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بسم اللّه ال ّرحمن ال ّرحیم
ِیبَ  د ْع َو َة ال َّدا ِع إِذا َدعانِ فَلْ َی ْستَجِی ُبوا لِی
ِیب أُج ُ
َو إِذا َسأَلَکَ ِعبا ِدی َع ِّنی فَ ِإنِّی قَر ٌ
َو لْیُ ْؤ ِم ُنوا بِی لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْرشُ ُدو َن1
و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند [بگو] من نزديكم و دعای دعاكننده را به هنگامی
كه مرا بخواند اجابت میكنم؛ پس فرمان مرا گردن نهند و به من اميان آورند؛ باشد كه راه يابند.

جایگاه دعا در عرصه بندگی خدا

بر طبق روایات ،محبوبترین عمل در روی زمین در نزد خداوند دعاست 2و دعای فراوان
بر قرائت بسیار قرآن 3و خواندن مناز فراوان برتری داده شده است ،و دعا را عبادت کربی
نامیدهاند! 4و از آن بهعنوان مغز عبادت یاد شده است 5.این سخنان ،جایگاه بسیار رفیع
و عظیم الشأن دعا را در نزد پروردگار در مقایسه با برخی از بافضیلتترین اعامل مستحب
مشخص میکند .البته این سخن بدان معنا نیست که ماخواندن منازهای مستحب یا تالوت
قرآن را رها کنیم و فقط دعا کنیم؛ بلکه بدین معنی است که دعا در آن میانه بهرت است در
اولویت قرار گیرد و به آن دو عمل با فضیلت پس از دعا پرداخته شود.
 .1بق��ره186 ،
الس الم فرمود« :أَ َح ُّب أْالَعْماَ ِل إِلَی اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل يِف الأْ َ ْر ِض ال ُّد َعا» :محبوبت رین اعمال در نزد
 .2امی رالمؤمنین علي علي ه ّ
خداوند در روی زمین دعاست( .كافي ،ج)467 ،2
 .3ب رید بن معاویه روایت م یکند که به امام باقر علی هالسالم گفتم :تالوت ف راوان قرآن بهتر است یا دعای ف راوان؟ ایشان
فرمودند« :ف راوانی دعا بهتر است ».و سپس آیه  77سوره فرقان را تالوت فرمودند :ق ُْل ما يَ ْع َب ُؤا ِب ُک ْم َر يِّب لَ ْو ال دُعا ُؤکُ ْم:
بگو :اگر دعای شما نباشد ،پروردگارم هيچ اعتنايی به شما نم یكند( .مجمع البیان ،ج )317 ،7
 .4يكی از ياران امام صادق علي هالسالم از ايشان سؤال كرد :ما تقول فی رجلني دخال املسجد جميعا كان أحدهام اكرث
صالة واآلخر دعاء ،فأيهام أفضل؟ قال :كل حسن؛ چه م یفرماييد درباره دو نفر كه هر دو وارد مسجد شدند؛ يكی
نماز بيشتری بهجا آورد و ديگری دعای بيشت ر؛ كداميك از اين دو ب رت رند؟ فرمود :هر دو خوباند .سؤالكننده مجدداً
عرض كرد :قد علمت ولكن أيهام افضل؟؛ م یدانم هر دو خوباند؛ ولی كدام يك افضل است؟ امام فرمود :اكرثهام
دعاء أما تسمع قول الله تعالی :ادعونی أستجب لكم ان الذين يستكربون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين (آیه
 60سوره غافر) آن كه بيشتر دعا م یكند افضل است؛ مگر سخن خداوند را نشنيدهای كه م یفرمايد :م را بخوانيد تا
شما را اجابت كنم؛ كسانی كه از پرستش من كبر م یورزند به زودی خوار در دوزخ درم یآيند .سپس افزود :هی العبادة
الكربی؛ دعا عبادت بزرگ است( .مجمعالبيان ،ج )529 ،8
 .5رسولخدا صلواتاهللعلی هوآله :الدعا مخ العبادة( .وسائل الشیعه ،ج)27 ،7
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مطابق آیات قرآن ،هدف از خلقت انسان ،عبادت و بندگی پروردگار است که تنها مسیر
رسیدن به کامل انسانی نیز هست.6
از سوی دیگر ـ باز بر طبق آیات قرآن و روایات رسیده از معصومین علیهمالسالم ـ که
بهرتین مفرسان قرآناند ـ دعا و اظهار فقر و نیاز و شکس��تگی در پیش��گاه الهی ،یکی
از مهمترین مظاهر عبودیت و بندگی خداوند اس��ت .قرآن کریم کس��انی را که از دعا
رویگرداناند ،مستکرب در برابر عبادت خداوند و مستحق عذاب جهنم معرفی میکندَ :و
7
ِب لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذي َن يَ ْستَ ْكبرِ ُو َن َع ْن ِعبَاد يَِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َه َّن َم د َِاخرِي َن
ق ََال َربُّ ُك ُم ا ْد ُعونِی أَ ْستَج ْ
و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا ش�ما را اجابت كنم؛ و کس��انی كه كرب میورزند و از
پرستش من رسمیتابند ،به زودی با خواری به دوزخ وارد میشوند.
و اساساً ،طبق آیات قرآن دلیل اعتنای پروردگار به بندگان نیز همین دعا و اظهار فقر و نیاز
در پیشگاه الهی است:
8
ق ُْل ما يَ ْع َب ُؤا ِب ُک ْم َربِّی لوال دُعا ُؤکُ ْم
بگو اگر دعايتان نباشد ،پروردگار من به شام اعتنايی ندارد.

برخی آثار و فواید دعا

9

چنانکه گفته شد ،دعا عامل توجه و عنایت پروردگار به انسان است.
انسان در مقابل دشواریهاو مشکالت و حتی دشمنان ،نیاز به سالحی امیدآفرین دارد.
در روایات از دعا به عنوان سالح مؤمن تعبیر شده است10و این هامن سالحی است که
11
انبیا نیز از آن بهره میگرفتند.
دعا کلید نزول رحمت خدا 12و چراغی اس��ت در ظل�مات و تاریکیهای دنیا و پس از
مرگ13؛ دعا مانع هالکت و س��قوط انسانهاس��ت 14.با دعا همچنین میتوان موجب
15
افزایش رزق و روزیشد.
16
دعا عامل دفع بالست حتی اگر نزول آن بال قطعی شده باشد ؛ دعا باعث ِشفای دردهــا

ِنس إِلاَّ لِيَ ْعبُدُونِ :و جن و انس را نیاف ریدم جز ب رای اینکه بندگی کنند( .ذاریات)56،
َ .6و َما َخلَق ُ
ْت الْ ِج َّن َو إْال َ
 .7غاف ر60،
 .8فرقان77 ،
 .9ق ُْل ما يَ ْعبَ ُؤا ِب ُک ْم َر يِّب لَ ْو ال دُعا ُؤکُ ْم :بگو اگر دعايتان نباشد ،پروردگار من به شما اعتنايی ندارد( .فرقان)77/
 .10ال ُّد َعا ُء ِسلاَ ُح الْ ُم ْؤ ِمنِ  .دعا سالح مومن است( .كافي ،ج)468 ،2
 .11امام رضا علی هالسالم م يفرمايندَ « :علَ ْيكُم ب ِِسلاَ ِح أَْالنْ ِب َياء ِق َيل َو َما ِسلاَ ُح األَ ن ِب َيا ِء ق ََال ال ُّد َعاء؛ بر شما باد به استفاده از سالح
انبیا ،گفته شد سالح انبیا چیست؟ فرمود :دعا( ».كافي ،ج)468 ،2
اح ال َّر ْح َم ِة؛ دعا کلید رحمت است( .بحاراالنوار ،ج)300 ،90
 .12ال ُّد َعا ُء ِم ْفتَ ُ
اح الظُّلْ َمة؛ همانا دعا چ راغی است در تاریکی.
ب
ص
 .13ال ُّد َعا ُء ِ ...م ْ َ ُ
َ
ِ
َ .14و لاَ يُ ْهل َُك َم َع ال ُّد َعاء أ َح ٌد؛ همان با دعا کردن کسی هالک نم یشود.
 .15پيامبر ص ّل ياهللعلي هوآله م يفرمايند« :رزق و روزي به عدد قط رات باران از آس��مان بر زمين نازل م يش��ود تا هر كس
بهاندازه خود دريافت كند؛ لكن خداوند زيادهدهنده اس��ت؛ پس از فضل خداوند نعمتهاي بيش��تري درخواس��ت كنيد».
(بحاراالنوار ،ج )293 ،9
الس الم م يفرمايند« :دعا و بال با هم هستند تا روز قيامت و دعا بال را دفع م يكند؛ حتي اگرنزول بال
 .16امام سجادعليه ّ
الس الم م يفرمايند« :امواج بال را با دعا دفع كنيد( ».نهجالبالغه،
قطعي شده باشد( ».كافي ،ج  )469 ،2و حضرت علي علي ه ّ
 ،495كلمات قصار )146
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و مرضهاست.
دعا وسیله بهدست آوردن جایگاه و منزلت در نزد پروردگار و وسیلهای بیمانند برای
19
نزدیک شدن به خداست.
20
دعا آن چیزی است که بالی حتمی را هم برمیگرداند حتی اگر مقدر شده باشد؛ و حتی
21
قضا و قدر را دگرگون میکند.
17

18

الس �لام م يفرمايد« :دعا كنيد چ را كه دعا
 .17قال يل ابوعبدالله عليه ّ
الس�لام عليك بدعاء فانه ش��فاء من كل داء؛ امام صادقعلي ه ّ
ِشفادهنده دردهاست( ».كافي ،ج )470 ،2
الس الم م يفرمايد« :ان عندالله عزوجل منزلة ال تنال اال مبسألة و لو أن عبدا سد فاه و مل يسئل مل يعط شيئا،
 .18امام صادقعلي ه ّ
فاس��ئل تعط ،انه ليس من باب يقرع اال يوش��ك أن يفتح لصاحبه؛ نزد خداوند متعال ،مقام و منزلتي هس��ت كه كسي به آن
نم يرسد مگر با درخواست و دعا( ».كافي ،ج )466 ،2
 .19امام صادق علي هالسالم در حديثي م يفرمايد :شما با هيچ وسيلهاي همانند دعا نم يتوانيد به خدا نزديك شويد.
(مي زانالحكمه ،872 ،حديث )5571
الس �لام
 .20عنالكاظم عليه ّ
الس�لام :عليكم بالدعاء فان الدعا لله و طلب الی الله يرد البالء و قد قدر و قيض .امام كاظم علي ه ّ
فرم��ود :دع��ا كنيد چ را كه دعا و درخواس��ت از خداوند بال را دفع م يكند در حال يكه بال مقدر و حتمي ش��ده اس��ت.
(كاف��ي،ج)470،2
 .21دعا قضا را برم یگرداند حتی اگر محکم شده باشد .الدعا یرد القضاء و قد ابرم ابراما( .كافی ،ج )469 ،2
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خدایا ای پروردگار نور عظیم ،و پروردگار كرسی بلند،
و پروردگار دریای جوشان ،و فرو فرستنده تورات و انجیل
و زبور ،و پروردگار سایه و آفتاب ،و نازل كننده قرآن بزرگ،
و پروردگار فرشتگان مق ّرب ،و پیامربان و رسوالن!
خدایا از تو میخواهم به حق روی كریمت،
و به نور چهره نوربخشات ،و فرمانروایی دیرینهات ،ای زنده
و پا برجای دائم .از تو میخواهم به حق نامت ،كه آسامنها و زمینها
به آن روشن است ،و به حق نامت كه
8

پیشینیان و پسینیان را سازگاری میبخشد؛ ای زنده پیش از هر زندهای،
ای زنده پس از هر زندهای ،ای زنده در آن وقتی كه هیچ موجود زندهای نبود،
ای زنده كننده مردگان و میراننده زندگان ،ای زندهای که معبودی جز تو نیست،
خدایا درود برسان به موالی ما ،امام راهنامی راهیافته،
قیام كننده به فرمانت ـ كه درودهای خدا بر او
و پدران پاكش ـ از جانب همه مردان و
زنان مؤمن ،در مرشقهای زمین و مغربهایش ،در دشتها
و كوههایش ،در خشكیها و دریاهایش ،و از طرف من و پدر و مادرم،
درودهایی به برابری و گرانی عرش الهی ،و به قدر گسرتدگی كلامتش،
و به تعداد چیزهایی که در حیطه دانش او و مرقوم در كتاب اوست.
خدایا در صبح این روز و همه روزهای زندگیام،
با او تجدید میكنم پیامن خود را و عقد بیعتش را که بر گردن من است
9
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