فرهنگ دعا و سیره حضرت زهرا{
روحاللّه عباسى



اشاره
دینپژوهان بر این عقیدهاند که تاریخ و پیشینه دعا را میتوان با پیدایش انسان قرین
دانست؛ زیرا انسان هرگز از نیازمندیها جدا نبوده است و درون خود این را احساس
میکرد که باید در پناه قدرتی آرام بگیرد .بنابراین ،هرگز تاریخ بشر از توجه به مبدأ
عالم تهی نبوده است؛ حتی در دورترین زمانها ،جزء واقعیتهای غیر قابل انفکاک بشر
بوده است ؛ آن زمان که بشر توان تصور یک مبدأ نامتناهی و قدرت مطلق را نداشته و
به اشتباه به بتها پناه میبرده است.

1

با توجه به این مقدمه ،پرواضح است که نیایش (دعا) ،از ابتدا مورد توجه بوده است
و جزء برنامههای اصلی تمام آیینها برای پیروانشان بوده است و در حوزه دروندینی
و بروندینی ،مورد پژوهش بوده است که اغلب ،رویکرد پژوهشی در این موضوع،
پژوهشهای درون یک دین خاص مانند اسالم و مسیحیت بوده است .پیروان این
آیینها ،هر کدام به تناسب حوزه مطالعاتی خود مانند :فلسفی ،روانشناسی یا
جامعهشناسی به آن پرداختهاند و نیایش را از جنبههایی چون :تأثیر آن بر انسان و رابطه
او با خالق و آسیبهای آن مورد بررسی قرار دادهاند.
دعا در لغت و اصطالح
«دعاء» در لغت به معنای «خواندن» ،5درخواست انجام دادن کار 1گفته شده است که
اصل آن «دعاو» بوده که به دلیل قرار گرفتن «واو» پس از «الف» بر اساس قواعد اعالل،
* پژوهشگر علوم دینی.
 .4شهود و شناخت (شرح صحیفه سجادیه) ،مقدمه.
 .9کتاب العین ،ج  ،9ص 999؛ لسانالعرب ،ج  ،41ص .958
 .9الفروق اللغویه ،ص .591
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تبدیل به همزه شده است 1.جوهری ،آن را از ماده »دعوت» به معنای «فراخواندن به
غذا» دانسته است 5.راغب ،معتقد است «دعا» بسان «ندا» (آواز خواندن) است؛ با این
تفاوت که ندا با الفاظی همچون «یاء» و «أیا» و نظیر آنها ادا شده است و مخاطبی به
آن ضمیمه نمیشود؛ در حالی که «دعاء» در جایی به کار میرود که نام مخاطب برده
شود؛ هرچند ممکن است این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار روند.

1

«دعا» را در اصصالح دینی ،به معنای روی آوردن به خداوند و درخواست از او با
حالت خضوع دانستهاند .البته ،گاه از باب مجاز به صرف تمجید و ستایش خداوند نیز
«دعا» گفته ش ده است؛ چه انسان در کنار آن درخواست خود را یادآوری کند و چه
نکند.

4

دعا در قرآن و روایت
در نگاه قرآنکریم و روایات ،خواندن خداوند (دعا) به دو جهت و عنوان به کار
رفته است:
 .1خواندن برای طلب خواستهای از خداوند؛ چنانکه خداوند در قرآنکریم از انسان
میخواهد ،هنگامی که به او گزندی از حوادث روزگار میرسد ،او را بخواند (دعا کند)
تا خداوند آن گزند را از او دور کند 2.تصریح روایات نیز بر این نکته است؛ در آنجا
که امیر مؤمنان} در وصیّتی ،به فرزند خود یادآوری میکند که خداوند فرمان داده
است از او بخواهی تا به تو عطا کند.

6

 .5دعا به معنای عبادت .در برخی از مواضع در قرآنکریم و روایات ،دعا به معنای
خواندن برای طلب خواسته ای از خداوند به کار نرفته است؛ در آنجا که قرآن در
توصیف مؤمنان ،آنها را انسانهایی میشمارد که از بیم او از خواب برمیخیزند و او را

 .4لسانالعرب ،ج  ،41ص .958
 .9الصحاح ،ج  ،3ص .9997
 .9مفردات الفاظ القرآن ،ص.471
 .1التحفۀ السنیۀ ،ص .95
 . 5ر.ک :فصلت ،آیه .54
 . 3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج  ،77ص  ،911ح .4
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با بیم و امید میخوانند 1.امام باقر} در تفسیر آیه« :إِنَ اّلَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي
سَيَدْخُّلُونَ جَهَنَمَ داخِرِينَ؛ عبادت در این آیه را به دعا کردن تفسیر میکند».

5

عالمه طباطبایی بر این عقیده اند که هیچ یک از معانی یادشده ،جزء مفهوم دعا
نیست؛ بلکه این معانی از لوازم مفهوم دعا هستند .از نظر ایشان ،دعا یعنی توجیه و
جلب توجه دعوتشونده به سوی دعوتکننده .اموری مانند سؤال و درخواست و یا
قول و استعانت ،از مقوّمات معنای دعا نیستند ،بلکه یا از لوازم دعا هستند و یا از
غایات دعا.

1

مرحوم عالمه با نقد سخن صاحب تفسیر «المنار» که دعا و عبادت را دو حقیقت
متفاوت دانسته ،سخن ایشان را رد کرده و تصریح میکنند که حقیقت دعا و عبادت
یکی است.

4

تشویق به دعا
سنّت نبوی و اهل بیت ،تشویق مؤمنان به دعا کردن به درگاه خداوند بوده است و
در روایات متعددی از شیعیان خواسته شده است که در هر حاجتی به درگاه الهی دعا
کنند و خواسته خود را -هرچند اندک و کوچک باشد -از خداوند بخواهند.
رسولخدا ,بند کفش و نمک را به عنوان دو نمونه از خواستههای کوچک از محضر
خداوند اشاره کرده و از مسلمانان میخواهد همه حاجتهای خود را ،حتی اگر بند
کفش و نمک باشد ،از خداوند بخواهند 2.در روایتی از انسان خواسته شده است که به
جهت ناچیز بودن خواستهاش ،دست از دعا برندارد؛ زیرا حاجتهای کوچک نیز به
دست همان کسی است که حاجتهای بزرگ به دست او است 6.امام صادق} نتیجه
فروبستن دهان از درخواست از خداوند را ،عدم عطای خداوند به او میداند 5.به دلیل
 .4سجده ،آیه .43
 .9کلینی ،الکافی ،ج  ،9ص  ،133ح .4
 .9طباطبائی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،44ص.947
 .1همان.
 .5بحار األنوار ،ج  ،29ص  ،925ح .99
 .3همان ،ص  ،919ح .92
 .7کافی ،ج  ،9ص .133
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جایگاه مهم دعا و نیایش در زندگی انسان ،حضرت زهرا{ در کالمی به شخصی
توصیه میفرماید که دعای بسیار کند.

1

ارتباط دعا با قضا و قدر الهى
یکی از شبهاتى که در خصوص دعا وجود دارد ،این است که آیا با وجود قضا و
قدر الهى ،دعاى انسان در بازگشت آنها تأثیرى دارد؟ پاسخهاى مختلفى به این شبهات
داده شده است و روایات فراوانى وجود دارد که دعا ،قضاى الهى را بازمىگرداند؛
چنانکه امام صادق} در روایتی به این نکته تصریح فرمودهاند.

5

امام کاظم} در بیان صریحتر دیگرى ،از مؤمنان میخواهد که همیشه دعا کنند؛
زیرا دعا به درگاه خدا و مسألت کردن از او ،بالیى را که قضا و قدر الهى به آن تعلق
گرفته و فقط مانده که به اجرا درآید ،دفع مىکند.

1

با نگاهى به کالم و سیره حضرت زهرا{ دو رویکرد را به این بحث مىیابیم:
اول آنکه حضرت قائل به قضا و قدر الهى هستند و بر این عقیدهاند که مقدرات،
تقدیر شدهاند که از مصادیق آن ،مرگ انسان است .آن حضرت ،به این مطلب در خطبه
معروف به «خطبۀ فدکیه» اشاره کرده و در بیاناتى با اشاره به رحلت پیامبر ,و اینکه
مرگ رسولخدا ،بلیهاى بسیار بزرگ است که حادثهاى به ناگوارى آن در هستى رخ
نداده ،مرگ را مقدرشده الهى براى همه انسانها ،از جمله انبیا دانستهاند؛ 4از این رو،
حضرت در نیایش هاى خود براى پس از تقدیرات الهى ،طلب صبر و خشنودى
میکنند.

2

رویکرد دوم حضرت به قضا و قدر الهى که از دعاهاى حضرت به دست مىآید،
این است که آن حضرت قائل به تغییر برخى از تقدیرات و قضاى الهى با دعا بودهاند و
دعا را مؤثر در آن مىدانستند .شاهد بر این مدعا ،تمام ادعیهاى است که از حضرت به

 .4بحار األنوار ،ج  ،72ص 97؛ مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص .992
 .9کافى ،ج  ،9ص  ،138ح .1
 .9مستدرک الوسائل ،ج  ،5ص .475
 .1بحار األنوار ،ج  ،92ص .993
 .5کافى ،ج  ،9ص 517؛ بحار األنوار ،ج  ،24ص .995
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ما رسیده که خود ،گواه بزرگی است بر این نظر؛ زیرا اگر حضرت اعتقادى به
تأثیرگذارى دعا در بازگشت تقدیرات و قضاى الهى نداشتند ،چرا این همه به درگاه
خداوند دعا مىکردند؟
اقسام دعا
اندیشمندان حوزه دینپژوهی ،برای دعا به اعتبارهای مختلف ،همچون :زمان دعا،
مکان دعا ،اجابت دعا و یا تأثیر دعا ،تقسیمات متعددی بیان کردهاند؛ از جمله تقسیمات
آن ،با توجه به زمان دعا ،تقسیم آن به دع ای قبل از رسیدن خیر و شرّ و دعای بعد از
رسیدن خیر و شرّ است .از جمله معتقدان به این تقسیمبندی ،شهید مطهری در کتاب
بیست گفتار است.

1

دعا قبل از خیر و شرّ
یکی از جنبههای و زمانهای دعا که در روایات به آن تأکید شده ،دعا کردن هنگامی
است که انسان میخواهد شرّی را از خود دفع و یا خیری را طلب کند؛ در این وقت،
او از خداوند می خواهد که شرّی را که گریبانش را نگرفته ،از او دفع کند و یا خیری که
به او نرسیده ،به او برساند .این جنبه از دعا ،در آن مرتبه از اهمیت است که در روایات
از رسولخدا ,نقل شده است که حضرت ،دعا را موجب عوض شدن تقدیر و نجات
انسان دانستهاند 5.و امیر مؤمنان} از شیعیان خود میخواهد که با دعا ،امواج بال را از
خود دور کنند 1.امام صادق} نیز از کسانی که نگران دچار شدن به بال هستند،
میخواهد که پیش از رسیدن آن دعا کنند.

4

دعا بعد از خیر و شرّ
دومین گونه دعا ،زمانی است که خیر یا شرّی به انسان رسیده است و انسان برای
دفع آن شر دعا میکند؛ چرا که او (بالدیده) به فرموده امیر مؤمنان} در آن هنگام به

 .4مطهری ،مرتضی ،بیست گفتار ،ص .914
 .9بحار األنوار ،ج  ،29ص ،911ح .97
 .9همان ،ص  ،914ح .97
 .1طبرسی ،مکارم االخالق ،ج  ،9ص  ،41ح .4229
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دعا نیازمندتر از کسی است که بالیی به او نرسیده است 1.یا به جهت رسیدن آن خیر
به او ،برای دوام و شکر آن دعا میکند .از این رو ،در روایات متعدد از انسان خواسته
شده است که در هنگامه خوشی و نزول برکات ،دعا کند.

5

هر کدام از این دو نوع دعا ،به اعتباری یا زبانی و یا قلبی (زبان فطرت = دعای
حقیقی) است 1.عالمه طباطبایی ،درباره این دو نوع دعا معتقد است که دعای زبانی،
یعنی دعایی که دعاکننده با زبان سر اظهار میکند؛ هرچند همراه با احساسات و سوز و
گداز باشد؛ اما اگر در برگیرنده آن دعا ،قلب دعاکننده نباشد و با زبان فطرت اظهار
نشود ،مورد اجابت قرار نمیگیرد و برعکس ،سؤالی که با زبان فطرت اظهار شود،
هرچند در صفحه ذهن دعاکننده هم نباشد و با زبان سر هم اظهار نشود ،یعنی
دعاء کننده نسبت به درخواستش توجه و آگاهی ظاهری هم نداشته باشد ،باز مورد
اجابت قرار میگیرد.

4

شرایط اجابت دعا
پژوهشگران علوم دین ،نگاه قرآن و روایات به دعا را فرآیندی دوسویه میدانند که
در آن ،بنده دعا میکند و خداوند اجابت میکند و آن را از آیات مختلفی مانند آیه:
«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ّلَكُمْ» 2برداشت میکنند.

6

اما پرسشی که در این میان از سوی برخی اندیشمندان مطرح شده ،این است که
چرا در برخی مواقع دعا میکنیم ،اما اجابت نمیشود .دو پاسخ با دو دیدگاه به این
سؤال داده شده است .بازگشت علت به وجود آمدن چنین سؤالی و پاسخها و
دیدگاه هایی که در این زمینه وجود دارد ،به تعریفی است که از حقیقت دعا در نزد
صاحبنظران میشود که شامل دو دیدگاه و پاسخ کلی است:

 .4بحار األنوار ،ج  ،29ص  ،914ح .97
 .9همان ،ج  ،77ص  ،87ح .9
 .9المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .94
 .1همان.
 .5غافر ،آیه.31
 .3مجموعه نیایشنامه« ،معناشناسی دعا و اجابت در قرآنکریم» ،ج  ،3ص .18
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پاسخ اول که دیدگاه مشهور است و از سوی مفسران 1داده شده ،شواهدی از آیات
را ارائه می کنند که بیانگر این است که حکم این آیات ،مطلق است و در آیات دیگر و
نیز در سنّت ،قیودی برای آن مطرح شده است که اگر آن شرایط فراهم نشود ،دعا مورد
اجابت قرار نمیگیرد .برخی از پیروان این دیدگاه از متأخران ،صاحب تفسیر «نمونه» از
تفاسیر فارسی است.

5

در دیدگاه دوم که رقیب نظریه اول است« ،دعا» همان «عبادت» است .صاحبان این
دیدگاه معتقدند که خداوند دعای بنده را میشنود و «اجابت» میکند و میپذیرد؛ اما این
اجابت الزمهاش این نیست که خواسته او را برآورده کند .مانند اینکه پدری پاسخ
فرزندش را میدهد؛ اما لزوماً خواسته او را برآورده نمیکند .بدین ترتیب ،اجابت با
وجود دعوت محقق میشود ،نه با برآوردن خواسته داعی 1.از جمله پیروان این دیدگاه
از متأخران« ،محمود طالقانی» است.

4

خالصه دو دیدگاه ،این است که به عقیده معتقدان به قول مشهور(اول) ،طریقیت
دعا برای رسیدن به خواسته ها مورد نظر است؛ اما در قول دوم ،دعا خود موضوعیت
دارد.
شرایط متعددی از طرف معتقدان به قول مشهور(اول) مطرح شده است که به برخی
از این دیدگاهها اشاره میشود:
عالمه طباطبایی بر این عقیده است که از نظر قرآن ،شروط اجابت دعا در دو امر
خالصه میشود و سایر امور ذکرشده در روایات ،از شروط حقیقی اجابت دعا نیست؛
بلکه اینگونه امور یا از آداب دعا به شمار میروند یا از مقوّمات و موجبات تحقق
یافتن آن دو شرط اساسی هستند.
ایشان درخواست حقیقی و واقعی را از جمله شرایط دعا دانسته و معتقدند که اگر
کسی دعای غیرحقیقی ،مان ند درخواست محال از خداوند کند ،دعایش مستجاب
نمیشود .مانند این که کسی از خداوند بخواهد که مرده او زنده شود .وی ،دومین شرط
 .4قرطبی ،الجامع االحکام القرآن ،ج  ،9ص 912؛ اندلسی ،ابوحیان ،البحر المحیط ،ج  ،9ص .51
 .9مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،4ص  317ـ .398
 .9الجامع االحکام القرآن ،ج  ،9ص 912؛ البحر المحیط ،ج  ،9ص .51
 .1طالقانی ،محمود ،پرتوی از قرآن ،ج  ،9ص .38 -74
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اجابت دعا را درخواست از عمق جان دانسته و بر این دیدگاه است :کسی که به زبان از
خدا درخواستی می کند ،اما در دل همه امیدش به امور مادی است ،دعای او اجابت
نمیشود.

1

شهید مطهری ،شش شرط را برای دعا قائل است:
 .1درخواست واقعی؛  .5ایمان و اعتماد به اجابت؛  .1مخالف نبودن درخواست با
سنن تکوین و تشریع؛  .4هماهنگی سایر شئون زندگی دعاکننده ،مانند :روزی حالل،
عدم ظلم به مردم و...؛  .2مورد دعا ،نتیجه دعا نباشد؛ یعنی درخواستی که دارد ،عقوبت
عملکرد او نباشد که مستلزم توبه و بازگشت باشد؛ مثالً ،مردمی که امر به معروف را
ترک کردهاند و در نتیجه ترک دعا مستوجب عقوبتی شدهاند و حال از خداوند
می خواهند که آن عقوبت را رفع کند ،این دعا مستجاب نیست؛ بلکه باید توبه کنند و به
امر به معروف بپردازند تا خداوند عقوبت آن را رفع نماید؛  .6دعا نباید جانشین فعالیت
قرار بگیرد و واقعاً مظهر حاجت باشد.

5

«عبدالرزاق گیالنی» صاحب «مصباح الشریعه» نیز معتقد است که انسان دعاکننده،
باید سه شرط را برای اجابت دعا مورد نظر قرار دهد :اول اینکه باید عظمت و
بزرگواری خدا را به یاد آورد و اعتقاد داشته باشد که خداوند ،قادر به اجابت دعای او
است .دوم این که آنچه را باعث نابودی و هالکت او است ،از خداوند طلب نکند و
سوم اینکه آنچه میطلبد ،مشروع باشد.

1

در مجامع روایی نیز ،مواردی به عنوان شرایط دعا بیان شده است که عبارتاند از:
 .1شناخت خداوند :چنانکه امام کاظم} در پاسخ سؤالکنندهای درباره عدم
اجابت دعایش ،عدم شناخت خدا را علت آن بیان کردهاند.

4

 .2اخالص :رسولخدا ,در حدیثی اخالص را از شرایط دعا برشمرده و از
مؤمنان خواستهاند که در هنگام دعا اخالص داشته باشند 2.حضرت زهرا{ نیز،
 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص.99
 .9بیست گفتار ،ص.914 - 954
 .9مصباح الشریعه ،ج  ،4ص .491
 .1شیخ صدوق ،توحید ،ص  ،988ح .7
 .5شعیری ،محمد بن محمد ،جامع االحادیث ،ص .73
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اخالص در عمل و عبادت را که دعا در دل آن است ،موجب باز شدن درهاى رحمت
الهى به سوى انسان و قرار دادن مصلحتهاى خوب براى او به جهت عمل خالصانه
دانستهاند.

1

 .3عمل به وظایف :چنانکه خداوند در حدیثی وعده داده است که اگر بندهای به
وظیفهاش عمل کند ،او دعایش را اجابت کند 5.تبلور عینى و حقیقى اطاعت از خداوند
و اطاعتپذیر بودن ،پای بندى به اوامر و نواهى خداوند است که حضرت زهرا{
یکی از مصادیق این اوامر و نواهى را پایبندى به نماز و سستى نکردن در آن دانسته و
در روایتی از رسول خدا ,تأکید نموده است که از آثار سستى در نماز و سبک
شمردن نماز که یکى از مصادیق اطاعت خداوند است ،عدم قبولى دعا است.

1

 .4روزي حالل :چنانکه رسولخدا ,در حدیثی شرط اجابت را ،روزی حالل بیان
فرمودهاند.

4

آداب دعا
برای تقرب بیشتر در دعا و رفع نواقص ،آدابی در مجامع روایی آمده است که
علمای علم اخالق به فراخور اهمیت ،به برخی از آن آداب اشاره کردهاند .سه دسته
آداب برای دعا ذکر شده است:
 .1آداب پیش از دعا؛
 .5آداب همراه دعا؛
 .1آداب پس از دعا.
علمای علم اخالق ،عموماً در بیان این آداب تقسیمبندی مذکور را رعایت نکرده و
سلسله وار هر کدام از آداب را که از دیدگاه ایشان دارای اهمیت بوده ،بیان کردهاند .با
نگاهی به برخی از این مجموعههای اخالقی ،همچون :محجۀالبیضاء فیض کاشانی،
معراجالسعادة مالاحمد نراقی و دیگران این آداب به دست میآید.
 .4بحار األنوار ،ج  ،37ص .912
 .9حلی ،ابن فهد ،عدة الداعی ،ص .929
 .9مستدرک الوسائل ،ج  ،9ص.99
 .1بحار األنوار ،ج  ،33ص  ،941ح .7
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 .1آداب پیش از دعا

وضو گرفتن ،رو به قبله نشستن ،خواندن دو رکعت نماز و انجام دادن کاری خیر یا
صدقه دادن ،از جمله آداب پیش از دعا است.
 .2آداب همراه دعا

شروع با نام خدا ،ستایش و ثنا گفتن ،اعتراف به گناه ،درود فرستادن بر محمد و
خاندان او و توسل جستن به قرآن و پیامبران و اولیا ،از آداب آغاز کردن دعا میباشد.
از دیگر آدابی که باید هنگام دعا کردن رعایت شود ،عبارتاند از :خاکساری یا
خواری ،فروتنی و افتادگی ،گریستن یا حالت گریه به خود گرفتن ،نهانی دعا کردن ،با
صدای آهسته دعا کردن ،بلند کردن دستها ،تقاضای زیاد کردن ،درخواست کردن از
فضل خدا ،اظهار کردن نیاز ،قاطعیت در دعا ،دعای همگانی کردن ،زیاد دعا کردن،
پافشاری ،سه بار گفتن ،سجده کردن ،خوشبین بودن به اجابت ،آمین گفتن ،گفتن
«ماشاء اهلل»« ،الحول و القوة اال باهلل» و کشیدن دستها به صورت.
عالمه طباطبایی با تصریح به روایتی از سلمان از رسولخدا ,درباره بلند کردن
دستها ،آن را حالت فقیری میداند که خود را در مقابل توانگری ،پست (کوچک)
میداند و دستها را به سوی او بلند کرده و از او درخواستی میکند.

1

 .3آداب پس از دعا

سپاس گفتن بعد از اجابت دعاء.

5

با نگاهی به سیره و کالم حضرت زهرا{ در دعا ،درمییابیم که آن حضرت به
اموری مقید بودهاند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
از جمله آداب دعا که موجب قبولى و اجابت سریع آن در حق خود انسان است،
دعا کردن در حق دیگران است که در مجامع روایى ما آمده است و ائمه] مقید
بودند که برای دیگران دعا کنند و آن را از جمله آداب و عوامل استجابت سریع دعا
درباره خود و موجب دعاى مالئکه براى انسان مىدانستند .حضرت زهرا{ نیز در

 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .12
 .9راه روشن (ترجمه محجۀ البیضاء) ،ج  ،9ص 144-198؛ معراج السعادة ،ص .814-819
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هنگام دعا کردن ،برای دیگران دعا میکردند؛ چنانکه در روایت امام حسن} از نماز
و دعای حضرت به این نکته اشاره فرمودهاند که حضرت زهرا{ تا سحر ،فقط برای
مؤمنان دعا نمودند و در برابر سؤال فرزند که از علت عدم دعا کردن برای خود
پرسیدند ،تصریح کردند که ابتدا باید همسایه را دعا کرد 1.مجلسی هم در روایتی آورده
است که حضرت ،دستها را به سوی آسمان بلند کرد و سپس دعا فرمود 5و نیز در
دعاهای آن حضرت میبینیم که ابتدا تسبیح و ثنای خداوند میگوید و بر محمد و آل
او ،مالئکه ،شهدا و صالحان درود میفرستد.

1

عدم اجابت دعا

دالیل عدم اجابت دعا ،از منظر علمای اخالق مختلف است .مجلسی ،دلیل عدم
اجابت دعا را نبودن بر مدار حکمت خداوند ،نبود شرایط دعا و مصلحت خدا بر تأخیر
دعا میداند 4.صاحب «قاموس قرآن» دلیل عدم اجابت برخی از دعاها را ،آن میداند که
برخی از آنها به صالح بنده نیست 2.امامخمینی

عدم اجابت دعا را نقصان دعاکننده

میداند 6و عالمه طباطبایی ،دلیل عدم اجابت را دو شرط دعای حقیقی و خواستن
نیازی که علت آن معصیت است که به جای دعا باید توبه کند ،میداند.

5

آثار دعا

«سید بن طاووس» آثار دعا را دوری از گزند شیطان ،استحکام ستون دین،
جلوگیری از امور مقدّر و غیرمقدّر ،دفع بال ،تندرستی و ...میداند 8.برخی از آثار در
کتب روایی علما عبارت است از :برآورده شدن حاجتها 9،دوری از شیطان 1،زنده
 .4بحار األنوار ،ج  ،19ص .95
 .9همان ،ص  ،947ح .12
 .9همان ،ج  ،89ص  ،85ح.44
 .1عین الحیاة ،ص .944 -945
 .5قاموس قرآن ،ج  ،9ص .915
 .3خمینی ،روحاهلل ،شرح دعای سحر ،ص .49
 .7المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،9ص .19
 .8ادب حضور (ترجمه فالح السائل) ،ص .32 -411
 .2سنن ترمذی ،ج  ،1ص  ،539ح .9993
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شدن دل 5،انس در وحشت 1،نزدیک شدن به خدا 4،برگرداندن قضای الهی 2،دفع بال 6و
شفای هر دردی.

5

دعاهاي حضرت زهرا{
از حضرت زهرا{ دعاهاى بسیارى در کتب روایی آمده است .این ادعیه و اذکار
که شامل معارف و آموزهاى اخالقى واالیى است ،در مجامع روایى به طور پراکنده
آمده است که به همّت برخى از محققان برجسته ،در کتابهایى با عناوین «صحیفۀ
الزهرا{» و «موسوعۀ کلمات الزهرا{» و اخیراً در کتاب «الموسوعۀ الكبري عن
فاطمۀالزهرا{» گردآورى شده است که موضوعات و مفاهیم کلی آنها بدین قرار
است:
الف .در ثناى الهى و درخواست حوایج:

 .1در تسبیح خداوند در روز سوم هر ماه؛
 .5در طلب اخالق نیکو و کارهاى پسندیده؛
 .1در حاجتهاى جامعى براى دنیا و آخرت.
ب .در مدح یا مذمت افراد:

 .1دعا در حق شوهرش على}؛
 .5دعا در حق اسماء بنت عمیس؛
 .1سه مورد در نفرین بر ابىبکر و عمر.
ج .در زوال اندوهها و قضاي حوایج:

 .1چهار مورد در قضای حوایج؛
 .4خصال ،ص  ،985ح .97
 .9فردوس ،ج  ،4ص  ،438ح .395
 .9بحار األنوار ،ج  ،83ص  ،7ح.7
 .1غررالحکم و دررالکلم ،ح .9155
 .5کنز العمال ،ج  ،9ص  ،32ح .9434
 .3همان ،ص  ،492ح .9358
 .7کافی ،ج  ،9ص  ،171ح .4
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 .5در قضای دین و آسان شدن کارها؛
 .1در رفع شداید؛
 .4در برطرف شدن غم و اندوه؛
 .2در خالصى از مهالک.
د .در رفع خطرها و بیماريها:

 .1در جلوگیرى از خطرها؛
 .5سه مورد در رفع تب.
هـ .در امور دیگر:

 .1در طلب نزول سفره آسمانى؛
 .5در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش؛
 .1در پناه بردن به خدا از کمى باور؛
 .4براى بخشیده شدن گناهان؛
 .2در هنگام بیمارى براى کسب رحمت الهى؛
 .6در شب وفاتش براى طلب رحمت الهى؛
 .5در هنگام بیمارى براى بخشش گناهان شیعیان؛
 .8در طلب مرگ ،بعد از آنکه بر ایشان ظلم واقع شد؛
 .9براى تعجیل در وفات؛
 .10در هنگام وفات؛
 .11هنگام وفات ،براى کسب رحمت الهى.
و .در ایام و ماهها:

 .1در روز شنبه؛
 .5در روز یکشنبه؛
 .1در روز دوشنبه؛
 .4در روز سهشنبه؛
 .2در روز چهارشنبه؛
 .6در روز پنجشنبه؛
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 .5در روز جمعه؛
 .8در دیدن هالل ماه رمضان.
ز .در هنگام خوابیدن:

 .1سه مورد در هنگام خوابیدن؛
 .5براى رفع خوابهای بد؛
 .1در رفع بىخوابى.
ح .در مورد نماز:

 .1در تعقیب نماز وتر؛
 .5در تعقیب نماز ظهر؛
 .1در تعقیب نماز عصر؛
 .4در تعقیب نماز مغرب؛
 .2در تعقیب نماز عشا؛
 .6در صبح ،معروف به دعاى حریق؛
 .5در صبح و شام.
ط .درباره روز قیامت ،محشر و بهشت:

 .1ادعیه و اذکار در روز قیامت؛
 .5در روز قیامت براى برطرف شدن عذاب از دوستانش؛
 .1دو مورد در محشر براى شفاعت دوستانش؛
 .4در محشر براى بخشیده شدن گناهان شیعیانش؛
 .2در قیامت بر ضد قاتالن فرزندش و شفاعت دوستانش؛
 .6سه مورد در محشر علیه قاتالن امام حسین}؛
 .5در محشر براى شناخته شدن حقش؛
 .8در قیامت براى شفاعت امت پدرش؛
 .9هنگام داخل شدن به بهشت.

1

 .4برخى از منابعى که مىتوانید در آنها به ادعیه و اذکار حضرت زهرا{ دست یابید ،عبارتاند از :بحار
األنوار ،مستدرک الوسائل ،مصباح المتهجد ،کامل الزیارات ،اقبال االعمال ،مهج الدعوات ،محاسن ،تهذیب ،مجمع
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دعا در غروب جمعه

ابن بابویه ،مجلسی و دیگران در کتب خود ،دعا کردن در غروب جمعه را به عنوان
یکى از آدابی که حضرت زهرا{ مقیّد به آن بودند ،بیان کردهاند .آن حضرت تأکید
نموده :در روز جمعه ،ساعتی است که اگر هر مسلمانى آن لحظه را دریابد و از خداوند
خیرى بخواهد ،حتماً به او مى دهد و آن زمان ،هنگامی است که نصف خورشید ،غروب
کرده باشد.

1

نفرین حضرت زهرا{

نمونههاى فراوانى از دعا در قالب نفرین ،در بیانات معصومین] وجود دارد که
از آن ،به عنوان سالح کارآمد در مقابله با دشمنان و رسوا کردن چهره نفاق بهره
مىجستند ،از جمله آنها :نفرین حضرت زهرا در آخرین روزهاى زندگى و در بستر
بیمارى ،در دیدار با زنان مهاجران و انصار ،در فراق پدر و خشم از پیمانشکنى
مهاجران و انصار در به فراموشى سپردن عهد خود با پیامبر ,و نادیدهگرفتن جایگاه
على} میباشد.

5

بر اساس بیان مجلسی در بحار االنوار ،در روزهاى سخت بیمارى حضرت فاطمه
زهرا{  ،زنان مهاجران و انصار به عیادت آن حضرت زهرا رفته و احوال او را
پرسیدند که حضرت پس از حمد و ثناى الهى و درود بر پدرش فرمودند« :نفرین بر
مردم نادانى که تبهکارند و تبهکارى خود را نیکوکارى مىپندارند».

1

عبادت فاطمه

بدون تردید ،یکى از جلوههاى برتر شخصیت حضرت زهرا{ ارتباط معنوى
وى با خداوند است؛ ارتباطى که خواب را از چشمهاى آن حضرت میربود .چنانکه

البیان ،اإلحتجاج ،قرب االسناد ،امالی صدوق ،تفسیر عیاشی ،دالئل االمامۀ ،کنز العمال ،خرائج ،وسائل الشیعۀ ،علل
الشرائع ،ذخائر العقبى ،ینابیع المودة ،اختصاص ،کفايۀ االثر ،بشارة المصطفى ،عیون اخبار الرضا} ،تفسیر رازى،
اثبات الهداة.
 .4معانى االخبار ،ص  ،922ح 52؛کنز العمال ،ج  ،7ص  ،733ح 94949؛ بحار األنوار ،ج  ،82ص  ،932ح .8
 .9بحار األنوار ،ج  ،19ص .458
 .9همان.
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امامحسن} عبادت مادر را توصیف میکند و میفرماید که مادر را در شب جمعهای
می بیند که از بستر خویش جدا شده تا طلوع خورشید مشغول عبادت و راز و نیاز با
پروردگار بود و لحظهاى از رکوع و سجود دست برنمىداشت 1.سه روز پس از رحلت
رسول خدا ,وقتی از علی} درباره حضرت زهرا{ سؤال شد ،وی آن حضرت
را یاریکننده بسیار با عبادتش معرفی میکند 5.از این رو ،مجلسی در روایتی از حسن
بصری آورده که وی معتقد است در دنیا عابدتر از فاطمه وجود نداشت .آن حضرت،
آن قدر به عبادت مىایستاد که پاهایش ورم مىکرد.

1

حضرت در مرتبه ای از عبادت بود که در شب اول زندگى نو ،چنان روحش به
ملکوت اعلى پیوند مى خورَد که نور وجودش براى فرشتگان آسمان درخشندگى
مىکند؛ چنانکه مجلسی روایت میکند :رسولخدا ,به این نورافشانی نور وجود
فاطمه ،برای آسمان و زمین و تفاخر خداوند به مالئکه به واسطه عبادت فاطمه اشاره
میکند.

4

فاطمه زهرا{ محبوبترین چیزها را دعا مىداند و ارزش آن برایش بیشتر از
دنیا و آنچه در آن هست ،مىباشد؛ آنجا که در پاسخ پدر که به او فرمود« :آیا دوست
دارى دعایى را به تو بیاموزم که هیچ کس آن را نمىخواند ،مگر آنکه خواستههاى او
تحقق پذیرد؟» پاسخ داد که این چنین دعایی از دنیا و آنچه در آن است ،برای او
محبوبتر است.
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 .4علل الشرائع ،ج  ،4ص .484
 .9مناقب آل ابىطالب ،ج  ،9ص .953
 .9بحار األنوار ،ج  ،19ص  ،73ح .39
 .1همان ،ص.479
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