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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 و میزان دعاحدّ و مرز تالش و طلب و دعا 

 و تالش ما با خواست خداوند چيست؟ن طلب حدّ و مرز بيپرسش: 

سعی و تالش انسان، با رضای به خواست الهی هيچ تعارضی ندارد. سعی و تالش امرر   پاسخ:

خداست و اگر کسی به خواست خدا راضی است، باید تالش کند. امّا در طلب و تالش بر اجمرا   

ی مرادّی  د را درپی یک خواستهی وقت و انرژی خوروی کرد و همهتأکيد شده است؛ نباید زیاده

نيازی و قبري  اسرت. انسرانی    دنيوی گذاشت. طلب الزم است؛ چون طلب نکردن نوعی اعالم بی

خواهد، در پيشگاه خداوند مذموم است. وقتری انسران از   چيز نمیقدر مغرور است که هيچکه آن

را و غنری هسرتی.   گویرد  خردایا مرن نردارم؛ ترو دا     کند و میخواهد، کوچکی میخدا چيزی می

خواستن، چه به زبان عمل درقالب تالش و چه به زبان دعا، مطلرو  اسرت. تررل طلرب نروعی      
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استغنا دربرابر خداست و قبي  است؛ افراط در طلب هم مذموم است. در روایرا  بره اجمرا  در    

 ت.طلب، یعنی تالش متعاد  و متين، توصيه شده اس

وزی هفت یرا هشرت سراعت کرار بررای کسرب روزی       کسی که به رزّاقيّت خدا اعتماد دارد، ر

روز خود را وقرف پرو  درآوردن کنرد و    داند. حيف است که انسان تمام شبانهدنيوی را کافی می

روز را چهار قسمت کند و یک قسرمت را بره   گونه هدر دهد. هر مؤمن باید شبانهعمر خود را این

شود. کار صرفاً ابراز نياز بب روزی نمیتأمين معاش و رزق حال  اختصاص دهد و بداند کار او س

اط در آن انرد. افرر  به خداوند رزّاق است و حدّ متعاد  آن همين مقداری است کره معريّن کررده   

 موجب هدر دادن عمر است.

 

 آیا اصرار در دعا مطلو  است یا اینکه دعا حدّی دارد؟ پرسش:

کنريم؛ بلکره   برا زبران ابرراز مری    ی دعا باید توجّه کرد که دعا چيزی نيست که درباره پاسخ:

ای کند. تا وقتی خواسرته ی د  را بيان میای است که در د  ماست و زبان هم خواستهخواسته

در د  باشد، دعا هست؛ اگرچه بر زبان نياوریم. بنابراین باید دعا را ادامره دهريم؛ چرون خردای     

عا این اسرت کره وقتری چيرزی از     متعا  دعا و الحاح و پيگيری در دعا را دوست دارد. امّا اد  د

کرنم  ی بشرری خرود گمران مری    خواهيم، درکنار دعا بگویيم، خدایا من با عقل کودکانهخدا می

ولری فقرت ترو برا علرم      خواهم آن را عنایت کنی؛ ز تو میای به سود من است و اچنين خواسته

د  درسرت  توانی تشخيص دهی که سود من در چيست؛ پس همان را که خونهایت خود میبی

خواهم به سودم نيست، روحيّه و معرفتری عطرا کرن کره بردون      دانی عمل کن. اگر آنچه میمی

 ن آن خواسته، خشنود و آرام باشم.داشت
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ای دارد، دعا را ادامه دهد. البتّره ممکرن   دعاکننده باید با رعایت چنين ادبی تا وقتی خواسته

هرای  رود کره جرذّابيّت و ارزش خواسرته    است انسان چنان رشد کند و افق فهم و معرفتش براال 

برازی برود و خرواهش و    پيشين برایش رنگ ببازد. شاید اوج آرزوی ما در کرودکی یرک اسربا    

بازی جذّابيّت نردارد  کردیم که برای ما تهيّه کنند. اکنون که بزرگ شدیم، آن اسبا التماس می

کند. اگر کسی بزرگ شرود و افرق   ی ما نيست و بود و نبودش برای ما فرقی نمیو اصالً خواسته

ای ی او نخواهرد برود. وقتری خواسرته    دیگر خواسرته  ی قبلی،فهم و معرفتش باال بياید، خواسته

 .1نباشد، دعایی هم نيست

 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ اَللّهُمّ صَلِّی عَلی

 

                                                 

 .262و 252؛ 251و 252؛ 222و  222. نگاه کنید به: مهدی طیّب، شراب طهور، ص 1


