
  )٣( اجـابت دعـا
  هاى پـاك دعـاهاى اجـابت شده سينـه

  
امرى درونى و فعل و انفعالى نفسانى " اجابت دعا"در دو بخش گذشته تالش گرديد نشان داده شود مكانيسم 

ِ  دعاآننده، از طريق برداشتن موانع و پيمودن راه براى  است آه در چارچوب نظامات و توفيقات الهى توسط خود
 . باشند تأثير مى هاى متعارف در فرآيند اجابت بى تراشى گردد و دعاهاى زبانى و واسطه قصود حاصل مىرسيدن به م
 

هاى فراوانى است  آند، نمونه آنچه به ظاهر ضرورت تالش دعا آننده براى برداشتن موانع را نقض مى
درخواست از پروردگار، دعايشان هاى قرآنى از زندگى برخى پيامبران، آه به محض دعا و  ازاجابت دعا در گزارش

هاى معمولى،  هاى قبلى در مورد انسان مستجاب شده است، بدون آنكه شرطى براى آنها قائل شده و يا مانند نمونه
 !برداشتن موانع و پيمودن راه به سوى مقصد به آنان توصيه شده باشد

 
معيارهاى طبيعى، آامال غيرمتعارف و هاى به ظاهرغيرممكن آنهاست آه با  تر، دعا و درخواست از آن عجيب

اين چه رمزى است آه اجابت دعاهاى ساده مردم عادى به تالش !! آمده، با اين حال به اجابت رسيده است محال مى
حواله داده شده، اما دعاهاى بزرگ و غيرمتعارف پيامبران به سرعت اجابت ) براى رفع موانع و پيمودن راه(خودشان 
 ؟!شده است

 
، آه همان رفع مانع و حجاب و پيوستن به يار است، بايد "اجابت"اى آلمه  رسد در معناى ريشه ين سئوال را به نظر مىپاسخ ا

از (همانطور آه قرآن به صراحت بيان داشته است . ايم جستجو آرد و ما در بخش اول اين نوشته به تفصيل آن را توضيح داده
ايم و براى رسيدن به او  تراست و اين ماهستيم آه از او دور شده ودمان به ما نزديك، خدا از خ)٢۴، انفال٨۵، واقعه١۶ق: جمله

مسلمًا اگر چنين توفيقى حاصل شود، عمال . هايمان آه حجاب و مانعى براى دريافت رحمت او شده بگذريم بايد ازخودخواهى
  . تحقق يافته است) درمعناى دقيق آلمه(وصال حاصل شده و اجابت 

 
  دورمىوين عجب تر آه من از و      ك تر از من به من استدوست نزدي

 ورمــن مهجـــن و مـــار مــدر آن      وان گفت آه دوستـچه آنم، با آه ت
 

: از جمله(شود  به اين ترتيب با توجه به وعده قطعى پروردگار آه هر آس مرا بخواند مسلمًا دعايش اجابت مى
هاى خود را قربانى آرده و به او  گذشتگى و اخالص، منيـّت" خود"با از ، پيامبرانى آه )۶٠، غافر۶٢، نمل١٨۶بقره

همچون (مگر مواردى ! گردد شان عين اجابت مى هاى خالص گيرند و خواسته اند، مشمول اين وعده حق قرارمى رسيده
 با اى بشرى و مغاير آه تحت تأثير احساسات و عواطف انسانى، خواسته) حضرت نوح براى نجات پسرمنحرفش

هاى  اند آه نمونه مصلحت ربوبى مطرح آرده باشند، و در اين صورت البته مورد هشدار و تهديد و تنبيه هم قرار گرفته
 .فراوانى در قرآن گزارش شده است

 
اى است آه از خود گذشته و  هاى سوخته هاى پاك و دل هاى زير تنها برخى از دعاهاى اجابت شده سينه  نمونه

 :بودندبه محبوب رسيده 
 

   براى فرزند)ع(دعاى حضرت زكريا 
  

 هنگام ايراد اين دعا )ع(، حضرت زآريا)۴١ تا ٣٨عمران   و آل١۵ تا ١هاى مريم آيات  در سوره(به نقل قرآن 
و نداى پروردگار پيرمردى فرتوت و همسرش از ابتدا عقيم و نازا بوده است، بنابراين از طريق عوامل طبيعى و 

آيد، با اين حال دعاى او ازآنجا آه تقاضاى فرزند را  نين درخواستى ممتنع و محال به شمار مىمعيارهاى متعارف چ
" رضايت رّب"يعقوب طلب آرده بود، وتنها  هاى موحـّدانه آل براى تداوم بخشيدن به رسالت بيدارى مردم و پيگيرى پيام

سره براى منظورى معنوى بود، برآورده  كآرد، اين دعاى خالص از خودخواهى آه ي را براى اين فرزند آرزو مى
  .گرديد



 
 

   دردل نهنگ دريا)ع(دعاي يونس
 

) ١۴٨ تا ١۴٣، صافات ۵٠ تا۴٨، قلم ٨٨ تا ٨٧انبياء : از جمله(هاى متعددى  ابتالى حضرت يونس را قرآن در سوره
 و درياى مـّواج امرى غيرممكن به در شرايط عادى نجات از بطن ماهى. هاى زندگى پيامبران است نقل آرده است آه از شگفتى

رود، اما سوابق درخشان او در ايمان و عمل صالح و دعاهاى توحيدى خالصش توأم با توبه و تسليم و اعتراف به  شمار مى
چه بسا اين داستان ! خطايش در ترك قوم، دعاى خالصى او را به اجابت رساند و آينده درخشانى براى خودش و قومش رقم زد

  .پندهاى پرگهرش، نمادى هم از امكان خالصى از زندان به مدد دعاى خالص باشددرآنار 
 

  هاى جنسى  در طوفان مكرها و مراوده)ع(دعاى يوسف
 

ها فاقد  براى آسى مثل يوسف آه برده زرخريدى در آاخ مقامى دربارى در نظام فرعون بود و درآن روزگار برده
اى  و نجات از تمناهاى همسر عزيز مصر وجود نداشت، بنابراين به طور عادى چارهارزش و آزادى بودند، امكان فرار از آاخ 

جز تسليم به خواسته نامشروع ارباب نبود، اما پناه بردنش به پروردگار هنگامى آه زليخا درهاى آاخ را بسته و خود را به او 
ى نجات از وسوسه زنان دربارى، هنگامى آه اش برا عرضه نمود، درهاى رحمت ربوبى را بروى او باز آرد و دعاى خالصانه

در دو راهى تسليم به تمايالت نفسانى يا تحمل شكنجه و زندان قرار گرفت و زندان را برننگ و نكبت ابدى ترجيح داد، به اجابت 
  .و نجات رسيد

 
  ! درچنگال بيماري و غم فقدان عزيزان )ع(دعاي ايوب

 
عالوه برآن، همسر و . ه بود آه در روزگار گذشته عالجى براى آن نبوددرمان گرفتار شد ايوب به دردى ظاهرًا بى

به اين ترتيب هم جسم، و . او را ترك آرده بودند) شايد فرار ازسرايت بيمارى(فرزندانش نيزبه دليلى آه براى ما روشن نيست 
و صبر و تحملش درابتالئى آه هم جان و روانش سخت پريشان و آسيب ديده بود، با اين حال به دليل اخالصش در عبادت 

اش به او بازگشتند و دو  محبوب مبتاليش آرده بود، دعايش به اجابت رسيد؛ هم از بيمارى العالج بهبودى يافت و هم خانواده
 ).٨۴  و٨٣ و انبياء ۴١هاى ص سوره(برابر شدند 
 

و مصرف ) معدنى(چشمه آبى سرد اجابت دعاى او البته به هدايت ربوبى با توصيه به آب تنى آردن و نوشيدن از 
ها نيز بيرون از امكان و  ترين غم و غصه ها و سنگين ترين بيمارى ترآيبى گياهى تحقق يافت و نشان داد آه حتى صعب العالج

هائى را  تواند غيرممكن هاى پاك قرار داده است، مى اعجاز اخالص در دعا نيست و انسان به نيروى اليزالى آه خداوند در دل
 .كن سازدمم

 
  براى مردم و آيندگان  )ع(براهيمدعاي ا

 
ترين ادعيه انبياء آه نه تنها از مسائل شخصى و خانوادگى فراتر بود، بلكه ابعاد مكانى و زمانى را نيزدر  از شگفت
  .دعاى حضرت ابراهيم بود! هاى بعدى را در برگرفت اى بسيار وسيع نسل نورديده، در گستره

 
ابراهيم از همان زمان آه توسط پدرش تهديد به سنگسار و تبعيد از شهر و ديار شد، به دامان دعاى پروردگار متوسل 

  :شد و اظهار اميدوارى آرد آه محروم از اجابت او نباشد
 

تو را به سالمت؛ من از پروردگارم براى تو درخواست آمرزش خواهم آرد، آه او : گفت) ابراهيم(
گيرم  خوانيد، آناره مى مى) به نيايش(هائى آه به جاى خدا  من از شما و بت. هربان استنسبت به من م

  .بهره نباشم آنم، اميدوارم از خواندن او بى پروردگارم را دعا مىو 
 



برخى از ! آنم از هيچ يك از پيامبران نقل آرده باشد آن قدر آه قرآن از دعاهاى حضرت ابراهيم نقل آرده، گمان نمى
هاى آينده است آه برخى از آنها را  ادعيه جنبه شخصى و خانوادگى دارد، اما بسيارى از آنها براى مردم معاصر و حتى نسلاين 

  :آنيد مشاهده مى
 
 : ـ دعاى تبديل دره خالى از سكنه مكه، به شهرى َامن١

  اْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اْلَأْصَناَمَوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَٰذا اْلَبَلَد آِمًنا َو -٣۵ابراهيم 
 و ياد آن هنگامى را آه ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتان دور دار

 
   به رفتن به سوى اين آانون توحيدهاى مردم  دعاى مشتاق شدن دل-٢

   ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْمَفاْجَعْل َأْفِئَدًة...  -٣٧ابراهيم 
  پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرايش ده ...
  
  دعاى برخوردارى مردم اين دره فاقد استعداد آشاورزى و دامدارى ازرزق الهى -٣

   َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن... -٣٧ابراهيم 
  مورد نيازشان روزى ده باشد آه سپاسگزارى آنندو آنان را از محصوالت... 

 
 . دعاى آمرزش براى خود و والدين و همه مؤمنين-۴

  َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب -۴١ابراهيم 
 ىشود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشا پروردگارا روزى آه حساب برپا مى

 
هاى   دعاى برانگيخته و بالنده شدن انسان ممتازى از ميان گرويدگان به اين آئين توحيدى براى نجات بشريت در نسل-۵

 !آينده
   ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ۚ -١٢٩بقره 

اى از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و آتاب و حكمت به آنان بياموزد و  پروردگارا در ميان آنان فرستاده
  ناپذير حكيمى شان آند زيرا آه تو خود شكست پاآيزه

  
هِ آن روزگار، تبديل به تنها مرآز َامن و امان در دل ها اجابت شده است؛ هم دره مك شگفت اين آه همه اين درخواست

هاى مؤمنينى از اقصى نقاط جهان شيفته طواف آعبه و  صحراى عربستان با قبائل وحشى در حال قتل و غارت يكديگر شد، هم دل
عينًا ( انسان ممتازى  سال دعاى ابراهيم براى برانگيخته شدن٢٠٠٠مكه پايگاه بزرگترين تجمع بشريت گرديد و هم بعد از حدود 

 ).٢سوره جمعه آيه ! (با بعثت پيامبر اسالم اجابت گرديد) ها با همان خواسته
 

  )س(دعاى مادرحضرت مريم 
 

ترين شوق قلبى فرزند  اى هستند آه با خالصانه در دنياى امروز بيش از دو ميليارد مسيحى مديون دعاى زن بيوه
گذار وقف معبد  آند تا به عنوان خدمت دى متولد شود، به پروردگار محبوبش هديه مىعزيزتر از جانش  را، آه قرار است به زو

 !گردد
 

پروراند و بر  پذيرد و نه تنها مريم را به بهترين شيوه مى شرك و شائبه را به بهترين شكل مى پروردگار نيز اين دعاى بى
 .سازد اسرائيل مى اى براى ُامت بنى الگو و نمونهرا نيز ) ع(دهد، بلكه فرزندش عيسى مسيح  همه زنان عالم سرورى مى

 
چنين برآات جهان شمولى داشته ) همسرعمران(آرد دعاى يك زن دل سوخته و بيوه مانده  به راستى چه آسى باور مى

   !آند ها برداشته و اتصال برقرار گردد، اجابت اين چنين معجزه مى ؟  وقتى فاصله!باشد
  

  



  )ع(دعاى حضرت سليمان
 

آه در آينده نيز هيچ آس به چنان پايه و ) حكومت و قدرتى سياسى( براى دستيابى به ُملكى )ع(ى حضرت سليمان دعا
البته با توجه به مجموعه آياتى آه در قرآن . هاى قصص انبياء است نيز از عجائب دعا و اجابت آن، و از شگفتى! تسلطى نرسد

آه سليمان چنين شوآت و قدرتى را نه براى ارضاء حس جاه طلبى و جمع قدرت و توان دريافت  درباره اين پيامبر آمده است، مى
آرد آه بندگان بتوانند در سايه آن به زندگى  ثروت، بلكه  براى دفع اقوام وحشى متجاوز و ايجاد چنان امنيت و آرامشى طلب مى

   .سالم و خدمت و عبادت بپردازند
 

  ى نجات بنى اسرائيلبرا) عليهماالسالم(دعاهاى موسى و هارون 
 

اسرائيل نماد استضعاف واستثمارشمرده شده است آه تحت  در قرآن، فرعون سمبل و نماد استكبار و استعال، و قوم بنى
نماد قدرت اقتصادى وابسته (و قارون ) گر نماد قدرت نظامى سرآوب(، هامان )نماد فريب اعتقادى(فرعون : سلطه مثلث
 . اين قوم اسير و برده در سرزمين مصر درآورده بوددمار از روزگار) واستثمارگر
 

تر و مردم مظلوم روز به روز  برحسب محاسبات ظاهرى، آه نظام مسلط و مقتدر بايد روز به روز قوى
هاى تحت ستم  اما مشّيت خدا آه بر آزادى ملت. خورد هيچ روزنه اميدى در آن روزگار براى نجات به چشم نمى. ترگردند ضعيف
 ساختن آنان بر مقدرات و سرنوشت خويش استوار شده است، اين شرايط غيرعادالنه را به سود ملتى آه تحت رهبرى و حاآم

 .حضرت موسى به استقامت پرداخته بود تغيير داد
 

نقش دعاهاى موسى و هارون در اين ماجرا بسيار آارساز و تعيين آننده بوده است و اجابت پرودگاردر توصيه به امت 
  ).٨٩يونس (دامه استقامت و احتراز از گرايش به ناآگاهان در پى همان دعاها آمده است براى ا

  
هاى ديگرى نيز از  قرآن مثال. هاى متنوع بود هاى به ظاهر محال در زمينه هائى از اجابت خواسته موارد فوق فقط نمونه

هاى پاك و  توان گفت آه تاريخ را دعاهاى سينه ا نمىآي. آند اجابت دعاى پيامبران ديگرآورده است آه باورمندان را آفايت مى
 ؟!هاى نيرومند و پشتكار مردان و زنانى مصّمم ساخته است اراده

 
 بى عنـايات خدا، هيچيـم هيچ      ايـن همـه گفتيـم ليك انـدر بسيـچ
 گر ملك باشد سياهستش ورق      بى عنـايـات حـق و خـاصان حق

  ا تـو يـاد هيچ آس نبود روابـ      اى فضل تو حاجت روا! اى خدا
 

 
 

  ١٣٨٩شهريورم زدهدوا
  ٢٠١٠ سپتامبر ٣


