دين و اخالق

شرايط و موانع استجابت دعا

از :ا.ح.د ّري

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

دعا همچون بسياري از اعمال و عبادات داراي شرايط و موانعي است و در
صورتي به هدف استجابت ميرسد كه شرايط استجابت آن مهيا و يا مانعي در
راه استجابت آن وجود نداشته باشد .برخي از مهمترين شرايط و موانعي كه
براي استجابت دعا در آيات و روايات آمده است عبارتند از:

يكي از ش��رايط اس��تجابت دعا اين است كه
انس��ان در همه احوال ،اعم از حالت آس��ايش و
رفاه و يا س��ختي و مشقّت ،دست به دعا بردارد و
به درگاه خداوند راز و نياز كند.
در سوره يونس آمده است:
چون انس��ان به گرفتاري و محنتي رسد ،ما
را در حال خفتن يا نشس��ته و ايس��تاده بخواند
و چ��ون گرفتارياش را برط��رف كنيم گويي
اصلًا ما را براي گرفتاري كه به او رس��يده بود
نخوانده اس��ت .اين چنين براي اس��رافكاران
اعمالش��ان زينت داده شده اس��ت كه زشتي
عمل خود را درك نميكنند.
در روايات پيش��وايان بزرگوار اس�لام نيز به
مومنان سفارش كردهاند كه در همه حال به درگاه
خدا روي آورند و دس��ت به دعا بردارند ،از جمله
در روايتي از امام صادق (ع) فرمودند :كسي كه
بخواهد دعايش در حال سختي به اجابت رسد،
بايد در حال آسايش بسيار دعا كند.
ترك گناه

دعا از صميم قلب
از ديگر شرايط اس��تجابت دعا آن است كه
جديت چيزي را از خداوند بخواهد ،به
انس��ان با ّ
تعبيري ساده تر دل و زبان او در آنچه ميخواهد
هماهنگ باشد نه اينكه صرفا لقلقه زبان و اجراي
برنامه دعا باشد.
امام صادق (ع) در روايتي ميفرمايند:
هر گاه دعا كردي ،با دلت روي آور و آنگاه
گمان داشته باش كه حاجتت پشت در است
و در روايتي ديگر ميفرمايند :خداوند متعال
دعاي��ي را ك��ه از دل غاف��ل و بيخب��ر برخيزد
مس��تجاب نميكند و چون دعا ميكني ،با دل به
آن روي آور و سپس به اجابت آن مطمئن باش.
از اي��ن رو در آي��ات و رواي��ات متعددي به
تضرع و انابه و گريه در دعا سفارش شده است و
ّ
اگر حاجتي با اين حالت درخواست شود خداوند
آن دعا را زودتر مس��تجاب ميكند ،زيرا كسي
كه با گريه و رقّت قلب از خداوند چيزي بخواهد
واقع��ًا و با تم��ام وجود در پي به دس��ت آوردن
حاجت خود باش��د ،خداوند نيز درخواست اين
فرد را بيپاسخ نخواهد گذاشت.
روزي حالل
از ديگر ش��رايط عمده و مهم استجابت دعا،
كسب و روزي حالل است و خداوند دعاي فردي
را كه كسب او حرام باشد و يا خوراك و مال او از
حرام به دست آيد ،مستجاب نميكند.
امام صادق (ع) ميفرمايند:
اگر يكي از ش��ما خواس��ت دعايش قبول
شود ،خود را پاكيزه و حالل و از بدهي به مردم
خود را آزاد كند ،همانا خداوند دعاي بندهاي
را كه در شكمش حرام باشد و يا پيش او حقي
از مردم باشد قبول نميكند.
در روايت ديگري آمده است:
كسي كه يك لقمه حرام بخورد ،چهل شب
نمازش قبول نميش��ود و چه��ل روز دعايش
مستجاب نميش��ود و هر گوشتي كه از حرام
ميرويد ،آتش جهنم به آن س��زاوارتر است و
همانا مستحق اجابت دعا نيست.

پاسخ  :س��پردهگذاري در بان��ك به عنوان
قرض الحس��نه و ي��ا قرض گرفت��ن از آن به
صورت قرضالحس��نه اش��كالي ن��دارد ولي
قرض ربوي به طور مطلق از نظر حكم تكليفي
حرام اس��ت هرچند اص��ل قرض از نظر حكم
وضعي صحيح ميباشد.
دعا توام با حركت و تالش
شرط ديگر استجابت دعا اين است كه انسان
در پي دعا به دنبال تحقق آن كار نيز حركت كند
و اسباب و لوازمي را كه خداوند براي آن كار قرار
داده محقق س��ازد و اما اگر تنها دعا كند و از خود
حركت و تالش نش��ان ندهد خداوند دعاي او را
مستجاب نميكند.
عدم وجود مصلحت در اجابت دعا
يكي ديگر از داليل عدم استجابت دعا از سوي
خداوند اين است كه مصلحت دعاكننده يا ديگران
در استجابت دعا نيست .زيرا انسان از تمام مصالح
و مفاس��د امور اطالع ندارد ،چي��زي رابراي خود
خير ميداند و از خداوند آن را درخواست ميكند
درحاليكه در واقع آن چيز برايش شر است و چيز
ديگري را براي خود شر ميداند و از خداوند زوال
و نابودي آن را درخواس��ت ميكند درحاليكه آن
چيز براي او خير اس��ت .ق��رآن كريم در اين باره
ميفرمايد :چه بس��ا ش��ما چيزي را خوش نداريد
درصورتي كه آن چيز براي ش��ما خوب اس��ت و
چه بسا چيزي را دوست داريد درحاليكه آن چيز
براي ش��ما شر و بدي اس��ت و خدا ميداند و شما
نميدانيد .نمونه آش��كار اين موضوع سرگذشت
ثعلبه بن حاطب اس��ت كه نزد پيامبر اسالم(ص)
آم��د و با اصرار زياد از آن حضرت تقاضا كرد كه
براي وي دعا كند تا ثروتمند شود و با آن حضرت
عهد كرد كه در صورت ثروتمند شدن حقوق آن
را ادا كند ولي پس از دعاي آن حضرت و ثروتمند
شدن ،او نه تنها به عهد خود با پيامبر وفا نكرد بلكه
دست به انكار واجبات دين نيز زد!
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امام علي(ع)

يكي ديگر از شرايط استجابت دعا ترك گناه
اس��ت و به تعبير ديگر ،يكي از موانع اس��تجابت
دعا ،گناه و معصيت اس��ت .گناه باعث ميشود
دع��اي ف��رد باال ن��رود و محب��وس بماند.امام
باقر(ع) در اين باره ميفرمايند:
همانا بندهاي از خ��دا حاجتي ميخواهد و
خ��دا در نظر دارد دير ي��ا زود آن را برآورده
سازد ،ليكن آن بنده گناهي مرتكب ميشود،
پس خداوند متعال به فرشته ميگويد حاجتش
را برآورده مكن و او را از آن محروم ساز چون
خود را در معرض خشم من قرار داده و سزاوار
محروميّت من گرديده است.
به همي��ن دليل يك��ي از دعاهاي��ي كه اهل
بيت(ع) توصيه كرده اند ،بخشش گناهاني است
كه مانع استجابت دعا ميشود.
اميرالمومني��ن(ع) در دع��اي كمي��ل
ميفرماين��د :خداي��ا گناه��ان مرا ك��ه دعا را
محبوس ميسازد بيامرز.

احكام ربا

سؤال 1 :ـ اگر نظام بانكي ربوي باشد قرض دادن
به بانك از طريق سرمايهگذاري و يا قرض گرفتن
از آن چه حكمي دارد؟

برای رسیدن به بخشندگی باید از وجود خویش بگذری		

دعا در همه حال

پرسمان زند گي

