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 مقدمه:

 گويم. »اَطَعنا«فرمان تو را به جان         گويم» سمعنا« ام يارب چو بخـواني
 گـويم. »ربنـا ظَلَـمنا«مـن آيم و          گويي »غَفَرنا«بر من تو به فضل اگر 

 كنم. گفتم: احساس تنهايي مي
 1، من نزديكم.» قَريب فَإِنِّي«فرمود: 

 چگونه ارتباط برقرار كنم؟ گفتم:
 2مرا بخوانيد تا اجابت كنم شما را » لَكُم أَستَجِب  ادعوني« فرمود:
 هاي گناه مانع است. سياهي گفتم:

 3ت نداريد خدا شما را ببخشد؟دوس » لَكُم اللَّه يغْفرَ أَنْ تُحبونَ ال أَ« فرمود:
 راهش چيست؟ گفتم:

 4استغفار و طلب بخشش و توبه كنيد. » إِلَيه تُوبوا ثُم ربكُم استَغْفرُوا و« فرمود:
 روي توبه ندارم. گفتم:

 5است؟ مهربان و پذير توبه كه خداست  » الرَّحيم التَّواب هو اللَّه أَنَّ« فرمود:
 زياد و سنگين است.گناهم  گفتم:

                                                 
 )186(بقره/  -1
 )186(بقره/  -٢
 )22(نور/ -٣
 )90(هود/ -٤
 )104(توبه/ -٥
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ي گناهان را  بدرستي كه خداوند همه »جميعا الذُّنُوب يغْفرُ اللَّه إِنَّ« فرمود:

 1بخشد. مي
 شرط توبه چيست؟ گفتم:

 يرو از يا توبه كنيد توبه خدا درگاه به »نَصوحا تَوبةً اللَّه يإِلَ تُوبوا« فرمود:
 2.اخالص

 ن وسواس خنّاس چه كنم؟از دست نفس اماره و شيطا گفتم:
 زياده و( بپرهيزيد خدا از و » الْمتَّقين مع اللَّه أَنَّ اعلَموا و اللَّه اتَّقُوا و«  فرمود:

 3!است پرهيزكاران با خدا بدانيد و)! ننماييد يرو
 كند، پيشه ياله يتقوا كس هر و» مخْرَجا لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ منْ«

 4كند. يم فراهم او يبرا ينجات راه خداوند
 شود. گاهي يأس و نااميدي بر من حاكم مي گفتم:

 5نشويد. نوميد خداوند رحمت از » اللَّه رحمةِ منْ تَقْنَطُوا ال«  فرمود:
 »نْ وقْنَطُ منْ يةِ ممحر هباز يكس چه گمراهان، جز« » الضَّالُّون إِالَّ ر 

 6!»شود؟ يم مأيوس پروردگارش رحمت
 هاي تو چه كنم؟ با مهرباني گفتم:

                                                 
 )53(زمر/  -1
 )8(تحريم/  -2
 )194(بقره/ -3
 )2(طالق/ -4
 )53(زمر/  -5
 )56(حجر/ -6
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 كنيد، و ياد بسيار را خدا »أَصيالً و بكْرَةً سبحوه و كَثيراً ذكْراً اللَّه اذْكُرُوا«فرمود: 
 1گوييد. تسبيح را او شام و صبح

 يك مرتبه با قلبي آكنده از عشق و محبتش گفتم: 
 » غيرك لي من ربي و إلهي«

 ي عزت و كرم و لطف و محبتش فرمود:  او هم با همه
 يكاف اش بنده) از دفاع و نجات( يبرا خداوند آيا »عبده بِكاف اللَّه لَيس أَ«

 2نيست؟
ها،  ها، و جان پناه دل ي قلب دهنده همتا، به نام اهللا ياري به نام خداي يكتاي بي

را از چشمه سار  خدايي كه ما را آفريد و جان داد، دل و فكر عطا نمود و ما
مند ساخت، خدايي كه ما را آفريد، پناه  معنويت و ارتباط با خود سيراب و بهره

كند. شكر و سپاس، خداوند متعال را كه ما  ميراند و زنده مي روزي داد، مي  داد،
 پايان خودش قرار داد. بي را مورد لطف و رحمت

نياز است. دعا از جمله  دعا زبان عشق و نياز بنده نيازمند به درگاه خداي بي
چون ساير اعمال عبادي مقدمات  و  مفاهيم اسالمي و قرآني است، دعا هم

مؤخرات و راه ورود و خروج دارد و در فضائلش بسيار سخن به ميان آمده 
است. مخفي نيست كه دعا جايگزين تفكّر، جهاد و كوشش، تالش و تحمل 

ي شناسايي دعا بدان  يشههاي زندگي نيست. در اند ها در مسئوليت سختي

                                                 
 )42و  41احزاب/(  -1
 )36(زمر/  -2
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اند،  در نظر داشتهمفهومي كه حضرت حق و اولياء گراميش، ائمه معصومين

 ي ارتباط با خداوند و زبان استغفار و درخواست از اوست. عبادت و وسيله
است كه فرد مسئوليت پذير با تمام » خواندن همراه با خواستن«در حقيقت دعا 

دارد، مصائب و  هايش گام برمي قق خواستهوجود و تمام توان خود در راه تح
شود، و دعا را به عنوان بيان اين خواسته و عرضه  مشكالت را متحمل مي

 گيرد. به كار مي» بارگاه قدس الهي«ها به  داشتن آن
پيامبران الهي، امامان معصوم، اولياي خدا و بندگان وارسته هم همواره با قبول 

ها و مشكالت فراوان و تالش و كوشش  ها و مواجه شدن با سختي مسئوليت
ي  طاقت فرسا براي رسيدن به هدف و انجام وظيفه الهي به عنوان يك وسيله

نيروبخش و قوي و تمسك به عروة الوثقي از لطف و محبت الهي دست به دعا 
 گشودند و چشم اميدي هم به فضل و رحمت پروردگار عالم داشتند. مي

در  و مناجات علي 1گرفته پيامبر هاي  از زبور داوود تا مناجات
در صحراي  مسجد كوفه و دعاي كميل و صباح و نيايش امام حسين

ي سجاديه و  در صحيفه العابدين سيدالساجدين عرفات و دعاهاي امام زين
مناجات خمسه عشر و مناجات ابوحمزه ثمالي و دعاي ندبه و توسل و ديگر 

 روشني بر اين حقيقت است. ي  دعاهاي رسيده از اولياء الهي جلوه
ها از عمق وجود و صميم دل، از پيشگاه مهربان  دعا ابراز نيازها و خواسته

ي امور  ي مقدرات عالم هستي و همه جهان خداوند قادر متعال است كه همه
 خورد. به اراده و خواست او رقم مي

                                                 
 اجات شعبانيه)(من -1
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ناخت، ي مهم در دعا اين است كه از خداوند قادر متعال با معرفت و ش مسئله
چگونه «و » در چه مكاني دعا كنيم«، و »چه زماني بخواهيم«، »چه بخواهيم«

 را هم خوب بشناسيم.» عوامل و موانع استجابت دعا«و » خدا را بخوانيم
ي عقل، شعور و معرفت انسان است و شناخت  خواستن از خداوند به اندازه

ك و پوشاك و اينكه نيازخواهي به اموري حقير و مادي و دنيايي و خورا
شود. همه چيز، دنيا و آخرت از آنِ خداوند است، زندگي  مسكن خالصه نمي

دنيا محدود و گذرا و و پايان پذير و آخرت ابدي و هميشگي است. در 
ها بيان  ها و الزم و مفيدترين حاجت ترين خواسته متعالي دعاهاي معصومين

ي  ا مفتخريم كه ادعيهم«در وصيتنامه:  شده است. كه به گفته امام خميني
در » ماست. خوانند، از ائمه معصومين حياتبخش كه او را قرآن ساعد مي

آمده است. » قرآن كريم«اين ميان برخي از دعاها از زبان پيامبران و صالحان در 
ها را در بين كالم و آياتش قرار داده دليل بر اهميت  اينكه خداوند اين خواسته

مباحث و ر اين مجموعه بر آن شديم كه با استفاده از ها است. ما د آن خواسته
شما خواننده عزيز را با  تفسير نور حجت االسالم والمسلمين قرائتي

» دعاهاي قرآني«مضامين و معارف تفسير، لطائف و نكات ارزنده و سازنده، 
 آشنا كنيم.

 »و ما توفيقي اال باهللا عليه توكلت«
ي طاهره،  ولد صديقهمطابق با ت 1431جمادي الثاني  20

 13/03/89، مطابق با حضرت زهرا
 محمد موحدي نژاد
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 دعا يا  فراخوان الهي -1
 1»!بپذيرم را شما) يدعا( تا بخوانيد مرا« »لَكُم أَستَجِب  ادعوني«

   گفتم كه روي خوبت، از ما چرا نهان است 
 م عيان استـابي ورنه رخـتا تو خود حجــگف

   تي ـكه تو هس تا كي، گفتا تاراغ ــم فــگفت
 خن همان استسگفتم نفس همين است، گفتا 

جامع تمام صفات كمال و كليد رشدو » اهللا«راه و رسم گفتگو با خالق هستي » دعا«
 تربيت انسان و در حقيقت محبوب و خواست خود او و فراخوان الهي است.

 الدهرِ منَ حينٌ الْإِنْسانِ يعلَ  يأَت هلْ«خدايي كه مارا از نيست به هست آورده (
كُنْ لَمئاً يذْكُوراً شَييذكر قابل چيز كه گذشت انسان بر يطوالن يزمان آيا« »م 

) و از نطفه، انساني كامل و گل سرسبد موجودات و تاج وجود و 2»؟!نبود
بندگي خود را بر سر مازده است . و اينچنين در جهت تربيت ما را ه در 

و »دعا«داند و بين  مارا ميهاي  را نموده است  اوست كه نياز خواست كردن
فرمايد  نمي »لَكُم أَستَجِب  ادعوني«( قرار نداداي  هيچ فاصله» استجابت«
و » استجب«وعدة الهي است » چرا كه استجابت) «»ثم استجب«يا  »فاستجاب«

 زيرا«» الْميعاد فيخْل ال اللَّه انَّ«فرمايد. ( نمي خداوند خالف وعدة خود
) ولي شرطش آن است كه جز او 3».كند ينم تخلّف، خود وعده از، خداوند

                                                 
 )60(غافر/ - 1
 )1(انسان/ - 2
 )9عمران/ (آل  - 3



 15   زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                                

 

 

تنها چيزي كه شيطان را از بلندي » ادعوني«نخوانيم و از ديگري نخواهيم. 
 اسجدوا للْمالئكَةِ قُلْنا إِذْ و«عزت به حضيض ذلت و دوزخ كشيد تكبر بود. (

مدĤوا لدجإِالَّ فَس ليسيأَب إِب  رَ وتَكْباس نَ كانَ ورين ميهنگام) كن ياد( و«، » الْكاف 
 سجده يهمگ!» كنيد خضوع و سجده آدم يبرا: «گفتيم فرشتگان به كه را

) تكبرش و ينافرمان خاطر به و، (ورزيد تكبر و، زد باز سر كه ابليس جز كردند
 يستَكْبِرُونَ«ي عبادت است. (درمان تكبر و خود نوع» دعا«) و 1»شد كافران از
 به ورزند يم تكبر من عبادت از كه يكسان«»  داخرين جهنَّم سيدخُلُونَ  عبادتي عنْ
)  و آن هم عبادتي مخصوص خداوند 2!»شوند يم دوزخ وارد ذلّت با يزود

است. (عبادتي) و به حق نزد خداوند مقامي است كه جز با دعا و تقاضا 
و سيله ارتباطي است بين » دعا« 3ان به آن رسيد. فرموده امام صادقتو نمي

كه » معرفه اهللا«عاشق و معشوق كه از يك سو انسان را به شناخت پروردگار 
شود  فرمايد و از سوي ديگر سبب مي برترين سرماية هر انسان است دعوت مي

هاي  عمتكه خود را نيازمند او ديده و دربرابرش خضوع كند . واز سويي ن
 اگر و«» كَفَّار لَظَلُوم الْإِنْسانَ إِنَّ تُحصوها ال اللَّه نعمت تَعدوا إِنْ و«بيشمار او را (

 و ستمگر، انسان! كرد نتوانيد شماره را آنها هرگز، بشماريد را خدا ينعمتها
) ديده به او عشق ورزد و رابطه اش قوي و محكم گردد . و از 4»!است ناسپاس

اوست موظف به اطاعت از هاي  وي ديگر چون نيازمند و مرهون نعمتس
                                                 

 )34(بقره/ - 1
 )60(غافر/ - 2
 ]338/ص2كافي/ج [ - 3
 )34(ابراهيم/ - 4
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شود واز سويي چون استجابت دعا بي قيد شرط نيست و از نياز  فرمانش مي

بهĤداب و مقدمات و شرايطي (آداب دعا و شرايط استجابت و موانع آن را در 
شويم) چون خلوص نيت و صفاي دل و توبه از  صفحات بعد يادآور مي

دارد به او اعتماد به  ن دارد و در راه خود سازي و تربيت خود گام بر ميگناها
 دارد .  نفس داده و از يأس و نا اميدي باز مي

ست كه خالق و مخاوق احسان نزديك شدن به يكديگر را دارند، » دعا«در 
 فرمايند : آنجا كه مي

»إِذا و أَلَكبادي سنِّي عفَإِنِّي ع قَريب أُجيب عةَداعِ وعانِ إِذا الدوا دتَجيبسلي فَلْي  و 
 سؤال من باره در تو از، من بندگان كه يهنگام و« 1» يرْشُدون لَعلَّهم  بي لْيؤْمنُوا
 پاسخ، خواند يم مرا كه يهنگام به، را كننده دعا يدعا! نزديكم من:) بگو، (كنند

 به و( يابند راه تا، بياورند ايمان من به و، بپذيرند مرا دعوت بايد پس! گويم يم
 »)!برسند مقصد

رسا ترين تعبير در اين آيه براي نزديكي مخلوق به خالق آن است كه خداوند 
، »فاني«، »عني«، »عبادي«(را آورده است.» من«هفت مرتبه ضمير متكلم 

 )»بي«، »لي«، »ني -دعان«، »اجيب«
كند، از طرفي همراه و همرنگ  بط مينه تنها انسان را با خالق نزديك و مرت» دعا«

و تمام  » قانتُون لَه كُلٌّ« .شدن با هستي است چون تمام هستي در تسبيح و قنوتند
 2» الْأَرض و السماوات في منْ يسئَلُه«موجودات به درگاه او اظهار نياز دارند 

                                                 
 )186(بقره/ - 1
 )29(الرحمن/ - 2
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 ون هستي نباشيم. ي ناهمگ پس ما نيز دعوت و فراخوان الهي را اجابت كنيم تا وصله
و » اُدعوني«خواند.  آري با مهرباني و لطف او ما را به سوي خويش فرا مي

 حبلِ منْ إِلَيه أَقْرَب نَحنُ و«ترم  فرمايد كه از همه چيز به تو نزديك اعالم مي
بر شما   2»الدعاء لَسميع ربي إِنَّ«شنوم.  دعا و درخواست شما را مي 1»الْوريد

 4» الرَّاحمين أَرحم هو و«تر  و از همه مهربان 3»واسعةٍ رحمةٍ ذُو ربكُم«هربانم. م

ي  و دعا و درخواست كنيد كه اين خود مايه » بي لْيؤْمنُوا و«پس ايمان بياوريد 
 5» يرْشُدون لَعلَّهم«رشد شماست. 
يرا دعا كليد بخشش خداوند زياد دعا كنيد، ز«فرمايد:  مي و لذا امام صادق

هايي نزد پروردگار است  ها و رحمت ي رسيدن به حاجت است. نعمت و وسيله
توان به آن رسيد و بدان هر در را كه بكوبي عاقبت گشوده  كه جز با دعا نمي

 6»خواهد شد.

آري او به ما نزديك است، چگونه ممكن است از ما دور باشد، در حالي كه 
 و الْمرْء بينَ يحولُ اللَّه أَنَّ اعلَموا و«فرمايد:  جاي اوست. ميميان ما و قلب ما 

شود يم حايل او قلب و انسان ميان خداوند« 7»قَلْبِه« 
 ي هر مضطري است.  و خداوند مهربان اجابت كننده

                                                 
 )16(ق/ - 1
 )39(ابراهيم/ - 2
 )147(انعام/ - 3
 )92(يوسف/ - 4
 )186(بقره/ - 5
 ]299تا  295/ص90اراالنوار/جو بح 470/ص2اصول كافي/ج[ - 6
 )24(انفال/ - 7
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 را طرّمض يدعا كه يكس يا« 1»السوء يكْشف و دعاه إِذا الْمضْطَرَّ يجيب أَمنْ«

 »سازد يم برطرف را يگرفتار و كند يم اجابت
 آموزيم كه: ي آيات و مفاهيم فوق در اين فراخوان عمومي الهي مي پس از مجموعه

 دعا در هر جا و هر وقت كه باشد، مفيد است. -1
خداوند به ما نزديك است، ولي ما چطور؟ اگر گاهي قهر او دامن ما را  -2

 باشد. از خداوند است، كه در اثر گناهان مي گيرد، به خاطر دوري ما مي
 استجابت خداوند دائمي است، نه موسمي! -3
 ي ماست. داند، ولي دعا و درخواست وظيفه با آنكه خداوند همه چيز را مي -4
 رسد كه همراه با اخالص، ايمان و عمل صالح باشد. دعا آنگاه به اجابت مي -5
 ي رشد هدايت است. دعا وسيله -6
رچه دعا مستجاب نشود، ولي انس با خدا و نزديك شدن به او مطلوب گ -7

 است.
 

 
 

 دعا تعريف -2

 و .زدم صدا را او يعني ؛»فالناً دعوت« است زدن صدا نداو معناي به لغت، در
 و خضوع حالت با خود از باالتر فردي از وپائين پست فردي اصطالح، در

 . كند طلب چيزي سرافكندگي
 
 

                                                 
 )62(نمل/ - 1
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 دعا چگونگي و آداب -3

 .باشد خداوند ستايش همراه دعا

 1»قَالَ إِنَّ كُلَّ دعاء لَا يكُونُ قَبلَه تَمجِيد فَهو أَبتَر: «اللَّه رسولُ قَالَ

 : دعائي كه با تمجيد خدا آغاز نشود نافرجام است.پيامبر گرامي اسالم

 .باشد گناهان به اعتراف همراه دعا
الْمسأَلَةُ انّه و  ثُم بِالذَّنْبِ االقْرَار ثُم الثَّنَاء ثُم الْمدحةُ هي إِنَّما: «الصادقُ قَالَ

 2»اللَّه ما خَرَج عبد منَ الذَّنْب الّا بِاالقرار

: اول مدح و ثنا، سپس اعتراف به گناه، آنگاه طرح سؤال و امام صادق
  از گناه، نجات نيافت مگر به واسطه اقرار يا درخواست، كه به خدا قسم! بنده

 شود ورزيده اصرار دعا در
 في بعضٍ علَي بعضهِم النَّاسِ إِلْحاح كَرِه جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ: «الصادقُ قَالَ

 3»عنْده ما يطْلَب و سأَلَي أَنْ يحب جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ لنَفْسه ذَلك أَحب و الْمسأَلَةِ

: خداوند متعال دوست ندارد كه مردم هنگام درخواست از امام صادق
خودش دوست دارد، خدا دوست  يرا برا يكديگر، اصرار ورزند اما اين كار

 .دارد كه مردم آنچه را نزد اوست بخواهند و طلب كنند
 .بخواهيم خداوند از را خود نيازهاي تمام

                                                 
 ]308االخالق/ص مكارم[ -1
 ]484ص /2كافي/ج[ -2

 ]475ص /2ج كافي/[ - 3
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 : اللَّه سولُر قَالَ

 1»انْقَطَع إِذَا نَعله شسع يسأَلَه حتَّي كُلَّها حاجتَه ربه أَحدكُم ليسأَلْ«

هايش را از خدا  هريك از شما بايد تمام نيازمندي: پيامبر گرامي اسالم
 را نيز از خدا بخواهد. طلب كند حتي اگر بند كفشش پاره شد آن

 .باشد الهي اسماء هوسيل به دعا
»فَلَه ماءني االسسنامهاست بهترين او يبرا« 2»الْح « 

 يا قيوم، يا قوي، يا حليم، يا غفور، يا رحيم، يا رحمن، يا اهللا، يا: بگويد مثالً
 صفاتش و اسماء به را خداوند اول... و فاطر يا قديم، يا كريم، يا رازق، يا غني،

 . كند دعا بعد و كرده تجليل و تمجيد
 چيست؟ يحسن اسماء *
 يمشروح يبحثها تسنن اهل و شيعه منابع از اعم تفسير و حديث كتب در

 خود عقيده اضافه به را آن از يا فشرده كه شود يم ديده »يحسن اسماء« پيرامون
 :آوريم يم اينجا در

 كه دانيم يم و است »نيك يها نام«ي معن به »يحسن ياسما« كه نيست شك
 او اسماء همه اين بر بنا و دارد بر در را ينيك مفاهيم پروردگار يها نام تمام
 عالم مانند است، او پاك ذات ثبوتيه صفات كه آنها از اعم است، يحسن اسماء

 آنها و ،»قدوس« مانند است او مقدس ذات سلبيه صفات كه آنها يا و قادر، و
 غفور، خالق، انندم كند يم او افعال از ييك از حكايت و است فعل صفات كه

 .رحيم و رحمان
                                                 

 ]270ص االخالق/ مكارم[ - 1
 )110(اسراء/  - 2
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 زيرا نيست شماره و احصاء قابل خدا صفات كه نيست شك ديگر يسو از
 توان يم يصفت و اسم او كماالت از يكمال هر يبرا و است ينامتناه او كماالت
 .كرد انتخاب

 يدارا يبعض او صفات ميان از شود، يم استفاده احاديث از كه چنان يول
 است، آمده باال آيه در كه »يحسن اسماء« شايد و باشد، يم يبيشتر اهميت
 اهل ائمه و ص پيامبر از كه يروايات در زيرا است، ممتازتر گروه همين به اشاره
 اسم 99 يدارا خداوند كه شود يم ديده مطلب اين كرارا رسيده ما به ع بيت
 را هاآن كه هر و مستجاب دعايش بخواند، نامها اين به را او كس هر كه است
 امام از صدوق توحيد كتاب در كه يروايت مانند .است بهشت اهل كند شماره
 للَّه إِنَّ« :فرمود پيغمبر كه شده نقل يعل از پدرانش از صادق
كارتَب الَ وةً يتَععست ينَ وعسماً تائَةً اسداً إِلَّا ماحنْ وا ماهصخَلَ أَحنَّة د1»الْج 

 يعل از پدرانش از الرضا يموس بن يعل امام از توحيد كتاب در نيز و
 :فرمود كه شده نقل

 أَحصاها منْ و لَه استَجاب بِها اللَّه دعا منْ اسماً تسعينَ و تسعةً جلَّ و عزَّ للَّه إِنَّ«
آن اسامي  اسم است، كه هر كس خدا را به 99براي خداوند  2»الْجنَّةَ دخَلَ

 شود. بخواند (بعد دعا كند) دعايش مستجاب مي
 اهل حديث منابع از ديگر كتب و يترمذ و مسلم و يبخار صحيح كتاب در

 خدا كس هر اينكه و خدا گانه نه و نود اسماء پيرامون مضمون همين نيز تسنن

                                                 
 ]آيه ذيل الثقلين نور و البيان مجمع و الميزان تفسير[ -1 
 ]آيه ذيل الثقلين نور و البيان مجمع و الميزان تفسير[ -2 
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 اهل كند، احصا را آنها كس هر يا است مستجاب او يدعا بخواند، آن با را

 1.است شده نقل بود، خواهد بهشت

 قرآن در گانه نه و نود ياسام اين كه شود يم استفاده احاديث اين از يا پاره از
 :فرمودپيامبر: گويد يم كه شده نقل عباس ابن از كه يروايت مانند است،

 2»الْقُرْآن في هي و الْجنَّةَ دخَلَ أَحصاها منْ اسماً تسعينَ و تسعةً للَّه أَنَّ«

 صفات و ياسام اين كه اند كرده كوشش دانشمندان از يجمع جهت همين به و
 آمده خدا يبرا مجيد قرآن در كه ينامهاي يول كنند، استخراج مجيد قرآن از را

 آنها يالبال در يحسن اسماء است ممكن اين بر بنا است، نام 99 از بيش است
 نداشته وجود خدا يبرا يديگر نام ،نام 99 اين جز قرآن در اينكه نه باشد،
 .باشد
 اين از ييك ذيال ما كه است، آمده گانه نه و نود ينامها اين روايات از يبعض در

 كه يشكل به نامها اين از يبعض داشت، توجه بايد يول( آوريم يم را احاديث
 وجود قرآن در آن مفهوم و مضمون اما نيست، قرآن متن در آمده روايت اين در
 و پدر از صادق امام از صدوق توحيد در كه است يروايت آن و ).ددار

 و نود وجود به اشاره از پس كه شده نقل پيامبر از يعل از اجدادش
 :فرمايد يم خدا يبرا نام نه
 القدير، البصير السميع، اآلخر، االول، الصمد، االحد، الواحد، االله، اللَّه، هي و

 العليم، الحكيم، الحي، الباطن، االكرم، البارئ، البديع، قي،البا االعلي، العلي، القادر،

                                                 
 ]آيه ذيل الثقلين نور و البيان مجمع و الميزان تفسير[ - 1
 ]آيه ذيل الثقلين نور و البيان مجمع و الميزان تفسير[  - 2
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 الذارء، الرحيم، الرحمن، الرب، الحفي، الحميد، الحسيب، الحق، الحفيظ، الحليم،
 المتكبر، الجبار، العزيز، المهيمن، المؤمن، السالم، الرائي، الرؤف، الرقيب، الرزاق،
 الغني، الغفور، العفو، العدل، اهر،الظ الصانع، الصادق، الشهيد، السبوح، السيد،
 القيوم، القريب، القوي، القدوس، الملك، القديم، الفالق، الفتاح الفرد، الفاطر، الغياث،
 المغيث، المبين، المحيط، المنان، المولي، المجيد، الحاجات، قاضي الباسط، القابض،
 الناصر، هاب،الو النور، الوتر، الضر، كاشف الكافي، الكبير، الكريم، المصور،
 الجليل، التواب، الباعث، البر، الوارث، الوكيل، الوفي، الهادي، الودود، الواسع،
 1 الشافي اللطيف، العظيم، الشكور، الديان، الناصرين، خير الخالق، الخبير، الجواد،

 باشيم داشته توجه آن به مخصوصا بايد و دارد اهميت بيشتر اينجا در آنچه يول
 اسماء شمارش و احصاء يا و ها نام اين به خدا خواندن از رمنظو كه است اين

 و كند يجار زبان بر را اسم 99 اين كس هر كه نيست اين پروردگار، يحسنا
 و بود، خواهد سعادتمند بگويد يالفاظ تنها آنها مفاهيم و محتوا به توجه بدون

 صفات و اسماء اين به كه است اين هدف بلكه رسد، يم اجابت به دعايش يا
 آنها مفاهيم از يپرتو خود وجود در بكوشد آن از پس و باشد، داشته ايمان
 و قيوم و يقو و غفور و حليم و رحيم و رحمان و قادر و عالم مفهوم از ييعن
 هم يكس چنين مسلما سازد، منعكس خود وجود در را آن امثال و رازق و يغن

 .گردد يم نائل ينيك و خير هر به و مستجاب  دعايش هم و بود خواهد يبهشت
 ياسام دعاها و روايات از يا پاره در اگر كه شود يم روشن گفتيم آنچه از ضمنا
 در خدا ينامها شماره يحت و شده ذكر اسماء اين از غير خدا يبرا يديگر

                                                 
 ])صدوق توحيد از نقل( 376/ص 8الميزان/ج[ - 1
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 زيرا ندارد، گفتيم آنچه با يمنافات هيچگونه رسيده يكهزار به دعاها از يبعض

 انتهايش يب و ذات كماالت مانند و ندارد، يتهايان و حصر و حد خدا اسماء
 .دارد يامتياز اسماء و صفات اين از يا پاره چند هر. است نامحدود

 
 

 كننده ودعا گر نيايش آداب -4

 .نشمارد كم را آن و بداند را دعا اهميت

 : الْمومنين أَميرُ قَالَ
 منْ شَيئاً تَستَصغرَنَّ فَالإِجابتَه في دعوته  يأَخْفَ و...  اللَّه تَبارك و تَعالَي قَالَ إِنَّ« 

هائعا دمافَقَ فَرُبو تَهابإِج و ال أَنْت لَمتَع أَخْفَي و هيلي وه فادب1»ع 

اش  وخداوند اجابت كردن خود را در دعاي بنده: حضرت اميرالمؤمنين
از دعاوخواندن او را كوچك نشمار بسا كه  يچيزقرار داده است، بنا براين 

  داني. يمورد اجابت او قرار گيرد و تو نم
 .باشد گمان خوش دعا اجابت به

 2»بِالْبابِ حاجتَك أَنَّ فَظُنَّ دعوت إِذَا: «الصادقُ قَالَ

 .است حاضر و آماده در نزد حاجتت كه باشد اين گمانت ،يكرد دعا گاه هر
 .باشد داشته ابتهال و تضرع دعا در
 دعا و ابتَهلَ إِذَا يديه يرْفَع كَانَ اللَّه رسولَ إِنَّ: «الْحسينِ بنُ علي قَالَ

                                                 
 ]209/ص1صدوق/ج خصال[ - 1
 ]473/ ص 2كافي /ج[ - 2
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 1»يستَطْعم كَمنْ

كند،  هنگام دعا مانند كسي كه غذا طلب مي رسول گرامي اسالم
 فرمود. هاي خود را بلند مي دست

 .كنند ادع طمع و خوف با

»و وهعفاً ادخَو عاً و2»طَم 

 !»بخوانيد اميد و بيم با را او و«
 .باشد داشته دعا اجابت به يقين

 3»بِاالجابةِ موقنُونَ أَنْتُم و اللَّه ادعوا: « اللَّه رسولُ قَالَ

 .كه يقين به اجابت خدا داريد، او را بخوانيد يدر حال
 .باشد نداشته خدا غير به اميد دعا هنگام

»و تَجِيبسينَ ينُوا الَّذآم لُوا ومع حاتال4»الص 

 پذيرد. مي اند داده انجام نيك كارهاي و آورده ايمان كه را كساني درخواست و
  .باشد داشته قلب وحضور نمايد دعا اخالص با
»و وهعصينَ ادخْلم ينَ لَهكَما الد أَكُمدون بود5» تَع 

 .باشد نظر بلند دعا در

 6»جائعٍ كُلَّ أَشْبِع اللَّهم فَقيرٍ كُلَّ أَغْنِ اللَّهم« :اللَّه رسولُ قَالَ

                                                 
 ]585ص طوسي/ أمالي[ - 1
 )56/(اعراف  - 2
 ]144ص الداعي/ عده[ - 3
 )26/(شوري - 4
 )29/(اعراف  - 5
 ]617ص كفعمي/ المصباح[ - 6

 زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                              26

 
 ها را سير كن. نياز كن. خدايا! همه گرسنه يخدايا! همه فقيران را ب

 ياد به بلكه باشد، خود هاي گرفتاري و مشكالت و ها حاجت فكر به فقط نه يعني
 اجابت به خواهد مي اگر بلكه كند، دعا هم ها آن براي و باشد هم گراندي

 به زهرا حضرت. كند دعا خود براي بعد و ديگران به اول شود، تر نزديك
 .خود به بعد و) كنيد دعا( همسايه به اول 1»الدار ثُم الْجار« :فرمود حسن امام

 

 
 

 دعا زمان -5

 عرفه روز

 اش روزه هرچند خاطر همين به. است الهي درگاه به دعا روز روز، اين
 بهتر خواندن دعا و نگرفتن روزه شود ضعف اگرموجب ولي است، مستحب

 2.است

 احياهاي  شبو  قدر شب

   :ديگر شب چهار و رمضان آخر ي دهه رمضان، ماه در قدر هاي شب
 بانقر عيد شب) د فطر عيد شب) ج شعبان نيمه شب) ب رجب ماه اول شب )الف

 جمعه روز

 3...»الْجمعةِ يومِ منْ أَفْضَلَ بِيومٍ الشَّمس طَلَعت ما« :)ع(صادق امام

 خورشيد بر روزي برتر از روز جمعه طلوع نكرده است.

                                                 
 ]112ص/7ج/الشيعه وسائل[ - 1
 ]88 الداعي/ عدة[ - 2
 ]75 الداعي/ عدة[  - 3
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 جمعه شب

إِلَى آخرِه أَ لَا  إِنَّ اللَّه تَعالَى لَينَادي كُلَّ لَيلَةِ جمعةٍ منْ فَوقِ عرْشه منْ أَولِ اللَّيلِ«
اهنْيد و هرَتخĤل] اهنْيد أَو هيندي لونعدنٌ يؤْمم دبه عرِ فَأُجِيبلَ طُلُوعِ الْفَج1» ] قَب 

دهد:  آيا  ذات اقدس الهي هر شب جمعه از اول تا آخر شب اين گونه ندا مي
ا دنيايش بخواند تا من بنده مؤمني نيست كه تا قبل از صبح مرا براي دين ي

 اجابتش كنم؟
 .شهيد خون قطره اولين ريختن و ظهر اذان باران، بارش باد، وزش هنگام

اطْلُبوا الدعاء في أَربعِ ساعات عنْد هبوبِ الرِّياحِ و زوالِ الْأَفْياء : « صادق امام
الْقَتيلِ الْمؤْمنِ فَإِنَّ أَبواب السماء تُفَتَّح عنْد هذه  و نُزُولِ الْمطَرِ و أَولِ قَطْرَةٍ منْ دمِ

اء2»الْأَشْي 

ها (كه  در چهار زمان به دنبال دعا باشيد: وزش باد، زوال سايه:  صادق امام
همان ظهر شرعي است) نزول باران و اولين قطره از خون مؤمن، چون در اين 

 واهد شد.اوقات درهاي آسمان گشوده خ
 الطلوعين بين

] كُلَّ [عبد] دعاء  قَالَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يحب منْ عباده [الْمؤْمنينَ: «باقر امام
و اءمالس ابوا أَبيهف ةٌ تُفَتَّحاعس سِ فَإِنَّهرِ إِلَي طُلُوعِ الشَّمحي السف اءعبِالد كُملَيفَع 

ظَامالْع جائوا الْحيهتُقْضَي ف اقُ وزا الْأَريهف م3»تُقْس 
                                                 

 ]76 الداعي/ عدة[  - 1
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ي بسيار دعاكننده را دوست  دارد پس دعا  خداوند متعال از بين بندگانش بنده

شوند،  كنيد در سحرها تا طلوع آفتاب، چون درهاي بهشت در اين هنگام باز مي
هاي بزرگ در اين وقت  تگردند و حاج ها در اين زمان تقسيم مي روزي

 شوند. برآورده مي
 عشاء نماز وقت

منْ كَانَ لَه حاجةٌ فَلْيطْلُبها في الْعشَاء الĤْخرَةِ فَإِنَّها لَم يعطَها « :اكرم پيامبر
شَاءي الْعنعي لَكُممِ قَبنَ الْأُمم درَةَ أَحخĤْ1»ال 

ه هنگام نماز عشا طلب كند، چرا كه اين به هر يك از شما حاجتي دارد آن را ب
 هاي پيش از شما داده نشده است. (مخصوص شماست) امت
 شب آخر سوم يك

إِذَا كَانَ آخرُ اللَّيلِ يقُولُ اللَّه سبحانَه و تَعالَي هلْ منْ داعٍ فَأُجِيبه : «اكرم پيامبر
 »منْ مستَغْفرٍ فَأَغْفرَ لَه هلْ منْ تَائبٍ فَأَتُوب علَيه هلْ منْ سائلٍ فَأُعطيه سؤْلَه هلْ

اي هست تا من او  گويد: آيا دعاكننده ذات اقدس الهي، آخر هر شب اين چنين مي
اش را عطا كنم؟ آيا آمرزش  اي هست تا خواسته كننده را اجابت كنم؟ آيا درخواست

 اش را بپذيريم؟ توبه كاري هست تا توبه خواهي هست تا او را بيامرزم؟ آيا بنده

 
 
 

 دعا مكان -6

 عرفات سرزمين

و روي أن من الذنوب ما ال يعفو [يغفر] إال بعرفة و المشعر الحرام قال اهللا «
                                                 

 ]80 الداعي/ عدة[ - 1
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فَإِذا أَفَضْتُم منْ عرَفات فَاذْكُرُوا اللَّه عنْد الْمشْعرِ الْحرامِ و ليلة من ليالي  -تعالي
 1»حياءاالَ

مشعر الحرام،  ،شوند: عرفات رخي از گناهان فقط در سه موقعيت بخشيده ميب
خداي را در مشعر الحرام  كه خداوند متعال فرمود: وقتي از عرفات كوچ كرديد

 !به ياد بياوريد. و شبي از شبهاي احيا
 كعبه و الحرام مسجد

تلْك الْجِبالِ إِلَّا استُجِيب لَه فَأَما قَالَ سمعتُه يقُولُ ما وقَف أَحد في  عنِ الرِّضَا«
  2»الْمؤْمنُونَ فَيستَجاب لَهم في آخرَتهِم و أَما الْكُفَّار فَيستَجاب لَهم في دنياهم

 ،ها توقف نكرد (حتي كافر) مگر آنكه (دعايش) اجابت شد كسي در اين كوه
 گر كافر باشد اجابت دنيايي دارد.اگر مؤمن باشد، اجابت اخروي و ا

 مساجد

 : كه است آمده قدسي حديث در) الف
» هتيي برَ فتَطَه دبعي لفَطُوب اِجدسضِ الْمي الْأَري فوتيأَلَا إِنَّ ب يسالْقُد يثدي الْحف

 3»ثُم زارني في بيتي

اي  اند، پس خوشا به حال بنده زمين هاي من بر روي آگاه باشيد كه مساجد، خانه
 ام زيارت كند. د) سپس مرا در خانهگيركه در خانه خود تطهير كند (وضو ب

 4» الدين لَه مخْلصينَ ادعوه و مسجِد كُلِّ عنْد وجوهكُم أَقيموا«) ب

                                                 
 ]91/الداعي عده [- 1
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 را او و !كنيد او سوى به) عبادت هنگام به و( مسجد هر در را خويش توجه و

 !گردانيد خالص او براى را) خود( دين كه حالى در بخوانيد،
  الشهداء سيد گنبد زير

منْ قَتْله بِأَربعِ خصالٍ جعلَ الشِّفَاء في  أَنَّ اللَّه سبحانَه و تَعالَي عوض الْحسينَ«
الْأَئ و هتقُب تتَح اءعةَ الدابإِج و هتنْ تُرْبم رِيهائز امأَي دعأَنْ لَا ي و هتينْ ذُرةَ مم

مارِهم1»أَع 

 چهار خصلت عطا كرده است: امام حسينخداوند سبحان، در عوض قتل «
ائمه بعدي از نسل  شفا را در تربتش نهاد. اجابت دعا را زير گنبدش قرار داد.

گذرانند، جزء  براي زيارت ميمدت زماني را كه زائرين آن حضرت  اويند.
 .آورد عمرشان به حساب نمي

 كردن دعا قبله به رو
 .كنيد بلند آسمان طرف به را خود هاي دست و كنيد دعا قبله به رو

 
 
 

 دعا استجابت -7
 به توجه با و  هستيم رو به رو درشتي و ريزهاي  خواسته با زندگي در ما همه

 خداوند ياري با تا ميكنيم تالش ميرسد دستمان كه را آنچه دينيمان تربيت
 ميكنيم دعا چه هر ميكنيم تالش چه هر ميبينيم گاهي اما برسيم آنها به متعال
 مشكالت چاره دعا مگر ميگوييم خود با كه اينجاست شود نمي كه شود نمي

 زمين و دين و خداوند به نسبت دلي بد و شك دچار شود نمي چرا پس نيست
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 ترين مهربان آن يگانه خداوند گاه هيچ اينكه از فلغا  ميشويم آسمان و
 يك براي حتي بود چنين اگر كه  نيست بيخبر بندگانش احوال از مهربانان
 آيد مي پيش سؤال اين حال، ميبست رخت امكان عالم از حيات فيض لحظه،

 روايات از پاسخ براي اينجا در ؟شود نمي مستجاب دعاهايمان چرا پس كه
 : ميكنيم فادهاست كافي اصول

 قرآن دراي  آيه گفت 1:داشت عرضه الصادق محمد بن جعفر نزد مردي 
 شده تخلف كه است آيه كدام فرمود. يابم نمي ولي جويم مي را آن من هست
. است فرموده قرآن در خداوند اينكه اول گفت اي؟ نرسيده نتيجه به تو، و است

»قَالَ و كُمبي رونعاد تَجِبلَ أَسمن و را شمار كنم استجابت تا بخوانيد مرا ؛2»كُم 
 بكند؟ وعده خلف خدا كني مي گمان آيا: فرمود امام. نشده و ام كرده دعا مكرر

 اوفوا«: فرمايد مي خدا. است مذموم شرعاً و عقالً است قبيح وعده خلف(
 وفا اش وعده به خودش وقت آن بكنيد وفا كرديد كه عهدي هر ؛»بالعهد
 وقت هيچ البته آقا گفت كرد حيرت اظهار) نشود؟ اجابت بكنند دعا كه كند نمي
 تا كنيد دعا فرمود اينكه: فرمايد مي چيست؟ علت پس كند نمي وعده خلف خدا
 خدا شنيدي، را خدا حرف تو اگر باشد خواهد مي كس هر نه كنم، اجابت من
 . شنود مي را تو حرف هم
 مطيع بنده براي االجابة سريع* 

رسيدم و از  به خدمت عالم بزرگوار آقاي حاج مال علي همداني روزي

                                                 
 ]325ص/2ج/كافي اصول[ - 1
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ايشان داستان عجيب و جالبي شنيدم. وي فرمود: روزي وارد صحن مطهر امام 

اي شلوغ است، جلو رفتم و سؤال كردم: چه خبر  شدم، ديدم گوشه حسين
ايين ي صحن باال رفته و از آنجا به پ اي را نشان دادند كه از مناره است؟ بچه

خطاب به بچه كرده (وسط زمين و  –پرت شده. پدر اين طفل كه حمال است 
آسمان) كه بايست و طفل همان جا مانده. نردبان آورده و او را سالم پايين 
آوردند، از پيرمرد با تعجب سؤال كردم: چه چيز باعث شده كه شما به اين مقام 

، گفت: رمز اين كار اين برسي؟ گفت: اين كار مهمي نيست! ما اصرار كرديم
ام هر چه خدا فرموده عمل كنم  است كه من از اول بلوغ و تكليف، سعي كرده

هاي نفس و شيطان نباشم. امروز هم يك چيزي من خواستم،  و تابع خواسته
 1خداوند عزيز و قادر قبول كرد.

 اسباب وسيله به و تدريج به اجابت *
 دو دعا اجابت شد درست شرايطش كه هم آن از بعد و دارد شرايط دعا اجابت
 تدريج در صالح گاهي بشود فوراً كه است اين در صالح گاهي است قسم
 شود؟ اجابت سبب بدون اينكه نه لكم استجب فرمود اينكه است،
 شد اجابت اگر وقت آن بده شفا را مريض اين خدايا بگو كن دعا فرمود خدا

 خوب جراحي و دواء بدون مثالً كه است اسباب بدون و فوري نه اجابتش
 خوبش شود خوب مريض اين كه خواهي مي تو لكم استجب فرمود شود
 شود اسباب خرق آناً كه اين نه جراحي و دواء با ديگر ماه مثالً چند هر كنيم مي
 مصالح براي است امام و پيغمبر مخصوص هم آن خواهي؟ مي معجزه مگر
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 .تنيس اسباب خرق اش الزمه اجابت وگرنه ديگري
 و عادت خرق كه اين نه تدريج، به و اسباب به ولي است مستجاب باالخره دعا

 طول سال يك مثالً گاهي اسباب با كند مي مستجاب خدا اسباب، بدون
 .كشد مي
. چون خداوند است شده نهي دعا استجابت در داشتن عجله از كافي اصول در

دارد و در هر  يي خود را دوست م هم قدرت دارد، و هم حكيم و هم بنده
فرمايد، و از طرفي علم  خواهد و مقدر مي ي خود خير را مي صورت براي بنده

داند و حال اينكه شرّ اوست  انسان محدودچه بسيار كه چيزي را خير خود مي
 حال هر در باشد چه آن جزئي هاي خواسته تا دارد ارزش چه دنياو از طرفي 

 اينها از استفاده مدت آيا خواسته فرش و پارك و خانه خداوند از مثالً گذرد مي
 .است سال چند دردسرهايش همه آن با

 است استجابت تاخير در مصلحت گاهي* 
 نصيب اي صالحه همسر دينم حفظ براي خدايا: بگو بكن دعا تو عزيز جوان
 تاخير خود كه شود مي هم گاهي و مرور به اما. شود مي مستجاب فرما،

مخفي  هايي مصلحت لكنمستجاب شود.  زود ستا ممكن يعني دارد مصالحي
 به دل سوز با دارد حاجتي مومني شود مي گاه بكشد، طول بايد كمي كه است
 او به زودي اين به اما رواست حاجتش رسد مي ندا كند، مي ندبه خدا درگاه
 صداي ما خواند، نمي دل سوز از را ما ديگر داديد او به زود اگر كه زيرا ندهيد
 را ما دل سوز روي با است گرفتار تا بنده اين داريم دوست را مان هبند ناله
 ولي اوست باطني دردهاي تمام دواي هم گفتن اهللا يا دل سوز با و خواند مي

 كند. حضور پيدا نمي مسجد در ديگر دادند، را حاجحتش كه همين
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 1.باشد سجده به سرش كه است وقتي پروردگارش به بنده حاالت ترين نزديك

 به بنده حاالت نزديكترين اين باشد، گريان چشمش باشد، شكسته لشد
دنيا و مظاهر  خدا مثالً اگر داده تو به عظيمي سعادت چنين وقت آن ،خداست

 نه، گويي مي برود عقب پرده اگر ارزد؟ مي آيا برود كنار سعادت اين وآن را داد 
 دور خدا از را انسان كند، مي تر كلفت گردن را نفس مراد، به رسيدن و كاميابي

 شود، مي رها اخروي روحاني الهي، كام شود، مي غالب ماديهاي  كام كند، مي
 كرم، فضل لطف، رحمت، باطنش است ناكامي صورتش مادي حاجات در اما

 .است شادماني و خنده باطنش اما است انابه و گريه ظاهرش
 هر و ما خود از هترب و آفريده را ما خود، متعال خداوند كه اين مطلب خالصه

 چه و است بهتر ما براي چيز چه كه داند مي را واقعيمان نيازهاي ديگر كس
 باشد همان است صالحمان به كنيم مي فكر ما كه هرچه نيست قرار! نيست چيز
 نداريم آگاهي هستيم بدنبالش كه آنچه عواقب از مان نسبي جهل واسطه به ما
 اصرار با كه باشداي  كشنده زهر چون ما براي خواسته آن كه بسا چه
 سوءاش عواقب وقتي و كنم ميها  ناله آن آوردن بدست در خواهيمش مي

 و كردي؟ چنان و چنين چرا خدايا كه كنيم مي ناله باز گرفت را دامنمان
 هالك داشتيم رسيدنش راه در كه بود چيزي همان اين كنيم مي فراموش

 . شديم مي
 حسن با اما را مرتبه بلند خداوند بخوانيد آمد پيش حاجتي را شما گاه هر پس
 نتيجه تا باشيد داشته صبر كنيد اعتماد است مطلق قادر او اينكه به آگاهي با ظن

                                                 
 ]599/ص1ج/البحار سفينة[ - 1
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 1.كند نمي وعده خالف هرگز خداوند بيابيد نحو بهترين به را تان خواسته

 
 

 دعا استجابت عوامل -8

 اعتقادي و نظري عوامل) الف

 .نشمارد وكوچك نداند كم را خود دعاي ارزش

و أَخْفَي إِجابتَه في دعوته فَلَا  ...إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَي: « الْمومنينَ أَميرُ قَالَ
 2» تَستَصغرَنَّ شَيئاً منْ دعائه فَرُبما وافَقَ إِجابتَه و أَنْت لَا تَعلَم

اش قرار داده است، بنا براين  در دعاي بنده وخداوند اجابت كردن خود را
چيزي از دعاوخواندن او را كوچك نشمار بسا كه مورد اجابت او قرار گيرد و 

 داني. تو نمي
 .باشد داشته خدا اجابت به ظن حسن

 3»بِالْبابِ حاجتَك أَنَّ فَظُنَّ دعوت إِذَا:« الصادقُ قَالَ

 اشد كه حاجتت نزد در آماده و حاضر است.هر گاه دعا كردي، گمانت اين ب
 4»الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي«

 !گويم مي پاسخ خواند، مي مرا كه هنگامي به را، كننده دعا دعاي! نزديكم من
 .باشد داشته دعا در قلب حضور

                                                 
 دستغيب اهللا آيت قرآن از معارفي كتابال به نقل از از روزنامه اعتد - 1
 ]209ص /1ج صدوق/ خصال[ - ٢
 ]473ص /2ج كافي/[ - ٣
 )186/(بقره - ٤
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 دعوت فَإِذَا ساه قَلْبٍ ظَهرِبِ دعاء يستَجِيب ال جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ«: الصادقُ قَالَ

 1»بِاالجابةِ استَيقنْ ثُم بِقَلْبِك فَأَقْبِلْ

مستجاب نخواهد كرد، پس هر  دلي غافل سرزند كه ازي ئخداوند متعال دعا
قلبت به او روي بياور، آنگاه يقين به اجابتش (حضور) گاه خواستي دعا كني، با 

 . داشته باش

 .اشدب داشته ايمان

»و تَجِيبسينَ ينُوا الَّذآم لُوا ومع حاتال2»الص  
 .پذيرد مي اند داده انجام نيك كارهاي و آورده ايمان كه را كساني درخواست و

 كند. دعا طمع و ترس روي از
»و وهعفاً ادخَو عاً و3»طَم 
 !بخوانيد اميد و بيم با را او و

 .بخواند را خداوند فقط

 4»لَكُم أَستَجِب ادعوني« :بخوانيد را خداوند فقط دعا اجابت براي
 رفتاري و عملي عوامل) ب

 .كند شروع خدا با نام

 5»الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّه بِسمِ أَولُه دعاء يرَد ال: «اللَّه رسولُ قَالَ

                                                 
 ]473/ص2كافي/ج[ - ١
 )26/(شوري - 2
 )56/(اعراف - 3
 )60/(غافر - 4
 ]52ص راوندي/ الدعوات[ - 5
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 شود. ردد رد نميآغاز گ »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّه بِسمِ«  دعائي كه با
 نماز از پس

 اللَّه علَي أَثْنَي ثُم ركْعتَينِ فَصلَّي الْمسجِد إِلَيآخَرُ  رجلٌ ...جاء: « الصادقُ قَالَ
 1»تُعطَ سلْ  اللَّه رسولُ فَقَالَ آله و النَّبِي علَي صلَّي و جلَّ و عزَّ

نماز خواند و سپس خداي عزوجل را ثنا گفت ... مرد ديگري آمد و دو ركعت 
و بر پيامبر و خاندانش درود فرستاد. دراين هنگام رسول خدا به او فرمود: 

 بخواه كه به تو داده خواهد شد.
 كنيد. دعا واجب عمل از بعد

 2»مستَجابةٌ دعوةٌ اللَّه عنْد فَلَه فَرِيضَةً أَدي منْ« : اللَّه رسولُ قَالَ«

 هر كس نماز واجبي بجاي آورد يك دعاي مستجاب نزد خدا خواهد داشت.

 .نمايد الهي عهد به وفاي
»فُوا وي أَودهبِع أُوف كُمده3»بِع 
 .كنم وفا شما پيمان به نيز من تا كنيد، وفا ايد بسته من با كه پيماني به و

 ما فرمايد، توجه ما هاي خواسته و دعاها حاجات، به خداوند بخواهيم اگر آري
: فرمايد مي ديگر جاي در. كنيم عمل و توجه او دستورات به بايد هم

 چگونه حال!» باشم شما ياد به تا باشيد، من ياد به پس« 4»أَذْكُرْكُم  فَاذْكُرُوني«
 را ما هاي خواسته خداوند ولي كرده معصيت و نافرماني را خدا ما داريم توقع

                                                 
 ]485ص /2ج كافي/[ - 1
 ]117ص مفيد/ أمالي[ - 2
 )40/(بقره - 3
 )152/بقره(  - 4
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 شير آن در گرديده، كثيف و آلوده گناه از كه يدل ظرف و نمايد؟ اجابت
 شود؟ ريخته اجابت و تقرّب و معرفت
 باطن طهارت و غذا بودن حالل

طَهرْ : لمنْ قَالَ لَه أُحب أَنْ يستَجاب دعائي قَالَ لَه: « اللَّه رسولُ قَالَ
رَامالْح طْنَكلْ بخلَا تُد و أْكَلَك1»م 

 دا در پاسخ كسي كه گفت: دوست دارم دعايم مستجاب شود، فرمود:رسول خ
 .غذايت را پاك كن و در شكمت، حرام داخل ننما ي هيهمركز ت

 2»طَعاماً أَزكي أَيها«
 دارند. تري پاكيزه غذاي آنها از يك كدام

 ونيك صالح عمل انجام
 3»الْملْحِ منَ الطَّعام يكْفي ما الْبِرِّ مع عاءالد منَ يكْفي ذَر أَبا يا«: اللَّه رسولُ قَالَ

 كار نيكوغذا كافي است، همان مقدار دعا در كنار براي نمك كه آن مقدار 
 .كند كفايت مي

»و تَجِيبسينَ ينُوا الَّذآم لُوا ومع حاتال4»الص 
 پذيرد. مي اند دهدا انجام نيك كارهاي و آورده ايمان كه را كساني درخواست و

 ديگران براي دعا

 : كنيد دعا نيز ديگران براي

                                                 
 ]139ص الداعي/ عده[ -1 

 )19/(كهف - 2
 ]533ص طوسي/ أمالي[ - 3
 )26/(شوري - 4



 39   زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                                

 

 

 1»لَه استُجِيب لنَفْسه دعا ثُم الْمومنينَ منَ أَربعينَ دعائه في قَدم منْ: «الصادقُ قَالَ

يعني هركس پيش از دعاكردن براي خودش چهل مؤمن را دعاكند دعايش 
 شود. مستجاب مي

 بهتو
»طَّةٌ قُولُوا ورْ حنَغْف لَكُم خَطاياكُم و نَزيدنين سسح2» الْم 
 به و ببخشيم را شما خطاهاي تا!» بريز را ما گناهان! خداوندا: «بگوييد و

 .داد خواهيم بيشتري پاداش نيكوكاران
 شود شروع بيت اهل و پيامبر بر باصلوات

 3»الدعاء محجوباً حتَّي يصلَّي علَي محمد و آلِ محمد قَالَ لَا يزَالُ: « الصادق قَالَ

درود  سه آل او و كه بر محمد ب است تا زمانيدعا همواره در پرده وحجا
 فرستاده شود.

 كه كسي و است خداوند درگاه در مستجاب دعاهاي از يكي يقين به آري
 خداوند دهد، قرار مستجاب دعاي و صلوات دو بين را هايش خواسته و حوائج

 . شود مي تر نزديك استجابت به و فرموده توجه ها آن به
 في و آخرِه في و الدعاء أَولِ في اجعلُوني« :فرمود  رسول حضرت
هطسدهيد قرار دعا آخر و وسط در و دعا اول در مرا 4»و. 

                                                 
 ]456 صدوق/ أمالي[ - 1
 )58/ (بقره - 2
 ]491/ص2كافي/ج[ - 3
 ]492ص/2ج/كافي اصول[  - 4
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 سلِّموا و علَيه صلُّوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا النَّبِي يعلَ يصلُّونَ مالئكَتَه و اللَّه إِنَّ«

 ايمان كه كسانياي  فرستد مي درود پيامبر بر فرشتگانش و خدا 1»تَسليماً
 .باشيد) او فرمان( تسليم كاملًا و گوييد سالم و فرستيد درود او بر ايد، آورده

 
 

 صلوات جايگاه و شأن اهميت، -9
بقدري واال و ن آيه مباركه اين است كه: مقام پيامبر اسالممفهوم اي

ارجمند است كه آفريدگار عالم هستي و تمام فرشتگاني كه تدبير اين جهان به 
فرمان حق بر عهده آنها گذارده شده است بر او درود مي فرستند اكنون كه 

او  چنين است شما مؤمنان نيز با اين پيام جهان هستي، هماهنگ شويد و بر
 درود بفرستيد.

پرسيدند:  * در كتاب هاي ششگانه اهل سنت رواياتي آمده است كه از پيامبر
 2»اللهم صل علي محمد و آل محمد«؟ فرمودند: بگوئيد: چگونه صلوات بفرستيم

هركه در كتاب و نوشته اي بر من صلوات «فرمودند:  * رسول خدا
 3او پاداش خواهد بود.فرستد تا آن صلوات در نوشته باقي است، براي 

 از آيه فوق استفاده ميشود كه: 
 »يصلون«دائمي است الف: صلوات خدا و فرشتگان بر پيامبر

 ، الزمه ايمان و از وظائف مؤمنان است.ب: صلوات بر پيامبر
 »صلّوا عليه وسلّموا«

                                                 
 )56/(احزاب  - 1
 ]395/ص7تفسير نور/ج[  - 2
 ]تفسير روح البيان[  - 3
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 آثار صلوات:
عضي از * در روايات براي صلوات اهميت، و آثار زيادي نقل شده كه ما به ب

آنها اشاره مي كنيم عالقمندان ميتوانند به منابع مربوطه كه در ذيل به آنها اشاره 
 مي شود مراجعه نمايند.

 صلوات كليد استجابت دعا است. -1
 سبب سنگين شدن ميزان اعمال مؤمن در قيامت است. -2
 خداوند بر صلوات فرستنده درود فرستاده و لغزش اورا مي پوشاند  -3
 شود. رضايت وخوشنودي خداوند مي باعث -4
 باعث نوراني شدن انسان در قيامت است. -5
 باعث زدودن نفاق از دلها است. -6
 باعث ايمني از تلخي مرگ وجان دادن است. -7
 آرامش بخش و اطمينان آور است. -8
 ي عافيت است. وسيله -9

 است. باعث قرب و نزديك شدن به خدا و پيامبر و اهلبيت -10
فرمايند: صلوات به معناي اين است كه  در تفسير الميزان ميمه طباطبائيعال

 گلي چيده و به خودشان هديه دهيم. از گلستان اهلبيت
 باعث دور شدن شيطان است. -11
 كفاره و ويران كننده گناهان است. -12
 نوري بر پل صراط در قيامت است. -13
 ي ايمن شدن از آتش دوزخ است. وسيله -14
 جبران كننده اعمال است. -15
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 ي سنگين و زياد شدن ثواب كار هاي نيك است. وسيله -16
 ي تأمين امور در دنيا و آخرت است. وسيله -17
  ي درك ظهور صاحب الزمان وسيله -18
 شفاي دردها است. -19
 ي طلب آمرزش فرشتگان براي انسان است. وسيله -20
 اكسير احمر است. -21
 ت. بهاي شفاعت اس -22
 ي نوراني و مصفّا و استحكام روح است. وسيله -23
 ي اظهار دوستي و ارتباط است. وسيله -24
 »صلّوا «اطاعت از امر الهي است.  -25
 »يصلون«ي همراهي با مالئكه است.  وسيله -26
 اجر و ثواب فراوان دارد. -27
 باعث نزول رحمت الهي است. -28
 باعث قبولي اعمال است. -29
 ي خوش مجالس است.بو -30
 خالصي از غيبت است. -31
 توانگر و غني كننده است. -32
 ي ياد آمدن فراموش شده است. وسيله -33
 ي ثابت قدم شدن بر پل صراط است. وسيله -34
 نور در قبر است. -35
 ي دفع عطش در قيامت است. وسيله -36
 ي نجات از ترس و نگراني در قيامت است. وسيله -37
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 ي ايمني از تلخي ازمرگ است. وسيله -38
 ي دوري از خواري و ذلّت است. وسيله -39
 ي زنده شدن دل است. وسيله -40
 است. نشانه دوام محبت با اهل بيت -41
 1ي معطّر شدن در دنيا و آخرت است. وسيله -42

 
 

 دعا نشدن عوامل مستجاب -10

  معصيت و گناه

 َاجلٍ إِلَي قَضَاوها شَأْنه منْ فَيكُونُ الْحاجةَ اللَّه يسأَلُ الْعبد إِنَّ: « الْباقرُ قَالَ
 ال للْملَك تَعالَي و تَبارك اللَّه فَيقُولُ ذَنْباً الْعبد فَيذْنب بطيء وقْت إِلَي أَو قَرِيبٍ
 2»منِّي الْحرْمانَ ستَوجب و خَطيلس تَعرَّض فَإِنَّه إِياها احرِمه و حاجتَه تَقْضِ

اي است كه بايد در زماني  به گونه خواهد و خدا حاجتي مي ي خدا از بنده
شود در  نده گناهي مرتكب مينزديك يا كمي دورتر برآورده شود اما اين ب

 را از او فرمايد: حاجتش را برآورده نكن و ، خداوند متعال به فرشته مينتيجه
ساز زيرا او خودش را در معرض غضب من قرار داد واز جانب من آن محروم 

 مستوجب محروميت گرديد.
 خداوند به وشناخت معرفت نبودن

                                                 
آثار شگفت صلوات نوشته احمد متوسل  - م، باب الصالة علي النبي و اهل بيتهاصول كافي جلد دو - 1

 شرح و فضائل صلوات نوشته احمد بن محمد الحسيني اردكاني، انتشارات ميقات  -انتشارات دار الفكر 
 ]271/ص2اصول كافي/ج[  - 2
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 تَدعونَ ِأَنَّكُم قَالَ لَنَا يستَجاب فَال نَدعو للصادقِ قَوم قَالَ: « الْكَاظم قَالَ
 1»تَعرِفُونَه ال منْ

كنيم ولي دعاي ما مستجاب  گفتند: ما دعا مي  صادق امامگروهي به 
 شناسيد.  خوانيد كه او را نمي شود؟ فرمود: بخاطر آنكه شما كسي را مي نمي

  انسان شر و خير با دعا نداشتن مطابقت

 2»لَكُم شَرٌّ هو و شَيئاً تُحبوا أَنْ عسي و لَكُم خَيرٌ هو و شَيئاً تَكْرَهوا أَنْ عسي«
 باشيد، نداشته خوش را چيزي بسا چه. است ناخوشايند برايتان كه حالي رد

 آنكه حال باشيد، داشته دوست را چيزي يا و. است آن در شما خيرِ كه آن حال
 .است آن در شما شرِّ

 باشد الهي حكمت خالف دعا استجابت

ينْقُض حكْمتَه فَلذَلك لَا يقَع [لَا  إِنَّ كَرَم اللَّه سبحانَه لَا: « الْمومنينَ أَميرُ قَالَ
ةٍ تَقَعوعي كُلِّ دةُ فاب3»] الْإِج 

است كه  همين اساس بر، زند حكمت او را برهم نمي ي سبحانكرم خدا همانا
 رسد. به اجابت نمي  هر دعائي

 خدا رسول و خدا به كفر

 ذلك لَهم اللّه يغْفرَ فَلَنْ مرَّةً سبعينَ لَهم تَستَغْفرْ نْإِ لَهم تَستَغْفرْ ال أَو لَهم استَغْفرْ«
مكَفَرُوا بِأَنَّه بِاللّه و هولسر و ي ال اللّهدهي مينَ الْقَوق4»الْفاس 

                                                 
 ]288ص صدوق/ توحيد[ - 1
 )216/(بقره - 2
 ]193ص غررالحكم/[ - 3
 )80/(توبه  - 4
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 استغفار آنها براي بار هفتاد اگر) حتّي( نكني، چه و كني، استغفار آنها براي چه
 و كردند انكار را پيامبرش و خدا كه چرا! آمرزد نمي را آنها خدا هرگز كني،

 !كند نمي هدايت را فاسقان جمعيت خداوند

 
 

 دعا استجابت تأخير عوامل -11

 نيت سالمت عدم

 : كرد اصالح را نيت بايد و نيست سالم انسان نيت گاهي
 1»جابةِ الدعاء فَإِنَّ الْعطيةَ علَي قَدرِ النِّيةلَا يقَنِّطَنَّك تَأْخيرَ إِ: « الْمومنين أَميرُ قَالَ

دير مستجاب شدن دعا تورا از رحمت خدا نوميد نسازد زيرا بخشش و عطاي 
 ي عزم ونيت است. الهي به اندازه

 .بشنود را خويش بنده دعاي صداي دارد دوست خداوند

 و لَه استَجبت قَد للْملَكَينِ جلَّ و عزَّ اللَّه يقُولُفَ لَيدعو الْعبد إِنَّ: « الصادقُ قَالَ
 اللَّه فَيقُولُ لَيدعو الْعبد إِنَّ و صوتَه أَسمع أَنْ أُحب فَإِنِّي بِحاجته احبِسوه لَكنِ

كارتَب الَي ولُوا تَعجع لَه تَهاجفَإِنِّي ح ضغأُب صتَه2»و 

فرمايد: من  كند وخداوند عزوجل به دو فرشته مي يعني هرآينه بنده دعا مي
داريد زيرا دوست دارم صداي  دعاي اورا مستجاب كردم اما حاجتش را نگه

اش را  فرمايد: زود خواسته كند وخداي تعالي مي اي دعا مي اورا بشنوم. وبنده
 بدهيد . من دوست ندارم صداي اورا بشنوم.

                                                 
 ]193ص غررالحكم/[ - 1
 ]489ص /2ج كافي/[ - 2

 زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                              46

 
 اــسم اـت وصشــخل دود رود اـت          دعا در دــنال كه صــمخل اـبس اي
 نـذنبيــالم ينُـان از رـجمــم بوي          رينــب قفـــس نــاي باالي رود تا
 جارـمست وي، دعا هر مجيب ايـك          زار دــنالن داـــخ با الئكــم سـپ
 تَندـــمس تو زـجه ب داند ميــن او          ندـك يـم رعـــتض نــمـؤم ي دهـبن
 هيـمشت رــــه آرزو دارد وــت از          يـده يـم را انگانــگـبي طاــع وـت

 تـاوسِ  ياري، طاـع يرــتأخ عينِ          اوستِ  خواري نز كه رمايدـبف حق
 من كوي در انـموكش كشيدش آن          من سوي تـغفل ز آوردش حاجت

 شود غرقـمست هـبازيچ آن در هم          رود وا او تشـاجــح رآرمـب رــگ
 بزار گو، خسته سينه، ستهـشك دلمستجار           يا انـج به نالد يـم هـرچـگ
 او راز آن و فتنـگ داياــــخ وآن          او آواز راــم دـآي ميــه وشــخ

 شود مي مستجاب اينكه مگر نيست دعايي هيچ بگوييم كه است آن حق گرچه
 بخوانيد مرا 1»لَكُم أَستَجِب  ادعوني« :فرمايد مي شرط و قيد بدون خداوند چون

  خداوند؛ كه باشيد داشته توجه بايد . بپذيرم را شما) دعاي( تا
 .دارد قدرت چيز همه بر) ج .اوست آن از چيز همه) ب .است بخشنده  )الف
 .دارد مي دوست را انسان) د

 با است بهتر پس. است مصلحت و حكمت بر خداوند كارهاي اساس ولي
 :كه كنيم بندي جمع چنين دعا استجابت باب در روايات به توجه
 .دهد مي خواهي مي را آنچه حكت اساس بر خداوند) الف
 .دهد مي را آن مشابه ،نيست صالح گاهي) ب
 .كند مي دور انسان از را گرفتاري و بال آن معادل ،نيست صالح گاهي) ج

                                                 
 )60/غافر(  - 1
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 ي ذريه و نسل براي بدهد، خواسته آنچه انسان خود به نيست صالح گاهي) د
 .كند مي مقدر او
 او به آنقدر قيامت در كند، برآورده دنيا در كه داند نمي صالح هم گاهي و) هـ
 در خداوند كاش اي: «گويد مي بنده كه شكلي به كند راضي را او تا كند مي عطا
 .»كرد نمي مستجاب مرا دعاهاي از كدام هيچ دنيا

 

 
 

 سيماي دعا در قرآن -12
 1 »لَكُم أَستَجِب  ادعوني ربكُم قالَ و« كند. خداوند دعوت كننده است و اجابت مي -1
 2» قَرِيب   فَإِنى   عنى عبادى سأَلَك إِذَا« اوبه بندگان نزديك است. -2
 3»الدعاء لَسميع   ىرب إِنَّ« او شنواي دعاي بندگان است. -3
 4»المِيعاد تخُْلف لَا إِنَّك« فرمايد. وعده اجابت دعا فرموده خالف وعده نمي -4
 5 » اهللا رحمةِ من تَقْنَطُواْ لَا«.نبايد از لطف و رحمتش مأيوس شويم -5
  6» اهللا إِلى لْفُقَرَاءا أَنتُم النَّاس يأَيهَا« ها فقير درگاه غناي او هستند. همه انسان -6
 7 »دعاؤُكُم لَا لَو   ربى   بِكم يعبؤُاْ ما قُلْ«.سرنخ هستي به دعا است -7

                                                 
 )60(غافر/  - 1
 )186(بقره/  - 2
 )39(ابراهيم/  - 3
 )194عمران/ (آل  - 4
 )53(زمر/  - 5
 )15(فاطر/ - 6
 )77(فرقان/ - 7
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 1 »الدين لَه مخُْلصينَ اللَّه دعواْ«.دعا امر فطري است -8
 2 »الْأَرض و السماوات فىِ من يسَْلُه« .خواهند همه موجودات هم از او مي -9

  لطف خداوند را در همه حال فراموش نكنيم. -10
  3» مسه ضُرٍّ  إِلى يدعنَا لَّم كَأَن مرَّ ضُرَّه عنْه كَشَفْنَا فَلَما«       

  4» الْأَلْباب لّأُولىِ الََيات«.مندان در دعا استحال خرد -11
 .همه چيز را از او بخواهيم -12

 5»  الدين يوم خَطيتىِ لىِ يغْفرَ أَن أَطْمع الَّذى ... و  يهْدين فَهو خَلَقَنىِ الَّذى«       
 6»تَشَاء من تُذلُّ و تَشَاء من تُعزُّ و«.واهيم كه عزت و قدرت از آن اوستاز او بخ -13
 7 »هعباد منْ يشَاء من بِه يصيب«.اراده و خواست او حاكم است -14
 8»  اللَّه إِلى فَفرُّواْ« رو به سوي او آوريم. -15
  اهگاهي مطمئن تر از او است؟چه پن -16

 9»السوء يكْشف و دعاه إِذَا الْمضْطَرَّ يجِيب أَمن«      
 10 »تَوكَّلْت علَيه« فقط به او تكيه كنيم. -17

                                                 
 )65(عنكبوت/   - 1
 )29(الرحمن/ - 2
 )12(يونس/ - 3
 )194تا  190عمران/ (آل - 4
 )82تا 78ا/(شعر - 5
 )27و  26عمران/ (آل - 6
 )107(يونس/ - 7
 )50(ذاريات/ - 8
 )62(نمل/ - 9

 )129(توبه/ - 10
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 1 »الْغَم منَ نجَّينَاه و« نجات بخش از غم و اندوه است. دعا -18
 2 »حكْما... لىِ هب   رب« دعاء دوست خدا ابراهيم -19
 3 »اللَّهم سبحانَك فيها دعوئهم« نيست.از دعا نياز  بيدر دنيا و آخرت انسان  -20
 علَى المس و*   يصفُون عما الْعزَّةِ رب ربك سبحانَ« دعا و آخرين كالم -21

 4»الْعالَمينَ رب للَّه الْحمد و  *  الْمرْسلين
 5»خُفْية و تَضَرُّعا ربكُم ادعواْ« دعا با تضرع در خلوت -22
 6»طَمعا و خَوفًا ادعوه و« دعا همراه با بيم اميد -23
 7» الصالحات عملُواْ و نُواْءام الَّذينَ يستَجِيب و«دعا همراه با ايمان و عمل -24
 8 »إِلَيه تُوبواْ ثُم فَاستَغْفرُوه«دعا بعد از استغفار و توبه -25
 9»عجُوال الْانسانُ كاَنَ و  بِالخَْيرِْ دعاءه بِالشرَِّّ الْانسانُ يدع و« دعاي آگاهانه -26
 10» الدين لَه ينَمخُْلص فَادعوه« دعا به همراه اخالص -27
 11»تَبتيال إِلَيه تَبتَّلْ و ربك اسم اذْكُرِ و«دعا و دل بستن به خدا -28

                                                 
 )88و  87(انبياء/ - 1
 )89تا 87و  85تا  83(شعراء/ - 2
 )10(يونس/ - 3
 )182تا 180(صافات/ - 4
 )55(اعراف/ - 5
 )56(اعراف/  - 6
 )26(شوري/  - 7
 )61(هود/  - 8
 )11(اسراء/  - 9

 )65(غافر/  - 10
 )9و 8(مزمل/  - 11
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 1» لَه فَغَفَرَ لىِ فَاغْفرْ نَفْسىِ ظَلَمت   إِنى   رب قَالَ« دعا و اقرار به گناه -29
 2»النَّار ذَابع قنَا و ذُنُوبنَا لَنَا فَاغْفرْ«دعا و طلب استغفار-30
 3»شَقيا   ربى بِدعاء أَكُونَ أَلَّا عسى   ربى أَدعواْ و«دعا به همراه اصرار، تكرار، استمرار -31
 4 »ربهُم يدعونَ الْمضَاجِعِ عنِ جنُوبهم  تَتَجافى« زمان دعا -32
 5» بهَِا فَادعوه  الحُسنى الْأَسمَْاء للَّه و« دعا به همراه اسماء الهي -33
 6 »الْوسيلَةَ إِلَيه ابتَغُواْ و« وسيله دعا -34
 7»مدرارا علَيكم السماء يرْسلِغَفَّارا *  كاَنَ إِنَّه ربكُم استَغْفرُواْ« نزول باران با دعا -35
 هاي سرسبز با دعا جلب اموال و فرزندان و باغ -36
       »ل وْعيج لَّكم   نَّاتج ل وْعيج ا   لَّكم8» أَنهَْار 

 

 
 سيما و آثار دعا در روايات -13

 گردد. كسي كه به دعا موفق شود، از اجابت محروم نمي -1
 كسي كه خدا را اطاعت كند، خدا هم دعاي او را اجابت فرمايد. -2
 جابت فرمايد.كسي كه قطع رحم نكند، خداوند دعاي او را ا -3
 آورد. خداوند او را در جايي به حساب مي از دعا كردن ملول و خسته نشويد،  -4

                                                 
 )16(قصص/ - 1
 )16عمران/ (آل  - 2
 )48(مريم/  - 3
 )17و16(سجده/  - 4
 )180(اعراف/ - 5
 با استفاده از كتاب آيه هاي زندگي، جلد دوم 34تا  1از شماره  –) 35(مائده/ - 6
 )11(نوح/  - 7
 )12نوح/ (  - 8
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 گشايد. ي خدا را بكوبد، خداوند درب را بر روي او مي كسي كه درب خانه -5
 هيچ كس با دعا به هالكت نرسيد. -6
 دارد. اش را در حال دعاكردن دوست مي خداوند بنده -7
 شود. كم شود، بالء نازل ميزماني كه دعاها  -8
 دعاء سالح اولياء خداوند است. -9

 دعاء كليد خوشبختي است. -10
 دعاء كليد رحمت و چراغ زاهدان است. -11
 دعاء از تيرهاي آهنين نافذتر است. -12
 دعاء مخ عبادت است. -13
 دعاء سپر مؤمن است. -14
 دعاء شفاء درد است. -15
 اوار و شايسته است.دعاء در سختي و راحتي سز -16
 دهد. دعاء قضاء را تغيير مي -17
 شود. با دعاء بالها رفع مي -18
 دعاء و شكايت را به نزد كسي ببر كه قدرت بر اجابتش دارد. -19
 دعاء نور زمين و آسمان است. -20
 براي تعجيل فرج زياد دعاء كنيد. -21
 عاجزترين مردم كسي است كه در دعاء عاجز باشد. -22
 دعاء صدقه است. -23
 مستحق محروم شدن است. هر كس غير خدا را بخواند،  -24
 دارد. در دعاء كردن و خواستن اصراركنيد كه خداوند دوست مي -25
 شود. كسي كه بر كوبيدن درب اصرار كند، موفق مي -26
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به هنگام قرائت قرآن و اذان و باران و شهادت دادن براي مظلوم، دعاء  -27

 مستجاب است.
 شود. بين نمازها و بعد از نمازها دعاء مستجاب مي -28
 شود. دعاء مستجاب مي »يا رب«و  »يا اهللا«بعد از ده مرتبه  -29
 شود. در سجده دعاء مستجاب مي »يا رب« بعد از -30
 شود. بعد از دو ركعت نماز در مسجد دعاء مستجاب مي -31
 شود. بعد از صلوات بر محمد آلش، دعاء مستجاب مي -32
بعد از اسماء حسناي الهي ، دعاء مستجاب است. (اسماء الهي در  -33

 ي ... ذكر شده است.) صفحه
 دعاء مستجاب است.  ،بعد از اسماء ائمه -34
 در مسجد الحرام و به خصوص در ركن يماني، دعاء مستجاب است. -35
 ت.در اماكن متبركه و زيارات ائمه عليهم السالم، دعاء مستجاب اس -36
هاي مبارك و عزيز مثل ظهر روز جمعه و آخر شب قبل از طلوع  در زمان -37

روز عرفه، شب جمعه، به هنگام افطار، هنگام جهاد در راه خدا، هنگام  فجر، 
 عيادت مريض و گرفتار دعاء مستجاب است.

 دعاء بهترين عبادت است. -38
 دعاء سالح مؤمن است. -39
 در زمين دعاء است.بهترين اعمال نزد خداوند  -40
 بهترين دعاء استغفار است. -41
شود. (پيشواي عادل، مظلوم، پدر  دعاي پنج گروه از درگاه خداوند رد نمي -42

 اش) مؤمن براي برادر ديني براي فرزند، 
 ها دعاست. ي نيكي نيمي از همه -43
 تر است. تر عالمت خداشناس دعا بيش -44
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 كرد. كه بسيار دعا مي مردي بود اميرالمؤمنين علي -45
 دعا كليد رستگاري است. -46

 شود. * دعاهايي كه رد مي
 كسي كه عاق والدين است. -1
 گناهكار -2
 حرام خور -3
 كسي كه قساوت دارد. -4
 اي كه غنا خوانده شود. خانه -5
 شرابخوار -6
 ي بدون عمل دعاء كننده -7
 ستمگر -8
 گزار بدعت -9

 اهر شود.اي كه زنا ظ در جامعه -10
 اي كه ستمگران حاكم شوند. در جامعه -11
 انگاري شود. اي كه در امر به معروف و نهي از منكر سهل در جامعه -12
 مردي كه در خانه بنشيند و طلب روزي كند. -13
 دعاء طلب روزي بعد از بخشش و انفاق به غير از مسير خودش. -15
  1دعايي كه قبل از آن تمجيد خداوند نباشد. -16

                                                 
 ز سيد هاشم موسوي جزائري) و بحاراالنوار، ميزان الحكمه، كافي و غررالحكم(با استفاده از كتاب آثار الدعاء ا - 1
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 دعاهاي قرآني -13
و در متن كالم الهي، آيات قرآن مطرح شده است كه دعاهاي آسماني دعاهايي 

دهد كه  ها ارزشمند بوده و در حقيقت به ما ياد مي توجه به مفاهيم و معاني آن
 چه چيزهايي را از خدا بخواهيم.

 
 »انتخاب راه«

 6فاتحه/  » اهدنَا الصرَ طَ الْمستَقيم« (ربنا)
 .فرما هدايت راست راه به را ما!) پروردگارا(

 
 :ها نكته
 :است شده مطرح هدايت نوع دو مجيد قرآن در

 و بمكد گلها شهد از چگونه كه عسل زنبور هدايت نظير تكوينى، هدايت: الف
 زمستانى هاى مهاجرت در پرندگان راهنمايى و هدايت يا و. بسازد كندو چگونه

 »هدى ثم خلقه ء شى كلّ اعطى الّذى ربنا«: فرمايد مى قرآن كه جاآن. تابستانى و
 .است هدايت از نوع اين بيانگر )50 طه،(

 هدايت براى آسمانى كتب و الهى انبياى فرستادن همان كه تشريعى هدايت: ب
 .است بشر
 ى همه كه دوزخ روى بر است پلى نام قيامت در »صراط«( »صراط« ى كلمه
. است آمده قرآن در مرتبه چهل از بيش.) كنند عبور آن ىرو از بايد مردم

 .است انسان شخصيت ى نشانه صحيح، فكرى خط و راه انتخاب
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 :كند انتخاب را يكى بايد او كه دارد قرار انسان برابر در متعددى غيرالهى هاى راه
 .خود هاى توقعات و ها خواسته راه*  
 .مردم هاى وهوس انتظارات راه*  
 .شيطان هاى وسوسه راه*  
 .ها طاغوت راه*  
 .پيشينيان و نياكان راه*  
 .خدا اولياى و خدا راه*  

 ها راه ديگر بر كه كند مى انتخاب را او واولياى خداوند راه مؤمن، انسان
 :دارد امتيازاتى

 و مردم هاى هوس و ها طاغوت هاى راه خالف بر است، ثابت الهى راه: الف
 .كنند مى تغيير وزر هر كه شخصى هاى هوس

 .اند پراكنده و متعدد ديگر هاى راه كه حالى در نيست، بيشتر راه يك: ب
 .است مطمئن مقصد و مسير به انسان آن، پيمودن در: ج
 .ندارد وجود باخت و شكست آن، پيمودن در: د

 1»مستقيم صراط على ربى انّ« .خداست راه مستقيم، راه
 2»مستقيم صراط على المرسلين لَمن انّك« .انبياست راه مستقيم، راه*  
 3»مستقيم صراط هذا اعبدونى أنِ و«. خداست بندگى راه مستقيم، راه*  
 1»مستقيم صراط الى هدى فقد باللّه يعتصم من«. برخداست تكيه و توكّل مستقيم، راه*  

                                                 
 )56هود/( - 1
 )4 -3يس/( - 2
 )61يس/( - 3
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 الم و فال اينكه بر بنا.(اوست از خواستن يارى تنها و يكتاپرستى مستقيم، راه*  

 .)باشد قبل آيه در يكتاپرستى راه همان به اشاره »الصراط« در
 2.است خداوند كتاب مستقيم، راه*  

 3.است سالم فطرت راه مستقيم، راه*  
. بگيرد كمك خدا از بايد آن تداوم در هم و مستقيم راه انتخاب در هم انسان، 

 الصراط اهدنا« .گيرد مى نيروگاه از لحظه هر را خود روشنى كه المپى مانند
 »المستقيم

روزي حداقل ده بار در  مسلمان، هر كه است اى خواسته تنها بودن، مستقيم راه
 از اطهار ائمه و اللَّه  رسول حتّى كند، مى طلب خداوند از هانماز

 .خواهند مى را مستقيم راه در ماندن ثابت خداوند
 شغل، انتخاب از اعم ش،خوي كارهاى از نوع هر در همواره، بايد انسان

 چه زيرا. بخواهد خداوند از را مستقيم راه وهمسر، تحصيلى ى رشته دوست،
. بالعكس يا و شود لغزش دچار عمل در ولى كند، فكر صحيح عقايد، در بسا
 .است ضرورى خدا، از مستقيم راه خواستن لحظه، هر پس
 مانند هستند، حقّ راه در كه كسانى حتّى. دارد مراحلى و مراتب مستقيم راه

 .كنند دعا هدايت، نورِ زيادشدن و راه در ماندن براى است الزم خداوند، اولياى
 الرّحمن العالمين رب الحمدللَّه« گويد مى كه كسى( »هدى زادهم اهتدوا والّذين«

                                                                                                        
 )101عمران/ آل( - 1
 ]58 ص /1 ج البيان/ مجمع  تفسير در روايتى بنابر[ - 2
 ]86/ص1 ج صافى/ تفسير (ع) در صادق امام از روايتى بنابر[ - 3
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 او، درخواست بنابراين است، گذارده سر پشت را هدايت از مراحلى ...»الرّحيم
 .)است باالترى مرحله به هدايت

 :فرمايد مى على حضرت كه است وسط و ميانه راه همان مستقيم، راه
 راست و چپ به انحراف 1»الجادة هى  الوسطى الطريق و مضلّة الشمال و اليمين«

 .است هدايت ى جاده وسط، راه و گمراهى
 در چه وتفريط، افراط نوع هر از واحتراز واعتدال روى ميانه يعنى مستقيم راه

 و عمل در وديگرى شود مى خارج راه از عقايد در يكى. عمل در چه و عقيده
 در  نقشى هيچ انسان گويا دهد، مى نسبت خدا به را كارها همه يكى. اخالق

 و دانسته مايشاء فعال و كاره همه را خود ديگرى و. ندارد خويش سرنوشت
 و عادى دمانمر همچون را آسمانى رهبران يكى. داند مى بسته را خدا دست
 خدا حد در را بزرگواران آن ديگرى و كند مى معرّفى مجنون و ساحر گاهى
 حتّى ديگرى و داند مى بدعت را شهدا و معصوم امامان زيارت يكى. پندارد مى
 بنا زير را اقتصاد يكى. بندد مى ريسمان و شده متوسل ديوار، و درخت به
 .انگارد مى يدهناد را آن امورات و دنيا ديگرى، و داند مى
 كوچه به حجاب بى را همسرش ديگرى و دارد نابجا غيرت يكى نيز عمل در
 خرج به سخاوت حساب بى ديگرى و ورزد مى بخل يكى. فرستد مى بازار و

 .كند مى خلق فداى را حقّ ديگرى و شود مى جدا خلق از يكى. دهد مى
 پا دين خداوند. است هدايت مستقيم مسير از انحراف وكردارها، رفتار اينگونه
 الى ربى هدانى انّنى قل« .كند مى معرّفى مستقيم راه را، خود واستوار برجا

                                                 
 ]3 /ص87 بحار/ج[  - 1
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 راه: فرمودند مى معصوم امامان كه است آمده روايات در 1»مستقيم صراط
 براى الگو و اسوه و مستقيم راه عملى و عينى ى نمونه يعنى 2.هستيم ما مستقيم،

 ى درباره خود دستورات در آنها. هستند آسمانى انرهبر راه، در برداشتن قدم
 صلح قهر، انتقاد، انفاق، تغذيه، تحصيل، تفريح، كار، قبيل از زندگى مسائل تمام
 سفارش روى ميانه و اعتدال به را ما و داده نظر ،...  و فرزند به عالقه و

 العبادات فى االقتصاد باب كافى، اصول كتاب به توان مى باره اين در.(اند كرده
 .نشيند مى كمين به مستقيم صراط همين در ابليس آنكه جالب.) نمود مراجعه
 3»المستقيم صراطك لهم القعدنّ«: گفت خدا به شيطان

 و تأكيد اعتدال، ى جنبه به آنها در كه آمده زيادى هاى نمونه روايات، و قرآن در
 :كنيد توجه ذيل موارد به. است شده نهى تفريط و افراط از

 .نكنيد اسراف ولى بياشاميد، و بخوريد 4»التسرفوا و اشربوا و كلوا«* 
 دست نه انفاق، در 5»البسط كلّ التبسطها و عنقك الى مغلولةً يدك تَجعل ال«* 
 خود كه كن دستى گشاده چنان نه و -باش بسته دست - كن قفل گردن بر

 .شوى محتاج
 به مومنان، 6»قواماً ذلك بين كان و روايقت لم و يسرفوا لم أنفقوا اذا الّذين«* 

 .هستند رو ميانه بلكه بخل، اهل نه و اسرافند اهل نه انفاق هنگام

                                                 
 )161(انعام/ - 1
 ]20 /ص1 نورالثقلين/ج تفسير[ - 2
 )16(اعراف/ - 3
 )31اعراف/( - 4
 )29اسراء/( - 5
 )67فرقان/( - 6
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 بلند نه را نماز 1»سبيالً ذلك بين وابتغ بها التخافت و بصالتك تجهر ال«* 
 .بخوان معتدل صداى با بلكه آهسته، ونه بخوان

 خدا راه از را تو اگر اما 2»ساناًاح بالوالدين و« كن؛ احسان والدين به نسبت* 
... بى تشرك ان على جاهداك ان«. نيست الزم آنها از اطاعت بازداشتند،
  3»فالتطعهما

 را خويش خانواده هم و 4»نبياً رسوالً كان و« دارد؛ عمومى رسالت هم پيامبر* 
 5»بالصالة أهله يأمر كان و«. كند مى دعوت

 و »الصالة اقيموا« است؛ خالق با ارتباط كه ندك مى سفارش را نماز هم اسالم* 
 6»الزكاة اتوا«. است مردم با ارتباط كه كند مى توصيه را زكات هم
 على لو و للّه شهداء« سازد؛ منحرف حقّ گواهى از را شما ها محبت نه* 

 8»قوم شَنئان يجرِمنّكم ال و«. كند دور عدالت از را شما ها دشمنى نه و 7»انفسكم
 9»بينهم رحماء«. دارند جاذبه هم و »الكفار على أشداء« دارند؛ دافعه هم منانمؤ* 

 

                                                 
 )110اسراء/ ( - 1
 )83بقره/ ( - 2
 )15لقمان/ ( - 3
 )51مريم/ ( - 4
 )15مريم/ ( - 5
 )43بقره/(  - 6
 )135نساء/ (  - 7
 )8مائده/ ( - 8
 )9فتح/ (  - 9
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 1»الصالحات عملوا«. صالح عمل هم و »امنوا« است؛ الزم قلبى باور و ايمان هم* 
 علينا افرغ ربنا« است؛ الزم خدا از پيروزى درخواست و دعا و اشك هم* 

 3»مأتين يغلبوا صابرون عشرون«. ها سختى در وپايدارى صبورى هم و 2»صبراً
 .كرد مى تيز شمشير هم و كرد مى مناجات هم حسين امام عاشورا شب
 بايد عيد روز و خواند مى دعا خدا ى خانه زائر قربان، عيد شب و عرفه روز* 
 .شود آشنا خون با قربانگاه در
 ضرر اجازه ولى 4»اموالهم على مسلّطون الناس« پذيرد، مى را مالكيت اسالم* 
 5»ضرار ال و ضَرر ال«. سازد مى محدود را آن و دهد نمى را ديگرى به زدن

 را ديگر جوانب و كند توجه اى جنبه به تنها كه نيست بعدى يك دين اسالم آرى،
 .كند مى سفارش را مستقيم راه و روى وميانه اعتدال كارى هر در بلكه كند، فراموش

 يريم كه:گ آموزيم و درس مي از اين آيه مي 
 نيز را ما! خدايا. حركتند در كرده اراده خداوند كه مسيرى در هستى، ى همه -1
 »المستقيم الصراط اهدنا« .بده قرار دارى دوست خود كه راهى در
 .است يكتاپرستان ى خواسته ترين مهم مستقيم، راه به هدايت درخواست -2 
 »المستقيم الصراط اهدنا...  نعبد اياك«
 »المستقيم الصراط اهدنا« .نمود دعا بايد مستقيم، راه به يابى دست براى -3 

                                                 
 )25بقره/ (  - 1
 )250بقره/(  - 2
 )65انفال/(  - 3
 ]272ص /2 ج بحار/[  - 4
 ]28 ص /5 ج كافى/[  - 5
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 »اهدنا... الحمدللَّه« .دعا و استمداد آنگاه ستايش، ابتدا -4 
 ،نستعين اياك« .است مستقيم راه درخواست خدا، از استعانت نمونه بهترين -5 

 »المستقيم الصراط اهدنا اهدنا

ی ق  ت ا  .شد یدا و د آرا لد مال یارت و
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 »قبولي اعمال«

 127 آيه بقره»  العليم السميع أَنْت إِنّك منĤَّ تَقَبلْ ربنَا«...
 .دانايى و شنوا تو همانا، بپذير ما از پروردگارا... 

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 .كن ياد را گذشته يعنى »اذ« »اذيرفع«. نكنيم فراموش را نيك كارهاى بانيان -1
 خداوند از لذا. است عبادت نيز كارگرى و بنّايى كار، الهى اهداف مسير در -2

 »منّا تقبل ربنّا... القواعد ابراهيم يرفع«. خواهند مى آنرا قبولى
 ولى، بسازيم كعبه اگر حتّى. دارد اهميت آن شدن قبول، نيست مهم كار -3

 »تقبل ربنا«. ندارد ارزش، نگيرد قرار خدا قبول مورد
 حضرت. ندانيم ذكر قابل، خداوند عظمت برابر در را خود كارهاى -4

 »منّا تقبل ربنا«: گفت فقط و نبرد خود بنايى و كار از نامى ابراهيم
 خداوند ستايش، دعا آداب و استجابت شرايط از: است آمده روايات در -5

 انّك« .است ساخته همراه پروردگار ستايش با را خود دعاى ابراهيم. است
 »العليم السميع انت

ر« دا م ھم  رت آ ی،   م دا یا ورت ا ی    »ا
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 »تسليم بودن و توجه به ذريه و نسل«

نا و تُب ربنا و اجعلْنا مسلمينِ لَك و منْ ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك و أَرِنا مناسكَ«
الرَّحيم ابالتَّو أَنْت نا إِنَّكلَيع «/128بقره 

 تو تسليم كه امتى) نيز( ما نسل واز قرارده خود) فرمان( تسليم را ما! پروردگارا
 همانا كه، بپذير را ما ى توبه و ده نشان ما به را پرستش وروش راه و قرارده باشند

 .مهربانى پذير توبه، تو

 
 : نكته
ذبح (قرباني كردن  فرمان اجراى در دو هر واسماعيل ابراهيم حضرت آنكه با

 نمايش به را خدا برابر در تسليم درجه ترين عالى، ابراهيم اسماعيل را)
 فرمان تسليم مارا كه خواهند مى خداوند از آيه اين در همه اين با اما، گذاردند
 را تسليم روحيه تداوم يا و بيشتر تسليم خداوند از گويا. قرارده خودت

 . خواهند مى

 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 
 .بخواهيد خدا از آنرا تداوم و تكامل، نشويد قانع خود امروز كماالت به -1
 »لك مسلمين اجعلنا و ربنا«
 كه است خداپسندانه و عاقالنه دورنگرى يك، فرزندان و نسل به توجه -2

 حضرت دعاهاى در وبارها است درونى وعشق سوز و نظر وسعت از حاكى
 »ذريتنا ومن« .است آمده ابراهيم
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 انواع گرفتار انسان وگرنه آموخت خدا از بايد را بندگى روش و راه -3

 »مناسكنا أرنا«. شود مى انحرافات و خرافات
 ابراهيم اينجا در. داشت نخواهد سودى احكام بيان، نباشد تسليم روح تا -4

 روش و راه سپس، كند مى تقاضا تسليم روح خداوند از ابتدا السالم عليه
 »مناسكنا ارنا... لك مسلمين واجعلنا« .خواهد مى را بندگى و عبادت

 ارزش، مقامى هر وبراى حال هر در، الهى الطاف وبازگشت توبه به نياز -5
 هفتاد، روز هر اكرم رسول: خوانيم مى حديث در »علينا تب« .است
 . نداشت گناهى هيچ و بود معصوم او اينكه با، نمود مى استغفار همرتب

 چشم به نيز آيه اين در كه است پروردگار ستايش، دعا آداب از يكى -6
 »الرحيم التواب«. خورد مى

ه« ر دارد  ح ت   ج  س  ی آن دن ا ود را   وق  وش و   »ی ارد را  
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 »توجه به دنيا و آخرت«

/ بقره »ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في الĤْخرَةِ حسنَةً و قنا عذاب النَّار«
201 

 از مارا و فرما مرحمت نيكى نيز آخرت در و كن عطا نيكى ما به دنيا در! پروردگارا
 .نگهدار آتش عذاب

 
 ها نكته
 آيه در. است آنان اىدعاه و آرزوها با آشنايى، مردم شناخت راههاى از يكى
 شرّ و خير به كارى است و دنيا به مربوط خداوند از اول گروه درخواست، قبل
 در است »حسنة«، خداوند از دوم گروه درخواست آيه اين در ولى، ندارند آن
 در ولى، است مطلوب خود خودى به دنيا؛ اول گروه ديدگاه در. آخرت و دنيا
 .گردد منتهى آخرت به و باشد حسنه كه است ندارزشم دنيايى؛ دوم گروه ديد
 ،1است شده نقل آخرت و دنيا هاى نيكى براى مصاديقى و ها نمونه روايات در

 .نيست نمونه چند انحصار در »حسنه« ولى
 »آخرت« كلمه مرتبه 115 و رفته بكار »دنيا« ى كلمه مرتبه 115 مجيد قرآن در

 كه نيست آن معناى به اين البتّه. نيست تصادف يك اين و است شده استعمال
 .است يكسان دو هر آخرت و دنيا اهميت

                                                 
 ]199 ص/ 1 ج/ نورالثقلين تفسير[ - 1
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 گذاشته خداوند عهده به مصداق تعيين و شود مطرح كلّى هاى هدف، دعاها در

 ما صالح و رشد اينكه در ولى، خواهيم مى سعادت و حسنه خداوند از ما. شود
 خاطر به ما چون. گذاريم مى خداوند ى عهده به آنرا؟ چيست در

 توانيم نمى، خودمان روحى ابعاد و آينده از آگاهى عدم و علمى هاى محدوديت
 خداوند از است شده توصيه جهت همين به. بنمائيم تعيين را جزئى مصاديق
 از خداوند است ممكن زيرا. بخواهيد را كار خود، نخواهيد را كار وسيله
. سازد محقّق ما براى را كارى، آيد نمى ما ذهن و فكر به كه ديگرى ى وسيله
 بده من به مالى خدايا: نگوييد اما، بخواهيد را حج زيارت توفيق خداوند از مثالً
 فكر ما كه دهد مى قرار اى گونه به را سبب گاهى خداوند چون. بروم مكّه به تا
 . كرديم نمى را آن
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 و حسنه دنبال به انسان آنكه شرط به، ندارند افاتىمن هم با آخرت و دنيا -1
 »حسنة االخرة فى و حسنة الدنيا فى« .باشد نيكى

 اتنا ربنا« .هست نيز مطلوب، نيكو زندگانى بلكه، نيست مذموم رفاهى هر -2
 »حسنة الدنيا فى
، خواهند مى را آخرت نيكى خداوند از اينكه با. دارد جدايى حساب، دوزخ -3

، آتش از نجات براى دعاها در. [كنند مى دعا جداگانه، آتش از نجات براى ولى
 :خوانيم مى بار هفتاد حدود مجير دعاى در مثال. است عجيبى تكرار و اصرار

 دعاى در ويا. بده نجات جهنّم آتش از را ما! پروردگارا »رب يا النار من اجِرنا«
 يا النّار من خَلّصنا«: گوييم مى آن بند هر پايان در دارد بند صد كه كبير جوشن

نا« ]»ربالنار عذاب ق« 
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ی ت ا د  عا د با و د وا  د؟ باید  ا
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 »صبر و استقامت«

 /بقره » ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً و ثَبت أَقْدامنا و انْصرْنا علَى الْقَومِ الْكافرين«
250 

 مارا و بدار استوار و ثابت را ما هاى قدم و ريز فرو ما بر شكيبايى و صبر پروردگارا
 .فرما پيروز كافران گروه بر

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 دعا نه، است الزم حركت با همراه دعا، ها جبهه در خصوص به و هميشه -1
 ...»افرغ ربنا... لجالوت برزوا«. حركت جاى به
 »وانصرنا... صبراً« .آيد ظفر، صبر اثر در. يكديگرند ممالز، پيروزى و صبر -2
 ...»افرغ ربنا«. كنيم آغاز »ربنا« با را خود دعاهاى -3
 فراوان نزول معناى به »افرغ. «است محتاج بسيار صبرِ به انسان، شدايد در -4

 ى نشانه است آمده »نكره« قالب كه در »صبراً« كلمه از نظر ادبي .است
 .است بزرگ درخواست صبر

 هم باز، نكند مغرور را شما آنها در موفقيت و امتحانات گذاشتن سر پشت -5
 »اقدامنا ثبت« .نمائيد استمداد خداوند از
 .خداست بدست پيروزى اما، است تالش و حركت، انسان وظيفه -6
 »وانصرنا«
 بر حقّ برترى رزمندگان هدف كه است ارزش با زمانى، جنگ در پيروزى -7

 »الكافرين القوم على وانصرنا«. ديگرى بر يكى برترى نه، باشد باطل
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ی ق ا ت ض ن وق وای ما ک را  عا ت ض ذب وق دو و دل یک  ا  .ا
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 »تكليف و مجازات، استغفار و عفو«

»نا إِصلَيلْ عمال تَح نا وبأَخْطَأْنا ر ذْنا إِنْ نَسينا أَونا ال تُؤاخبر لْتَهمراً كَما ح
 رْ لَنا واغْف نَّا وع فاع و لْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهمال تُح نا وبنا رلنْ قَبلَى الَّذينَ مع

 286بقره/ »  ارحمنا أَنْت موالنا فَانْصرْنا علَى الْقَومِ الْكافرين
 مؤاخذه را ما، نموديم خطا يا اموشفر) را چيزى تكاليف انجام در( اگر! پروردگارا

 و گناه خاطر به( كه چنان آن، مده قرار ما بر سنگين تكليف! پرودگارا. مكن
) مجازات از( را آنچه! پروردگارا. دادى قرار بودند ما از پيش كه كسانى بر) طغيان

 در و بيامرز را ما و درگذر ما از و نكن مقرّر ما بر، نداريم آنرا تحمل طاقت كه
 پيروز كافران گروه بر را ما پس، مايى سرپرست و مولى تو، قرارده خود رحمت
 . گردان

 
 ها نكته
. باشد مى مؤاخذه قابل كه است انسان خود انگارى سهل، فراموشى منشا گاهى
 1»تنسى اليوم كذلك و فنَسيتَها اياتنا أتَتك كذلك« :فرمايد مى خداوند چنانكه

 نيز امروز همانگونه، كردى فراموش را آنها تو و دآم تو بر ما آيات چنانكه آن
 كنار در كارى فراموش از آيه اين در لذا. شوى مى سپرده فراموشى به تو

 اثر در كه سنگين هاى مجازات از ضمن در. شود مى آمرزش طلب، خطاكارى
 .شود مى عفو درخواست، شد تحميل آنها بر پيشين هاى امت فساد و طغيان

                                                 
 )126/ (طه - 1
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 عفو اول مرحله: خواهد مى خداوند از را لطف مراحل تمام سانان آيه اين در
 از گناه آثار محو و مغفرت دوم مرحله. است عقاب و گناه آثار محو كه است
 كافران بر پيروزى و پروردگار رحمت از گيرى بهره سوم مرحله و است روح
 .باشد مى
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »وسعها اال نفساً اللّه يكلّف ال« .نيست انسان توان از بيش، هىال تكاليف -1
 .گيرى سخت نه، است آسانى دينِ، اسالم

  .گردد برمى ما خود به بازتابش كه دارد آثارى ما اعمال -2
 ...»ما وعليها كسبت ما لها«
 »كسبت ما لها«. است اختيار صاحب و آزاد، انسان -3
 »عليها... لها«. ماست خود براى وضررش سود، الهى دستورات ترك يا انجام -4
 از بازهم، هستند ومتّقى عادل وسراپا »واطعنا سمعنا« :گويند مى كه كسانى -5

 »أخطأنا او نسينا ان«. كنند مى ودعا نگرانند خود هاى ونسيان خطا
 وبه گرفته عبرت درس تا بنگريم آنان تلخ حوادث و گذشتگان تاريخ به -6

 »قبلنا من الّذين على حملتْه كما« .ريمبب پناه خدا
 به سپس »لنا طاقة ال« ؛كنيم اقرار خود ضعف به ابتدا كه است آن دعا آداب -7

 .كنيم مطرح را خود خواست آنگاه »مولينا انت« ؛دهيم گواهى خداوند عظمت
 »وارحمنا واغفرلنا عنّا واعف«
 »فَانْصرْنَا علَى الْقَومِ الْكَفرِين«.است مؤمنان دائمى خواسته، كفر بر اسالم پيروزى -8

ی ت ا ر  ش فار ده پ فار  دم ا ر ا اء پ د را  ا  .ما
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 »هدايت و استمداد از خداوند«

» أَنْت ةً إِنَّكمحر نْكنْ لَدلَنا م به تَنا ويدإِذْ ه دعنا بنا ال تُزِغْ قُلُوببر
 8/عمران آل»   الْوهاب

 و مگردان مايل باطل به مارا دلهاى، كردى هدايت را ما كه آن از پس! پروردگارا
 .اى بخشنده بسيار خود تو كه راستى به. ببخش رحمتى مارا خود سوى از

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

  .بخواهيم هدايت خداوند از، نشويم مغرور خود دانش و علم به -1
 ...»قلوبنا التزغ ربنا«
 .اوست از استمداد و خدا به توجه، علم در رسوخ و واقعى علم ى نشانه -2
 »قلوبنا التزغ ربنا... العلم فى الراسخون االّ«
 »قلوبنا التزغ« .است انسانى افكار و قلب، گمراهى و هدايت محور -3
 اهميت سيارب نشدن خارج خط از، نيست مهم خيلى گرفتن قرار خط در -4

 ...»هديتنا اذ بعد« .دارد
  .خداوند است مخصوص، منّت بى و دائمى ى هبه و هديه -5
 »الوهاب انت انّك«

ی قدر  یال عالم با ر ا ت ذیذ ا د  ل عالم با ر ا  .ود وا
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 »ي الهي قيامت وعده«

» يه إِنَّ اللَّه ال يخْلف الْميعادربنا إِنَّك جامع النَّاسِ ليومٍ ال ريب ف«
9/عمران آل 

 همانا. آورى گرد نيست شكى آن در كه روزى براى را مردم تو همانا! پروردگارا
 .كند نمى تخلّف را خود ى وعده خداوند

 
 ها نكته
 خود شدن عاقبت بد نگران »فيه الريب ليوم« ؛دارد ايمان قيامت به كه كسى
 .كند مى استمداد دخداون از و شود مى

 كدام هيچ كه است پشيمانى يا و جهل، ترس، عجز، غفلت، وعده خُلف منشأ
 »الميعاد اليخلف« .ندارد راه الهى مقدس ذات در اينها از
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 الناس جامع انك«. اند دوخته چشم قيامت و آينده به، علم در راسخان -1
 ...»ليوم

 در اعمال به وپاسخگويى  1»قلوبنا التزغ« ؛دنيا در روحى حاالت به توجه -2
 »فيه الريب ليوم«. است واقعى دانشمندان ى نشانه، آخرت

                                                 
 )8عمران/ (آل - 1
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 جمع حسابرسى براى يكجا مردم كه است جمع روز هم، قيامت روز -3

 يك هر، محاكمه از بعد كه است فصل روز هم و »الناس جامع« ؛شوند مى
 1»ميقاتاً كان الفصل يوم انّ«. روند مى خود ايگاهج به جداگانه

 خداوند وفاى به چون »فيه الريب«، دارند يقين قيامت به علم در راسخان -4
 »الميعاد اليخلف« .دارند يقين

ی وار ن را  دل راز ا ت د وار ن و ا  .د
 

                                                 
 )17 (نباء - 1
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 »طلب بخشش«

 16 /عمران آل» ا و قنا عذاب النَّارربنا إِنَّنا آمنَّا فَاغْفرْ لَنا ذُنُوبن«
 عذاب از را ما و ببخش را ما گناهان پس، ايم آورده ايمان ما كه براستى! پروردگارا

 .فرما حفظ آتش

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »يقولون«. هستند دعا و انابه در همواره، متّقين -1
 »فاغفرلنا آمنّا« .است الهى عفو ى زمينه، ايمان -2
 »فاغفرلنا... ربنا« .است تربيت ى الزمه و ربوبيت شئون از، عفو -3
 »النار عذاب قنا« .تقواست هاى نشانه از، خداوند عذاب و قهر از ترس -4
 قهر از هم باز، هستيد تقوا اهل آنكه با. نكنيد اعتماد خوبتان كارهاى به -5

 »النار عذاب قنا« .ترسيد بايد الهى

ی  . یک و ت اهللا ی ا
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 »درخواست نسلي پاك«

  38 /عمران آل »بةً إِنَّك سميع الدعاءمنْ لَدنْك ذُريةً طَي  رب هب لي«
 شنونده تو همانا كه كن عطا من به پسنديده و پاك نسلى خود جانب از! پروردگارا
 .دعائى

 
 گيريم كه: درس ميآموزيم و  از اين آيه مي 

 »زكريا دعا هنالك« .است مؤثّر آن استجابت در، دعا وساعات انسان حاالت -1
 ديدن با (زكريا. است نقص ورزيدن حسد ولى، كمال خوردن غبطه -2

 )»دعا هنالك«. دعابرداشت به دست و خورد غبطه و شد شيفته مريم مقام
 »زكريا دعا هنالك« .دهد رقرا تأثير تحت را خدا پيامبر تواند مى زن -3
 به انسان توجه و كماالت درخواست ى زمينه، ديگران كماالت ى مشاهده -4

 »زكريا دعا هنالك« .است خداوند
 »طيبة ذرية... لى هب« .انبياست روش و سنّت، پاك ونسل فرزند درخواست -5
 »طيبةً ذُريةً« .آنهاست پاكى به، فرزندان و ذريه ارزش -6
 »الدعاء سميع انّك« .كرد تجليل خداوند از بايد دعا در -7

ن را  زارش  آن ند، و  .ند آزار زه یاه از ن
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 »ثبات ايمان و تبعيت«

 »  ربنا آمنَّا بِما أَنْزَلْت و اتَّبعنَا الرَّسولَ فَاكْتُبنا مع الشَّاهدين«
53/عمران آل  

 ما پس، نموديم پيروى پيامبر از و ايم آورده ايمان اى كرده ازلن آنچه به! پروردگارا
 .بنويس گواهان زمره در را

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »الرسول واتّبعنا... آمنّا« .است پيامبر از اطاعت، ايمان ى الزمه -1
 »انزلت بما«. است الزم الهى دستورات تمام به ايمان -2
 قرار انبيا حاميان از مارا و كرده تثبيت را ما ايمان كه بخواهيم وندخدا از -3

 »الشاهدين مع فاكتبنا« .دهد

ی ت آسان دادن ردار راه  ر ا ت دل و ا ر د دا وار دادن د ت ا ھاد آن ، د ن و ا ر ا  .ا
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 »ثبات قدم و نصرت الهي«

أَمرِنا و ثَبت أَقْدامنا و انْصرْنا علَى الْقَومِ   افَنا فيربنَا اغْفرْ لَنا ذُنُوبنا و إِسر«
 147/عمران آل » الْكافرين

 را ما هاى گام و ببخش كارمان در را هايمان روى زياده و گناهانمان پروردگارا
 .ده يارى كافران گروه بر را ما و بدار استوار

 
 ه:گيريم ك آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

، مخلص رزمندگان. است اسراف و گناه، جنگ در شكست عوامل از يكى -1
 »اسرافنا و ذنوبنا لنا اغفر« .برند مى بين از را پيروزى موانع اين استغفار با
2- و قصورها به، ندهيد نسبت ديگران يا و قدر و قضا به را خود شكست 

 »نااسراف و ذنوبنا« .باشيد داشته توجه نيز خود تقصيرهاى
 خداوند از سپس، كنيد آمرزش طلب ابتدا. استنصار بعد، استغفار اول -3

 »وانصرنا... لنا اغفر« .بخواهيد پيروزى
 ما و«. نماييد ذلّت اظهار خداوند پيشگاه در، دشمن برابر در تسليم بجاى -4

 ...»اغفرلنا ربنّا...استكانوا
 ما و« .كشاند مى تغفاراس و دعا سوى به را انسان، جنگ و جهاد هاى صحنه -5

 »لنا اغفر ربنا قالوا ان اال قولهم كان
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 براى نه، خواهند مى كفر نابودى براى را خدا يارى و نصرت، خدا مردان -6
 »الكافرين القوم على وانصرنا« .خود افتخار كسب

 »انصرنا... ربنا... كثير ربيون« .خود نفرات بر نه، كنيد تكيه خداوند لطف بر -7

ی د با م ی را    ا  .دار ودت با ا  ود
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 »اول انديشه و تعقّل بعد دعا و مناجات«

»الً سهذا باط نا ما خَلَقْتبالنَّارِر ذابنا عفَق حانَكب« 191/عمران آل 
 و پاك) عبث كار از( تو، اى نيافريده هدف بى و باطل را هستى اين! پروردگارا
 .نگهدار آتش عذاب از را ما پس، منزّهى

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 يذكرون الّذين االلباب اولوا« .است حال هر در خدا ياد، خردمندى ى نشانه -1
 »جنوبهم على و قعوداً و قياماً اللّه

 »يتفّكرون و...  يذكرون الّذين االلباب اولوا« .ذكرباشند اهل بايد، فكر اهل -2
 و السموات خلق فى يتفكّرون« .است ارزشمند انديشه و فكر اساس بر نايما -3

 »باطالً هذا خلقت ما ربنا االرض
 .كرد اكتفا زبانى اعتراف به نبايد. دارد ارزش وجود تمام با اعتراف و ايمان -4
 ...»خلقت ما ربنا... يتفكّرون«
 ولى، گويند مى ذكر كسانى متأسفانه. است ارزش يكديگر همراه، وفكر ذكر -5

... يذكرون« .نيستند ذكر اهل ولى، هستند فكر اهل وكسانى نيستند فكر اهل
 »يتفكّرون

 .موسمى نه است دائمى فكر و ذكر، است قرب و رشد سبب آنچه -6
 ).است استمرار نشان كه اند مضارع فعل( »يتفكّرون« و »يذكرون«
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7- ى شناختفى يتفكّرون«. است زمال تفكّر و تعقّل، نيست كافى طبيعت حس 
 »واالرض السموات خلق

، هستى خالق كه برد مى پى، كند فكر زمين و ها آسمان آفرينش در كه كسى -8
 »ربنا... يتفكّرون« .هست نيز ما پروردگار

  .نكنيم درك را آن اسرار همه گرچه، نيست بيهوده آفرينش -9
 »باطالً هذا  خلقت ما«

 .مناجات و دعا آنگاه ،عرفان و ايمان سسپ، انديشه و تعقّل اول -10
 »فقنا... ربنا... يتفكّرون«

 .باشيم باطل و بيهوده نبايد هم ما، نيست باطل و بيهوده هستى اگر -11
 »النار عذاب فقنا... باطالً هذا ماخلقت«

 دوزخ به شويم دور الهى هدف از چه هر پس، است هدفدار هستى -12
 »لنّارا عذاب فقنا« .شويم مى نزديك

 ...»فقنا سبحانك« .كنيم ستايش را خدا، دعا از قبل -13
 .است قيامت از ترس، خرد و عقل ى ثمره -14
 »النار عذاب فقنا... االلباب اولوا«

ی ه ا ر ماز وز ود سالم واب ماز  آن ران با را  ما شد ذا ذا ر ماز  .دا
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 »بيم از رسوايي و دوزخ«

 »ك منْ تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَيتَه و ما للظَّالمينَ منْ أَنْصارربنا إِنَّ«
192/عمران آل 

 را او شك بى پس، افكنى دوزخ به) بدش اعمال بخاطر( تو را كه هر! پروردگارا
 .نيست ياورانى هيچ ستمگران براى و اى ساخته رسوا و خوار

 
 : نكته
 حضرت، كردند سؤال »انصار من للظالمين ما و« ى درباره  باقر امام از

 شفاعت آنان از و، (بخوانند نام به را آنان تا ندارند امامانى آنها يعنى: فرمودند
 1).كنند
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 انسان كرامت خواهان كهصاحبان انديشه  نزد اما، است سخت قيامت آتش -1
 »اخزيته فقد النّار تدخل من« .است آن از تر دردناك، امتقي ورسوايى خوارى هستند

 »انصار من للظالمين ما«. هستند محروم ديگران شفاعت از، ستمگران -2

ی  و نده  شا ی    شای  ی  ب و نده  ما ی  ره   مای ر
ی م ا ن  وای ا م دا م و ود ر م تا  .جا

                                                 
 ]211 ص/ 1 ج/ عياشى تفسير[ - 1
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 »با خوبان«

نا سمعنا منادياً ينادي للْإيمانِ أَنْ آمنُوا بِرَبكُم فĤَمنَّا ربنا فَاغْفرْ لَنا ربنا إِنَّ«
 193/عمران آل »ذُنُوبنا و كَفِّرْ عنَّا سيئاتنا و تَوفَّنا مع الْأَبرار

 انپروردگارت به:) گفت مى( كه شنيديم را ايمان منادى دعوت ما همانا! پروردگارا
 هاى زشتى و بيامرز را ما گناهان پس! پروردگارا. آورديم ايمان پس، بياوريد ايمان

 .بميران نيكان با را ما و بپوشان را ما

 
  ها نكته
 چنانكه، صغيره گناهان »سيئات« از مراد و باشد كبيره گناهان »ذنوب« از مراد شايد
 در »سيئات« 1...»سيئاتكم عنكم رنكفّ عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا ان« شريفه ى آيه در

 .باشد گناه آثار »سيئات« از مراد است ممكن و. است آمده »كبائر« برابر
، »سمعنا« :گويند مى و كرده اجابت را ايمان دعوت كه خردمندانى برابر در

 با قيامت در و كنند مى اعتنايى بى دعوت اين به نسبت كه هستند افرادى
 2»السعير اصحاب فى كنّا ما نعقل او نسمع لوكنّا« :گويند مى تمام حسرت
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 نداى به پاسخگويى كنار در و هستند حقّ پذيرش ى آماده، خردمندان -1
  .دهند مى پاسخ شهدا و علما، انبيا نداى به، فطرت

                                                 
 )31/ نساء( - 1
 )10/ (ملك  - 2
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 ...»لاليمان ينادى منادياً سمعنا انّنا«
 »لنا فاغفر ربنا... اولواااللباب« .است عقل ى نشانه، عترافا و استغفار -2
 الهى ربوبيت به توجه، كند مى فراهم را الهى عفو ى زمينه كه دعا آداب از -3

 »لنا فاغفر ربنا«. است
 »لنا فاغفر، امنّا«. است مغفرت دريافت ى زمينه، ايمان -4
 »لنا فاغفر« .كنيم شريك خود دعاى در را ديگران -5
 . است تربيت هاى شيوه واز ربوبيت شئون از، وعفو پوشى پرده -6
 »كفّرعنّا... ربنا«
7- توفّنا« .است الهى اراده با انسان مرگ« 
 عاقبت حسن فكر به و كنند مى آرزو را نيكان با مرگ، دورانديش خردمندانِ -8

 »االبرار مع توفّنا« .هستند
  .كند مى را آن رزوىآ خردمندان كه دارند مقامى ابرار -9
 »االبرار مع توفّنا...اولواااللباب«

ی ه ا ت ا  آن و دارد دو ت با چ  .ت بان خ
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 »آخرتهم دنيا و هم «

رسلك و ال تُخْزِنا يوم الْقيامةِ إِنَّك ال تُخْلف   ربنا و آتنا ما وعدتَنا على«
 194/عمران آل »الْميعاد

 و فرما مرحمت ما به، اى داده وعده ما به پيامبرانت ى واسطه به را آنچه! روردگاراپ
 .دهى نمى انجام وعده خالف تو البتّه كه، مساز خوار قيامت روز در را ما

 
  ها نكته
صاحبان انديشه  و خردمندان رشد مسير متعال خداوند، چند آيه قبل از اين در
، شدن انبيا تسليم، حكمت به رسيدن، فكر، خدا ياد: كند مى ترسيم گونه اين را

 .خوارى و رسوايى از نجات و الهى الطاف انتظار در، مردن خوب، استغفار
 آيه اين در و بود مطرح قيامت و خداوند به خردمندان ايمان قبل آيات در

 »رسلك على وعدتنا ما« .است شده مطرح نيز نبوت به ايمان
 .است الهى ربوبيت به آنان شيفتگى نشان، نهاآ سخنان در »ربنا« تكرارو 

 . را آخرت عزّت هم و خواهند مى را دنيا عزّت هم، خردمندان
 وعده خداوند كه دنياست به مربوط »رسلك على وعدتنا ما آتنا« ى جمله
 مربوط »التخزنا و« ى وجمله 1»رسلنا لننصر انّا«: است داده حقّ اهل به نصرت

 .است آخرت در عزّت به

                                                 
 )51/ (غافر - 1
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 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »وعدتنا ما اتنا ربنا« .است الهى ربوبيت شئون از، وعده به وفاى -1
 . كنيم دعا بايد نيز ما لكن، كند مى وفا خود هاى وعده به خداوند گرچه -2
 »وعدتنا ما اتنا«
  .دارند ايمان الهى هاى وعده وهمه انبيا ى همه به خردمندان -3
 »رسلك على ماوعدتنا«
 و دوزخ از نجات و الهى الطاف به رسيدن، خردمندان آرزوى نهايت -4

 »القيمة يوم والتخزنا، وعدتنا ما اتنا« .است قيامت در رسوايى
  .باشد هم كنار در (خوف و رجاء) بايد اميد و بيم -5
 »والتخزنا... وعدتنا ما اتنا«

ی ن ا دا  .ده نجا دادی جان، دادی ن دادی د
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 »رهايي از جامعه فاسد«

»اج ا ويلو نْكنْ لَدلْ لَنا معاج لُها ومِ أَهةِ الظَّالالْقَرْي هنْ هذنا منا أَخْرِجبلْ رع
 75/نساء »لَنا منْ لَدنْك نَصيراً

 برره خود جانب از و بر بيرون ستمگرند مردمش كه شهرى اين از را ما! پروردگارا
 .فرما تعيين ما براى ياورى خودت، سوى از و ده قرار ما براى سرپرستى و

 
 : نكته
. داشتند قرار مكّه مردم ى شكنجه و فشار تحت كه است مسلمانانى ى درباره آيه
 .كند مى نكوهش اند، كرده رها را آنان آزادى راه در جهاد كه كسانى از و
 كه: گيريم آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »ولياً لدنك من«. باشد خدا طرف از بايد مسلمانان بر واليت و سرپرستى -1
ي فاسد نبايد همرنگ جماعت شد. (پس اين شعار غلط است كه  در جامعه -2

 خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو)
 بهترين سرپرست ياور خداوند است، از او بخواهيم. -3

ی ن از ا وار یدن ن یاط ن با ت د س یاط  .د باید  ا
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 »اعتراف به خطا«

 »  ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَكُونَنَّ منَ الْخاسرين«
23/اعراف 

 از قطعاً، نكنى رحم و نبخشايى را ما اگر و كرديم ستم خويشتن بر ما! پروردگارا
 .بود خواهيم زيانكاران

 
  ها نكته

 ترك( خود نافرمانى به نسبت شيطان اما، كردند نافرمانى دو هر آدم و شيطان
 نژاد برترى و نمود استكبار و كرده اعتراض الهى حكمت و عدل به)، سجده
 خالف كار به، حوا و آدم حضرت اما، نشد هم پشيمان و ساخت مطرح را خود
 1.نمودند بخشش تقاضاى خداوند از و كردند اعتراف خود
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 و كنيم استمداد خداوند از بايد داريم مى روا خود به كه هايى ستم برابر در -1
 ...»ظلمنا ربنا قاال« .كنيم جبران را آنها

 مخالفت خدا فرمان با مخالفت چون، است خويش به ظلم، خالفى هرگونه -2
 »أنفسنا ظلمنا« .است خود واقعى سعادت و تكامل با
 »أنفسنا ظلمنا ربنا قاال« .است گناه به اعتراف ابتدا، استغفار و دعا آداب از -3
 »تغفرلنا لم وان« .بود ورحمت عفو تقاضاى، خدا از بشر ى خواسته نخستين -4

                                                 
 ] نمونه يرتفس[  - 1
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 هاى درخواست سپس، است الهى مغفرت، گناهكار براى مسأله ترين مهم -5
 »ترحمنا و الن تغفر لم ان« .ديگر

  .گيرد مى را ابدى خسارت جلوى، خدا مهربانى و لطف و عنايت -6
 »الخاسرين من لنكوننّ... لنا تغفر لم ان«

ی ت ما ت ه  ا م ه پا و د  .ا
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 »پرهيز از همراهي ظالمان«

 47/اعراف »  ربنا ال تَجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالمين«
 .مده قرار ظالمان همراه را ما! پروردگارا

 
  نكته
 ظالمان همنشين را ما: گويند مى بلكه، مده قرار آتش اهل را ما گويند نمى

 1.است دوزخ آتش از بدتر، ستمگر با مجالست گويا. مگردان
اين دعا از مؤمناني است كه در قيامت زماني كه وضع وخيم ظالمان را در  -

كه پروردگارا ما را همراه ظالمان قرار مده، اين آورند  بينند به زبان مي دوزخ مي
ها در دنيا با زبان و عمل به پيروي از رهبران آسماني  اي است كه آن همان جمله

 بينند. اش را در آخرت مي جامه عمل پوشانيده و نتيجه
 آري در اين ميدان مردم سه گروه هستند؛

اند و از هيچ  مل رسيدهراستين كه در پرتو ايمان به آرامش كا» مؤمنان«الف: 
 گونه مجاهدتي دريغ ندارند.

 آيند. و دشمنان لجوج حق كه به هيچ وسيله به راه نمي» معاندان«ب: 
اند و  كه در گذرگاه صعب العبوري ميان اين دو گروه قرار گرفته» اعراف«ج: 
هاست  كه در كنارشان  تر توجه رهبران آسماني و پيشوايان حق نيز به آن بيش

                                                 
 ] المعانى روح  تفسير[ - 1
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يا بمانند، دستشان را بگيرند و از اين مرحله نجاتشان دهند تا در صف در دن
 1مؤمنان حقيقي قرار گيرند.

ی م دا  دا  ا ا م وا  ما ک ا و م  ن ؟م  ن

                                                 
 ] نمونه تفسير[ - 1
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 »داوري خداوند«

 89/اعراف »  ربنَا افْتَح بينَنا و بينَ قَومنا بِالْحقِّ و أَنْت خَيرُ الْفاتحين«
 داوران بهترين تو كه كن راهگشايى و داورى حقّ به ما قوم و ما ميان! پروردگارا

 .راهگشايانى و

 
 : نكته

 است، راهگشايى براى داورى و قضاوت معناى به موارد، گونه اين در »فتح«
 .شود باز راه و شده خالص بست بن از تا گويد مى خداوند را آخر سخن يعنى

 گيريم كه: آموزيم و درس مي ه مياز اين آي
 كه آنجا. گرفت نظر در بايد را الهى اسماى و خواسته بين تناسب دعا، در -1

 »الفاتحين خير... افتح«. زنيم مى صدا خيرالفاتحين با را خدا داريم، فتح به نياز
 كسى حقّ داورى،. است جانبه همه وآگاهى علم صحيح، داورى ى الزمه -2

 ...»افتح ربنا... علما ء شى كلّ ربنا وسع« .داند مى را چيز همه كه است
 »افتح ربنا. «است خداوند ربوبيت شئون از داورى، -3
 .خويشتن سخن نه است، حقّ حرف نشاندن كرسى بر و تثبيت انبيا هدف -4
 »بالحقّ قومنا بين و بيننا افتح«

ی ی ا شا ت آسان ھادن خاک  پ ن خاک از دل ا ت وارد دا  .ا
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 »عاقبت به خيري«

 126/اعراف » ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً و تَوفَّنا مسلمين«
 .بميران بردار فرمان و مسلمان را ما و ريز فرو شكيبايى و صبر ما بر! پرودگارا

 
 : نكته
 به. است مستكبر بداند ديگران از برتر را خود كه كسى: فرمود صادق امام
 گناه او و گناهند مشغول ديگران آنكه دليل به انسان گاهى: گفتند رتحض
 بخشيده و كرده توبه او شايد: فرمودند حضرت! داند مى برتر را خود كند نمى
 ساحران داستان مگر. بينى مى چنان را او هنوز و ندارى خبر تو ولى، است شده
 هدايت و كرده وبهت ولى، آمدند موسى شكست ى انگيزه با كه اى نشنيده را

 1.داشتند خوبى پايان و شدند
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 دعا و تضرّع، شجاعت، صراحت، مقاومت، آرامش، راستين مؤمنان ى نشانه -1
 »صبراً علينا افرغ ربنا... آمنّا« .هاست سختى هنگام در بخصوص

 »بنار« .شويم متوسل خداوند ربوبيت به دعا در -2
 و ايمان حفظ و خدا بر توكّل و دعا، ها طاغوت تهديد برابر در شيوه بهترين -3

 »مسلمين توفّنا و صبراً علينا أفرغ ربنا« .است پايدارى

                                                 
 ] نورالثقلين تفسير[ - 1
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 ساحران. طلبد مى هم بيشترى مقاومت و صبر، باشد سنگين تهديدها وقتى -4

 »علينا أنزل«: فتندونگ كن صبر از پر را ما دل يعنى »صبراً علينا أفرغ: «گفتند
  .دارد الهى وتوفيق استمداد، دعا به نياز، عاقبت حسن -5
 »مسلمين توفّنا... ربنا«

ی .دارم م  پس دارم کم  دارم را  و ا  
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 »دوستي نوع«

 »  رحمتك و أَنْت أَرحم الرَّاحمين  و أَدخلْنا في  و لأَخي  رب اغْفرْ لي«
151/اعراف 

 تو و كن وارد خويش رحمت در را ما و بيامرز را برادرم و من! پروردگارا
 .مهربانانى ترين مهربان

 
 : نكته

  باشد. ديگران به دادن درس ممكن است براى موسى حضرت خواهى آمرزش
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »الخى و لى فراغ رب« .كنيم دعا نيز خود وهمكاران برادران به -1
 ديگران از بيش الهى لطف و دعا به رهبران، جامعه هاى انحراف طوفان در -2

 »رحمتك فى وأدخلنا« .نيازمندند
 »أدخلنا... اغفر« .است الهى رحمت در ورود ى مقدمه، بخشودگى -3
 »الرّاحمين أرحم«. كنيم ياد خدا صفات و الطاف از، دعا در -4

ی یده پاک و ا وده ما ای آ م ده آ  .ا
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 »رحمت فراگير«

 »...   Ĥخرَةِ إِنَّا هدنا إِلَيكهذه الدنْيا حسنَةً و في الْ  و اكْتُب لَنا في«(ربنا) 
156/اعراف 

 به ما كه كن مقرّر نيكى و خير، آخرت در و دنيا اين در ما براى!) پروردگارا( 
 .ايم كرده بازگشت و رهنمون تو سوى

 
  ها: نكته
 رحمت شمول اما، رسد مى كس همه به و است گسترده الهى رحمت ى سفره، آرى
 1.است آنان طفيل به و مؤمنان بركت به و الهى تفضّل به، مؤمنان غير براى
 و محمداً و ارحمنى اللهم« :گفت مى نماز در شخصى كه است آمده روايت در

 قرار خود رحمت مشمول را مدمح و من تنها! خدايا، »احداً معنا الترحم
: فرمود او به انتقاد در نماز از پس پيامبر. را ديگرى كس هيچ نه، بده

از امامان  2!ساختى محدود را نامحدود و وسيع موضع و الهى نامنتهاى رحمت
و سفيران الهي ياد بگيريم گستردگي و ديد باالي در دعا كردن را:   معصوم

 ...»م فرج عن كل مكروب و اللهم اشف كل مريض، الله«
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »لنا واكتب« .آنهاست ترين ثبات با، كارها و ها گام بهترين -1

                                                 
 ] عشرى اثنى تفسير[ - 1
 ] نمونه و البيان مجمع تفاسير[ - 2
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  .مردمند آخرت و دنيا سعادت تأمين فكر در انبيا -2
 »اآلخرة فى و حسنة الدنيا هذه فى لنا واكتب«
 »اآلخرة فى و حسنة الدنيا هذه فى« .آنهاست ترين جامع، دعاها بهترين از -3
 »هدنا«. است الهى الطاف دريافت راه، خدا سوى به خالصانه بازگشت -4
 .اوست خود از تقصير، نرسيد آن به كسى اگر، است نامحدود الهى رحمت -5
 نقص بلكه، نيست الهى رحمت فاعليت در نقصى »ء شى كلّ وسعت رحمتى«
 .ماست استقبال و قابليت در
 .شود مى مستجاب الهى قانون و حكمت چهارچوب در نيز انبيا دعاى -6
 ...»للّذين سأكتبها... لنا اكتب«
 بعض نه، است آيات تمام به ايمان، است الهى الطاف دريافت سبب آنچه -7

 »يؤمنون بĤياتنا« .آنها

ی ن ا یده ا ن  آ ت بان پا د نده ا ت پا   وی آ  .ا
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 »بعد دعا ،كلتو«

 » و نَجنا بِرَحمتك منَ الْقَومِ الْكافرين* ربنا ال تَجعلْنا فتْنَةً للْقَومِ الظَّالمينَ «
/86, 85يونس 

 رحمت به را ما و .مده قرار ستمگران آزمايش و ها سختى گرفتار را ما: پروردگارا
 .بخش رهايى كافر قوم شرّ از خويش،

 
 : نكته
 يحب اللَّه انّ« دارد، مى دوست را او خدا هم كند، توكّل خدا به كه ىكس

 2 »حسبه فهو اللَّه على يتوكّل ومن«. كند مى تأمين را او هم و 1»المتوكلين
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »ربنا توكّلنا،« .دعا بعد توكّل، اول -1
 »نجنا ربنا، توكّلنا،« .دهيم نجات ظالمان شرّ از را خود ودعا، توكّل ايمان، با -2
 براى وسپس »فتنة التجعلنا« كرد، دعا مكتبى هويت حفظ براى بايد ابتدا -3

 حاكم كفر و ظلم خطّ شوند، پيروز ستمگران اگر چون »نجنا. «شخصى سالمتى
 .شوند مى مبتال و تحقير مؤمنان شده،

ی م  ا ا ی و ی و  ت ن از دارا و  .ی دارا
                                                 

 )159 عمران/ (آل - 1
 )3 (طالق/ - 2
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 »عدالتي مقابله با ظلم و بي«

 88/يونس » قُلُوبِهِم  م و اشْدد علىأَموالهِ  ربنَا اطْمس على«
 سخت، را دلهايشان و كن نابود را اموالشان! پروردگارا

 
 نكته:
 مهمات انبار زدن آتش و ونظامى تجارتى راههاى بستن نفت، شيرهاى قطع
 .باشد مى »اموالهم على اطمس ربنا« مصاديقِ از شمن،د
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 . دارد مهمى نقش دعا در »ربنا« ى كلمه -1
  .نكنيم فراموش را دشمنان بر نفرين و سياسى دعاى دعاها، در -2
 ...»واشدد اموالهم على اطمس ربنا«
 . است نفرين نوبت نباشد، رسازكا معجزه و استدالل كه آنجا -3
 ...»اطمس ربنا«
  .كنند نمى باور را حقّ نبينند، را الهى وقهر اجبار تا سنگدالن -4
 »العذاب يروا حتّى فاليؤمنوا«

ی گ و گ ا  .د باید  رش س با د وان رام را  پ
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 »آرزوي پاكان«

» بضِ... رالْأَر و ماواترَ السفَّني فاطرَةِ تَوخĤْال نْيا وي الدي فيلو أَنْت  
 101/يوسف » بِالصالحين  مسلماً و أَلْحقْني

 موالى وآخرت دنيا در تو تنها زمين، و ها آسمان ى پديدآورنده) اى( پروردگارا؛
 .فرما ملحق شايستگان به ومرا بميران خود تسليم مرا منى،

 
  ها نكته

 خداوند ياد به فوراً كنند، مى نگاه خود قدرت و عزّت به وقتى اخد اولياى
 كرد، اينچنين نيز يوسف. توست از هست چه هر خدايا: گويند مى و افتند مى

 را آن كه فرعون يكى داد، نفر دو به را مصر حكومت خداوند. شد خدا متوجه
 آنرا كه داد يوسف به ديگر و »مصر ملك لى أليس« :گفت و داد نسبت خود به
 »الملك من آتيتنى« :گفت و داد نسبت خدا به

 اَسلمت« :گفت ابراهيم كند؛ مى گرى جلوه او فرزندان و ذريه در ابراهيم، تفكّر
به يعقوب او نوه سپس هستم، عالميان پروردگار تسليم من »العالمين لرب 

 انتم و االّ التموتنّ« .برويد دنيا از ايمان با كه كند مى سفارش فرزندانش
 خواهد؛ مى خدا از را تسليم حال در مرگ نيز يعقوب فرزند اينجا در 1»مسلمون

 »مسلماً توفّنى«

                                                 
 )132بقره/( - 1
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 و 1»الصالحين لمن اآلخرة فى انّه« است؛ صالحين از  ابراهيم حال هر به
 »بالصالحين الحقنى«. شود ملحق او به خواهد مى يوسف
 و داد حكومت او به داد، علم او به كرد، حفظ را او همواره خداوند كه يوسف
 كه كسانى حال به واى. است خود عاقبت نگران باز كرد، دور او از را خطر

 خواهند عاقبتى چه آنان اند، آورده دست به حيله با را خود علم و مال قدرت،
 !.داشت
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 الدنيا فى ولى انت« .بسپاريد خداوند به را خود وحالى، موقعيت هر در -1
 »واالخرة

 خداوند اينكه مگر است، دين از خروج زمينه سياست، و حكومت و قدرت -2
 دعاى زندان در و داشت دعايى چاه در يوسف( »مسلماً توفّنى« .كند لطف
 من خدايا: بود اين او دعاى رسيد حكومت به كه همين ولى داشت، ديگر

 .)بميرم مسلمان
 كار سرانجام و وقيامت مرگ ياد به قدرت و عزّت اوج در خدا بندگان -3

 فرعون همسر كه گونه همان »بالصالحين الحقنى و مسلماً توفّنى« .هستند خود
 فى بيتاً عندك لى ابن رب«: گفت مى و بود قيامت فكر به فرعون كاخ در

 .بده قرار خود نزد جايى من براى بهشت در! پروردگارا 2»الجنّة

                                                 
 )130(بقره/  - 1
 )11 تحريم/( - 2
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 بلكه نيست، داشته ارزانى ما به كه هايى نعمت خاطر به تنها خداوند تعظم -4
 »واالرض السموات فاطر« .است هستى كل آورنده بوجود او
 كه است آن افتخارش است، مردم بر حاكم كه نيست آن يوسف افتخار -5

 »االخرة و الدنيا فى ولى انت« .اوست بر حاكم خداوند
 براى انبيا. است آن شروع از مهمتر خير، ركا در وپايدارى عاقبت حسن -6

 مرگ تا خود تسليم در مرا يعنى »مسلماً توفّنى« كردند؛ مى دعا عاقبت حسن
 1.بدار پايدار

 درخواست بعد »آتيتنى قد رب« كنيد؛ ياد الهى هاى نعمت از اول دعا، در -7
 »مسلماً توفّنى«. كنيد مطرح را خود

 ...»آتيتنى قد رب« .نبريد ياد از را خدا با تمناجا رسيديد، قدرت به چون -8
 او با و شده خدا متوجه لحظات انگيزترين شور در  يوسف حضرت -9

 ...»آتيتنى قد رب«. كند مى مناجات
  .نباشيد مادى ومسائل دنيا فكر به تنها ها ومناجات دعاها در -10
 »واالخرة الدنيا فى«

  .است مهم آخر تا ايمان حفظ نشويم، مغرور خود فعلى ايمان به -11
 »مسلماً توفّنى«

 »مسلماً توفّنى«. است خداوند برابر در تسليم ايمان، نهايت -12

                                                 
 ]الميزان تفسير[ - 1
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 .كند مى عطا بندگانش به خداوند كه است نعمتى بهترين خير، عاقبت -13
 »مسلماً توفّنى«

  .است پاكان آرزوى گرفتن، قرار صالحان زمره در و مردن ايمان با -16
 »بالصالحين الحقنى و مسلماً ىتوفّن«

 . خواهند مى صالح و خدمت براى را حكومت وارسته هاى انسان -17
 »بالصالحين الحقنى«

ی تاب مال از و ده ورم ودت ق ا  .ده ورم آ آ

 زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                              104

 

 
 »علم خداوند«

ي الْأَرضِ و ء ف منْ شَي علَى اللَّه  و ما نُعلنُ و ما يخْفى  ربنا إِنَّك تَعلَم ما نُخْفي«
ماءي السال ف« 38/ابراهيم 

 در و زمين در چيزى و دانى مى كنيم، آشكار يا و پنهان را آنچه تو همانا! پروردگارا
 .ماند نمى پوشيده خداوند بر آسمان

 
 : نكته
 كار همه و چيز همه به او علم و است روشن خداوند براى چيز همه كه اكنون

 و رضا طبق جز او مخلوقات در و نكنيم گناه او محضر در بايد دارد حاطها ما
نكنيم و در دعا هم بايد توجه داشته باشيم كه خداوند به  تصرف او دستورات

 همه جيز از ظاهر و باطن ما اگاه است.
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »نعلن ما و نخفى ما لمتع« .ندارد معنا آشكار و پنهان خدا نزد در -1
  .است يكسان خداوند علم نزد آسمان و زمين -2
 »السماء فى وال االرض فى... يخفى ما«
در دعاها توجه به علم الهي هم داشته باشيم و لذا روايت داريم كه در  -3

پيشگاه خداوند كه به همه چيز آگاه است، اقرار به گناهان و خطاهايت كن، 
 شود. موجب غفران و بخشش الهي ميچون همين اقرار خود 

ی ری  و ون ا م  حا م  ی و ون و و  .و
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 »محوريت نماز«

و   ربنَا اغْفرْ لي* ربنا و تَقَبلْ دعاء  مقيم الصالةِ و منْ ذُريتي  رب اجعلْني «
 41, 40/ ابراهيم » سابمنينَ يوم يقُوم الْحلوالدي و للْمؤْ

 مرا دعاى! پروردگارا. نيز ام ذريه و نسل از و ده قرار نماز دارنده برپا مرا! پروردگارا
 كه روزى را، ومؤمنان را ومادرم وپدر مرا پروردگارا .بپذير) را عبادتم و نماز(

 .ببخشاى شود مى پا بر حساب

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 از يكى يا و دعا دراستجابت آن تأثير دعاها نشانه آغاز در »رب« تكرار -1 
 »اجعلنى رب«. است آن آداب

 »اجعلنى رب« .كنيد استمداد خداوند از فرزندانتان، و خود نماز ى اقامه براى -2 
 رب« ،»الصالة ليقيموا ربنا« .است ابراهيم حضرت دعاهاى محور نماز، -3 

 »الصالة مقيم اجعلنى
 آن، جاى به نماز ى اقامه براى دعا اما است دين ى اقامه انبيا رسالت آنكه با -4 

 »الصالة مقيم« .است دين نماى تمام سيماى و چهره نماز كه است آن نشانه
 مورد دو در ابراهيم حضرت. است رهبرى همتاى و عدل نماز، ى اقامه -5 

 الصالة مقيم« خود نسل نماز ى درباره ىيك: برد بكار را »ذريتى من و« عبارت
 ابراهيم به خداوند كه هنگامى خود نسل رهبرى مورد در يكى و »ذريتى من و
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 قرار مردم امام را تو من  1»ذريتى من و قال اماما للنّاس جاعلك انى« :فرمود
 .برسان مقام اين به نيز مرا ذريه پروردگارا: گفت ابراهيم دادم

 به هم و »واغفرلى -واجعلنى -واجنبنى« كنيد، توجه خود به هم دعا در -6 
 »وللمؤمنين لوالدى و -ذريتى ومن -وبنّى«. ديگران

 فكر به هم و»  وللمؤمنين ولوالدى« باشد، قبل نسل فكر به بايد هم انسان، -7 
 »ذريتى من و. «بعد نسل

 »الحساب يقوم يوم« .باشيد جامعه و فرزندان خود، قيامت فكر به دعا، در -8 

ی م ا ت شیپ  ت ی د و راھم  و وا ھای و ا ن  یار ر  یا دوش  ان بار و ک
د دی راط ا م ا ن راط ال ذ ت ا ع ھم ا وب ر ع ھم ال ن ال و ع ضا  .ا

 

                                                 
 )124 بقره/( - 1
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 »مهلت خواستن«

 44/ابراهيم »  دعوتَك و نَتَّبِعِ الرُّسل أَجلٍ قَريبٍ نُجِب  ربنا أَخِّرْنا إِلى«
 از و نماييم اجابت را تو دعوت تا ده، مهلت كوتاهى مدت تا را ما! پروردگارا
 .كنيم پيروى پيامبران

 
 ها نكته
 است، قيامت ى درباره نيز آيه اين كه رسد مى نظر به ابتدا قبل، ى آيه به توجه با

 ذهن به را معنا اين بيشتر،...»  دعوتك نُجب قريب اجل الى اخّرنا« ى جمله ولى
 اجابت و عذاب تأخير زيرا دنياست، در الهى عذاب ى درباره آيه كه آورد مى

 .قيامت نه دنياست به مربوط پيامبران، از پيروى و خداوند دعوت
 قرآن در مكرّر آن، آيات كه دارد وجود دنيا به بازگشت تقاضاى نيز قيامت در

 :جمله زا آمده
 هست؟ راهى هالكت از شدن خارج براى آيا 1»سبيل من خروج الى فهل« :الف
 .دهيم انجام صالحى عمل تا برگردان دنيا به را ما 2»صالحا نعمل فارجعنا«: ب
 كار تا كن خارج دوزخ از را ما! پروردگارا 3»صالحا نعمل اخرجنا ربنا«: ج

 .دهيم انجام خوب

                                                 
 )11غافر/( - 1
 )12سجده/( - 2
 )37فاطر/( - 3
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 گيريم كه: درس مي آموزيم و از اين آيه مي 

 باز رفته دست از هاى فرصت اما شوند، مى پشيمان روزى مجرمان -1
 ...»اخرّنا« .گردد نمى

 راه نجات در تبعيت از رهبران آسماني است. -2

ی ن ه وی دل ا د ودی  دا ه د د وی دل را  آن و رد ه دا  .دا
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 »والدين«

»حار بربما كَما رهغيراً  يانيمص« 24/اسراء 
 تربيت كودكى در مرا كه گونه همان آور، رحمت(پدر و مادر)  دو آن بر! پروردگارا

 .كردند

 
 گيريم كه: (با توجه به تمام آيه) آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 به را خود كماالت و باشد متواضع بايد هست، كه موقعيتى هر در فرزند -1
 »الذّل جناح لهما واخفض« .شدنك والدين رخ

 و ظاهرى نه باشد، محبت و مهر روى از بايد والدين، برابر در تواضع -2
 »الرّحمة من... لهما واخفض«. آنان اموال گرفتن براى يا ساختگى،

 خداوند از برايشان هم باشد، متواضع هم مادر، پدر به نسبت بايد فرزند -3
 »ارحمهما رب قل و... واخفض« .بخواهد رحمت

 به دستور خداوند وگرنه است، مستجاب مادر و پدر حقّ در فرزند دعاى -4
 ...»ارحمهما رب وقل«. داد نمى دعا

 رب قل« .است آنان از شكرگزارى ى نشانه و خدا فرمان مادر، و پدر به دعا -5
 ...»ارحمهما

 »ارحمهما رب قل« .نكنيم غفلت »رب« كلمه از دعا در -6
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 كما ارحمهما رب« .است والدين تربيتى زحمات جبران لهى،ا رحمت -7

 واز مدار، دريغ را خود رحمت تو: گويد مى فرزند به خداوند (گويا »ربيانى
 ).است خارج تو ى عهده از آنان حقّ اداى كه كن استمداد نيز خدا

 بر كه را وخردسالى كودكى دوران مشكالت و ها تلخى خود، ى گذشته -8
 »صغيراً ربيانى كما« .نبريد ياد از است شده يلتحم والدين

 كما ارحمهما« .كنند تربيت را فرزندان محبت اساس بر بايد مادر و پدر -9
 »ربيانى

 »ربيانى كما ارحمهما« .كند وقدردانى تشكّر خود مربيان از بايد انسان -10

ی دن از ا دن از و دارم رم ماز وا  . رم آن وا
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 »امداد و نصرت الهي«

منْ لَدنْك   مخْرَج صدقٍ و اجعلْ لي  مدخَلَ صدقٍ و أَخْرِجني  رب أَدخلْني«
 80/اسراء »سلْطاناً نَصيرا

 نيكو خروجى با و كن) كارها( وارد صادقانه و نيكو ورودى با مرا! پروردگارا: بگو و
 .ده قرار نيرومند برهانى و سلطه خودت پيش از من براى و آر بيرون

 
 : ها نكته

 آن انجام و آغاز در شخص يك و كار يك حالت و وصف بهترين صدق،
 فريب، سمعه، ريا، قصد با و دارد صادقانه غير آغاز كه كارهايى بسا چه. است
 پايانى ولى دارد، صادقانه آغازى يا شود، مى شروع آن مانند و جويى برترى
 محو آن بركات و كند مى پيدا سوءعاقب و حبط منّت، عجب، ،غرور به آميخته

 امداد قطع و آنها در صداقت نبود ها، حركت از بسيارى شكست رمز. شود مى
 .است آن از الهى
 داشتى وحشت و ترس كارى، به ورود براى هرگاه: فرمايد مى  صادق امام
 1.كن اقدام و بخوان را آيه اين

 و كند مى عمل گويد مى هرچه شود، مى »صديقين« از كه رسد مى جايى به انسان
 .شود مى يكى عملش و زبان و قلب 2.گويد مى كند، مى عمل را هرچه

                                                 
 ]نورالثقلين تفسير[ - 1
 ]الميزان تفسير[ - 2
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 و دلسوز وزيرى و باوفا يارى اليق، جانشينى داشتن ،»نصير سلطان« مصاديق از

 . است كاردان
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »رب وقل. «بياوريم زبان به خداوند برابر در را خود هاى خواسته -1
 . دارد بيشترى اثر باشد، آن از بعد و نماز با همراه كه دعايى -2
 (با توجه به آيات قبل) ...»رب قل و... فتهجد... الصلوة اقم«
  .بخواهيم وچه بخوانيم چگونه كه آموخت خدا از بايد هم را كردن دعا -3
 ...»أدخلنى رب قل و«
 . است دورانديشى و نگرى آينده مديريت، اصول از يكى -4
 »صدق مخرج أخرجنى«
 دلخوش شيرين آغاز به نبايد. است خوب فرجام و پايان نيك، آغاز از تر مهم -5

 »صدق مخرج أخرجنى« .برد پناه خدا به بدعاقبتى خطر از بايد بلكه بود،
 باشد، انحراف بى و صادقانه پايانش و شروع كه جهانى نهضت يك رهبرى -6

 »أخرجنى رب« .نيست ممكن الهى امداد دريافت و خدا از استمداد و دعا بدون
  خواست مدد او از بايد و خداست دست به امور ى همه -7
 »اجعل أخرجنى، أدخلنى،«
 »سلطاناً لدنك من لى واجعل« .دارد ارزش مقدس اهداف براى قدرت كسب -8
 »نصيرا سلطاناً لدنك من«. طلبد مى خدا از نهات را امداد و نصرت مؤمن، -9

ی ه ما ا م چاره ھ ه ما و ای چاره و ھا و ا م کاره ھ  .ای کاره و ھا و ا
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 »گشايش در كارها«

 10/كهف »ربنا آتنا منْ لَدنْك رحمةً و هيئْ لَنا منْ أَمرِنا رشَدا...«
 كارمان در رشدى ما براى و كن عطا ما به رحمتى خود سوى از! پروردگارا

 .ساز فراهم

 
  نكته

 اصحاب داستان در 1.است آمده الهى رضاى و نجات رشد، معناى به »رشَد«
 ).23 آيه( اسالم پيامبر و) 66 آيه( خضر و موسى داستان كهف،
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 .است الزم هجرت و آسايش و رفاه از گذشت جوانمردى، دين، حفظ براى -1
 ي اول) با توجه به آيه( »الكهف الى الفتية اَوى«
 »ربنا... اَوى« .است مؤثّر حركت و تالش با همراه دعا -2 
. است جوانمردانه كارى ارزشها، و ايمان حفظ براى فاسد محيط از هجرت -3 
 »الكهف الى الفتية اَوى«
 . است الهى امدادهاى دريافت ى زمينه خدا، براى قيام و هجرت -4 
 »فضربنا الكهف الى الفتية اَوى«

ش  آن ش  را  ط یده حاکم ق ت، دا ة  ا وم دی  حک ت ح  .ا

                                                 
 ]البيان مجمع تفسير[ - 1

 زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                              114

 

 
 »ي مهم چهار خواسته«

*  سانيو احلُلْ عقْدةً منْ ل*  أَمري  و يسرْ لي*   صدري  رب اشْرَح لي...«
 28-25/طه » يفْقَهوا قَولي

 را كارم و). * بيفزا ام حوصله و صبر بر و( گردان گشاده برايم را ام سينه! پروردگارا
 .بفهمند) خوب( مرا سخنان) آنها( تا. * نما باز زبانم از گره و. * فرما آسان برايم

 
  ها نكته

 از را خواسته هارچ گرديد، مأمور الهى رسالت به موسى حضرت كه همين
 :نمود طلب خداوند

 »صدرى لى اشرح رب« .صدر ى سعه -1
 »أمرى يسرلى و« .آماده شرايط -2
 »لسانى من عقدةً واحلُل« .روان بيان -3
 »وزيراً لى واجعل«. وزير داشتن -4

 اجتماعى، انقالبى، سياسى، عبادى، متعدد مسائل به موسى حضرت چون
 هر به الزم توجه و پرداختن طبعاً و بود شده أمورم جمعى و فردى اخالقى،
 ى همه به رسيدن در صدر سعه لذا سازد، مى غافل امور ساير از را انسان كدام،
 1.دارد ضرورت كامالً موارد اين

                                                 
 ]فخررازى كبير تفسير[ - 1
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 وكلمه مسئوليت انجام براى هم است، الزم انسان خود براى هم صدر، ى سعه
 در چنانكه. دارد بزرگ ظرفيت به نياز وحى، دريافت كه است آن رمز »لى«

 لك نَشرَح ألم« :است آمده وآله عليه اهللا پيامبرصلى مورد در انشراح سوره
 »يسرا العسر مع انّ... صدرك

 »كافر و مؤمن قلب هاى ويژگى«
 :مؤمن قلب

 1»فاحييناه ميتاً كان من أو« .حيات -1
 2»مؤمنين قوم صدور يشف و« .شفا -2

 3»قلوبهم اللّه نامتَح«. طهارت -3

 4»صدرى لى اشرح رب« .صدر سعه -4

 5»يهدقلبه باللّه يؤمن من« .هدايت -5

 6»االيمان قلوبهم فى كتب« .ايمان -6

 7»المؤمنين قلوب فى السكينة« .سكينه -7

 8»قلوبهم بين ألّف و« .الفت -8

 9»القلوب تطمئنّ اللّه بذكر اال«. قلبى اطمينان -9

                                                 
 )122 انعام/(- 1
 )14 توبه/( - 2
 )3 حجرات/( - 3
 )25 طه/( - 4
 )11 تغابن/( - 5
 )22 مجادله/( - 6
 )4 فتح/( - 7
 )63 انفال/( - 8
 )28 رعد/( - 9

 زبان راز و نياز در قرآن» دعا«                              116

 
 :كافر قلب

 1»مرَض قلوبهم فى« .مرض -1
 2»قاسية قلوبهم جعلنا« .قساوت -2
 3»قلوبهم اللّه اَزاغ«. پذيرش عدم -3
 4»قلوبهم على اللَّه طبع.«مهرخوردن -4
 5»قلوبهم على ران«.ظلمت احاطه -5
 6»أكنّة قلوبهم على جعلنا« .حجاب -6
 7»اقفالها قلوب على أم« .شدن قفل -7
 8»همقلوب على اللّه ختم« .سختى -8
 9»قلوبهم  اللّه صرف« .نفهمى و برگشت -9
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »صدرى لى اشرح رب« .است كارى هر در موفقيت شرط اولين صدر ى سعه -1
 از را آن ابزار و مقدمات و امكانات مسئوليت، از فرار و ترس جاى به -2

 »صدرى لى اشرح رب«. بخواهيم خداوند

                                                 
 )10 بقره/( - 1
 )13 مائده/( - 2
 )5 صف/( - 3
 )108 نحل/( - 4
 )14 مطففين/( - 5
 )57 كهف/( - 6
 )24 محمد/( - 7
 )7 بقره/( - 8
 )127 توبه/( - 9
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 هر است، راه آفات و خطرات دفع ى ومايه توكّل رمز كارى، هر از قبل دعا -3 
 »صدرى  لى  اشرح  رب« .رود مى شمار به نياز واعالم عبادت نيز خود دعا چند

 ى حوصله و صبر به تام بستگى ها، طاغوت با مبارزه و مردم تربيت و ارشاد -4 
 »صدرى لى اشرح رب«. دارد مجاهد و مربى

 بزرگ روح بزرگ، كار. نيست سازگار خشونت و تندى با رسالت، -5 
  »صدرى لى اشرح رب« .خواهد مى

 »رب« .است »رب« اسم با قرآن، در انبيا دعاى -6 
 »صدرى لى اشرح رب. «دارد الزم گشاده اى وسينه روح الهى، الطاف دريافت -7 
 »أمرى لى يسر و صدرى لى اشرح رب« .شود مى آسان كارها صدر ى سعه با -8 
 »لسانى من عقدةً واحلُل« .است كمال روان، بيان و گويى ساده -9 
 تضعيف و ارعاب و نيروها به دادن وروحيه مردم كردن بسيج و هدايت در -10 

 »لسانى من عقدة واحلُل« .است مهم بسيار گويا زبان طاغوت، ى روحيه
 شرط »قولى يفقَهوا« .يباز اصطالحات نه است، مردم فهميدن اصل، -11 

 .بفهمند خوب را مبلغ حرف مردم كه است آن تبليغ در موفقيت
 استفاده كند مى تر عميق را مردم شناخت كه اى وسيله هر از بايد تبليغ در -13 

 »قولى يفقَهوا« .كرد

ی دم و وی ا دان  ن ا  ودت ق آ  .م
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 »علم و دانش و ظرفيت آن«
»...بني رلْماً  زِدع« 114/طه 

 .كن زياد مرا علم! پروردگارا

 
  ها نكته
 علّم الرّحمن،« ،1»االسماء آدم علّم« است، عليم و عالّم خداوند معلّم، اولين
 »علماً زدنى رب«. بخواهيم او از را علم پس 2»البيان علّمه القرآن،

 بگذرد من بر روزى اگر: فرمودند اكرم رسول كه است آمده حديث در
 3.نيست مبارك من براى روز آن نشود، افزوده من علم بر آن در و
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »علما زدنى رب«. كنيم طلب حقيقى عالم از را علم -1
 »علما زدنى«. ندارد معنا التحصيل فارغ و نيست نهايتى دانش و علم براى -2
 »علما زدنى رب قل و -بالقرآن تعجل ال« .است مجيد قرآن حقيقى، علم -3
 او به هم را حقّ و صحيح راه مقابل، در كنيم، مى نهى چيزى از را كسى اگر -4

 »علما زدنى رب قل -تعجل ال« .دهيم نشان
 »علما زدنى رب« .است ارزش كماالت در طلبى افزون -5

                                                 
 )31 بقره/( - 1
 )3 - 1 الرحمن/( - 2
 ]نورالثقلين تفسير[ - 3
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 »علما زدنى رب« .هاست انسان رشد ى وسيله علم، -6
 انسان ظرفيت آن، فراگيرى با همراه كه است اعتبار و ارزش داراى علمى -7
 »علمى زد« نه، ،»علما زدنى« .كند رشد و شود زياد نيز
 پيامبرش از ولى كند، لطف هم دعا بدون تواند مى خداوند چه اگر -8

 »علما زدنى رب قل« .نمايد دعا كه خواهد مى
 »علما زدنى رب. «كنيم استمداد خدا ربوبيت و رب كلمه از دعا در -9

 »علما زدنى رب« .است محدود پيامبر علم حتّى همه علم خداوند، جز -10

ی!  ی ود س ة از  آنا رد، آگا م از دا  !ندد؟ ی ی رسا و تاب دا
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 »فرزنددار شدن«

 89/بياءان »  فَرْداً و أَنْت خَيرُ الْوارِثين  رب ال تَذَرني«
) كه البتّه و فرما عطا من به وارث عنوان به فرزندى( و مگذار تنها مرا! پروردگارا

 .هستى وارثان بهترين خود، تو

 
 ها نكته
 از را آن گشايش و شتافته خداوند درگاه به مشكلى، هر آمدن پيش با انبيا

 اين از هايى نمونه به قبل آيات در. شدند مى خواستار خويش پروردگار
 آيات در را يونس ايوب، نوح، حضرت دعاهاى( .داشتيم برخورد ها درخواست

 .)خوانديم گذشته
: داشت عرضه چنين خداوند درگاه به خندق جنگ هنگام خدا رسول
 و اُحد، روز را حمزه و گرفتى من از بدر روز را الحارث عبيدة بن تو! خدايا
 خير انت و فرداً تذرنى ال رب« :فرمودند تالوت را آيه اين آنگاه. است على اين

 1»الوارثين

 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 
 كهنسال انسانى به حتّى خداوند. (نشويم مأيوس الهى رحمت از هرگز -1

 .)كند مى عنايت فرزند نازا همسرى اززكريا همچون

                                                 
 ]309 ص /38 ج بحاراالنوار/[ - 1
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 مقرون تاجاب با را ها درخواست دعا، در آن تكرار و »رب« ى كلمه ذكر -2 
 »تذرنى ال رب ربه  نادى« .سازد مى

 دارد بيشترى تناسب ما خواسته با كه صفتى آن با را خداوند دعا، هنگام در -3 
 »خيرالوارثين انت و فرداً تذرنى ال« .كنيم ياد

 به عالقه مثل طبيعى آرزوهاى با خداوند، بودن »خيرالوارثين« به ايمان -4 
 انت و فرداً تذرنى ال« .ندارد منافاتى ر،پروردگا از آن طلب و فرزند

 »خيرالوارثين
 »فاستجبنا« .است مستجاب انبيا دعاى -5 
 » يحيى له وهبنا و«. است الهى عطيه فرزند، -6 
 »له ووهبنا فاستجبناله«. كند اصالح را نازائى دعا طريق از تواند مى انسان -7

 مؤثر دعا استجابت در اميد، و بيم با همراه دعا و خير كار در سرعت -16
 ...» يدعوننا و الخيرات فى يسارعون كانوا...  له فاستجبنا« .است

ی ه ا ت عالم آن ل ا ت عا ن ا ت ت ه ا ور  ا  .دا
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 »منزلگاه مبارك«

 29/مؤمنون»  منْزَالً مباركاً و أَنْت خَيرُ الْمنْزِلين  رب أَنْزِلْني«
 .آورندگانى فرود بهترين تو كه فرودآور بركت پر نزولى با رام! پروردگارا

 
 ها نكته
 منزلى وارد هرگاه: فرمود على به خدا رسول: خوانيم مى حديث در

 جا آن خير از خداوند تا كن تالوت را) سوره مؤمنون 29( آيهاين  شدى
 1.سازد دور تو از را شرّش و كند كاميابت

 ؛حال هر در خدا ياد

 2»اعبدواللّه« .توحيد به تدعو در
 3»وحينا و باعيننا الفلك اصنع. «خداوند الهام با كشتى ساختن در
 4»الحمدللّه فقل... استويت فاذا« .الهى حمد با شدن، سوار در
 5»مرساها و مجراها اللّه بسم« .خدا نام با حركت در
 6»اَنزلنى رب« .او درگاه به دعا با توقّف، در

                                                 
 ]قتفسير كنز الدقائ[ - 1
 )23 (مؤمنون/ - 2
 )27 (مؤمنون/ - 3
 )28 (مؤمنون/ - 4
 )41(هود/ - 5
 )29(مؤمنون/ - 6
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 گيريم كه: آموزيم و درس مي ياز اين آيه م 
 جديدى نعمت او از سپس كنيم، شكر گذشته هاى نعمت بر را خداوند ابتدا -1

 »اَنزلنى رب -الّذى الحمدللّه« .بخواهيم
 داشته تناسب نيازمان با كه بخوانيم نامى آن با را خداوند مناجات، و دعا در -2

 »خيرالمنزلين -اَنزلنى« .باشد

ی ه ا ت  چاره و تار دا  از د ی ه آن از و دارد رما آن  .ا
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 »تنها پناهگاه مطمئن«

 »  و أَعوذُ بِك رب أَنْ يحضُرُون * رب أَعوذُ بِك منْ همزات الشَّياطين«... 
98 ,97/مؤمنون 

 تو به برم مى پناه و. * برم مى پناه تو به ها شيطان هاى وسوسه از من! پروردگارا
 .شوند حاضر من نزد آنان كه اين از! پروردگار اى

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »اَعوذبك رب« .است ربوبيت شئون از دادن پناه -1
 »اَعوذبك رب قل« .ببرند پناه خدا به بايد نيز پيامبران -2
 )»اعوذ« رارتك. (باشد جدى و مكرر بايد خداوند به بردن پناه -3
 »بك«. خداست مطمئن پناهگاه تنها -4
 به نسبت او هاى وسوسه و ها اشاره شيطان، نفوذ هاى راه از يكى -5

 »همزات« .است ديگران با ما بد برخوردهاى
 »الشياطين همزات«. است گوناگون نيز آنان هاى وسوسه و متعدد شياطين، -6
 »الشياطين همزات« .دارند طمع نيز انبيا در ها شيطان -7
 »يحضُرون اَن«. هاست شيطان حضور وسوسه، از باالتر -8
 »يحضُرون« .است ديگران فساد مقدمه جامعه، در ومفسد فاسد افراد حضور -9

رم ساط  آه  ا اال ا ال یا ی ن از دا ی و از و آ  .گا
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 »ايمان، مغفرت و رحمت«

 109/مؤمنون »  لَنا و ارحمنا و أَنْت خَيرُ الرَّاحمين ربنا آمنَّا فَاغْفرْ«...
 بهترين تو و كن رحم ما بر و ببخش را ما پس آورديم، ايمان! پروردگارا

 .كنندگانى رحم

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 ...»انك انّه« .گذارد نمى پاسخ بى را مؤمنين به منحرفين زبان زخم خداوند، -1
 در التماس و دعا ولى ...»ربنا« است، مفيد دنيا در خداوند درگاه به دعا -2

 »اخسئوا قال... اخرجنا ربنا« .نيست مفيد قيامت
 .كنند مى استغفار و بوده بيمناك خود هاى كاستى از همواره خداوند بندگان -3
 ...»ربنا يقولون... كان«
. است الهى رحمت دريافت ى قدمهم مغفرت، و مغفرت ى مقدمه ايمان -4
 »وارحمنا فاغفرلنا آمنّا«
 »خيرالرّاحمين انت و« .خداست ها مهربانى ى سرچشمه -5
 »خيرالرّاحمين انت و«. است خداوند از تجليل دعا، آداب از -6

ی ی ن از ا ی و از و آ  .گا
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 »سرچشمه رحمت«

 118/مؤمنون » الرَّاحمين رب اغْفرْ و ارحم و أَنْت خَيرُ...«
 .كنندگانى رحم بهترين تو كه كن رحم و بيامرز! پروردگارا

 
 ها نكته

 :شويم مى يادآور نيز را زيانكاران از در آيه اول گروهى »يفلح ال« ى جمله به توجه با
 2»المجرمون يفلح ال« .گنهكارانب)   1»الظالمون يفلح ال« .ستمگرانالف) 

 4»الكافرون يفلح ال. «كافراند)   3»الساحرون يفلح ال« .جادوگران  ج)
 5»يفلحون ال الكذب اللّه على يفترون الّذين انّ« .بندند مى دروغ خداوند به كه آنها
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

  .دارد نياز خداوند مغفرت و رحمت به نيز معصوم پيامبر -1
 »وارحم اغفر رب قل«
  .نكنيم فراموش را خدا از ستايش عا،د در -2
»خيرالرّاحمين انت و وارحم اغفر رب« 

ی م  ا ش ه و ورد را  ودش ه  ی از ش  .ورد را  روز

                                                 
 )135(انعام/ - 1
 )17 (يونس/ - 2
 )77(يونس/ - 3
 )117(مؤمنون/ - 4
 )69(يونس/ - 5
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 »آتش دوزخ«

 إِنَّها ساءت مستَقَرا و* ربنَا اصرِف عنَّا عذاب جهنَّم إِنَّ عذابها كانَ غَراما... «
 66, 65/فرقان »مقاما

 درستى به. * است دامنگير آن عذاب كه بازگردان ما از را جهنّم عذاب! پروردگارا
 .است بدى منزلگاه و جايگاه دوزخ، كه

 
 ها نكته
 فرار راه آن برابر در انسان كه است مصيبتى معناى به اصل در »غَرام« ى كلمه
 آن به فارسى زبان در كه دهد مى رقرا او دوش بر وتعهد التزام نوعى و ندارد
 1.گويند مى تاوان
 اعمال ديگر طريق از هم و باشد عبادت طريق از بايد هم آتش از نجات فكر
 در كردند، مى وقف خدا راه در را اموالى كه گاه آن على حضرت. نيك

 آتش از وسيله بدين تا كردم، وقف را اموال اين: نوشتند مى خود ى وقفنامه
 2.باشد دور من از نيز دوزخ وآتش باشم ماندرا دوزخ

دعا و درخواست فوق از طرف كساني است كه خداوند به سيزده مورد و 
تا  63را در آيات » عباد الرحمن«ي بندگان خاص خود  صفتي از صفات ويژه

 كنيم: ها اشاره مي فرمايد كه به آن ي فرقان توصيف مي سوره 67

                                                 
 ]القرآن كلمات فى التحقيق[ - 1
 ]104 ص /2 ج صافى/[  - 2
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خوف و ترس از  -4داري  ب زندهش -3حلم و بردباري  -2تواضع  -1

توحيد خالص  -6اعتدال و دوري از افراط و تفريط  -5مجازات و كيفر الهي 
حفظ و احترام حقوق  -9عفيف  -8گناهان  پاكي از  آلودگي به خون بي -7

چشم بينا و گوش شنواي حق   -11پرهيز از لغو و بيهودگي  -10ديگران  
 الگو قرارگرفتن براي متقين -13تربيت صحيح فرزندو خانواده -12

برند و از او نجات و خالصي از  پس آنان كه از آتش دوزخ به خداوند پناه مي
آن را خواستار هستند، بايد توجه به صفات فوق داشته و سرمشق عملي زندگي 

 1خود قرار دهند.
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 ...» يقولون والّذين«. نشويد رمغرو هستيد، هم دار زنده شب اگر -1
  .خداست خاص بندگان هاى ويژگى از معاد ياد -2
 »جهنّم عذاب عنا اصرف ربنا«
 دوزخ آتش از باشند، داشته بهشت طمع آنكه از بيش خداوند، خاص بندگان -3

 »جهنّم عذاب عنا اصرف ربنا يقولون... يبيتون. «دارند خوف

ی سارم واھم ا ا .تار واھم ا و ر

                                                 
 ]تفسير نمونه[ - 1
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 »ديد وسيع و همت بلند«

 »ربنا هب لَنا منْ أَزواجِنا و ذُرياتنا قُرَّةَ أَعينٍ و اجعلْنا للْمتَّقينَ إِماما...«
74/فرقان 

 و كن عطا چشم روشنى ى مايه فرزندانمان و همسران ى ناحيه از ما به! پروردگارا
 .ده قرار پرهيزگاران پيشواى مارا

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 عاقبت براى بايد و است متعهد خود نسل و فرزند و همسر برابر در انسان -1
 ...»ازواجنا من لنا هب ربنا«. كند دعا و تالش آنها نيكوى

  .خواست كمك نيز خدا از بايد وتالش علم بر عالوه تربيت در -2
 ...»لنا هب ربنا«
 »اعين قرّة« .است چشم نور صالح، فرزند -3
 آنها، آوردن بدست براى دعا و فرزند و همسر وداشتن خانواده تشكيل -4

 ...»لنا هب ربنا« .است اسالم توجه مورد
 دار عهده زيرا است، عبادالرحمن آرزوى جامعه، مديريت گرفتن دست در -5

 »اماما للمتّقين اواجعلن« .است ارزش متّقين، رهبرى و امامت شدن
 »اماما للمتّقين واجعلنا« .باشيد همت بلند نكنيد، اكتفا حداقل به دعا در -6
 )باشيم متّقين از تنها آنكه نه ده، قرار متّقين رهبر كمال، به رسيدن در را ما خدايا(
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: نفرمود و »اماماً«. دارند كلمه وحدت و هدف وحدت خدا، بندگان -7
 جامعه در كه باشد آن رمز ،»ائمة« جاى به »امام« كلمه است ممكن( .»ائمةً«

 )باشد نفر يك بايد رهبر اسالمى

ی ی ود و ا ه  و ر ت ھ یدی رگ ا .داری  د ه  و آ ت ھ  ، دادی د
نان رگ از باری  ن رگ آ  .آید پدید ا
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 »همراهي با صالحان«

 » و لَا تخُْزِنىِ يوم يبعثُون...   بِالصالحينَ  و أَلْحقْني حكْماً  رب هب لي«
/87...83شعراء 

... و  !كن ملحق صالحان به مرا و فرما مرحمت دانش و حكمت من به! پروردگارا
 شوند مرا خوار مگردان. روزي كه همه مبعوث مي

 
 ها نكته

 باشد. ي شعراء مي ورهس 89تا  86و  85تا  83ها و درسها مربوط به آيات  تذكر: نكته
 يا و باشد امور تدبير و سرپرستى و حكومت معناى به تواند مى »حكم« ى كلمه
 زيرا دارد، حكمت از برتر معنايى »حكم« البتّه. معرفت و دانش معناى به

 با همراه آگاهى حكم و است باطل از حقّ تشخيص قدرت تنها حكمت
 1.است حقّ اجراى براى آمادگى

 ابراهيم حضرت دعاى در كه شود مى خالصه جمله چند در انانس سعادت
 :است آمده
 »حكماً لى هب« .او به نسبت درونى معرفت و خداوند شناخت: الف
 »بالصالحين اَلحقنى«. صالح ى جامعه در حضور: ب
 »االخرين فى صدقٍ لسان« .تاريخ در نيك نام: ج

                                                 
 ]نمونه تفسير[ - 1
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 »النّعيم جنّة ورثة« .ابدى بهشت به رسيدن: د
 است شده مطرح اسماعيل ذبح ماجراى كه صافّات ى سوره 108 ى آيه در
 سنّت يك را حج مراسم در قربانى يعنى »اآلخرين فى عليه تَرَكنا و« :فرمايد مى

 جاى به او براى نيك نام ابراهيم، بودن تسليم خاطر به و داديم قرار واجب
 فى صدق سانل لى واجعل« :گفت مى كه را دعايش گونه اين و گذاشتيم
 .كرديم مستجاب ،»اآلخرين

 يعقوب و اسحاق و ابراهيم حضرت نام دنبال به نيز مريم ى سوره 50 ى آيه در
 قرار آنان براى نيكو و بلند نام ما »علياً صدق لسان لهم جعلنا و« :فرمايد مى

 1.است بهتر سرمايه و دارايى از نيك، نام: فرمود على حضرت.  داديم
 حضرت مبارك وجود به نيك، يادگار و صدق لسانِ از روايات در

 را اكرم پيامبر سخن بعضى 2.است شده تعبير على و محمد
 دليل. هستم ابراهيم پدرم دعاى اثر من يعنى »ابراهيم أبى دعوة أنَا«: فرمود كه
 او نسل از انبيايى آيندگان، در صدق لسانِ از مراد بنابراين. اند دانسته نكته اين

 پيامبرى مقام با آرزو اين و اند داشته نگاه زنده را توحيدى مكتب كه هستند
 .دارد بيشترى تناسب ، ابراهيم همچون

 بسته اعمالش ى پرونده رفت، دنيا از انسان گاه هر: خوانيم مى روايات در
 يا وقف: مانند. باشد گذاشته جاى به اى جاريه ى صدقه كه كسى مگر شود مى

                                                 
 ]نورالثقلين سيرتف[ - 1
 ]كنزالدقائق تفسير[ - 2
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 دعا او براى كه صالحى فرزند يا و باشد مانده جاى به او از كه مفيدى كتاب
 1.كند

 »القيامة يوم التخزنى الّلهم« :خواند مى را دعا اين نمازش در  پيامبراكرم
 2.مكن رسوا و خوار قيامت در مرا! پروردگارا

 كه صالحى اوالد و جاريه ى صدقه و مال انفاق: خوانيم مى روايات در: سؤال
 ى آيه ى رابطه پس هستند، مفيد انسان قيامت براى كنند، دعا نوالدي براى

 چيست؟ روايات اين با »البنون و مال الينفع«
 .نگيرند قرار الهى خط در كه است فرزندى و مال آيه، اين مراد: پاسخ

 ديگرى حركت با و قفل را درب حركتى با كه است كليدى مانند دنيا بنابراين
 دست ودر قرب سبب صالح، افراد دست در حالل لما. كند مى باز را درب
 .شود مى گناه سبب ناهالن
  رسول آن گفت حــصال مالٌ مـنع  حمول باشى دين بهر كز را مال

  زن و وفرزند رهـنق و اشــقُم نى  دنـش غافل خدا از دنيا چيست
 3است پشتى كشتى، بيرون در آب  است كشتى هالك كشتى در آب
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 ...»لى هب رب« .كند استمداد خداوند بايداز كماالت به رسيدن براى انسان -1 
 »رب«. است مؤثّر دعا استجابت در ،»رب« نام از استمداد -2 

                                                 
 ]29 ص /6 ج وسائل/[ - 1
 ]فرقان تفسير[ - 2
 ]السعاده بيان[ - 3
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 »حكما لى هب«. است الهى ى هديه عمل، با همراه بينش و حكمت -3 
 او از و ببريد نامى قبلى هاى نعمت از خداوند، از جديد درخواست از قبل -4 

 »لى هب رب... و -يسقين -يشفين -يهدين -خَلَقنى«. كنيد تشكّر
 .ندارد كارايى حكمت باشند، نااهل انسان دوستان ولى باشد، حكمت اگر -5 
 »ألحقنى و حكما لى هب«
 صحيح هم نيت و گفتار و رفتار بود، صحيح تفكّر و بينش و ديد اگر -6 

 »حكماً« ).است صحيح نظر و فهم و ديد معناى به حكمت. (شود مى
 عمل با بايد حكمت. نيست بخش نجات و مفيد تنهايى به نظرى، حكمت -7 

 »بالصالحين ألحقنى و حكما لى هب« .باشد همراه
 صالحان ى جامعه در زندگى و درون در معرفت و حكمت از برخوردارى -8 
 »بالصالحين ألحقنى و حكماً« .است سعادت ى درجه باالترين بودن، صالح و
 »ألحقنى و حكما لى هب« .است مقدم عمل بر وبينش، وشناخت حكمت -9 
 يكى و هستند انبيا افراد، بهترين. (بياموزيم افراد بهترين از را دعا بهترين -10 
 مغفرت، خداوند از دعا در كه است ابراهيم حضرت انبيا ترين بزرگ از

 خداوند، از ديگر آيات در و خواهد مى عاقبت حسن و نيك نام مت،حك
 ).كند مى درخواست مسلمان پيروان و خوب فرزندان

 1»حكما لى هب« .است مطلوب الهى، احكام انجام براى خواهى حكومت -11 
 »بالصالحين ألحقنى« .شدن نااهالن جذب هم و است ممنوع انزوا هم -12 

                                                 
 ]صافى تفسير[ - 1
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 از: نفرمود( »بالصالحين ألحقنى« .نهيم ارج را حصال كسوتان پيش -13 
 ).است برتر سابقين مقام زيرا. شوم ملحق آنان به: فرمود بلكه باشم، صالحين

 »بالصالحين ألحقنى«. باشند صالح افرادش كه دارد ارزش اى جامعه -14 
 »بالصالحين ألحقنى و« .است محتاج خوب رفيق به انسان -15 

 »لى واجعل. «خداوند بخواهيم از را نيك يادگار در دعاها و نام بقاى -16
 »صدق لسان« .تملّق روى از نه باشد، صادقانه كه دارد ارزش ستايشى -17
 بنا كه اى حسنه هاى سنّت و ديگران خير دعاى از نيز مرگ از بعد انسان، -18

 »اآلخرين فى صدق لسان« .شود مى مند بهره نهاده
 اشتباهات از انتقاد و منكر از نهى با همراه بستگان، ى ربارهد دعا و محبت -19
 »البى واغفر...  تعبدون ما قومه و البيه قال« .باشد آنان
  .باشند هم كنار در بايد اميد و بيم -20
 »يبعثون يوم التُخزِنى -لى يغفر أن اَطمع«

 ...»تُخزِنىال« .باشد غافل قيامت از نبايد باشد كه اى مرحله هر در انسان -21
 رسوايى زيرا »تُخزِنى ال. «شوند مى آگاه ما عيوب از نيز ديگران قيامت، در -22
 .شوند آگاه ما افكار و رفتار خصوصيات از ديگران كه است جايى در
 »تُخزِنى ال«. است قيامت در حاالت ترين سخت از ورسوايى، خوارى -23

 مطرح را نشدن رسوا ت،قيام روز مشكالت ى همه ميان از ابراهيم حضرت
 .كند مى
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 ال« .است دوزخ عذاب از بدتر خزيان، و خوارى و تحقير قيامت، در -24

 1»اَخزيتَه فقد النّار تُدخل من انّك« :خوانيم مى ديگر جاى در »تُخزِنى
 مال الينفع« .شود مى ارزش بى آخرت در است، ارزش دنيا در آنچه -25

 عاطفى مسائل ى جلوه) فرزندان( »بنُون« و دىما مسائل ى جلوه »مال« »والبنون
 نجاتبخش... و مدرك و شهرت و مقام و فرزند و مال قيامت در يعنى است،
 .نيست

ی ن و ر با را  یار ا ن با را  ت و کار  با  .کار  آ و د
 

                                                 
 )192 عمران/ آل( - 1
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 »نام نيك و وراثت بهشت«

منْ ورثَةِ جنَّةِ   و اجعلْني*    ينلسانَ صدقٍ في الĤْخر  و اجعلْ لي«(رب) 
 85, 84/شُعراء »  النَّعيم

 بهشت وارثان از مرا و .بده قرار من براى نيكى نام آيندگان ميان در وپروردگارا! 
 .ده قرار نعمت پر

 
  ها نكته
 است شده مطرح اسماعيل ذبح ماجراى كه صافّات ى سوره 108 ى آيه در
 كه را دعايش گونه اين و گذاشتيم جاى به او براى نيك نام: فرمايد مى
 .كرديم مستجاب ،»اآلخرين فى صدق لسان لى واجعل« :گفت مى
 و اسحاق و ابراهيم حضرت نام دنبال به نيز مريم ى سوره 50 ى آيه در

 براى نيكو و بلند نام ما »علياً صدق لسان لهم جعلنا و« :فرمايد مى يعقوب
  .داديم قرار آنان

  1.است بهتر سرمايه و دارايى از نيك، نام: فرمود على حضرت
 حضرت مبارك وجود به نيك، يادگار و صدق لسانِ از روايات در

 را اكرم پيامبر سخن بعضى 2.است شده تعبير و على محمد
 دليل. هستم ابراهيم پدرم دعاى اثر من يعنى »ابراهيم أبى دعوة أنَا« :فرمود كه

                                                 
 ]نورالثقلين تفسير[ - 1
 ]كنزالدقائق تفسير[ - 2
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 او نسل از انبيايى آيندگان، در صدق لسانِ از مراد بنابراين. اند انستهد نكته اين

 پيامبرى مقام با آرزو اين و اند داشته نگاه زنده را توحيدى مكتب كه هستند
 .دارد بيشترى تناسب ،ابراهيم همچون

 بسته اعمالش ى پرونده رفت، دنيا از انسان گاه هر: خوانيم مى روايات در
 يا وقف: مانند. باشد گذاشته جاى به اى جاريه ى صدقه كه كسى مگر شود مى

 دعا او براى كه صالحى فرزند يا و باشد مانده جاى به او از كه مفيدى كتاب
 1.كند
 هنگامى و دارد جايگاهى دوزخ و بهشت در انسانى هر: است آمده روايات در
 وارث انآن و دهند مى ديگران به را او بهشتى ى خانه شود، دوزخ وارد كه
 2.شوند مى
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »لى واجعل« .خداوند بخواهيم از را نيك يادگار در دعاها و نام بقاى -1
 »صدق لسان«. تملّق روى از نه باشد، صادقانه كه دارد ارزش ستايشى -2
 لسان«. بگيريد نظر در را آيندگان قضاوت و آورديد حساب به را آيندگان -3

 »اآلخرين فى صدقٍ
 استجابت ى نمونه ابراهيم، عظمت بر مسلمانان و نصارا و يهود نظر اتفاق -4

 »اآلخرين فى صدقٍ لسان« .اوست دعاى

                                                 
 ]293 ص /6 ج وسائل/[ - 1
 ]31 ص /2 ج نورالثقلين/ تفسير[ - 2
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 .اُخروى سعادت هم و خواهند مى دنيوى محبوبيت هم بزرگ، هاى انسان -5 
 »اآلخرين فى صدق لسان«
 بنا كه اى حسنه هاى سنّت و ديگران خير دعاى از نيز مرگ از بعد انسان، -6

 »اآلخرين فى صدق لسان« .شود مى مند بهره نهاده
 »اآلخرين فى صدق لسان« .نكنيم قناعت مدت كوتاه هاى طرح به -7
 جنّة ورثة. «است رنج بى موهبتى ما اعمال برابر در بهشتى، هاى نعمت -8

 .آيد دست به شتال و رنج بدون كه گويند مالى به ارث، زيرا »النّعيم

ی ه وشا ا وار ھدش  آن ت ا واره و ا ر و ھ ت دیدا  .ا
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 »روح و قلب پاك«

إِالَّ منْ أَتَى اللَّه  * يوم ال ينْفَع مالٌ و ال بنُون*   يوم يبعثُون  و ال تُخْزِني«(رب) 
 89-87/شُعراء »  بِقَلْبٍ سليم

 و مال كه روزى .مگردان خوار مرا شوند، مى مبعوث مهه كه روزى و) پروردگارا( 
 خدا سوى به پاك قلب و روح با كه كسى مگر .ندارند نفعى انسان براى فرزندان

 .آيد

 
  ها نكته
 نفاق، كفر، شرك، به وآلودگى دنيا به وابستگى از كه است روحى پاك، روحِ
 منافقان ى درباره خداوند وچون باشد پاك قلبى امراض ى همه و تكبر
 .است مؤمن قلب سليم، قلبِ پس »مرض قلوبهم فى« :فرمايد مى
 1.نباشد شرك آن در كه است قلبى سليم، قلب: خوانيم مى حديث در

 »القيامة يوم التخزنى الّلهم« :خواند مى را دعا اين نمازش در  پيامبراكرم
 2.مكن رسوا و خوار قيامت در مرا! پروردگارا

 كه صالحى اوالد و جاريه ى صدقه و مال انفاق: خوانيم مى روايات در: سؤال
 ى آيه ى رابطه پس هستند، مفيد انسان قيامت براى كنند، دعا والدين براى

 چيست؟ روايات اين با »البنون و مال الينفع«

                                                 
 ]ثقليننورال تفسير[ - 1
 ]فرقان تفسير[ - 2
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 .نگيرند قرار الهى خط در كه است فرزندى و مال آيه، اين مراد: پاسخ
 ديگرى حركت با و قفل را درب حركتى با كه ستا كليدى مانند دنيا بنابراين
 دست ودر قرب سبب صالح، افراد دست در حالل مال. كند مى باز را درب
 .شود مى گناه سبب ناهالن
  رسول آن گفت حــصال مالٌ مـنع  حمول باشى دين بهر كز را مال

  زن و وفرزند رهـنق و اشــقُم نى  دنـش غافل خدا از دنيا چيست
 1است پشتى كشتى، بيرون در آب  است كشتى هالك كشتى در آب
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 چيز هيچ پاك، قلب جز و است اثر بى قيامت در دنيوى هاى بست و بند -1
 »سليم قلب...  الدين يوم خَطيئتى«. ندارد كارايى

 »يبعثون يوم التُخزِنى -لى يغفر أن اَطمع« .باشند هم كنار در بايد اميد و بيم -2
 ...»التُخزِنى« .باشد غافل قيامت از نبايد باشد كه اى مرحله هر در انسان -3
 رسوايى زيرا »تُخزِنى ال«. شوند مى آگاه ما عيوب از نيز ديگران قيامت، در -4
 .شوند آگاه ما افكار و رفتار خصوصيات از ديگران كه است جايى در
 »تُخزِنى ال«. است قيامت در حاالت ترين سخت از ورسوايى، خوارى -5

 مطرح را نشدن رسوا قيامت، روز مشكالت ى همه ميان از ابراهيم حضرت
 .كند مى

                                                 
 ]السعاده بيان[ - 1
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 ال« .است دوزخ عذاب از بدتر خزيان، و خوارى و تحقير قيامت، در -6

 1»اَخزيتَه فقد النّار تُدخل من انّك«: خوانيم مى ديگر جاى در »تُخزِنى
. شود مى ارزش بى آخرت در است، ارزش دنيا يزهايي كه دربعضي چ -7
 ى جلوه) فرزندان( »بنُون« و مادى مسائل ى جلوه »مال« »والبنون مال الينفع«

 مدرك و شهرت و مقام و فرزند و مال قيامت در يعنى است، عاطفى مسائل
 .نيست نجاتبخش... و

ی م ر ای داده م ور ا دا  .ده ھم و

                                                 
 )192 عمران/ آل( - 1
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 »نجات از شرور«

 169/شعراء »  مما يعملُون  و أَهلي  رب نَجني«
 .بخش رهايى دهند مى انجام آنچه) شرّ( از مرا كسان و من! پروردگارا

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 محيط اصالح از اگر نيست؛ تحمل قابل خدا مردان براى آلوده محيط -1
 »نجنى« .دهند مى نجات آنجا از را خود حداقل ،شدند مأيوس

 »اهلى و نجنى« .باشند خود ياران و خاندان فكر به بايد جامعه بزرگان -2
 »فنجيناه -نجنى رب« .است مستجاب انبيا دعاى -3
 راه لوط زن( »عجوزاً االّ« .نيست شوهر به وابسته راه انتخاب در زن، -4

  )بود برگزيده را انحرافى

ھان را  و حال  یا م ی پ ھان را  و  حال و پندا م پ  .یدا
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 »هاي غيرعمدي لغزش«

 »نَّه هو الْغَفُور الرَّحيمفَغَفَرَ لَه إِ  فَاغْفرْ لي  رب إِنِّي ظَلَمت نَفْسي...«
16/قصص 

 را او) خداوند( پس مراببخش، پس ام، كرده ستم خويشتن به من همانا! پروردگارا
 .است مهربان ى آمرزنده او كه درستى به آمرزيد

 
 ها نكته
 پيامبرى به كه كسى زبان از كردم، ظلم خودم به »نَفسى ظَلمت« ى جمله: سؤال
 دارد؟ معنايى چه رسد مى

 عمد غير قتل اجتماعى آثار به شدن گرفتار اينجا، در خود به ظلم از مراد: پاسخ
 را موسى خداوند، زيرا. باشد داشته منافات عصمت مقام با تا گناه، نه است،

 ديگر گرديد نائل درجه اين به كه كسى و 1»مخلَصاً كانَ انّه« داند؛ مى مخلَص
. ندارد را مخلصين در نفوذ قدرت كه كرده اقرار شيطان زيرا كند، نمى گناه

 2»المخلَصين منهم عبادك االّ.  اَجمعين الُغوينّهم فَبِعزّتك«
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »رب قال« .بخوانيم »رب« ى مباركه كلمه با را خداوند، دعا در -1

                                                 
 )51 مريم/( - 1
 )83-82ص/( - 2
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 آن وضعى و طبيعى آثار از نبايد ولى نباشد عمدى، خالف كار چند هر -2
 وارد مؤمن يك نجات قصد به موسى حضرت( »نفسى ظَلمت«. بود غافل
 حساب به گناهكار واقع در و گرديد تلق مرتكب ناخواسته و شد صحنه
 .)بود آفت يك اين و كرد دشوار را او كار، عمل اين اما؛ آمد نمى

 استغفار بالفاصله نيز عمدى غير هاى كجى برابر در حتّى صالح افراد -3
 »فاغفرلى«. گزينند مى دورى آن تبعات از و كنند مى

 هم، كرد درخواست دخداون از را چيز چند خود استغفار با موسى حضرت(
 دفع هم و را آينده از نگرانى شدن برطرف هم، را خود كار اجتماعى آثار محو
 .)را فرعونيان ى جويانه انتقام هاى توطئه

 »فَغَفرلَه« .است مستجاب انبيا دعاى -4

ی سارم دن ده از ا ن ده از ر و ر سار دا .ر
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 »استمداد از خداوند در همه حاالت«
 21/قصص » منَ الْقَومِ الظَّالمين  رب نَجني«

 .ده نجات ستمگر گروه اين) دست( از مرا! پروردگارا

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 (با توجه به آيه اول) »فخَرَج. «است بوده همراه سختى و آوارگى با غالباً انبيا زندگى -1
 .بخواهيم خداوند از را نتيجه ولى بريم؛ اربك را خود همت و سعى -2
 »نَجنى رب قال -فخَرَج«
 »نَجنى رب قال -منها فخَرَج« .باشد همراه حركت و تالش با بايد دعا -3
 . كنند مى استمداد خداوند از حاالت همه در الهى، رهبران -4
»نى ربالظالمين القوم من نَج« 
»نّى ربا 1»فاغفرلى نفسى ظَلمت 
»بما رب 2»للمجرمين ظهيراً أكونَ فلن علّى أنعمت  
 3»فَقير خير من الى أنزلت لما انّى رب« و

ی ت ا ق ای وده طا ارشادم ع  .ما ت ھم را  آن ش و

                                                 
 )16 قصص/(  - 1
 )17 قصص/(  - 2
 )24 قصص/(  - 3
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 »درخواست همه چيز از خداوند«

 23،24/قصص »رب إِنِّي لما أَنْزَلْت إِلَي منْ خَيرٍ فَقير«
 .نيازمندم بفرستى برايم تو كه خيرى هر به من همانا! پروردگارا

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 خداوند از را خود مشكالت حل و دهيم انجام خالصانه را مردم به خدمت -1
  »انّى رب -لهما  فسقى«. بخواهيم

 به خود گرسنگى فعر براى ولى كرد، سيراب را دختر دو آن گوسفندان موسى(
 .)طلبيد كمك خدا از آنان، از استمداد جاى

  .نماييم درخواست خداوند از را چيز همه -2
»انزلت لما انّى رب فقير خير من الى« 
 الى انزلت لما انّى رب« .نكنيم معين مصداق و تكليف خداوند براى دعا، در -3
 از مصداقى خدا، از ولى بود؛ گرسنه كه اين با موسى حضرت( »فقير خير من
 .)نكرد طلب غذا و نان

ی د شیپ   ا د وش آ م ه ھمان  آ  .وا
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 »ي رحمت سايه«

والدي و أَنْ أَعملَ   أَنْعمت علَي و على  أَنْ أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي  رب أَوزِعني...«
 19/نمل  » عبادك الصالحين  متك فيبِرَح  صالحاً تَرْضاه و أَدخلْني

 والدينم به و من به كه نعمتى كه) ده توفيق و( كن الهام من به! پروردگارا
 در و دهم انجام پسندى مى را آن كه صالحى عمل و كنم شكر اى بخشيده

 .كن وارد ات شايسته بندگان ى زمره در مرا خود، رحمت ى سايه

 
 :ها نكته
 اوحينا و« ى آيه نظير است، الهام شبيه چيزى و توفيق از باالتر »اعايز« ى كلمه
 2.كرديم الهام انبيا به را خير كارهاى انجام ما يعنى 1»الخيرات فعل اليهم
 :زيرا است، مهم صالحان گروه در ورود نيست، كافى تنهايى به صالح كار

 ريا، فتارگر و نيست صالح نفسانى نظر از فرد ولى است، صالح كار، گاهى
 .شود مى حبط و عجب غرور، سمعه،
 به عاقبت شخص و آيد مى پيش انحرافى عاقبت ولى است، صالح كار گاهى
 .شود نمى خير

 حاضر شخص و است آن در روى تك نوع يك ولى است، صالح كار گاهى
 »الصالحين عبادك فى...  صالحا اعمل« .باشد همراه خدا بندگان با نيست

                                                 
 )73 انبياء/( - 1
 ]الميزان تفسير[ - 2
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  گيريم كه: آموزيم و درس مي مياز اين آيه 
 دعا قدرت و عظمت اوج در انبيا نيست؛ اضطرار هنگام مخصوص دعا، -1

 »رب« .كردند مى
 »اشكر أن اوزعنى رب« .بخواهيم خدا از را شكرگزارى توفيق -2
 برابر در و كند شكر بايد رسيده او به تاكنون كه هايى نعمت برابر در انسان -3

 به شدن ملحق و خدا رضاى جلب و صالح عمل فكر به يدبا آينده مسئوليت
 ...» صالحا اعمل -اشكر«. باشد نيكان

 و كنند شكر داده آنان به خداوند كه هايى نعمت مقابل در بايد هم فرزندان، -4
 »والدى على و على«. است داده آنان والدين به كه هايى نعمت مقابل در هم
 نيز ها نعمت از صحيح ى استفاده و صالح عمل نيست، زبان با تنها خدا شكر -5

 »صالحا اعمل... اشكر«. است الهى شكر
 »ترضاه صالحاً«. باشد خداپسند كه است نيك شرطى به كار، -6
 .را مردم رضاى فقط نه كند، جلب را خدا رضاى كه دارد ارزش نيكى كار -7
 »ترضاه صالحاً«
 »ترضاه« .استخد رضاى صالحان، حكومت در مقصد ترين عالى -8
 »ادخلنى... اوزعنى«. دارند نياز الهى امداد به نيز انبيا -9

 آن ناصالح، مردم ميان در زندگى نه است، ارزش صالح جامعه در زندگى -10
 »الصالحين عبادك فى... ادخلنى. «لذّت و درآمد يا رفاه خاطر به هم
 رحمت به سيدنر ى نشانه را خود امروز قدرت و امكانات، از برخوردارى -11
 »ادخلنى و« .كنيد دعا خود تعالى و رشد براى و ندانيد الهى
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 سرچشمه الهى رحمت از بلكه نيست او كار ى نتيجه انسان، امكانات -12
 »برحمتك« .گيرد مى
 حتّى شود، متوسل الهى رحمت به بايد شرايطى هر در كس، هر -13

 »برحمتك.«پيامبران
 »الصالحين عبادك فى برحمتك ادخلنى و«. ممنوع تكروى، -14

ی وش  ا ی  ویا  و ود وان خا و  .و  ن  م  خا
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 »فرزندصالح«

 100/صافات » منَ الصالحين  رب هب لي«
 .ببخش من به صالحان گروه از) فرزندى! (پروردگارا

 
 :ها نكته
 :كردند مى آغاز »رب« و »اربن« با را خود دعاهاى فرشتگان و انبيا

 1»انفسنا ظلمنا ربنا« :آدم حضرت دعاى
 2»ولوالدى اغفرلى رب« :نوح حضرت دعاى
 3»آمنا بلداً هذا اجعل رب« :ابراهيم حضرت دعاى
 4»الملك من آتيتنى قد رب« :يوسف حضرت دعاى
 5»فقير خير من على أنعمت بما رب« :موسى حضرت دعاى
 6»نعمتك اشكر ان أوزعنى رب« :سليمان حضرت دعاى
 7»مائدة علينا أنزل ربنا« :عيسى حضرت دعاى

                                                 
 )23 اعراف/( - 1
 )28 نوح/( - 2
 )128 - 126 بقره/( - 3
 )101 يوسف/( - 4
 )24 قصص/( - 5
 )19 نمل/( - 6
 )114 مائده/( - 7
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 1»الشياطين همزات من بك أعوذ رب« : رسول حضرت دعاى
 2»النار عذاب فقنا باطال هذا خلقت ما ربنا« :مؤمنان دعاى
 »جنّات ادخلهم و ربنا«: گويند مى كه آيه اين در فرشتگان دعاى
 گيريم كه: زيم و درس ميآمو از اين آيه مي 

  .انبياست دعاهاى از يكى و الهى ى هبه صالح، اوالد -1
 »الصالحين من لى هب«
  .ديكر امور نه است بودن صالح باشد، محور فرزند در بايد چه آن -2
 »الصالحين من لى هب«
 .خداست سوى به خانواده حركت مسير در ياور بهترين صالح، فرزند -3
 »الصالحين من لى هب رب. ..ربى الى ذاهب«

ی ی  سم ا  .ت ون و وم ی و
 

                                                 
 )97 مؤمنون/( - 1
 )194 - 191 عمران/ آل( - 2
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 »دعاي فرشتگان«

»...كُلَّ شَي تعسنا وبر  و بيلَكوا سعاتَّب وا ولَّذينَ تابرْ للْماً فَاغْفع ةً ومحر ء
 7/غافر »  قهِم عذاب الْجحيم

 توبه كه را كسانى پس است، فراگرفته را چيز ههم تو علم و رحمت! پروردگارا
 .كن حفظ دوزخ عذاب از را آنان و بيامرز اند كرده پيروى را تو راه و كرده

 
 (با توجه به تمام آيه فوق) گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

. كنند مى دعا آنان به همواره الهى درگاه مقرّبان كه بنازند خود به بايد مؤمنان -1
 »يستغفرون و العرش يحملون«
 و فرشته و عرش به مسكن، و پوشاك و خوراك از را انسان فكر اسالم، -2

 »يسبحون -العرش يحملون«. برد مى باال تحميد و تسبيح
 »حوله« .دارد محدوديت الهى عرش حتّى خداست، تنها نهايت، بى -3
 و ركوع ذكر در و است هشد ذكر هم كنار در قرآن در بارها تسبيح، و حمد -4

 »ربهم بحمد يسبحون« .يكديگرند قرين سجود
 سپس »ربهم بحمد يسبحون« تحميد، و تسبيح ابتدا: است اين دعا آداب از -5

  »فاغفر« .دعا گاه آن »علما و رحمة ء شى كل وسعت« توصيف، و تجليل
 (با توجه به آيه اول)
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. ندارد باز نيازمندان ياد و خدا ميدتح و تسبيح از را شما مسئوليت، سنگينى -6

 هم و »ربهم بحمد يسبحون« هستند، خدا ياد به هم عرش، حامل فرشتگان
 »آمنوا للذّين يستغفرون« .كنند مى دعا را محتاجان

 يؤمنون« .است ملكوت عالم با ملك عالم ميان ارتباط و اتصال رشته ايمان، -7
 »آمنوا للذّين يستغفرون و به
. باشند ايمان اهل خود كه است مؤثّر ديگران حقّ در كسانى راستغفا -8
 »آمنوا للذّين يستغفرون و به يؤمنون«
 سجاديه ى صحيفه در سجاد امام. (است رابطه انسان و فرشتگان ميان -9
 در عرش حامل فرشتگان) و فرستد مى درود و دعا فرشتگان از هايى گروه به
 »آمنوا للذّين يستغفرون« .ستندفر مى درود ها انسان به آيه اين
 .است قرآنى ى شده شناخته و پسنديده ارزش يك ديگران، به دعا -10
 »آمنوا للذّين يستغفرون و«

  .باشند عمل و ايمان اهل كه فرشتگانند دعاى مشمول كسانى -11
 »اتبعوا... آمنوا«

 »عوااتب و تابوا« .است الزم عملى پيروى نيست، كافى تنهايى به توبه -12
 . خداست راه از پيروى در نجات، راه -13
 »الجحيم عذاب قهم و سبيلك اتبعوا و«

ة را  مادی عاش  آن ی رد، وی قامات و ت  ت ن  .طا
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 »دعا براي ديگران«

واجِهِم و وعدتَهم و منْ صلَح منْ آبائهِم و أَز  ربنا و أَدخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتي«
و قهِم السيئات و منْ تَقِ السيئات يومئذ فَقَد *  ذُرياتهِم إِنَّك أَنْت الْعزيزُ الْحكيم

و تَهمحر ظيمالْع زالْفَو وه كذل« 9و 8/غافر 
 حيتصال كه فرزندانشان و همسران و پدران از كس هر با را آنان و! پروردگارا

 خداى همان تو همانا كن؛ وارد اى داده وعده ايشان به كه اقامتى هاى باغ به دارند
 هر و كن حفظ) اعمالشان كيفر و( ها بدى از را آنان!) پروردگارا( .حكيمى و عزيز
 اين و اى؛ ساخته رحمتت مشمول پس كنى، حفظ ها بدى از روز آن در را كس
 .است بزرگ رستگارى همان

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي ن آيه مياز اي 

 »صلح من و... ادخلهم« .دارد الزم صالحيت شدن، خدا اولياى دعاى مشمول -1 
 عذاب قهم« .دارد ارزش بهشت به ورود نيست؛ كافى دوزخ از نجات -2 

 »جنات ادخلهم -الجحيم
 »ادخلهم -قهم« .كماالت دريافت سپس ها، بدى از پاكى اول -3 
 »صلح من و... جنات ادخلهم« .خواهد مى صالحيت بهشت، هب ورود -4 
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 ارزش ضابطه كنار در ولى ندارد ارزش صالحيت و لياقت بدون رابطه -5 

 بستگان به شدن ملحق و است قانون و ضابطه داشتن صالحيت. (دارد افزوده
 »اباءهم من صلح من« .)است رابطه

 »الحكيم العزيز« .است حكيمانه او عطاى ولى دارد اعطا بر قدرت خداوند، -6 
 ...»صلح من و ادخلهم«. است الهى نعمت يك بستگان همزيستى و همجوارى -7 
 »العزيز انت انّك. «خداست مخصوص عزّت -8 
 1» الهوى عن النفس نهى« دارد، نياز انسان ى اراده و همت به هم بودن، پاك -9

 ،2»عنهم اعرض« بد، افراد و ها مكان و مشاغل و افراد از بودن دور به هم و
 »السئيات قهم و« .الهى امداد و لطف به هم و 3»معهم تقعدوا فال«

 از يكى گناهان، از شدن بيمه نيست، مادى كاميابى تنها الهى، رحمت -10
 »رحمته فقد يومئذ السيئات تق من و« .آنهاست

 هر ،مادى و معنوى آفات از انسان كه است صورتى در بزرگ، رستگارى -11
 هم و 4»سيئة كسب من« .است سيئه معنوى آفات هم. »السيئات«. باشد دور دو

                                                 
 )40 نازعات/( - 1
 )42 مائده/( - 2
 )140 نساء/( - 3
 )81 بقره/(  - 4
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 دنيوى مصداق هم حسنه، چنانكه 1»بها يفرحوا سيئة يصبكم ان و« .مادى آفات

 2»حسنة اآلخرة فى و حسنة الدنيا فى آتنا ربنا«. اُخروى هم و دارد
 »السيئات قهم و« .تخواس خدا از بايد را گناه از مصونيت توفيق -12
 و رحمتَه فقد« .بدانيم او رحمت و لطف بلكه ندانيم خود هنر را رستگارى -13

 »العظيم الفوز هو ذلك
... السيئات تق من« .تقواست در بلكه نيست دنيوى رفاه در رستگارى، -14

 »العظيم الفوز هو ذلك

ی ا  ا گا A ت ری  ع ا  و ده یدا را ق یدا ده ب و  .زاری  و  و ری دا  ز
 

                                                 
 )120 عمران/ آل( - 1
 )201 بقره/( - 2
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 »ها (والدين) شكر نعمت«

والدي و أَنْ أَعملَ   أَنْعمت علَي و على  أَنْ أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي  رب أَوزِعني«
 »  إِنِّي تُبت إِلَيك و إِنِّي منَ الْمسلمين  ذُريتي  في  صالحاً تَرْضاه و أَصلح لي

15/احقاف 
 كردى، لطف من مادر و پدر بر و من بر كه را نعمتى تا ده توفيق مرا! پروردگارا

 را فرزندانم و بپسندى را آن تو كه دهم انجام اى شايسته عمل و كنم شكرگزارى
 تسليم از و بازگشته تو سوى به من همانا گردان، شايسته و صالح من براى

 .شدگانم

 
  نكته

 پنج قرآن، در. است برخوردار خداوند نزد اى ويژه جايگاه از والدين، به احسان
 1.است والدين به مربوط آن بار سه كه رفته بكار »وصينا« كلمه بار

  (با توجه كل آيه) گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 
. است بوده اديان تمام و تاريخ طول در والدين، به احسان سفارش -1 

 )است آمده ماضى البق در »وصينا(«
 گردن بر مادرى و پدر هر كه است انسانى حقوق از والدين، به احسان -2 

 )»آمنوا الّذين وصينا: «نفرمود( »االنسان وصينا« .دارند فرزندشان
 . نيست شرط آنان بودن مسلمان والدين، به احسان در -3 

                                                 
 )آيه همين و 14 آيه لقمان/ ، 8 آيه عنكبوت/( - 1
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 »بوالديه االنسان وصينا«
 خداوند خاص توجه مورد والدين، جايگاه ظحف و خانواده بنياد استحكام -4 

 »احساناً بوالديه االنسان وصينا« .است
 الزم والدين به نسبت نيكى نوع هر بلكه احترام، و امداد و انفاق تنها نه -5 

 .)شود احسانى نوع هر شامل كه آمده نكره صورت به »احساناً. («است
 و ضرورت مقدار به نه د،باش برجسته و پيوسته بايد والدين به احسان -6 

 .)است برجستگى و عظمت ى نشانه »احساناً« در تنوين. (مقطعى
 خدمت و احسان والدين، گذشته زحمات به خداوند اكيد سفارش به توجه -7 

 »امه حملته... االنسان وصينا« .كند مى تر جدى و عاشقانه را آنان به كردن
 بالوالدين«. گيرد انجام واسطه بى كه است آن در والدين، به احسان كمال -8 

 با والدين به احسان كه است آن نشانه »بالوالدين« در »ب« حرف( »احسانا
 .)باشد خود دست

 .است مؤثّر فرزندان عاطفه برانگيختن در مادران، هاى زحمت و رنج ياد -9 
 ...»كرها... كُرهاً امه حملته«
 رنجهاى از سخن ،»والدين« كلمه از پس. است پدر از بيش مادر حق -10 

 ...»كُرهاً امه حملته« .است مادر
 دليل گرچه. (دارند فلسفه و دليل دينى، نواهى و اوامر و دستورات تمام -11 

 ...»كُرهاً امه حملته... وصينا« ).است شده بيان والدين، به احسان مانند آنها از بعضى
 »سنة اربعين بلغ و اشده بلغ« .است انسان رشد و توانمندى قلّه سالگى چهل -12 

 »نعمتك اشكر أن أوزعنى. «دارد نياز خداوند توفيق و استمداد به الهى، شكر -13
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 على انعمت« .است نياكان و والدين واسطه به انسان، هاى نعمت از بخشى -14
 »والدى على و

 بلغ و اشده بلغه. «است معنوى بلوغ بستر عقلى، كمال و جسمى بلوغ -15
 ...»رب قال سنة عينأرب
 نوعى و وظيفه داده، او والدين به خداوند كه هايى نعمت از فرزند تشكّر -16

 »والدى على... نعمتك اشكر« .است والدين به احسان
 .است نيك كار انجام خداوند، هاى نعمت از تشكر راه بهترين -17

 »صالحاً أعمل... نعمتك أشكر« 
 »صالحاً اعمل ان« .باشد دائمى و پيوسته هك است آن به صالح عمل ارزش -18

 )است استمرار و دوام نشانه ،»اعمل« مضارع فعل(
 خدا رضاى و قبول مورد و بوده خالصانه كه است ارزشمند صالحى عمل -19
 »ترضاه صالحاً اعمل« .گيرد قرار
 »ذريتى فى لى اصلح« .است والدين براى افتخارى صالح، نسل و فرزند -20
 داشته توجه فرزندان به هم و والدين به هم انسان، كه است آن دعا ينبهتر -21
 »ذريتى فى لى اصلح... والدى على. «باشد
 جبران و توبه ايم، داشته والدين و خدا به نسبت كه هايى ناسپاسى برابر در -22
 »اليك تُبت انّى... والدى على و« .كنيم

 .است صالحان و پاكان دعاى ردن،م مسلمان و زيستن خدا فرمان تسليم -23 
 »المسلمين من انّى و اليك تُبت انّى«

ی ھای ا ل را  ما وا ری   بد ی. ما یدا ه ا رد  آن رد ر ود از دا  .دا
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 »طرح كمال و رشد«

قُلُوبِنا غال   ربنَا اغْفرْ لَنا و لإِخْواننَا الَّذينَ سبقُونا بِالْإيمانِ و ال تَجعلْ في«
 10/حشر  » للَّذينَ آمنُوا ربنا إِنَّك رؤُف رحيم

 در و بيامرز اند، گرفته سبقت ما بر ايمان در كه را برادرانمان و ما! پروردگارا
 .مهربانى و رئوف تو همانا! پرورگارا. نده قرار را مؤمنان كينه ما هاى دل

 
  ها نكته
است كه يادآوري  شده اشاره وحدت عوامل حشر به ي سوره 10 تا 8 آيات در

 :آن مفيد است
 »اليهم هاجر من يحبون« .محبت. 1
 »انفسهم على يؤثرون و« .ايثار. 2
 »ربنا... لنا اغفر ربنا«. دعا. 3
 »الدار تبوءو«. خدمت. 4
 ...»اوتوا مما حاجة صدورهم فى اليجدون« .حسد و حرص از دورى. 5
 »نفسه شح يوق« .بخل از دورى. 6
 »الخواننا و لنا اغفر«. اخوت و برادري. 7
 »آمنوا للذين غالّ قلوبنا فى التجعل«. كينه نداشتن و صدر سعه. 8

. است شده مطرح قرآن در آن هاى واژه و مغفرت موضوع بار دويست از بيش
 اراستغف ما براى كه بخواهيم خدا اولياى از هم و كنيم استغفار بايد خودمان هم
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 و«. كنند مى استغفار مؤمنان براى فرشتگان حتى 1»لنا استغفر ابانا يا« .كنند

 2»آمنوا للذين يستغفرون
 ام لهم استغفرت عليهم سواء«. ندارد اثرى منافقان و مشركان براى استغفار البتّه
 يستغفروا ان آمنوا الّذين و للنبى كان ما« ،3»لهم اللّه يغفر لن لهم تستغفر لم

 4»ركينللمش
 :از عبارتند و بخشش الهى مغفرت عوامل اما
 5»ذنوبكم لكم يغفر و اللّه يحببكم فاتّبعونى«. آسمانى رهبر از اطاعت. 1
 6»لكم يغفر... اللّه تتقوا ان«. تقوا. 2
 7»لكم اللّه يغفر ان تحبون اال ليصفحوا و ليعفوا و«. مردم از گذشت و عفو. 3
 8»لكم يغفر... سديداً قوال اقولو« .محكم و مستدل كالم. 4
 9»لكم يغفر... اللّه تقرضوا ان« .الحسنه قرض. 5
 غفوراً اللّه يجد اللّه يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوء يعمل من و« .استغفار و توبه. 6

 10»رحيما
                                                 

 )97يوسف/( - 1
 )7 غافر/( - 2
 )6 منافقون/( - 3
 )113 توبه/( - 4
 )31 عمران/ آل( - 5
 )29 انفال/( - 6
 )22 نور/( - 7
 )71 - 70 احزاب/( - 8
 )17 تغابن/(  9‐
 )110 نساء/( - 10
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 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 
 رشد و كمال طرح زني خود آينده پيروان براى كه است مكتبى كامل مكتب -1

 »بعدهم من جاءوا الّذين و« .باشد داشته
 و كنيم استغفار خود هاى لغزش از ابتدا تفاهم، سوء از جلوگيرى براى -2

 »الخواننا و لنا اغفر« .ديگران لغزشهاى سپس
 بالفاصله شد، مرتكب گناهى هرگاه ولى ندارد، گناه از مصونيت مؤمن، -3

 »الخواننا و لنا اغفر« .كند مى استغفار
 بعدهم من جاؤوا الّذين و« .است آيندگان وظيفه گذشتگان، براى خير دعاى -4

 »بااليمان سبقونا الّذين... اغفر ربنا يقولون
 و لنا اغفر. «كنند مى دعا يكديگر براى و برادرند هم با مسلمانان تمام -5

 »بااليمان سبقونا الّذين الخواننا
 »بااليمان سبقونا« .است ارزش يك ايمان، در سابقه -6
 »بااليمان سبقونا الّذين اخواننا« .است ايمان پرتو در واقعى، برادرى -7
 الّذين اخواننا« .نيست مطرح نژاد و مكان و زمان دينى، برادرى و اخوت در -8

 »بااليمان سبقونا
 غالً علالتج... الخواننا... اغفر ربنا. «كنيم دور دل از را ها كينه خير، دعاى با -9

 »آمنوا للذين
 »آمنوا للذين غالً قلوبنا فى التجعل« .نيست ديگران بدخواه مؤمن، -10
 قلوبنا فى التجعل... ربنا. «شود نمى خداوند از استمداد بدون خودسازى -11
 »غالً
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 و كينه گناهان، از بسيارى ريشه. رفت ها ريشه سراغ به بايد اصالحات در -12

 »غالً قلوبنا فى التجعل« .شود كن ريشه ايدب كه است ودشمنى حسادت
 اجابت پشتوانه و آداب از خداوند، رحمت و رأفت و ربوبيت به توجه -13

 »رحيم رؤف انّك... اغفر ربنا« .دعاهاست

ی ند ن از ا ا م  ی رپ  .و
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 »توكل و توبه«

 ...» نا وأَنَب كإِلَي كَّلْنا وتَو كلَينا عبصيررالْم كإِلَي«4/ممتحنة 
 تو سوى به ما بازگشت و نموديم انابه تو سوى به و كرديم توكّل تو بر پروردگارا

 .است

 
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 و قاطعيت با هم آن برائت اعالم چون. هاست نگرانى رفع داروى توكّل -1
 انّا« .است الزم توكّل باشد، شتهدا پى در را سويى آثار است ممكن صراحت
 »توكّلنا عليك... منكم برءآؤا

 با را خود نفس دهيد، مى نشان خود از تصميمى و گوييد مى سخنى كجا هر -2
 توكّلنا، عليك ربنا... بينكم و بيننا بدا بكم، كفرنا... برءآؤا انّا« .كنيد مهار خدا ياد
 »المصير اليك و انبنا، اليك و
 »انبنا اليك و توكّلنا عليك«. باشد خدا درگاه به تنها بايد انابه و توكّل -3
 ).است انحصار نشانه »انبنا« و »توكّلنا« بر مقدم »اليك« و »عليك« كلمه(
 قانون دهند نمى اجازه خود به و دانند نمى چيزى مالك را خود خدا، اولياى -4

 »ء شى من لّهال من لك أملك ما و لك ستغفرّن ال« .كنند عوض را الهى
 »المصير اليك و انبنا اليك«. اوست سوى به ما مسير و هستى تمام مسير -5

ی م  ا ه از ش د ی را  وه آن ت وا عدن  کا د د ش و یا کاود را  و A  ق ن  .د قا
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 »رمز عزت«

»...اغْف لَّذينَ كَفَرُوا وتْنَةً للْنا فعنا ال تَجبزيزُ رالْع أَنْت نا إِنَّكبرْ لَنا ر
 5/ممتحنة »  الْحكيم

 خود تو! پروردگارا بيامرز، را ما و مده قرار كافران كش محنت را ما! پروردگارا
 .حكيمى و عزيز

 
  ها نكته

 .است آمده آزار و بال عذاب، امتحان، آشوب، معناى به لغت در »فتنة«
 كنند، اظهار را خود عناد و خباثت تا است كفّار براى آزمايشى مسلمانان، آزار
 .بدانند خود حقانيت نشانه را خود قدرت و شوند مغرور خود سلطه به
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 فرهنگى و نظامى اقتصادى، قراردادهاى در حتى موارد تمام در مسلمانان -1
 و فشار راه و گيرند قرار كفّار استفاده سوء مورد كه كنند عمل اى شيوه به نبايد
 »كفروا للذين فتنة التجعلنا« .بگشايند خود روى به را كفّار سلطه

 از مغفرت طلب كنار در كفّار، از برائت هستند، هم كنار در سياست و دين -2
  .معنوى رنگ ديگر دعاى و دارد سياسى رنگ دعا يك. خدا

 »اغفرلنا و... التجعلنا ربنا«
 . حكيم هم و است توانمند هم كه كنيم رو كسى درگاه به -3
 »الحكيم العزيز أنت انّك... ربنا«
 »العزيز أنت... فتنةً التجعلنا«. است عزّت رمز نگرفتن، قرار كفّار دست ابزار -4
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 قدرتمند هم خداوند ولى نيست، حكيمانه قدرتمندان از بسيارى رفتار -5
 »الحكيم العزيز نتأ« .حكيم هم و است ناپذير شكست

ی ه ا  .ت ارزش ت ق را  آن
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 »نور كامل«

 8/تحريم »ء قَدير كُلِّ شَي  ربنا أَتْمم لَنا نُورنا و اغْفرْ لَنا إِنَّك على«
 .توانايى چيز هر بر تو همانا بيامرز، را ما و كن كامل را ما نور! پروردگارا

 
 ها نكته
 الصراط اهدنا: «دنيا در چه: دارد نقش هميشه خداوند، زا درخواست و دعا

 »نورنا لنا اتمم« :قيامت در چه و »المستقيم
... ربنا«: آخرت در هم 1»ذنوبنا فاغفرلنا ربنا« :دنياست در هم مغفرت، طلب

 »واغفرلنا
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 قوا« كنيد، حفظ دوزخ آتش از را خود كه داد فرمان قبل آيات در -1
 »اللّه الى توبوا« .داند مى واقعى توبه را آن راههاى از يك آيه، اين در...» انفسكم

 ...»توبوا آمنوا الّذين ايها يا« .كند توبه بايد كه زند مى سر گناه مؤمن، از گاهى -2
 »اللّه الى توبوا« .بندگان نزد گناه افشاى نه باشد، خدا درگاه به بايد توبه -3
 ...»توبوا آمنوا الّذين ايها يا. «است گناه از توبه مؤمن، تكاليف از يكى -4
 »نصوحا توبةً« .زبان لقلقه نه باشد صادقانه و خالصانه بايد توبه -5
 »نصوحا توبةً اللّه الى توبوا« .ندارد خاصى مكان و زمان توبه، -6
 »ربكم  عسى« .كرد اميدوار هىال رحمت به را مردم بايد توبه، به تشويق براى -7
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 »سيئاتكم عنكم يكفّر ان ربكم  عسى« .است ربوبيت شئون از توبه، پذيرش -8
 بهشت وارد سپس شدن، پاك اول ندارد؛ جاى بهشت در پليدى و ناپاكى -9

 »يدخلكم... يكفّر« .شدن
 تأمين و »سيئاتكم عنكم يكفّر« گذشته محو: است چيز دو توبه نتيجه -10
 »جنّات يدخلكم« .دهآين
 .است الزم حضرت آن از تبعيت و همراهى نيست، كافى پيامبر به ايمان -11
 »معه آمنوا الّذين و«

 يسعى نورهم« .شود مى ظاهر نور صورت به قيامت در دنيا، صالحِ عمل -12
 »ايديهم بين
 آخرت در 1»معه انزل الّذى النّور اتبعوا و« نورند، دنبال دنيا در كه كسانى -13

 »ايمانهم من و ايديهم بين يسعى نورهم« .نورند غرق
 خود نور تكميل فكر به روز آن در مؤمنان. هست تكامل نيز قيامت در -14

 »نورنا لنا اتمم ربنا«. هستند
 و رويش و »لنا اغفر و« ها، بدى كاهش و ريزش فكر در واقعى مؤمنان -15 

 »نورنا لنا اتمم« .هستند ها خوبى جهش
 مطلقه قدرت از برخاسته »لنا اغفر و نورنا لنا اتمم« دعا، استجابت به اميد -16 

 »قدير ء شى كلّ على انك« .اوست

ی ه  ما جازی  ن دا  دا  ا ھ د ون و ت ا دارد  ا  .ود وا
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 »نجات از ظلم و ظالم«

منَ   منْ فرْعونَ و عمله و نَجني  و نَجني عنْدك بيتاً في الْجنَّةِ  رب ابنِ لي...«
 11تحريم/ »  الْقَومِ الظَّالمين

 او كردار و فرعون از مرا و بساز اى خانه بهشت در خويش نزد من براى! پروردگارا
 .بخش رهايى ستمگر گروه از مرا و بده نجات

 
 ها نكته

 او به ديد، را موسى رتحض معجزه) فرعون همسر( آسيه، كه هنگامى
 كرد ميخكوب زمين به را پايش و دست كار، اين كيفر به فرعون، و آورد ايمان

 عمر هاى لحظه آخرين آسيه كه هنگامى. داد قرار سوزان آفتاب زير را او و
 1»الجنّة فى بيتاً عندك لى ابن رب« بود، اين دعايش گذرانيد، مى را خود
  فرعون همسر سيماى* 
 برابر در منطق با او. بود نساخته را او شخصيت جامعه و نبود زده طمحي. 1

 .ايستاد فاسد رژيمى
 و رفاه و كاخ از و كرد پشت دنيوى مظاهر تمام به و نبود زده برق و زرق. 2

 .گذشت ماديات
 .شكست را خفقان و سكوت فضاى. 3
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 مكتبش و راه از ولى رسيد، شهادت به و داد جان شكنجه زير و بود صبور. 4
 .نداشت بر دست

 .بود  موسى حضرت خود، زمان معصوم رهبر حامى. 5
 .نبود قانع خدا قرب و بهشت از كمتر به او. بود همت بلند. 6
 .نگذاشت أثر او در فرعون تهديدات و داشت شهامت. 7
 .داشت مقدم خلق رضاى بر را خالق رضاى. 8
 .داد مى جيحتر خانوادگى مسايل بر را وحى و عقل و منطق. 9

اين طفل را نكش، ما  1»التقتلوه«: گفتبه فرعون  كه خود منكر از نهى با. 10
 .داد نجات مرگ از كودكى در را وسىكنيم، م او را به فرزندي قبول مي

 فرهنگ جزو زمان، طول در كه شعارهايى از بسيارى كرد ثابت فرعون همسر 
 .كرد عوض را آن بايد و است غلط شده، مردم
 هم من: گفت او اما شو، جماعت رنگ هم رسوا، نشوى خواهى: گويند مى

 .شوم نمى هم رسوا و شوم نمى جماعت رنگ
 موج تواند مى نيز نفر يك كه كرد ثابت او اما ندارد، صدا دست يك: گويند مى

 .كند ايجاد
 راه انتخاب در زن كرد ثابت او اما ندارد، مستقل شخصيت زن: گويند مى

 .است مستقل
 ماندنى حق كرد ثابت او اما رفت، درفش جنگ به شود نمى مشت با: گويند مى

 .دارد اثر تاريخ در عمومى افكار روى ندارد، اثر آهن روى مشت اگر و است
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 گل يك با بخواهد خدا اگر كرد ثابت او اما شود، نمى بهار گل يك با: گويند مى
 .شود مى بهار
 فرعون نمك و نان فرعون همسر شد، گير نمك و خورد نمك فالنى: گويند مى
 مرا! خدايا »فرعون من نجنى: «گفت مى و بود متنفّر او عقيده از ولى خورد، را
 .بده نجات فرعون از

  قرآن در ها خانواده انواع* 
 حضرت همچون. (هستند خير كار در همگام و فكر هم كه شوهرى و زن. 1

 1»الطعام يطعمون« )زهرا حضرت و على
 )همسرش و ابولهب. (هستند همگام و فكر هم خباثت در كه شوهرى و زن .2
 »الحطب حمالة وامرأته... لهب ابى يدا تبت«
 تحت كانتا«) نوح و لوط زن. (است بد زن اما خوب، مرد كه اى خانواده. 3

 2»فخانتاهما... عبدين
 آمنوا للّذين مثالً« )فرعون زن. (است خوب همسر اما بد، مرد كه اى خانواده. 4

 »فرعون امرأة
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »فرعون امرأة آمنوا للّذين مثالً اللّه ضرب«. شود تاريخ مردان الگوى تواند مى زن -1
 »آمنوا للّذين مثالً... كفروا للّذين مثالً« .است تربيت روشهاى از الگوها، مقايسه -2
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 ترس و همسر تقاضاى بودن، زن اقتصادى، ستگىواب جامعه، و محيط فشار -3
 آمنوا للّذين مثالً اللّه ضرب« .شود نمى دينى بى دليل كدام هيچ آوارگى، از

 ...»فرعون امرائة
 »فرعون امرائة... مثالً اللّه ضرب« .است كافى هم نمونه يك حجت، اتمام براى -4
 »فرعون امرائة... مثالً اللّه ضرب« .ديگر چيز نه زند، مى انسان اراده را اول حرف -5
 »فرعون من نجنى... رب«. ندارد منافاتى دعا با طاغوت، با مبارزه -6
 »فرعون من نجنى.. رب«. دارد الزم معنوى پشتوانه طاغوت، از نجات -7
 ...»عندك لى ابن رب« .خداست به معنوى قرب بهشت، از تر مهم -8
 داشت كه ايمانى خاطر به فرعون زن( .است ستمگران از تنفّر سبب ايمان -9
 »عمله و فرعون من نجنى« ).بود متنفر فرعونى رفتارهاى تمام از

 .بگيرد موضع بايد گاهى بلكه نيست، الزم عقيده در مردم از زن اطاعت -10
 »فرعون من نجنى«

 تغيير بايد رسيد كفر و انحراف به كه همين و دارد مرز خانوادگى روابط -11
 »فرعون من جنىن«. كند
 »عمله و فرعون من نجنى« .است ايمان شرط كفر، از تبرّى -12
 داشته شرعى و عقلى معيار و مالك بايد ديگران، از انزجار و تنفّر ابراز -13

 »الظالمين القوم من... فرعون من« .باشد

ی آن وش را  ود  ا ت، ده ا ت؟ ند ز  یاد از ا  !ا
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 »در تربيت نقش وراثت«

إِنَّك إِنْ تَذَرهم يضلُّوا  *رضِ منَ الْكافرينَ دياراًرب ال تَذَر علَى الْأَ...«
ال ي و كبادوا إِالَّ فاجِراً كَفَّاراًعد26و27/نوح( »ل 

 باقى را آنان اگر زيرا .نگذار باقى زمين بر كس هيچ كافران اين از پروردگارا
 .زايند نمى كفرپيشه و گناهكار جز و كنند مى گمراه را تبندگان گذارى

 
  ها نكته
 اند آورده ايمان كه افرادى جز تو قوم از كه شد وحى نوح حضرت به

 قد من االّ قومك من يؤمن لن انه نوح الى اوحى«: آورد نخواهد ايمان ديگرى
 بداند كه تاس كافى مردم شناسايى براى تبليغ سال 950 تجربه عالوه به 1»امن
 .برداشت نفرين به دست لذا و نيستند هدايت قابل بعدى نسل حتّى و نسل اين

 .است ساكن خانه در كه است كسى معناى به »دار« از »ديار«
 فردا و امروز هاى نسل هدايت فكر به بلكه كنند، نمى فكر خود به خدا مردان
 نفرين دليل ولى ديد، ها شكنجه و شنيد ها توهين نوح حضرت اينكه با. هستند
 .كرد بيان كردن منحرف و داشتن انحراف را خود
 گيريم كه: آموزيم و درس مي از اين آيه مي 

 »دياراً...تذر ال رب« .است جايز مرحله آخرين در نفرين از استفاده -1
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 را مردم كه كسانى. است مقدم فرد جسمى سالمت بر جامعه فكرى سالمت -2
 يضلّوا... االرض على التذر«. است بهتر شوند هالك راگ كنند، مى منحرف
 »عبادك

 »كفّارا فاجراً االّ يلدوا ال و« .دارد مهمى نقش تربيت در وراثت -3
 باقى خود اصالح براى راهى عمل و عقيده در كه رسد مى جايى به انسان -4

 .عقيده در »كفّاراً« عمل، در »فاجراً« .گذارد نمى

ت، ده باه ا ر  ود ذات و  آن ی از ای ه  ا د ت؟ ده ز  !ا
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 »چشم انداز گسترده«

و لوالدي و لمنْ دخَلَ بيتي مؤْمناً و للْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات و ال   رب اغْفرْ لي«
 28/نوح »تَزِد الظَّالمينَ إِالَّ تَبارا

 همه شودو وارد ام خانه به ايمان با كه هركس و ار مادرم و پدر و مرا پروردگارا،
 .نيفزا هالكت جز را ظالمان و بيامرز را ايمان با زنان و مردان

 
 ها نكته
 و خود هم شود، شامل را حال و گذشته هم. باشد گسترده بايد دعا انداز چشم

 .را تاريخ مؤمنان تمام هم و بستگان
 بيتى دخل« از مراد و است بوده حنو خانه كوفه، مسجد: فرمودند رضا امام

 .شوند كوفه مسجد وارد كه هستند كسانى »مؤمنا
 الذى انّ« :فرمود مى و كشت نمى را مخالفان از برخى ،حسين امام كربال، در
 مؤمنى او نسل در كه را مخالفى هر من 1»االيمان اهل من صلبه فى ارى اقتله ال

 .كشم نمى ببينم
 گيريم كه: و درس ميآموزيم  از اين آيه مي 

 رب... تذر ال رب« .بگيريم كمك »رب« مباركه كلمه از نفرين، و دعا در -1
 »اغفرلى
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 دعوت انّى: «گفت مى كه پيامبرى. شدند نمى مغرور تالش همه آن با انبيا -2
 ...»اغفرلى رب«:گويد مى »نهارا و ليالً قومى

 پسنديده كارى ديگران بر خود داشتن مقدم خداوند، از خواهى آمرزش در -3
 ...»لوالدى و اغفرلى« .است

 نيز فكرى وابسته كه هستند عنايت مشمول زمانى نسبى، و سببى بستگان -4
 »مؤمنا بيتى دخل لمن و« .باشند

 هالكت، و نابودى ظالمان، براى و مغفرت و رحمت مؤمنان براى دعا، در -5
  »تباراً االّ الظالمين تزد ال و... للمؤمنين... اغفر رب« .كنيد طلب

ی ق مال  دل ا م داده ط  .باداباد   ا
 


