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صفحه 8
 شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 

۲۵ شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۰۳

 گرچه خداوند متعــال به بندگان خود 
وعده داده که خواسته های آنها را اجابت 
کند، ولی با توجه به آیــات و روایات، 
تحقق این وعده، بســته به شرایطی 
اســت. از آیت اهلل بهجت پرسیده شد: 
چرا این همه دعا می کنیم و مســتجاب 
نمی شود؟! ایشــان در پاسخ فرمودند: 
»زیرا استجابت دعا شرطش توبه است؛ 
لذا مالئکه می گویند: این مشروط )دعا( 
را با شرطش )توبه( چرا به جا نمی آورید 

تا مستجاب شود؟!«.

 در عرف مردم، زمانی گفته می شــود 
»خواسته ای برآورده شده است« که آنچه 
را از کسی خواسته اند به او بدهد؛ اما در 
فرهنگ قرآنی و روایی شیعه، استجابت 
اجابت  دارای معنایی گسترده تر است. 
دعا که در آیات و روایات به آن اشــاره 
شده، بدین معنا نیست که همیشه همان 
چیزی که عبد از خدا خواسته، همان را 

نصیب او کنند. 

 از امام صادق)ع( نقل است که رسول 
خدا)ص(فرمودنــد: »بهترین وقتی که 
]می توانیــد[ در آن خداوند عزوجل را 
بخوانید، سحرهاســت و این آیه را که 
تالوت  اســت  یعقوب  دربارۀ حضرت 
فرمود: »]به پسرانش[ گفت: به زودی 
آمرزش خواهم برای شــما از پروردگار 
خود« فرمود: ]دعا کردن برای آنها را[ تا 

سحر به تأخیر انداخت«.

 با بررسی روایات متعدد، می توان تنها مانع استجابت دعا را ارتکاب گناهان و ترک واجبات دانست. از این رو 
آیت اهلل بهجت در موارد گوناگونی مهمترین شــرط استجابت دعا را توبه و دوری از گناهان معرفی می کرد و 
می فرمود: »از جمله شرایط دعا، توبه است. اگر از کرده و ناکرده توبه کنیم، دعایمان مستجاب خواهد شد. هر 

نقص و عیبی که هست از ناحیۀ خود ماست«.

یکی از روش های بهره گیری از نعمت های خدا و رهایی از بال 
و مصیبت استغاثه به خدا است.

یکی از صفات خداوند و نام های الهی غیاث المستغیثین است. 
در ترجمه ها به عنوان فریادرس فریادخواهان آمده است. 

واژه »غیث« به معنای باران نم نمی  است که می بارد و بدون 
هیچ خسارت و زیانی جذب زمین می شود و زندگی و حیات را به 

زمین و زمان می دهد.
ُل الَْغْیَث ِمن بَْعِد َما َقَنُطوا َویَنُشُر  خداوند می فرماید: َوُهَو الَِّذي یَُنِزّ
َرْحَمَتُه َوُهَو الَْولُِيّ الَْحِمیُد؛ و اوست کسی که باران را- پس از آنکه 
]مردم [ نومید شدند- فرود می آورد و رحمت خویش را می گسترد 

و هموست سرپرست ستوده. )شوری، آیه 28(.
 در آیات قرآن، »مطر« به باران های تند گفته می شود؛ در عین 
حال واژه »مطر« تنها به معنای عذاب الهی آمده است.)اعراف، آیه 

84، فرقان، آیه 40 (
اصوال کسانی که در بیابان زندگی می کنند، چشم انتظار باران 
حیاتی هستند که بدون سیل و خسارت و زیان ببارد و تشنگی را 
از لب و جان انســان ها و جانوران بزداید و آبی به زمین برساند و 
آبادانی و زندگی را موجب شود و رستاخیزی برای گیاهان باشد.

دســت های اهل بیابان همواره به سوی خدایی است که باران 

رحمت خویش را در قالب باران)غیث (بفرستد. بنابراین، استغاثه 
یعنی طلب باران نم نمی که سودی بی زیان داشته باشد و فریادهای 
تشــنگان را به آبی فرو نشــاند و دیدگانشان را به بشارتی روشن 

گرداند.
در آیات قرآن از مومنان خواسته شده تا استغاثه کنند تا خداوند 
به آنان پاسخ مثبت دهد، همچنانکه در جنگ ها دعا کردند و خداوند 
ُکم  به آنان پاسخ داد: إِْذ تَْسَتِغیُثوَن َربَُّکْم َفاْسَتَجاَب لَُکْم أَنِّي ُمِمُدّ
َن الَْمآلئَِکِة ُمْرِدفِیَن؛ به یاد آورید زمانی را که پروردگار خود  بَِألٍْف ِمّ
را به فریاد می طلبیدید، پس دعای شــما را اجابت کرد که: »من 

شما را با هزار فرشته پیاپی، یاری خواهم کرد.«)انفال، آیه 9(
البته در قیامت برخی استغاثه می کنند و به جای باران مفید، 
آبی ســوزان به آنان داده می شــود که آسیب شــدیدی به آنان 
می رساند، زیرا در دنیا استغاثه به خدا نداشته و کفر می ورزیدند. 
خداوند می فرماید: »و بگو: حق از پروردگارتان ]رســیده [ است. 
پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما برای 
ستمگران آتشــی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در بر 
می گیرد و اگر فریادرســی جویند، به آبی چون مس گداخته که 
چهره ها را بریان می کند یاری می شــوند. وه! چه بد شرابی و چه 

زشت جایگاهی است.«)کهف، آیه 29(

 استغاثه به خدا 

قرائت قرآن زنده کننده دل های مرده 
و بازدارنده از فحشا و منکر است

قال النبی)ص(: »یا بنی ال تغفل عن قراءْهً القرآن، اذا اصبحت 
و اذا امســیت، فان القرآن یحیی القلب المیت، و ینهی عن 

الفحشاء و المنکر.«
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش، 
زیرا که قرآن دل مرده را زنده می کند، و از فحشاء و زشتی باز می دارد.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 19

جاودانگی و شاخص بودن قرآن
پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمود: ای مردم آنچه از من برای شما 
نقل می شود، چنانچه با قرآن هماهنگ بود، بدانید گفتار من است و 

اگر مخالف با محتوای قرآن بود، گفته من نیست. )1(
امام رضا)ع( از امام کاظم)ع( نقل می کند که فرمود: مردی از امام 
صادق)ع( پرسید: چگونه است که قرآن هرچه خوانده و منتشر می شود 

جز بر تازگی و طراوتش افزوده نمی شود؟ 
امام صادق)ع( در جواب فرمود: زیرا خداوند قرآن را برای زمان و 
مردم خاصی قرار نداده است، بنابراین در هر عصری نو، پیش هر ملتی 

تا روز قیامت تازگی و شادابی دارد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جامع االخبار، ج 1، ص 395
2- همان، ص 169

مفهوم »وجه اهلل« و »ثاراهلل«
پرسش:

منظور از »وجــه اهلل« و »ثاراهلل« که در آموزه های وحیانی 
درباره خداوند به کار برده شده چیست و چگونه باید آنها را 

تعبیر کرد؟
پاسخ:

برخــی کلماتی که درباره توصیف خداوند به کار رفته اگر معنای 
حقیقی آنها لحاظ گردد، شبهات اعتقادی به وجود می آورد و منتهی 
به کفر و شرک می گردد. بنابراین باید آنها را به گونه ای توجیه و تاویل 
نمود که با اعتقادات ناب و اصیل اسالمی تضاد پیدا نکند. یکی از این 

کلمات »وجه اهلل« است.
در سوره بقره آیه 272 می خوانیم »و ما تنفقون اال ابتغاء وجه اهلل« 
جز برای جست وجوی وجه خدا )رضای خدا(  انفاق نکنید!  در اینجا 
این ســؤال مطرح می شود که منظور از »وجه اهلل« چیست؟ وجه در 
لغت به معنی صورت است، و گاهی به معنی ذات به کار برده می شود. 
بنابراین »وجه اهلل« یعنی ذات خدا، انفاق کنندگان باید نظرشان ذات 
پاک پروردگار باشــد. پس کلمه وجه در این آیه و مانند آن متضمن 
یک نوع تاکید اســت، زیرا هنگامی که گفته می شود برای ذات خدا، 
تاکید آن از برای خدا بیشــتر است، یعنی حتما برای خدا باشد و نه 
دیگری. به عالوه معموال صورت انســان شریف ترین قسمت ظاهری 
بدن اوســت، زیرا اعضای مهم بینایی، شنوایی، و گویایی در آن قرار 
دارد. به همین دلیل هنگامی که کلمه وجه به کار برده شود، شرافت 
و اهمیت را می رساند، در اینجا هم به طور کنایه در مورد خداوند به 
کار برده شده است. در واقع یک نوع احترام و اهمیت و تاکید بیشتر 
از آن فهمیده می شــود. بدیهی است که خداوند نه جسم است و نه 

صورت دارد. )تفسیر نمونه، ج2، ص263(
اما منظور از کلمه »ثاراهلل« چیست؟

گاهی بعضی از مســیحیان می گویند: اگر ما مسیح)ع( را ابن اهلل 
می گوییم، درســت مانند آن است که شما به امام حسین)ع( ثاراهلل 
و ابن ثــاره )خون خدا و فرزند خون خدا( می گویید، و یا در پاره ای از 
روایات به علی)ع( یداهلل اطالق شــده است. ولی در پاسخ باید گفت: 
اوال این اشتباه بزرگی است که بعضی ثار را خون معنا کرده اند. زیرا ثار 
هیچ گاه در لغت عرب به معنی خون نیامده است. بلکه به معنی خونبها 
است. )در لغت  عرب به خون، واژه دم اطالق می شود( بنابراین ثاراهلل 
یعنی ای کسی که خونبهای تو متعلق به خداست، و او خونبهای تو 
را می گیرد. یعنی تو متعلق به یک خانواده نیستی که خونبهای تو را 
رئیس خانواده بگیرد، و نیز متعلق به یک قبیله  نیستی که خونبهای تو 
را رئیس قبیله بگیرد، تو متعلق به جهان انسانیت و بشریت می باشی، 
تو متعلق به عالم هستی و ذات پاک خدایی، بنابراین خونبهای تو را 
او باید بگیرد، و همچنین تو فرزند علی بن ابی طالب  هستی که شهید 

راه خدا بود و خونبهای او را نیز خدا باید بگیرد.
ثانیا اگر در عبارتی در مورد مردان خدا تعبیر به »یداهلل« می شود، 
قطعا یک نوع تشبیه و کنایه و مجاز است، ولی آیا هیچ مسیحی واقعی 
حاضر است ابن اهلل بودن مسیح را یک نوع مجاز و کنایه بداند. مسلما 
چنین نیست. زیرا منابع اصیل مسیحیت ابن را به عنوان فرزند حقیقی 
می شمرند و می گویند: این صفت مخصوص حضرت مسیح)ع( است نه 
غیر او. و اینکه در بعضی از نوشته های سطحی تبلیغاتی مسیحی دیده 
می شود که ابن اهلل را به صورت کنایه و تشبیه گرفته اند بیشتر جنبه 
عوام فریبی دارد. به عنوان نمونه نویسنده کتاب قاموس مقدس در واژه 
خدا عبارت زیر را آورده است؛ »و لفظ پسر خدا یکی از القاب منجی 
ما است که بر شخص دیگر اطالق نمی شود مگر در جایی که از قرائن 
معلوم شود که قصد از پسر حقیقی خدا نیست« )همان، ج4، ص 229(

لزوم استغفار و توبه سالک 
قبل از ورود به ماه مبارک رمضان

)بدان ای سالک راه خدا!( شما در این چند روزی که به ماه رمضان 
مانده به فکر باشید، خود را اصالح کرده، توجه به حق تعالی پیدا نمایید.

از کردار و رفتار ناشایســته خود، استغفار کنید! اگر خدای نخواسته، 
گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان، توبه کنید! زبان 
را به مناجات حق تعالی عادت دهید! مبادا در ماه مبارک رمضان، از شما 
غیبتی، تهمتی و خالصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی، با نعم الهی در 
مهمان سرای باری تعالی، آلوده به معاصی باشید! شما اقال، به آداب اولیه 
روزه عمل نمایید و همان طوری که شــکم خود را از خوردن و آشامیدن 
نگه می دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید! از هم اکنون 
بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگویی و دروغ نگه داشته، کینه، 

حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- برداشت هایی از سیره امام خمینی )ره(، ج 3، ص8

در نخســتین بخش از مطلب حاضــر، دو مبحث »جایگاه و 
اهمیت دعا« و »کیفیت دعا« از دیدگاه آیت اهلل بهجت و روایات 
معصومان)ع( مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم و پایانی به 

موضوع »استجابت دعا« می پردازیم. 
***

  باب سوم: اجابت و استجابت
مطلب اول: وعده اجابت

خداونــد متعال بنا به رحمت بی اندازه اش، به بندگان خود وعده داده 
اســت تا خواســته های آنها را برآورده ســازد. در قرآن کریم آمده است: 
»اْدُعوني  أَْسَتِجْب لَُکم ؛ بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«)1( و نیز »و إِذا 
اِع إِذا َدعانِ ؛ و آن هنگام که  ِّي َقریٌب أُجیُب َدْعَوه ًَْ الدَّ َسَألََک ِعبادي َعنِّي َفإِن
بندگانم از تو دربارۀ من پرسیدند؛ پس]بدانند[ من نزدیکم!  اجابت می کنم 

خواستة  درخواست کنندگان را آن هنگام که مرا بخوانند«.)2(
حضرت رسول اکرم)ص( در این باره می فرمایند: »َما َکاَن اهلَل لَِیْفَتَح بَاَب 
ِجْب لَُکم؛ چنین نیست  َُّه یَُقوُل اْدُعونِي أَْســتَ َعاءِ َو یُْغلَِق بَاَب اْلَِجابَه ًْ ِلَن الدُّ
که خداوند متعال باب دعا را باز کند و باب اجابت را ببندد؛ چراکه فرموده 

است بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«.)3(
َحاَب  َعاُء َکْهُف اْلَِجابه ًِْ، َکَما أَنَّ السَّ امام صادق)ع( نیز می فرمایند: »الدُّ
َکْهُف الَْمَطِر؛ دعا جایگاه اجابت اســت؛ همان گونــه که ابر جایگاه باران 

است«.)4(
در دعایی از معصومان)ع(آمده اســت: »إِلَِهي َما َدَعاَک َمْن لَْم تُِجْبُه، 
ِجْب لَُکْم، َو أَنَْت اَل تُْخلُِف الِْمیعاَد؛ خدایا آنکه را  ََّک ُقلَْت اْدُعونِي أَْســتَ ِلَن
اجابت نکردی ]در حقیقت[ تو را نخوانده است؛ چراکه تو خود فرمودی: 

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و همانا تو خلف وعده نمی کنی«.)5(
مطلب دوم: معنای اجابت

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، معنای اجابت و برآورده شدن 
دعاســت. در عرف مردم، زمانی گفته می شود »خواسته ای برآورده شده 
اســت« که آنچه را از کسی خواسته اند به او بدهد؛ اما در فرهنگ قرآنی 
و روایی شــیعه، استجابت دارای معنایی گسترده تر است. اجابت دعا که 
در آیات و روایات به آن اشــاره شده، بدین معنا نیست که همیشه همان 

چیزی که عبد از خدا خواسته، همان را نصیب او کنند. 
آنچه در روایات معصومان)ع(»استجابت« معرفی شده عبارت است از:

از رســول خدا)ص( روایت شده است: »َما ِمْن ُمؤِمٍن یَْدُعو بَِدْعَوه ًْ إاّل 
اسُتِجیَب لَُه، ]َفإْن لَم یُْعَطَها فِي الُدنَْیا أُعِطیَها فِي اآلِخَره ًْ[؛ نیست مؤمنی 
که درخواستی از خداوند متعال داشته باشد، جز اینکه اجابت می شود، پس 
اگر خواسته اش در دنیا به او داده نشود، در آخرت به او داده می شود«.)6(
همچنین از پیامبر اکرم)ص( منقول است که: »َما ِمنْ  ُمْؤِمٍن یَْدُعو اهلَلَ 
َل لَُه فِي اآلِخَره ًْ، َو إِمَّا  نَْیا، أَْو یَُؤجِّ َل لَُه فِي الدُّ ا أَْن یَُعجِّ إاِلَّ اْسَتَجاَب لَُه، َفإِمَّ
أَْن یَُکفِّــَر َعْنُه ِمْن ُذنُوبِِه بَِقْدِر َما َدَعا، َما لَْم یَْدُع بَِمْأثٍَم؛ هیچ مؤمنی خدا 
را نمی خوانــد، مگر آنکه به یکی از این وجوه اجابت می شــود: یا در دنیا 
بزودی حاجتش را خواهد گرفت؛ یا در آخرت به او خواهد رســید؛ یا به 
مقداری که دعا کرده، از گناهانش پرده پوشــی خواهد شد، به شرط آنکه 

برای گناه دعا نکرده باشد.«)7(

چهکنیمدعایمانمستجابشود؟
سعید فالحی                                                                                                                                          بخش دوم و پایانی

دعا در سیره آیت اهلل بهجت )ره( 

ا  امــام زین العابدین)ع( می فرماید: »الُْمْؤِمُن ِمــْن ُدَعائِِه َعلَی ثاََلٍث إِمَّ
ا أَْن یُْدَفَع َعْنُه باََلٌء یُِریُد أَْن یُِصیَبُه؛  َل لَُه َو إِمَّ َخــَر لَُه َو إِمَّــا أَْن یَُعجَّ أَْن یُدَّ
مؤمن دعایش یکی از این سه اثر را دارد: یا برایش ذخیره می گردد ]تا در 
آخرت از آن بهره مند شــود[ یا در همین دنیا مستجاب می شود یا بالیی 

که می خواهد به او برسد را دفع می کند«.)8(
ُر إَِجابَهًْ  َ یَُؤخِّ همچنین در روایتی از امام رضا)ع(آمده اســت: »إِنَّ اهللَّ
الُْمْؤِمِن َشــْوًقا إِلَی ُدَعائِِه َو یَُقوُل َصْوٌت أُِحبُّ أَْن أَْســَمَعهُ ؛ خداوند متعال 
اجابت دعای مؤمن را به تأخیر می اندازد؛ چراکه به دعای مؤمن شوق دارد 

و می گوید: ]این[ صدایی است که دوست دارم بشنوم«.)9(
از آیت اهلل بهجت پرسیده شد: آیا معنای آیة شریفة »اْدُعونِی أَْسَتِجْب 
لَکْم؛ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم« این نیست که عین آنچه خواسته 

شده مستجاب شود؟
ایشان در پاسخ فرمودند: »آیا اگر دعاکننده، مثاًل یک لیره بخواهد و 

به او صد لیره بدهند، نمی گیرد!«.
همچنین در جای دیگر می فرمایند: »شرط استجابت دعا ترک معصیت 
است:»أَْوُفوا بَِعْهدي أُوِف بَِعْهِدُکم«، »َفاْذُکُروني  أَْذُکْرُکْم«، »اْدُعوني  أَْسَتِجْب 
لَُکْم« گاهی مصلحت در غیر تعجیل اســت و گاهی مصلحت در تبدیل 
به احسن اســت؛ داعی خیال می کند مستجاب نشده است و اهل یقین 

می فهمند«.
مطلب سوم: شرایط تأثیر و استجابت دعا

گرچه خداوند متعال به بندگان خود وعده داده که خواسته های آنها 
را اجابت کند، ولی با توجه به آیات و روایات، تحقق این وعده، بســته به 
شرایطی است. از آیت اهلل بهجت پرسیده شد: چرا این همه دعا می کنیم و 
مستجاب نمی شود؟! ایشان در پاسخ فرمودند: »زیرا استجابت دعا شرطش 
توبه اســت؛ لذا مالئکه می گویند: این مشروط )دعا( را با شرطش )توبه( 

چرا به جا نمی آورید تا مستجاب شود؟!«.
ازایــن رو به بیان برخی از شــرایط اســتجابت دعــا از منظر روایات 

اهل بیت)ع( و نیز آیت اهلل بهجت می پردازیم:
درخواست واقعی و اخالص

شرط اساســی اجابت دعا که تمام شرایط به نحوی در آن می گنجد 
»درخواســت واقعی از خدا« اســت. ازاین رو، در دعایی از معصومان)ع( 
ََّک ُقلَْت اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُکْم؛  می خوانیم: »إِلَِهي َما َدَعاَک َمْن لَْم تُِجْبُه، ِلَن
خدایا آن که را اجابت نکردی ]در حقیقت[ تو را نخوانده است؛ چراکه تو 

خود فرمودی: بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا«.)10(
اما بنا به بعضی از آموزه های دینی، اخالص کامل حاصل نمی شــود، 
مگر آنکه انســان امید به غیر خدا نداشته باشد. چنانکه از امام صادق)ع(

نقل شده: »خدای تبارک  و تعالی می فرماید: به عزت و جالل و بزرگواری 
و رفعتم بر عرشم سوگند، که آرزوی هر کس را که به غیر من امید بندد، 
به نومیدی قطع می کنم و نزد مردم بر او جامة خواری می پوشانم و او را 

از تقرب خود می رانم و از فضلم دور می کنم«.)11(
ْل َعلَيَّ  خداوند متعال می فرماید: »لَبَّْیَک َعْبِدي َسلِْني أُْعِطَک، َو تََوکَّ
أَْکِفَک ؛ از من درخواســت کن تا به تو بدهم، بر من توکل کن تا کفایتت 
کنم«.)12( عمده شــرایط اجابت، همین درخواست واقعی و با اخالص 
است و شروط دیگری که در روایات آمده، درحقیقت برای تثبیت و تقویت 

همان شرط اصلی است. 
توسل و صلوات

شرط دیگری که از مهمترین راه های اجابت دعاست، توسل به وجود 
شریف رسول اکرم)ص( و اهل بیت)ع( ، بویژه حضرت ولی عصر)عج(است. 
این مسئله بارها مورد اشاره آیت اهلل بهجت بوده و در آداب دعا کردن مورد 

تأکید قرار گرفته است. آیت اهلل بهجت می فرماید: 

       ذکر، اکبر از جمیِع ماسوی است 
                                گرچه شرطش شد والء، مثل دعا است

»َمْن أَراَد اهللَ َفلَْیْبَدأْ بِِهْم«)13(
ای خوش آن شیعه که باشد ُمْفَتِهم 

در نهج البالغه آمده است: »إَِذا َکانَْت لََک إِلَی اهلل ُسْبَحانَُه َحاَجه ًْ َفابَْدأْ 
َ أَْکَرُم ِمْن أَْن یُْسَأَل  اَله ًْ َعلَی َرُسولِِه، ثُمَّ َسْل َحاَجَتَک، َفإِنَّ اهللَّ بَِمْسَألَه ًْ الصَّ
َحاَجَتْیِن َفَیْقِضَي إِْحَداُهَما َو یَْمَنَع اْلُْخَری ؛ هرگاه حاجتی به درگاه خداوند 
داشتی، با صلوات و درود بر پیامبر اکرم آغاز کن و سپس حاجتت را بخواه؛ 
زیرا خداوند کریم تر از آن است که دو حاجت از او درخواست شود و یکی 

را اجابت و دیگری را رد کند«. )14(
َعاُء َمْحُجوبًا َحتَّی یَُصلَّی َعلَی  از امام صادق)ع(رسیده است: »اَل یََزاُل الدُّ
د؛ پیوسته دعا ]از استجابت[ محجوب است تا اینکه بر  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
محمد و آل محمد صلوات فرستاده شود«.)15( و نیز از ایشان منقول است: 
، َفإَِذا َذَکَر النَِّبيَّ ُرفَِع  َعاُء َعلَی َرأِْســهِ »َمْن َدَعا َو لَْم یَْذُکِر النَِّبيَّ َرْفَرَف الدُّ
َعاء؛ هر که دعا کند و نام پیامبر را نبرد آن دعا باالی سرش قرار گیرد  الدُّ

و چون نام پیامبررا ببرد، دعا باال رود«.)16(
آیت اهلل بهجت دربارۀ توسل به حضرت مهدی)ع( در دعا می فرمایند:

    کار عالَم، بسط و قبض و َمْنع و بذل 
                                     در یِد صاحب زمان امری است سهل

     راه ربطت با امام متقین 
                                     در درود)17( و در دعاهایت ببین

     زین سبب باشد رجوع اولیاء 
                                      دستگیران در توّسل یا دعاء

پاکی غذا و درآمد
 رســول خدا)ص(در پاسخ کســی که عرض کرد: دوست دارم دعایم 
ْر َمْأَکلََک َو اَل تُْدِخْل بَْطَنَک الَْحَرام؛ خوراکت  مستجاب شود، فرمود: »َطهِّ

را ]از حرام[ پاکیزه کن  و در شکمت حرام داخل نکن«.)18(
ُجَل  نیز آن حضرت می فرماید: »أَِطْب َکْسَبَک تُْسَتَجْب َدْعَوتَُک، َفإِنَّ الرَّ
َجاُب لَُه َدْعَوه ًْ أَْربَِعیَن یَْوًما؛ کســب خود را  یَْرَفُع اللُّْقَمه ًْ إِلَی فِیِه َفَما تُْســتَ
پاک ]و حالل[ بدار، که دعایت مســتجاب شود، چرا که مرد گاهی لقمه 

]حرامی[ را به دهان می نهد و تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود«.)19(
حضور قلب

َعاُء َمَع ُحُضورِ الَْقلِْب اَل یَُردُّ؛ دعا همراه با  رســول خدا)ص(فرمود: »الدُّ
حضور قلب رد نمی شود«.)20(

از امام صادق)ع(منقول است: »إِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ اَل یَْسَتِجیُب ُدَعاًء بَِظْهِر 
َقلٍْب َســاهٍ، َفإَِذا َدَعْوَت َفَأْقِبْل بَِقلِْبَک ثُمَّ اْسَتْیِقْن بِاْلَِجابَِة؛ خدای عزوجل 
دعایی را که برخاسته از دل غافل باشد، اجابت نمی کند؛ پس هرگاه دعا 

کردی با دل خود توجه کن و یقین داشته باش که اجابت می شود«.)21(
مطلب چهارم: مکان  ها و زمان های اجابت دعا

زمان ها، مکان ها و اشیاء از آن جهت که تنها زمان و یا مکان هستند 
با یکدیگر هیچ تفاوتی نداشــته و هیچ یک بــر دیگری برتری ندارند، اما 
همان  طور که در امور مادی اثرات و خصوصیات متفاوتی از اشیای گوناگون 
مشاهده می شود در امور معنوی نیز این تفاوت اثر ها و خصوصیات وجود 
دارد. از روایات معصومان)ع( فهمیده می شود که خداوند متعال بعضی از 
زمان ها و مکان ها را بر بعضی دیگر برتری داده است. در میان این روایات 

مکان ها، زمان ها و حالت هایی معرفی شده اند که امید بیشتری به اجابت 
دعا در آنها وجود دارد؛ مانند:

پس  از نماز
لََواِت الَْخْمَس فِي أَْفَضِل  امام صادق)ع( فرمود: »إِنَّ اهللَ َفَرَض َعلَْیُکُم الصَّ
لََواِت؛ خداوند نماز های پنج گانه را  َعاءِ فِي أَْدبَارِ الصَّ اَعاِت، َفَعلَْیُکْم بِالدُّ السَّ
در برترین ساعت ها بر شما واجب کرد، پس بر شما باد دعا کردن پس از 

به جا آوردن این نمازها«.)22(
همچنیــن پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »َمْن َصلَّی َفِریَضه ًْ َفلَُه ِعْنَد اهللِ 
َدْعَوه ًْ ُمْســَتَجابه ًْ؛ هر که نماز واجبی به جا آورد، نزد خداوند متعال دعای 

مستجابی دارد«.)23(
هنگام اذان

از امام صادق)ع( به نقل از پدرانش از امام علی)ع( روایت شده است: 
ََّها  َعاَء ِعْنَد َخْمَسه ًْ َمَواِطَن ِعْنَد قَِراَءه ًِْ الُْقْرآِن َو ِعْنَد الَْذاِن... َفإِن »اْغَتِنُموا الدُّ
لَْیــَس لََها ِحَجاٌب ُدوَن الَْعْرش ؛ دعا را در پنج موطن غنیمت شــمارید: 
هنــگام قرائت قــرآن، هنگام اذان... در این هنــگام دعا به غیر از عرش 

حجابی ندارد«.)24(
؛ دعا در  َعــاُء بَْیَن الَْذاِن َو اْلَِقاَمه ًْ اَل یَُردُّ پیامبر اکرم)ص( فرمود:»الدُّ

فاصلة بین اذان و اقامه رد نمی شود«.)25(
هنگام ظهر

ِ َحاَجه ًْ  از امام باقر)ع(نقل شــده است: »َکاَن أَبِي إَِذا َکانَْت لَُه إِلَی اهللَّ
ــْمِس؛ پدرم هر زمان به درگاه  ــاَعه ًْ، یَْعِني َزَواَل الشَّ َطلََبَها فِي َهِذهِ السَّ
خداوند حاجتی داشــت در این ســاعت آن را می خواست؛ یعنی هنگام 

زوال خورشید«.)26(
َعاُء ُهَو  از امام صادق)ع(روایت شده است: »الَْوْقُت الَِّذي اَل یَُردُّ فِیِه الدُّ
ْهِر إِلَی َوْقِتُکْم فِي الَْعْصر؛ آن زمانی که در آن دعا  َمــا بَْیَن َوْقِتُکْم فِي الظُّ

رد نمی شود، زمان بین ظهر و عصر است«.)27(
هنگام فجر

َعاُء فِي أَْربََعه ًْ َمَواِطن:   از امام صادق)ع( نقل شده است: »یُْسَتَجاُب الدُّ
... َو بَْعَد الَْفْجِر...؛  دعا در چهار وقت مستجاب می شود:... بعد از فجر...«.)28(
از امام باقر)ع( روایت شــده است: » خدای عزوجل از میان بندگان 
مؤمنش آن بندۀ بسیار دعاکننده را دوست دارد؛ پس بر شما باد دعا از 
هنگام ســحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا این فاصله، هنگامی است که درهای 
آســمان در آن باز شده، و روزی ها در آن تقسیم می شود، و حاجت های 

بزرگ برآورده می گردد.)29(
هنگام سحر

از امام صادق )ع( نقل اســت که رسول خدا)ص(فرمودند: »َخْیُر َوْقٍت 
اُر، َو تاََل َهِذهِ اآْلیَه ًْ فِي َقْوِل یَْعُقوبَ )ع(:  َدَعْوتُُم اهلل َعزَّ َو َجلَّ فِیِه الْْســحَ

َحِر؛ بهترین وقتی که  َرُهْم إِلَی السَّ ِّي« َو َقاَل: أَخَّ »َسْوَف أَْســَتْغِفُر لَُکْم َرب
]می توانید[ در آن خداوند عزوجل را بخوانید، سحرهاست و این آیه را که 
دربارۀ حضرت یعقوب اســت تالوت فرمود: »]به پسرانش[ گفت: بزودی 
آمرزش خواهم برای شما از پروردگار خود« فرمود: ]دعا کردن برای آنها 

را[ تا سحر به تأخیر انداخت«.)30(
روز جمعه

امیرالمؤمنین علی)ع( در خطبة نماز جمعه فرمودند: » آگاه باشــید 
که خداوند این روز را برای شما عید قرارداد و آن، آقای روزها و برترین 
عیدهای شماست. در این روز تضرع به درگاه خداوند و دعا و درخواست 
رحمت و غفران را فزونی دهید؛ چراکه خداوند متعال در این روز دعای 

هر مؤمنی را مستجاب می کند«.)31(
عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( دربارۀ ساعتی که در روز جمعه دعا 
در آن مســتجاب می شود پرسید، حضرت فرمودند: »َما بَْیَن َفَراِغ اْلَِماِم 
ُفوُف، َو َساَعه ًْ أُْخَری ِمْن آِخِر النََّهاِر إِلَی  ِمَن الُْخْطَبهًْ إِلَی أَْن تَْســَتِوَي الصُّ
ــْمِس، َو َکانَْت َفاِطَمهًْ تَْدُعو فِي َذلَِک الَْوْقِت؛ در بین زمانی که  ُغُروِب الشَّ
امام خطبه اش پایان می یابد تا زمانی که صف های نماز منظم می شــود و 
]نیز[ آخرین ســاعت روز جمعه تا غروب خورشید؛ حضرت فاطمه )س( 

در این ساعت دعا می کرد«.)32(
هنگام گریه و رّقت قلب

از امام صادق)ع( نقل اســت: »إَِذا اْقَشــَعرَّ ِجلُْدَک َو َدَمَعْت َعْیَناَک، 
َفُدونََک ُدونََک َفَقْد ُقِصَد َقْصُدَک ؛ هر گاه بدنت لرزید و چشــمت گریان 
شد، پس خود را باش، خود را باش ]و حاجتت را بگیر[ که به تو توجهی 

شده است «.)33(
از امام صادق)ع( نقل است: »إَِذا َرقَّ أََحُدُکْم َفلَْیْدُع، َفإِنَّ الَْقلَْب اَل یَِرقُّ 
َحتَّی یَْخُلَص؛ هرگاه برای یکی از شــما رقت قلب حاصل شد، پس دعا 

کند؛ چراکه قلب تا خالص نشود رقت نکند«.)34(
نزول باران و ریختن خون شهید

َعاَء فِي  أَْربَِع َساَعات :... َو نُُزوِل  از امام صادق)ع( نقل است: »اْطُلُبوا الدُّ
اءِ تَُفتَُّح ِعْنَد  ــمَ الَْقْطِر َو أَوَِّل َقْطره ًٍْ ِمْن َدِم الَْقِتیِل الُْمْؤِمِن، َفإِنَّ أَبَْواَب السَّ
اء؛ دعا را در چهار زمان بجویید:... نزول باران و ریخته شدن  َهِذهِ الْْشــیَ
اولین قطرۀ خون مؤمن؛ زیرا در این زمان ها درهای آسمان باز شود«.)35(

مسجد
از امام صادق)ع( نقل شده است: »حضرت هرگاه حاجتی داشت آن را 
در هنگام زوال خورشید می خواست و برای این کار مقداری صدقه می داد 
و مقداری عطر استفاده می کرد و به سوی مسجد روانه می شد، سپس خدا 

را برای حاجت ) اگر خدا بخواهد( می خواند«.)36(
مطلب پنجم: موانع استجابت دعا

با بررســی روایات متعدد، می توان تنها مانع استجابت دعا را ارتکاب 
گناهان و ترک واجبات دانست. ازاین رو آیت اهلل بهجت در موارد گوناگونی 
مهمترین شــرط استجابت دعا را توبه و دوری از گناهان معرفی می کرد 
و می فرمود: »از جمله شــرایط دعا، توبه است. اگر از کرده و ناکرده توبه 
کنیم، دعایمان مســتجاب خواهد شــد. هر نقص و عیبی که هست از 

ناحیة خود ماست«.
از امام علی)ع( منقول اســت: »الَْمْعِصَیه ًْ تَْمَنُع اْلَِجابَهًْ؛ گناه مانع از 
اجابت می شــود«.)37( همچنین در دعای کمیل به خداوند متعال عرضه 
َعاَء؛ خداوندا آن گناهانی  َِّتي تَْحِبُس الدُّ نُوَب ال می دارد: »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِي الذُّ

که سبب برآورده نشدن دعا می شود، بر من ببخش«.)38(
در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ الَْعْبَد 
یَْدُعونِي لِلَْحاَجه ًْ َفآُمُر بَِقَضائَِها، َفُیْذنُِب َفَأُقوُل لِلَْملَِک إِنَّ َعْبِدي َقْد تََعرََّض 
َُّه اَل یََناُل َما ِعْنِدي إاِلَّ بَِطاَعِتي؛  لَِسَخِطي بِالَْمْعِصَیه ًْ َفاْسَتَحقَّ الِْحْرَماَن َو إِن
بنده از من حاجتی می طلبد و من به انجام آن دستور می دهم، ولی او گناه 
می کند، من هم به فرشتگان می گویم: این بنده، خود را با گناه در معرض 
خشم من قرار داد و خود را مستحق محرومیت از نعمت من کرد؛ چراکه به 
آنچه نزد من است نائل نخواهد شد مگر آنکه به بندگی ام گردن نهد«.)39(
در روایات، گناهانی را سبب به استجابت نرسیدن دعاها برشمرده اند 

که از جمله آنهاست:
عقوق والدین:

َعاَء َو تُْظلُِم الَْهَواَء  َِّتي تَُردُّ الدُّ نُوب [ ال  امــام صادق)ع( می فرماید: »]الذُّ
ُعُقــوُق الَْوالَِدیِْن؛ آن گناهی که دعا را برگرداند و فضا را تیره و تار کند، 

عقوق )نافرمانی و آزردن( پدر و مادر است «.)40(
قطع رحم:

َعاَء؛ قطع رحم دعا  ِحِم تَْحُجُب الدُّ  پیامبر اکرم)ص( فرمود: »َقِطیَعهًْ الرَّ
را از استجابت بازمی دارد«.)41(

سخن چینی:
 روایت شده: »موسی)ع( زمانی که بنی اسرائیل دچار قحطی شده بود 
برای آنها طلب باران کرد، خداوند متعال به او وحی کرد: من دعای تو و 
همراهانت را مستجاب نخواهم کرد در حالی که میان شما خبرچین است 

و به کار خود اصرار دارد«.)42(
غنا:

 امام صادق)ع( فرمود: »بَْیُت الِْغَناءِ اَل تُْؤَمُن فِیِه الَْفِجیَعهًْ، َو اَل تَُجاُب 
ْعَوه ًْ، َو اَل یَْدُخُلُه الَْملَُک ؛ خانه ای که در آن غناست، از فاجعه ایمن  فِیِه الدَّ

نیست و دعا در آن اجابت نمی شود و ملک در آن داخل نمی گردد«.)43(
زنا:

 امــام باقــر)ع( فرمود:»أَْوَحی اهللُ إِلَی ُموَســی بِْن ِعْمــَراَن، اَل تَْزِن 
ــَماَواِت ُدوَن ُدَعائَِک؛ خدا به  َفأَْحُجَب َعْنَک نُوَر َوْجِهي َو تُْغلََق أَبَْواُب السَّ
موسی بن عمران وحی کرد: زنا مکن که نور وجه خود را از تو بازمی دارم 

و درهای آسمان را به روی دعایت می بندم«.)44(
شراب خواری:

 پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اَل تَْدُخُل الَْماَلئَِکُة بَْیًتا فِیِه َخْمٌر أَْو َدفٌّ 
أَْو ُطْنُبوٌر أَْو نَْرٌد، َو اَل یُْسَتَجاُب ُدَعاُؤُهْم َو تُْرَفُع َعْنُهُم الَْبَرَکُة؛ مالئکه 
به خانه ای که در آن شــراب یا دف و یا طنبور و یا نرد باشد داخل 
نمی شوند و دعایشان مســتجاب نمی شود و برکت از آنها برداشته 

می شود«.)45(
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