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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 دست ،نشود مستجاب ارمانیبس یدعاها شود و اگریدعاها مستجاب نم یچرا برخ :شپرس

  م؟یده ادامه ای میبکش دعا از

و اعتماد به خدا  ظنّ حسن ؟آن چیست .یک تبصره دارد ولی ؛خیلی خوب استدعا  ادامه دادن :پاسخ

از لذا اگر چیزی را ؛ کرد خدا به ما عطا خواهد ،ستخیر و مصلحت ما آنچه مکنی یقین ؛داشته باشیم

اتاق به  ییدوست دانشجوگاهی  .نشوددعوایمان با خدا  ؛دلگیر نشویم ،نداد کردیم وخدا درخواست 

 یمکل من هم اوّ !ندمانماز نخودیگر  من از امروز صبح !استاد گوید: میبا حالت عصبانی و  یدآ می من

خدا نماز نخواندی، که تو  !رحمی هستی عجب آدم بیچرا؟ چه شده؟ گویم:  می ؛گذارم سر به سر او می

  !؟چه کردهتا حاال از گرسنگی از صبح 

کند؛ امروز خواسته کاری  دهد و خدا استفاده می چیزی به خدا می ،خواند کند وقتی نماز می فکر می

جلب ین نکته همتوجّه او را به کنم و  با او صحبت میبعد پس نماز نخوانده!  ؛کند خدا دردش بیاید

سرما که ای هستیم  سه چهار ساله ی هما مثل بچّ !ستامهربان  خدا به ماعزیز دلم  که مکن می

 !پفک مادرجان !جان بستنیمادر :گوییم به مادرمان می مئدا ؛یک مادر فهمیده هم داریم ؛یما هخورد

 ،به جانش بسته استو را دوست دارد  فرزندشکه  یمادر مهربانامّا ... چیپس! !جان شکالتمادر

و حتّی جانش به خطر شود  می شدید مریضیش ،بخرد کرده وسکه او ه را داند اگر چیزهایی می

یا  و در اختیارش بگذارد دکن فراهمرا  بچّه ی کند خواسته ت مادر اقتضا میبه نظر شما محبّافتد.  می

جان حاال که حرف مرا مادر :بگویدو  با مادرش قهر کند فرزند ،برای فرزندش نخریداگر مادری  ؟نه
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تو اینها را  اینکه !تو را دوست ندارمدیگر اصالً  ؟دهم حرف تو را گوش نمیهم دیگر من  ،گوش ندادی

  !مرا دوست نداریدهد که  نشان می ،برای من نخریدی

ای را مطرح  اگر خواسته ؛پس مواظب باشیم .برایت نخرید ،او چون تو را دوست داشت عزیز من! نه

با خدا دعوا  ؛دا داریم از خدا دلگیر نشویمبه خ بتی که نسظنّ اعتماد و حسن با ،خدا ندادو  کردیم

اگر ب، وبسیار خ :ا از آن طرف هم ممکن است بگوییدامّ ؛استه طرف قضیّیک این  .قهر نکنیم ؛نکنیم

داند ما چه  میکه  خدا ؟چرا دعا کنیم صالًا ،داند که ما چه احتیاجاتی داریم خدا خیرخواه ماست و می

آن مادر مهربان صبر  .کند ما درخواست کنیم صبر نمی پس ؛دارددوست هم ما را  ؛احتیاج داریم

داند اآلن  می ؛مهربان است ؛آن مادر فهمیده است .به او بدهد بعد ؛بخواهد چیزیفرزندش  کهکند  نمی

منتظر  .دهد و به او می دآور مادر غذا را می ،خواهم بدون اینکه بگوید من غذا می .ه استغذای بچّ وقت

 ؟ چرا دعا کنیم ؟یمکنپس چرا ما درخواست  ؛یستناو درخواست 

خواهد  عاشق خیلی دلش می که دانید می !با معشوق یباب گفتگوگشودن ای است برای  دعا بهانه

 :گویند می. بل عشق استممجنون سداستان لیلی و  .سر حرف را با معشوق باز کند ،ای پیدا کند بهانه

 ی مجنون هم آواره ،دربسته ی خانه در لیلی .تنگ بوددل شدّت به و لیلی را ندیده بودتی مجنون مدّ 

و لباس کهنه  ؛ی پیدا کردحلّ راه ؟توانم لیلی را ببینم چگونه می دفکر کر با خودش .کوچه و خیابان

 (.گونه آواره شد این شدن عاشقمجنون بعد از  ؛بود یدار بزرگ سرمایهپدر مجنون ) ؛تن کردبه  ای پاره

ها  در کوچهل بار اوّ ؛گرفتدستش گلی شکسته هم  ی یک کاسه ؛برهنه پا ؛آورددرهم را  یشها کفش

با  بپوشم.بدهید  چیزیای،  موزه پاره ،ای کفش کهنه ،برهنه به من پا !آی مردم .کرد میگدایی کفش 

 همی لیلی  در کوچه .رسیدلیلی  ی به کوچه تا ،از این کوچه به آن کوچه .کرد صدای بلند گدایی می

سری بیرون  پنجره را باز کرد و ؛آمدپنجره  ی جلو ؛صدای مجنون را شناختلیلی  .ادامه داد گونه همین

دوباره مجنون  ؛گذشت هفتهیک  .ش رسیدا به خواسته و او دیگر را دیدندیککرد و لیلی و مجنون 
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از  .ای بپوشانید جامه ،ای لباس کهنه ،به من برهنه !آی مردم .کردگدایی لباس  بار این .دلتنگ لیلی شد

دیگر  ی یک هفته .سری بیرون کرد لیلی صدای مجنون را شناخت و دوباره ...این کوچه به آن کوچه

 ی لقمه ،گرسنه به منِکسی  ؛راه افتاداز این کوچه به آن کوچه  بار این .دوباره دلتنگ شد ؛گذشت

 ...را شناخت و سری بیرون کرد صدای اولیلی  ؛رسیدلیلی  ی به کوچه ..بدهد.ظرف غذایی  ،نانی

 ی همه .خواست مجنون دیدار لیلی را می ،نه غذا ،خواست ینه لباس م ،خواست مجنون نه کفش می

دعاها طرح  خدا در ءهای عارف و اولیا انسان. لیلی را ببیندبتواند که بود  کرده بهانهرا ها  این خواسته

با خدا را  یگفتگو خودِ ،خدا ءاولیا .با معشوق باز کنندکنند که باب گفتگو را  ها را بهانه می خواسته

 گفت: .خواهند آنها خود خدا را می .دوست دارند

 گررر از دوسررت چشررمت برره احسرران اوسررت 
 

 نرره در بنررد دوسررت   یشرریتررو در بنررد خو  

 

 ایرررربررررود کرررره اول  قررررتیخررررالف طر
 

 تمنّررررا کننررررد از خرررردا جررررز خرررردا     

 

 ت ای زاهررد بررر تررو برراد ارزانرری حررور و جنّرر  میخواه ینم یاز دوست حاجتریما ز دوست غ

 

 ؟یکه چره خرواه   امتیبکنندم به ق ریّگر مخ

 

 دوست ما را و همه جنّرت و فرردوس شرما را    

 

 گفتگواین  از باز کنند وبا خدا را کنند برای اینکه باب گفتگو  ها را بهانه می طرح خواستهخدا  ءاولیا

  ما تِْلك   :پرسید از حضرت موسی در قرآن متعالی خدااش را عرض کنم؛  نمونه .برند ت میلذّ

جواب این  .عصا ؟چه دستش بود حضرت موسی ؟موسی چه چیزی دستت است 1:يا ُموسى    بِي ِميِنك  

 ُهشُّ ِبها ع لى  ا  ت  و كَُّؤا ع ل ْيها و  ا    ی  ع صا  ی  هِ  :گونه جواب داد این ا حضرت موسیامّ .عصا ؟سؤال چه بود
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 ؛مزن شوم به آن تکیه می خسته میوقتی  ؛خدایا این عصای من است 2: ْخرى  اُ ِفيها م آِرُب  ی  و  لِ  یغ ن مِ 

هم با  یکارهای دیگرخدایا  ؛ریزم میبرایشان با آن را برگ درختان  ؛چرانم را هم با آن می مگوسفندان

از گفتگوی با  ؟دهد می توضیحچرا  دهی؟! قدر توضیح می چرا این !یک سؤال کردفقط  .کنم آن می

 های ظاهری هم تدر این محبّ .خواهد تمام شود نمیدلش  ؛سر صحبت باز شده !برد ت میمحبوب لذّ

حالت چطور پرسد:  ؟ اوّل میگوید میچه  ،دوستش داردکه رسد  به کسی می وقتیاید؛ انسان  دیده

لذا دارد!  یعنی دست برنمی ؟احوالت چطور استحاال  :دپرس میدوباره  .خوبم  الحمدهلل :گوید می ؟است

 ثمالی که سحرهای ی مزهحمثل دعای ابوخصوصاً دعاهای طوالنی  ،رسیده هدر دعاهایی که از ائمّ

خب یک بار  است. دعا تکرار شده در بار ینچند ،یک خواسته ،دبری ت میو لذّ دخوانی ماه رمضان می

گفتگوی  خودِ .ها برایش مهم نیست واستهاین خ اصالً !برد ت میلذّ ؟کند چرا تکرار میگفتی بس است! 

  .است بخش لذّتبا خدا برایش مهم و 

چهل روز  این ختم را که برای مثال اگر ندا ههایی را نقل کرد ختم های دعا بعضی از کتاب :ندا هپرسید

 .شود فالن مسأله برطرف می ؛شود مشکلتان حل میفالن  ،انجام دهید

قع یک نوع هم در وا ها ختم مطرح شد.به دعا  سؤالی است که راجع درست مثل همین اینعزیزان من! 

خدای متعال  ،کنید می اگر آن چیزی را که درخواست  .خواسته است ایطرح درخواست و تمنّ

جوانی است که  .دنگیر یک ختم می ،خواهند می بچّه ،پدر و مادریدهد.[ مثالً  ]مصلحت بداند، می

به خدا عزیز من! یک ختم دیگر.  ،شغل ندارد ،خانه ندارد کسی .گیرد مییک ختم  ،خواهد ازدواج می

یقین بدانید که  بیند،ب موردای متعال مصلحت شما را در این اگر خد !و اعتماد داشته باش ظنّ حسن

  .کند عطا می به شمادر قبال این ختم 
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عطا بعد از دعا  طا نکرده بود وعقبل از دعا  کند؛ میعطا با دعا گاهی اوقات خداوند که ت اینعلّ حاال

 عطاهای خدا ببینید! ؟چیست د،دا ید،حاال که این ختم را گرفت ،اده بودقبل از این ختم ند ؛کند می

دکتر هم  ،کند هر وقت حال بیمار تغییر می ؛شود دارو متناسب با حال بیمار تجویز می ست.مثل دارو

 این ختمی که ،دکنی می این دعا و مناجاتی که دهد. می؛ داروها را تغییر دهد اش را تغییر می نسخه

به   خواسته این این حال روحی جدید در بسا چهدهد و  را تغییر می شما حال روحی ،دشوی مشغول می

 .رر داشتض انبرایتخواسته ای بود که آن  گونه به شما حال روحی ،دعا و ختم قبل از .باشد انتمصلحت

به  خواستهای شده که این  گونه به انت روحیتحاال وضعیّخاطر این است که  ن داد بهپس اینکه اآل

 خواسته آن ای است که گونه بهواقعاً هم  انحال روحی جدیدتخیر، گاهی اوقات امّا  .استشممصلحت 

ا امّ کند. شما عطا نمیآن را به  و نیستضررتان راضی به  ،دارد اندوستتخدا چون  ورر دارد ض انبرایت

 خیر!  است.در رفته ه ،یداین ختمی که گرفت ید،این دعایی که خواندفکر نکنید 

ها چیزهای بزرگی  به بعضی از بندهروز قیامت  خدای متعال نقل شده که !بدهمبزرگ  ی یک مژده

خدایا ما در دنیا به هیچ وجه عملی انجام  :گویند می کنند و تعجّب میخیلی ها  این بنده ؛دده می

درخواست را از من  فالنیادت است  فرماید: میخدا  !اش باشد به این بزرگی شایسته عطایدیم که ندا

 برایت ؛نبود تبه مصلحتخواسته آن  ؟ختم گرفتی ؟نذر کردی ؟التماس کردی ؟دعا کردی؟ یاشتد

آن  (.دهم سال بعد به تو می ؛ممکن است سال بعد به نفعت باشدآن زمان ضرر داشت. ) .رر داشتض

خواستی  که در دنیا کوچکیجای آن چیز  به؛ در رفتهها فکر نکنی دعایت امّزمان ضرر داشت و ندادم؛ 

ای کاش گونه است؟  راستی این بهخدایا  :گوید بنده می بخشم. به تو میحاال این را  ،به تو ندادم و

  3!کردی عطاها به من میاین از تا اجابت نکرده بودی ی، اجابت کرددر دنیا هم که دعاهایی را  ی همه
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مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ

 

 


