شده داده

  1.«نسازد مند بهره من شفاعت از را گروه اين خدا کنند، می قطع من با را پیوندشان

 و مَث لی إنَّما: سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اسالم گرامی رسول از پايانی حديث امّا و

 اهل و من «ق غ رِ عَنها ت خ ل َّفَ مَن وَ ن جَی رَکِبَها نمَ نُوحٍ، کسَفِین ةِ بَیْتِی أ هْلِ مَث لُ

 کسی هر و يافت نجات شد سوار آن بر هرکس که هستیم، نوح کشتی بسان بیتم

  2.شد غرق بازماند

 السّالم علیهم بیت اهل به کريم، قرآن با همگام امور، همه در موظَّفیم ما پس

 زمینه در البته. دهیم قرار خويش زندگی سرلوحه را ايشان فرامین و کرده رجوع

 و است فراوان صحبت سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسول بیتِ اهل به تمسّک

 ها آن به را امیرگ مخاطبین که درآمده نگارش به رابطه اين در مستقلی های کتاب

 .دهیم می ارجاع

 اترواي امّا -2

 بیت اهل روايات به را گرامی خواننده توجّه حال شد، تقديم که ای مقدمه از بعد

 اين از که باشد .داريم می معطوف دعا، اهمّیت و ارزش پیرامون السّالم علیهم

                                                                 
 .103 ص 12 ج الکنزالعمّ -217 ص 6 ج الجوامع جمع -194 ص 5 ج الكبیر المعجم -86 ص 1ج الحلیة.  1

 .151 ص 3 ج حاکم المستدرک -91 ص 12 ج ادیبغد خطیب تاريخ.  2
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 شده آشنا السّالم علیهم عصمت خاندان علوم کران بی دريای از ای قطره با رهگذر

 .سازيم فراهم را إلهی رگاهد به تقرَّبمان اسباب وسیله، بدين و

 إِل ى الْأ عْمَالِ أ حَبَُّ: »السّالم علیه امیرالمؤمنین قال السّالم، علیه عبداهلل ابی عن -1

 المؤمنینامیرُ کان  و: قال. فافُالع العِبادَةِ أفض لُ وَ الدَُّعَاءُ الْأ رْضِ فِی عزَّوجلَّ الل َّهِ

روايت شده است که السّالم  امام صادق علیهاز  «دَعّاء  رجالً السّالم علیه

 روی در کارها ترين محبوب: فرمايد می السّالم علیه امیرالمؤمنین ندفرمود

 پارسائی و پرهیزگاری عبادت بهترين و است دعا عزَّوجلَّ خدای برای زمین،

  1.«کرد می دعا بسیار که بود مردی السّالم علیه امیرالمؤمنین و است

 بالدّعاء عَل یكُم» :يَقُولُ السّالم علیه الل َّهِ عَبْدِ أ باْ  سَمِعْتُ ق ال  الت َّمََّارِ سَیْفٍ عَنْ -2

 الصِّغارِ صاحِبَ إنَّ بِها ت دعُوا أن لصِغ رِها صغیر ةً تترُکُوا وال بمثلِهِ التقرَّبون  ف إنَّكُم

 که السّالم علیه صادق حضرت از شنیدم گويد تمّار سیف «الكِبارِ صاحبُ هُوَ

 خدا به آن مانند چیز هیچ به زيرا دعا،( مالزمت) به باد ماش بر: فرمود می

 اينكه از نكنید رها کوچكیش خاطر به را کوچكی حاجت هیچ و نشوند نزديک

 دست به کوچک حاجات که کس آن زيرا کنید، دعا خداوند درگاه به آن برای

 2.«اوست اختیار در بزرگ حاجات که است کسی همان اوست،

                                                                 
 .467 ص 2 ج کافی اصول.  1

 .467 ص 2 ج کافی اصول.  2
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 تعالی اهللِ عَل ی اکرمَ شیءٍ مِن ما: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسول قال -3

 1.نیست دعا از تر فضیلت با تعالی خدای نزد چیزی هیچ «الدُّعاءِ مِن 

 فضل از که هر «افت ق ر  ف ضلِهِ مِن  اللَّه يَسألِ لم مَن: »السّالم علیه الصادق عن -4

 2.گردد فقیر و نیازمند نكند درخواست خداوند

 مِنْهُ فُرِغ  ق دْ الْأ مْر  إِنَّ ت قُلْ ل ا وَ ادْعُ رُمیس يَا: »قال السّالم علیه عبداهلل ابی عن -5

 يَسْأ لْ، ل مْ وَ ف اهُ سَدَّ عَبْداً أ نَّ ل وْ وَ بِمَسْأ ل ةٍ إِلَّا تُن الُ ل ا مـ نْزِل ةً جـ لَّ وَ عـ زَّ اللَّهِ عـِنـْدَ إِنَّ

 أ نْ يُوشِکُ إِلَّا يُقْر عُ بَابٍ مِنْ ل یـْسَ إِنَّهُ! رُمـُیـ سّ يـ ا. تـُعـْط  فـ سـ لْ یـْئاً،شـ  يـُعـْط  ل مْ

 « لِصَاحِبِهِ يُفْت حَ

 دعا میسّر ای: فرمود من به السّالم علیه صادق حضرت: گويد عبدالعزيز بن رمیس

 ،(ندارد ثریا دعا و)شود همان شده مقدّر آنچه و است گذشته کار که مگو و کن

 مسألت و درخواست به جز به که است مقامی و منزلت عزَّوجلَّ خدای نزد همانا

 او به چیزی نكند، درخواست و ببندد را خود دهان ای بنده اگر و رسید نتوان بدان

 که نیست دری هیچ میسّر ای شود، داده تو به تا کن درخواست پس نشود، داده

 3.شود باز کوبنده روی به که درو آن امید اينكه جز شود، کوبیده

                                                                 
 .268 ص االخالق مكارم.  1

 .294 ص 90 ج بحاراالنوار.  2

 .466 ص 2 ج کافی اصول.  3
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 مغز و جان دعا «العبادة مُخَُّ الدَُّعاءُ: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی النبّی عن -6

 1.است عبادت

 مِن يُنجِیكُم ساِلحٍ عَل ی أدُلُّكُم أال: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی النبّی قال -7

 سِالحَ ف إنَّ النَّهارِ؛ و بِاللَّیلِ رَبَّكُم ت دعُون : ل قا! بَل ی: قالُوا أرزاق كُم؟ يُدِرُّ و أعدائِكُم

 به را شما آيا :فرمودند سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّى اکرم پیغمبر .«الدُّعاء المُؤمِنِ

 فراوان را شما روزى و دهد  رهائی دشمنان از را شما که نكنم راهنمائى سالحی

 سالح زيرا بخوانید روز و شب در را پروردگارتان: فرمود چرا،: کردند عرض سازد؟

 2.«است دعا مؤمن

 لمْ  ما و النَّازل  البالءَ يدف عُ الدّعاءُ: »يقول السّالم علیهما الحسین بن علیُّ کان -8

 نازل آنچه و شده نازل که را بالئی دعا: فرمود می العابدين زين حضرت «يَنْزل

 3.کند می دفع نشده

 ف إِن َّهُ بِالدَُّعَاءِ عَل یْکَ: »السّالم علیه الل َّهِ عَبْدِ أ بُو لِی ق ال  ق ال  ک امِلٍ بْنِ عَل اءِ عَنْ -9

 بر: فرمود من به السّالم علیه صادق حضرت گويد کامل بن عالء «دَاءٍ کُلَِّ مِنْ شِف اءٌ

 1.«است دردی هر درمان آن زيرا دعا به باد تو

                                                                 
 .29 ص الساعی نجاح و الداعی عدة.  1

 .468 ص 2ج کافی اصول.  2

 .469 ص 2 ج کافی اصول.  3
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 اسْت حْیَا إِلَّا الْجَبَّارِ الْعَزِيزِ اللَّهِ إِل ى يَدَهُ عَبْدٌ زَأ بْر  مَا: »الساّلم علیه عبداهلل ابی عن -10

 دَعَا ف إِذ ا يَش اءُ مَا رَحْمَتِهِ ف ضْلِ مِنْ فِیهَا يَجْعَل  حَتَّى صِفْراً يَرُدَّهَا أ نْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 السّالم علیه صادق حضرت « رَأْسِه وَ وَجْهِهِ عَل ى يَمْسَحَ حَتَّى يَدَهُ يَرُدَّ ف ل ا أ حَدُکُمْ

 خدای اينكه جز نگشايد جبّار عزيز خدای درگاه به دست ای بنده هیچ: فرمودند

 بنهد، آن در خود رحمت فضل از اينكه تا بازگرداند تهی را آن که کند شرم  عزَّوجلَّ

 خود روی و سر به را آن تا نگرداند بر را دستش کرد  دعا شما از يكی هرگاه پس

 2.«شدک

 طـُول  تـ عـْرِفـُون  هـ لْ: »السّالم علیه اللَّهِ عَبْدِ أ بُو ق ال  ق ال  سَالِمٍ بْنِ هِش امِ عَنْ -11

 الْبَل اءَ أ نَّ ف اعْل مُوا الْبَل اءِ عِنْدَ الدُّعَاءَ أ حَدُکُمُ أُلْهِمَ إِذ ا ق ال  ل ا قـُلْنـ ا قـِصـ رِهِ مـِنْ الْبـ ل اءِ

 بودن طوالنى آيا: فرمود السّالم علیه صادق حضرت: گويد سالم بن امهش «ق صِیرٌ

 کوتاه بالئى چه و طوالنى بالئى چه فهمید مى و) شناسید مى آن کوتاهى از را بال

 دعا که شد الهام کسى به بالء هنگام در چون فـرمـود نـه،: کرديم عرض (است؟

 3.«است کوتاه بالء که بدانید کند

                                                                                                                                                    
 .470 ص 2ج کافی اصول . 1

 29 ص السائل نجاح و السائل فالح.  2

 .471 ص 2 ج کافی اصول.  3
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 از «داءٍ کُلَِّ مِنْ شِفاءٌ فِیهِ ف اِن َّ بِالدَُّعاءِ عَل یْکَ: »السّالم علیه الصادق قال -12

 بیماری هر از شفای دعا در که بدرستی: است مروی السّالم علیه صادق حضرت

 1.دارد وجود

 :السّالم علیه الصادق قال -13

: است مروی المالسّ علیه صادق حضرت از «الحَديدِ السَِّالحِ مِن  أنف ذُ الدَُّعاءَ إن َّ»

 2.است تیز سالح از تاثیرگذارتر دعا که بدرستی

 عَمُودُ وَ ؤمِنین المُ ساِلحُ ألدّعاءُ: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسول قال -14

: فرمودند سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول «األ رضِ وَ السََّمَاواتِ نُورُ وَ الدَِّينِ

  3.است زمین و ها آسمان نور و دين ستون و مؤمنین سالح دعا

 يُصِیبُهُ بَل اءٍ مِنْ ت خ وََّفَ مَنْ: السّالم علیه عبداهلل ابا سَمِعتُ قال عنسبة عن -15

 صادق امام از: گويد عنسبه «أ بَداً الْبَل اءَ ذ لِکَ جَل َّ وَ عَز َّ الل َّهُ يُرِهِ ل مْ بِالدَُّعَاءِ فِیهِ ف ت ق دََّمَ

 کند، دعا بالء آن مورد در و بترسد بالئی اصابت از هرکس یدمشن السّالم علیه

  4.داد نخواهد نشان او به را بال آن هرگز خداوند

                                                                 
 .295 ص 90 ج بحاراالنوار.  1

 .297 ص 90 ج بحاراالنوار.  2

 .297 ص 90 ج بحاراالنوار.  3

 .299 ص 90 ج بحاراالنوار.  4



15 

 

 «الظَُّلْمَةِ مِصْبَاحُ وَ الر َّحْمَةِ مِفْت احُ الدَُّعَاءُ: »السّالم علیه امیرالمؤمنین قال -16

  1.است اريكیت چراغ و رحمت کلید دعا: فرمودند السّالم علیه امیرالمؤمنین

 ، بِالدَُّعَاءِ عَجَز  مَنْ الن َّاسِ أ عْجَز : »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسول عن -17

 سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول از « بِالسََّالمِ بَخِل  مَنْ الن َّاسِ أ بْخ ل  وَإِن َّ

 بخیل و است عاجز کردن دعا از که است کسی مردم ترين ناتوان: است شده روايت

  2.«ورزد می بخل کردن سالم از که است کسی مردم ترين

 «مسألةً هُل  مهُاکثرُ باهلل اسِالنَّ اعلمُ: »السّالم علیه امیرالمؤمنین قال -18

 نزد ايشان دعاگوترين خداوند به مردم ترين عالم: فرمودند السّالم علیه امیرالمؤمنین

  3.خداست

 يَعْمَالنِ کانا رَجُالنِ الْجَنَّة  يَدْخُلُ: »سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی  اهلل رسول قال -19

 عَمَلُنا کان  وَ ا عْط یْت هُ بِما رَبِّ، يا:  ف یَقولُ ف وْق هُ صاحِبَهُ ا حَدُهُما ف یَرى ، واحِدا عَماَلً

 و آله و علیه اهلل صلَّی ال ق  ثُمََّ ت سْا لْنى ل مْ وَ سَا ل نى: ت عالى وَ ت بارَکَ  اللَّه ؟ف یَقولُ واحِدا

رسول خدا صلَّی اهلل علیه و آله  «شیءٌ هُمُعاظ ت يَ ال هُنَّإف  والُجزِأ و اهلل وااسألُ: سلَّم

 ولی شوند می بهشت وارد اند داده انجام عمل گونه دو هريک که نفر دو فرمودند:

 يكی عملمان او و من! پروردگارا: گويد می لذا بیند، می خود از برتر را ديگری يكی

                                                                 
 .300 ص 90 ج بحاراالنوار.  1

 .302 ص 90 ج بحاراالنوار.  2

 .192 ص ملكال درر و لحكمغررا.  3
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 من از او: فرمايد می تعالی و تبارک خدای چیست؟ در او برتر مقام اين بود،

 هم زياد و بخواهید خدا از: فرمود حضرت آنگاه. نخواستی تو ولی کرد درخواست

 1«نیست بزرگ چیزی احديت، اقدس ذات برابر در چون بخواهید

 بذنوبٍ اإلَّ عیشٍ نضارةُ وال نعمةٌ زالت فما: »... السّالم علیه امیرالمؤمنین قال -20

 ،لُتنزِ امل  اإلنابةِوَ عاءِالدُّبِ ذلک والُقبَاست  مُهُن َّأ  ول وَ للعبید، بظالمٍ لیس اهلل إنَّ ،اوحُر اجت 

 ، همنیّاتِ نمِ بصدقٍ اهلل إلى واعُزِف  ،مُعَالنِّ مُعنهُ توزال  ،مُق النِ مُهِبِ تل ز ن  إذا مهُأنَّ ول وَ

 امیرمؤمنان «صالحٍ ل َّکُ میهِعل  دََّر ل وَ فاسدٍ، کلَّ مهُل  اهلل حَأصل ل  وا،فُسرِيُ مل وَ وانُهِيَ مول 

 گناه و نافرمانی جهت به فقط زندگی های شادابی و نعمت زوال: فرمود السّالم علیه

 به دست گناه از پس اگر حال عین در. دارد نمی روا ستم بندگان به هرگز خدا ست،ا

 زوال و بال نزول از پس اگر بلكه بود، خواهند ايمن بال از بردارند داوندخ درگاه

 در) روی زياده از و نكنند کوتاهی و آورده روی خدا درگاه به صادقانه هم نعمتها

 باز آنها به است شايسته آنچه و نموده اصالح را آنان فساد خدا بردارند، دست( گناه

  2.«گرداند می

 

                                                                 
 .42 ص الساعی نجاح و الداعی عدة.  1

 .102 ص 10 چ االنوار بحار.  2
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 دعا استجابت شرایط

 را امور از برخی که گرفته قتعلَّ آن بر الهی سنَّت که شد دانسته گذشت که آنچه زا

 آن پیمودن که است مسیری اين و کند عنايت نانسا به درخواست و دعا طريق از

 هائمّ روايات و قرآن آيات طبق طرفی از و است گرديده واجب ها انسان تمامی بر

 را بندگان دعای اجابت تعالی خدای شد رذک آنان از برخی که السّالم علیهم اطهار

 بدان اين اما. است نموده ترغیب و تشويق مهم امر اين به را ايشان و کرده ضمانت

 که شرايطی هر تحت و شكلی هر به را چیزی هر ای، بنده هر که نیست معنا

 که مهربان پروردگار بلكه نمايد، اجابت را او خواسته متعال خدای کند، دعا و بخواهد

 که فرموده رمقرَّ شرايطی آن انجام برای نیز خود کرده، واجب و فرض را دعا اصل

 .شد نخواهد نائل  اجابت هدف به دعا گاه هیچ نشود حاصل ها آن تا

الدُّعَاء... ف إِنْ ل مْ ت أْتِ بِش رْطِ الدُّعَاءِ ف ل ا ت نْت ظِرِ   احْف ظْ آدَابَ»ق ال  الصَّادِقُ علیه السّالم: 

عَل یْن ا بِالْإِجَابَةِ جَابَة... وَ اعْل مْ أ نَّهُ ل وْ ل مْ يَكُنِ اللَّهُ أ مَر ن ا بِالدُّعَاءِ ل كُنَّا إِذاً أ خْل صْن ا الدُّعَاءَ ت ف ضَّلْ الْإِ

امام صادق علیه السّالم فرمودند: آداب « ف ك یْفَ وَ ق دْ ض مِن  ذ لِکَ لِمَنْ أ ت ى بِش ر ائِطِ الدُّعَاء

عا را رعايت کن...اگر شرايط دعا را به جا نیاوردی منتظر اجابت مباش...و بدان که اگر د

خدا ما را به دعا کردن فرمان نداده بود ولی ما خالصانه او را می خوانديم،باز از روی 

فضل و کرم اجابت می کرد،چه رسد به اين که خودش اجابت دعای کسی را که شرايط 

 1ت کرده است.آن را به جا آورَد ضمان
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 بیان خالصه طور به را دعا استجابت شرايط وسع، حد در تا برآنیم قسمت اين در

 پیش از بیش دعا اجابت مقدمات -تعالی اهلل شاء إن - آن به عمل با تا نمائیم

 .شود فراهم

 

 خدا شناخت -1

 :السّالم علیهما جعفر بن موسیقال  -1

 ال نمَ ون دعُت  مكُنَّألِ: »قال ، نال  جابُست يُ الف  ودعُن : السّالم علیه للصّادق قومٌ قال»

 السّالم علیه صادق امام از ای عده: فرمودند السّالم علیه کاظم حضرت «هُون فُعرِت 

 شما چون: فرمودند حضرت شود نمی مستجاب ولی کنیم می دعا ما چرا: پرسیدند

  1.خوانید می شناسید نمی که را کسی

 :فرمايد می کريم نقرآ در متعال خداوند -2

 الْحَقَِّ مِن  عَر فُواْ مِمََّا الدََّمْعِ مِن  ت فِیضُ أ عْیُن هُمْ ت ر ی الر َّسُولِ إِل ی أُنزِل  مَا سَمِعُواْ وَإِذ ا

 مِنْ ت جْرِی جَن َّاتٍ ق الُوا بِمَا الل َّهُ ف أ ث ابَهُمُ. ... الش َّاهِدِين  مَعَ ف اکْتُبْن ا آمَن َّا رَبََّن ا يَقُولُون 

 که هنگامی و( 85 و83/ مائده) الْمُحْسِنِین  جَز اءُ وَ ذ لِکَ فِیهَا خ الِدِين  الْأ نْهَارُ ت حْتِهَا

 می پر اشک از چشمانشان که بینی می شنوند، می شود می نازل رسول به را آنچه
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 در را ما پس آورديم ايمان ما پروردگارا گويند می شناسند می حق از آنچه از شود

 از که هايی بهشت گفتند آنچه پاداش به خداوند پس...  فرما محسوب شاهدان هزمر

 پاداش است اين و اند جاودانه آن در ساخت، نصیبشان است، جاری نهرهايی آن زير

 .نیكوکاران

 :السّالم علیه الصادق قال -3

 حفظ را دعا آداب  «ت دعُو؟ لِماذا ت دعُو،وَ ک یفَ وَ ت دعُو، مَن أُنظُر و الدّعا آدابَ إحفِظ»

 چه برای و خوانی؟ می چگونه و خوانی می را کسی چه( کن دقت) کن نگاه و کن

  1خوانی؟ می

 :السّالم علیه للصّادقِ رجلٌ قال -4

 کیفَ و تعصون هُ و التهابُون ه مَن تدعون  إنَّكم: قال ل نا، يستجیبُ فال اهلل ندعُو إنا

 خوانیم می را خدا ما: کرد عرض السّالم علیه صادق امام به مردی «لكُم يستجیبُ

 او از که خوانید می را کسی شما چون: فرمود حضرت شود نمی مستجاب چرا پس

 اجابت را دعايتان چگونه اوصاف اين با! کنید می سرپیچی فرمانش از و نداريد پروا

  2؟کند

 :جَل وَ عَز َّ الل َّهُ قال سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسولُ قال -5
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 حالتی در بخواند مرا هرکس «ل هُ إسْت جبتُ أ نْف عُ وَ أ ضُرَُّ أ نَِّی يَعْل مُ هُوَ وَ سَأ ل نِی مَنْ»

 می مستجاب را دعايش دهم، می نفع من و رسانم می ضرر من داند می که

  1.گردانم

 و توحید از نیايشگر شناخت قدر هر که گردد می مالحظه روايات و آيات در دقت با

 و رحمت به نسبت او معرفت درجات و بیشتر هستی تاتقدير بر الهی اليزال تقدر

 .بود خواهد رترمؤثَّ او دعای باشد، باالتر خداوند بیكران لطف

 

 صالح عمل و ایمان -2

 و نبوت در صحیح اعتقاد ايمان، تحقق برای است، ايمان دعا استجابت ديگر شرط

 مسیر هرگز متعال، خدای جانب از يیراهنما بدون انسان يعنی است، الزم امامت

 خدای جانب از نمعیّ او راهنمای اما دارد راهنما اگر حال کرد، نخواهد پیدا را ايمان

 زيارت در کشاند، خواهد هالکت و گمراهی ورطه به را او بالعكس نباشد، متعال

 وَ بِكُمْ بَدَأ  هَالل َّ أ رَادَ مَنْ: »گوئیم می السّالم علیهم اطهار ائمه به خطاب کبیره جامعه

 اهل شما از بايد دارد اهلل ألی تقرب و اهلل معرفة اراده کس هر « عَنْكُمْ ق بِل  وَحََّدَهُ مَنْ

 و توحید مسیر بايد است، حقیقی توحید خواهان که کس آن هر و کند آغاز بیت

 بر كیمتَّ ايمان و ايمان به منوط دعا استجابت پس. «نمايد اخذ شما از را يكتاپرستی
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 است اين بحث اين نتیجه. دباش می( عنداهلل مِن مؤيَّد) حق امامان و انبیاء هدايت

 بدون جهنم از فرار و بودن بهشت اهل يا و بخیری تعاقب چون بزرگی دعای که

 چون برسد، اجابت هدف به که است محال حق امامان و اهلل اولیاء به سرسپردگی

:  فرمايد می روايتی در السّالم علیه هادی امام. است حقَّ امامان واليت ايمان، رکن

 اهلل لتَأ وسَ البیتِ أهلِ ناقِّحَبِوَ اهلل ولِسُر بِ فتَر اعت وَ اهلل، ةِطاعَ فی صتَأخل  إذا»... 

 به و باشی داشته اخالص خدا بندگی در اگر ...« مکَيحرِ مل  اشیئً عالىت وَ کَارَبَت 

 اعتراف داده قرار بیت اهل ما برای خدا که حقَّی و مسلَّ و آله و علیه اهلل صلَّی پیامبر

 . 1شد نخواهی محروم کنی، درخواست چیزی خدا از سپس نمايی،

 از یجدا و تنهائی به ايمان که شود می معلوم ت،ارواي و اتآي به وجّهت باهمچنین 

 به مانيا از سخن کجا هر کريم قرآن در نیست، کافی دعا استجابت برای عمل،

 برای بالند دو دو، اين يعنی است، شده مطرح نیز حصال عمل آن کنار در مده،آ میان

 بر قادر پرنده بال، يک با که گونه همان متعال، خداوند رضای آسمان در پريدن

 عنصر دوهر  به خود دعای استجابت و اهلل إلی تقربّ برای نیز انسان نیست، پرواز

 وَعَمِلُوا آمَنُوا ال َّذِين  وَيَسْت جِیبُ: فرمايد می کريم قرآن در عزَّوجلَّ خدای .است نیازمند

 و آوردند ايمان که را کسانی درخواست و (26/شوری) ف ضْلِهِ مَِّن وَيَزِيدُهُم الصََّالِحَاتِ

 ... افزايد می آنان بر خويش فضل از و کند می اجابت دادند، انجام شايسته عمل
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الْبِرِّ مَا يَكْفِی   الدُّعَاءِ مَعَ  مِن   يَا أ بَا ذ رٍّ، يَكْفِی»قال  رسولُ اهلل صلَّی اهلل علیه و آله: -1

رسول خدا صلَّی اهلل علیه و آله فرمودند: ای اباذر آن اندازه که نمک  «الطَّعام مِن  الْمِلْحِ.

 برای غذا کافی است،همراه با کار خیر دعا کردن کافی است.

ای اباذر، کسی که  «بِغ یْرِ عَمَلٍ، ک مَث لِ الَّذِی يَرْمِی بِغ یْرِ وَت رٍ.يَا أ بَا ذ رٍّ، مَث لُ الَّذِی يَدْعُو »

 1 دعا می کند ولی عمل نمی کند مانند کسی است که با کمان بی زه تیر اندازد.

 ، ل كُمْ ادْعُونِی أ سْت جِبْ  عَنْ ق وْلِ اللَّهِ ت عَال ى (مّا سُئِل )ل  علیه السّالمالْمُؤْمِنِین   أ مِیرُ قال -2

أ وَّلُهَا أ نَّكُمْ عَر فْتُمُ اللَّهَ ف ل مْ   خِصَالٍ  بِث مَانِ  خ ان تْ  إِنَّ قُلُوبَكُمْ» :ف مَا بَالُن ا ن دْعُو ف ل ا يُجَابُ ق ال 

أ نَّكُمْ آمَنْتُمْ بِر سُولِهِ  تُؤ دُّوا حَقَّهُ ک مَا أ وْجَبَ عَل یْكُمْ ف مَا أ غْن تْ عَنْكُمْ مَعْرِف تُكُمْ ش یْئاً وَ الثَّانِیَةُ

ابَهُ الْمُنْز ل  ثُمَّ خ ال فْتُمْ سُنَّت هُ وَ أ مَتُّمْ ش رِيعَت هُ ف أ يْن  ث مَر ةُ إِيمَانِكُمْ وَ الثَّالِث ةُ أ نَّكُمْ ق ر أْتُمْ کِت 

[ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ ت خ افُون   فْتُمْ وَ الرَّابِعَةُ ]أ نَّكُمْعَل یْكُمْ ف ل مْ ت عْمَلُوا بِهِ وَ قُلْتُمْ سَمِعْن ا وَ أ ط عْن ا ثُمَّ خ ال 

قُلْتُمْ  مِن  النَّارِ وَ أ نْتُمْ فِی کُلِّ وَقْتٍ ت قْدَمُون  إِل یْهَا بِمَعَاصِیكُمْ ف أ يْن  خ وْفُكُمْ وَ الْخ امِسَةُ أ نَّكُمْ

لِّ وَقْتٍ ت فْعَلُون  مَا يُبَاعِدُکُمْ مِنْهَا ف أ يْن  رَغْبَتُكُمْ فِیهَا وَ إِنَّكُمْ ت رْغ بُون  فِی الْجَنَّةِ وَ أ نْتُمْ فِی کُ

عَدَاوَةِ السَّادِسَةُ أ نَّكُمْ أ ک لْتُمْ نِعْمَة  الْمَوْل ى وَ ل مْ ت شْكُرُوا عَل یْهَا وَ السَّابِعَةُ أ نَّ اللَّهَ أ مَر کُمْ بِ

ن  ل كُمْ عَدُوٌّ ف اتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ف عَادَيْتُمُوهُ بِل ا ق وْلٍ وَ وَال یْتُمُوهُ بِل ا إِنَّ الشَّیْطا  الشَّیْط انِ وَ ق ال 

وَ الثَّامِن ةُ أ نَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُیُوبَ النَّاسِ نُصْبَ عُیُونِكُمْ وَ عُیُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ ت لُومُون   مُخ ال ف ةٍ

مِ مِنْهُ ف أ یُّ دُعَاءٍ يُسْت جَابُ ل كُمْ مَعَ هَذ ا وَ ق دْ سَدَدْتُمْ أ بْوَابَهُ وَ طُرُق هُ ف اتَّقُوا مَنْ أ نْتُمْ أ حَقُّ باللَّوْ

ت جِیبَ اللَّهَ وَ أ صْلِحُوا أ عْمَال كُمْ وَ أ خْلِصُوا سَر ائِر کُمْ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْك رِ ف یَسْ
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حضرت امیر المومنین علیه السّالم در پاسخ به اين سوال که خداوند .« مْ دُعَاءَکُماللَّهُ ل كُ

چرا دعا می کنیم ولی دعايمان پس   فرموده است ـ مرا بخوانید اجابتتان می کنم ـ

اوّل آن ها اينكه  اجابت نمی شود؟ فرمودند: زيرا دل های شما هشت خیانت کرده است،

،بنابراين او را چنان که بر شما واجب کرده است ادا نكرديد شما خدا را شناختید امّا حقَّ

شناخت شما به کارتان نیامد و دوّم،شما به رسول خدا صلَّی اهلل علیه و آله ايمان آورديد 

سپس با سنَّت او مخالفت کرديد و شريعتش را نابود کرديد،پس ثمره ايمانتان کجاست؟ 

شده قرائت کرديد امّا به آن عمل نكرديد و وسوّم،شما کتابش)قرآن( را که بر شما نازل 

گفتید از آتش  ولی بعد با آن مخالفت کرديد و چهارم، گفتید شنیديم و اطاعت کرديم

جهنَّم می ترسید وحال آن که در هر زمان به واسطه گناهانتان به سمت آن قدم 

 پس کجاست ترس شما؟ وپنجم،گفتید که مشتاق بهشت هستید وحال آن که برداشتید،

در هر زمان اعمالی انجام داديد که شما را از آن دور می کرد،پس کجاست رغبت و 

نعمت موال را خورديد و شكر نعمت به جای نیاورديد و  اشتیاقتان به بهشت؟ و ششم،

امر کرد و فرمودـ همانا شیطان دشمن شماست خداوند شما را به دشمنی شیطان  هفتم،

شمنی کرديد بدون هیچ کالمی و با او دوستی پس با او دپس او را دشمن بداريدـ 

مانتان وعیوب خويش شما عیوب مردم را مقابل چش نموديد بدون هیچ مخالفتی وهشتم،

را پشت سرتان قرار داديد،مالمت کرديد کسی را که خود سزاوارتر به مالمت بوديد 

 و راه هاینسبت به او،پس با اين وضعیّت کدام دعايتان مستجاب شود در حالی که درها 
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دعا را بسته ايد؟ پس تقوای الهی پیشه کنید و اعمالتان را اصالح نمائید و باطن خويش 

 1تا خداوند دعايتان را اجابت نمايد. را خالص نموده و امر به معروف و نهی از منكر نمائید

غْ ق وْمَکَ أ نَّهُ اوُدَ )ع( أ نْ أ بْلِإِنَّ اللَّهَ ت عَال ى أ وْحَى إِل ى دَ»عَنْ أ بِی جَعْف رٍ علیه السّالم ق ال : -3

ل یْسَ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُمْ آمُرُهُ بِط اعَتِی ف یُطِیعُنِی إِلَّا ک ان  حَقَّاً عَل یَّ أ نْ أُطِیعَهُ وَ أُعِین هُ عَل ى 

كْف انِی ط اعَتِی وَ إِنْ سَأ ل نِی أ عْط یْتُهُ وَ إِنْ دَعَانِی أ جَبْتُهُ وَ إِنِ اعْت صَمَ بِی عَصَمْتُهُ وَ إِنِ اسْت 

امام « ک ف یْتُهُ وَ إِنْ ت وَکَّل  عَل یَّ حَفِظْتُهُ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَتِهِ وَ إِنْ ک ادَهُ جَمِیعُ خ لْقِی کُنْتُ دُون هُ.

به قوم خويش پیغام مرا  باقر علیه السّالم می فرمايند: خدا به حضرت داود)ع( وحی کرد:

وار است که من هم به سخن او گوش سزا برسان که هر کس فرمان مرا اطاعت کند،

اگر از من درخواستی نمايد به او عطا  دهم و او را بر فرمان برداری خويش ياری نمايم،

 اگر به من پناه آورد او را از وقوع در گناه نگه دارم، کنم،اگر دعا کند او را اجابت نمايم،

وقوع در مهالک حفظ کنم و  اگر بر من توکَّل کند او را از اگر بخواهد او را کفايت نمايم،

 2.اگر همه خلق با او مكر و نیرنگ کنند با من طرف هستند
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 (بودن گمان خوش) متعال خدای به ظنّ حسن -3

 دعای اجابت به نسبت بايد بنده مهربان، خداوند از حاجت طلب و کرن دعا هنگام

 منزَّه و تاس خیرات تمام منشأ ،تعالی خدای که جائی آن از. باشد گمان خوش خود

 موانع فقدان و استجابت شرائط وجود صورت در باشد، می عیب و نقص هرگونه از

 ساحت به باهلل نعوذ بنده اينكه مگر بود، نخواهد دعا استجابت عدم برای دلیلی آن،

 .باشد داشته ظنَّ سوء خداوند مقدّس

 «البابِبِ جَت کَحا أن َّ ف ظُن َّ دَعَوتَ إذا: »فرمايند می السّالم علیه صادق حضرت -1

  1«.است درخانه بر حاجتت که کن گمان کردی دعا هرگاه: »ترجمه

 :القدسیّ الحديث فی -2

 گمان نزد من: فرمايد می متعال خدای «خ یْراً إِل َّا بِی يَظُن َّ ف ل ا بِی عَبْدِی ظ نَِّ عِنْدَ أ ن ا»

 گمان من به خوبی و خیر جز من بنده نبايد پس ،(خودم به نسبت)هستم خود بنده

  2.باشد داشته

 :سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی  اهلل رسول قال -3
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 اجابت به يقین شما که حالی در بخوانید را خدا «بِاإلِجَابَةِ مُوقِنُون  وَأ نْتُمْ الل َّهَ اُدْعُوا»

  1.داريد

 :منبرِه علی هو و قال سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی اهلل رسول أنَّ... -4

 وَ للَّهِبِا ظ نِّهِ بِحُسْنِ إِلَّا الْآخِر ةِ وَ الدُّنْیَا خ یْر  ق طُّ مُؤْمِنٌ أُعْطِیَ مَا هُوَ إِلَّا إِل هَ ل ا والذی»

 اللَّهُ يُعَذِّبُ ل ا هُوَ إِلَّا إِل هَ ل ا الَّذِی وَ الْمُؤْمِنِین  اغْتِیَابِ عَنِ الْك فِّ وَ خُلُقِهِ حُسْنِ وَ ل هُ رَجَائِهِ

 وَ خُلُقِهِ سُوءِ وَ رَجَائِهِ مِنْ ت قْصِیرِهِ وَ بِاللَّهِ ظ نِّهِ بِسُوءِ إِلَّا الِاسْتِغْف ارِ وَ التَّوْبَةِ بَعْدَ ؤْمِناًمُ

 منبر بر که حالی در سلَّم و آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول ...« لِلْمُؤْمِنِین  اغْتِیَابِهِ

 به آخرت و دنیا خیر نیست، او جز وردگاریپر هیچ که کسی به قسم: فرمودند بودند،

 لقخُ و او به امید و متعال خدای به ظنَّش حسن خاطر به مگر نشد داده مومنی هیچ

 هیچ که کسی به قسم و مومنین کردن غیبت از کردنش خودداری و نیكو

 توبه اينكه از بعد را مومنی کند نمی عذاب متعال خدای نیست، او جز پروردگاری

 کم امیدواری و دارد خدا به که یظنَّ سوء واسطه به مگر است کرده ستغفارا و نموده

  2... مومنین از کردنش غیبت و بداخالقی و خداوند به نسبت او
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 الظن َّ حُسن: »يقولُ السّالم علیه عبداهلل ابا سمعتُ: قال عُیَین ة بنِ سفیان  عن -5

 است اين خدا به ظنَّ حسن: ترجمه «ذ نْبَکَ ااِلَّ ت خاف ال وَ اللَّهَ ااِل ت رْجُوَ ال أ نْ بِاللَّه

  1«بترسی گناهت از تنها و باشی امیدوار خدا به فقط که

 

 )اخالص در دعا(مأیوس شدن از دیگران-4

شرط چهارم در واقع اشاره مستقیم به توحید افعالیِ باری تعالی دارد،يعنی بنده هنگام 

تنها خدای متعال،منشأ خیرات  وجّه باشد کهبايد مت مناجات و دعا به درگاه خدای متعال،

زمین از آن  وخزائن آسمان ها (7است، ...وهلل خ زائِنُ السَّمواتِ وَ اال رضِ...)منافقون/

به اين  ،فقط بايد به درگاه پروردگار امیدوار باشداگر کسی حاجتی دارد،خداست.پس 

ضای خداوند و به جهت حالت اخالص در دعا نیز گفته می شود]البته دعا کردن برای ر

مقابل انجام  از مقوله اخالص در دعا محسوب می شود،در نزديكی به حضرت حق نیز،

 [دعا به هدف خودنمائی،که اصطالحاً ريا نامیده شده و يكی از گناهان کبیره می باشد

لَّهَ بالِغُ أ مْرِهِ ق دْ جَعَل  وَ مَنْ يَت وَکَّلْ عَل ى اللَّهِ ف هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ال:خدا در قرآن کريم می فرمايد

 کند مى را امرش کفايت کند، توکَّل خدا بر کس هر و(3)طالق/ءٍ ق دْراً اللَّهُ لِكُلِّ ش یْ

 است. داده قرار اى اندازه چیزى هر براى خدا و رساند مى انجام به را خود فرمان خداوند

ستند که سنَّت خدا بر آن ذات باری تعالی،تمامی مخلوقات تنها ابزار و وسائطی ه غیر

 است تا فیض خود را از طريق آن ها به مخلوقاتش برساند.
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  إِذ ا أ رَادَ أ حَدُکُمْ أ نْ ل ا يَسْأ ل  رَبَّهُ ش یْئاً إِلَّا أ عْط اهُ ف لْیَیْأ سْ»دِ اللَّهِ علیه السّالم: ق ال  أ بُو عَبْ-1

رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ ف إِذ ا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذ لِکَ مِنْ ق لْبِهِ ل مْ وَ ل ا يَكُونُ ل هُ   کُلِّهِمْ  النَّاسِ  مِن 

امام صادق علیه السّالم فرمودند: کسی که بخواهد هر از خدا « يَسْأ لِ اللَّهَ ش یْئاً إِلَّا أ عْط اهُ.

دی به غیر خدا درخواست می کند به او عطا گردد بايد از همه مردم مأيوس شود و امی

نداشته باشد،هنگامی که خدا چنین حالتی را در قلب او مالحظه فرمايد،هرچه بنده از خدا 

 1بخواهد به او می دهد

لْخ یْر  کُلَّهُ ق دِ اجْت مَعَ فِی ق طْعِ الطَّمَعِ رَأ يتُ ا» عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السّالم ق ال :-2

ءٍ وَ رَدَّ أ مْر هُ إِل ى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمِیعِ  سِ وَ مَنْ ل مْ يَرْجُ النَّاسَ فِی ش یْعَمَّا فِی أ يْدِی النَّا

از امام زين العابدين علیه السّالم نقل  «ءٍ. أُمُورِهِ اسْت جَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ل هُ فِی کُلِّ ش یْ

انتظار،از آن چه در دستان مردم  شده که ايشان فرمودند: تمام خیر را در قطع طمع و

،ديدم و هر کس که در هیچ چیزی به مردم امید نداشته باشد و در تمام امور امر است

خود را به خدای متعال بازگرداند)فقط به خدا امیدوار باشد(،خداوند در هر چیز خواسته اش 

 2را اجابت خواهد کرد.

الَّذِی ل یْسَ ل هُ  -يَا عِیسَى ادْعُنِی دُعَاءَ الْحَزِينِ الْغ رِيقِ» : فِیمَا وَعَظ  اللَّهُ ت عَال ى بِهِ عِیسَى-3

ا مُغِیثٌ يَا عِیسَى سَلْنِی وَ ل ا ت سْأ لْ غ یْرِی ف یَحْسُن  مِنْکَ الدُّعَاءُ وَ مِنِّی الْإِجَابَةُ وَ ل ا ت دْعُنِی إِلَّ

خدای متعال به «کَ مَت ى ت دْعُنِی ک ذ لِکَ أُجِبْکَ.مُت ض رِّعاً إِل یَّ وَ هَمُّکَ هَمّاً وَاحِداً ف إِنَّ
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اى عیسى! مرا بخوان مانند انسان محزون در حال غرق حضرت مسیح موعظه فرمود که:

شدن که هیچ دادرسى برايش نیست. اى عیسى! از من بخواه و از غیر من نخواه تا از تو 

رع و تمام همتت را صرف دعاى نیک بر آيد و از من اجابت، دعا مكن مگر با حالت تض

 1اين امر بنما که هر گاه اين گونه مرا خواندى تو را اجابت خواهم نمود

 يَا مُوسَى سَلْنِی کُلَّمَا ت حْت اجُ إِل یْهِ حَتَّى عَل فَ ش اتِکَ وَ مِلْحَ: » فی الحديث القدسی-4

 رمود:در حديث قدسی آمده است که خدای متعال خطاب به حضرت موسی ف«عَجِینِکَ.

 2.اى موسى! هر چه بدان نیاز دارى از من بخواه، حتى علف گوسفند و نمک غذايت را

وَ أ خْلِصِ الْمَسْأ ل ة  »عَنْ أ مِیرِ الْمُؤْمِنِین  علیه الساّلم فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَن فِیَّةِ ق ال : -5

مومنین علیه از امیر ال« الْإِعْط اءَ وَ الْمَنْعَ وَ الصِّل ة  وَ الْحِرْمَان . لِر بِّکَ ف إِنَّ بِیَدِهِ الْخ یْر  وَ الشَّرَّ وَ

السّالم نقل شده که در وصیّتشان به محمد بن حنفیّه فرمودند: درخواست خود به درگاه 

،زيرا خیر و شرَّ و عطا و منع و رسیدن و محروم شدن،به دست خدا را خالص نما

 3خداست.

يَا ابْن  رَسُولِ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ »سَالِمٍ ق ال : قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السّالم:  عَنْ هِش امِ بْنِ-6

وَ قال  رَبُّكُمُ ادْعُونِی   دَعَا رُبَّمَا اسْتُجِیبَ ل هُ وَ رُبَّمَا ل مْ يُسْت جَبْ ل هُ وَ ق دْ ق ال  اللَّهُ عَزَّ وَ جَل  إِذ ا
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ال  علیه السّالم إِنَّ الْعَبْدَ إِذ ا دَعَا اللَّهَ ت بَارَکَ وَ ت عَال ى بِنِیَّةٍ صَادِق ةٍ وَ ق لْبٍ ف ق   أ سْت جِبْ ل كُمْ

 ل مْ مُخْلِصٍ اسْتُجِیبَ ل هُ بَعْدَ وَف ائِهِ بِعَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذ ا دَعَا اللَّهَ بِغ یْرِ نِیَّةٍ وَ إِخْل اصٍ

با اين که خدا فرموده: هشام بن سالم از امام صادق علیه السّالم پرسید:  «...يُسْت جَبْ ل ه

تا شما را اجابت نمايم،چرا گاهی دعای مومن مستجاب می شود و گاهی مرا بخوانید 

نمی شود؟ حضرت فرمودند: اگر بنده با نیّتی صادقانه و قلبی مخلص خدا را بخواند،و به 

رده باشد،دعايش مستجاب می شود،ولی اگر نیّت و عهد و پیمانی که با خدا دارد وفا ک

 1 اخالص نداشته باشد حاجتش را نمی گیرد...

 

 حضور قلب-5

،بايد تمام توجه خود را به سمت معبود شغول دعا به درگاه خدای متعال استم کهفردی 

.يكی از عالئم و به هنگام دعا التفات خود را از هرآنچه غیر خداست باز دارد متمرکز کند

ن است که هنگام سخن گفتن با ديگری،نسبت به مخاطب خود بی توجّه بی ادبی فرد،آ

باشد.هر قدر جايگاه و شخصیت مخاطب باالتر و مهم تر باشد،به همان نسبت اين بی 

.حال اگر به آن چه گفته شد،نیاز متكلَّم به مخاطب را اضافه ادبی عظیم تر خواهد بود

و داعی،انسان  وصف نخواهد بود.در مقام دعا،متكلَّمکنیم،عمق اين سوء ادب ديگر قابل 

و در طرف ديگر،مخاطب  است که وجود او را سراسر نیاز و احتیاجات در بر گرفته است
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خدای غنیّ بالذَّات است که خالق و روزی دهنده به کلَّ موجودات گیتی می باشد.پس 

ستان قدس ربوبی بی توجّهی نسبت به حضرت حق در هنگام نیايش،نهايت بی ادبی به آ

.بديهی است،کسی که کیفیّت دعای او نوعی هتک حرمت به ساحت مقدّس خواهد بود

 خدای متعال است،نبايد انتظار اجابت دعايش را داشته باشد.

 وَ أ نْتُمْ مُوقِنُون  بِالْإِجَابَةِ وَ اعْل مُوا أ نَّ اهلل  ادْعُوا اهلل »رسول اهلل صلَّی اهلل علیه و آله:   ق ال -1

رسول خدا صلَّی اهلل علیه وآله فرمودند: خدا را بخوانید در «  غ افِل  ق لْبٍ  ل ا يَقْبَلُ دُعَاء  مِنْ

 1حالی که يقین به اجابت دعا داريد و بدانید که خداوند از دل غافل،دعايی را نمی پذيرد.

کُلُّ اسْمٍ مِنْ أ سْمَاءِ » :ظ مِ ق ال عَنِ اسْمِ اللَّهِ الْأ عْ لَّی اهلل علیه و آلهص سُئِل  رَسُولُ اهللِ-2

از رسول خدا صلَّی اهلل ...«  مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ بِأ یِّ اسْمٍ شِئْت  کُلِ  مِنْ  ق لْبَکَ  اللَّهِ أ عْظ مُ ف ف رِّغْ

علیه وآله در باره اسم اعظم خدا سوال شد،حضرت فرمودند: همه اسم های خدا اعظم 

هرچه جز اوست خالی گردان و آن گاه او را به هر اسمی که  هستند، پس دل خود را از

 2خواستی بخوان.

ف إِذ ا   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ل ا يَسْت جِیبُ دُعَاء  بِظ هْرِ ق لْبٍ سَاهٍ» قال الصّادق علیه السّالم:-3

ق علیه السّالم فرمودند: همانا خدای امام صاد« دَعَوْتَ ف أ قْبِلْ بِق لْبِکَ ثُمَّ اسْت یْقِنْ بِالْإِجَابَةِ.
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عزَّ و جلَّ دعايی را که از دلی غافل و بی توجّه سر زند اجابت نمی کند،پس هر گاه دعا 

 1کردی با دلت)به خدا(روی آر و يقین بدان که در اين صورت دعايت مستجاب می شود.

 

 وفای به عهد الهی-6

رت دعا کردن ايشان،دعايشان صو با بندگان خود عهد بسته است که در متعال خدای

أ وْفُوا ولی در جای ديگر از قرآن کريم می فرمايد: -ادعونی استجب لكم-مستجاب کندرا

(به عهد من وفا کنید،)که اگر چنین کنید(به عهد شما وفا 40)بقره/  بِعَهْدِکُم  أُوفِ  بِعَهْدِی

عهد و قرارهايی است به  از شروط اجابت دعا،وفا نمودن بنده خواهم کرد.در نتیجه يكی

که با خدای خود بسته است،و در صورت بی توجّهی به آن ها از اجابت دعا محروم 

وفای به عهد الهی در قرآن از اهمیّت ويژه برخوردار است.خداوند در قرآن خواهد شد.

قِین  إِنَّ الَّذِين  يَشْت رُون  ف إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّ  بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى  مَنْ أ وْفى  بَلى  کريم می فرمايد:

يَنْظُرُ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أ يْمانِهِمْ ث مَناً ق لِیلًا أُولئِکَ ال خ الق  ل هُمْ فِی الْآخِر ةِ وَ ال يُك لِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال 

 به که کسى آرى، (77و76/)آل عمران.  إِل یْهِمْ يَوْمَ الْقِیامَةِ وَ ال يُز کِّیهِمْ وَ ل هُمْ عَذابٌ أ لِیمٌ

 خداوند( زيرا دارد مى دوست را او خدا) نمايد، پیشه پرهیزگارى و کند وفا خود پیمان

 را( او مقدس نام به) خود سوگندهاى و الهى پیمان که کسانى دارد. دوست پرهیزگاران را

 اآنه با خداوند و داشت نخواهند آخرت در اى بهره آنها فروشند، مى ناچیزى بهاى به

                                                                 
 .473ص  2صول کافی ج ا 1
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 عذاب و سازد نمى پاک( گناه از) را آنها و نگرد نمى قیامت در آنان به و گويد نمى سخن

الَّذِين  يَنْقُضُون  عَهْدَ  در جای ديگر از مصحف شريف می فرمايد: .براى آنهاست دردناکى

 ضِ أُولئِکَ هُمُسِدُون  فِی الْأ رْاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ يَقْط عُون  ما أ مَر  اللَّهُ بِهِ أ نْ يُوصَل  وَ يُفْ

 آن، ساختن محكم از پس را، خدا پیمان که هستند کسانى فاسقان (27)بقره/ الْخاسِرُون

 زمین روى در و نموده، قطع سازند، برقرار داده دستور خدا که را پیوندهايى و میشكنند

ت صادق علیه السّالم در اين رابطه به حديثی از حضر زيانكارانند. اينها ،میكنند فساد

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ  ق ال  ل هُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ»عَنْ أ بِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:  توجّه فرمايید:

وَ إِنَّ اللَّهَ دِهِ وَ إِنَّا ن دْعُو ف ل ا يُسْت جَابُ ل ن ا، ق ال  لِأ نَّكُمْ ل ا ت فُون  اللَّهَ بِعَهْ [ ادْعُونِی أ سْت جِبْ ل كُمْ]

از حضرت صادق «  وَ اللَّهِ ل وْ وَف یْتُمْ لِلَّهِ ل وَف ى اللَّهُ ل كُم [ بِعَهْدِکُمْ  أُوفِ  أ وْفُوا بِعَهْدِی]يَقُولُ 

،خدا می فرمايد:مرا علیه السّالم روايت شده است: مردی به ايشان عرض کرد:فدايت شوم

خوانديم ولی)دعای(ما مستجاب نشد!حضرت  بخوانید شما را اجابت می کنم،و ما او را

به  فرمودند:چون شما به عهد خدا وفا نكرديد.خداوند می فرمايد: به عهد من وفا کنید،

عهدتان وفا می کنم،به خدا قسم اگر به عهد خدا وفا می کرديد،هر آينه خدا هم به عهد 

 1خود برايتان وفا می کرد.

 

                                                                 
.46ص  1تغسیر قمی ج  1



34 

 

 درآمد و لقمه حالل-7

حرام بر زندگی،جای هیچ گونه ترديد نیست.لقمه حرام به حدّی  لقمه منفی در تأثیر

اهنمائیش شیطان را بر انسان مسلَّط می سازد که اگر ولی خدا هم با او سخن گفته و ر

نخواهد داد.در واقعه کربال و حوادث  تمسخر و دشمنی به خیرخواهی او نمايد،پاسخی جز

 در مقابل خیر خواهی های امام حسین علیهروز عاشورا،لشگر يزيديان)علیهم لعنة اهلل(

السّالم،گفتند:تو را با لب تشنه خواهیم کشت!حضرت سیّدالشَّهدا علیه السّالم علَّت 

ى تَّحَ جانبٍ لِّکُ  نمِ الحسینِوا بِو أحاطُ»قلب ايشان را اينگونه بیان فرمودند: قساوت 

وا تُنصِن يَوا أ بَأ م ف هُت نصَاست ف  اسَى النَّت ى أ تَّحَ لیه السّالمُع جَر خ ف  الحلقةِ فی مثلِ وهُلُعَجَ

م وَيْل كُمْ مَا عَل یْكُمْ أ نْ تُنْصِتُوا إِل یَّ ف ت سْمَعُوا ق وْلِی وَ إِنَّمَا أ دْعُوکُمْ إِل ى سَبِیلِ هُل  ى قال تَّحَ

ن  الْمُهْل كِین  وَ کُلُّكُمْ عَاصٍ الرَّش ادِ ف مَنْ أ ط اعَنِی ک ان  مِن  الْمُرْش دِين  وَ مَنْ عَصَانِی ک ان  مِ

ر طرف امام لشگر عمر سعد از ه« مِن  الْحَر ام  بُطُونُكُمْ  لِأ مْرِی غ یْرُ مُسْت مِعٍ ق وْلِی ف ق دْ مُلِئ تْ

احاطه کردند تا جائی که ايشان را در حلقه محاصره قرار دادند حسین علیه السّالم را 

كوت کنند ولی آن ها سكوت نكردند،تا اينكه امام علیه ...حضرت از ايشان خواستند تا س

السّالم فرمودند: وای بر شما!چه مانعتان می شود از اينكه سكوت کنید تا کالم مرا 

،من تنها شما را به راه رشد و هدايت دعوت می کنم.هر کس از من اطاعت کند بشنويد

ک خواهد شد،و همه شما هال بود و هرکه از من نافرمانی کنداز هدايت شدگان خواهد 
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پس قطعاً شكم های شما از  امر مرا نافرمانی می کنید، به کالمم گوش فرا نمی دهید،

 1حرام پر شده است.

يكی از آثار سوء کسب حرام،عدم استجابت دعا ست.روايات زيادی بر اين مطلب داللت 

 دارد  که من باب نمونه به برخی از آن ها اشاره می شود: 

ف ق ال  يَا رَسُول  اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أ نْ يَسْت جِیبَ  لَّی اهلل علیه وآلهأ نَّ رَجُلًا أ ت ى النَّبِیَّ ص»  رُوِیَ-1

مردی خدمت نبیّ اکرم « ک سْبَک  إِنْ أ رَدْتَ ذ لِکَ ف أ طِبْ لَّی اهلل علیه و آلهدُعَائِی ف ق ال  ص

ا از خدا بخواهید ات دعايم را صلَّی اهلل علیه و آله رسید،پس عرض کرد: ای رسول خد

پس رسول اکرم صلَّی اهلل علیه و آله فرمودند: اگر می خواهی دعايت  مستجاب کند،

 2درآمد و کسبت را پاک کن. ،مستجاب شود

رَأ ى رَجُلًا يَت ض رَّعُ ت ض رُّعاً عَظِیماً وَ يَدْعُو رَافِعاً يَدَيْهِ وَ  لیه الساّلمأ نَّ مُوسَى ع»  رُوِیَ-2

ل وْ ف عَل  ک ذ ا وَ ک ذ ا ل مَا أ سْت جِیبُ دُعَاءَهُ لِأ نَّ فِی  لیه السّالم[ ف أ وْحَى اللَّهُ إِل ى مُوسَى ع يَبْت هِلُ]

روايت شده است که موسی علیه السّالم « بَطْنِهِ حَر اماً وَ عَل ى ظ هْرِهِ حَر اماً وَ فِی بَیْتِهِ حَر اما

می کند و در حالی که دو دستش را باال برده است دعا و  مردی را ديد که به شدّت زاری

وحی نمود: اگر او چنین و چنان هم می  زاری می کند.پس خداوند به موسی علیه السّالم

                                                                 
.8ص  45ج  واربحار األن 1

.24ص  الدعوات )للراوندی( 2
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زيرا در شكمش و بر پشتش و در خانه اش حرام جای  دعايش مستجاب نمی شد، کرد،

 1دارد.

حَدَکُمْ ل یَرْف عُ يَدَيْهِ إِل ى السَّمَاءِ ف یَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ أ » رسول اهلل صلَّی اهلل علیه و آله:ق ال  -3

وَ مَلْبَسُهُ حَر امٌ ف أ یُّ دُعَاءٍ يُسْت جَابُ لِهَذ ا وَ أ یُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ هُوَ   حَر امٌ  يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُهُ

نْ ت صَدَّق  ت صَدَّق  بِحَر امٍ وَ إِنْ ت ز وَّجَ ت ز وَّجَ بِحَر امٍ وَ يُنْفِقُ مِنْ غ یْرِ حِلٍّ إِنْ حَجَّ حَجَّ حَر اماً وَ إِ

 فِی إِنْ صَامَ أ فْط ر  عَل ى حَر امٍ ف یَا وَيْحَهُ مَا عَلِمَ أ نَّ اللَّهَ ط یِّبٌ ل ا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّیِّبَ وَ ق دْ ق ال 

همانا يكی از رسول خدا صلَّی اهلل علیه وآله فرمودند: «  قِینإِنَّما يَت ق بَّلُ اللَّهُ مِن  الْمُتَّ  کِت ابِهِ

شما دو دستش را به سمت آسمان بلند می کند و می گويد: ای پروردگارم! ای 

پس کدامین دعای اين شخص  در حالی که لقمه و لباسش حرام است، پروردگارم!

لی که از غیر مستجاب می شود و کدام عملش)به درگاه خدا(پذيرفته می گردد در حا

حرام است،اگر صدقه دهد از حرام می دهد  حجّ نفاق می کند.اگر حج به جا آورد،حالل ا

و اگر روزه بگیرد با مال حرام افطار  و اگر ازدواج کند به وسیله مال حرام ازدواج می کند

جز پاک را قبول نمی کند و به  پس وای بر او! نمی داند که خداوند پاک است، می کند،

 2یق که او در کتابش )قرآن(فرموده است: فقط خداوند از متَّقین قبول می کند.تحق

                                                                 
.24ص  الدعوات )للراوندی( 1

.69ص  1( ج إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمی 2
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تُسْت جَبْ دَعْوَتُکَ ف إِنَّ الرَّجُل  يَرْف عُ   ک سْبَکَ  أ طِبِ»  لَّی اهلل علیه وآله:صرسول اهلل ق ال   -4

رسول خدا صلَّی اهلل علیه وآله فرمودند: «يَوْما  اللُّقْمَة  إِل ى فِیهِ ف مَا تُسْت جَابُ ل هُ دَعْوَةٌ أ رْبَعِین 

پس همانا انسان لقمه)حرام(را به دهان  درآمدت را پاک کن تا دعايت مستجاب شود،

 1خود می برد و)در نتیجه(تا چهل روز دعايش مستجاب نمی شود.

  لِآکِ ةُعوَی إلَّا دَنِّعَ بُحجَال تُ، ف ة جابَنَّی اإلِمِ وَ عاءُمنک الدُّ»:  فی الحديث القدسیّ-5

ام، از تو دعا کردن و از من اجابت  در حديث قدسى آمده:خداوند فرموده: اى بنده .« رامِالحَ

نمودن است. پس هیچ گاه براى دعا از من خجالت مكش مگر موقعى که غذاى حرام 

 2 .خورده باشى

ل هُ ف لْیُط یِّبْ ک سْبَهُ وَ   يُسْت جَابَ  أ نْ  إِذ ا أ رَادَ أ حَدُکُمْ»ق ال : لیه السّالمعَنْ جَعْف رِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع-6

 مَظْلِمَةٌ لْیَخْرُجْ مِنْ مَظ الِمِ النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ ل ا يُرْف عُ إِل یْهِ دُعَاءُ عَبْدٍ وَ فِی بَطْنِهِ حَر امٌ أ وْ عِنْدَهُ

ودند: هر يک از شما که از امام صادق علیه السّالم روايت شده که فرم «لِأ حَدٍ مِنْ خ لْقِهِ.

پس بايد درآمد خود را پاک کند و از مظالم مردم)حقَّ  می خواهد دعايش مستجاب شود،

مال حرامی در  دعای هیچ بنده ای که و بدرستی که نزد خداوند، النَّاس( خارج شود،

 3باال نمی رود. يا مظلمه کسی به گردنش باشد،  شكمش

                                                                 
.275مكارم االخالق ص  1

 .712( ص الجواهر السنیة فی األحاديث القدسیة )کلیات حديث قدسى 2

 .321ص  90حار االنوار ج ب 3
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 است مستجاب دعایشان که افرادی

 اطهار ائمّه نورانی جمالت در که پردازيم می افرادی ذکر به دعا، شرايط فصل يانپا در
 کريم خداوند درگاه به دعايشان که اند شده معرَّفی کسانی عنوان به السّالم علیهم

 .است مستجاب

 .عادل امام دعای -1

 .کرده ظلم او به که کسی حقَّ در مظلوم نفرين -2

 .دينشوال حقَّ در صالح فرزند دعای -3

 .فرزندش برای صالح پدر دعای -4

 .ديگر مومن غیاب در مومن دعای -5

 ت عَال ى وَ ت بَارَکَ الرَّبِّ عَنِ يُحْجَبْن  ل ا دَعَوَاتٍ خ مْسُ»  :ق ال  السّالم علیه اهللِ عَبْدِ أ بِی عَنْ
 وَ  حِینٍ بَعْدَ ل وْ وَ ل کَ ل أ نْت قِمَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اهللُ يَقُولُ الْمَظْلُومِ دَعْوَةُ وَ الْمُقْسِطِ الْإِمَامِ دَعْوَةُ
 ل کَ وَ ف یَقُولُ الْغ یْبِ بِظ هْرِ لِأ خِیهِ الْمُؤْمِنِ دَعْوَةُ وَ لِوَل دِهِ الصَّالِحُ الْوَالِدُ وَ لِوَالِدَيْهِ الصَّالِحُ الْوَل دُ
 از که دعاست پنج: فرمود کرد، يتروا السالم علیه صادق امام از سنان بن اهلل عبد.« مِثْلُهُ

 خداى مظلوم، دعاى و عادل پیشواى دعاى: شود نمى محجوب تعالى و تبارک پروردگار
 صالح فرزند دعاى و. گیرم مى انتقام تو براى مدتى، از بعد چه اگر من،: فرمايد مى تعالى
 او، ىبرا مؤمن غیاب در مؤمن دعاى و فرزندش براى صالح پدر و مادرش و پدر براى
 .باد آن مثل تو براى و: فرمايد مى تعالى خداى
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 .گناه ارتكاب از قبل کودکان دعای -6

 «الذُّنُوب يُق ارِفُوا ل مْ مَا مُسْت جَابٌ أُمَّتِی أ طْف الِ دُعَاءُ»  :آله و علیه اهلل صلَّی اهللِ رَسُولُ ق ال 
 که زمانی تا است مستجاب امّتم کودکان دعای: فرمودند آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول
   .نشوند گناه مرتكب

 .آزرده را او که فرزندی درباره پدر نفرين -7

 .است گرفته ظالم از را انتقامش کسیكه حقَّ در مظلوم دعای -8

 کمک او به الساّلم علیهم بیت اهل خاطر به که کسی حق در مومن دعای -9
 .کرده

 او و داشته نیاز او کمک به احتیاجش و اضطرار در که کسی درباره مومن نفرين -10
 .است کرده دريغ او به کمک از کمک، توانِ وجودِ با

 إِذ ا لِوَل دِهِ الْوَالِدِ دُعَاءُ(: ت عَال ى) اهللِ عَنِ  يُحْجَبْن  ل ا  دَعَوَاتٍ  ث ل اثُ(: »السَّل امُ عَل یْهِ) الصَّادِقُ ق ال 
 وَ مِنْهُ، ل هُ انْت صَر  لِمَنِ دُعَاؤُهُ وَ ظ الِمِهِ، عَل ى الْمَظْلُومِ دُعَاءُ وَ عَقَّهُ، إِذ ا عَل یْهِ دَعْوَتُهُ وَ بَرَّهُ،
 وَ عَل یْهِ الْقُدْرَةِ مَعَ يُوَاسِهِ ل مْ إِذ ا عَل یْهِ دُعَاؤُهُ وَ فِین ا، وَاسَاهُ مُؤْمِنٍ ل هُ لِأ خٍ دَعَا مُؤْمِنٌ رَجُلٌ

 و عزيز خداوند از که دعاست سه: فرمودند السّالم علیه صادق امام.« إِل یْهِ أ خِیهِ اضْطِر ارِ
 بر نفرينش و کند نیكى او به که زمانى فرزندش، براى پدر دعاى: ماند نمى مخفى جلیل

 علیه را وى که کسى براى دعايش و ظالم علیه مظلوم نفرين .بیازارد را پدر که وقتى او
 باشد کرده يارى ما راه در را او که مؤمنى برادر براى مؤمن دعاى .است کرده يارى ظالم



40 

 

 داشت را کار اين قدرت او هم اينكه با باشد نكرده يارى را او که زمانى او علیه ونفرينش
 .بود نیازمند بدان مؤمنش برادر هم و

 .گذار عمره و حاجی دعای -11

 .کند افطار که وقتی تا دار روزه دعای -12

 وَ السَّمَاءِ أ بْوَابُ ل هَا تُف تَّحُ وَ دَعْوَةٌ ل هُمْ تُر دُّ ل ا أ رْبَعَةٌ»  :آله و علیه اهلل صلَّی اهللِ رَسُولُ ق ال 
 وَ يَرْجِعَ حَتَّى الْمُعْت مِرِ وَ ظ ل مَهُ مَنْ عَل ى الْمَظْلُومِ وَ لِوَل دِهِ الْوَالِدِ دُعَاءُ الْعَرْشِ إِل ى ت صِیرُ
 رد دعايشان که نفرند چهار :فرمودند آله و علیه اهلل صلَّی خدا سولر «يُفْطِر حَتَّى الصَّائِمِ
 پدر دعای رود، می باال عرش تا و شود می باز دعايشان بروی آسمان درهای و شود نمی
 تا گذار عمره دعای و کرده ظلم او به که کسی درباره مظلوم نفرين و فرزندش برای
 .کند فطارا که هنگامی تا دار روزه و برگردد که زمانی

 دَعْوَتُهُمْ ث ل اث ةٌ»  :يَقُولُ السّالم علیه اللَّهِ عَبْدِ أ بَا سَمِعْتُ ق ال  القمی اهلل عبد بن عیسى
 امام حضرت شنیدم: گويد «قمى اللَّه عبد بن عیسى...«. »الْمُعْت مِر وَ الْحَاجُّ مُسْت جَابَةٌ
 معتمر و حاجى: اوّل: است ابمستج دعايشان نفر سه :گويد مى -السّالم علیه -صادق

 دهد...( مى انجام عمره و حج که کسى)

 تشكَّر او از ها آن ولی کرده خوبی حقَّشان در که کسانی درباره انسان نفرين -13
 .اند نكرده
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 عَل یْهِمْ ف دَعَا بِالشُّكْرِ يُقْبِلُوهُ ف ل مْ  ق وْمٍ  إِل ى  أ حْسَن   مَنْ»  :آله و علیه اهلل صلَّی النَّبِیِّ عَنِ
 کند خوبی مردم به هرکس: فرمودند آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول.« فِیهِمْ ل هُ اسْتُجِیبَ

 .شود می مستجاب آنان حقَّ در نفرينش کند، نفرينشان او و نكنند تشكَّر وی از ها آن و

 .بخواند قرآن که کسی دعای -14

 إِمَّا وَ مُعَجَّل ةٌ إِمَّا مُجَابَةٌ دَعْوَةٌ  ل هُ  ک ان تْ  الْقُرْآن  ق ر أ   مَنْ» :الساّلم علیه عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ ق ال 
 زود يا دعايش،دير بخواند قرآن که کسی: فرمودند السّالم علیه مجتبی امام «مُؤ جَّل ة

 .شود می مستجاب

 .دهد افطاری رمضان ماه در مومنی به که کسی دعای -15

 ک ت بَ رَمَض ان  ش هْرِ مِنْ ل یْل ةً مُؤْمِناً  أ طْعَمَ  مُؤْمِنٍ أ يُّمَا: »ق ال  السّالم هعلی اهللِ عَبْدِ أ بِی عَنْ
 وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ بِذ لِکَ ل هُ ک ان  وَ مُؤْمِن ةً ن سَمَةً رَق بَةً ث ل اثِین  أ عْت ق  مَنْ أ جْرِ مِثْل  بِذ لِکَ ل هُ اللَّهُ
 ماه از شبى در که مؤمنى هر: فرمودند السّالم علیه صادق امام.« بَةٌمُسْت جَا دَعْوَةٌ جَلَّ

 کسى پاداش همانند پاداشى را او کار اين سبب به خداوند کند، اطعام را مؤمنى رمضان
  دعايی بزرگ و گرامى خداى پیشگاه در او و است نموده آزاد را مؤمن بنده سى که نويسد
 .دارد شده برآورده

 .انسان حقَّ در ديگران دعای -16

 وَ فِیكُمْ الْیَهُودِیُّ يُسْت جَابُ ق دْ ف إِنَّهُ أ حَدٍ دَعْوَة  ت سْت حْقِرُوا ل ا» :السّالم علیه الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ ق ال 
 را کس هیچ دعای: فرمودند السّالم علیه امیرالمومنین موال. « ن فْسِه فِی ل هُ يُسْت جَابُ ل ا
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 می مستجاب شما حقَّ در يهودی يک دعای گاهی که رستیبد پس نشماريد، کوچک
 .گردد نمی مستجاب خودش درباره دعايش که حالی در شود

 .کند می پافشاری و اصرار خداوند درگاه به کردن دعا در که کسی دعای -17

 اسْت جَابَ إِلَّا اهللِ عَل ى دٌعَبْ يُلِحُّ مَا اهللِ وَ: »ق اال السّالم علیهما جَعْف رٍ أ بِی وَ اهللِ عَبْدِ أ بِی عَنْ
 قسم خدا به: فرمودند که است شده روايت  السّالم علیهما باقر امام و صادق امام از. «ل ه

 اينكه مگر نمايد نمی پافشاری و اصرار خداوند درگاه به( دعا و درخواست در)ای بنده
 .نمود خواهد مستجاب را دعايش پروردگار

 .است شده دعايش کردن فراموش به منجر او در خدا ياد که کسی دعای -18

  عَنْ  بِذِکْرِی  شُغِل   مَنْ يَقُولُ ت عَال ى وَ ت بَارَکَ اهلل  إِنَّ: »ق ال  السّالم علیه اهللِ عَبْدِ أ بِی عَنْ
 است شده روايت السّالم علیه صادق امام از. « سَأ ل نِی مَنْ أُعْطِی مَا أ فْض ل  أ عْط یْتُهُ  مَسْأ ل تِی

 خواسته از من ياد واسطه به که کس هر: فرمايد می تعالی و تبارک خدای: فرمودند که
 درگاهم سائل به که چیزی باالترين ،(کند فراموش را دعايش و خواسته)شود غافل اش
 .کرد خواهم عنايت او به است شده عطا

 .مظلوم دعای -19

 .مسافر دعای -20

 ف اجِرٍ مِنْ ک ان تْ إِنْ وَ مُسْت جَابَةٌ  الْمَظْلُومِ دَعْوَةُ: »ق ال  أ نَّهُ( آلِهِ وَ عَل یْهِ اهللُ صَلَّى) النَّبِیِّ عَنِ
: فرمودند که است شده روايت آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول از. «ن فْسِهِ عَل ى مَخُوفٍ
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 فسق و گناه اهل که باشد مظلومی سوی از دعا اين اگرچه است، مستجاب مظلوم دعای
 .شده ترسیده او جان بر( گناهانش آثار و عقوبت خاطر به) و است فجور و

 الْمُسَافِرِ دَعْوَةُ وَ الصَّائِمِ دَعْوَةُ مُسْت جَابَاتٌ دَعَوَاتٍ ث ل اثُ»  :وآله علیه اهلل صلَّی اهللِ رَسُولُ ق ال 
 دعای: است مستجاب دعا سه :فرمودند آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول. « الْمَظْلُوم دَعْوَةُ وَ

 .مظلوم دعای و مسافر دار،دعای روزه

 دَعْوَةُ فِیهِنَّ ش کَّ ل ا مُسْت جَابَاتٌ دَعَوَاتٍ ث ل اثُ»  :آله و علیه اهلل صلَّی اهللِ رَسُولُ ق ال 
 آله و علیه اهلل صلَّی خدا رسول. «وَل دِهِ عَل ى الْوَالِدِ دَعْوَةُ وَ الْمُسَافِرِ دَعْوَةُ وَ الْمَظْلُومِ
 پدر نفرين و مسافر دعای مظلوم، دعای: است مستجاب شک بدون دعا سه: فرمودند
 .فرزند درباره

 .خدا راه در رزمنده و مجاهد دعای -21

 .مريض دعای -22

 دَعْوَتُهُمْ ث ل اث ةٌ»  :يَقُولُ السّالم علیه اهللِ عَبْدِ أ بَا سَمِعْتُ ق ال  القمی اهلل عبد بن عیسى
 ف ل ا الْمَرِيضُ وَ  ت خْلُفُون هُمْ ک یْفَ ف انْظُرُوا  اهللِ  سَبِیلِ  فِی  الْغ ازِی وَ الْمُعْت مِرُ وَ الْحَاجُّ مُسْت جَابَةٌ
 علیه -صادق امام حضرت شنیدم: گويد قمى اللَّه عبد بن عیسى. «تُضْجِرُوهُ ل ا وَ ت قْرِضُوهُ
 و حج که کسى) معتمر و حاجى: اوّل: است تجابمس دعايشان نفر سه: گويد مى -السّالم
 باقى او از آنچه در که کنید دقت -خدا راه در( رزمنده)مجاهد: دوّم( دهد مى انجام عمره
 .نمايید دلتنگش يا شويد او متعرَّض مبادا مريض،: سوّم -کنید مى عمل چگونه مانده
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 إِلَّا ش یْئاً لِلْعَائِدِ الْمَرِيضُ يَسْأ لِ ل مْ اهللِ فِی مَرِيضاً عَادَ مَنْ: »آله و علیه اهلل صلَّی النبیّ عن
 که کسى: فرمودند که است شده روايت آله و علیه اهلل صلَّی اکرم نبیّ از.« ل ه اسْت جَابَ
 مستجاب کند، دعا برايش مريض آن اگر کند، مى عیادت خداوند خاطر به را مريضى

 .شود مى

 .باشد مومن د،اگرشو می کمک او به که فقیری دعای -23

 ک ان  إِذ ا  عَل یْهِ  الْمُنْعَمُ الْف قِیرُ وَ...  ل هُمْ تُحْجَبُ ل ا سِتَّةً إِنَّ»  :السّالم علیهم عَنْهُمْ حُفِظ 
 که است محفوظ شريف روايت اين السّالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل از. «مُؤْمِنا

 او به که فقیری( ششم) و... ستا مستجاب دعايشان که هستند گروه شش: فرمودند
 .باشد مومن شود،اگر می کمک


