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 اشاره

انسان ارزانی فاشته، این است کـه بـه او اجـازه فافه های الهی که خداوند به  یکی از برترین نعمت
که امام چهارم خطـاب بـه حـق تعـالی  تا پرورفگار خویش را فر هر زمان و مکانی بخواند؛ چنان

ْن »کند: عرض می َِ ْعَظِم   َو 
َ
َح ُن   الِنَعِم   أ ْ ِإَك   َعَّلْ َن  َجَإ ُنَك َلَن  ِاُدَع ِئك  َعَّلی  ُِ ُْ

َِ ْلِسَنِتَن  َو 
َ
از ]جملـه[  1؛ أ

فافنت به ما برای فعا به فرگـاه  شدن یافت بر زبان ما و اجازه های تو بر ما، جاری ترین نعمت بزرگ
از سوی فیگر، خداوند متعال نعمت اجابت را به فعاگویان آستان خـویش وعـده فافه و « توست.

ُعـونيَوقاَل»روف؛  آن را ضمانت نموفه که فر جای خوف، نعمتی بس بزرگ به شمار می ُْ َرُبُكـُما
 .«   رمید تا ]فعای[ شما را بپذیو پرورفگارتان گفت: مرا بخوان 2؛ َأْسَتِجّْبَلُكم

مندی از این فو نعمت واالی خداوندی، آگاهی نسبت به شرایط و موانـع اجابـت فعـا،  برای بهره
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نرسـیدن فعـا ُنماید. فر ایـن نوشـتار، بـه تبیـین چرایـی بـه اجابـت  بسیار ضروری و راهگشا می
 پرفازیم. می

 شدن دعا  موانع پذیرفته
ُأجیـُّب»فعا، عبافتی است که محبوب و خواست خداست و اجابت آن نیز وعده حتمی اوست: 

عان. َُ ْعَوَةالَداِعِإذا ناپـذیر  خداوند قبول فعا را ضمانت کرفه و البتـه وعـده الهـی نیـز تخلف 1 «َُ
شدن فعا منوط به رفع موانع، رعایت آفاب و شرایط خاصی اسـت کـه  است؛ با این همه، پذیرفته

َن » فرموف: بدون آن، نباید انتظار پذیرش فعا را فاشت. امام صافق
َ
َج َااِة َ َّما  أ ُ  اإْلِ ْْ   الُدَع ُء َ 

ُ    َِ َب الَس  ْْ  «که ابر، مخزن باران است. فعا، مخزن و گنجینه اجابت است؛ چنان 2؛اْلَّمَطإ  َ 
 آیه نیل نیز به فعا و اجابت آن اشاره فارف: 

ُعوني» ُْ تيَوقاَلَرُبُكُما َُ  3؛ َسَیْدُرُلوَنَجَهَنَمُاِرـرینَأْسَتِجّْبَلُكْمِإَناَلذیَنَیْسَتْكِبُروَنَعْنِعبا
بـر که از عبـافت مـن تکـسانی کرم. ید تا ]فعای[ شما را بپذیپرورفگار شما گفته است: مرا بخوان

ُعـونی»این فراز آیه که فرموفه: « شوند. زوفی با نلت وارف فوزخ می ورزند، به می ُْ ، «َوَقاَلَرُبكُما
ب »فرمایـد:  کـه میبیانگر خواست الهی مبنی بر فعاکرفن آفمـی اسـت و قسـمت فیگـر  َأسـَتج 

َُ   ََ  َ  َن »فرموف:  نماید. امام علی ، به اجابت آن اشاره می«مس کلَ  َِ   َاا َب   ِلَ ْفاَتَ،   الَّل الاُدَع ِء َو ُحْغِّلا
َج َاةِ  َِ َا َب اإْلِ  «ممکن نیست که خداوند فر  فعا را بگشاید، اما فر  اجابت را ببندف. 4؛َعَّلْ 

شـوند؟ بـدیهی  آید که پس، چرا  برخی از فعاها مستجاب نمی اینک فر اینجا این سؤال پیش می
منظور از موانع، آن فسـته است که عدم اجابت فعا، ناشی از موانعی است که باید شناخته شوند. 

شوف پذیرش فعا به تأخیر بیفتـد و یـا اصـاًل اجابـت نشـوف.  از افعال و اعمالی است که باعث می
 اند از: شدن فعا عبارت طورکلی، موانع قبول به

 . عدم معرفت به خدا1

باشـد. حقیقـت  شناسند؛ اما این شـناخت، متفـاوت می پیروان افیان الهی، هرکدام خداوند را می
                                                           

: فعاکننده را، هنگامی: »۳86. بقره، آیه 1 اع إنا َفعان  یُب َفعَوة الد  سـید  ؛ ر.ک:.« گویم خواند، پاسخ می که مرا می ُاج 
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، نسبت به خداوند معرفت عمیق ندارند. نکته قابل توجه ایـن اسـت  این است که جز اولیای خدا
بت و عدم اجابت فعا نقش اساسـی فارف. اولیـای خـدا بـه فلیـل که مراتب شناخت خدا، فر اجا

شوف؛ اما فیگران بـه فلیـل  هایشان مستجاب می شناخت فرست و ژرف به پرورفگار خویش، فعا
گـرفف. رسـول  آید و مسـتجاب نمی ضعف شناخت الهی، فعایشان فر بند موانعی چند گرفتار می

ََ »فرموف:   اعظم َِ َلَزاَلاِت اْلِجَبا ُل ِااُدَع ِئُكْم َو َلْو َعَإْفُتُم الَّل ْعِإَفِتا ََ  َِ اگـر معرفـت شـما بـه  1؛َحا
فرمـوفه:   تـی، امـام صـافقیفر روا «روند. ها از بین می خداوند کامل باشد، با فعای شما کوه

ه دند. حضـرت فرمـوف: ینشـدن فعاهـا را پرسـ ان و اقوام حضرت، علت مستجابیکای از نزف عد 
َنُكْم » ْن   َتْدُعوَن   ِْلَ ت ا 2 ؛َا َتْعِإُفوَنَ  ََ سـی را که شما کن است یرسد، ا ه فعاها به اجابت نمیکنیعل 

البته معرفتی که اثـرآن موجـب رعایـت حقـوق الهـی «د.یه نسبت به او معرفت ندارکد یخوان می
 باشد مستجاب می شوف

زمنـدی بـه اوسـت. آیـا ، مستلزم شناخت خداونـد و شـناخت  نیا بر این اساس، فعا و اجابت آن
طاووس فر فاسـتانی  اید کسـی از فـرف ناشناسی فرخـواست مهمـی فاشـته باشـد؟ سـیدبنفیـده

ه افتـد و از شتی بوفند که فچار طوفـان شـده، جانشـان بـه خطـر مـیکای مسافر  آورفه است: عد 
ت نیـسفر آنان بوف کـه بـه ف شوند. شخصی همنجات خوف ناتوان می ن او آگـاه و یقـی  فاری و قـو 

نـد. او گفـت: مـن بـا خـدا فر حـوزه کرفند که برای نجاتشان فعا کمطمئن بوفند. از او خواهش 
د بـا فعـا و شـفاعت بـه فاف مـا یـنم. اصرار کرفند که وقت نیاز اسـت و باک قدرتش معارضه نمی

و گفـت: ند کا افین و جانمان تباه خواهد شد. آن مرف نگاهی به امواج خروشان فریبرسی؛ وگرنه ف
« َْ تَ حالّّلّْم َقد أ َْ ن  عفو کَتن  ُقد ِْ شت را هم به مـا ی؛ پرورفگارا  قدرتت را نشانمان فافی؛ بخشا َفأ

ه خـدا کـای  دهین مقـام رسـیـد: چگونـه بـه ایی از همراهان پرسیکا فوری آرام شد. یفر« بنمای.
م. پافاشـش یگذشـتهای خوف  رف؟ گفت: ما برای رضای خدا از خواستهکت را فورًا مستجاب یفعا

م، به جهـت خواسـت مـا، از خواسـته یه هر وقت حاجتی به خدای بزرگ عرضه بدارکاین است 
 3ند.ک نظر می خوف صرف
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 . امیدبستن به غیرخدا2

شـدن و  ، انقطـاع از غیرخداسـت. انقطـاع، یعنـی قطع ترین مقدمات اجابـت فعـا یکی از اصلی
تنهـا بـه امیـد خـدا بـوفن. فر فعاهـایی کـه از بریدن از همه عوامل مـافی و اسـباب ظـاهری و 

به ما رسیده، آفمی از امیدبستن به غیرخدا نهی شده است. اگر کسی واقعًا بـه ایـن  معصومان
، هرگـز بـه فر  خانـه  تواند حاجت او را بـرآورفه سـازف کس به غیر از خدا نمی فرجه برسد که هیچ

، ُمضـطر شـوف و  فر مورف نیازی از نیازهای خوف ، هنگامی که انسان رو ازاین روف. کسی جز او نمی
 گرفف.  ، فعای او مستجاب می پناهگاهی جز خداوند متعال نبیند

عاُهَوَیْكِشُفالُسو »فر تفسیر آیه  عالمه طباطبایی َُ  نویسد:  می 1...«َأَمْنُیجیُّباْلُمْضَطَرِإذا
نـد و حاجـت او را ک را بخوانـد ـ اجابـت مـی ه اوکـه، خدا فعای فرمانده را ـ آنگـاه ین آیمطابق ا

ننـده بـا وصـف کرو، فعا نـد، ازایـنکه فعا کسی است ک، «مضطر  »سازف. مقصوف از  برآورفه می
ننده که فعاکگرفف  ه فعا هنگامی مستجاب میکته اشاره شوف کن نیاف شده است تا به ای« مضطر  »

ند، فعای یها را بر خوف بسته نب تا انسان راهند و ک ه آن را فرخواست میکزی باشد یواقعًا خواهان چ
نا َفعاهُ »د یشوف. سپس، خداوند با ق واقعی از او صافر نمی شـدن  گری بـرای مستجابیشرط ف« إ 

ه از کـابد ی ن، هنگامی تحقق مییننده تنها از خدا بخواهد و اکه فعاکنیان نموفه است و آن ایفعا ب
کپارچه متوجه خدا گرفف؛ اما اگر به اسـباب فل یبش وس شوف و قلیتمام اسباب و علل ظاهری مأ

   2ست.یببندف، شرط فوم  اجابت فعا را فارا ن

ت اهل3 انی 
 

  بیت . اعتقادنداشتن به حق

شناسی است؛ یعنی خداوند اجابت فعا را منوط به وسـیله  شدن فعا، وسیله یکی از عوامل پذیرفته
فهیم؛ مثاًل یکی از آفاب شب قدر، قـرآن برسـرگرفتن نموفه که ما باید آن را بشناسم و واسطه قرار 

فرموف: فر شب قدر، قرآن را جلوی روی خـوف  که امام باقر و واسطه قرارفافن آن است؛ چنان
ُلَك ِاِكَت ِاَك »بگشایید و بگویید: 

َ
ْسأ

َ
ِني أ َِ َم 

ُْ ْ باإ...  اْلُّمْنَزِل   الَّل َِ اْساُّمَك اْْلَْعَظاُم اْْلَ َِ َوِف ا ا  ِف ا ََ  3؛ َو
خواهم به حق  کتابی که نازل شده و به حق  آنچه فر آن اسـت کـه نـام عظـیم و  خداوندا  از تو می

و رسـول  بیـت از آفاب فیگـر شـب قـدر، واسـطه قـرارفافن اهل.« بزرگ تو فر آن اسـت... 
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  بیـت که فر بیشتر فعاها، مانند فعای شب قدر و فعای توسـل، اهلاست؛ همچنان خدا
، فیض الهی و مسـیر اسـتجابت  بیت باشند. این، بدان معناست که اهل فعا میوسیله اجابت 

، از امـام 1«یاَأُیَهااَلذیَنآَمُنوااَتُقواالَلَهَواْبَتُغواِإَلْیـِهاْلَوسـیَلة»روند. فر نیل آیـه  فعا به شمار می
بنابراین، یکـی از عوامـل مهـم  اجابـت فعـا،  2نقل شده: مقصوف ]از وسیله[، ما هستیم. علی

ت پیامبر انی   های بین خدا و خلق هستند.   است که واسطه  بیت و اهل اعتقاف به حق 
 گفتم : ابوحمزه ثمالی روایت می کند که به حضرت باقر

گذرانـد و  فار و شـب بـه عبـافت مـی شخصـی روز روزه  فدایت شوم  خدارسول ای فرزند »
جز آنکه اقرار بـه والیـت شـما نـدارف؟ گویـد:  ؛د و جز خیر و خوبی از او نمی فانمفه صدقه می

ای همیشه فر  اگر بنده .های زمین هستم من فر برترین مکان  تبسم کرف و فرموف: ای ثابت امام
ایـن  ،ولـی والیـت مـا را نشناسـد ،سجده فر میان رکن و مقام باشد تا پایان عمر که از فنیا بـروف

 3«وفی به حال او ندارف.س ،عبافت

 . گناه4
یکی از موانع قبولی فعا، گناه است. کسی که رشته عبوفیـت را قطـع کـرفه و خـوف را فر معـرض 

ز، یـد پیش از هر چیخشم خدا قرار فافه است، چگونه انتظار اجابت فعا فارف. برای اجابت فعا با
مبـافا »فرمـوف:   نموف. امام صافقرف و خوفسازی کد و از گناه توبه یوشکی قلب و روح کفر پا

ه نخست حمد و ثنای او را به جـا آورف و فروف بـر کنیند؛ مگر اکی یاز شما از خدا تقاضا یک چیه
 4«د.یند. سپس، فعا نماکامبر و آل او بفرستد و بعد به گناه خوف نزف او اعتراف ]و توبه[ یپ

شـوف؛ فر غیـر ایـن  فعـای او مسـتجاب میاگر انسان توبه نماید و فیگر شرایط فعا را فرهم کند، 
 کند: نقل می مسلم از امام باقر صورت، از رحمت الهی محروم خواهد شد. محمدبن

َن » ُل   َِ
َ
ََ   اْلَعْبَد َحْسأ َلای َوْقاٍت َاِطاي  الَّل َِ ْو 

َ
حاٍ  أ َجاٍ  َقِإ

َ
َلی أ َِ َِ َقَّض ُؤَه   ِن

ْ
ْن َشأ َِ َِ َجَة َفَ ُكوُن  ٍء َفُ اْهِنُ   اْل

َُ تَ  َح َها  َفِاَنا َِ  
َُ ا َْ َُ َو اْحِإ َك َو َتَع َلی ِلّْلَّمَّلِك َا َتْقاِ  َح َجَتا َْ َُ َتَب  ْنب   َفَ ُقوُل الَّل َُ ِطي َو اْلَعْبُد  ََ َعاَإَض ِلَسا

ِني َِ ََ َن  ْإ ِِ    5؛اْسَتْوَجَ  اْل
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یـا زوف بـه  اش را فیـر خواهد. بنای الهی نیز بر آن اسـت کـه خواسـته بنده، حاجتش را از خدا می
ای کـه مـأمور کـار اوسـت،  شـوف. خـدا بـه فرشـته اجابت رساند. آنگاه بنده گرفتـار گنـاهی می

اش محـروم کـن؛ زیـرا او  اش را به انجام نرسان و او را از فستیابی بـه خواسـته فرماید: خواسته می
 «خوف را فر معرض خشم من قرار فافه و مستحق فوری از رحمت من گشته است.

اند و با این حال، توقع فارند که خداوند فعـای آنـان را مسـتجاب کنـد.  فل سنگ ها نبعضی انسا
اْن َلاْم َحَتَقاَدْم ِفاي »فرموف:  امام صافق ََ اِإ َقّْلاٍ  َقا ٍ  َو  ْْ َع ء  ِاَظ ُُ ََ َعَز َو َجَ  َا َحْسَتِج ُ   َن الَّل َِ

َُ   َحْسَّمْع   الُدَع ِء َلْم  ْن ا َنَزَل   َِ َُ
َِ   َِ ل، فعـای برآمـده از قلـب قسـی را یـز و جلیـخداونـد عز 1؛َبََلُء الْ   ِا

ه فر حال خوشی اهل فعا نیسـت، هنگـام بـال و گرفتـاری فعـایش کسی کند و ک مستجاب نمی
 «ده نخواهد شد.یشن

 فر مورف موانع اجابت نقل نموفه که خواندنی است:  فاستانی را امام صافق
د خـدای یـرف. وقتـی فکـ به او پسری فهد، سه سال فعا میه خدا کنیل برای ایاسراه مرفی از بنی»

ا مـن بـه یشنوی  ه سخن مرا نمیکا من از تو فورم یا  آیند، عرضه فاشت: خداک تعالی اجابت نمی
سی فر خواب به او گفت: تو سه سـال خـدا را کنی؟ ک شنوی؛ ولی اجابت نمی م و تو مییکتو نزف

اش و فلی گناه خواندی  از فحـش فسـت بـرفار و  تی آلوفه مییش و نکار و قلبی سرکبا زبانی فح 
سال طبق فستور عمل کرف و خدا به او  یکن ]و آنگاه فعا نما[. او کتت را فرست یو ن کفلت را پا

 2«پسری فاف.

 . لقمه حرام5
ی زنـدگی از کفر پـا رو، بایسته است که انسـان از فیگر موانع اجابت فعا، لقمه حرام است. ازاین

ا سازف. پیوشد و تغذکو ظلم به فیگران ب اموال غصبی فرمـوف:   امبر اسالمیه خوف را از حرام مبر 
ْن » َحَ    ََ

َ
ْن   أ

َ
َُ َو َ ْساَبَ  ُحْسَتَج َب   أ ْطَعَّم ََ ُِ َفّْلُ َطِ ْ   َع ُؤ ش مسـتجاب یه فوست فارف فعاکسی ک  3؛ُُ

ِطاْ  »د: یـفرما می همچنـین، حضـرت.« نـدک کسـب خـوف را پـاکد غذا و یگرفف، با
َ
  َ ْساَبَك   أ

َاِعا َن َحْوَا     تستج ب ْْ َُ أَ َِ َحَإاَا   َفَّما  ُتْساَتَج ُب َلا َلی ِف  َِ ْعَوُتَك َفِاَن الَإُجَ  َحْإَفُع الُّلْقَّمَة  َُ  4؛ُتْسَتَجْ  
ه کـشـوف  لقمه حرام باعث می یکرا یت مستجاب شوف؛ زین تا فعاهاک کسب و فرآمدت را پاک

                                                           

 .۳۱۱، ص یعدة الداعفهد حلی،  . ابن1
 .۳۱۱. همان، ص 2
 .6۴۴، ص ۳ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران مکارم شیرازی ناصر . همان؛ ر.ک:3
 .۱68، ص ۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 4
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 «وف.فعا تا چهل روز مستجاب نش
اس می ابن ْرِض»تالوت شد:  گوید: این آیه نزف رسول خدا عب  یاَأُیَهاالَناُسُمُلـواِمَمـاِفـياْْلَ

َطِیبا اص  ابی سـعدبن« د.یـزه بخورکین اسـت، حـالل و پـایای مرفم  از آنچـه فر زمـ 1؛َحال   وق 
 گرفانـد. رسـول خـدابرخاست و گفت: ای پیامبر خدا  فعا کن تا خـدا فعـایم را مسـتجاب 

 2«ای سعد  خوراکت را پاک گرفان تا فعایت مستجاب شوف.»فرموف: 
ت شوف، از میزان پرونـده فر ین مهم رعایی فارف. اگر ایت حرام و حالل فر زندگی، نقش بسزایرعا

شدت کاسته خواهد شد. متأسـفانه، برخـی از مـرفم  ازمند فر جامعه بهیر و نیها و یا فق فافگستری
گران و عـدم پرفاخـت وجوهـات شـرعی یـا یفروشی، ربا، ظلم به ف مکارشان به حرام، ک و سبک

ع فارند فعاهایقانونی آلوفه است؛ با ا  شان به سرمنزل اجابت برسد. ین حال، توق 
ر است، بلیه تغذکنیجه اینت ر یز تـأثیـهـای انسـان ن ه فر تمـام عبافتکه حالل، نه تنها فر فعا مؤث 

ارت را نیـز از یت عبافت و زیه نشاط و روحانکنه فقط مانع اجابت فعاست، بلفارف. غذای حرام، 
ِإِنـي»فرماید:  خداوند می ند.ک انسان سلب می یاَأُیَهاالُرُسُلُمُلواِمَنالَطِیباِتَواْعَمُلـواصـاِلحا 
ه مـن بـه کـد یانجام فهد و عمل صالح یزه بخورکیامبران  از غذاهای پایای پ 3 ؛ِبماَتْعَمُلوَنَعلیٌم

نسبت به تهیه لقمه حـالل  بیتو اهل بدین جهت، پیامبر.«  د، آگاهمیفه آنچه انجام می
 آمده است:  حساس بوفند. فر شرح حال رسول خدا

فرسـتاف. حضـرت ظـرف را بـه وی  روزی، ام  عبدالله ظرف شیری برای افطار رسـول خـدا»
ای؟ ام  عبداللـه گفـت: از گوسـفند بازگرفاند و به وی پیغام فرستاف که: ایـن شـیر را از کجـا آورفه

ام. ای؟ ام  عبدالله گفت: از مال خـوف خریـدهخویش. سپس، فرموف: این گوسفند را از کجا آورفه
ض کرف: ای پیامبر خدا  به جهت گرمی هوا آمد و عر   فرفای آن روز، ام  عبدالله نزف پیامبر خدا

ا شما آن را همراه پیکی بازگرفاندید  پیامبر اکـرم    و فرازی روز، ظرف شیری برایتان فرستافم؛ ام 
َإِت الُإُسُ  َاْن َا َتأُ َ  ِاَا َطِ ب   »فرموف:  َِ بـه سـبب همـین، پیـامبران  4؛َوَا َتْعَّماَ  ِاَا َصا ِلِ     ِاَهِلَك ُا

 «  اند که جز حالل نخورند و جز کار نیک انجام ندهند.فرمان یافته
                                                           

 .۳68. بقره، آیه 1
 .۱۳9، ص 6، ج المعجم األوسط. طبرانی، 2
 .6۳. مؤمنون، آیه 3
 .88، ص 6، ج روح البیان . اسماعیل حقی،4
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ــم و ح ــت زاکعل ــم ــاللی ــه ح  د از لقم
 

ــعشــق و رقــت آ   د از لقمــه حــاللی
 

 نــی و فامیچــون ز لقمــه تــو حســد ب
 

  د آن را فان حـرامیـجهل و غفلـت زا 
 

ــ ــدم یه ــچ گن ــدک ــر فه ــو ب  اری و ج
 

ــف  ــبی ی ــده اس ــه ک ــدک ــر فه  ره خ
 

ــت و  ــم اس ــه تخ ــدلقم ــرش ان  ها شیب
 

ــد  ــوهرش ان ــر و گ ــه بح  ها شیلقم
 

ـــزا ـــانی ـــدر فه ـــالل ان ـــه ح  د از لقم
 

 1ل خـدمت عـزم رفـتن آن جهـانیم 
 

 . ستم به دیگران6

نموفن به مظلومان است. اگر آفمی فر حق کسی ستمی  ، ستم یکی فیگر از موانع مهم  اجابت فعا
الهی فست به فعا برفارف، خداوند جـواب او را روا فارف و حقوق او را پایمال نماید، هرگاه به فرگاه 

ت الهـی را پـاره می کنـد؛  نخواهد فاف و بر او خشم خواهد گرفت؛ زیرا ستم به فیگران، رشته محب 
همانــا خداونــد متجــاوزان  2؛ِإَنالَلــَه ُیِحــُّباْلُمْعَتــدین»فرمایــد:  کــه خــدای متعــال می چنان

 «  فارف. )ستمکاران( را فوست نمی
ُعوِنيأْسَتِجّْبَلُكْم»گوید: پرسید: چرا با اینکه خداوند می از امام صافق کسی ُْ ، اما بیچاره «أ

وای بـر تـو )سـخن »گیـرف؟ امـام فرمـوف: کنـد و جـواب نمـیبینیم که فعا می و مضطری را می
 شینـد، فعـاکشوف. البته ظالم تا به فرگـاه خـدا توبـه نند، اجابت میکه فعا کنسنجیده مگو(  هر

 3«شوف. ند، مستجاب میکمرفوف است؛ اما کسی که لیاقت و حق  فعا فارف، هر وقت فعا 
وحـی نمـوف کـه بـه َاشـراف  مریم بن خداونـد بلندمرتبـه بـه عیسـی»فرمـوف:  امام علـی

اسراهیل بگو: بدانید که من فعای کسی از شـما را کـه حـق  یکـی از آفریـدگان مـن بـر گـرفن  بنی
َحاُدُ ْم »فرموف:   همچنین، امام صافق 4«کنم. اوست، مستجاب نمی

َ
َُ أ ا َْ ا أَ َُ

ْن   َِ
َ
َُ   ُحْساَتَج َب   أ   َلا

َظ  ََ ْن  َِ ُإْج  َْ َُ َو ْلَ  ُِ َفّْلُ َطِ ْ  َ ْسَب ْو ِعْناَد
َ
َِ َحاَإاٌم أ َع ُء َعْبٍد َو ِفي َاْطِنا ُُ  َِ َلْ  َِ ََ َا ُحْإَفُع  َن الَّل َِ ِلِم الَن ِ  َو 

ْن َخّْلِقاَ َِ ْظِّلَّمٌة ِْلََحٍد  خواهـد فعـایش مسـتجاب شـوف، کسـبش راحـالل کنـد و  هـرکس می 5؛ ََ

                                                           

 .مولوي. 1
 .۳۱9. بقره، آیه 2
 .۱۴۱، ص 1 ج  ،مجمع البیان. طبرسی، 3
 .۱۱8، ص ۳ ، ج خصالالصدوق،  شیخ .4
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اش باشد، فعـایش بـه  دهالناس به عه فرستی کسی که حقاش جدا کند. به الناس را از سرمایه حق
 «روف. سوی خدا باال نمی

اسراهیل به مدت هفـت سـال فچـار قحطـی شـدند و خداونـد متعـال بـه  نقل شده است که بنی
اگر پیافه به سوی من آیید، چندان که زانوانتان بساید و چنـدان فسـت بـه »پیامبرانشان وحی کرف: 

هایتـان از  و آن اندازه فعـا کنیـد کـه زبان های آسمان رسد هایتان به کرانه آسمان برکشید که فست
ای از شـما رحـم  کننـده پذیرم و به هـیچ گریه یک از شما را نمی فعاکرفن خسته شوف، فعای هیچ

آنـان چنـین کرفنـد و همـان « نخواهم کرف تا آنگاه که حقوق مرفم را به صاحبان آنها باز گرفانیـد.
  1روز، باران آمد.

 صدای بنده. اشتیاق خدا به شنیدن 7

اندازف، اشتیاق حـق تعـالی بـه  شدن فعا شده یا آن را به تأخیر می از جمله عواملی که مانع پذیرفته
اش  کند تـا بنـده شنیدن صدای بنده خویش است؛ یعنی خداوند خواسته فعاکننده را اجابت نمی

نقـل شـده کـه از فالیـل تـأخیر  بیشتر با او ارتباط فاشته باشد. فر فر حدیثی از پیامبر اکـرم
اش همیشه با او راز و نیاز کند و یکـی  اجابت فعا، این است که خدای متعال فوست فارف که بنده

  َحا  ِع َسای»فرمایـد: می از مصافیق مهم این ارتباط پیوسته، فعاست. خدای متعال به عیسی
ِط ُ    َ ْم 

ُ
ْحِسُن الَطَّلَ  َو اْلَقْوُم   أ

ُ
من چقـدر نظـرم بـه بنـدگان خـوب  2؛ ِفی َغْفَّلٍة َا َحْإِجُعون الَنَظَإ َو أ

ل فر غفلت هسـتند و بـه سـوی یاسراه نم؛ ولی قوم بنیک است و بهتر فرخواست آنها را اجابت می
 «  گرفند. من برنمی

نقل شده که ایشان به فنبال چراگاهی بـرای  الرحمن لیم خلیفر مورف ابراه از امام صافق
ای »د: یسـتافه اسـت. پرسـیه به نماز اکد یرف، مرفی را فکد. نگاه یی شنیه صداکگوسفندانش بوف 

پـس، »م گفـت: یگفت: برای خدای آسمان... . ابـراه« خوانی؟ سی نماز میکبنده خدا  برای چه 
نم و فر زمسـتان، آنهـا را یـچ وه میین، من فرخت؛ فر تابستایگفت: از ا« خوری؟ جا غذا میکاز 

عابـد گفـت: روز جـزا؛ « دام اسـت؟کـن روزها یتر بزرگ»به او گفت:  میخورم... . ابراه می
ا حاضـری یپس، آ»م گفت: ینند. ابراهیب گر را مییدیکشان نسبت به یه مرفم جزای رفتارهاکروزی 

                                                           

 . ۱97، ص ۳، ج إحیاء علوم الدين. غزالی طوسی، 1
 .199العابدین کاظم خلخالی، ص  ، ترجمه: زینالجواهر السنیة. عاملی، 2
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د بلندمرتبه مـا را از گزنـد آن روز فر ه خداونکنی کم و تو فعا یهر فو، فست به سوی آسمان برفار
ه سـی سـال اسـت، کـد؟ بـه خـدا سـوگند یآ ار تو میک عابد گفت: فعای من به چه« امان بدارف؟

ت پاسـخ یـه چـرا فعاکا تو را خبر ندهم یآ»گفت:  میام. ابراه دهینم و جوابی نشنک ی مییفعا
 شوف[؟ عابد گفت: چرا ]فعایم مستجاب نمی« فافه نشده است؟

فهد تـا  ش را پاسخ نمییای را فوست بدارف، فعا خداوند بلندمرتبه هرگاه بنده»گفت:  میابراه
ش را یای را فشمن بدارف، زوف فعـا د و هرگاه بندهیند و از او فرخواست و تقاضا نماکبا او مناجات 

چـه بـوفه ت یفعا»سپس، به عابد گفت: « ند.کاف دی از آن را فر فلش مییا نومیند و ک برآورفه می
ن یـه زلف فاشت، با گوسفندانی بر من گذشت. گفتم: ای پسر  اکی کگفت: روزی، پسر« است؟

لـی ین خلیا  اگر فر زمـیالرحمن. گفتم: بارخدا لیم خلیستند؟ گفت: ازآن  ابراهکیگوسفندان ازآن  
رف. کـت را مسـتجاب یخدا فعا»به او گفت:  می[ فاری، او را به من نشان بده. ابراه ]و فوستی
 1د.یشکرا فر آغوش  میپس، عابد خوشحال شد و ابراه« الرحمن هستم. لیم خلیمن، ابراه

 نبودن . مصلحت8
ه سـعافت او فر کـنـد ک ال مـییست. گاهی انسان خیاجابت بعضی فعاها، به مصلحت انسان ن

فر ت او کـه شقاوت و هالکفاند  ه خداوند میک طلبد؛ فرحالی ای است که می شدن خواسته قبول
آن است و خیر و صالح بنده، فر عدم اجابت فعای اوست. این، همان مطلبی است که بسـیاری 

گویند چرا خداوند فعای ما را مسـتجاب  اند و معمواًل فر صورت عدم اجابت فعا، می از آن غافل
ی ان فارف فعـاکـرا امیـم؛ زیمان نگران نباشینشدن برخی فعاها ن، نباید از اجابتیکند. بنابرا نمی

روف و جـواب منفـی  ل باشد؛ مثاًل گاهی جوانی به خواستگاری فختری میین قبیمورف نظر، از هم
سـته و کرف. بـه همـین جهـت، فلشیـگ شنوف؛ حتی با فعاهای فراوان نیز ازفواج او سامان نمی می

ه کـرفه کـه خداوند چه لطف بزرگی بـه او کشوف  فهد. بعد متوجه می ناراحت به زندگی افامه می
کـرف،  رفه است؛ زیرا شناخت کافی نسبت به او نداشته و اگر بـا او ازفواج میکش را اجابت نیفعا

ز ثعلبـه یـآم کـه فاسـتان عبرت شـد؛ چنان انجامید و مصاهب بسیاری را متحمل می به جدایی می
رف کـه به مصلحت او نبوف، پافشاری کاش  انصاری نمونه روشنی فر این باره است. وی بر خواسته

 2ن الهی شد.ینهایت، اجابت فعایش، باعث اعتراض او به برخی قوانو فر 
                                                           

 .76، ص ۳1ج   ،بحار األنوار. عالمه مجلسی، 1
 .16، ص ۱ ، ج تفسیر نمونه، و فیگران مکارم شیرازی ناصر .2
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 شوف: سوره بقره یافآور می ۳86فر تفسیر آیه  عالمه طباطبایی
د از نظـر فور فاشـت کـه حـق تعـالی یخدای سبحان، به اجابت فعا اهتمام خاصی فارف؛ اما نبا

َوَة الَداع  یُأج  »وعده  نا َفعان  »د یرا به ق« ُب َفعس د کرفه و ا« إ  د یـه فعـا باکـفهمانـد  ن مطلب مییمقی 
ز را فاقـد یـی از فو چیکـ،  شـوف ه مسـتجاب نمـیکجه، فعایی یقی و از روی فل باشد. فر نتیحق

 است:
ل، گاهی امر بر فعا اش نشـدنی اسـت، از  ه اطالع ندارف خواستهکسی کننده مشتبه شده، مثل کاو 

اش به صالح او نیسـت،  خت فاشت که خواستهند و اگر شناک روی جهل چیزی را فرخواست می
 رف. ک هرگز آن را بر زبان جاری نمی

ه بـه کـن معنـا یخواند؛ به ا فوم، گاه نیز فعای شخص، فعای واقعی است؛ اما فر فعا خدا را نمی
 1ا امور وهمی است.یدش به اسباب عافی یند؛ ولی فر فل، همه امک زبان، از خدا مسئلت می

فرمـوف: بـرای  می فرموف: استاف ما، مرحوم آقـا سـید علـی قاضـی می  جتالله به مرحوم آیت
. بعد، معلوم شد کـه ]اجابـت آن،[ مصـلحت نبـوفه  کرفم حاجتی چهل سال بعد از نماز فعا می

 2است.

 ازمنکر   معروف و نهی . ترک امربه9

هـدایت و سـعافت های فینی، اخالق فرفی با اخالق اجتماعی گره خورفه است؛ یعنـی  فر آموزه
تواند فر هدایت و سعافت جامعه تأثیرگذار باشد. از سوی فیگر، صـالح جامعـه نیـز فر  فرف، می

روف.  گذارف. بنابراین، فعا، عامل مهم فر هدایت فرف و اجتماع بـه شـمار مـی مصلحت فرف اثر می
ای خـوف روست که فر روایات سفارش شده که نخست برای فیگران فعا کنیـد و سـپس، بـر ازاین

ازمنکـر نکننـد، فر واقـع، مصـلحت  معروف و نهی زبان به فعا بگشایید. اگر افراف جامعـه امربـه
گرفف افراف ظـالم و نااهـل بـر جامعـه حـاکم شـوند و ایـن،  اند که سبب می جامعه را نافیده گرفته

فارف و نه  ای، نه فعای فرفی اثر نماید. فر چنین جامعه بدترین آسیبی است که جامعه را تهدید می
تـا  3ازمنکر فراخوانده اسـت معروف و نهی فعای گروهی. بر این اساس، اسالم همگان را به امربه

                                                           

 به بعد.  ۱۳، ص 1 ، ج المیزانطباطبایی،  سید محمدحسین . ر.ک:1
 . ۳88، ص ۳ج  ،در محضر حضرت آيت الله العظمی بهجت . محمدحسین رخشاف،2
ُمُروَن : »۳۳9عمران، آیه  . آل3 لَناس  َتأس  ل 

َجتس ر 
ُتمس َخیَر ُأَمٍة ُأخس ؛ شما بهترین امتی بوفید کنس کر  ُمنس َن َعن  الس َهوس ُروف  َو َتنس َمعس الس ب 

 «کنید. ازمنکر می معروف و نهی اند؛ ]چه اینکه[ امربه ها آفریده شده که به سوف انسان
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گـرفف؛  زمینه اجابت فعـا فـراهم گـرفف؛ فر غیـر ایـن صـورت، چـه بسـا بـالی الهـی نـازل می
الی ازمنکـر، گرفتـار بـ معروف و نهی که اقوام گذشته نیز به فلیل عـدم توجـه بـه امربـه گونه همان

هـای  هـا فر قالـب ظلـم، جنایـت جنگـی و گروه آسمانی شدند؛ با این تفاوت که امروزه این بال
ايَ َعاِن »فرمایـد:  می نماید. امام علی تکفیری نموف پیدا می ْْ اَإ ِاا ْلَّمْعُإوِف َو الَن َْ َو َا َتْتُإُ اوا اْْلَ

ُ ْم ُّماَم  َْ اَإُ ْم ِشاَإا َْ َ
َُ أ م اْلُّمْنَكِإ َفُ َوِليَ الَّلا ِْ معروف و  بایـد امربـه 1 ؛َتاْدُعوَن َفاََل ُحْساَتَج ُب َلُكاْم َعَّلاْ 

گیرنـد و فر ایـن صـورت،  ، زمام کارهایتان را بـه فسـت می ازمنکر کنید؛ وگرنه نابکاران شما نهی
 «فعاهای نیکانتان مستجاب نخواهد شد.
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