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 مقدمه 6

 

 مقدمه

مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی، وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

ص گیری از کارشناسان متخصعلمیه قم، مفتخر است در طی سالیان متمادی با بهره

ث، های قرآن و حدیو باتجربه و با رویکرد تخصصی در امر پاسخگویی، در رشته

پرسش از  هامیلیونم شرعی، کالم و اعتقادات، تاریخ، اخالق، مشاوره و احکا

سوی اقشار مختلف جامعه را پاسخ گفته است. بخش پاسخگویی مکتوب این 

لوب به پاسخگویی مط»ترین بخش پاسخگویی، با رسالت عنوان باسابقهمرکز، به

دار تولید محتوای غنی و منطبق با اصول علمی تحقیق در ، عهده«سؤاالت ویژه

باشد، که محصوالت متعددی در قالب کتاب و عرصه پاسخ به سؤاالت دینی می

 افزار ارائه کرده است. نرم

است که هر بخش حاوی « های دینیمجموعه پرسش و پاسخ»اثر حاضر بخشی از 

باشد. رویکرد بخش چند پرسش و پاسخ محدود، پیرامون یک موضوع معین می

رائه پاسخ مکتوب در تدوین این مجموعه رعایت اختصار در تعداد سؤاالت و ا

 باشد. جامع و مستند می

ضمن قدردانی از کارشناسان محترم بخش مکتوب، از تمام کسانی که در انتشار 

 شود. اند، تشکر و قدردانی میاین مجموعه نقش داشته

 بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه رئیس
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 نقش مصلحت در استجابت دعا .0

 پرسش:

رو برآورده  ییدر استجابت دعا به ما تذکر داده شد که خدا هر دعا شهیهم

ره. دا یما است و بهتر از ما به منافع ما آگاه رخواهیو خ میچون حک کنهینم

 کهیثعلبه رو استجابت کرد در حال یهست چرا خدا دعا نطوریاگر ا

 !ست؟یثعلبه به صالحش ن یدعا دونستیم

 پاسخ:

 :مقدمه

از مواهب را در صورت  یاست که برخ نیا یاله مانهیحک یهااز سنت یکی

ها محروم و بدون دعا از آن دیدعا و درخواست بنده به او مرحمت نما

ه تمام امور آگاهی دارد و خیر و بآفریدگار عالم هستی و چون  ماندیم

ها از او درخواستی کنند ، وقتی آنشناسدیم یخوبصالح بندگانش را به

ی انسان، هاخواستهو چون  سازدیباشد برآورده مچون به صالحشان 

ایی اجابت دعاه جهیدرنتنیست که به خیر و صالح او باشد،  گونهنیاهمواره 

 این سؤال. حال ردیگیمکه خالف مصلحت است، به نحو دیگری صورت 
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است که چرا مواردی از استجابت دعا )نظیر داستان ثعلبه( وجود دارد که 

 زیان شخص انجامیده است.به ضرر و  تیدرنها

 میقدنکته ت چندمقدمه به سراغ سؤال شما رفته و پاسخ آن را در قالب  نیا با

 :میکنیم

 نکته اول:

تا  57 اتیآ لیدر ذ ،یاز انصار است که داستان و یکی« بن حاطب ثعلبه»

 رىیاست که او مرد فق نیاست و خالصه آن چن شدهانیب« توبه»سوره  57

ى که برا خواستیم (ص)اسالم  امبریو از پ آمدیبود که مرتب به مسجد م

ه او ب (ص)اسالم  امبری. پدیاو دعا کند که خداوند مال فراوانى به او عطا نما

ست ا ادىینعمت کمى که بتوانى حقّش را اداء کنى بهتر از نعمت ز»فرمود: 

و  دیورزی، ولى او همچنان اصرار م«اداى حقّش را نداشته باشى ىیکه توانا

کند تمام حقوق آن را  تیکه اگر خداوند ثروتى به او عنا نمودیم ادیقسم 

نگذشت که ارث  زىی. چردناچار براى او دعا کبه امبریخواهد پرداخت و پ

ثروتمند شد. ولى  اریبس یو بعد از مدت کوتاه دیسرشارى به او رس

، مسئله زکات را به او گوشزد کرد، عهد خود (ص)اسالم  امبریپ کهیامهنگ

تنها از پرداخت حق الهى خوددارى نمود بلکه بر اصل را فراموش کرده و نه
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رد! اهل کتاب شم هیجز هیشب زىیحکم زکات خرده گرفت! و آن را چ عیتشر

(1) 

 :دوم نکته

ها، )به مصلحت از ناحیه خداوند در مسئله استجابت دعا و خواسته اِعمال

که انسان در  ییتمام دعاها رغمیرا از انسان منع کرده و عل یزیچ نکهیا

باز آن امر محقق نشود( از مصادیق رحمت و احسان بوده و  کندیحق آن م

این نه ، بلکه زمیردیگیو اتفاقی صورت نم وکتابحسابیرحمت الهی نیز ب

 رونیبا اعمال و رفتار خود فراهم کند. ازا ستیبایلطف را نیز انسان، م

نیست که رحمت الهی نسبت به همه بندگان و همه ادعیه به یک  گونهنیا

 باشد. شکلکیاندازه و به 

، این امر کنندیبسا برای برخی که شرّ خود را از خداوند طلب مچه

د. چراکه زمینه دریافت رحمت حق را و شرّ به ایشان وارد شو افتهیتحقق

در خود به وجود نیاورده باشند. همچنانکه خداوند در سنت استدراج خود، 

ها کسانی را با اموال و فرزندان فراوان مشغول داشته و منعی برای درخواست

تا غرق در گناه شده و به جهت  کندیو دعاهای نامطلوب ایشان، ایجاد نم

 اموال و»بمانند:  بهرهیبز نعمت هدایت و رحمت حق ااند رفتاری که داشته
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خواهد آنان را در این زندگى فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد؛ خدا مى

 (2).«کافرند بیرون رود کهیها عذاب کند و جانشان درحالآن لهیوسدنیا به

اِعمال مصلحت از ناحیه حق، مصداق رحمت خاصّه الهی است که  جهیدرنت

نشده، بلکه به فرموده قرآن کریم، انسان خود با رفتار و اعمال  شامل همه

« .است کینزد کوکارانیهمانا رحمت خدا به ن» :سازدیخود زمینه آن را م

(3) 

 :نکته سوم

ن بود که او ظرفیت ثروتمند شد شدهدادهبه ثعلبه هشدار  کهنیامطلب بعدی 

او اصرار ورزید و حتی گروهی از انصار را شاهد  شدهتیروارا ندارد؛ اما 

رخالف و ب کندینمگرفت که اگر پیامبر دعایش را مستجاب کند، خلف وعده 

 (4) ی پیامبر، رفتار خواهد کرد.نیبشیپ

بود و اجابت دعا از جانب خداوند، فرصتی  شدهتمامبنابراین، حجت بر او 

ا داشت؛ اما پس از ثروتمند بود برای بروز افکار و احوالی که ادعایش ر

یامبر که پ گذشتیمشدن، رفتار ثعلبه نشان داد که در باطنش همان چیزی 

. خداوند با اجابت دعای پیامبر و برآورده کردن خواسته دادیماز آن خبر 

ثعلبه، به او و دیگران نشان داد که خداوند و پیامبرش خیر و صالحشان را 
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هتر است در این زمینه به خیرخواهی خداوند و ب شناسندیمبهتر از خودشان 

ه هر ، اصرار نکنند و برسندینمی اخواستهو پیامبرش اعتماد کنند و اگر به 

 ادعا و وعده دروغینی تمسک نورزند.

آری، اجابت دعای پیامبر از سوی خدا، سبب گمراهی ثعلبه نشد، بلکه این 

یه علبه. داستان ثعلبه، شبی شد برای ظهور و بروز باطن ثانهیزماجابت دعا، 

 تیزهوشان از سؤاالتمعلم بر اساس  کندیمی است که اصرار آموزدانشبه 

 او در این امتحان داندیمو  شناسدیماو امتحان بگیرد در حالی که معلم او را 

و نزد مدیر  ورزدیمو شکست خواهد خورد؛ اما چون اصرار  شودینمقبول 

، کندیمو خواسته خودش را پیوسته تکرار  کندیمو سایر شاگردان گالیه 

تا بر او و دیگران روشن شود که این  ردیگیماز او امتحان  ناچاربهمعلم 

اصرار  قدرنیا، طاقت آن امتحان سخت را نداشت و نباید آموزدانش

خودش مقصر است و نباید معلم  آموزدانش. حال که مردود شده، دیورزیم

 را مقصر بداند.

 :هجینت

 نیا یبرا یشمولقاعده عام و جهان چیکه ه شودیشد روشن م انیازآنچه ب

که به مصلحت فرد باشد را  یوجود ندارد که تنها خداوند حاجت قتیحق
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عدم استجابت » ایو « اجابت مصلحت»مستجاب خواهد نمود، بلکه درواقع 

خداوند است که شامل  هیمیلطف و رحمت رح قیاز مصاد« خالف مصلحت

ل که با اعما گردندیمند منعمت بهره نیاز ا یها نشده و تنها کسانهمه انسان

گذریم ب نزد خداوند کسب کرده باشند. ییو صالح خود، وجهه و آبرو ستهیشا

ثعلبه خودش اصرار ورزید که در این امتحان سخت حضور یابد و  کهنیااز 

 دهشدادهبه او هشدار  نکهیبااخواهد شد و  پیروز حتماًبر این باور بود که 

بود که این امتحان برایش سخت است و شکست خواهد خورد، اما پیوسته 

بر آن اصرار داشت. حضور او در این امتحان، به خواست خودش بود و 

شکست او در این امتحان، به سبب باطن ناپاک و رفتار زشت خودش بود؛ 

 ست!را مقصر دان هاآنصیری ندارند و نباید بنابراین، خداوند و پیامبرش تق

 :کلمات کلیدی

 ثعلبه. یخدا، حکمت خدا، ماجرا یرخواهیدعا، استجابت دعا، خ
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طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی، قم، دفتر  .4

 .451-457ص ، 5ج ، ش 1354می، انتشارات اسال
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 انفعال الهی از دعای بندگان. 2

 پرسش:

از ادله صفات سلبی خداوند می فهمیم که که خداوند در هیچ وجهی دارای 

تغییر نیست. پس چگونه خداوندی که تغییر نمی کند در اثر دعای بندگان، 

ع یا نفبه بندگانش کمک کند و شرایط را در عالم برای موجودات یا ما ) به 

ضررمان( تغییر دهد؟! بسیاری از رفتارهای ما و خدا، کنش واکنشی است؛ 

چطور میگید خداوند انفعالی نسبت به ما ندارد و ثابت و صرفا فعال هست؟! 

 مگر هر تغییر و انفعالی نقص هست؟!

 پاسخ:

 مقدمه:

در حکمت و الهیات اسالمی، مستلزم اثبات دو نوع  الوجودواجبتعبیر به 

در مورد خداوند است: صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات ثبوتیه  صفات

ا ر هاآناز تمام صفات کمالی و مثبتی که خداوند به نحو کامل  اندعبارت

از صفاتی که به دلیل نقصان، از خداوند سلب  اندعبارتدارد و صفات سلبیه 

 ی. به باور محققان، برگشت صفات سلبیه، به صفات ثبوتشودیمو رفع 

ز ی خداوند را نیریرناپذییتغعدم انفعال، عدم تأثّر و  (1) است. الوجودواجب

 ی دانست که در کتب کالمی با عبارتتعالیبارباید یکی از صفات سلبیه 
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دلیل این سخن  نیترمهماست و  شدهیمعرف« خداوند محل حوادث نیست»

منجر به تغییر و  تیدرنهاکه انفعال و حلولِ حوادث در خداوند،  آن است

 (2) ی ذات حق خواهد شد و تغیّر در ذات حق نیز معنا ندارد.ریرپذیتأث

شما رفته و پاسخ آن را در قالب چند نکته تقدیم  سؤالبا این مقدمه به سراغ 

 :میکنیم

 نکته اول:

برای اثبات نقص بودن انفعال و عدم اتصاف این وصف به خداوند، در 

ده از و با استفا شدهانیبی بسیاری هااستداللی فلسفی و کالمی هاکتاب

ی ی مختلفی در نفهااستدالل توانیملوازم سلبی و اثباتیِ واجب تعالی، 

 تغییر از خداوند ارائه نمود:

یی که از طریق صفات ثبوتی واجب تغییرناپذیری او را نفی هااستداللالف( 

و اکملیت، وجوب،  از: استدالل از طریق صفات اتمیت اندعبارت، کنندیم

 ودالوجواجبخالقیت، نامحدود بودن، بسیط الحقیقه و استدالل از طریق 

، استدالل از طریق اتحاد ذات و صفات الجهاتعیجممن الوجودواجببذاته، 

 و استدالل از طریق محرک اولی.
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یی که از طریق سلب صفات نقصان به تغییرناپذیری خداوند هااستداللب( 

از: استدالل از طریق نفی اصل حدوث از خداوند، نفی  اندتعبار رسندیم

ی شر )خروج از سوبهحرکت در زمان، نفی حرکت در مکان، نفی حرکت 

فعل به قوه(، نفی قوه، نفی کثرت، نفی ماهیت، نفی سبب، نفی تقسیم و 

 (3استدالل از طریق نفی موضوع. )

 نکته دوم:

تصور شود که نوعی رابطه تأثیر و تأثّری  گونهنیاکه  شودیمآنچه سبب 

، در حقیقت تشبیه خصوصیات وجود داردمیان اعمال انسان و اراده الهی 

خداوند به خصوصیات انسانی بوده و تسری احکام انسانی به خداوند است. 

 یهاخواستهایم که نسبت به گونهنیا معموالً هاانسانما  گریدعبارتبه

و انفعال گشته و یا حتی ممکن است چنان احساساتمان دیگران، دچار تغیّر 

شود که به هر قیمتی سعی در برآورده ساختن حاجات دیگران  ختهیبرانگ

ی، عالتیبارذات  در خصوص اساساًچنین انفعالی  کهیدرحالداشته باشیم. 

با توجه به تمام دالیل عقلی و نقلی در این باب، معنا نداشته و قوّه ای در 

د، اعمال نیک یا ب واسطهبهجهت چنین انفعالی وجود ندارد تا بتوان خداوند 
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متصف به صفاتی چون لذّت، غم، غضب، شادی، رضایت و  قتاًیحقخدا را 

 امثال آن دانست.

 نکته سوم:

در متون دینی از رضایت و غضب خداوند نسبت به اعمال نیک  کهیهنگام

که کنایه از وقوع چیزی  یی استمجاز گونوعی  درواقع، شودیمو بد یاد 

 گریدعبارتبهاست که برای عبد خوشایند بوده و یا ناخوشایند باشد. 

خداوند راضی شد، این به معنای انفعال خداوند در  مییگویم کهیهنگام

عمل نیک نیست، بلکه به معنای فاعلیت خداوند  واسطهبهرضایت از عبد 

 سازدیمی وقوع چیزی است که زمینه شادمانی انسان را فراهم سازآمادهدر 

خداوند غضب کرده است، این به معنای فاعلیت الهی  شودیمو نیز اگر گفته 

در محقق ساختن رنج و عذابی است که موجبات سختی و دشواری انسان 

 .آوردیمرا فراهم 

 :دیفرمایمعالمه طباطبایی )ره( در تفسیر المیزان 

، معنایش این است که او با کندیم، خشم شودیمخدا راضى  مییگویماگر »

و نعمتش را  فرستدیمو بر او رحمت  کندیمعبد خودش معامله رضایت 

 ، معنایشکندیمو غضب  ردیگیمخشم  مییگویماگر  ؛ وداردیم اشیارزان
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، یعنى رحمت خود را از او کندیممعامله غضب  اشبندهاین است که او با 

 (4.«)سازدیمدریغ نموده، او را دچار عذاب و نقمتش 

 نکته چهارم:

خشمگین و شاد  قتاًیحقممکن است بپرسید: درست است که خداوند 

انه عمل انسان، نش واسطهبه، ولی همین مقدار تغییر در عملکرد الهی شودینم

 ر ساحت الهی است.ضعیف( د هرچندی )ریرپذیتأثنوعی از انفعال و 

ات صف»است این است که  شدهدادهیی که به این پرسش هاپاسخیکی از 

 :شودیمتقسیم « فعلی»و « ذاتی»صفات کمال( به صفات خدا )« ثبوتی

و حتى قبل از صدور  صفاتى است که عین ذات خداوند است« صفات ذات»

ودن، بودن، ابدى ب افعال از او، این صفات براى او ثابت بوده است، مانند ازلى

 علم و قدرت.

انجام فعلى از ناحیه آن ذات  بامالحظه، صفاتى است که «صفات فعل»امّا 

مى گوئیم خداوند خالق و رازق است،  مثالً، شودیممقدس بر او اطالق 

مخلوقى را بیافریند و روزى دهد بر او اطالق  کهآناین صفت، قبل از  مسلماً

 .شودینم
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« عین ذات خدا نیستند طبعاًو  هستند حادث درواقععل صفات ف»بنابراین 

مفاهیمى هستند در ذهن ما؛ آنچه در خارج وجود دارد،  هاآنو در حقیقت 

ما صدور این افعال را از ذات  کهیهنگامذات پاک خدا و افعال او است، 

، به تعبیر علماى بزرگ این صفات را در ذهن خود براى او مینیبیمپاک او 

 (7) .میکنیمانتزاع 

 (1)«رضایت خدا از اوصاف فعلیه او است، نه ذاتیه»با توجه به این بیان 

الهی از صفات فعل خداوند محسوب  غضببنابراین، صفاتی همچون رضا و 

یستند، و از آنجائی که عین ذات خدا ن اندحادث درواقعو  شوندیم

و درباره خدا به معنی  شودینمموجب تغییر در ذات پاک الهى  وجهچیهبه

 .باشندیمثواب و عقاب دادن به دیگران( خارجى )آثار 

 :ندیفرمایم بارهنیدرا( السالمهیصادق )علامام 

 چیزى آنکهیبرضاى او پاداش دادن او است و خشمش کیفر کردن او، »... 

در او تأثیر کند و او را به هیجان آرد و از حالى به حالى بگرداند، زیرا این 

 (5«)از صفات مخلوق درمانده و نیازمند است.
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 نکته پنجم:

به این پرسش داد این است که فیض و عنایت الهی  توانیمپاسخ دیگری که 

 ته و همچونبه نحو دائمی و مستمر از همان ابتدا در عالم هستی جریان داش

، تمام وجوه و ابعاد نظام هستی را فراگرفته است. قوانینی ریناپذتخلفقانونی 

که ثابت بوده و این انسان است که باید نسبت خود را با این قوانین و نوامیس 

 مشخص سازد.

آورده  به وجودحال اگر کسی عمل نیکی انجام دهد، در خود قابلیتی را 

است که زمینه را برای جریان فیض الهی در زندگی خود فراهم آورده و 

. نظیر خورشید که همواره کندیمی الهی هانعمتخود را مستحق دریافت 

و این انسان است که باید با اعمال نیک، صدقات، ادعیه و ...  تابدیم

 و ؛ز کندقلبش را برای وارد شدن نور خورشید، با خانهکیتاری هاپنجره

 این همان معنای استجابت دعا است.

عمت و نور ن شدهبسته هاپنجرهروشن است که در صورت تحقق کار بد، این 

 ودشیمبا این بیان روشن  جهیدرنت. دهدیم نغمتجای خود را به تاریکی 

که هیچ تغیّر و انفعالی برای خداوند نیست و هر چه هست از ناحیه ماست. 
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این در را به روی خورشید رحمت خداوند بگشاییم و یا  میتوانیمماییم که 

 ببندیم ولی فیض الهی همواره مستدام و فراگیر است. کامالًآن را 

 هر چه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست

 (7) ستینورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه 

 نکته ششم:

د بر اساس ، این است که خداونشدهدادهپاسخ دیگری که به این پرسش 

یی را قرار داده است هاسنت، در نظام عالم داندیمیی که هاحکمتمصالح و 

، قوانین و قراردادهای رایج در ساختار عالم و در میان هاسنتو این 

. یکی زندیممخلوقات است که کامل و احسن بودن این نظام عالم را رقم 

ی الهی آن است که نظام عالم را طبق اسباب و علل مقرر نموده هاسنتاز 

است. وجود اسباب و مجاری معین در جهت تحقق مقاصد و امور گوناگون 

 :دیفرمایمعالم است. امام صادق )ع( 

 (5) ؛«ابی اهلل أن یجری االشیاء اال باألسباب»

 .دسازیمخداوند امور و اشیا را تنها از طریق علل و سببش جاری 

شخص دعا کرده و یا  کهیهنگامی چون جناب مالصدرا معتقدند افالسفه

، تغییر و انفعالی در حضرت حق صورت دهدیمکار نیکویی را انجام 
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ی فیض هستند که در این میان منفعل شده و از هاواسطه، بلکه این ردیگینم

 .رندیپذیم ریتأثاحوال زمینیان 

ل شدن مراتبی برای الوهیت، معتقد است توضیح مطلب آنکه مالصدرا با قائ

ی مرتبه، بندگانی ملکوتی دارد که هاآسمانکه خداوند در طبقات ملکوت 

. این مخلوقات افعالشان طاعت حـق شودیمی نفوس نامیـده مرتبه هاآن

. اینان خداوند را دهندیماو انجام  فرمانبه، دهندیمبـوده و هرچـه انجـام 

 ا،. زیرکنندینماز افعـال، اراده، خـواطر و خواست دل سرپیچی  کیچیهدر 

ی مخالفت داشته تعالحقدر نفسش هیچ خواسـتی کـه بـا خواسـت  که

 (11ی فـانی اسـت. )تعالحقی ارادهدر  اشارادهباشد، وجود ندارد، بلکه 

ط وسای ،شودیمو یا عمل نیکی انجام  افتهیتحققدعایی  کهیهنگام جهیدرنت

فیضی که در نظام هستی همچون نفوس فلکی و یا نفوسی که در عالم مثال 

هستند، به جهت داشتن قابلیت انفعال، نسبت به آن متأثّر شده و فیض الهی 

. فیضی که در حقیقت از جانب خداوند از دهندیمرا در زندگی فرد جریان 

ک ن و اعمال نیو منتظر شنیدن دعای بندگا اندکردههمان ابتدای امر دریافت 

 کهییازآنجا ؛ واز ایشان هستند تا این فیض را به اذن ازلی الهی جاری سازند

خداوند بوده و این امر به خواست و اراده ازلی  تیدرنهامنشأ این فیض 
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حضرت حق صورت گرفته است، در متون دینی، به نحو مجاز به خداوند 

میان برای خداوند حاصل  هیچ تغییر در این کهیدرحالاست  شدهدادهاسناد 

 فیض و نفوس سماوی است. طیوسانشده و همه تأثّر، انفعال و تغییر، از آنِ 

(11) 

 نتیجه:

 که شودیمنتیجه  گونهنیابیان شد  ازآنچه

 ، به براهین گوناگون عدم انفعال الهی ثابت است.اوالً

با حاالت انسان نبوده و در  سهیمقاقابلدوم اینکه، خشم و رضایت الهی 

و یا نعمت برای بندگان است، نه تغییر در ذات  نغمتحقیقت به معنای تحقق 

 خدا.

ل در ناحیه صفات فع توانیمسوم اینکه، تغیّر و تأثر در خصوص خداوند را 

، عین صفات فعل چراکهالهی دانست که البته منتج به تغیّر در ذات نیست، 

 .دیآینم حساببهذات حق 

چهارم اینکه، فیض الهی از روز ازل، ثابت و جاری است و این انسان است 

. دیگشایمی زندگی خود را به روی آن هاپنجرهکه با اعمال نیک و دعا، 
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انفعالی صورت  گونهچیه، در هنگام اجابت دعا از سوی خداوند، رونیازا

 نگرفته است.

جناب صدرا، آنچه در  پنجم اینکه، بر مبنای اندیشه فیلسوفانی همچون

ی فیضی همچون نفوس سماوی طیوسا، شودیم متأثرهنگام دعا و مانند آن 

 ،اردارندیاختهستند که به اذن و اراده حق، فیض خداوندی را که از ازل در 

 و این تغیر از ناحیه خداوند نیست. دهندیمدر زندگی انسان جریان 

 کلمات کلیدی:

 صفات الهی، رضایت الهی، خشم الهی.انفعال خدا، تغییرپذیری خدا، 

 :هانوشتیپ

حمود محمد، جمیل، الفوائد البهیة فی شرح عقائد اإلمامیـة، الطبعـه الثانیـه، بیـروت،  .1

 .235 ، ص1 ، جق 1421األعلمی،  مؤسسه

مام اإل مؤسسهعالمه حلى، حسن بن یوسف، تسلیک النفس الى حظیرة القدس، قم،  .2

 .177 ، صق 1421الصادق، 

متقی فر، سعید، براهین تغییرناپذیری خداوند در الهیات اسالمی، مجله قبسات، سال  .3

 .ش 1357، پاییز 21
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ید ، مترجم: موسوى همدانى، سطباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن .4

، ج ش 1354مدرسین حوزه علمیه قم،  ، قم، دفتر انتشارات اسالمى جامعهمحمدباقر

 .711، ص 5

ش، چاپ نهم،  1371مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه،  .7

 .323، ص 4ج 

ید ، مترجم: موسوى همدانى، سطباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن .1

، ج ش 1354مدرسین حوزه علمیه قم،  ، قم، دفتر انتشارات اسالمى جامعهمحمدباقر

 .711، ص 5

ءٍ یَتَدَاخَلُهُ فَیُهَیِّجُهُ وَ یَنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى ضَاهُ ثَوَابُهُ وَ سَخَطُهُ عِقَابُهُ مِنْ غَیْرِ شَیْفَرِ»...  .5

، چاپ چهارم، ق 1415)کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، اإلسالمیة، ...« حَالٍ 

 (.1، حدیث «لِ وَ سَائِرِ صِفَاتِ الْفِعْلالْإِرَادَةِ أَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْ»، باب 111، ص 1ج 

حافظ شیرازی، محمد، دیوان اشعار، تصحیح قاسم غنی و محمد قزوینی، تهران، نشر  .7

 51لقمان، ]بی تا[، غزل 

، ص 1ج ، چاپ چهارم، ق 1415کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، اإلسالمیة،  .5

173. 
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و  انیسابنینش از منظر سه فیلسوف )ساجدی، علی محمد، تأثیر دعا در نظام آفر .11

شماره ، 14دوره مالصدرا و عالمه طباطبایی(، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، 

 .ش 1353 زمستان ،4

 تقریرات درس کالم و فلسفه، استاد حشمت پور: .11

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/heshmatpour/qa/57/5

71115/ 
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 برکتتاثیر دعا بر کار و . 3

 پرسش:

 زیچهمهو تالش، به  باکار صرفاًو  چطور میشه که دوستانم بدون دعا

؟! رسمینم، به اونجا خوانمیمو هم دعا  کنمیمرسیدند، اما من هم تالش 

خیلی هم بابرکت هست و پول روی  کهیدرحالمیگن مال اونها برکت نداره؛ 

پول میاد! در سطح جهانی هم همینطوره. اونهایی که کافرتر و پلیدتر هستند، 

همیشه  انمؤمن؛ اما رندیگیمبیشتر پول و قدرت دارند و برای کل دنیا تصمیم 

 هاالساین  همهنیا! زنندیم وپادست، بلکه در فقر و مشکالت ترندفیضع

 ییری در معادالت جهانی ایجاد نشد!دعا کردیم؛ اما تغ

 پاسخ:

 مقدمه:

دینی جامع و کامل معرفی شده است که همواره سعی  عنوانبهدین اسالم 

یعنی در امور ؛ دارد حالت متعادلی میان ظاهر و باطن امور را حفظ کند

زندگی همان مقدار که به امور ظاهری و مادی توجه دارد، بر امور معنوی 

ضامن سعادت و کمال دنیایی  همدارد و این دو را در کنار  دیتأکو باطنی نیز 

و قوانین ثابت و  هاسنت. از سوی دیگر خداوند داندیمو اخروی انسان 
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 این قوانین رخ بر اساستغییری در دنیا قرار داده که امور دنیا  رقابلیغ

ج ( و خداوند ابا دارد که امور جهان را در خار1) افتدیمو اتفاق  دهدیم

( یعنی خداوند متعال، تمام 2و قوانین پیش ببرد. ) هاسنتاین محدوده این 

نظم و حکمت خاصی تدبیر کرده و برای هر  بر اساسامور این جهان را 

است که رسیدن به هر هدف،  قرار دادهها و اسبابی ای، علتپدیده و واقعه

  .جز از طریق علل و اسباب آن ممکن نیست

 :شودیمقدمه، برای پاسخ به پرسش حاضر، نکاتی تقدیم با عنایت به این م

 نکته اول:

یکی از قوانین موجود در دنیا، آن است که هر کس نتیجه تالشی که در دنیا 

را ببیند، حال چه این کار را برای رضای خدا انجام داده باشد و یا  کندیم

زدی و دخیر و یا حتی کار خوبی باشد و یا عملی ناپسند. اگر کسی برای 

- و مالی را ندیبیمتقلب، زحمت بکشد و تالش کند، نتیجه کار خود را 

و کسی هم که از راه صحیح و حتی به  آوردیم به دست -ناحقبهاگرچه 

 شودیمنیت رضای خدا در پی روزی حالل است، به نتیجه تالش خود نائل 

لید، ی پهاانسانی از ثروت توجهقابل. بخش کندیمو مالی مشروع را کسب 

نه به سبب لطف و برکت و رحمت خاص خدا، بلکه به سبب غارتگری و 
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است. درست است که از نگاه قانون و شرع، شخص اول  هاآنرباخواری 

قوانین حاکم بر دنیا او نتیجه تالشی را که  بر اساسو مجرم است اما  کارگنه

وز مجازات گردد و یا در ر اگر او به دام قانون بیفتد باید بله. ندیبیمکرده 

قیامت و یا حتی در دنیا باید برای گناهی که کرده تقاص پس بدهد، اما 

ه ی که انجام داده، به نتیجباکار، قانون دنیا این است که او متناسب هرحالبه

 (3) دلخواهش برسد.

 نکته دوم:

ی دنیایی موجب حرکت در مسیر صحیح و رسیدن به هاتالشدعا در مسیر 

 دعا بعد از اقدام انسان به سعی گریدعبارتبهقت و مطلوب واقعی است. حقی

ی انسان در مسیر صحیحی هاتالشکه زحمات و  شودیمو تالش، باعث 

لهی ی از فیوضات اریگبهرهقرار گیرد و انسان را به برای رسیدن به کمال و 

ز ا شود که برای رسیدن به هدفمهیا کند. همچنین دعا وقتی مستجاب می

راه فراهم آوردن اسباب و علل آن، تالش کنیم و از خداوند متعال در جهت 

ها مدد ها و کوششکمک و یاری هر چه بیشتر و به نتیجه رسیدن تالش

 (4بگیریم. )
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در جهان نیست، بلکه دعا در تعامل با سایر  مؤثر، دعا تنها علت گریدانیببه

ند بود. در هر رخدادی، با برآی خواهد رگذاریتأثعلل فیزیکی و متافیزیکی، 

علتی  ی که گاهیاگونهبهمجموعه علل متافیزیکی و فیزیکی روبرو هستیم 

یا علتی به جهت عدم شرایط مناسب، ما  شودیمعلت دیگر  ریتأثمانع از 

. برای مثال، آتش سوزاننده پنبه است اما گاهی رساندینمرا به نتیجه مطلوب 

 توانیمکه توسط آتش سوخته شود. آیا  شودیمرطوبت پنبه، مانع از این 

در مورد دعا هم به همین شکل  گفت، آتش خاصیت سوزانندگی ندارد؟!

است. گاهی دعا به جهت وجود موانع یا نبود شرایط الزم، به سرانجام 

ت. ا آن اسشرایط استجابت دعا، عمل متناسب ب نیترمهم. یکی از رسدینم

 کندیمالداعى بال عمل کالرامى بال وتر؛ کسى که دعا » به تعبیر امام علی )ع(:

، مانند آن است که بى چله کمان تیر کندینمو به دنبال آن تالش و عمل 

( اگر دعا و عمل مناسب با آن انجام شود، خداوند به کار و 7. )«اندازدیم

و در کسب ثروت و موفقیت کار، فزونی و قوت  دهدیمکوشش ما برکت 

 .بخشدیم
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 نکته سوم:

همواره توسط خداوند مورد  مؤمنانبه این نکته هم توجه داشته باشید که 

و مشکالت در زندگی  هاشکست. برخی از رندیگیمابتال و آزمایش قرار 

با چیزی  شماراقطعاً همه »است:  گونهنیهماز  دهدیمرخ  مؤمنانکه برای 

کنیم؛ ها، آزمایش میهو کاهش در مال ها و جان ها و میو از ترس، گرسنگی

 (1.« )استقامت کنندگانبه  دهبشارتو 

سنتی  ،ابتالقانون و سنت الهی آزمایش و  اگرچهکه  کندیم دیتأکخداوند هم 

که ادعای ایمان به خدا دارند، برای  مؤمنانعمومی و برای همگان است اما 

باید مورد آزمایش قرار گیرند  حتماًمشخص شدن خلوص و عیار ایمانشان 

بگویند: ایمان  کهنیهمآیا مردم گمان کردند »و جایگاه خود را بشناسند: 

( و البته 5« )!شوند و آزمایش نخواهند شد؟آوردیم، به حال خود رها می

با صبر و استقامت، سربلند بیرون بیایند، خداوند  هاشیآزمازمانی که از این 

 بسیار عظیم داده است. بشارت پاداشی هاآنبه 

 نکته چهارم:

های مادی ازجمله سالمتی گاه خداوند با افزایش نعمت کهنیامطلب بعدی 

خواهد چند روزی به آنان مهلت و ثروت به سرمستان و مرفهین طغیانگر می
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ها را به شکل کامل فراهم سازد که به این دهد و زمینه عذاب و نابودی آن

 شود.ه میگفت« استدراج»سنت الهی 

زودی آنان را از جایی که آن را درک به»فرماید: خداوند در قرآن می

 دهیمافکنیم و چند روزی به آنان مهلت میکنند به عذاب و هالکت مینمی

کس را قدرت فرار از آن شده و هیچکه همانا مکر و عقاب ما متین )حساب

 (7.«)هستنیست( 

دهد و علیه خدا تن به عبادت نمیشود و وقتی انسان از خداوند دور می

دهد تا با ها را در اختیارش قرار میشورد، گاهی خداوند تمام نعمتمی

کند که در ها از خدا دورتر شود، اما شخص فکر میاستفاده از این نعمت

نعمت غرق است و لکن این عین غرق در عذاب بودن است. قرآن کریم 

ها ن مایه اعجاب تو گردد و این برای آنمبادا اموال و اوالدشا»فرمایند: می

ها را در دنیا عذاب کند و وسیله آن آنخواهد بهنعمت نیست بلکه خدا می

 (5«)که کافر باشند.جانشان برآید درحالی

 نتیجه:

است  ناشدهبقوانین ثابت و اسباب و مسببات  بر اساساینکه دنیا  سخنکوتاه

 حالنیدرعند، نتیجه آن را خواهد دید. و هر که در دنیا و با هر نیتی تالش ک
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یکی از همان علل و اسباب، دعاست که خداوند آن را قرار داده که انسان 

ی از آن، از خداوند بخواهد که مسیر صحیح ریگبهرهبعد از کار و تالش، با 

صرف دعا کردن بدون تالش و  رونیازای را در پیش او قرار دهد. پرروزو 

و باید برای رسیدن به هدف، تالشی مضاعف  کندینمت یا تالش محدود کفای

داشت. خدا نیز بر پایه دعا به زندگی و کار انسان برکت عطا کرده و سرمایه 

ی هاانسانخودتان در بازار کار و سرمایه  حتماً. شودیم دوچندانانسان 

همین نکته، از  بر اساسکه در حال حاضر و  دیشناسیممتدین زیادی را 

ی در زندگ هایناکاممکنت مالی بسیار خوبی برخوردارند. البته برخی از 

به سبب آزمایشات الهی باشد که با صبر و استقامت و مقاومت  تواندیم

خارج شد و خداوند نیز پاداش صابران را که  سالمتبه هاآناز  توانیم

 وعده داده به انسان عطا خواهد کرد.

در مورد مناسبات سیاسی حاکم بر عالم هم صادق است و  مسئلههمین 

ایگاه ج توانندینمبا دعا  صرفاًهیچ قوم و ملتی بدون کار و تالش و  عتاًیطب

 ممتاز در نظام موجود در دنیا داشته باشند.

 کلمات کلیدی:

 دعا، تالش، استجابت دعا، برکت، استدراج.
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 اصرار بر دعا .0

 پرسش: 

فرمودند در دعا کردن پافشاری کنید و اینقدر در بزنید تا این در باز شود و 

حاجت خود را بگیرید. جایی دیگر گفته شده در دعا پافشاری نکنید شاید 

کنیم از خداوند صالح نباشد. مانده ام اصرار کنم یا نه؟ ما وقتی دعا می

ر به و اگ ندا اجابت کر مانیکنیم به خیر وخوشی سالمتی دعادرخواست می

صالح نیست به صالحمان کند. آیا اینگونه دعا کردن خوب است؟ ضرر 

 کرد؟ مینخواه

 پاسخ:

 :مقدمه

 می خداوند از درخواست و کردن دعا انسان، برای ابزار ترین بخش امید

 یضف منبع ترینبزرگ با تواند می انسان که است دعا پرتو در چون. باشد

 این بد؛یا نجات کسیبی و تنهایى از و کند برقرار صمیمانه ارتباط هستى

: جمله از است شده اشاره آن به روایات در که است آدابی دارای ارتباط

 بردن امن فرستادن، صلوات تعالی، حق ستودن و تمجید گفتن، اهلل بسم»

 هیچ روایات، اساس بر ؛...و دعا در اصرار همچنین و دعا در خود خواسته
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 عاد بر اصرار به توصیه بلکه نداریم، دعاکردن در تداوم و اصرار در منعی

 داریم. نیز

 گردد:بعد از مقدمه فوق نکاتی در پاسخ به سؤال شما بیان می

 امابر خواستن، در است الزم دارد، عطا و بخشش امید بزرگی، از که کسی

 قدرت که است مقامی تنها تعالی، و تبارک خداوند. دهد خرج به اصرار و

 از یکی همین خاطر به دارد را بندگانش تک تک حاجات نمودن برآورده

 از حاجت خواستن و دعا در بنابراین. است "الحاجات قاضی" الهی اسمای

 رزیدو اصرار باید بلکه باشد انگاری سهل و مسامحه باب از نباید پروردگار

 کار هبلک ندارد گناهی تنهانه دعا، بر اصرار و پافشاری لذا. نمود پافشاری و

 یهعل اهللصلی) اسالم پیامبر. دارد دوست را آن خدا و است خوبی بسیار

 فِی فَأَلَحَّ حَاجَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ طَلَبَ عَبْداً اللَّهُ رَحِمَ: » است فرموده( وآله

 پافشاری آن بر و دارد حاجتی و طلب او از که را ایبنده خداوند( 2)الدُّعَاءِ؛

 دعا، بر پافشاری و اصرار بنابراین، «دهدمی خویش رحمت مورد کند،می

 .است نیکو

 هاینک بر عالوه دعا، بر اصرار(السالم علیهم)بیت اهل روایات از برخی در

 جرىه عقبة بن ولید. بود خواهد دعا استجابت ساز زمینه بلکه بوده مطلوب
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 ؤْمِن مُ عَبْدٌ یُلِحُّ الَ اَللَّهِ وَ: » فرمودند السالم علیه باقر حضرت شنیدم: گوید

 در اىبنده هیچ سوگند بخدا( 3)لَهُ؛ قَضَاهَا إاِلَّ حَاجَتِهِ فِی جَلَّ وَ عَزَّ اَللَّهِ عَلَى

 را حاجتش اینکه جز نکند جل و عز خداى بدرگاه اصرار و پافشارى دعا

  .برآورد

 إِنَّهفَ الطَّلَبِ، فِی أَلِحَّ: » فرمودند( السالمعلیه) صادق امام بارهدراین همچنین  

 اصرار خود خواست و دعا در الْموْمِنِین؛ عِبَادِهِ مِنْ الْملِحِّینَ إِلْحَاحَ یحِبّ

 دکننمی اصرار خود دعای بر که مؤمنانی اصرار خداوند چراکه باش، داشته

 (.4)«دارد دوست را

 اند نموده توصیه بزرگان و علما از برخی چرا روایات، چنین وجود با اما

 خداوند از حاجت گرفتن در اینکه یا و. نخواهیم خدا از زوربه را چیزی که

 انتمصلحت به شما حاجت شاید که است این هم دلیلشان نورزیم؟ اصرار

 ابتاستج که شویم متوجه( قیامت روز)  مرگ از پس و آینده در اگر نباشد،

 دهنکر مستجاب را دعا آن که کنیم می شکر را خدا نبوده، ما خیر به دعا آن

  است؟

 پاسخ باید گفت: در
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 بزرگان، و علما منظور  چون گویند، می درست گروه دو هر و مطلب دو هر

 هنتیج بر ورزیدن اصرار و پافشاری عدم  واقع در دعا، در پافشاری عدم از

 اشدب داشته اصرار دعا هنگام در خود خواسته بر باید انسان پس. است دعا

 ثالً؛م. باشد نداشته اصرار مشخص، نتیجه همان یا ظاهری استجابت بر اما

 رب کردن دعا از دست و شده ناامید نباید شود،نمی اوالد صاحب که شخصی

 ندک عطا صالح فرزند او به خداوند تا کند دعا عمر آخر تا باید بلکه دارد،

 این اهرظبه اینکه از و نکند؛ پافشاری و اصرار آن نتیجه و استجابت بر اما

 ردهافس و نشده الهی رحمت از ناامید و نکرده تابیبی شودنمی برآورده دعا

 (7نگردد )

 صرارا منظور نکنید، پافشاری و اصرار دعا در شود می گفته که آنجای پس

 ام صالح به نتیجه آن است ممکن چون. است خاصی نتیجه به وصول در

 ر خَیْ هُوَ وَ شَیْئاً تَکْرَهُوا أَنْ عَسى: »است آمده کریم قرآن در نباشدچنانکه

 بساچه ؛تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ لَکُمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَیْئاً تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَکُمْ

 چیزى یا و است؛ آن در شما خیرِ آنکهحال باشید، نداشته خوش را چیزى

 اشم و داندمى خدا و است؛ آن در شما شرِّ آنکهحال باشید، داشته دوست را

 جتحا به نرسیدن و نتیجه، بر اصرار و پافشاری اثر در یا و(. 1)«دانیدنمى

 .گردد الهی درگاه از ناامید و افسرده شخص
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 هک است این منظور شده، آن بر اصرار و دعا به توصیه روایات در پس اگر

 تأثیر و است عبادت مخ دعا زیرا بخواهید، خدا از فراوان و کنید دعا زیاد

. است اجابت زمینه خود دعا بر اصرار و دارد انسان برای فراوانی معنوی

. است دعا ارزش به بردن پی و حقیقت به توجه دارد اهمیت دعا در آنچه

 بی وجود با ارزش بی موجودی عاشقانه توسل و مناجات نوعی دعا چون

 و کرده پیدا ارزش ارزش، بی موجود مناجات، این پرتو در. است نهایت

 اگر(  5)دُعَاؤُکُمْ؛ لَوْلَا رَبِّی بِکُمْ یَعْبَأُ مَا.» گیرد می قرار تعالی حق توجه مورد

 اعتنایی و توجه چه شما به خدا نبود( شما توبه و زاری و ناله و) شما دعای

 توسل و دعا لذا. شود می نزدیک تعالی حق وجودی حقیقت به و «داشت؟

 اجاتح اینکه نه] باشد؛ نمی حاجت گرفتن برای ابزاری صرفا تعالی حق به

 عاد نفس بدانیم که است این مقصود بلکه[ نخواهیم دعا طریق از را خود

 خداوند از انسان دعا در.  است( 7) دعوت از دعا یعنی است عبادت کردن،

 و کند تجلی اش جالل و جمال صفات با او وجاندل در تا کندمی دعوت

 لخواهد نتیجه چه دعاکننده بنابراین بنشیند است خدا عرش که مؤمن دل به

 .است شده نزدیک خداوند به و کرده عبادت نگیرد چه و بگیرد
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 نتیجه: 

 و ستا متعال خداوند مطلوب دعا که گیریممی نتیجه شد گفته آنچه بر بنا

 است آمده روایات در که مطلوب است امری هم دعا در پافشاری و اصرار

 وقت و اخد برای کردن تکلیف تعیین نیست، پسندیده کردن دعا در آنچه امّا

 یدکرد معین شما که زمانی آن است ممکن چون است دعا برای کردن تعیین

 ماش مصلحت به نتیجه اصالً یا شود حاصل بعدازآن و نشود حاصل نتیجه

 ناامیدی و ناراحتی موجبات وقت تعیین این با شما و شود مستجاب که نباشد

 لکهب کنید؛ فراهم مشخص موعد در نتیجه به نرسیدن صورت در را خودتان

 داخ مقدرات به راضی همیشه دعا بر پافشاری و اصرار با همراه است بهتر

 .برسید حاجتتان به تا نکنید تعیین وقت خدا برای و باشید

 :کلمات کلیدی

 .بودن تسلیم نتیجه، بر اصرار دعا، استجابت دعا، بر اصرار

 :بیشتر مطالعه جهت منابع

 .تشکر احمد ،(موانع و شرایط) دعا استجابت

 .مطهری مرتضی معنوی، آزادی
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 :هانوشتپی

 .457 ص ،2 ج ش، 1317تهران، االسالمیه، دارالکتب کافی، اصول کلینی، شیخ .1

 همان، .2

 .همان .3

 1413 اول، چاپ ،(ع) البیت آل مؤسسه قم، اإلسناد، قرب جعفر، بن عبداهلل حمیری، .4

 .1 ص ق،

7. https://www.porseman.com/!11471 

 .211 آیه بقره، سوره .1

 .55 آیه فرقان، سوره .5

 ر،والنشالطباعهالصادقموسسه: تهران القرآن، غریب فی المفردات راغب، اصفهانی، .8

 .دعو ماده ذیل ،1375
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 رابطه نفرین و مشکالت .3

 پرسش:

صورت خیلی عجیبی با خدا بودم و نماز اول وقت من در دوران کودکی به 

خواندم و به نظر خودم توی فضای معنوی خاصی بودم در اون دوران ما می

کرد، من یک روز سر نماز یک همسایه ای داشتیم که من رو خیلی اذیت می

ایشون رو نفرین کردم و از خدا خواستم ایشون حتی دیگر نتواند راه برود! 

یشون یکباره فلج شد و دکترا به هیچ وجه دلیل فلج شدن مدتی نگذشت که ا

ایشون رو کشف نکردند! آیا امکان دارد نفرین من گرفته باشد و این بال سر 

این بنده خدا اومده باشد؟ من چند وقته عذاب وجدان دارم و اگر بخاطر 

نفرین من بوده من چه کار کنم؟ آخه ایشون اون موقع تازه اوایل نوجوانیش 

 و من نگرانم در حق ایشون جفا کرده باشم؟ بود

 پاسخ:

 مقدمه:

دعا به خیر و دعا به شر، که همان نفرین  .بر دو قسم است یطورکلدعا به

یا لعنت است. نفرین، به معنای دعای بد برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی 

یا چیزی است بنابراین نفرین نوعی دعا است که به ضرر شخص دعا شونده 

، دعا بر دو نوع است؛ مثبت که همان دعای معروف و گریدعبارتبه باشد؛
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شرایط  ،ولی برای مؤثر بودن ،و دعای منفی که نفرین باشد شده استشناخته

 .میکنیو ضوابطی دارد که در ادامه اشاره م

 شود:با توجه به مقدمه فوق نکاتی در پاسخ به سؤال شما بیان می

یک انسان در حق کسی دعای  شودیو عواملی که موجب م هازهیانگ .1 

حت حسب موارد، صلذا به ،شر بکند و او را لعن و نفرین نماید، متفاوت است

و عدم صحت نفرین و استجابت و عدم استجابت آن نیز فرق خواهد کرد. 

کسی را نفرین کند، هیچ محذور و اشکالی ندارد به  یزیستظلم زهیاگر باانگ

اندان و خ )ص(نسبت به کسانی که به پیامبر برخی زیارات ت در همین جه

از طرفی اعالن  هانیاین لعن و نفر .است شدهنیاند لعن و نفراو ظلم کرده

 ها برموضع و اظهار تنفر و بیزاری از دشمنان دین است تا چهره زشت آن

 نجهانیان معلوم شود و این خود یکی از محورهای اساسی ارتباطات در دی

عن و البته این ل، که در فروع دین از آن به تَبَرّی تعبیر شده باشدیاسالم م

در مورد کفار معاند چنین قرآن هم بلکه ،باشدینم هاارتیفقط در ز هانینفر

و لعنت کنندگان هم لعنتشان  کندیکافران را خدا لعنت م» :دیفرمایم

کسانی که کافر شدند و در حال » :دیفرمایدیگر م یی( و درجا1«).کنندیم

 .(2«)کفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد
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 یاهزهیاما اگر دعای بد و لعن و نفرین نسبت به کسی بر اساس انگ .2

و کینه و حسادت و سایر عوامل  موردینفسانی باشد و از روی بدخواهی ب

صواب است و اسالم هرگز آن طور یقین ناو امور نفسانی صورت گیرد، به

ناحق ر به، اگکندییعنی شخصی که به دیگران نفرین م کندیکار را تأیید نم

باشد یا از روی عصبانیت و احساسات باشد و از صمیم قلب نباشد، تأثیری 

آمده  (السالمهیعل )در روایاتی از امام باقر .ندارد شدهنیدر زندگی فرد نفر

چون لعنت از دهان شخصی بیرون آید میان او و »است که ایشان فرمودند: 

اگر آن شخص مستحق لعن باشد  کندیآن شخص که به او لعنت شده تردد م

( اساساً 3«).گرددیو اگر نباشد به صاحبش برم ردیگیبه او تعلق م

اهل نفرین به دیگران نباشیم چون اگر انسان اهل نفرین باشد  شدههیتوص

ممکن است نفرین دیگران نیز در مورد ما محقق شود. امام صادق 

هرگاه مردى مورد ظلم و ستم واقع شد و شروع کند »( فرمود: السالمهی)عل

 :دیگویبه نفرین کردن بر ظالم و ستمکار خود، خداوند عزوجل به او م

، کسى دیگر هم از دست ظلم یکنیه تو به ظالم خود نفرین مک یطورهمان

پذیرم ظالم تو ب ی، نفرینت را دربارهیخواهی. اگر مکندیو ستم تو نفرین م
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تو و اگر خواستى، نفرین هر دو شمارا به  یو نفرین مظلومت را هم درباره

 (4!«)ردیبیندازم تا شاید رحمت و عفو من شمارا فراگ ریتأخ

تر این است ک خداوند عادل است و به میزان خطای سوم و مهم. نکته 3

نفرینی گیرا هیچ . بیش از استحقاق طرف دهدیافراد مجازت و تاوان م

مثالً اگر کسی شمارا اذیت کرده باشد و شما نفرین کنید که اصالً نتواند  نیست

و ا ن آیا این عادالنه است؟ این نفرین بیش از استحقاقاراه برود، به نظرت

نیست؟ آیا او پای شمارا قطع کرده بوده که نفرین کردید نتواند راه برود؟ 

نکته مهم اینجاست که اجابت نفرین دست خداست و خدا کسی را بیش از 

عالم و ، دیهی است خدای عادلب. کندیاستحقاق مجازات و مکافات نم

 ( 7) ، نه بیشترکندیاندازه آنچه حق است، نفرین را اجابت محکیم، به

از همین نوع است. نفرین شما تناسبی با تخلف و  نوشتیدمطلبی که شما 

اذیتی که کرده نداشته است. آیا تاوان اذیت کردن او مصیبتی است که با آن 

نتواند راه برود؟ حتماً پاسخ شما منفی است. اساساً هیچ دلیلی نیست که 

ا بوده است. در به خاطر نفرین شم آمدهشیاتفاقی که برای آن همسایه پ

 دشویها مهمه ما انسان ریگاتفاقات و مشکالت زیادی دامن هابتیعالم مص

اش امتحان الهی است. سنت الهی روی زمین امتحان گرفتن که علت و فلسفه
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قطعاً همه شمارا با : »دیفرمایاز بندگان به انواع امتحانات است. خداوند م

ها، آزمایش ها و میوهها و جان چیزى از ترس، گرسنگى و کاهش در مال

( مصیبتی که برای ایشان پیش 1«)ده به استقامت کنندگان!کنیم؛ و بشارتمى

باشد و اصالً جایی برای عذاب  تواندیآمد کرده از همین نوع امتحان الهی م

بکنید این است که اول به  دیتوانیوجدان شما نیست. بهترین کاری که م

ن تا بخشید و دوم با دعا و راز و نیاز موقع عبادتاو را ب شیهاتیخاطر اذ

از خداوند سالمتی و شفای ایشان را بخواهید. این بهترین کاری است که 

 در حق او بکنید و با این کار حتماً آرامش پیدا خواهید کرد. دیتوانیم

 نتیجه:

نیست که دعای بد و لعن و نفرین همیشه  نیچننیشد ا نوشتهبنا بر آنچه 

بلکه باید نفرین کننده یا شخصی  ،باشد و مورد اجابت واقع شود صحیح

شده و حقی به گردن دیگری داشته باشد و به انگیزه باشد که مظلوم واقع

ها نفرین کند یا نفرین شونده از کسانی باشد که دین اجازه لعن آن یطلبحق

ورد مرا داده باشند. در این صورت است که خداوند تضمین کرده که نفرین 

البته خدای متعال عادل است و بیش از استحقاق . اجابت واقع خواهد شد

. موردی که شما ذکر کردید نیز از همین مورد است کندیظالم او را عذاب نم
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که میزان مجازات بیشتر از استحقاق فرد است. علل دیگری برای 

مورد افراد وجود دارد مانند امتحان الهی. شاید همسایه شما  یهابتیمص

 اشیامتحان قرارگرفته باشد و شما با بخشش او و دعا برای شفا و سالمت

 به او کمک کرده و آرامش خود را نیز بازیابید. دیتوانیحتماً م

   :کلمات کلیدی

 نفرین، بیماری، شفا، عذاب وجدان، ظلم.

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

انتشارات هجرت،  ،213تا ص  211معراج السعادة، مال احمد نراقی، ص  .1

 .1357چاپ سوم، تابستان 

، 135، 137، 133، 111کاران، سید جواد رضوی، ص مجازات گناه .2

 .1355ناشر: گلستان ادب، چاپ اول، زمستان 
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 :هانوشتیپ

 .175بقره، آیه  سوره .1

 .111همان،  .2

ج ق،  1415کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، انتشارات إسالمیه، تهران، چاپ چهارم،  .3

 .311، ص 2

 1411شیخ صدوق، محمد بن على، األمالی، انتشارات اعلمى، بیروت، چاپ پنجم،  .4

 .317ق ، ص 

 .275، ص 4، تهران، بیتا، ج تیبکلینی، محمد بن یعقوب، کافی، نشر فرهنگ اهل .7

 .177سوره بقره، آیه  .1
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