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حرمت روزه عید فطر
و علل آن

مطلــب حاضربه قلمرو فلســفه احكام يا عللالشــرايع
مربوط ميشــود كه قلمرويي اســت دور از دســترس عقل
مفســران
آدمــي ،مگر مقداري كه توســط وحي (قرآن) يا ّ
وحــي (ســنّت معصوميــن(ع) به ما ابالغ شــده اســت.
امــا در مورد حکمت تحريم روزه در دو عيد فطر و قربان نکات
ذیل به ذهن میرسد:

***

الف) حفظ تعادل در جامعه اسالمي
اسالم آييني است كه به تعبير قرآن «ا ّمت»[ ]1وسط و دين اعتدال
است .يكي از مصاديق اين اعتدال برقراري نوعي موازنه ميان دنيا و آخرت
ميباشد .نه مانند ملحدين كام ً
ال آخرتگرايي را نفي ميكند و نه مانند
مسيحيت دنيا را به يكباره كنار ميگذارد .بلکه صراط مستقيم الهي ،در
اين مورد ،راه رفتن در خط اعتدال ميان دنيا و آخرت ميباشد .خداوند
از زبان قوم بنياســرائيل خطاب به قارون ميفرمايد :بهرهات از دنيا را
[]2
فراموش نكن ،اما در عين حال احسان و نيكويي را نيز مراعات نما.
اگر اين ويژگي دين اسالم را در كنار آن خصوصيت انسانها قرار دهيم
حد اعتدال دارند ،ميتوان
كه همواره تمايل به افراط و تفريط و خروج از ّ
ربط ميان اين سخن و فلسفۀ تحريم روزه در اين دو عيد را درك کرد .روز
عيد بايد روز خوردن و آشاميدن باشد و مقدسمآبي نبايستي چنان بر
آدمها مسلط شود كه عيد بودن عيد را نيز فراموش كنند .به ديگر سخن،
عظمت و بزرگي اين دو عيد قربان و فطر به اندازهاي است كه عيد بودن
آنها به هيچ عنوان نبايد تحتالشعاع مسائل ديگر قرار گيرد .روزه گرفتن
در اين دو روز بدون شك اين دو عيد بزرگ را كمرنگ ميسازد و شارع
چون به اين كمرنگ شدن راضي نيست دستور به تحريم داده است.
در حديثي از امام صادق(ع) به همين مضمون اشاره شده :در روز عيد
فطر و عيد اضحي روزه نبايد گرفت؛ چون رسول خدا (صلياهلل عليه و آله)
[]3
فرمود كه اين روزها روزهاي خوردن و آشاميدن و شادي كردن است.

وقتی انســان یک ماه را به دستور خداوند از
خوردن و آشامیدن از اذان صبح تا اذان مغرب
پرهیز و دستورات مختلف روزه را رعایت کرده
است ،حاال در پایان ماه رمضان به دستور همان
کسی که تا امروز میگفت نخور و ننوش ،باید
بخورد و بیاشــامد تا تعبد و اطاعت بیچون
وچرای عبد از معبود جایگاه پیدا کند.

دعا از جمله خالصانهترین عبادتها و پرستشهای بندگان است .نیایش ،درخواست بندگان از خداوند است که برخاسته از
معرفت و درک توحید و ربوبیت الهی است .تا انسان معرفت نداشته و توحید محض ،کامل و تمام را درک نکرده باشد و از هر گونه
شــرک خود را پاک نکرده باشد ،نمیتواند دستهای نیایش را به سوی خدا بلند کند .از این رو میتوان همه زیباییهای عبادت
و پرستش را در نیایش یافت.
دعا بریدن از غیرخدا و همه اسباب هستی و پیوستن به غنای ذات الهی است .نیایش ،دستهای خالی فقر است که به سوی
ذات غنی دراز شده و بدان پیوسته است .دعا ،فرار انسان از همه چیز و درک اضطرار ذاتی به خداوند غنی حمید است .لذا دعا را
نماد اخالص و توحید و بندگی و زیباترین نمایش خضوع و خشوع دانسته وگریزان از دعا را بدترین بنده گفتهاند.
نویسنده در این مطلب حقیقت و نقش دعا به پیشگاه خداوند را بر اساس آموزههای اسالم تبیین کرده است.

معرفت؛ الزمه دعا

دعا درخواســت شخص پایینتر از باالتر(معجم الفروق اللغویّه ،ص)۲۳۱
برای انجام چیزی است(.همان ،ص )۵۳۴از ویژگی و مولفههای دعا این است
که دعا همواره با حمد ،مدح و ثنا و نیز استغاثه نیایشگر در حق نیایش شونده
همراه است( .لسان العرب ،ج  ،۴ص )۳۵۹
بنابراین ،نیایشــگر درک و تصوری درســت از حقیقت و جایگاه خود و
نیایش شــونده دارد؛ از این رو دعا هماره با معرفت نســبت به خود و نیایش
شــونده همراه است .نیایشگر با درک ناتوانی خود و توانایی نیایش شونده به
بیان ناتوانیهای خود و تواناییهای نیایش شونده میپردازد تا توجه ،التفات
و اهتمام نیایش شونده را بر انگیزد و مهر و محبت او را به سوی خود جلب
کند تا خواستهاش را بر آورده سازد.
هنگامی که انســان متوجه فقر ذاتــی و غنای خداوند حمید (فاطر ،آیه
 ،)۱۵مالک ،قادر ،رحمان ،رحیم و دیگر صفات جمالی او میشود و این معنا
را درک میکند که خداوند پروردگار و رب العالمین است و به تمام نیازهای
انسان ،آگاه و توانا است و در انجام خواستههای او بخل نمیورزد(محمد ،آیه
 )۳۸به دعا میپردازد و درخواســتهای مــادی و معنوی ،اخروی و دنیوی
خویش را مطرح میکند.
خداوند در آیات  ۹۹و  ۱۰۰سوره مومنون با تصویری که از وضعیت مشرک

هم خواستههایش را برآورده میسازد .امام صادق(ع) در این باره میفرماید:
بون إِل َ ّ
َعلَ ُ
غیر ًه ل ِصِ َغ ِرها أَن
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کردن ،زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمى شــوید و دعا کردن
براى هیچ امر کوچکى را به خاطر کوچک بودنش رها نکنید ،زیرا حاجتهاى
کوچک نیز به دست همان کسى است که حاجتهاى بزرگ به دست اوست.
(کافى ،ج ،۲ص ،۴۶۷ح)۶
آدم بیخبر و غافل از خداوند ،چون اهل یقین و شهود نیست ،دعایی که
میکند از روی بیخبری است و چون مقام و منزلت الهی و توانایی و فضل و
بخشش او را نمیداند و گمان باطل در حق خدا میبرد و او را بخیل میداند،
همین حالت نیایشگر موجب میشود تا دعایش مستجاب نشود .پیامبر(ص)
ِنون ب ِاالِجاب َ ِه َواعلَموا ا َ َّن اهللَ
نیــز در این باره میفرماید :اُد ُعوا اهللَ َو اَنتــم ُموق َ
لب غاف ٍِل اله؛خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود
یب ُدعا َء مِن َق ِ
ال یَســتَجِ ُ
یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمیپذیرد.
(کنزالعمال ،ج ،۲ص)۷۲

برخی زمینههای اجابت دعا

چنانکه گفته شــد از مهمترین و اساسیترین زمینههای دعا ،معرفت و
شــناخت نسبت به فقر خود و غنای الهی ،اخالص و خلوص و درک اضطرار

گفتاری در اهمیت و زمینههای دعا و نقش آن در زندگی

طوالنى و روزىاش را گسترده مى سازد .پس اى اهل بینش ،درس بگیرید!
(بحاراألنوار ،ج  ،۱۰۱ص  ،۴۶ح )۵
دعایی که همراه با بســم اهلل اســت رد نمیشود؛زیرا این نشانه آگاهی و
معرفت شــخص در حق خداوند است که هر چیزی را از خدا میداند و از او
میخواهد .پیامبر(ص) میفرماید :ال یُ َر ُّد ُدعا ٌء أَ َّول ُ ُه ب ِْس ِم ّ
حیم؛
الر ِ
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دعایى که با بســم ّ
الل الرحمن الرحیم شــروع شود ،رد نمى شود(.الدعوات،
ص )۵۲
البته باید توجه داشت که مراد از این سخن آن است که همه شرایط برای
استجابت فراهم آید که شامل معرفت ،اضطرار ،تواضع و خشوع،بندگی ،اخالص
،عمل صالح و مانند آن اســت .از این رو که مثال پیامبر(ص) در جایی دیگر
مسئله حالل خوری را به عنوان یکی از شرایط اجابت بیان میکند و میفرماید
که حالل خوری نقش مهمی در اســتجابت دعا دارد .چنانکه میفرماید :یا
شی ِه ّ
الح َ
الل تَعالى
لى َمن أَ َک َل َ
الل َصفادی ُن ُهَ ،و َر َّق َق ُلب ُهَ ،و َد ِم َعت َعینا ُه مِن خَ َ
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جاب؛اى على هر کس حالل بخورد ،دینش صفا مى یابد،
َولَم یَ ُکن ل َِدع َوت ِ ِه حِ ٌ
ر ّقت قلب پیدا مى کند ،چشمانش از ترس خداوند متعال پراشک مىشود و
براى (استجابت) دعایش مانعى نمى باشد(.میراث حدیث ،ج ،۲ص ،۱۸ح)۲
دعاى کســانی که اعمال صالح انجام میدهند اجابت میشود .از جمله
دعای پس از نماز یا دعای روزه داران در هنگام افطار اجابت میشــود؛ زیرا
اینها از اعمال صالح اســت .امام کاظم(ع) فرمود :دعوه الصائم تستجاب عند
افطاره؛دعاى شــخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود( .بحار االنوار،
ج  ،۹۲ص  ،۲۵۵ح )۳۳

علت عدم اجابت یا تاخیر در اجابت

انسانی که دارای معرفت حقیقی نسبت به خود و خداست ،همواره آنچه
رضایت خداوند است را مد نظر قرار میدهد که همان عمل صالح است .و از
هر گونه اموری که ناپسند و زشت وگناه است دوری میکند؛ چرا که میداند
که اعمال صالح موجب خشــنودی خدا و اجابت دعاست و اعمال بد و زشت
مانع از آن خواهد بود .امام صادق(ع) به عنوان نمونه استجابت دعا را با مال
حالل و مانع آن را حرام خواری بیان میکند و میفرماید :إذا أرا َد أَ َح ُد ُکم أَن
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دعایش مستجاب شود ،باید کسب خود را حالل کند و حق مردم را بپردازد.

دعـا ؛ نمایش بندگی

علی پوریا

امام موسی کاظم(ع) از مصادیق دعای
ســریع االجابه را دعا در حق دیگری
دانسته و فرموده اســت:دعایی که

ممكن اســت اين شــبهه مطرح شود كه اگر فلســفۀ روزه نگرفتن
رعايت اعتدال و گرايش نيافتن افراطي به ســوي زهد منفي اســت ،چرا
در اعياد ديگر اين فلســفه رعايت نشــده و روزه تحريم نگرديده است؟!
در پاسخ ميتوان گفت که روزهاي عيد فطر و عيد قربان (به خالف اعیاد
دیگر) در اصل اعيادی عبادي با حالت ســابقه عبادی هستند .مث ُ
ال عيد
فطر دنبال ماه مبارك رمضان و عيد قربان دنبال ايام حج ميباشد .حالت
سابقه هر دو عید ،عبادت است ،آن هم عبادت همراه با زهد و گريز از دنيا.
در ماه رمضان يك ماه تمرين زهد و دنياگريزي انجام میشــود و در ايام
حج نيز این زهد در قالب مناســک خاص عبادی انجام میگیرد؛ بنابراين
مناسب است كه جهت رعايت اعتدال ،يك روز هم زهد كنار گذاشته شود.
ب) افزایش روحیه تعبد
وقتی انســان یک ماه را به دســتور خداوند از خوردن و آشامیدن
از اذان صبح تا اذان مغرب پرهیز و دســتورات مختلف روزه را رعایت
کرده است ،حاال در پایان ماه رمضان به دستور همان کسی که تا امروز
میگفت نخور و ننوش ،باید بخورد و بیاشامد تا تعبد و اطاعت بی چون
و چرای عبد از معبود جایگاه پیدا کند و ارزیابی شود که از بین انسانها،
چه کسانی متعبد به دستورات فرمانده هستند و چون و چرا نمیکنند.
ج) تعظیم عید وحدتزا
عید فطر و عید قربان دو عید بزرگ تمام مســلمین در سرتاسر جهان
است و باعث ایجاد وحدت کلمه مسلمانان جهان ،تجدید حیات امت اسالمی،
اعالن عمومی دین و تعظیم شــعائر دین میباشد .عظمت و بزرگي اين دو
عيد به اندازهاي است كه عيد بودن آنها نبايد تحتالشعاع هیچ مسئلهای قرار
گيرد .روزه گرفتن در اين دو روز بدون شــك اين دو عيد بزرگ را كمرنگ
ميسازد؛ چون اگر روز عید فطر هم روزه گرفته میشد فرقی با سی روز قبل
نداشــت و اهمیت آن چندان روشن نمیشد؛ خداوند چون به اين كمرنگ
شدن راضي نيست دستور به حرمت روزه در این دو عید بزرگ داده است.
د) روز جوایز و هدایا
در روایتی آمده است که پیامبر اکرم(ص) روز عید فطر را «یوم الجوائز»
یعنی روز جوایز نامیده است ]4[.در بعضي تعابير آمده است كه اين دو روز و
نيز ايام ديگري كه روزه در آنها حرام است ،مانند ايام تشريق و نيز در نفي
روزه در سفر ،هديهها و يا صدقات خداوند است بر بندگانش و سزاوار نيست
كه صدقه و هديه را ر ّد کنیم ]5[.رد احسان شخص کریم ،خالف ادب است
و ناپســند شمرده میشود .از امام صادق(ع) نقل شده است :مردى محضر
مشرف شد و عرض کرد :اى رسول خدا! آیا در سفر ،روزه
رسول خدا(ص) ّ
مــاه رمضان را بگیرم؟ پیامبر فرمود :خیر .آن مرد گفت :ای رســول خدا!
گرفتن روزه در سفر بر من آسان و سهل است؟ حضرت فرمود« :خدای ع ّز
و جل بر مریضها و مسافران در ماه رمضان صدقه داده و آن این است که
به ایشان اجازه افطار داده است .آیا یکى از شما دوست دارد وقتى به کسى
صدقهاى میدهد آن شخص صدقه را ر ّد کرده و قبول ننماید؟».
هـ) سازگاری آداب و اعمال خاص این روز با ممنوعیت روزه
آداب خاص این مهمانی ویژه خدا که بعد از مهمانی ماه رمضان قرار
دارد مث ً
ال میگوید قبل از جمع شدن در فضای آزاد و صحرای باز برای
[]7
[]6
اقامه نماز عید فطر  ،از نعمت خرمای من تناول کنید و اگر دیگری
هم مهمان شما بود به او هم اطعام کنید[ ]8و نماز عید را در زیر آفتاب
بخوانید[ ،]9به ضمیمه فحوای آنچه در مورد روزه روز عرفه گفته شــده
مبنی بر اینکه اگــر روزه باعث ضعف و بیحالی برای خواندن دعاهاى
عرفه میشود بهتر است روز عرفه را روزه نگيرد[ ،]10این را میرساند که
روزه نبودن در عید فطر حکمی مطابق با فطرت و معقول است.
و) روز مسرت و شادابی
در اینكه هر سال چند روز عید همه مسلمین باشد منافع بسیاری وجود
دارد؛ از جمله مسرت دلهای مردم ]11[،كه این غالباً با صله ارحام و ضیافت
آنان و اطعام مستمندان و ...همراه است و این امور با روزه كمتر سازگار است.
در پایان باز هم تأكيد ميكنيم كه اينها فقط احتماالتی اســت که به
ذهن میرســد و فهم فلســفۀ واقعي احكام وقتی محقق میشود که از
زبان معصومین بیان شده باشد.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
پینوشتها:

[ ]1بقره.143 :
[ ]2قصص.77 :
[ ]3طبرسي ،مستدركالوسايل ،ج  ،7ص .551
[ ]4ابن طاووس ،إقبال األعمال (ط  -القديمة) ،ج ،1ص.282 :
[ ]5شیخ صدوق ،علل الشرايع ،ج  ،2ص .239
[ ]6خواندن نماز عيد در زير ســقف كراهت دارد(امام خمينى ،توضيحالمســائل،
مسئله  ،1444ص .)324
[ ]7افطار كردن با خرما ،قبل از نماز عيد فطر مستحب است(امام خمينى ،توضيح
المسائل ،مسئله  ،1439ص.)323 :
[ ]8ابن طاووس ،إقبال األعمال (ط  -القديمة) ،ج ،1ص.281 :
[ ]9مستحب است نماز عيد فطر و قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند (امام
خمينى ،توضيح المسائل ،مسئله 1433و مسئله  ،1434ص .)323
[ ]10تحرير الوسيلة  -ترجمه ،ج ،1ص.555 :
[ ]11ر.ك :ترجمه المیزان ،ج ،6ص.339

بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر
به اجابت میرســد ،دعا برای برادر
دینی است در پشت سر او.
در هنگام احتضار و مرگ میدهد ،به انســان نشان میدهد که نقش اساسی
معرفت در گرایش به نیایش و دعا تا چه اندازه اســت .در این آیات خداوند
بیان میکند که معرفت شهودی و دستیابی به علم شهودی و یقین برخاسته
از مکاشفه برای محتضر مشرک چگونه او را به سمت دعا سوق میدهد؛ چرا
که در هنگام مرگ همه انسانها به نوعی شهود و علم حضوری میرسند که
از آن به کشــف الغطاء و کنار رفتن پردهها و حجابها یاد میشود(.ق ،آیات
 ۲۱و  )۲۲در آن هنگام کافر و مشرک آتش دوزخ را به چشم دل و مکاشفه
شهودی میبیند(تکاثر ،آیات  ۶و  )۷پس این شهود و دریافت معرفت شهودی
و بصیرت و بینایی دل هاست که کافر و مشرک را به سمت دعا سوق میدهد
و بازگشت برای جبران گذشتهها و انجام اعمال صالح را خواستار میشود.
پسعمل صالح موجب خشنودی خداوند و زمینهساز استجابت دعاست.
البته از آنجایی که اسالم دین اجتماعی است تنها عمل صالح برای اجابت دعا
کافی نیست ،بلکه میبایست همان گونه که به عمل صالح گرایش دارد ،نسبت
به منکرات اجتماعی نیز واکنش منفی داشــته و به معروف امر نماید(.سوره

واقعی انسان به خداوند است.
اما اگر بخواهیم دعاهای ما اســتجابت شود و از سوی خداوند رد نشود،
میبایســت کارهای ما مورد رضایت خداوندی باشد که نیت خالص و اعمال
صالح بنیاد این رضایت الهی است .از اینرو مشرکان و کافران پس از کشف
الغطاء در هنگام احتضار و مرگ خواهان بازگشت برای جلب رضایت الهی از
طریق اعمال صالح میشوند(.مومنون ،آیات  ۹۹و )۱۰۰
امام حسن مجتبى(ع) درباره خشنودی خدا و نقش آن در استجابت دعا
هجس فى َقل ِب ِه إ ِ ّالَ ال ّ ِرضا أَن یَد ُع َو ّ
َجاب
میفرماید :أن َا الضّ ام ُِن ل َِمن لَم یَ ُ
الل َف ُیست َ
ل َ ُه؛ کسى که در دلش هوایى جز خشنودى خدا خطور نکند ،من ضمانت مى
کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند( .کافى ،ج ،۲ص ،۶۲ح)۱۱
البته معرفت و شناخت مراتبی دارد ،هر چه معرفت انسان باالتر باشد و
از علم حصولی به حضوری و در حضوری و شــهودی از علم الیقین به سوی
عین الیقین و از آن به ســوی حق الیقین برود ،درجه خلوص و نیز ایمان و
کیفیت عمل صالح تغییر مییابد.

انسانی که به حقیقت خود و خدا معرفت یافته یا در مقام بصیرت و شهود قرار گرفته است،
میداند که هیچ چیزی در هستی جز اراده و مشیت الهی تاثیرگذار نیست و اگر برای اسباب
تاثیری قرار داده شده  ،به اراده و مشیت الهی است که او مسبب االسباب است .پس بریدن
از همه چیز که مبتنی بر معرفت و شناخت است و پیوستن به خداوند و او را مسبب االسباب
دانستن ،زمینهساز دعا و استجابت است.
عصر) دارد ،از این رو عدم امر به معروف موجب مســتجاب نشــدن دعاست.
یعنی کسی که ترک امر به معروف و نهی از منکر میکند،امید نداشته باشد
که دعایش مســتجاب شود .پیامبر(ص) میفرماید:إذا لَم یَأ ُمروا ب َِمعروفٍ َولَم
أهل بَیتى َ ،ســ ّلَ َط ّ
رار ُهم
یَن َهوا َعن ُمن َک ٍر َولَم یَ َّتبِعوا
األخیار مِن ِ
الل َعلَی ِهم شِ َ
َ
َ
َجاب ل َ ُهم؛هرگاه (مردم) امر به معروف و
ت
ُس
ت
ال
ف
م
یار ُه
َ ،ف َیدعوا ع َ
ُ
ِند ذل َِک خِ ُ
نهى از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروى ننمایند ،خداوند بدانشــان
را بر آنان مســلّط گرداند و نیکانشان دعا کنند ا ّما دعایشان مستجاب نشود.
(امالى صدوق ،ص )۲۵۴
از جمله مواردی که دعا و درخواســتها رد میشــود هر چند که دعا و
نیایش برخاسته از معرفت و علم بلکه معرفت و علم شهودی و حضوری باشد؛
هنگامه قیامت است .خداوند بصیرت مجرمان به نتیجه ذلّت بار گناه در قیامت
را که زمینهســاز دعاى آنان براى بازگشــت به دنیا و انجام دادن عمل صالح
اســت رد میکند؛ چرا که این بصیرت و دعا ،بیرون از زمان خود واقع شــده
است و تاثیری نخواهد داشت(.سجده ،آیه )۱۲
انسانی که به حقیقت خود و خدا معرفت یافته یا در مقام بصیرت و شهود
قرار گرفته است ،میداند که هیچ چیزی در هستی جز اراده و مشیت الهی
تاثیرگذار نیست و اگر برای اسباب تاثیری قرار داده شده  ،به اراده و مشیت
الهی است که او مسبب االسباب است .پس بریدن از همه چیز که مبتنی بر
معرفت و شناخت است و پیوستن به خداوند و او را مسبب االسباب دانستن،
زمینهساز دعا و استجابت است .از اینرو هنگامی که انسان در هنگام اضطرار
قــرار میگیرد و از همه چیز میبرد و به خدا میپیوندد ،نیایش او تاثیرگذار
است(.یونس،آیه ۲۲؛ لقمان ،آیه ۳۲؛ اسراء ،آیه ۶۷؛ عنکبوت ،آیه )۶۵
امام سجاد(ع) ناامیدی از مردم و هر سبب دیگر از اسباب مادی و معنوی
و غیر خداوند را عامل مهم و اساسی در اجابت خواستهها دانسته و میفرماید:
َ
مر ُه إلَى ّ
َجاب
الل َع َّز َو َج َّل فى َج ِ
َمن لَم یَ ُ
میع اُمو ِر ِه است َ
رج ال ّن َ
اس فى شَ ْى ٍء َو َر َّد أ َ
ّ
الل َع َّز َو َج َّل ل َ ُه فى ُک ّ ِل شَ ْــىءٍ؛ هر کس در هیچ کارى به مردم امید نبندد و
همه کارهاى خود را به خداى عزوجل واگذارد ،خداوند هر خواستهاى که او
داشته باشد اجابت کند( .کافى ،ج ،۲ص ،۱۴۸ح)۳
قرآن بصراحت در آیه  ۶۲سوره نمل بیان میدارد که خداوند دعای مضطر
را اجابت میکند .این بدان معناست که مضطر در حالت اضطرار تنها متوجه
خداوند اســت و به درجهای از خلوص میرســد که تنها مسبب االسباب را
میببیند و از او درخواست یاری میکند.
از این آیات این معنا به دست میآید که دعا نمایش بندگی محض انسان
و شناخت کامل از فقر خود و توانایی و غنای خداوند حمیدی است که بخل
نمیورزد و کســی که خالصانه به او توســل جوید دست او را میگیرد و از
سختیها و مشکالت میرهاند و خواستههای او اجابت میکند.
انســان با معرفت میداند که تنها خداوند است که او را آفریده و پرورش
میدهد و او هیچ چیزی ندارد و حتی این هســتی و وجودش را به عنایت و
فضل الهی به او بخشــیده شده است .پس هر کوچک و بزرگی را از خداوند
میخواهد و متوسل به او میشود و حتی برای کمترین چیزها از جمله نمک
خــوراک خویش دعا میکند؛ و این گونــه ،هم به خداوند تقرب میجوید و

دعا در حق خود مستجاب است ولی اجابت سریعتر دعا در غیاب دیگران
برای آنان است .اگر هر مومنی در غیاب دیگری در حق او دعا کند ،آن دیگری
نیز در حق او دعا خواهد کرد و این گونه حوائج و درخواســتهای شــما نیز
برآورده میشود .بنابراین التماس دعا داشتن خوب است و هر کسی بکوشد
تا التماس دعا داشــته باشــد و در حق دیگری نیز دعا کند تا در حق او دعا
َ
سر َع إِجاب َ ًه مِن َدع َو ِه
شده و اجابت گردد .پیامبر(ص) میفرماید :ل َ َ
یس شَ ْى ٌء أ َ
غائ ٍِب ل ِغائ ٍِب؛ هیچ دعایى زودتر از دعایى که انسان در غیاب کسى مى کند،
مستجاب نمى شود(.بحاراألنوار ،ج ،۹۳ص ،۳۵۹ح)۱۷
امام موسی کاظم(ع) از مصادیق دعای سریع االجابه ،دعا در حق دیگری
المر ِء الِخی ِه ب َِظه ِر
أسر ُع إجاب َ ُه ُدعا ُء َ
دانســته و فرموده است :أوشَ ــک َدع َو ًه َو َ
َیب؛دعایی که بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر به اجابت میرسد ،دعا
الغ ِ
برای برادر دینی است در پشت سر او(.اصول کافی ،ج ،۱ص)۵۲

دعاى هیچ بنده اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسى بر گردنش
باشد ،به درگاه خدا باال نمى رود( .بحاراألنوار ،ج ،۹۳ص ،۳۲۱ح)۳۱
البته همیشــه علت اجابت ظاهری یا تاخیر در اجابت این امر نیست؛
چرا که گاه خداوند اجابت کرده ولی دست نگه داشته و با تاخیر میدهد
تا بنده خود را بیش از پیش خالص گرداند و به خداوند تقرب جوید؛ زیرا
خداوند با بالء و ابتالء بر آن اســت تا ظرفیت وجودی بنده افزایش یابد و
تحمل و صبر او بیشــتر شود و به کماالت باالتری دست یابد .آن حضرت
بد ل َ َیدعو َف َی ُ
قول
درباره علت تاخیر در استجابت دعا نیز میفرماید :إ ِ َّن ال َع َ
ّ
ب
اســت َج ُ
ینَ :ق ِد َ
بت ل َ ُه َولک ِ
ِلملَ َک ِ
احبسو ُه ب َ
ِحاج ِت ِه َ ،فإِن ّى اُحِ ُّ
الل َع َّز َو َج َّل ل َ
ِن َ
َ
أَ
ّ
َ
َ
َ
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َ
حاج َت ُه
ه
ل
لوا
ج
ع
َعالى:
ت
و
ک
َبار
ت
الل
قول
ی
ف
دعو
ی
ل
بد
ع
ال
ن
إ
و
ه
ت
و
ص
ع
سم
أ
ن
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
َ ّ
َ
َ َ َ
َ َ
َ
َ َّ َ َ
ُ
َ
فإِن ّى ابغ ُ
ِض َصوتَ ُه؛ هر آینه بنده دعا مىکند و خداوند عزوجل به دو فرشته
مى فرماید :من دعاى او را مســتجاب کردم اما حاجتش را نگهدارید ،زیرا
دوست دارم صداى او را بشنوم و همانا بنده دعا مى کند و خداوند تبارک
و تعالى مى فرماید :زود خواستهاش را برآورید که من خوش ندارم صداى
او را بشنوم(.کافى ،ج ،۲ص ،۴۸۹ح)۳
علل دیگری برای برآورده نشدن دعاها در آیات و روایات بیان شده است.
از جمله امام على(ع) میفرماید :گاه چیزى را (از خدا) مى خواهى اما به تو
داده نمى شود و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده مى شود ،یا به خاطر آنچه
خیر و مصلحت تو در آن اســت از برآورده شدن خواسته ات دریغ مى شود،
زیرا بسا خواسته اى که اگر برآورده شود به نابودى و تباهى دین تو مى انجامد،
پس ،چیزى بخواه که زیبایى و نیکیاش برایت مىماند و پیامد سوئى ندارد.
(نهجالبالغه ،نامه )۳۱
همانگونه که عمل صالح عامل اجابت و حتی تعجیل در اجابت است،
َبطیء
گناه عامل عدم اجابت دعاست .امام علی(ع) فرموده است :ال تَست ِ
إجاب َ َه ُدعائ َ
دت َطری َق ُه ُّ
نوب؛اجابت دعایت را دیر مپندار ،در
بالذ ِ
ِک َو َقد َس َد َ
حالی که خودت با گناه راه اجابت آن را بسته ای(.غررالحکم و دررالکلم
ح )۱۰۳۲۹
نافرمانی از والدین موجب حبس دعا ســت .امــام صادق(ع) میفرماید:
گناهی که نعمتها را تغییر مى دهد ،تجاوز به حقوق دیگران است .گناهى
که پشــیمانى مى آورد ،قتل است .گناهى که گرفتارى ایجاد مى کند ،ظلم
اســت .گناهى که آبرو مى بَرد ،شرابخوارى است .گناهى که جلوى روزى را
مى گیرد ،زناست .گناهى که مرگ را شتاب مى بخشد ،قطع رابطه با خویشان
است .گناهى که مانع استجابت دعا مى شود و زندگى را تیره و تار مى کند،
نافرمانى از پدر مادر است(.علل الشرایع ،ج  ،۲ص )۵۸۴

آثار و نقش دعا در زندگی

در آیات و روایات برای دعا تاثیرات شگرفی در زندگی مادی و معنوی و
نیز دنیوی و اخروی انسان بیان شده است .از جمله در آیات قرآن برای دعا،

امام ســجاد(ع) ناامیدی از مردم و هر ســبب دیگر از اسباب مادی و
معنوی و غیر خداوند را عامل مهم و اساسی در اجابت خواستهها دانسته
و میفرمایــد :هر کس در هیچ کارى به مردم امید نبندد و همه کارهاى
خود را به خداى عزوجل واگذارد ،خداوند هر خواســتهاى که او داشته
باشد اجابت کند.

پیامبر(ص) برطرف کردن گرفتاری مردم را عامل مهم در استجابت دعا
َجاب َدع َوتُ ُه َوأَن تُکشَ َف
از سوی خداوند میداند و میفرمایدَ :من أَرا َد أن تُست َ
ُکرب َ ُت ُه َف ُلی َف ّ ِرج َعن ُمعسِ ٍر؛ هر کس مى خواهد دعایش مستجاب شود و غمش
از بین برود باید گره از کار گرفتارى باز کند(.نهجالفصاحه ،ح )۲۹۶۱
حضرت رسول(ص) در بیان شرایط اجابت دعا ،حالت تضرع و رقت قلب
را مورد توجه قرار میدهد ،زیرا این امر نشــانهای از اســتغاثه و عدم تکبر و
استکبار است .بر اساس آموزههای قرآنی مستکبران اهل دعا و نیایش نیستند
و خود را غنی دانسته و از دعاگریزان هستند(.غافر ،آیه  )۶۰کسی که استکبار
نمیورزد اهل خضوع و تضرع اســت و قلب او در گرو محبت و رحمت الهی
است .پیامبر(ص) دعا هنگام رقت قلب را موثر میداند و میفرماید :ا ِغ َتن ُِموا
حم ٌه؛ دعا کردن در هنگام ر ّقت قلب را غنیمت شمرید،
الدعا َء ع َ
ُّ
ِند ال ّ ِر َّق ِه َفإِن َّها َر َ
که رقت قلب ،رحمت است(.بحاراألنوار ،ج ،۹۳ص ،۳۴۷ح)۱۴
امــام باقر(ع) میفرماید که دعا نزد قبر حســین(ع) یکی از زمینههای
اجابت دعاست .حسین ،بزرگ مرد کربال ،مظلوم و رنجیده خاطر و لب تشنه
و مصیب زده به شهادت رسید .پس خداوند ،به ذات خود ،قسم یاد کرد که
هیچ مصیبت زده و رنجیده خاطر و گنهکار و اندوهناک و تشــنه اى و هیچ
بَال دیده اى به خدا روى نمى آورد و نزد قبر حسین(ع) دعا نمى کند و آن
حضرت را به درگاه خدا شــفیع نمى ســازد ،مگر اینکه خداوند ،اندوهش را
برطرف و حاجاتش را برآورده مىکند و گناهش را مى بخشــد و عمرش را

آثاری چون تأمین خواستههاى درخواست کنندگان نیازمند(ابراهیم ،آیه ۳۴؛
طه ،آیات  ۲۵تا  ،)۳۶جلب رحمت خداوند(اعراف ،آیات  ۵۶و  ،)۱۵۶درمان
بیمــاری ها(انبیاء ،ایات  ۸۳و ۸۴؛ ص  ،آیات  ۴۱تا  ،)۴۳رفع و نجات از غم
و اندوه(انبیاء ،آیه  ،)۷۶رفع بالها و دشواریها و گرفتاری ها(انعام ،آیات  ۴۰و
 ،)۴۱مصونیت از گناه و انحرافات(یوسف ،آیات  ۳۳و  ،)۳۴برخوردارى از امداد
الهى(بقره ،آیات  ۲۵۰و  ،)۲۵۱آمرزش گناهان (بقره ،آیه  ،)۵۸آبرومندى در
قیامت (آل عمران ،آیات  ۱۹۰تا  )۱۹۵و هر مشکل و درد دنیوی از مادی و
معنوی تا جلب نعمت و رفع بال و دفع بال بیان شده است.
در آیات و روایات دهها اثر برای دعا بیان شده است .چنانکه گفته شد دعا
یکی از علل از بین برنده درد و بیماری در انسان است .پیامبر(ص) نیز درباره
نج ُح
البال َء َو ه َِى ا َ َ
این نقش و تاثیر دعــا در زندگی میفرماید :ا َ َّ
لص َد َق ُه تَد َف ُع َ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
الص َدق ُه؛صدقه
َدوا ٍء َو تَد َف ُع القَضا َء َو َقد اُب ِر َم اِبراما َو ال یَذ َه ُب ب ِالدواء اال ُّ
الدعا ُء َو َّ
مؤثرترین داروست .همچنین ،قضاى حتمى را برمى
بال را برطرف مى کند و
ِ
گرداند و درد و بیمارىها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نمى برد(.بحاراألنوار،
ج ،۹۳ص  ،۱۳۷ح )۷۱
اینها نمونههایی از مباحثی اســت که در آیات و روایات درباره دعا بیان
شده است .همین مقدار به خوبی نشان میدهد که دعا چه جایگاه مهمی در
عبادت و بندگی دارد و تا چه اندازه در زندگی انسانها تاثیر میگذارد و دنیا
و آخرت ایشان را متاثر میسازد.

عید قبولی طاعات و عبادات

قال االمام علی (ع)« :انما هو عید لمن قبل اهلل صیامه و شکر
قیامه ،و کل یوم الیعصی اهلل فیه فهو عید»
امام علی (ع) فرمود :امروز تنها عید کسی است که خداوند روزهاش
را پذیرفته و شبزندهداریاش را سپاس گزارده است.
()1
و هر روز که خدا را در آن نافرمانی نکنند ،آن روز عید است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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عید جوایز بندگی

جابر از امام باقر(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود :رسول خدا(ص)
فرمود :چون روز اول شوال فرا میرسد ،منادی ندا میکند :ای مومنان در
این صبحگاه بشتابید برای جوایزتان(که به پاداش عبادات رمضان میدهند)
سپس فرمود :ای جابر جوایز خداوند متعال که مانند جوایز این پادشاهان
()1
نیست! آنگاه فرمود :امروز روز جایزه است.
امام رضا(ع) میفرمایند :روز فطر ،عید مقرر شده تا مسلمانان در این
روز گرد هم آیند و برای خداوند ظهور کنند و او را به خاطر نعمتهایش
تعظیــم کنند .پس این روز روز عیــد ،روز اجتماع ،روز فطر ،روز زکات،
روز رغبت و روز تضرع و ...اســت .پس خداوند بزرگ دوســت دارد که
مســلمانان در چنین روزی اجتماعی داشته و در آن ،او را ستایش کرده
()2
و مقدس بدارند.
همچنین آن حضرت در مورد علت تکبیرهای زیاد در روز عید فطر
میفرمایند :تکبیر ،تعظیم و بزرگداشت خداوند متعال است و نوعی تشکر
()3
از هدایتها و نعمتهای پروردگار جهانیان میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پرسش و پاسخ

جامعیت قرآن()2

پرسش:
آیا جامعیت قرآن به این معنا اســت که تمام علوم مورد نیاز جوامع
انسانی در قرآن وجود دارد ،یعنی جامعیت مطلق یا اینکه معنا و مفهوم
دیگری دارد؟
پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون؛ مفهوم جامعیت،
تمایز میان جامعیت قرآن و دین و معیارهای جامعیت پرداختیم .اینک در ادامه
دنباله مطلب را پی میگیریم.

ارتباط قرآن و علوم مختلف

بنابــر اصل جامعیت قرآن ،برخی این مجموعه عظیم الهی را حاوی کلیه
علوم و مسائل مورد نیاز بشر پنداشته و در پی ایجاد رابطه میان کلیه علوم نوین
با قرآن برآمدهاند .آیتاهلل معرفت(ره) این پندار را مبالغهآمیز میداند و معتقد
اســت :این ادعا که هر آنچه بشر به آن رسیده یا میرسد مانند دستاوردهای
علمی ،فنی ،فرهنگی و ...از قرآن بوده و ریشه قرآنی دارد .ادعاییگزاف و بیاساس
است .مقصود از کمال و جامعیت قرآن ،جامعیت در شئون دینی اعم از اصول
و فروع آن اســت .یعنی آنچه در رابطه با اصول ،معارف و احکام و تشــریعات،
بطور کامل در دین مطرح گشته است ،و به عبارت دیگر هر آنچه که در زمینه
سالمت و سعادت معنوی ،روحی و اخالقی انسان است ،در برنامهها و اهداف
قرآن قرار دارد ،اما روشهای اجرایی ،ساختاری و اجتماعی برای پیاده کردن
این برنامهها به عهده انسانها است .بایستی به این نکته توجه داشت که دلیل
ادعای قرآن کریم به کمال در آیه «الیوم اکملت لکم دینکم» و یا «تبیانا لکل
شــیئی» بر عهده داشتن تشریع مطالب است ،چنانچه از زاویه تکوین چنین
میگفت ،باید انتظار میداشــتیم که هر آنچه بشر از علوم طبیعی ،تجربی و
 ...نیاز دارد ،به طور کامل در قرآن آمده باشــد و یا حداقل ریشهاش در قرآن
باشــد .ولی منظور قرآن از «بیان هرچیز» و «کامل بودن دین» آن است که
قرآن هر آنچه را در زمینه شریعت است ،برای ما طرح و پایهریزی کرده است.
(گفتوگو با اســتاد معرفت ،مجله پژوهشهای قرآنی ،ش ،12-11ص )210
همچنیــن آیه «و الرطب و الیابس االفی کتاب مبین» (انعام )59-که برخی
برای تایید صحبت خود مبنی بر اینکه در قرآن همه علوم بشــری و طبیعی
نهفته است ،بدان تمسک جستهاند ،زمانی مورد قبول است که «کتاب مبین»
را قرآن فرض کنیم ،حال آنکه مفسران آن را «لوح محفوظ» تفسیر کردهاند.
یعنی هر آنچه در عالم وجود تحقق مییابد ،در آن لوح محفوظ ثبت میگردد،
نه قرآن کریم .بنابراین جامعیت مطلق قرآن کریم بدین معنا است که هر آنچه
را انسان در بعد هدایت تشریعی به آن نیاز داشته و پاسخگوی تمامی نیازهای
مادی و معنوی او بوده است ،در قرآن کریم هست.

جامعیت قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی

برخی جامعیت قرآن را در مقایسه با دیگر متون وحیانی دانسته و در توضیح
آن آوردهاند ،که چون ذات خداوند بر قلوب انبیا(ص) تجلی میکند و این تجلیات
به اعتبار اختالف قلوب آنها متفاوتاند ،و با توجه به اینکه پیامبراکرم(ص) خاتم
پیامبران و مظهر تجلی اســماهلل اعظم اســت .پیامبر اسالم(ص) جامع کماالت
پیامبران ،و کتاب او نیز جامع کتب وحیانی است .آیات و روایاتی که بر «مهیمن»
مسلط و مشرف بودن قرآن اشاره دارد ،موید این مطلباند (مائده )48-در حالی
که از نظر قرآن دین خدا از آدم تا خاتم یکی است .همه پیامبران اعم از پیامبران
صاحب شــریعت و پیامبران غیرصاحب شریعت به یک مکتب دعوت میکردند.
تفاوت شرایع آسمانی را میتوان در نکات ذیل بیان داشت:
 -1در یک سلسله مســائل فرعی و شاخهای که برحسب مقتضیات زمان و
خصوصیات محیط و ویژگیهای مردم مورد دعوت تفاوت داشته است .در حالی
که همه شکلهای متفاوت و اندامهای مختلف یک حقیقت و به سوی یک هدف
و مقصود بوده است.
 -2ســطح تعلیمات پیامبران بعدی به موازات تکامل بشــر از لحاظ عقلی،
تعلیمات خویش را که همه در یک زمینه بوده ،در سطح باالتری القا کردهاند .این
تکامل دین است نه اختالف ادیان و لذا پیامبران پیشین مبشر پیامبران پسین
بودهاند و پســینیان موید و مصدق پیشینیان .بنابراین پیامبران با همه اختالفات
فرعی و شــاخهای حامل یک پیام و وابسته به یک مکتب بودهاند ،این مکتب به
تدریج برحسب استعداد جامعه انسانی عرضه شده است .تا به آنجا که بشریت به
حدی رسید که آن مکتب به صورت کامل و جامع عرضه شد ،و چون بدین نقطه
رسید ،نبوت پایان یافت.

مقایسه اعمال قبل و بعد از رمضان
شاخص تاثیرگذاری روزه

(بدان ای سالک راه خدا) اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان ،در اعمال و
کردار شــما هیچگونه تغییری پدید نیامد ،و راه و روش شــما با قبل از ماه صیام
فرقی نکرد ،معلوم میشود روزهای که از شما خواستهاند ،محقق نشده است.
اگر دیدید کسی میخواهد غیبت کند ،جلوگیری کنید و به او بگویید! «ما،
متعهد شدهایم که در این سی روز ماه مبارک رمضان ،از امور محرمه خودداری
ورزیم ».و اگر نمیتوانید او را از غیبت بازدارید ،از آن مجلس خارج شوید! ننشینید
و گوش کنید! باز تکرار میکنم تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان،
مراقب زبان ،چشم ،گوش و همه اعضاء و جوارح خود باشید.
توجــه بکنید که به آداب ماه مبارک رمضان عمل کنید؛ فقط ،دعا خواندن
()1
نباشد ،دعا به معنای واقعیاش باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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