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ْحٰمنِ  ٱ%ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ
 نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ الِوَالیَِة  ِطیبُ 

 َعلَْیِھ السََّالمُ  -أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا
)51( 
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I.  نسخھ فیض اإلسالم)130(حکمت ، 
 علیھ الّسالم: -متن و ترجمھ کالم امام  .1

 130 قصار، االسالم فیض
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  -الّسالمعلیھ  -قَالَ  وَ  ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  أَْربَعا َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ  َمنْ  وَ  اْلقَبُولَ  یُْحَرمِ  لَمْ  التَّْوبَةَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْإلِ

ْكرَ  أُْعِطيَ  َمنْ  وَ  اْلَمْغفَِرةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  اِالْستِْغفَارَ  أُْعِطيَ  یَاَدةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الشُّ   الزِّ
 لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي الدعاء في قال تعالى هللا كتاب في ذلك تصدیق و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ  االستغفار في قال و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  َرِحیما
  َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  الشكر في قال و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّما التوبة في قال و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ ً  هللاَّ  َعلِیما

 ً   َحِكیما
 آن و، نشد محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ نشد. آن محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار:] فرمود و[
شکر  كھ آن و، مغفرت محروم نشد از داده شد، غفران خواستن كھ آن و، گردیدن محروم نشد قبول از، داده شد توبھ كھ را

 . فزونی محروم نشد از داده شد
 پاسخ گویم شما را!) تا بخوانید " (مرالَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِيدعا فرمود، " باره در خدای تعالی است، كھ در كتاب تصدیق آن و
َ  یَْستَْغفِرِ  ثُمَّ  نَْفَسھُ  یَْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  یَْعَملْ  َمنْ  وَ فرمود، " غفران خواستن درباره و َ  یَِجدِ  هللاَّ ً  َغفُوراً  هللاَّ  بد ھر کھ کاری " (وَرِحیما
 غفور و رحیم یابد). را خدا، غفران خواھد خدا از سپس ورزد، ستم خویشتن بر یا، كند
 را). افزاییم شماشکر گزارید، مى " (اگرَألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ شکر فرمود، " باره در و
ِ  َعلَى التَّْوبَةُ  إِنََّمافرمود، " توبھ درباره و ُ  یَتُوبُ  فَأُولئِكَ  قَِریبٍ  ِمنْ  یَتُوبُونَ  ثُمَّ  بَِجھالَةٍ  السُّوءَ  یَْعَملُونَ  لِلَِّذینَ  هللاَّ ُ  كانَ  وَ  َعلَْیِھمْ  هللاَّ  هللاَّ

 ً ً  َعلِیما  توبھ سپس روی نادانى،از  دھندزشتی انجام می كھ آنان براى است خدا بر پذیرفتن توبھ كھ نیست این (جز "َحِكیما
 علیم حکیم است) کند بر آنھا، وخدا توبھ می پس نزدیك. از كنندمي

I. 3( 130 شرح حکمت( 
ً  أُْعِطيَ  َمنْ  .1 ً  یُْحَرمْ  لَمْ  أَْربَعا  نشد. محروم چیز چھار بخشیده شد، از چیز ھر کھ چھار: أَْربَعا
َعاءَ  أُْعِطيَ  َمنْ  .2 َجابَةَ  یُْحَرمِ  لَمْ  الدُّ   نشد. محروم شدنپذیرفتھ از داده شد، دعا كھ آن: اْإلِ
باشند، کھ بھ معناتي شکافتتن و نفوذ است، و "جواب" را نیز از آن " ميَجْوبٌ دو از ریشھ " اینفرق اجابت و استجابت:  .3

سخن ن قرآدر بعضي از آیات کند. کند و مشکل و یا گره او را باز مياند کھ در طرف مقابل نفوذ ميجھت "جواب" خوانده
اند کھ آن دو از "اجابت" است، و در بعضي دیگر از "استجابت". درباره این کھ آیا بین آن دو فرقي ھست یا نھ، برخي گفتھ

. ایست و تاکید در آن بیشتر است این كھ استجابت بر معناى درخواست موافقتجز  باشندفرقي ندارند، و بھ یک معنا مي
نداشتھ  متقدّ ت" آن است کھ اجاب"امتناع، و داشتھ باشد بر آن  متقدّ آن کھ  ت"استجاباند کھ "بعضي گفتھاند: گروھي نیز گفتھ

-210عثمان یحیى، ص  .ت، فتوحات مکیّھ(نقل شد  ابن عربي ،اکبر خیشنزدیک بھ ھمین قول است آنچھ  امتناع.باشد بر آن 
209(: 

 ]محبت رب سبقت دارد بر محبت عبد[
فََسْوَف یَأْتِي " فرماید،یتعالى در كتاب عزیز م یکھ خدا  -باشد کھ خدا متولي گردد تو را با عنایتش! ق،یاي دوست شف - بدان

ُ بِقَْوٍم یُِحبُّھُْم َو یُِحبُّونَھُ  دارند). پس، دارد و دوستش مىآورد كھ دوستشان مىالمائدة) (بھ زودى گروھى را مى 5:54" (هللاَّ
اِع إِذا َدعاِن فَْلیَْستَِجیبُوا لِيآورد از محبّت آنھا او را. و فرمود، " شتریآنھا را پ شمحبت خود البقرة)  2:186" (أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ
کھ  یکھ بخواند مرا، پس باید استجابت كنند مرا)، اجابّت نمودنش ما را ھنگام یكنم خواندن خواننده  را ھنگام(اجابت مي

کھ بخواند ما را. و "استجابت" را از بندگان قرار داد، چرا کھ در آن  یما او را ھنگامآورد از اجابت  شتریاو پ میبخوان
تأكید نیست، ولي انسان موانع  یبرا یانیست، و فائده -سبحانھ -اجابت او یمانعي برا  رایمبالغھ بیشتر است از "اجابت"، ز

 و نفس، و شیطان، و دنیا ھستند.و آنھا ھوى،  ن،آ یاو را سو خواندیاجابت آنچھ خدا م یدارد برا
 ]داشتن نماز است، كھ نشان ملّت استو برپاى[
فرق است بین  اریتر است در مبالغھ از [باب] "إفعال"، و بسامر فرمود بھ استجابت، چھ [باب] "إستفعال" شدید ن،یھم یبرا

ولي محال است کھ خدا استعانت خواھد  شان،یاز خدا در کارھا ندیجومي یاکوان یار ن،یھم ی"استخراج" "اخراج". و برا
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باب  نیدر ا ن،یھم یباب. برا نیالفاتحة) از ھم 1:5" (َو إِیَّاَك نَْستَِعینُ " م،یکھ بگوِ  راتعالى تعلیم فرمود ما  ی. خدایاز مخلوق
خاطر، و  نیده خود را بھ ھمام)، و مقّدم داشت ارا" (نماز گزار! عزم وصال تو کردهِصْل! فَقَْد نََوْیُت ِوصالََك!فرمود، "

خاطر، آن را نیّت قرار داد، نھ  نیاوست با تو. بھ ھم وصلتدر وصلت، آن عین  یفرمود، "نماز گزار!" پس، چون بکوش
 (پایان نقل) عمل.

د، فرماینسوره مبارکھ مائده بحثي را نیز درباره "اجابت" و "استجابت" طرح مي 112در تفسیر آیھ  مرحوم عالمھ طباطبایي
 ، ص6ترجمھ تفسیر المیزان، جکھ در مالحظھ آن در کنار این بیان شیخ ابن عربي سودمند خواھد بود إن شاء هللا تعالی (

336 - 335( 
"اجاب" و" استجاب" این دو لفظ ھم در كالم هللاَّ مجید ھر جا استعمال شده بھ یك معنى بوده چیزى كھ ھست  و اما داستان

ى بیشتر است از استعمال" اجابت"،" استجاب" در حدود سى مورد و" اجابت" در حدود ده مورد استعمال" استجابت" خیل
 توان" اطاع" و" استطاع" را بھ آن قیاس نمود؟اند، با این حال چطور مىاستعمال شده

مورد منطبق  و اگر این دو كلمھ اجابت و استجابت بھ یك معنا استعمال شده براى این بوده كھ دو عنایت مختلف در یك
اند، نھ اینكھ معناى آنھا یكى بوده باشد. زیرا معناى اجابت این است كھ جواب از شخص مسئول تجاوز كرده و بھ سائل شده

 .برسد، استجابت اینست كھ مسئول خودش از خود مطالبھ جواب سؤال را نموده و خود را حاضر كند كھ جواب سائل را بدھد
 ) چنین آمده است:86 - 87 ، ص2ج( قاموس قرآن در

اجابت را كھ قبول كردن  .ھمھ در جواب عملى بكار رفتھ است كھ چھار بار آمده "جواب"تمام موارد استعمال قرآن جز كلمھ 
اِع ، "قول مثلھ كنند در واقع، قطع و پایان دادن بسخن و خواست گوینده است خواه بفعل باشد یا بمعنى مي إِذا أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ

 .كندخداوند با اعطاء مطلوب سخن سائل را قطع مي البقرة)، 2:186" (َدعانِ 
معنى إجابت است و حقیقت آن مھیّا شدن براى جواب است ولى چون مھیّا شدن در اغلب ھ راغب گفتھ: گویند استجابت ب

 اند.از اجابت منفّك نیست، اجابت را استجابت گفتھ[موارد] 
ر "استجابت" درباره خداي سبحان در معناي مبالغھ بکار برده شود، باید بھ سبب عدم آمادگي دعاء در ھر صورت، اگر تعبی

تواند شاھدي بوده باشد بر این کند بوده باشد. حکایتي کھ در این روایت آمده است شاھدي ميکننده براي آنچھ درخواست مي
 برداشت:

 266، ص: 3الكافي، ج
ِ ْبِن ِسنَاٍن َعْن أَ  َجَماَعةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا ِد ْبِن ِعیَسى َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن فََضالَةَ َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ع أَنَّھُ َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ بِي َعْبِد هللاَّ

ِ  :قَالَ  ِ ص َمرَّ بِالنَّبِيِّ ص َرُجٌل َو ھَُو یَُعالُِج بَْعَض ُحُجَراتِِھ فَقَاَل یَا َرُسوَل هللاَّ ا فََرَغ قَاَل لَھُ َرُسوُل هللاَّ أَ َال أَْكفِیَك فَقَاَل َشأْنََك فَلَمَّ
ِ أَعِ  ا َولَّى قَاَل لَھُ یَا َعْبَد هللاَّ ِ ص ثُمَّ قَاَل نََعْم فَلَمَّ ُجودِ َحاَجتَُك قَاَل اْلَجنَّةُ فَأَْطَرَق َرُسوُل هللاَّ  )266، ص: 3الكافي، ج( نَّا بِطُوِل السُّ

ھایش یكى از حجره -صلّى هللاَّ علیھ و آلھ -روایت شده است كھ فرمود: در حالى كھ رسول خدا -علیھ الّسالم -صادق اماماز (
 كرد، مردى از كنارش گذشت. گفت: اى رسول خدا! آیا كمكت ندھم؟ فرمود: خود دانى.را تعمیر مى

بھشت! پیامبر صلّى هللاَّ علیھ و  جتت چیست آن مرد گفت:اكرم صلّى هللاَّ علیھ و آلھ كارش تمام شد، فرمود: حا رسولچون 
]. و چون برگشت، فرمود اى بنده خدا! ما را با طول سجود یارى آلھ ساكت شد و سپس فرمود: بلى [خوب چیزى است

 !)برسان
 -وگرنھ آن حضرتبود  -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -طول سجود آن شخص براي فراھم آمدن قابلیّت براي شفاعت رسول هللا

 در مقام شفاعت عظماء بود. -صلوات هللا علیھ
سوی هللا سبحانھ و تعالی ھمان با دعا و ذکر اسمای حسنای اوست. در مورد مراتب مختلف  بازگشتِ عروج و  مراتب دعاء: .4

اند خواندن خدا با اسماء دعا و ذکر، آراء بسیاری است، ولی ما در اینجا تنھا بدین بسنده می کنیم، بعضی از اھل عرفان گفتھ 
 حسنایش یا بھ لسان قال است، یا بھ لسان حال، و یا بھ لسان فعل. پس، دعاء را این سھ مرتبھ باشد.

فراوانی دارد، و این مصادیق نیز بر طیفی بسیار گسترده کشیده شده اند.  مصادیقمفھوم وقت  :و اذن دعاء وقت دعاء .5
ْن أَْلِف َشْھرٍ باشد بر اوقات دیگر، چنانچھ فرمود، "بعضی از این اوقات را شرافتی بی حّد  القدر)  97:3" (لَْیلَةُ اْلقَْدِر َخْیٌر مِّ

(شب قدر بھتر باشد از ھزار ماه). ھمھ اوقاتی را کھ خدای تعالی برای دعا و یاد خود معّرفی فرموده است  باید مغتنم شمرد 
وّجھ داشت کھ این اوقات نیز معانی مختلفی دارند و مراتبی متفاوت، کھ و حّق دعای در آن اوقات را اداء کرد، لیکن باید ت

ھر مرتبھ ایی در پایین رقیقتی است از حقیقت مرتبھ باالتر. از معصومین علیھم السالم روایت شده است کھ مھمترین روز 
روز نھم ذو الحّجھ در سال  باشد.  اّما باید توّجھ داشت کھ رقیق ترین مصداق روز عرفھبرای دعا کردن روز عرفھ می

قمری بھ حساب نجوم ظاھری می باشد، و مصداق برتر آن وقت عرفان و معرفت کامل عبد است بھ رّب خویش بھ نحو 
وجودی. پس، وقت را معانی و مراتب مختلفی، بعضی ذھنی و إعتباری و بعضی وجودی می باشند، بعضی مادی و بعضی  

 راتبی است در شرف، و شریف ترین قسم ھا وجودی و روحانی باشند. روحانی و معنوی، و ھر قسمی را م
 ، این سخن عبدالرحمن جامی در نقد النصوص:استدر ھمین إرتباط 
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و آن وقتى بود كھ بنده در دل خود رغبتى صادق و انشراحى و  ،ترزمانى است خاص كھ در آن زمان دعاء فاضلاعاء را د
و آن وقتى بود كھ  ،تركند. و سكوت را اوانى است معیّن كھ در آن اوان سكوت فاضل مشاھدهانفساحى و استیناسى بھ دعاء 

بنده در دل خود ھیبتى و تحّرجى و انقباضى و احتشامى در دعاء یابد. ایّوب صلوات الرحمن علیھ در حالت ابتالء و شداید 
و چون حالش مقتضى آن گشت،  سپرد.محنت و بالء ما دام كھ حالش مقتضى رفع بالء نبود، طریق مصابرت مى

] "فریاد رُّ ،[ربِّ نَِي الضُّ  ) بر آورد.األنبیاء 21:83(" أَنِّي َمسَّ
 از دو عالم نالھ و غم بایدش  ھا خوش آیدشنالم ایرا نالھ

 آن [حال] است کھ تو بر آن می باشیوقت ، گوییم ؟"چیست " وقتاین عربی نیز در فتوحات می گوید: اگر گویی، شیخ
 بھ گذشتھ و یا آینده.نظر بدون 

 موالنا در دفتر سوم مثنوي:
    در جھان یکھ ندارند اعتراض  روانآن ره یبشنو اکنون قصھ

    درندیم یو گاھ دوزندیکھ ھم  گرندیاھل دعا خود د ایاول ز
    کھ دھانشان بستھ باشد از دعا  ایز اول شناسمیم گرید قوم
    جستن دفع قضاشان شد حرام  رضا کھ ھست رام آن کرام از
    طلب کردن خالص دیکفرشان آ  خاص نندیبیھم یقضا ذوق در
 کبود یجامھ یمغکھ نپوشند از   گشود شانیبر دل ا یظن حسن

 نافات دارد؟آیا دعا با مقام رضا كھ از بلندترین مقامات صدیقین است م -فرماید: سؤالمى مدنىمرحوم سید على خان 
انگیزه آن حظّ نفسانى باشد ولى اگر نیایشگر عارف با¥ باشد و  كھبا رضا بھ قضاى الھى دارد  منافاتدر صورتى  -جواب

أَْستَِجْب  اْدُعوني" گیرد و دعاى وى براى امتثال امر الھى دربداند كھ ھیچ كارى بدون مشیت و خواست وى صورت نمى
ترجمھ عده الداعى و نجاح ( بدون آنكھ مقصودش حظّ نفسانى باشد منافاتى بین دعا و رضا نیست.و امثال آن باشد " لَُكمْ 

 )308، ص: 1الساعى، ج
دعاء در مکان ھای خاصی نزدیک تر است بھ إجابت، و تمام آنچھ در باب وقت دعاء، و معانی مختلف وقت،  مکان دعاء: .6

فتیم در باب مکان نیز صادق است. بعضی از مکان ھا مادی می باشند و طیفی بودن و برتری و شرافت اوقات بر یکدیگر گ
و بعضی روحانی، و بعضی شریف ترند بر بعضی دیگر. چنانچھ، سرزمین مّکھ مّکرم می باشد و بنای کعبھ معظّم، قلب نیز 

رسد، ھ ھای عنایت میمحّرم می باشد و  روح مشّرف. پس، این مکان ھا را جایگاه ھای مادی بدن شروع می شود، و بھ ساب
علیھ  -و بھ تمّکن در مقامات کشیده می شود تأثیری متناسب با ھریک بر دعاء. در زیارت حضرت سیّد الشھداء، امام حسین

َمِن  لسَّالُم َعلىأَلسَّالُم َعلى َمْن َجَعَل هللاُ الّشـِفآَء في تُْربَتِِھ، أَ "چنین آمده است،  -علیھ الّسالم -، در سالم بھ آن امام احرار-السالم
تِھِ  " (سالم بر آنکھ خدا ِشفاء را در تربت او قرار داد، سالم بر کسی کھ إجابت در زیر بارگاه اوست). و اْالِ◌جابَـةُ تَْحَت قُـبـَّ

امتداد قبّھ آن حضرت علیھ السالم از سر زمین کربالست تا عرش و فوق عرش. پس، آن درجات و مراتبی باشد مختلف در 
رف، و دعای ھر کس کھ در بخشی از این بارگاه گسترده از فوق عرش تا روی زمین کربال قرار گیرد، دعایش بھ قدس و ش

إجابت نزدیک باشد بھ میزان قربی کھ آن بخش بھ حّق تعالی دارد. شیخ الرئیس ابوعلی سینا را عادت بر آن بود کھ چون 
جد جامع شھر می رفت، و دو رکعت نماز می گزارد، برای حل امری نظری بر او مشکل می شد، و یا حاجتی داشت، بھ مس

مشکل خویش دعاء می کرد. مرحوم صدر المتألھین نیز گفتھ است کھ در بعضی موارد کھ مباحثی نظری برایشان دشوار 
را از خدا در قم مشّرف شدند و نمازی گزاردند و با دعاء، حّل آن مشکل  -سالم هللا علیھا -شده بود، بھ حرم حضرت معصوم

 تعالی درخواست کردند.
مگر برای  ، [و آن] نباشدبساطتی در منزلشیخ ابن عربی در فتوحات می گوید کھ مکان در نزد این طائفھ، عبارت است از "

است.  وق جالل و جمالکھ ف یمقامدر گذشتھ اند از آنھا  و رفتھ اند سوی مقامات و أحوال، و ھ بدارند  تحققکھ أھل كمال، 
 ای...تی است، و نھ ویژگیصفتیجھ، آنھا را نھ در ن

 
 حافظ:

 رندان جھان خواھد بود   ارتگھیکھ ز  ھمت خواه یبر سر تربت ما چون گذر
چنانچھ گذشت، دعاء می تواند یا بھ لسان قال باشد، یا بھ لسان حال، یا بھ لسان فعل. لسان فعل برتر باشد از  إظھار دعاء: .7

بکوشد در إصالح ھمھ این ألسنھ متناسب با اھمیّتشان و بھ قدر وسع و توان  بایدلسان حال، و آن برتر از لسان قال. داعی 
ردن، إستفاده از أدعیھ مأثور از معصومین علیھم السالم و صحیح و غیر خویش. یکی از بھترین طریق برای بھتر دعای ک

ملحون خواندن آنھاست، چھ آنھا نکات و لطایف فراوانی را در أدعیھ و مناجات ھای خویش رعایت کرده اند، و برای ھمین، 
ھ اند زیرا آنھا با مردم بھ قدر گفتھ شده است، أدعیھ مأثوره برتر از روایات و أحادیث است، کھ در آنھا با مردم سخن گفت

 عقول آنھا سخن می گفتند، ولی با خدا بھ قدر عقول خویش.
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ابن فھد حلی در کتاب ُعّدة الداعی إشکالی و پاسخی را آورده است بدین مضمون:  کھ ممکن است سؤال شود کھ بسیار  
چھ دلیل است. پاسخ آن است کھ خدای تعالی ، ولی إجابت می شوند. این بھ خوانندباشند کسانی کھ أدعیھ را صحیح نمی 

داعی را بھ قدر نیّتش پاداش می دھد، نھ با مالک خطاھایش در خواندن دعاء. تأیید این نظر روایتی است کھ شیخ کلینی 
ھ او کتاب خود کافی با سلسلھ سندش  از امام صادق علیھ السالم و رسول هللا صلی هللا و علیھ و آلھ و سلم نقل کرده است، ک

 ت فھم کنند".   عربیّ ھ آن را بر مالئكت خودش، و عجمیبخواند بھ قرآن من امت از عجمى (ص) فرمود، "مردی أ
این سخنی است حّق، و چھ بسیار، و چھ زیبا باشد بنده نقص ھای فراوان دعای خویش را ببیند و از خود و عمل خویش 

فعل إ ومین، در آخر بسیاری از أدعیّھ تعابیری آورده می شود نظیر، "مأیوس باشد، ولی بھ کرم و لطف حّق امیدوار. برای ھ
". ھر چند خدا أعجمیّت دعاء را بھ لطف و الكرم الخیر و ھل الجود وأنت أ ھل المغفرة وأ ھل التقوى وأھلھ فانك أنت أبى ما 

کرم خویش جبران می فرماید، شرط ادب آن است کھ انسان عمل و دعای خویش را در زیباترین و بھترین صورتی کھ 
برایش إمکان دارد بھ پیشگاه قدس إلھی بفرستد. یکی از اسرار دعا از زبان غیر جبران ھمین نقص باشد. در سنن ابی داود 

ِ َرُسواز  ُ َعلَْیھِ  َل هللاَّ ُجلُ "چنین نقل شده است کھ می فرمود، َوَسلََّم  َصلَّى هللاَّ  بِظَْھِر اْلَغْیِب قَالَْت اْلَمَالئَِكةُ آِمیَن وَ  ِألَِخیھِ  إَِذا َدَعا الرَّ
 ل آن باشد). " (چون مردی دعا کند برای برادرش پنھان از او، مالئکھ گوبند، آمین، و برای تو مثلََك بِِمْثلٍ 

 درخواست کرد: چنینحافظ نیز 
 ددار و از زبان تو تمنای دعایی  فاتحھ خواند نشین خسروا حافظ درگاه

 بگشایند دعا بس در بستھ بھ مفتاح  زدگان بھ صفای دل رندان صبوحی
 و موالنا در دفتر سوم مثنوی چنین آورد:

 وان صفاـاخواه ز ـخرو دعا مي  وش در دعاـو دم خـدارى تـر نــگ
 در دعاـواستن انـت حاجت خـوق  داـوسى خـا مـود بـرمــن فـر ایـبھ
 )گناه وـردی تــھ نکـانی کــا دھـب  و پناهــجيـن مـم ّهللا زمـیـكاى كل(

 گناه وـردی تــھ نکـی کـانــا دھـب  پناه جووسی ز من میـگفت ای م
 وانـخ رـان غیـدھت ما را از ـگف  دھان دارم آنــن نـوسی مـت مـگف

 کای الھ وانـخ ر برـان غیـاز دھ  گناه ردیــک ر کی ـیـان غــاز دھ
 اـدع آرد  اــو در روزھ  در شب  راـت رـھا م انـان کن کھ دھــآنچن
 خواه ذرـر باشد عـان غیـو آن دھ  اهـگن یــردستـھ نکـی کــانــاز دھ
 کن چابک و چاالکروح خود را   کن اکـرا پ ن ـویشتــان خــا دھـی

 پلید دـرون آیــدد بـــنـر بـت بـرخ  رسید ذکر حق پاکست چون پاکی
ھم چنین باشد، قرائت أدعیھ مأثوره از معصومین علیھ السالم، کھ پاک باشند از جمیع نواقصی کھ ممکن است دردعاھا و یا 

 مناجات ھای دیگران یافت شود.  
النمل) (آری، کسی   27:62" (أَمَّن یُِجیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َویَْكِشُف السُّوءَ تعالی می فرماید، " خدای إظھار إفتقار در دعاء: .8

ھست کھ جواب گوید مضطر را چون بخواند او را، و بر گیرد آن رنج را). ھر کس کھ در آسمان و زمین است، از او 
َماَواِت وَ درخواست دارد،" ُكلَّ یَْوٍم ھَُو " " و او نیز این درخواست ھمگانی را لحظھ پاسخ می گوید،اْألَْرضِ یَْسأَلُھُ َمن فِي السَّ

توزیع مدد و آنچھ بدان نیاز است با اّما خداوند بھ آنکھ درمانده تر است توّجھ بیشتری دارد زیرا  الّرحمن) 55:29" (فِي َشأْنٍ 
زودتر او را دریابد. مضطر درمانده و بیچاره ای باشد کھ ھیچ مالک إحتیاج است. پس، ھر کس محتاج تر باشد، نصرت خدا 

راه نجاتی برای خود نمی یابد. پس، او مستحق تر باشد بھ یاری از دیگران. باید توّجھ داشت کھ این إحساس إضطرار است 
ی در این جریان کھ مھم است. جریان امور بھ إقتضای حکمت إلھی شکل می گیرد، اگر قرار باشد خدای تعالی بھ نفع کس

صی بدین امر شایستھ تر است کھ از روی درماندگی و إضطرار، زبان صدق گشاید و رنج و ختصرفی جدید کند، آن ش
محنت خویش را با خدا در میان می گذارد، و از روی زیاده طلبی، و یا ھواھای نفسانی چیزی را درخواست نمی کند، بلکھ 

 و را بر این درخواست و دعا بر انگیختھ است.این نیاز مبرم اوست و بیچارگیش کھ ا
 موالنا، دفتر پنجم مثنوي:

 رـــیـقـد ای فــآی زاری وی ــم ســــرح  رــرا بگی زاریذار و ـزور را بگ
 ستا ویـــغ آنِ   ،دروغ ردِ ـــس زاری  ستا ویـتشنھ معن رِ مضطّ  زاری
 ستا پر ز رشک و علتشان درونْ کھ   ستا ی اخوان یوسف حیلتگریھ
 داـــل خـــضــرد فـــھ پــوی اشکستــس  رآور در دعاـــب ھ ـت اشکستـدس

کھ با را کیفیّت کوبیدن باب حضرت علیاء خدا بدانیم و نیازمندیم کھ معرفت کسب کنیم ما  دعاء کوبھ باب إحسان خداست: .9
 -و چنانچھ امام علی بن الحسین ورود بدان سعادت قصوی را بھ دست می آوریم. او خود ما را دعوت فرمود بھ دعاء،

ای است کھ بنده با آن بر باب إحسان و رحمت إلھی ، دعاء کوبھلقین فرموددر دعایی کھ بھ ابو حمزه ثمالی ت -علیھما السالم
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بر روی او  يکھ بنده اش بر باب اوست تا در با خبر سازد از این ،است عالّم الغیوبکھ ، را می کوبد تا خدای سبحان
اْلَكریِم َعنّى َواْقبَْل ِمنّى  َسیِّدى َعْبُدَك بِبابَِك اَقاَمْتھُ اْلَخصاَصةُ بَْیَن یََدْیَك یَْقَرُع باَب اِْحسانَِك بُِدعآئِِھ فَال تُْعِرْض بَِوْجِھكَ بگشاید، "

عاِء َواَنَا  ،اى آقاى من( (دعاي ابو حمزه ثمالي) "َمْعِرفَةً ِمنّى بَِرْافَتَِك َوَرْحَمتِكَ اَْرجُو اَْن ال تَُردَّنى  ما اَقُوُل فَقَْد َدَعْوُت بِھَذا الدُّ
پس با دعایش.  احسان تو، می کوبد بر باب او را پیش روى تو یشتنگدست تو است، در حالی ایستانده است  ر باببنده ات ب

كھ بازم  ھ این دعا تو را خواندم و امیدوارمبر مگردان و آنچھ گویم از من بپذیر زیرا من ب را از من آن روى بزرگوارت
 ...) تو دارمو رحمت  فت أآشنایى كاملى بھ و ر مگردانى چون

 چند حدیث در باب دعاء:  .10
 ) چنین آمده است:471، ص 2اإلسالمیة، ج -ط در کافي (

ُد ْبُن یَْحیَى َعْن أَْحَمَد ْبِن : بَاُب أَنَّ َمْن َدَعا اْستُِجیَب لَھُ  اِح َعْن ُمَحمَّ ِ ْبِن َمْیُموٍن اْلقَدَّ ِد ْبِن ِعیَسى َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ َعْن َعْبِد هللاَّ ُمَحمَّ
 ِ َجابَِة َكَما أَنَّ السََّحاَب َكْھُف اْلَمطَرِ قَاَل:  -ع -أَبِي َعْبِد هللاَّ َعاُء َكْھُف اْإلِ دعا غار إجابت است، چنانچھ ابرھا غار باران ( الدُّ

 رود از ابرھا.رود کھ در آنجا باشد، چنانچھ انتظار باران میرود، و انتظار میت سوی آن میإجاب). یعنی، باشندمی
 )296، ص 90بیروت، ج -بحار األنوار (ط  در

 ِ َ تََعالَى یَْعلَُم َما یُِریُد اْلَعْبُد إَِذا َدَعا َو لَِكْن یُ قَاَل:  -ع -َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ  .«1« ِحبُّ أَْن یَبُثَّ إِلَْیِھ اْلَحَوائِجَ إِنَّ هللاَّ
کند، و لیکن خواھد ھنگامي کھ دعاء ميداند آنچھ عبد مطفرمود: (ھمانا خداي تعالی مي -امام جعفر صادق_ علیھ الّسالم

 ھایش را گسیل دارد سوي او.)دوست دارد کھ حاجت
 ِ َعاءُ َال یَُردُّ اْلقََضاَء إِ  -ص -َو قَاَل َرُسوُل هللاَّ  .الَّ الدُّ

 کند قضاء را مگر دعاء.فرمود: رّد نمي -صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم -رسول هللا
اِدقُ  ً  -ع -َو قَاَل الصَّ َعاُء یَُردُّ اْلقََضاَء بَْعَد َما أُْبِرَم إِْبَراما  .الدُّ
 کند قضاء را بعد آن کھ سخت محکم شده باشد. فرمود: دعاء رّد مي -علیھ الّسالم -امام صادق

ِ قَاَل:  -ع -َعْن أَبِي اْلَحَسِن ُموَسى َعاَء َو الطَّلََب إِلَى هللاَّ َعاِء فَإِنَّ الدُّ َر َو قُِضَي فَلَْم یَْبَق إِالَّ  -َعزَّ َو َجلَّ  -َعلَْیُكْم بِالدُّ یَُردُّ اْلبََالَء َو قَْد قُدِّ
 ً ُ َو ُسئَِل َصَرَف اْلبََالَء َصْرفا  .إِْمَضاُؤهُ فَإَِذا ُدِعَي هللاَّ

کند بال را رّد مي -عّز و جلّ  -فرمود: بر شما باد دعاء کردن زیرا طلب نمودن از خدا -علیھما الّسالم -امام موسی بن جعفر
 حالي مقّدر شده باشد و بر آن قضاء رانده شده باشد، و باقي نمانده باشد مگر امضاء. در

 


