باسمه تعالی

مروری بر دستاوردهای دعا در بیانات رهبر انقالب
رهبر انقالب اسالمی در بیانات در ارتباط تصویری ستاد ملی مبارزه با کرونا ( )1399/02/21مسئله دعا را نیاز
حتمی و اساسی انسان خواندند و فرمودند« :مردم احتیاج دارند به اینکه بخصوص در مسائل مهم ،در قضایا یا
حوادث مهم بتوانند این توسّل و این توجّه و این ارتباط با خدا و خواستن از خدا را داشته باشند؛ یک فکری
برای این بشود .من حتّی معتقدم که اگر قواعد سخت گیرانه ای هم در این زمینه گذاشته بشود ،وضع بشود،
مردم مؤمن و مسجدی ما بیشتر از دیگران به قواعد عمل می کنند».
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تمام ایام عبادی و مناسبت های عبادی ،بهترین عبادت را «دعا» می دانند .در
تمام ایام ماه مبارک رمضان ،ماه رجب ،ماه شعبان ،شب های قدر ،لحظات سخت زندگی ،هنگامه بروز مشکالت
و به طور کلی در همه حاالت زندگی اصلی ترین توصیه ایشان دعا است .ایشان آنگاه که درباره دعا بحث می
کنند ،عموماً آن را ذیل عنوان «دستاوردها ،فوائد و برکات دعا» مطرح کرده اند .در این یادداشت «دستاوردهای
دعا» را براساس بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای تبیین می کند.

گفتار اول :جایگاه و مفهوم دعا
الف .جایگاه فردی دعا
یکی از مفاهیم مهم در اسالم ،دعا است« .در قرآن کریم ،بارها در باب دعا و دعایی که بندگان صالح خدا کرده
اند ،سخن گفته شده است ...انبیای الهی در مواقع سختی دعا می کردند و از خدای متعال کمک میخواستند:
«فدعا ربه انّی مغلوب فانتصر»( )1که از قول حضرت نوح علیه السّالم نقل شده است .یا از قول حضرت موسی
علیه السّالم نقل شده است« :فدعا ربه ان هؤالء قوم مجرمون»( )2موسی به خدا شکایت کرد و به او پناه برد.
خدای متعال در چند آیه از آیات قرآن وعده کرده است که دعا را مستجاب خواهد کرد .یکی از آیات ،همین
آیه مبارکه «و قال ربّکم ادعونی استجب لکم»( )3است؛ یعنی پروردگار شما فرموده است که مرا دعا کنید ،تا
استجابت کنم».
«دعا سخن گفتن با خدای متعال است»( )۴انسان وقتی قرآن می خواند خدا با او حرف می زند و وقتی دعا
می خواند او با خدا حرف می زند .با این توصیف ،دعا همان قرآن است و «به تعبیر امام بزرگوارمان ،دعا قرآن
صاعد است )۵(».قرآن ،حقایقی است که از باال بر ما نازل می شود و دعا همان حقایقی است که از پایین به
باال صاعد می شود .از طرفی ارتباط نداشتن با دعا و نبود حال دعا ،یکی از عالئم بد برای انسان است« .عبارت
حکمت آمیزی است .می گوید« :انا من ان اسلب الدّعا اخوف من ان اسلب االجابة»؛ «از این که دعا از من
گرفته شود بیشتر میترسم تا این که اجابت از من گرفته شود»)۶( .
1

ب .جایگاه تمدن ساز دعا
در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای ،دعا جایگاه تمدنی دارد .لذا «جمهوری اسالمی...در درون و در دل افراد
خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز کرده باشد .بدون این ،نمی شود .اگر می خواهید در مقابل دشمن،
استوار باشید ،باید باب دعا را به روی خودتان باز کنید ...جامعه ی اسالمی باید جامعه ی دعا و تضرع و انابه
ی الی اللّه باشد»)۷( .
ج .معنای دعا
دعا یعنی «با خدای متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان
گذاشتن .دعا یا درخواست است ،یا تمجید و تحمید است ،یا اظهار محبت و ارادت است؛ همه ی اینها دعاست».
()۸
گفتار دوم :دستاوردهای معرفتی دعا
اولین دستاورد دعا ،این است که دعا ،معرفت و بصیرت انسان را افزایش می دهد .البته «این مخصوص دعاهایی
است که از معصوم به ما رسیده است )9(».زیرا «در این دعاها معارفی وجود دارد که انسان اینها را از روایات
و آثار روائی نمی تواند به دست بیاورد؛ در دعاها صریح اینها بیان شده است)10(».و «حقایق و معارفی که در
ادعیه ی رسیده ی از معصومین (علیهم السّالم) وجود دارد ،یک دهم آن در همه ی روایات و خطبِ رسیده
ی از معصومین (علیهم السّالم) وجود ندارد؛ جز آن روایات توحیدی و خطب توحیدی .این دعاها خیلی اهمیت
دارد»)11( .
در این میان صحیفه سجادیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است .زیرا یک «کتاب معجزنشانی است»()12و
«خالصه و عصاره ای از تفکرات اهل بیت (ع) در این کتاب گنجانده شده است» )13( .حال سؤال این است
که دعا ،چگونه کارکرد معرفتی دارد؟ این سؤال را در ادامه پاسخ می دهیم.
الف .تعمیق معرفت
انس با ادعیه و صحیفه سجادیه و فهم معارف آنها ،به انسان معرفت و بصیرت می دهد و مهم تر اینکه معرفت
دینی را در انسان تعمیق می کند در نتیجه از انحرافات رفتاری حفظ می کند« .انس با قرآن و تدبر در قرآن،
همچنین تدبر در ادعیه ی مأثوره ای که اعتبار دارد  -مثل صحیفه ی سجادیه و بسیاری از دعاها  -در تعمیق
معرفت دینی خیلی نقش دارد»)1۴( .
ب .افزایش ایمان
کارکرد دیگر معرفت افزایی دعا «تقویت و استقرار ایمان در دل است .خصوصیت دعا این است که ایمان را در
دل پایدار و مستقر می کند .ایمانِ قابل زوال در مواجهه ی با حوادث عالم و سختی ها ،خوشی ها ،تنعم ها و
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حاالت گوناگون انسان ،در خطر از بین رفتن است ...خصوصیت دعا این است که ایمان را در دل انسان مستقر
و ثابت می کند و خطر زوال ایمان با دعا و استمرار توجه به خدای متعال از بین می رود»)1۵( .
ج .ارتقای خواسته ها و نیازها
یکی از مهم ترین کارکردهای معرفت افزایی دعا این است که «در دعاها به ما یاد میدهند که از خدا چه
بخواهیم ...معصومین علیهم السّالم ،یاد میدهند که چه باید از خدا بخواهیم .چیزهایی که باید از خدا خواست،
همان هاست که آن بزرگواران در ادعیّه مطرح میکنند .بعضی در دنیا ،به سراغ زیادی های زندگی می روند».
()1۶
البته توجه به این نکته ضروری است که اینگونه نبوده که «ائمّه علیهم السّالم ،آنچه راکه در دعا و در نیمه
شب و در حال تضرّع و گریه می گفته اند ،فقط برای این بوده است که ما از آنها یاد بگیریم؛ بلکه ایشان قصد
انشا می کردند و حقیقت را می گفتند»)1۷( .
د .یادآوری نقطه های ضربه پذیر
کارکرد دیگر معرفت افزایی این است که ائمه (ع) «در خالل دعاهای مذکور ،نقطه های ضربه پذیرِ معنوی را
به یادِ ما می آورند و هشدار می دهند که «ممکن است از این نقاط ضربه بخورید و آسیب ببینید ».مثالً
«گناهانی وجود دارد که نعمتها را از انسان می گیرد« .اللّهم اغفرلی الذّنوب الّتی تحبس الدّعاء )1۸(».گناهانی
هم وجود دارد که دعا را حبس می کند»)19( .

گفتار سوم :دستاوردهای معنوی دعا
اصلی ترین دستاورد دعا این است که «انسان با دعا و تضرع و عرض حاجت ،خود را به خدای متعال نزدیک
کند .نفس دعا کردن ،تقرب الی اللّه است .خود حرف زدن با پروردگار ،خود تضرع کردن ،با خدای متعال سخن
گفتن ،نزد خدای متعال عذرخواهی و توبه و استغفار کردن ،برای انسان یکی از مقاصد و هدفهاست .این،
باالترین جنبه هایی است که در دعا وجود دارد»( )20این دستاوردها نیز به صورت های مختلفی ظهور می
کنند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
الف .غفلت زدایی از یاد خدا
اولین کارکرد معنوی دعا «زنده نگهداشتن یاد خدا در دل ،غفلت را  -که مادر همه ی انحراف ها و کجی ها و
فسادهای انسان ،غفلت از خداست – می زداید .دعا غفلت را از دل انسان می زداید؛ انسان را به یاد خدا می
اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد»)21( .
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ب .خشوع در مقابل پروردگار
کارکرد معنوی دیگر دعا ،خشوع در مقابل پروردگار است« .اصلِ دعا ،این است .این که میبینید از قول پیغمبر
صلی اللَّه علیه وآله نقل شده است که فرمود« :الدّعاء مخ العبادة»( )22مغز عبادت دعاست .به خاطر آن است
که در دعا حالتی وجود دارد که عبارت است از وابستگی مطلق به پروردگار و خشوع در مقابل او .اصل عبادت
هم این است ...خدای متعال ،گاهی برای من و شما مشکالتی به وجود میآورد ،تا وادار به تضرّع و توجّه و
خشوعمان کند»)23( .
ج .تقویت روح عبودیت
«دعا ،مظهر بندگی در مقابل خداوند و برای تقویت روح عبودیت در انسان است ،و این روح عبودیت و احساس
بندگی در مقابل خداوند ،همان چیزی است که انبیای الهی از اول تا آخر ،تربیت و تالششان متوجهِ این نقطه
بوده است که روح عبودیت را در انسان زنده کنند»)2۴( .
د .دمیدن روح اخالص
دمیدن روح اخالص در انسان ،چهارمین کارکرد معنوی دعا است« .با خدا سخن گفتن و خود را نزدیک او
دیدن ،به انسان روح اخالص میدهد .اخالص یعنی کار را برای خدا انجام دادن .همه ی کارها را می شود برای
خدا انجام داد...دعا روح اخالص را در انسان می دمد»)2۵( .

گفتار چهارم :دستاوردهای اخالقی دعا
پیامبر اسالم هدف از بعثت خود را کامل کردن مکارم اخالق برای انسانها دانست «إنَّما بُعِثْتُ الُتمّم مَکارِمَ
األخْالق» )2۶(.این هدف در دوران حکومت پیامبر اتفاق افتاد .اما پنجاه سال بعد ،مسلمانان فرزند همان پیامبر
را با بدترین وضع به شهادت رساندند .امام سجاد (ع) که بازمانده و پیام آور عاشورا بود ،در دوران امامت خود،
واقعه کربال را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که «بخش مهمّی از مشکالت اساسی دنیای اسالم که به
فاجعه کربال انجامید ،ناشی از انحطاط و فساد اخالق مردم بود ...اگر مردم پست و دارای رذائل اخالقی نبودند،
حکومتها (هرچند فاسد ،ظالم و حتی بی دین) نمی توانستند چنین فاجعه بزرگی را رقم بزنند...یک ملت،
وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخالق او خراب شود .این را امام سجاد (ع) ،در چهره جامعه اسالمی
تفحّص کرد ،و کمر بست به این که این چهره را از این زشتی پاک کند و اخالق را نیکو گرداند»)2۷( .
لذا امام سجاد (ع) دعا را شالوده ی این درمان قرار داد و توانست فضایی معنوی در جامعه ی اسالمی به وجود
بیاورد و توانست به وسیله دعا به تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی بپردازد.
امیر المومنین (ع) نیز همین نسخه را انجام داده بودند« .آن روزی که امیرالمؤمنین (علیه الصّالة و السّالم) در
جامعه ی اسالمی آن روز بر سر کار آمد ،وضع امت مسلمان با آن روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت ،تفاوت
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زیادی کرده بود...یکی از کارهای مستمر امیرالمؤمنین پرداختن به تربیت اخالقی آن مردم است .همه ی
انحرافهائی که در جامعه پیش می آید ،برگشتش و ریشه اش در اخالقیات ماست...این حقیقت ،امیرالمؤمنین
را به بیان یک حقیقت مهمتری وادار می کند و آن حقیقتِ باالتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر
در انسانها ،بر میگردد به دنیاطلبی...یاد خدا و توجه به ذکر و مناجات الهی ،مهمترین عالجی است که
امیرالمؤمنین برای این کار دارد ...لذا شما دعاهای امیرالمؤمنین را نگاه کنید؛ پرشورترین دعاها همین دعاهای
امیرالمؤمنین است .البته ادعیه ی رسیده ی از معصومین (علیهم السّالم) همه پرمغز ،پر مضمون از لحاظ سوز
و گداز عاشقانه و عارفانه است و غالباً در حد عالی ،منتها جزو بهترینها یا شاید بهترینها ،این دعاهائی است که
از امیرالمؤمنین (علیه الصّالة و السّالم) رسیده است» )2۸( .این دستاورد نیز به صورت های مختلفی می تواند
کارکرد داشته باشد.
الف .خودسازی و رشد فضایل اخالقی
اولین کارکرد اخالقی دعا «خودسازی و رشد فضایل اخالقی در انسان است .انسان با توجه به خدا و با حرف
زدن با خدای متعال ،فضایل اخالقی را در خود تقویت می کند؛ این خاصیت قهری و طبیعی انس با پروردگار
است؛ بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کماالت .متقابالً دعا رذایل اخالقی را از انسان میزداید؛
حرص و کبر و خودپرستی و دشمنی با بندگان خدا و ضعف نفس و جبن و بی صبری را از انسان دور می
کند»)29( .

ب .ایجاد محبت به خدای متعال
دومین کارکرد اخالقی دعا «ایجاد محبت به خدای متعال است .دعا عشق به خدای متعال را در دل زنده می
کند .مظهر همه ی زیباییها و خوبی ها ذات اقدس پروردگار است .دعا و انس و تکلم با خدای متعال ،این
محبت را در دل به وجود می آورد»)30( .
ج .امید به آینده
کارکرد دیگر دعا از حیث اخالقی «دمیدن روح امید در انسان است .دعا به انسان قدرت مقاومت در مقابل
چالشهای زندگی را میدهد .هر کس در دوران زندگی خود با حوادثی مواجه می شود و چالش هایی پیدا می
کند .دعا به انسان توانایی و قدرت میدهد و انسان را در مقابل حوادث مستحکم می کند؛ لذا در روایت از
«دعا» تعبیر شده است به سالح .از نبی مکرم نقل شده است که فرمود« :اال ادلّکم علی سالح ینجیکم من
اعدائکم» اسلحه یی را به شما معرفی کنم که مایه ی نجات شماست؛ «تدعون ربّکم باللّیل و النّهار فانّ سالح
المؤمن الدعاء» )31(.در مواجهه ی با حوادث ،توجه به خدای متعال ،مثل سالح برّنده یی در دست انسان
مؤمن است»)32( .
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هـ .پاسخ به نیازهای فطری
کارکرد دیگر دعا از جهت اخالقی این است که «اگر انسان اجازه نداشت زبان به دعا و مناجات باز کند ،چه
میکرد؟ چطور می توانست روح تشنه و گرسنه ی خود را اشباع کند؟ چه چیزی غیر از اُنس با خدا می تواند
این روح تشنه ی انسان را سیراب کند؟»(« )33لذا دعا ،یک نعمت است و فرصت دعا کردن ،یک نعمت است».
()3۴
گفتار پنجم :دستاوردهای مادی دعا
انسان سر تا پا نیاز است .خداوند مجموعه ای از امکانات را به انسان داده است تا این نیازها را برطرف کند؛ اما
گاهی این امکانات دچار کمبود می شود .در این صورت است که انسان به مشکل اساسی بر می خورد .انسان
برای رفع این مشکالت و برطرف کردن نیازهای خود ،نیازمند قدرتی برتر است .هرچند عده ای از انسانها دل
به نقطه های خیالی دارند؛ اما قدرت مطلق و حقیقی کسی نیست غیر از خداوند .راز خواستن از خداوند این
است که «باید درِ خانه خدا رفت ،تا از تضرّع پیش دیگران ،بی نیاز شد»)3۵( .
بنابراین دعا «در حقیقت وسیله ای برای رسیدن به حوائج خودمان میجوییم و راهی به سوی این حوائج
میپیماییم و از آن استفاده میکنیم .این ،یک گونه دعا کردن است :دعا برای گرفتن مقصود .این طور نیست
که کسی گمان کند همه ی مقاصد ،به وسیله ی ابزارها یا وسایل مادی برای انسان ها قابل دسترسی است.
بلکه چیزهایی را انسان با دعا باید به دست آورد .البته نه دعای تنها و دعای بدون عمل»)3۶( .
«وقتی خدای متعال به من و شما امر می کند که از او بخواهیم و طلب کنیم ،معنایش این است که خدای
متعال تصمیم دارد که آنچه را میخواهیم ،به ما بدهد .لذا در روایت است که« :ما کان اللَّه لیفتح لعبد الدّعاء
فیغلق عنه باب االجابة واللَّه اکرم من ذلک»( )3۷خدای متعال کریم تر از آن است که باب دعا را باز کند ،اما
باب اجابت را ببندد )3۸(».در این بحث سه سؤال مهم وجود دارد که به آن می پردازیم.
الف .نقش علل و اسباب طبیعی
یکی از سؤاالت مهم این است که «اگر دعا ،چنین نقش معجزآسایی دارد ،پس این وسایل دنیوی و این ابزارها
و علم و صنعت و نظایر آن چیست؟ جواب این است که دعا رقیب ابزارهای مادّی نیست .این طور نیست که
وقتی انسان می خواهد به مسافرت برود ،یا با خودرو و قطار و هواپیما عازم شود و یا با دعا برود! همچنین این
طور نیست که اگر انسان بخواهد وسیله ای به دست آورد ،یا پول خرج کند و یا اگر پول نداشت به دعا متوسّل
شود و آن وسیله را به دست آورد! معنای دعا این است که شما از خدا بخواهید تا او این وسایل را جور بیاورد.
آن وقتْ علل مادّی ،هر کدام در جای خودشان قرار می گیرند .دعای مستجاب این گونه است ...بنابراین دعا
رقیب آنها نیست ،بلکه در طول آنهاست .دعا ،جور آورنده آنهاست» )39( .البته بحث معجزه مسئله دیگری
است چون جزء استثنائات است.
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بنابراین «الزم نیست دعا همیشه قوانین طبیعی را به هم بزند و برخالف قوانین طبیعی عمل کند؛ نه .دعا
درچارچوب قوانین طبیعی مستجاب می شود و خواسته شما برآورده میگردد .این قدرت خداست که قوانین
را جور می آورد ،کنار هم می گذارد و مقصود شما برآورده می شود»)۴0( .
ب .دلیل مستجاب نشدن برخی دعاها
سوال مهم دیگر این است که چرا برخی دعاها مستجاب نمی شود؟ چرا خداوند فرموده است دعا کنید تا
استجابت کنم ،اما برخی دعاها مستجاب نمی شود؟ پاسخ این سؤال را از دو جهت باید بررسی کنیم .اول اینکه
اساسا استجابت به چه معناست؟ دوم اینکه استجابت دعا چه شرایطی دارد؟
 )۱معنای استجابت:
بر اساس آنچه گفتیم «بزرگترین فایده ی دعا ،فایده ی نقد دعاست که به خود شما دعاکننده میرسد؛ یعنی
ایجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت و شوق به تقرب به پروردگار عالم .این ،نقدترین دستاورد دعاست
که متعلق به خود شما دعاکننده است؛ بحث استجابت ،بحث دیگری است»)۴1( .
لذا هر دعایی قطعاً  3دستاورد از  ۴دستاورد مذکور را دارد .یعنی هر دعایی قطعا دستاوردهای معنوی و تقرب
به خداوند ،دستاوردهای اخالقی و اصالح رذائل اخالقی ،دستاوردهای معرفتی و افزایش ایمان را به همراه دارد.
و گاهی ممکن است دستاورد چهارم یعنی دستاوردهای مادی و برآورده شدن خواسته ها و نیازها را نداشته
باشد .با این نگاه ،انسانی که با دعا انس دارد ،قطعا همیشه به برکات فراوانی می رسد .معنای استجابت نیز
همین است .زیرا با هر دعایی سه استجابت و دستاورد مهم برای انسان به ارمغان آورده می شود.
 )۲شروط استجابت:
«در روایات آمده است که اگر شرایط دعا وجود نداشته باشد ،دعا مستجاب نمی شود .لذا هر دعایی باید
شرایطش به وجود بیاید .لذا دعا «بدان معنا نیست که هر چه شما خواستید و هر طور آن را با خدای متعال
در میان گذاشتید ،برآورده خواهد شد؛ نه .شرایطی دارد ،آدابی دارد؛ مثل همه ی اسباب عادی و مثل همه ی
خواستن ها .اگر شما از دوستتان هم چیزی بخواهید ،آداب و تشریفاتی دارد .ادب مخصوص دعا را باید به کار
گرفت»)۴2( .
دعا باید خوب خوانده شود .در اینصورت است که خداوند آن را می شنود .دعا باید «وَ اسمَع دُعائی اِذا دَعَوتُک
وَ اسمَع نِدائی اِذا نادَیتُک»( )۴3باشد« .یک جور دعا خواندنی هست که خدا آن را نمی شنود»( )۴۴و آن
دعائی است که خود ائمه هم از آن پناه می برند« .اعوذُ بِکَ ...مِن دُعاءٍ ال یُسمَع» )۴۵( .دعای خوب چند
ویژگی و شروط مهم دارد که در فصل بعدی به این شروط می پردازیم.
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 )۳وجود مصالح باالتر:
گاهی تمام شرایط نیز وجود دارد اما دعا مستجاب نمی شود .آن در «مواردی که در علم الهی ،مصالحی وجود
دارد که آن مصالح را ما نمی دانیم و خدای متعال ،به خاطر دعای من و شما مصالح عمومی آفرینش ،یا مصالح
یک ملت را به هم نمی ریزد .آن جا که سر راه خواسته ی ما ،مصلحت بزرگی مانع نباشد و آن جا که توجه
الزم را در حال دعا داشته باشیم ،دعا مستجاب خواهد شد؛ یا زود و یا دیر»)۴۶( .
 )۴عدم اقتضای قوانین عالم:
«ممکن است استجابت به معنای برآورده شدنِ صددرصد آن خواسته هم نباشد .گاهی ممکن است قوانین
خلقت ،اقتضای این را نکند که خدا آن حاجت را حتماً برآورده کند .در مواردی قوانینی وجود دارد که آن
خواسته برآورده شدنی نیست ،یا به زودی برآورده شدنی نیست .در غیر این موارد ،قاعدتاً خدای متعال پاسخش
این است که خواسته شما را برآورده می کند»)۴۷( .
بنابراین این انگاره ای که غالبا درباره مفهوم دعا وجود دارد که موضوع دعا باید مستجاب شود و اگر مستجاب
نشود ،نشانگر این است که خدا بنا ندارد دعاهای ما را مستجاب کند ،درست نیست؛ بلکه باید به این نکات
مذکور توجه کرد.
ج .تعارض تالش و دعا
«معنای دعا این نیست که شما از خدا بخواهید و بنشینید و فکر نکنید؛ نه ،از خدا بخواهید ،تا وقتی حرکت
میکنید ،در حرکت ،شما را کمک کند .از خدا بخواهید ،تا وقتی انتخاب میکنید ،در انتخابِ درست ،شما را
کمک کند .از خدا بخواهید ،تا اگر صحنه ،صحنه ی دشواری است و قابل تشخیص نیست ،در تشخیص به شما
کمک کند»)۴۸( .
گفتار ششم :آداب و شرایط رسیدن به دستاوردهای دعا
«چه دعایی باید بکنیم که دنبال آن ،اجابت باشد .گاهی انسان چیزی را از خدا میخواهد و به حسب ظاهر
احساس می کند که این خواسته برآورده نشد .شرط مهم اجابت دعا این است که دعا به معنای حقیقی کلمه
و با شرایط خود انجام بگیرد»)۴9( .
الف .همراه با توجه و آمیخته شدن با دعا
«یکی از شرایط استجابت دعا این است که آن را با توجه مطرح کنیم .گاهی لقلقه زبان ،جمالتی چون «خدایا
ما را بیامرز« ،».خدایا به ما سعّه رزق بده» و «خدایا قرض ما را ادا کن» است .ده سال انسان این گونه دعا می
کند ،اصالً مستجاب نمی شود .این فایده ای ندارد )۵0(».بنابراین «عمده ترین آداب ،این است که انسان به
خدای متعال توجه کند و با همه ی دل ،از خدا بخواهد .هنگامی که قلب انسان رقیق می گردد و توجهی پیدا
می شود ،وقت دعاست .آن وقت اگر از خدا بخواهید ،غالب این است که مقصود برآورده می شود»)۵1( .
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ب .با معرفت دعا کردن
«یکی دیگر از شرایط دعای مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت انجام دهد» ( )۵2با معرفت دعا
کردن به چند گونه است:
اول« :بداند که این دعا و این درخواست از کسی است که قدرت دارد همه ی آنچه را که انسان می خواهد،
برای او انجام دهد؛ یعنی به اثر دعا باور داشته باشد»)۵3( .
دوم« :دعا ،خواندنِ خداست؛ حاال می تواند به زبان فارسی یا به زبان خودتان باشد؛ هرچه که می خواهید با
خدا حرف بزنید؛ این ،دعاست .هرچه می خواهید با او در میان بگذارید .گاهی هم حاجت خواستن نیست،
فقط اُنس با خداست»)۵۴( .
سوم« :بهترین دعا آن است که از سرمعرفتی عاشقانه به خدا و بصیرتی عارفانه به نیازهای انسان انشا شده
باشد ،و این را فقط در مکتب پیامبر خدا (صلّی اللّه علیه واله وسلّم) و اهل بیت طاهرین او  -که اوعیه ی علم
پیامبر(ص) و وراث حکمت و معرفت اویند  -می توان جست« )۵۵(».دعاهایی که از ائمه رسیده است ،بهترین
دعاهاست ...انسان باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند»)۵۶( .
چهارم« :باید معنای این دعاها را بفهمیم .خوشبختانه االن ترجمه های خوب وجود دارد و مفاتیح الجنان و
دعاهای گوناگون ترجمه شده است .با توجه به ترجمه ها ،دقت کنند و بخوانند»)۵۷( .
از نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای ،بهترین دعاهای مأثوره ،دعاهای صحیفه سجادیه (به ویژه دعاهای پنجم،
هفتم ،هشتم ،شانزدهم ،بیستم ،سی و دوم) ،کمیل ،ابو حمزه ثمالی ،مناجات شعبانیه و عرفه است.
ج .دوری و اجتناب از گناه
«یکی دیگر از شرایط دعا ،اجتناب از گناه و توبه است...درباره ی دعا و استجابت دعا در روایت دارد که« :و
لیخرج من مظالم الناس»( )۵۸انسان باید از مظلمه ی مردم خارج شود تا دعایش قبول شود« )۵9(».گناهانی
هم وجود دارد که دعا را حبس می کند .پناه بر خدا! ممکن است انسان مرتکب گناهی شود که هر چه دعا
کند ،آن دعا بیاثر و بی فایده گردد»)۶0( .
د .حضور قلب و خضوع و خشوع
«یکی دیگر از شرایط استجابت دعا ،حضور قلب و خشوع است .همان طور که عرض کردیم ،معنای دعا این
است که شما با خدا حرف بزنید؛ خدا را در مقابل خود احساس کنید و حاضر و ناظر بدانید .این که انسان
همین طور طبق عادت چیزی را بر زبان بیاورد و مطالبه یی را ذکر کند  -خدایا ما را بیامرز ،خدایا پدر و مادر
ما را بیامرز  -بدون این که در دل خود حقیقتاً حالت طلبی را احساس کند ،این دعا نیست؛ لقلقه ی لسان
است« .ال یقبل اللَّه عزّوجل دعاء قلب اله»( )۶1دل غافل و بیتوجه و سربه هوا اگر دعا کند ،خدای متعال
دعایش را قبول نمی کند»)۶2( .
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هـ .نخواستن کارهای نشدنی
«بزرگان دین فرموده اند :کارهای نشدنی را از خدای متعال نخواهید...پس ،اگر چیزی را از خدای متعال طلب
کردیم که نشدنی و به خالف سنّتهای معمولی عالم است ،برآورده نمی شود)۶3( .
ز .بزرگ و زیاد ندانستن دعا و خواسته ها
«در دعا همت بلند داشته باشید؛ درخواست های بزرگ بکنید؛ سعادت دنیا و آخرت را بخواهید و نگویید اینها
بزرگ است ،اینها زیاد است؛ نه ،برای خدای متعال اینها چیزی نیست« )۶۴(».در روایات دارد ،وقتی برای
حاجاتی دعا میکنید ،دعا و خواسته ی خود را زیاد ندانید .یعنی هرچه مایل هستید و می خواهید ،از خدا
طلب کنید .نگویید «این زیاد است .کمتر بخواهم تا بشود» ما از استکثار دعا منع شده ایم»)۶۵( .
و .کوچک نشمردن خواسته ها
«از کوچک بودن خواسته هم ابا نداشته باشید .خواسته های کوچکِ کوچک را هم از خدا بخواهید .در روایت
است که حتی بندِ کفش خود را  -که چیز خیلی حقیری است  -از خدا بخواهید .روایتی است از امام باقر علیه
الصّالة والسّالم که می فرماید« :التحَّقروا صغیراً من حوائجکم فانَّ احبّ المؤمنین الی اللَّه اسئلهم»( )۶۶حاجت
های کوچک را حقیر نشمارید و از خدا بخواهید .خوب؛ انسان به بند کفش احتیاج دارد؛ به درِ مغازه میرود و
میخرد .این هم دعا الزم دارد؟! بله! تا احساس کردید که به بند کفش و یا هر چیز دیگرِ به این کوچکی نیاز
دارید ،دل را متوجّه خدا کنید و بگویید« :پروردگارا! این را هم به من برسان ».رساندنش به چه ترتیب است؟
به این ترتیب است که پول در جیبم بگذارم ،سرِ کوچه بروم ،از مغازه بخرم و بعد هم آن را مورد استفاده قرار
دهم .به هر حال ،باید از خدا بخواهید .اگر چه به درِ مغازه رفتید ،پول دادید و بند کفش خریدید؛ اما باز هم
آن را خدا به شما داد .از غیر طریق خدا که چیزی به دست انسان نمی رسد .هر چه به ما می رسد خدا به ما
می دهد»)۶۷( .
ح .عجله نکردن در استجابت دعاها
«در روایات دارد« :النهی من االستعجال فی الدعا ».یعنی در دعا عجله نکنید .اگر چیزی را خواستید و در
زمانی که شما خواستید برآورده نشد ،نگویید که خدای متعال دعای مرا مستجاب نکرد؛ نه« .االمور مرهونة
باوقاتها ».در روایت دارد :بنی اسرائیل بعد از آن که خدای متعال وعده داد آنان را نجات خواهد داد ،چهل سال
دعا کردند و باالخره شد .کار بزرگی هم انجام شد .غرق فرعون و پیروزی موسی بر فرعون ،امری نیست که
چهل سال تالش ،برای آن زیاد باشد .عجله نکنید»)۶۸( .
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پی نوشت ها:
 )1قمر10 ،
 )2دخان22 ،
 )3غافر۶0 ،
 )۴بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانوادههای شهدای مدافع حرم139۵/0۴/۵ ،
 )۵بیانات در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانوادههای شهدای مدافع حرم139۵/0۴/0۵ ،
 )۶بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸ ،
 )۷بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷1/12/۷،
 )۸بیانات در خطبه های نماز جمعهی تهران13۸۴/0۷/19 ،
 )9بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
( )10بیست و یکمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه اهلل)13۸9/03/1۴،
)1390/0۵/1۶( )11
( )12بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد حضرت علی (علیه السالم)13۸۷/0۴/2۶،
( )13دیدار با مسلمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل بیت)13۸۶/0۵/2۸،:
13۸۸/11/13)1۴
 )1۵بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )1۶بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )1۷بیانات در دیدار فرماندهان سپاه13۷3/0۶/29،
 )1۸فرازی از دعای کمیل
 )19بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )20بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷1/12/0۷،
 )21بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
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 )22الدعوات (للراوندی)  /سلوة الحزین ،ص 1۸
 )23بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸ ،
 )2۴بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران13۸۵/0۷/21،
 )2۵بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/20،
 )2۶بحار األنوار (چاپ بیروت) ،ج  ،1۶ص210
 )2۷بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم13۷2/0۴/23،
 )2۸خطبه های نماز جمعه تهران13۸۷/0۶/29،
 )29بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )30بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )31الکافی (چاپ اسالمیة) ،ج  ،2ص ۴۶۸
 )32بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )33بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکّلهای دانشجویی13۷۵/09/1۵،
 )3۴بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران13۸۵/0۷/21،
 )3۵بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )3۶بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷1/12/0۷،
 )3۷کنزالعمال،متقی هندی ج  2ص  ۶۸ح 31۵۵؛ میزان الحکمه،محمدی ری شهری ج 2ص ۸۷3
 )3۸بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )39بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )۴0بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷۷/10/0۴،
 )۴1بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )۴2بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/12/0۷ ،
 )۴3فرازی از مناجات شعبانیه
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 )۴۴بیانات در دیدار خانوادههای شهدای هفتم تیر و جمعی از خانوادههای شهدای مدافع حرم،
139۵/0۴/0۵
 )۴۵من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص33۵ :
 )۴۶بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/12/0۷ ،
 )۴۷بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷۷/10/0۴
 )۴۸بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان همدان13۸3/0۴/1۷
 )۴9بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )۵0بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )۵1بیانات در خطبههای نمازجمعه13۷3/12/0۷ ،
 )۵2بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۵3بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۵۴بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران13۸۵/03/21،
 )۵۵یادداشت حضرت آیتاهلل خامنهای درباره مناجات شعبانیه13۶9/10/01،
 )۵۶بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۵۷بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۵۸بحار األنوار (چاپ بیروت) ،ج  ،90ص321
 )۵9بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۶0بیانات در خطبههای نمازجمعه13۷3/11/2۸،
( )۶1لا یَسْتجِیبُ الدُّعَاءَ مِنْ قلْبٍ لاه ) مصباح الشریعة ،ص133 :
 )۶2بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 13۸۴/0۷/29،
 )۶3بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )۶۴بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران13۸۴/0۷/29،
 )۶۵بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/12/0۷ ،
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 )۶۶مکارم األخالق ،طبرسی ،ص 31۷
 )۶۷بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/11/2۸،
 )۶۸بیانات در خطبه های نمازجمعه13۷3/12/0۷ ،
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