دعا

شخصی از خدمت امام صادق (ع)سؤال می کند هک خدا وند را می خوانم و دعا می کنم ؛ و ارث اجابت را مشاهده نمی کنم.
حضرت می فرمایند (( :این را هب خدا وند نبند ؛ آیا خدا وند خلف وعده می کند ؟ گفت  :هن  .فرمود :پس ربای چیست هک
اجابت نمی شود ؟ گفت  :نمی دانم .فرمود  :ره هک اطاعت کند خدا را رد آنچه هب او امر فرموده و دعا کند باشرایط آن،
مستجاب می شود .رپسید شرایط دعا چیست؟ فرمودند  :آنکه نخست نعمتهایش را یاد آور شوی ؛ و رب آن سپاس گویی ؛ و

صلوات رب محمد و آلش فرستی ؛ و سپس گنااهن خویش را متذکر شوی؛ و استغفار نمایی ؛ و زان پس حاجت خواهی ))

(اصول کافی جلد 4ص )265
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ای کریما با تو هم م گد ت
حضرت استاد

 . #دعا و عبادت ض ّجه ايست از پشت ميله هاي زندان دنيا براي رهايي ،و
اين رهايي نه به مفهوم مرگ است؛ چه بسا مردگان كه از اين زندان به زندان
موحش تري راه يافتند؛ مرادم از رهايي ،رهايي از فراق جانان است كه بسا
وصال او در همين جا ميسر گردد و اين نياز يك نياز طبيعي است چرا كه :
(سارغسحرص)24

ره كسی كو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

 . #عزيزا! تصور كن هم اكنون فرشته اي از در درآمد و گفت :اي بنده
خدا! حق تعالي مي فرمايد :يك حاجت از من بخواه تا آن را برآورم .در خود
بينديش ،تا چه خواهي؟ قيمت تو همان است؛ مقدار پولي ،اتومبيلي ،خانه اي
 ...تا آن بلند همت واال گهري كه بيايد و بگويد خداوندا تو را مي خواهم؛
(همان ص)22
خودت را و ال غير.
 . #اگر سوزي خداوند نصيب فرمود و اگر اشكي بر رخسارت جاري شد
قدر وقت بدان و آنچه خواهي از او بخواه كه نيكو فرصتي آمد كه اشك راه او
رودخانه اي است كه تو جان و دل را در آن بشويي .و اين دانه ها از
مرواريدهاي غلطان تو را خوش تر آيد.

( تخلی ص)444
 . #سعي نما كه در قنوت عاجزانه حاجات خود را از قاضي الحاجات
بخواهي و هر چه تواني قنوت را ادامه بده .كه خدا دوست دارد بنده حاجت مند
را كه از او بخواهد .بگو :خداوندا تو روا كننده حاجاتي ،گر گدا كاهل بود
(تحلی ص)444
تقصير صاحب خانه چيست؟

 . #در دعا با محبوب خويش انس گيری و از قرب و مناجات و راز و نياز
با او لذت بری .در دعا تو احساس می کنی بی کس نيستی؛ کسی داری که به
راز دلت گوش فرا می دهد؛ سخنت می شنود؛ و اين کس يابی ،خود آرامشی
ديگر است.

(همان ص )421

 . #در دعا تو بار غم ها از شانه دل فرو می نهی؛ سخن گفتن بار نهادن
است؛ ولی اين بار بر در هرکه فرو نهی بارت افزايد و خداست که پذيرای درد
های دل توست .گران جانی مکن ،بار فرو نه تا آسانی در همان دم حس کنی.
(همان ص )421
.#

حاجبی می را ند ردویشی هب زور
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این لباس اندر خور ردبار نیست

ژ نده پواان را هب رد هگ راه نیست

گر تو را با حضرتش آهنگ باد

با چنین خرهق ورودت ننگ باد

گفت اگر با ژندگی باشد خروج

ننگ باشد آن دمم اینجا رعوج

گر هچ با فقرم جهان هموار نیست

با کریمان کا ر اه دشوار نیست

با تهی دستی هب ردگاه آمدیم

رد حریم زعت ااه آمد می

ره کریمی با گدا یان آشناست

ای کریما با تو هم چشم گداست
حضرت استاد

 . #در دعا درهای اميد بر تو باز شود؛ نوميدی کناره گيرد و نسبت به
آينده خوش بين شوی .وه که دعا بر زبان مؤمن موهبتی آسمانی و مائده
جاودانی است.

(همان ص421

 . #دعا را حالی بايد که آن حال غريق است برای نجات و گرسنه است برای
غذا و دردمند است برای شفا .حالی که بدانی فقير فقير فقيری و او را غنای
غناست .شکستگی بايد تا پيوستگی آيد .وفايی خواهد و صفايی بايد ،خلوص
(همان ص )426
بايد تا حکم خالصی در رسد.
 . #چون دل دردمند سوزد درهای آسمان گشاده گردد و حاجت نهاده گردد.
پس هر آندم دلت سوخت و اشکت جاری گشت ،دست به دعا بردار .راز و
نياز بر خدا برخوان؛ که در اين حال اگر توشه ای بر نگيری از کوتاهی
توست!
(همان ص)426

 . #دانی که وزش باد بشارت ابر است و آمدن ابر بشارت باران و باران
بشارت رحمت ،چون دريافتی که دلت شکست و نسائم رحمت وزيدن گرفت و
باران اشک دل پژمرده ات را شکوفا کرد ،در خبر است در چنين حالتی ،سر
به سجده نه ،که ديگر بين تو و خدای تو هيچ حجابی نيست ،سجاد ّه را با
سرشکت بشوی و بخواه آنچه را می خواهی ،گرچه دانم در چنين حالی از او
جز او را نخواهی.
(پیک مشتااقن ص)444
 . #بدان ای عزيز که هرگاه تو با ذکر محبوب روی بدو آوردی ،و از
خالقت ياد کردی و با صفاتی از او ،به ستايش او پرداختی ،حال چون مخاطب
تو کريم است ،منتظر است تا از او چيزی خواهی ،اگر خود را فقير دانی
بخواه آنچه می خواهی که فرمود:
«قُل َما َيع َبئُوا بکُم َربّی لَوال دَ َعاکُم» (بگو چه قدر نهد خداوند شما را اگر
دعای شما نبود)

{ فراقن آهی}22

محَمَت موال پردازی ،سپس نعماتی که خداوند بر تو
و بهتر آن که ّاول به ذکر و َ
ارزانی داشته بر شماری و سپاس آن داری ،آن وقت بيابی اسمی از اسماء او
را که با درخواست تو مناسبت داشته باشد ،برای مثال اگر تنگدستی او را به
نام (يا غنی) و اگر در امری گرفتاری به نام (يا معين) او را بخوان .هر چند
همه اسماء او اسماء الحسنی است و از وحدت برخوردار است ،زان پس بر
تضرع و خشوع چنان که گفته
محَم و آل محَم (ص)صلوات فرست و آن گاه با
ّ
شد حاجات خود در ميان نه و در اتمام دعا باز به صلوات پرداز .و بهترين
وقت دعا در سحرگاه بعد نماز وتر است.
(همان ص )242

 . #دانی که اگر غنی کريم هم باشد اگر گدا برای در خواست ،کاهلی نمود،
خود به در خانه گدا آيد .و خداوند آن غنی کريم مهربان است که از فقر بنده
اش آگاه هست و برای بخشش مواهبش با اصرار می آيد .باور نداری به اين
آيه نگر:
عوهَ الد ّاع إذا دَعان َفليَست َجيبُوا لی
ک عبادی َعنّی فَإّنی َقريب أ ُج ُ
سأَلَ َ
« َو إذا َ
يب دَ َ
َوليُؤمنُوا بی لَ َعلَّ ُهم يَرشُدون» (چون از من بندگانم جويا شوند ايشان را بگو که
با ايشان بس نزديکم چون مرا خوانند دعوت ايشان بپذيرم ،وقتی چنين است
بايد استجابت کنند مرا و ايمان آرند به من باشد که ره يابند { .بقره آهی)} 485
(همان ص )242
( . #أُدعُ هللا بلسان َلم تعصه) (خدا را بخوانيد با زبانی که با آن معصيت
نکرديد (بحار األنوار،ج ))32طبعا ً چون ما از معصومين نيستيم الزم است گونه ای
زندگی کنيم که ديگران به ما دعا کنند ،چه ما به زبان ديگران معصيت نکرده
ايم به ويژه زبان ذاکر اولياء حق که دعای ايشان از نه طبق می گذرد.
(همان ص)262
 . #خداوند می فرمايد( :أنا عند القلوب المنکسره)(من نزد دل های شکسته
هستم (حدیث قدسی) )گر دلی شکسته داری بسم هللا ،بخواه هر چه می خواهی و اگر
تو را اين سرمايه نيست ،به فقر و نياز خويش بنگر و اگر معرفت آن را هم
نداری ،ساعت احتضار و مرگ را در نظر آر ،و در خلوتی به ايّام بر باد رفته
عمر نظر انداز و گناهان گذشته را در نظر آر ،و بنگر که اگر باران غفران و
رحمتش بر اين دامن آلوده نبارد با مکافات حضرت شديد العقاب چه بايد کرد؟
با اين تو ّجهات ،بسا شکستگی تو را حاصل آيد ،حال اگر ديدی مرواريد
سرشک،چهره ات را شاداب کرد ،سر به سجده گذار و بخواه هر چه
می خواهی که در اين حال بين تو و خدای تو هيچ حايلی نيست.

(همان ص )262
. #ای عزيز! از شرايط استجابت دعا اکتساب حالل است ،سلول های بدن
تو زاده خوراک تواند و اگر خوراک تو از حرام باشد ،اين سلول ها حرام زاده
اند ،و زبان چون حرام زاده بود کالمش باال نرود ،زين رو منال که بس دعا
کردم و يکی به استجابت نرسيد ،کمی در اکتساب خود بينديش.
(همان ص )266
ذره بی مقدار است با بی نهايت ها ،ارتباط
 . #نيايش و خواهش ،اتصال ّ
(همان ص )42
ذات فقير است با غنی؛ بهره يابی نيستی است از هستی.
 . #کريمان اگر گدا بر در نيايد خود به دنبال گدا ره پويند ،برخيز و به درگاه
کريم روی نه و اگرت حالی چنين نيست در انتظار کريم نشين و انتظار از
(همان ص )31
دست مده.
 . #چون بر اين در به گدايی نشستی و دست بر اين حلقه زدی و د ّق الباب
کردی ،اگر از پشت در گفتندت :ای بيگانه چه می خواهی؟ بگو :آلوده ای آمده
ا ّما هر چه هست بنده تو است ،از رسولت شنيده ايم که تو محسن و کريمی،
اگر گدا بر اين در نيايد ،ک ََر َمت را چگونه آشکار کنی؟ آمدم تا ک ََر َمت را بر
مال کنم .با من آموخته اند که تو ،نه غافر که غفّار هستی ،زين رو بر پيشگاه
سيالب رحمتت نامه ای سر تا پا سياه آورده ام .اگر گفتندت :بعد از آن ،چه
(همان ص )241
خواهی؟ بگو خودت را.

( سؤال از محضر استاد )
مدتی است که هرچه از خدا می خواهم به نتيجه نمی رسم بعضی وقت ها
فکر ميکنم شايد گناهانی کرده ام که خدا صدايم را نمی شنود به نظر شما چه
کنم؟
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