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 مؤل

َد ّلِلَِِّ َمح ُفِسنَا َمنح ََيحِد اّلِلَُّ َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمنح  ،إِنَّ اْلح وِر َأنح ِفُرُه َوَنُعوُذ بِِه ِمنح ُُشُ َتغح َتِعينُُه َوَنسح َنسح

َهُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اّلِلَُّ ِللح َفاَل َهاِدَى َلُه َوَأشح ا َبدحُدُه َوَرُووُلهُ ُيضح د  َهُد َأنَّ َُحَمَّ ِيَن ﴿ ، َوَأشح َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ُقوا  ٱ آَمُنوا َ ٱ تذ ِيٱ ّللذ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ تََسا   َّلذ
َ
َۚ  ۡل َ ٱإِنذ  حۡرَۡاا َها ﴿ .[1]ااسنلء:  ﴾اقِيب  حۡرَ  ُكمۡ ََكَن َعلَيۡ  ّللذ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِينَ ٱ ُقوا  ٱَءاَمُنوا   َّلذ َ ٱ تذ ۡسلُِمونَ  ۦَاقذ ُتَقاتِهِ  ّللذ نُتم مُّ
َ
َها ﴿. [101]آل رمعان: ﴾١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِينَ ٱ ُقوا  ٱَءاَمُنوا   َّلذ َ ٱ تذ ا َوقُولُوا  َقۡوَل   ّللذ ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر َلُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ  ٧٠َسِديد 
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ ٱَوَمن يُِطِع    .[01-00]األزحاب:  ﴾٧١َفَقۡد َفاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَوحۡرَُسوَلُ  ّللذ

ا بعد، کتاب حاضر مجموع
 
و أسماء و صفات  ج ای قرآنی و نبویهای از أذکار و دعاهام

 باشد:فصل می هس ۀدر برگیرند هاست ک أهالل

ل: دعا
 
یم. دعا هاستخراج شد ای قرآنیهفصل او ای قرآنی با وجود فضیلت هاز قرآن کر

باشند، در اوج کالم خداوند متعال و آموزشی جامع از طرف ایشان می ها کهواالی آن

ین و هباشند. این دعافصاحت و شیوایی، نمادی راستین از توحید و ایمان می ا واالتر

ین نوع دعا و نیایش با پروردگار می یباتر یبایی  های کهگون هباشند، بز یبایی نیایش با ز ز

یبایی را خواهآن  د داشت.ها، اوج ز

یند هاست ک های قرآنی سعی گردیدهآوری دعادر جمع ا و فضیلت هدعا ۀسیاق و گو

ت هدعا هقرآن مجید بیان گردد. البت ها از دیدگاهآن
 
ت و شمولی

 
ا با چنین وصفی، جامعِی

ک ب هند کهددرخشش خود را نشان می
 
-ای ناب میهر حال و نیازی اسوها در هآن هتمس

 .1دهباشد تا در پرتو آن انسان نیاز و خواست خود را از پروردگارش بخوا

                                                           

یرا  هنشد هنم اشارهای کفار و مشرکین در جهدعا های قرآنی بهدر دعا -1 دف اصلی بیان هاست؛ ز

ب ب ها در این سرای فانی بهانسان مسلمان با خواندن آن هک هایی بودهدعا
 
یزدان  همناجات و تقر

 بپردازد. أسبحان
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م: أذکار و دعا
 
 بیانی مستقیم از مناجات أشرِف مخلوقات هاست ک ج ای نبویهفصل دو

ِ مخلوقات ج

 
ت کامل و خاص  ج ای پیامبرهباشد. بدون شک دعامی أبا رب

 
از جامعی

یاد و نیز از منزلت و جایگا بر تکرار  ج خاصی برخوردارند، بدین خاطر ایشان هو سالمتی ز

ی در مواردی بر آموزش آن ها مواظبت داشتهآن
 
یادی  شاصحابش ها بهو حت تأکید ز

یص بودها نیز در حفظ و عمل بدانهاند و آنهکرد قسمتی از زندگی خود  هرا ب و آن ها حر

در احوال و اوقات  أا نمادی متین در ارتباط با خداوندهأذکار و دعااند. این هتبدیل کرد

د دید و با ها تلألؤ ایمان را در آسمان وجود خود خواهآن همؤمن در پنا ۀبند هاند کمختلف

و آرامش با عطر  هدلی سرشار از ایمان و یاد خداوند خاِر اضطراب از عمق جان کند

 رسد.می هاز را هجاودان

بو تا این أذکار از زوایای  هسعی بر آن بود ج ای نبویهأذکار و دعا هط بدر فصل مر

انتخاب شوند و در عین حال اطمینان و یقین  ج مختلف زندگی پیامبر عظیم الشأن

ت سند آن
 
ی هفضیلت أذکار و احکام فق همچنین به .1ا حاصل گرددهکامل در صح

بوط ها بهبرخی از آن  .است هشد هاشار هاستناد احادیث مر

ا بندگی هآن ۀوسیل هب هپردازند کبیان دعا و نیایشی می هاین دو فصل ب

ین، نابدعا بزرگ هشود؛ چراکمی هنشان داد أخداوند ین، محبوبتر یباتر ین، ز ین، تر تر

ین عبادتپاک ین و برتر در دسترس برای  همیشهای آسان و راحت و هاست. دعا وسیلهتر

ب هوسیل است. دعاهو کسب نیاز اهسختیرفع 
 
ت خداوند و تقر

 
ای برای کسب محب

عذاب را با  هقدر در نزد خداوند متعال واالست کآستان قدس اوست. دعا آن هجستن ب

ق باشد و آنآن بر می
 
ی اگر وقوعش نزدیک و محق

 
ترک آن،  هم است کهقدر مدارد حت

 م میهموجب غضب خداوند را فرا
 
ت و توج

 
ین امر استنباط ا، اهاین دعا هب هکند. با دق

است  هفتهر حال و مقام نهنیاز و خواست زوایای مختلفی از زندگی بشر در  هگردد کمی

ک ب هک
 
 های کهگون هگیرد بدر اوج خود قرار می أا ارتباط با خداوندهآن هبا تمس

 شود.می هخواست أای ناب از خداوندهر نیازی با این أذکار و دعاهر سختی و کسب هرفع 

                                                           

صورت مختصر و مفید بیان گردند و  هاسناد احادیث ب هت اختصار مفید کتاب سعی گردیدهج -1

یان و ج  ه، تا اطمینان بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت های روایِت حدیث بهتهتمامی راو

ت آن
 
ن ت های کهگون هایت خود قرار گیرد. بها در نهصح

 
س
 
مامی احادیث این کتاب صحیح و یا ح

 باشند.می



 2  ی مؤلفهمقدم

م: أسماء و صفاتفصل 
 
بیان و شرح أسماء و صفات  هدر آن ب هباشد کمی أهالل سو

 هاست تا ب هشد هصورت مختصر و مفید پرداخت همؤمن از آن ب ۀرهو نیز ب هالل

ت قرار گیرد؛ چرا کهآن ۀوسیل
 
ای نیک هبدون شناخت نام ها انسان در مسیر عبودی

ادن در این مسیر هگام ن ،1شندباای وی میهمدلول نام هک أخداوند و صفات وی

کند تا ا تنظیم میهگیری درونی خود را با آنا موضعهناممکن است. انسان با شناخت آن

ی و تأثیر آن أدر مقام بندگی پروردگار
 
ا، انسان هقرار گیرد، و در پرتو أسماء حسنی و تجل

تمامی  هد کهدخ میاین موقعی ر هد کرد، البتهمطلوب و الزم را پیدا خوا ۀتربیت و تزکی

سنی، 
ُ
و خصلت  های از وجود انسان تأثیر الزم را گذاشتهرکدام در بخش و زاویهأسماء ح

 باشند. هالینفک وجود وی شد

زوایای  هبر اینک هعالو أهو أسماء و صفات الل ج ای قرآنی و نبویهأذکار و دعا

ت و بندگی را مشخص نوعی مسیر عباد هرکدام بهگیرند و مختلفی از زندگی را در برمی

رات سقیم و راهگاهکنند، در واقع پنامی
 
ای ههی أمن و راستین از شیاطین إنس و جن و تفک

ی با این همراهباشند و با دلبستگی و مگون و ناگوار و نادرست و ناروا میهموار و ناهکج و نا

یا هبر اینک ه، انسان عالوأای خداوندها و شناخت صحیح از نامهدعا د و مقام ثواب ز

قبی شاملش می
ُ
 محض باعث می هگردد، بلکخاص در دنیا و ع

ِ
شود انسان تابع

 مطلق رحمت وی بداند تا در پرتو آن أخداوند
ِ
ا در مسیر رشد و هشود و خود را محتاج

                                                           

سنی و در اوج کمال هآن همهباشند و صفات خداوند مدلول اسماء وی می -1
ُ
ستند؛ چون منبع و ها نیز ح

سنی میها یعنی؛ نامهآن هسرچشم
ُ
: صفت رحمت مدلول رحمان و رحیم و أرحم ایش، ح

ً
باشند. مثال

 
 
لک مدلول م

ُ
لک و... الراحمین و یا صفت م

ُ
 الم
 
 ستند.هِلک و ماِلک

برخی از صفات را  هدر صفات ثبوتی أباشد. خداوندصفات خداوند از اسماء وی وسیعتر می هدایر 

ت برای خود ثابت نمود
 
است مانند: حیات، قدرت، استواء بر عرش و... و در صفات  هدر قرآن و سن

 
 
ت از خود سلب نمود هسلبی

 
ل و... هاست مانند: خواب، فراموشی، ج هبرخی صفات را در قرآن و سن

یعت شناخت هاین صفات توقیفی بود همه هک شوند. در شناخت صفات وی نباید می هو در پرتو شر

تتهتمثیل یعنی؛ شبا
 
گذاری برای صفات سازی با صفات دیگر مخلوقات و تکییف یعنی؛ کیفی

ا برای ما هوم آنهمعنا و مف هشود ک ها را از خداوند سلب کرد و یا گفتهخداوند انجام گیرد و یا آن

 ا وجود ندارد.هی برای شناخت آنهیچ راهو  هول بودهمج

 أهعنوان اسماء الل هرا ب أبرخی از علما تعدادی از صفات خداوند هذکر است ک هالزم ب 
مرد
ُ
گذاشت تا  أهتوان بخاطر رفع این مشکل، نام این قسمت اسماء و صفات اللمی هاند کهبرش

 جها از منها وجود ندارد و برای بیان آنهیچ خالفی در آنهو مانع از تناقض گردد و  هر دو شدهشامل 

ت شدهجم
 
 است. هور علما تبعی
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ینش خود کهشکوفائی قرار گیرد و   أفقط عبادت و بندگی برای خداوند هدف از آفر
یابد. می  باشد را در

گردد و دل از پژمردگی و سرور و آرامِش درون و روان برایش حاصل می در این حال

تی و سردرگمی نجات پیدا میهسستی و افسردگی و نفاق و بی
 
ی ا و أذکار و هکند. این دعاو

انسان در راستای  هستند که أپل ارتباطی انسان با خداوند أهأسماء و صفات الل

انسان  ۀواقع گمشد هب هیابد کمیا شور و شعف و خوشبختی و مسیری را درهآن

یست.  امروز

 پرستیونس یزدان

 ـ.شه 1210تیر11

 ـ.قه 1121رمضان1



 

 
 
 
 
 

م
 
  همقد

 
 ق احادیثمحق

من ويئات و نعوذ باّلِل من ُشور أنفسناو نستغفرهو نستعينهو إنَّ اْلمد ّلِل، نحمده

نشهد أنَّ و نشهد أن ال إله إالا اّلِلو له يمن يضلل فال هادو أباملنا، من َيده اّلِل فال مضلَّ له

دا  بدده  .روولهو َحما
َهاَيَٰٓ ﴿ يُّ

َ
ُقوا  ٱ نلذاُس ٱ أ ِيٱحَۡربذُكُم  تذ ِن نذفۡ  َّلذ  َزوَۡجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َوَِٰاَدة   س  َخلََقُكم م 
ا حۡرَِجاَل   ِمۡنُهَما َوَبثذ  َ ٱ تذُقوا  َوٱ َونَِسا ء    َكثرِي  ِيٱ ّللذ  ٱوَ  بِهِۦ َءلُونَ تََسا   َّلذ

َ
َۚ  ۡل َ ٱإِنذ  حۡرَۡاا ََكَن  ّللذ

 .[1]ااسنلء:  ﴾١اقِيب  حۡرَ  ُكمۡ َعلَيۡ 

 یو سرگرم یجز باز نشیاز فرام یرویو پ أبدون اطاعت خداوند ایدن نیدر ا یزندگ

 یو یقیمؤمنان و بندگان حق هآرامش را ب تواندینم ألیو ادیجز  هک ی. و براستستین

 برساند.

شناخت و درکی بزرگ از بزرگی و  هاز طرفی ذکر و تقدیس ذات مقدسش نیاز ب

 هبآن را  ترهتواند بیم یسک هچ ج هو رسول الل أجز خود وی هک هعظمت وی داشت

 ما معرفی نماید؟

یند که، أذکار و دعاألبندگان خداوند هتر کهب هو چ و رسول  أخداوند هایی را بگو

عظمت و  هب هر کسی آگاهتر از هب ج شانیا هک هاند. و آیا غیر از این بودهفرمود ج هالل

با وی  هچگون هک هدانستتر میهو ب هوتعالی بود هسبحان هدرک جمال و جبروت الل

ید و وی را تقدیس و ت  مجید نماید؟سخن بگو

 «مؤمن هگاهپنا»تاِب ک بررسی احادیث و أذکار هتصمیم ب أبر خداوند هلذا با تکی

 العالمین. هامید است ک شدم و
 
ق گرداند. آمین یا رب

 
 باری تعالی مرا در این امر موف

ج یتخر و قیدر مورد تحق هچند نکت هد بیم بایوارد بحث گرد هقبل از آن ک هالبت

 :هن کیا و گردد هاشارث یاحاد
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و مسلم(  ین )بخاریحیاز صح یکیث در یآن حد هچنانچ ،ث کتابیج احادیدر تخر -1

  هباشد ما ب هآمد
ُ
، ی، مسلم، ابوداود، ترمذی)بخار هرق آن، فقط در کتب ستط

( هبودن یحیرچند در صحهاسنادش ) هنکیم مگر ایاهکرد هاشار (ه، ابن ماجیینسا

است؛ اما اگر  هشد هم پرداختهق آن یتحق هب هباشد ک هداشت یا مشکلیخلل 

طرق آن در کتب  یتمام هم تا بیاهخود را کرد ین نباشد سعیحیت در صحیروا

 م.یکن هاشار یرجال و یثیحد

آن  هب هبود «رجال صحیحین»در نقد و بررسی رجال روایات، اگر رجالی، جزء  -0

 هنی )رحمذیب اثر امام ابن حجر عسقالهذیب التهو اگر مترجم در ت هکرد هاشار

 هباشد ک هجرحی بر آن شد هایم مگر اینکهکرد هم اشارهآن  هتعالی( باشد ب هالل

را برایش بیان  هو در پایان، نظر منصفان هنقد و بررسی رجالی آن پرداخت هم بهما 

م ه «رجال صحیح بخاری و مسلم»اگر  هک شهجز صحاب هب هایم. البتهنمود

 عدول  همنزلتشان، و اینکو  هدلیل جایگا هباشند، ب هنبود
ً
ستند، نیازی هتماما

ییم  هک هاین نبود هب  ستند.ه «رجال صحیحین»و یا  «هثق»بگو

 هصفحات از حرف )ش( ب ث ویاحاد هآدرس دادن ب یبرا هداشت ک هد توجیبا -2

 ه)ج( ب حرف از و هصفح هشمار یمعن هث، و از حرف )ص( بیحد هشمار یمعن

 م.یاهکرد هجلد استفاد یمعن

یج أذکار ب همچنین به -1 یل، تحقیق و تخر  ۀصورت کامل، در ضمیم هدلیل ترک تطو

ت و ضعف( آنان اشار هاست و در متن اصلی کتاب فقط ب هشد هکتاب آورد
 
 ه)صح

یل، احادیث ضعیف  کتر یبرا هالبت هکاست.  هگردید  اند.هم خارج گردیدهتطو

ت یق عنایتوفمسلمین  ۀمهو  هبند هب هم کیم در خواست داره أآخر از خداوند در و

بم ید تا بتوانیفرما
 
نظر حق  هم بهگران را ید م ویبپردازحقیقت  یبررس هب بدون تعص

 :و این دعا را از ما قبول فرماید دهان قرار دیما را امام متق م ویکن یینماهرا

ۡزَوَِٰجَنا ِمنۡ  نَلَا حَۡربذَنا َهۡب ﴿
َ
َٰتَِنا أ ِيذ ةَ  َوذحُۡر  ۡعُي   قُرذ

َ
 .[07]ارفلاقن:  ﴾لِۡلُمتذقَِي إَِماًما ۡجَعۡلَناَوٱ أ

مغفرت  امت موردیروز قدر منان را ؤم ریسا استادان و مادر و پدر وامید است  و

  د وهش قرار دیخو
 
 د.یات فردوس منزل نمادر جن

 يا أكرم األكرمنيو يا أرحم الرامحنيو منيـالعال آمني يا ربا 

 .ـه 11/2/1210. ینیا حسیزکر دیسد. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

ل:
 
 فصل او

 ای قرآنیهدعا

 

 

 



 
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هفاتح ۀسور

َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ -1 ِ ِينَ ٱِصَرََٰط  ٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لص  ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغرۡيِ  َّلذ
َ
 لَۡمۡغُضوبِ ٱأ

ٓال ِيَ ٱَعلَۡيِهۡم َوََل  :  ﴾٧لضذ

 

حة

 

ت
 .[0-6]اافل

بر  هکآنان  هرا ه؛ نیاهبدانان نعمت داد هک یسانک هرافرما.  ینمائهراست را هرا هما را ب»

 .«ان و سرگشتگانهگمرا هرا ه، و نیاهگرفتشان خشمیا
دایت و کامیابی هحال  همهو در  همیشهانسان باید  هباشد کبندگی می هراهاین دعا شا

ند. و در آن انسان هدحمد را تشکیل می ۀا نصف سورهان باشد. این دعاهرا از خداوند خوا

 ها بهبارال هکند کار عجز و نیاز میهکند و اظمزمان برای خود و مؤمنان دعا میه

از آن را  ر نمازشهمسلمان باید در  هستند کهایی ها دعاهاین .1دایتت بس نیازمندمه

ین، ناب هو پروردگارش است ک هو مناجاتی بین بندخداوند طلب کند  ین، برتر تر

ین نعمت و نیاز انسان یعنی؛  یباتر ین و ز خوشبختاِن  هراست؛ را هرا هدایت بهبزرگتر

 ان از خداوندهِّ گمراهرا هو ن هگرفتا خشمهداوند از آنخ هبدبختانی ک هرا هسرافراز ن

 .2شودمی هخواست

 هبقر ۀسور

0- ﴿ ِ ا َءاِمن   ۡجَعۡل ٱحَۡرب  ۡهلَهُ  حۡۡرُزۡق َوٱ اَهََٰذا بَََلً
َ
ِ  ثلذَمَرَٰتِ ٱِمَن  ۥأ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم ب  ّللذ

ِۚ ٱوَ   .[116]ارقبلة:  ﴾ٓأۡلِخرِ ٱ ۡۡلَۡو

                                                           
 .151-1/121فسیر ابن کثیر، : تنک -1

ذکر است  هاند الزم بهمورد ارجاع قرار گرفت هک اییهو کتب حدیثی و دیگر کتاب تفاسیر هدر زمین 

آیات از تفسیر نور اثر  هترجمو نیز باشند. می 11/2 هنسخ ةالشامل ةافزار المکتبا از نرمهآن همه هک

مدکتر مصط
 
 باشد.ا اختصار و تغییر و توضیح میبدل فی خر

َهَذا لَِعدحِدی َولَِعدحِدی َما ...»فرمایند: این دعا را بخواند، خداوند می هبند هرگاه هدر حدیث قدسی آمد -2

  .«ام خواستار باشد از آِن اوستهبند هرا ک هر آنچهبود و  هاین میان من و بند» «َوَأَل 
 (.0152( / ترمذی )ش801( / ابوداود )ش127-121)ش)صحیح(: مسلم  



 1  ای قرآنیهفصل اول: دعا

شان یاز ا هک یسانک-ل آن را هگردان، و ا یر پر امن و امانهن( را شین )سرزمیمن! ا یخدا»

پس خدا و روز هب ا بدان یشود  هدر آن پرورد هک ی)گوناگون یاههویاز م -باشند همان آوردین ایباز

 .«مندشان گردانهرهشان رسان و بین( روزیات زمکرات و بریگر خیشود، و د هآورد
 هبرای ا این دعا را ÷خلیلیم هابرا

 
سو هالی مک

ُ
ر مسلمانی ه های است کهخواند و ا

سر تسلیم  هند بود کهتواند بخواند و مصداق این دعا مؤمنانی خواری میهر دیار و شهبرای 

 .1اندهادهی نهبر آستان قدس ال

نَت ﴿ -2
َ
ِميعُ ٱحَۡربذَنا َتَقبذۡل ِمنذا ۖٓ إِنذَك أ ُمۡسلَِمۡيِ لََك َومِن  ۡجَعۡلَناٱحَۡربذَنا وَ  ١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسذ

نَت 
َ
حۡرِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا ۖٓ إِنذَك أ

َ
ۡسلَِمة  لذَك َوأ ة  مُّ مذ

ُ
ِيذتَِنا  أ اُب ٱُذحۡر   ١٢٨لرذِايمُ ٱ تلذوذ
ِ  ۡبَعۡث ٱحَۡربذَنا وَ  ِۡنُهۡم َيۡتلُوا  َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك َوُيَعل   ۡۡلِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَتََٰب ٱُمُهُم فِيِهۡم حۡرَُسوَل  م 

نَت 
َ
ِيِهۡمۖٓ إِنذَك أ  .[111-110]ارقبلة:  ﴾١٢٩ۡۡلَِكيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱَوُيَزك 

ات ما( یگفتار و ن هگمان تو شنوا و دانا )بیر، بین عمل را( از ما بپذی)ا پروردگار ما! یا»

م، و از فرزندان ما ی)فرمان( تو باشما دو نفر مخلص و منقاد  هکن کپروردگار ما! چنان  یا. یسته

ت و جماعت
 
ش را )در ی( تو باشند، و طرز عبادات خوو خاضع م )فرمانیتسل هکد آور یپد یمل

گمان ی، بیاز ما سر زد( بر ما ببخشا یان و لغزشیو )اگر نس هما نشان بد هو اطراف آن( ب هعبک

بانهر و میپذهتو بس توب ات تو را یز تا آیاز خودشان برانگ یغمبریآنان پان یپروردگار ما! در م یا. یر

اموزد و یشان بیعت و مقاصد آن( را بدیمت )اسرار شرکتاب )قرآن( و حکشان فرو خواند و یبر ا

 .«یمکیو ح یزیگمان تو عزید، بینما هزکیو اخالق ناپسند( پا کآنان را )از شر
الم ةما الصالهعلی-یم و اسماعیل هابرا

 
را باال  هعبک ۀخان یاههیپا هک هگاآن -والس

خواندند و این این دعا را میو  هخدا برداشت یسو هآن دست دعا ب یدر اثنا دبردنیم

ان هد و خواهقبولی عملش را از خدا بخوا هباشد کخیرات می ۀکنندر عملهای برای هاسو

 
 
 .2ی باشدهای نیک و مغفرت الهذری

ِ  إِنذا﴿ -1 ا   ّلِلذ  .[156]ارقبلة:  ﴾َرَِٰجُعونَ  إَِۡلۡهِ  ِإَونذ

 .«میگردیم او باز یسو هم و بیما از آِن خدائ»
ی این دعا را هال هدر برابر درگا هبا تمام وجودش خاضعان هزدمسلمان مصیبت

سوی اوست  هدست خالق یکتاست و بازگشت ب هر چیزی بهسرانجاِم او و  هخواند کمی

                                                           
 .1/111فسیر بغوی، نک: ت -1

 .151-1/111فسیر بغوی، نک: ت -2



 مومن هگاهپنا    12

احسان  ،رحمت، الطافتقدیرش  هزار و راضی بشکرگ ۀاین بند هنگام خداوند بهو در این 

 خود را ارزانی می و مغفرت
ُ
 .1زندرا بر او می هدایت یافتهر هبخشد و م

ۡنَياٱحَۡربذَنا  َءاتَِنا ِِف ﴿ -5  .[101]ارقبلة:  ﴾نلذاحۡرِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َاَسَنة   ٓأۡلِخَرةِ ٱ َوِف  َاَسَنة   دلُّ

عطاء فرما و ما را از عذاب  یکیما ن هز بیرسان و در آخرت ن یکیما ن ها بیپروردگارا! در دن»

 .«دارهآتش )دوزخ محفوظ( نگا
 یو در پان دنیا نیستند هستند و فقط خواهان نیکی و خیر در دنیا و عقبی همؤمنان، خوا

و  سازدمند میخود سود ۀردکان از هجردو ه درا را هآن أو خداوند ندیسراردو ه یخوشبخت

 
 
راد استد هبشان خواینص نیسعادت دار

ُ
روایت  سأنس .2کرد. این دعا ندایی برای این م

ین دعای پیامبر هنمود  .3است هدعای مذکور بود ج بیشتر

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡب  ﴿ -1
َ
ۡقَداَمَنا َوَثب ِۡت  احَۡربذَنا  أ

َ
نَاَوٱ أ ِۚ ٱلََعَ  نُُصۡ َٰفِرِينَ ٱ ۡلَقۡو  ﴾لَۡك

 .[150]ارقبلة:

مان را ثابت و استوار بدار و ما را بر یاهز و گامیبر یبائکیمان آب( صبر و شیاه)بر دل پروردگارا!»

 .«روز گردانیافران پکت یجمع
یان وی  ÷این دعای طالوت ان او یهدر برابر جالوت و سپا هک ینگامه استو لشکر

 .4دادند یردند و فرارکمغلوب  شان رایفرمان خدا ا هب هک قرار گرفتند

 .[185]ارقبلة:  ﴾لَۡمِصريُ ٱُغۡفَرانََك حَۡربذَنا ِإَوَۡلَۡك ﴿ -7

 «.تو است یسو هم، و بازگشت بیانهپروردگارا! آمرزش تو را خوا»

                                                           

یندگان این دعا می -1 َلَٰٓئَِك َعَلۡيِهۡم َصلََوَٰت  ﴿فرمایند: خداوند در وصف گو و 
ُ
ِن أ ب ِِهمۡ  م  ۖٓ  حۡرذ  َوحۡرَۡۡحَة 

َلَٰٓئَِك  و 
ُ
( الطاف و رحمت و هستند کهمان بردباران با ایمانی هآنان )» .[150]ارقبلة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱ ُهمُ  َوأ

 ایشان رااحسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می
ً
ما
 
ی حق و حقیقت هجاد هیافتگان )بهگردد، و مسل

یق خیر و سعادت(   .«ستندهو طر
یندگان این دعا می -2 َلَٰٓئَِك ﴿ فرمایند:خداوند در وصف گو و 

ُ
ا لَُهۡم نَِصيب  أ ِمذ ُ َوٱ َكَسُبوا    م  ََسِيُع  ّللذ

یای سعادت دنیا و آخرتند و در پی خوشبختی  هاینان )ک» .[101]ارقبلة:  ﴾٢٠٢ۡۡلَِساِب ٱ ر دو سرایند( از هجو

آخرت از خود  هدر را هورزند و تکاپوئی کبرای دنیا می هند شد )و برابر کوششی کهمند خواهرهدسترنج خود ب

ین نصیبشان خوای خود سود میهان از کردهردو جهند، در هدمی نشان د گردید(، و خدا هبرند و سعادت دار

یع     .«د داد(هبندگان را خوا هزودتر پاداش و پادافر هرچهمگان آشنا است و هاعمال  هالحساب است )و بسر
 (. 7211( / مسلم )ش1281و1500)صحیح(: بخاری )ش -3

 .1/107یسرالتفاسیر، أجزایری، : نک -4



 11  ای قرآنیهفصل اول: دعا

 اند.هادهی نهسر تسلیم بر فرامین ال هو مؤمنانیست ک ج این دعای پیامبر

نَا  ﴿ -8
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ذِسيَنا  أ  َۡحَۡلَتُهۥ َكَما احَۡربذَنا َوََل ََتِۡمۡل َعلَۡيَنا  إِۡص  حَۡربذَنا ََل تَُؤاِخۡذنَا  إِن ن

ِينَ ٱلََعَ  ِۡلَنا َما ََل َطاقََة نَلَا بِهِ  اِمن َقۡبلَِنا  حَۡربذنَ  َّلذ نَلَا  ۡغفِرۡ ٱَعنذا وَ  ۡعُف ٱوَ  ۖۦٓ َوََل َُتَم 
ََٰنا فَ  حۡرَۡۡحَۡنا   ٱوَ  نَت َمۡولَى

َ
نَاٱأ ِۚ ٱلََعَ  نُُصۡ َٰفِرِينَ ٱ ۡلَقۡو  .[186]ارقبلة:  ﴾لَۡك

و پرس  هر )و مورد مؤاخذیم، ما را )بدان( مگیخطا رفت ها بیم یردکپروردگارا! اگر ما فراموش »

 ه)ب هکف دشوار( را بر )دوش( ما مگذار آن چنان یالکن )تی(، پروردگارا! بار سنگهو جو قرار مد

 هکرا  هروردگارا! آنچ. پیش از ما بودند گذاشتیپ هک یسانکان( بر )دوش( یو طغ هخاطر گنا

ا گرفتار مساز( و از ما درگذر و )قلم عفو ها و محنتهبال هن )و ما را بکم بر ما بار میآن را ندار یارای

ت ی، پس ما را بر جمعیاور و سرور مائی. تو یما رحم فرما هو ب یش( و ما را ببخشاکانمان هبر گنا

 .1«روز گردانیافران پک

 ِعمرانآل ۀسور

نَت ﴿ -1
َ
نَك حۡرَۡۡحًَة  إِنذَك أ ُ حَۡربذَنا ََل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن دلذ

اُب ٱ  .[8]آل رمعان:  ﴾٨لۡوَهذ

ما را )حالوت  هک( منحرف مگردان بعد از آن و ایمان حق هما را )از را یاهپروردگارا! دل»

ن. کما عطاء  هب ی، و از جانب خود رحمتیاهنمود نمودهقت( ریحق یسو هو ب هچشاندت یداه

 .2«تو یشگر توئیگمان بخشایب

َ ٱ إِنذ  فِيهِ   حَۡريَۡب  َلذ  ِۡلَۡوم   نلذاِس ٱحَۡربذنَا  إِنذَك َجامُِع ﴿ -12  .[1رمعان:]آل ﴾٩لۡمِيَعادَ ٱََل ُُيۡلُِف  ّللذ

مگان را در هرد )تا ک یهست جمع خوایدر آن ن یدیترد هک یپروردگارا! تو مردمان را در روز»

 .«ندکینم هگمان خدا خالف وعدیو( ب یاهداد هن امر وعدیو بد یهارشان پاداش دکبرابر 
ان بر حق بودن و بر حق هخوا همیشه هاین دو دعای مذکو، دعای خردمندانیست ک

 یچ شکی در روز رستاخیز ندارند.هماندند و 

                                                           

 فرماید:در روایتی صحیح می هبقر همبارک هآخر سور هدو آی هدر زمین ج خدا پیامبر -1

ر هرا بخواند وی را )از  هبقر هآخر سور هر کس دوآیه» «من قرأ باآلیتنی من آخر سورة ابلقرة یف یللة َكَفتَاه» - 

 .«کندچیزی( کفایت می
 .(1118-1111( / مسلم )ش5212و5221و1228)صحیح(: بخاری )ش 

 .728 – 1/722نک: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  هروایات بیشتر در این زمین هدهت مشاهج 

 .51عبداللطیف، أوضح التفاسیر، ص ابن -2
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َنا  َءاَمنذا فَ حَۡربذَنا  ﴿ -11  .[16]آل رمعان:  ﴾نلذاحۡرِ ٱنَلَا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱإِنذ

دور  هان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش )دوزخ( بهم، پس گنایاهمان آوردیپرودگارا! ما ا»

 .«دار
یز از ایمان گشت هاست ک یسانک این دعای ای همین ایمان را واسطهو  هدل آنان لبر

د و از آتش دوزخ ها را مورد عفو خود قرار دهخداوند آن هکنند کبین خود و پروردگارشان می

 ایی یابند.هر

ن تََشا ُء َوتُعِزُّ  لُۡملَۡك ٱَمن تََشا ُء َوتزَنُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِِت  لُۡملِۡك ٱَمَٰلَِك  للذُهمذ ٱقُِل ﴿ -10 مِمذ
ۖٓ بِيَِدَك  ۖٓ ٱَمن تََشا ُء َوتُِذلُّ َمن تََشا ُء ء   ۡۡلَرۡيُ ِ ََشۡ

َٰ ُك  َۡل ٱتُولُِج  ٢٦قَِدير   إِنذَك لََعَ ِِف  ۡلذ
ِۡل  ٱِِف  نلذَهاحۡرَ ٱَوتُولُِج  نلذَهاحۡرِ ٱ رُِج  ۡلذ

رُِج  لَۡمي ِِت ٱِمَن  لَۡحذ ٱَوُُتۡ
ۖٓ ٱمَِن  لَۡمي َِت ٱَوُُتۡ  لَۡح ِ

ُء بَِغرۡيِ ِاَساب  
 .[10-16]آل رمعان:  ﴾٢٧َوتَۡرُزُق َمن تََشا 

 هرکه و از یبخشیم یومت و دارائکح یهرا بخوا هرکه ز از آن تو! تویچ همه یبگو: پروردگارا! ا»

پس م یومت و دارائکح یهبخوا ت و قدرت م یهس را بخواکر ه، و یریگیرا باز
 
س را کرهو  یهدیعز

از( شب را جزو  ی. )بخشیتوانائ یزیر چهگمان تو بر یدر دست تو است و ب ی، خوبیداریخوار م یهبخوا

از( روز را جزو شب  یگردند( و )بخشیا دراز مهو روز هوتاکا هن سبب شبی)و بد یگردانیروز م

، و هرا از زند هو مرد یآورید میپد هرا از مرد هشوند( و زندیا دراز مهو شب هوتاکا ه)و لذا روز یگردانیم

 .1«یبخشیم یبدون حساب روز یهبخوا هکس کر ه هب

حۡر  ﴿ -12 ِ إِّن ِ نََذحۡۡرُت لََك َما ِِف َبۡطِِن ُُمَرذ ِ    َفتََقبذۡل  احَۡرب  نَت  إِنذَك  ِمِن 
َ
ِميعُ ٱ أ  ﴾ۡلَعلِيمُ ٱ لسذ

 .[55]آل رمعان: 

تو شنوا  هکر یپس )آن را( از من بپذ .ردمکنذر تو  هم دارم خالصانکرا در ش هپروردگارا! من آنچ»

 .«یو دانائ
قِدس کرد و نمادی  همسر ِعمران است کهاین دعای 

 
فرزندش را نذر خدمت بیت الم

انجام  هانسان باید عبادتش را فقط و فقط برای خداوند عظیم و خاشعان هاز این است ک

 د و از پروردگارش درخواست پذیرش کردارش را بنماید.هد

11- ﴿ ِ ِيذة  حَۡرب  نَك ُذحۡر  ُ ۖٓ  َهۡب ِِل مِن دلذ ََع ءِ ٱ َسِميعُ  إِنذَك  َطي َِبًة  .[58]آل رمعان:  ﴾دلُّ

 .«یدعائ ۀگمان تو شنوندیمن عطاء فرما، ب هش بیاز جانب خو یاهستیفرزند شا روردگارا!پ»

                                                           
یر المقباس من تفسیر ابن عباس، ص ابن : نک -1 اس، تنو

 
 .51عب



 12  ای قرآنیهفصل اول: دعا

ت خدا را در حق مر همهآن  ÷ایرکز هنگامی که
 
الم( ه)علیمیمرحمت و محب

 
االس

دعای مذکور را  رد وکآسمان  یسو هپا خاست و رو ب هب هدر عبادتگا هخاشعاند، ید

مید نبود و  هکران اللمسرش نازا بود از رحمت بیهپیر و  هخواند و با وجود اینک
ُ
ناا

رحمت خدا  هشنود مطرح کرد و چشم امید با را میهدعا هاش را با کسی کهخواست

 .1دبست و خداوند نیز دعایش را اجابت فرمو

نَزلَۡت وَ ﴿ -15
َ
َبۡعَناٱحَۡربذَنا  َءاَمنذا بَِما  أ َِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡكُتۡبَناٱفَ  لرذُسوَل ٱ تذ  ﴾٥٣لشذ

 .[55رمعان:]آل

م، پس ما را از یاهنمود یرویغمبر پیم و از پیاهمان آوردیا یاهنازل فرمود هگارا! ما بدانچدپرور»

 .«سیغمبر( بنویغ پیان )بر تبلهگوا ۀزمر
یون عیسی  هبا این دعا اعالم تسلیم شدن ب هباشد کمی ÷این دعای حوار

 اش را اعالم نمودند.هو پیروی از فرستاد أفرامین خداوند

ۡقَداَمَنا وَ  ۡغفِرۡ ٱحَۡربذَنا ﴿ -11
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
اَفَنا ِِف  أ نَاٱنَلَا ُذنُوَبَنا ِإَوَۡسَ ِۚ ٱلََعَ  نُُصۡ  ۡلَقۡو

َٰفِرِينَ ٱ  .[170]آل رمعان:  ﴾ۡلَك

و  یمان صرف نظر فرمایاهیا و تندروهیروهادیو از ز یانمان را ببخشاهپروردگارا! گنا»

 .«روز بگردانیافران پک همان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گرویاهگام
رگز و در هکردند و اد شرکت میهدر کارزار و ج †پیامبران همراه هب همردان خدایی ک

ی در ه
 
بونی بهو ناراحتی اهسختییچ حالی حت دادند، نمی هخود را ها سستی و ضعف و ز

 .2خواندندمی هاین دعا را خاشعان هپیوست

ُ ٱ َاۡسبَُنا﴿ -17  .[105]آل رمعان:  ﴾لَۡوكِيُل ٱَونِۡعَم  ّللذ

پرست است ین حامیترهخدا ما را بس و او ب»  .«و سر
 شما  مؤمنان همردمان ب هک یسانکاین ذکر جوابیست برای 

 
گفتند: مردمان بر ضد

راسشان ه هب یمید و بیدهن تیچن ید؛ ولیشان بترسیاند، پس از اهم آمدهگر فرایدیکگرد 

 ین حامیترهشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بیمان ایبر ا سکبرع هکنداخت؛ بلین

پرست است.  .3ذکر روبرو شدن با دشمن و صاحب قدرت است مچنین اینه و سر

                                                           

 بعد. هب 1/15: قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، نک -1

یل،نک -2 یل فی معانی التنز  .227و  1/221: خازن، لباب التأو

 .(1512صحیح(: بخاری )ش) -3
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حَۡربذنَا  إِنذَك َمن تُۡدِخِل  ١٩١نلذاحۡرِ ٱ َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَحََٰنَك  حَۡربذَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطل  ﴿ -18
ۡخَزۡيَتهُ  نلذاحۡرَ ٱ

َ
نَصاحۡر   ۖۥٓ َفَقۡد أ

َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِي ا ُيَنادِي  ١٩٢َوَما لِلظذ بذَنا  إِنذ حۡرذ

ۡن َءاِمُنوا  بَِرب ُِكۡم َف 
َ
يَمَِٰن أ ِ  ۡغفِرۡ ٱاَمنذا  حَۡربذَنا فَ لِۡۡلِ ِۡر َعنذا َسي  اتَِنا نَلَا ُذنُوَبَنا َوَكف 
َنا َمَع  بَۡراحۡرِ ٱَوتَوَفذ

َ
َۚ حَۡربذَنا وَ  ١٩٣ۡل زِنَا يَۡو

َٰ حۡرُُسلَِك َوََل ُُتۡ َنا لََعَ  ۡلقَِيََٰمةِ  ٱَءاتَِنا َما وََعدتذ
 .[117-111]آل رمعان:  ﴾١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنذَك ََل ُُتۡلُِف 

 یاهدیافریو عبث ن هودهیائنات( را بکشگفت  هن )دستگایا !پروردگارا»
 
، پس ما را کیو پا ه؛ تو منز

 هخاطر اعمال زشتش( ب هرا )ب هرکه گمان تویب !پروردگارامحفوظ دار. از عذاب آتش )دوزخ( 

اران را کاند و( ستمهردکگران ستم ینان بر خود و دی. و )ایاهردکخوار و زبونش  یراست ه، بیآتش درآر

د پسر عبدالل یعنید، ی)بزرگوار توح یپروردگارا! ما از مناد ست. ین یاوری
 
)مردم  هکم یدی( شنهمحم

  یم )و ندایمان آوردیخواند و ما ایپروردگارشان م همان بیا هب را(
 
 هکنون کم. ایگفت یکاو را لب

ان یکمان را بپوشان و ما را با نیاهیامرز و بدیانمان را به( پروردگارا! گناسبب ایمانمان هب ن استیچن

ما  هاز آنان( ب یرویو پشان یق ایپاداش تصد هغمبران خود )و بیبر پ هکرا  هپروردگارا! آنچ ران. یبم

ز ما را )با ین، و در روز رستاخکما عطاء  ها و نعمت آخرت( بیدن یروزیل: پی)از قب ،یاهداد هوعد

 .«ردک یهنخوا هگمان تو خلف وعدیدوزخ( خوار و زبون مگردان. ب هدرآوردن ب
بارمناجات مشغولند و  هب شانیاهلوهو بر پ هو نشست هستادیاخردمندان   ۀدر

 ۀو نقش شندیاندین میو زم اهآسمان زیز و اسرارآمیانگهرهدل ز ویانگشگفت شنیآفر

با و ساختار ح بان حال و قال  هزد، و بیانگیدر آنان برم یآن، شور و غوغائ یرتزایدلر این ز

 .1کنندمی ها را زمزمهدعا

 

 نساء ۀسور

ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذهِ ﴿ -11
َ
الِمِ ٱ لَۡقۡريَةِ ٱحَۡربذَنا  أ ۡهلَُها وَ  لظذ

َ
نَك َوِۡل    ۡجَعلٱأ ُ َا مِن دلذ  ۡجَعلَوٱ انلذ

 َ نَك نَِصرًيا انلذ ُ  .[05]ااسنلء:  ﴾ِمن دلذ

                                                           

 هوقتی برای ت ج خدا پیامبر -1
 
-می ششدند با دستانش بر صورتد و راز و نیاز با پروردگار بیدار میج

آبی سوی مشک  هخواندند و بعد بآل ِعمران را می هآخر سور هآی هکشیدند تا خوابش بپرد سپس د

یزان بود می هک یی نیک وآو  گرفتند.کامل می رفتند و از آن وضو

  .1801و1805( / مسلم )ش1118و110و182)صحیح(: بخاری )ش 

 باشد. مستحب می نگام بیدار شدن از خوابه هآی هاین دخواندن با این وصف  
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با شرک و آزار مؤمنان و منعشان از  ه)کنان آن کسا هک یاریر و دهن شیپروردگارا! ما را از ا»

پرست و حماکستم( هالل بندگی د آور، و از یما پد یبرا یتگریارند خارج ساز، و از جانب خود سر

 .«(اندهند و از دست ظالمان برک یاری)تا ما را  همان قرار بدیبرا یاوریخود  یسو
ظلم حاکمان و  هاست ک یاهچاریو ب هان درماندکودکمردان و زنان و این دعای 

 .1دهدتک قرار میهو مورد  ها را آزار دادهمزدورانشان آن

 همائد ۀسور

ِِخ  فَ ﴿ -02
َ
ۡملُِك إَِلذ َنۡفِِس َوأ

َ
ِ إِّن ِ ََل  أ ِۚ ٱبَۡيَنَنا َوبَۡيَ  ۡفُرۡق ٱحَۡرب  ]ااملدئة:  ﴾ۡلَفَِٰسقِيَ ٱ لَۡقۡو

15]. 

)با  ،هشیپن قوم ستمیان من و ای؛ مارون( را دارمهار خود و برادرم )یا اختهمن تنروردگارا! پ»

 .«نک یخود( داور یعدالت خداوند
خدا استنکاف کردند و حاضر نشدند  هافراد فاسق از پیکار در را هدر حالی ک ÷موسی

س وارد شوند، این ندا را در بارگا هب
 
 تواندر مسلمانی میهکرد.  هی زمزمهال هسرزمین مقد

ِۚ ٱبَۡيَنَنا َوَبۡيَ  ۡفُرۡق ٱفَ ﴿ با ابراز  .ان قضاوت بین خود و افراد فاسق باشدهخوا ﴾ۡلَفَِٰسقِيَ ٱ ۡلَقۡو

َِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡكُتۡبَناٱحَۡربذَنا  َءاَمنذا فَ ﴿ -01  .[85]ااملدئة:  ﴾لشذ

م یمان داری( ایات قرآنین آیو بد یآسمان یاهتابک ۀمهغمبران تو و یتو و پ هپروردگارا! )ب»

د ۀپس ما را از زمر
 
ت محم

 
 .«زند( بشمار آوریان )بر مردم در روز رستاخه( گواهک ی)ام
افت یبر اثر شناخت حق و در و هایمان آورد هنازل شد ج بر پیامبر هآنچر همؤمنان بر 

 .2خوانندو این دعا را می هشدشوق  کپر از اش هک ینیبیقت، چشمانشان را میحق

نزِۡل َعلَۡيَنا َما ئَِدة   للذُهمذ ٱ﴿ -00
َ
ِنَ  حَۡربذَنا  أ َما ءِ ٱ م  نِلَا اتَُكوُن نَلَا ِعيد   لسذ وذ

َ
ِ  َوَءاِخرِنَا ل 

ِنَكۖٓ  َوَءايَة   نَت َخرۡيُ  حۡۡرزُۡقَناَوٱ م 
َ
َٰزِقِيَ ٱَوأ  .[117]ااملدئة:  ﴾لرذ

م یبرا یاز آسمان فرو فرست تا )روز نزول آن( جشن یپروردگارا! خوان»
 
ن و یما )مؤمناِن( متقد

ری)د
 
ت من( باشد. و ما را )ن یاهن شود و معجزیگر مؤمناِن( متأخ

 
قط ف هاز جانب تو )بر صدق نبو

 .«یندگانهدین روزیترهبرسان، و تو ب ی( روزهشیمه هکامروز، بل
                                                           

 .127-1/122: آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، نک -1

َِٰهِدينَ ٱ﴿ از منظور -2 خداوند حق است و  هاند کهندهی دهادت و گواهش هک هستند کهکسانی  ﴾لشذ

 
 
نک:  ستند.ه هگوا د وهای  دیگر شاهبر امت هحق است و یا منظور امتی است ک هت پیامبرش بنبو

یل،  یل وأسرار التأو  .0/121بیضاوی، أنوار التنز
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یون برای نزول سفر ÷عیسی ای از آسمان این دعا را هدر جواب درخواست حوار

نَت َخرۡيُ  حۡۡرزُۡقَناَوٱ﴿ با ابراز تواندر مسلمانی میهخواند. 
َ
َٰزِقِيَ ٱَوأ از رازق خود درخواست » ﴾لرذ

 .1«رزق نماید

 أعراف ۀسور

نُفَسَنا ِإَون لذۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرَۡۡحَۡنا نَلَُكوَننذ ِمَن ﴿ -02
َ
 ﴾لَۡخَِِٰسِينَ ٱحَۡربذَنا َظلَۡمَنا  أ

 .[15]األرعاف: 

 ینکو بر ما رحم ن یم و اگر ما را نبخشیاهردکشتن ستم یاز تو( بر خو یپروردگارا! ما )با نافرمان»

 .«م بودیهاران خواکانیاز ز
شدند با این کلمات طلب غفرت نمودند و  هشت راندهاز ب هآدم و حوا بعد از اینک

 ا را مشمول رحم و مغفرت خود قرار داد.هخداوند با فضل و کرم آن

ِۚ ٱحَۡربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا َمَع ﴿ -01 َٰلِِميَ ٱ لَۡقۡو  .[70]األرعاف:  ﴾لظذ

 .«مگردان همراهستمگر  هپروردگارا! ما را با گرو»
 ا و دوزخیانهمانعی بین آن) شان در أعرافچشمان هک یگامنهشتیان هب

 
 ه( متوج

-این دعا را می راس آتش دوزخهاز  ،نندیبرا میاست آن  یدنیناد هآنچ و دنشویان میدوزخ

ر مؤمنی است تا در این دنیا آن را بخواند تا در قیامت از این های برای هاسو هخوانند ک

 .2شود هی با دوزخیان( بیمهمراهمصیبت )

ِ  ۡفَتحۡ ٱ حَۡربذَنا﴿ -05 نَت َخرۡيُ  ۡۡلَق ِ ٱبَۡيَنَنا َوبَۡيَ قَۡوِمَنا ب
َ
 .[81]األرعاف:  ﴾ۡلَفَٰتِِحيَ ٱَوأ

یِن داورانیترهن و تو بک یحق داور هان ما و قوم ما بیم !پروردگارا»
3». 

 این دعای 
ُ
 م
 
 یِحق

ُ
  هبر علی صِلحِن م

ُ
ِطلم
ْ
 یب

ُ
 باشد.د میفِس ِن م

ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡب  ﴿ -01
َ
َنا احَۡربذَنا  أ  .[116]األرعاف:  ﴾ُمۡسلِِميَ  َوتَوَفذ

 .«رانیما مرحمت فرما و ما را مسلمان بم هم بیپروردگارا! صبر عظ»
نَا   إَِۡلَۡك  ُتۡبُت  ُسۡبَحََٰنَك ﴿ -07

َ
ُل  َوأ وذ

َ
 .[175]األرعاف:  ﴾لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ أ

                                                           

 » هدعا نمادی از اقرار ب این -1
 
ر کس هرازق است و  هفقط و فقط الل هچرا ک ؛است «تتوحید رازقی

 
 
م نباید کرد. در واقع هنفی اسباب  هگرچ هرفت ههبیرا هت باسباب را رازق خود بداند در توحید رازقی

 انحصاری بر اسباب شرک. هنفی اسباب کفر است و تکی

 .1/018فاسیر، ر، منتخب التهاز علمای أز یهگرو -2

یل القرآن، طبری -3  .10/012، جامع البیان فی تأو
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 پروردگارا! »
 
عظمت و  هِن مؤمنان ) بیگردم و من نخستیتو برم یسو همن ب .یهتو منز

 .«ستمهن زمان( یزدان در ایجالل 
 هوک هشتن بیپروردگارش خو هک ینگامهخواستار دیدن خداوند شد و  ÷موسی

بکم هنمود، آن را در وش آمدن این ندا هو بعد از ب دین گردیوش و نقش زمهیب ید و موسیو

 .1ی سر دادهال هرا از بارگا

 .[171]األرعاف:  ﴾ۡلَخَِِٰسِينَ ٱلَئِن لذۡم يَرَۡۡحَۡنا حَۡربَُّنا َوَيۡغفِۡر نَلَا نَلَُكوَننذ ِمَن ﴿ -08

 .«م بودیهاران خواکانیگمان از زیامرزد، بیند و ما را نکاگر پروردگارمان بر ما رحم ن»
مان و سرگردان یپش هک ینگامه پرستی،هگوسال هانحراف ببعد از  ÷قوم موسی

 این دعا را خواندند. اندهگشت هگمرا هکشدند و دانستند 

01- ﴿ ِ حۡرَۡاُم  ۡغفِرۡ ٱحَۡرب 
َ
نَت أ

َ
ۡدِخۡلَنا ِِف حۡرَۡۡحَتَِكۖٓ َوأ

َ
ِِخ َوأ

َ
َِٰۡحِيَ ٱِِل َوِل  .[151]األرعاف:  ﴾لرذ

شتن ین و )ما را لطف خوکرحمت خود داخل  هو ما را ب یپروردگارا! بر من و برادرم ببخشا»

بانان مهم ۀمه( تو از هکن. چرا کشامل  بانترهر  .«یر
در امر  ÷ارونهو قصور احتمالی  ÷ارونهبخاطر رفتارش با برادرش  ÷موسی

یرا بعد از انحراف بنی اسرائیل، موسی  أجانشینی وی از خداوند طلب مغفرت کرد؛ ز

ر دید و وی را ب ِ
 
 شدت شماتت کرد. هبرادرش را مقص

ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ﴿ -22
َ
ََٰيۖٓ أ ِن َقۡبُل ِإَويذ ۡهلَۡكَتُهم م 

َ
ِ لَۡو ِشۡئَت أ َفَها ءُ ٱحَۡرب  ِمنذا ۖٓ إِۡن ِِهَ  لسُّ

نَت َوِۡلَُّنا فَ إَِلذ فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تَشَ 
َ
ۖٓ أ ۖٓ ٱنَلَا وَ  ۡغفِرۡ ٱا ُء َوَتۡهِدي َمن تََشا ُء  حۡرَۡۡحَۡنا

نَت َخرۡيُ 
َ
ِ  ۡكُتۡب ٱ۞وَ  ١٥٥لَۡغَٰفِرِينَ ٱَوأ ۡنَياٱنَلَا ِِف َهَِٰذه إِنذا  ٓأۡلِخَرةِ ٱَاَسَنة  َوِف  دلُّ

 .[156-155]األرعاف:  ﴾ُهۡدنَا  إَِۡلَۡك 

 ها ما را بی. آینک کالهز ین نیش از ایآنان و مرا پ یتوانستیم یخواستیپروردگارا! اگر م»

 هکست ین یگریز دیش تو چین جز آزمای؟ ایسازیم کالهاند هردکخردان ما یب هک یارکسبب 

 بدان یهس را بخواکر هسبب آن  هب
 
)و  یهس را بخواکر ه، و یسازیم ه( گمرای)و مستحق

پرسینکیت میداه( یبدان هستیشا  ؛یما رحم فرما هو ب ی. پس بر ما ببخشایستهت ما . تو سر

                                                           

یرا انبیاء هبخاطر گنا ÷موسی هتوب درخواست -1 بدون  اش بخاطر سؤاِل همعصومند وتوب †نبود؛ ز

یست بخاطر ایمان و باور کمی هو خود را در عصری ک ،اذن بود جالل و عظمت باری تعالی  هب هز

ر، منتخب التفاسیر، هی از علمای أزهاد. نک: گروهی اسرائیل نام نداشت اولین مؤمن در بین بن

یل القرآن، 1/018  .112-12/12؛ طبری، جامع البیان فی تأو
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ر  یکی( نیاهنعمت و یا )زندگیا و آن دنین دنیما در ا یو برا .ین آمرزندگانیترهتو ب هکچرا 
 
مقر

 .«میاهردکتو بازگشت  یسو هم و( بیاهنمود هوبتما ) هکچرا  ؛دار
 یپرستهگوسال ارکا ی، ها وقوع زلزلیت، یرؤ یجاهنابدر برابر اعمال  ÷موسی

 .1قومش این دعا را خواند

ُ ٱإِنذ َوَيِّۧـِل ﴿ -21 ِيٱ ّللذ َل  َّلذ َٰلِِحيَ ٱَوُهَو َيَتَوَّلذ  لِۡكَتََٰبۖٓ ٱنَزذ  .[116]األرعاف:  ﴾١٩٦لصذ

پرست من خدائیب» است، و او  هردکتاب )قرآن را بر من( نازل کن یا هکاست  یگمان سر

پرست یاریرا  هستیبندگان شا هکاست   . «ندکیم یو سر
دان در برابر غیر خدا

 
فقط  هدارند کند و ابراز میهدا این دعا را سر میهمؤمنان و موح

پرست و یاری د هالل  است. هندهسر

 هتوب ۀسور

ُ ٱَاۡسبُنَا ﴿ -20 ُ ٱَسيُۡؤتِينَا  ّللذ ا  إَِِل  ۥ  َوحۡرَُسوُلُ  ۦمِن فَۡضلِهِ  ّللذ ِ ٱإِنذ : ﴾َرَِٰغبُونَ  ّللذ

 

ة
ب 
 .[51]اوتل

ش از یغمبرش )بید و پهدیما م هاست و خداوند از فضل و احسان خود ب هخدا ما را بسند»

 .«میجوئیخدا را م یا رضاهند، و( ما تنکیما عطاء م هن بار بیاست ا هما داد هب هآنچ
خشنودند و عطای  أتقدیر و قسمت خداوند هب هاین دعا و ندای افرادیست ک

 .2دانندرا در اموال برای خود کافی می ج و رسول أخدا

ُ ٱَاۡسِِبَ ﴿ -22 ُۡتۖٓ وَُهَو حۡرَبُّ  ّللذ ََٰه إَِلذ ُهَوۖٓ َعلَيۡهِ تََوَّكذ :  ﴾ۡلَعِظيمِ ٱ لَۡعرِۡش ٱََل  إَِل

 

ة
ب 
 .[111]اوتل

م را یاهارکام و هاو دلبست هست. بین حق( ه)ب یاست. جز او معبود هو بسند یافکخدا مرا »

 .«( استو قیامت وت آسمانکان و ملهبزرگ )ج یهام، و او صاحب پادشاهردکبدو واگذار 
-کردند این دعا را میمردم از پذیرش دعوتش وی را انکار می هدر حالی ک ج پیامبر

داند کافی میای مردم ها و دشمنیهانکار ۀمهرا با  أخواندند و با این حال و وصف خداوند

ل می
 
را صبح و ذکر ن یس اکره ج پیغمبر عظیم الشأن ۀکند. بر اساس فرمودو بر وی توک

 .3ندکىت میفاکا و آخرتش را یم دنهامور م أفت بار بخواند خداوندهشام 

س ۀسور
ُ
 یون

                                                           
 البیان فی مقاصد القرآن، نک -1

ُ
وجی بخاری، فتح

  
 .21-5/01:  ِقن

 .5/201مان، ه: نک -2

 .(71)ش ةصحیح(: ابن السنی، عمل الیوم واللیل) -3
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َُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحََٰنَك ﴿ -21 َُٰهمۡ  َوَءاِخرُ  َوََتِيذُتُهۡم فِيَها َسَلَٰم    للذُهمذ ٱَدۡعَوى نِ  َدۡعَوى
َ
 ۡۡلَۡمدُ ٱ أ

 ِ ِ حَۡرب   .[10:سن: وی] ﴾١٠ۡلَعَٰلَِميَ ٱّلِلذ

  یشت دعاهدر ب»
 
گر( یمده هو سالم آنان در آن )خطاب ب یهمؤمنان: پروردگارا! تو منز

 .«باشدیم ،ان را سزا استیانهجر و سپاس پروردگار کو ختم دعا و گفتارشان: ش .درودتان باد
باشد. یعنی؛ ای برای این دنیا نیز میهاسو هشت است کهاین دعای مؤمنان در ب

 .1مدیگره هو درود و سالم ب أتسبیح و شکرگزاری از خداوند

ِ ٱلََعَ ﴿ -25 َۡنا حَۡربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا فِۡتَنة   ّللذ ِۚ  تََوَّكذ َٰلِِميَ ٱ ل ِۡلَقۡو بِرَۡۡحَتَِك ِمَن  َوَن َِنا ٨٥لظذ
ِۚ ٱ َٰفِرِينَ ٱ ۡلَقۡو  .[86-85:سن: وی] ﴾٨٦ۡلَك

بال و  ار )و آماجک( آزمون مردمان ستمۀلیم و بس. پروردگارا! ما را )وسینکیل مکبر خدا تو»

 .«هافر نجات بدکو ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان . ردار( مسازکافران بدکآزار 
َٰلِِهۡم وَ  ۡطِمۡس ٱحَۡربذَنا ﴿ -21 ۡمَو

َ
َٰٓ أ َٰ يََرُوا   ۡشُددۡ ٱلََعَ َٰ قُلُوبِِهۡم فََل يُۡؤِمُنوا  َاَّتذ  ۡلَعَذاَب ٱلََعَ

ِۡلمَ ٱ
َ
 .[88:سن: وی] ﴾ۡل

اورند یمان نین، تا اکم کشان )بند قسوت را( محیاهپروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دل»

گر ید یمانیو پش هآن وقت توب هکند )یتار آ)دوزخ( گرف کعذاب دردنا هب هک همگر آن گا

 .«(ندارد یسود
و  یتوزهنکی هفرعون و جنودش در موقعی است ک هارون بر علیهاین دعای موسی و 

در  هب هتوب ِّهاز راخدا را  بندگانبود و با دارائی خود  هغایت رسید ها بهآن ت و آزاریاذ

توان ا را مستجاب کرد. این دعا را میهآنردند و خداوند دعای کیشان مهند و گمرادبریم

ِد طغیانگِر ظالمی خواند که هبر علی
 
 .2اش نیستهتوب هامیدی ب هر کافر متمر

 وده ۀسور

                                                           

ین،  هب هر نقص و بدیست. کهاز  أخداوند هدعایی برای تنزی ﴾للذُهمذ ٱُسۡبَحََٰنَك ﴿ -1 قول برخی مفسر

یافت نعمت ابراز میهشتیان در هب یند:دارند و در آخر آن مینگام در ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ﴿ گو ِ حۡرَب  ّلِلذ
باری تعالی تقدیس و تسبیح  هشتیان نیز بهب ها نمادی از آن است کهاین دعا ﴾٢ۡلَعَٰلَِميَ ٱ

یل فی معانی ایش وی را تسبیح و تحمید میهمشغولند و برای اکرام و نعمت یند. خازن، لباب التأو گو

یل،   .0/122التنز

یم الرحمن فی تفسیر کالم المنان، ص سعدی -2  .207، تیسیر الکر
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ۡس ﴿ -27
َ
ۡن أ
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِّن ِ  أ  َوتَرَۡۡحِِۡن   ِِل  َتۡغفِرۡ  ِإَوَلذ  ِعۡلم ۖٓ  ۦلََك َما لَۡيَس ِِل بِهِ حَۡرب 

ُكن
َ
ِنَ  أ  [70]هود:  ﴾ۡلَخَِِٰسِينَ ٱ م 

دارم. یتو م هشتن را در پناینباشم، خو هبدان آگا هکم هرا از تو بخوا یزیچ هکن یروردگارا! از اپ»

 .«م بودهاران خواکانیاز ز یمن رحم ننمائ هو ب یاگر بر من نبخشائ
وی  هش در مورد پسرش گردید کهاشتبا همتوج هاست بعد از اینک ÷این دعای نوح 

 های است کهاین دعا اسو .1ی برایش شدهان رحمت الهرا از خاندان خود خواند و خوا

 ببرد. هپنا أخداوند هانسان از طلب نادرست و ناروا ب

28- ﴿ ِ  ب
ِ  ٱَوَما تَۡوفِيِِق  إَِلذ نِيُب  ّللذ

ُ
ُۡت ِإَوَۡلۡهِ أ  .[88]هود:  ﴾َعلَۡيهِ تََوَّكذ

ست. ی( خدا نیاری( جز با )یو زدودن ناحق و بد یکیحق و ن هدن بیم )در رسهق من یو توف»

 .«گردمیاو برم یسو هنم و فقط بکیل مکا بر او توهتن
قدرت  ۀچیز را در قبض همه هقومش است ک هدر خطاب ب ÷این ندای شعیب

داند و می أهتوفیق الل هحق و حقیقت را فقط ب هب هداند و توفیق اصابی میهال

ل و بازگشتش را فقط متوج
 
 .2کندباری تعالی می هتوک

ف ۀسور
ُ
 یوس

21- ﴿ ِ ۡجنُ ٱحَۡرب  ِ ا يَۡدُعونَِِن  إَِۡلۡهِ  لس  َابُّ إَِِلذ ِممذ
َ
 .[55:فس: وی] ﴾أ

 .«خوانندیمرا بدان فرا م هکاست  یزیندتر از آن چیمن خوشا یپروردگارا! زندان برا»
مرا بدان  هگفت: از آنچ ه. بلکخوانیدمرا بدان می هنگفت: از آنچ ÷یوسف

 زنان در این فراخوان، چمی
ِ
یرا جمع ا، مشترک و ههو نگا اهحرکت با هبا گفتار و چ هخوانند؛ ز

 هد و عاجزانهخواکند و از او یاری و مدد میخدا می هبرو  ÷مآوا بودند. یوسفه

انداختن دام هبرای ب هی زنان را از او برگرداند کاهتالش أیزدان هکند کدرخواست می

                                                           

د و نافرمانی خداوند ÷نوح هالبت -1
 
یف در  أرا نکرد. خداوند أدر خواندن این دعا تمر تعبیری ظر

پسر نوح در  هدر حالی ک». ﴾َوََكَن ِِف َمۡعزِل  ﴿ دارد و آنای در مورد پسر نوح بیان میهمعترض هجمل

بود پسرش را از کفار دور سازد و وی نیز عزلت  هتوانست هک ÷نوح .«مکانی دور و جدای از کافران بود

، ÷نوح همؤمنان است و بدین خاطر بود ک هوی از زمر هبود ک هپدر وانمود کرد هبود، چنین ب هکرد
ی در صورت استنکافش از خداوند

 
برایش طلب دعا نمود.  أوی را برای سوار شدن دعوت کرد و حت

 . 118و  1/17خالدی، القصص القرآنی، 

یل، نسفی -2 یل وحقائق التأو  . 0/12، مدارک التنز
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مکر و نیرنگ و  همهای در برابر این هترسد در لحظمی هند؛ چراکهدوی از خود نشان می

یق و ترغیب پیاپی ب از آن بر خود  هچیزی دچار شود ک هضعیف گردد و ب هگنا هتشو

د و مؤمنی هو این ندای  .1دهد او را نجات دهخوامی أترسد، و با دعا و زاری از خدامی
 
ر موح

ین و منافقین ترجیح می ۀزندان را بر خواست هباشد کنیز می د و هدپلیِد مشرکین و کافر

 کند.درخواست کمک و نجات می أفقط از خدا

ُ ٱفَ ﴿ -12 ۖٓ فِظ  َخرۡيٌ َحَٰ  ّللذ حۡرَۡامُ  وَُهوَ  ا
َ
َِٰۡحِيَ ٱ أ  .[67:فس: وی] ﴾لرذ

بانان مهم یهمهدار است و از هن حافظ و نگیترهدا بخ» بانتر استهر  .«ر
م، فقط خدا، بلی هخوادارد: اگر مرحمتی و لطف برای خودم میابراز می ÷یعقوب

 ۀمهاست و از دار هن حافظ و نگیترهدا بخ»: هطلبم چکمک می هفقط خدا را ب

بانان مهم بانتر استهر  .2«ر

ِ قَۡد َءاتَۡيَتِِن ِمَن ﴿ -11 وِيِل  لُۡمۡلكِ ٱحَۡرب 
ۡ
َاادِيِث  ٱوََعلذۡمتَِِن ِمن تَأ

َ
َٰتِ ٱفَاِطَر  ۡل َمََٰو  لسذ

ۡرِض ٱوَ 
َ
نَت َوَِّل ِ  ۡل

َ
ۡنَياٱِِف  ۦأ ۡۡلِۡقِِن  اتََوفذِِن ُمۡسلِم   ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  دلُّ

َ
َٰلِِحيَ بِٱ َوأ  ﴾١٠١لصذ

 .[101:فس: وی]

ا هر خوابیو مرا از تعب یاهمن داد هومت بک( از حیبخش بزرگ هکپروردگارا! )سپاسگزارم »

پرست من در دنیو زم اهآسماندگار یآفر ی. ایاهساخت هآگا . مرا یستها و آخرت ین! تو سر

 .«صالحان ملحق گردان هران و بیمسلمان بم
آغوش پدر بزرگوارش  هایی از زندان و بازگشت بهبعد از ر ÷این دعای یوسف

 است. ÷یعقوب

 رعد ۀسور

ُۡت ِإَوَۡلۡهِ َمَتاِب ﴿ -10 ََٰه إَِلذ ُهَو َعلَۡيهِ تََوَّكذ ِ ََل  إَِل  .[50]ارلدع:  ﴾ُهَو حَۡرّب 

 هام، و بازگشت من بهردکل کست. بر او توین حق( همعبودی )ب. جز او و پروردگار من استا»

 .«او است یسو

 یمهإبرا ۀسور

                                                           

 . 2/1217، «فی ظالل القرآن» هقطب، ترجم سید -1

 . 1/21، مانه -2
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12- ﴿ ِ ن نذۡعبَُد  ۡجُنبِِۡن َوٱ اَءاِمن   ۡۡلَََلَ ٱَهََٰذا  ۡجَعۡل ٱِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم حَۡرب 
َ
َوَبِِنذ أ

َۚ ٱ ۡصَنا
َ
  ﴾٣٥ۡل

ه

 ]إربا
 

ی

 .[55م: 

 امن و  هکر )مهن شی( گفت: پروردگارا! اهعبک یم )پس از بنایهابرا هک هآنگا»
 
نام( را محل

 .«دارها دور نگاهگردان، و مرا و فرزندانم را از پرستش بت یامان
ۡضلَۡلَن َكثرِي  ﴿ -11

َ
ِ إِنذُهنذ أ ِنَ  احَۡرب  ِ  َوَمۡن َعَصاِّن فَإِنذَك  ۥَفَمن تَبَِعِِن فَإِنذهُ  نلذاِس  ٱ م  مِِن 

  ﴾٣٦حۡرذِايم   َغُفوحۡر  

ه

 ]إربا
 

ی

 .[56م: 

 ه)خداوندا! من مردمان را ب اند.هساخت هاز مردم را گمرا یاریا بسهن بتیپروردگارا! ا»

ند ک یس از من نافرمانکرهند، او از من است، و ک یرویاز من پ هرکه نم( پسکیدعوت م یتاپرستیک

بانهم ۀندیبخشا هکبر او ببخشا( تو  یهعذابش فرما و خوا یه، خوای)تو خود دان  .1«یر

ِيذَِّت بَِواٍد َغرۡيِ ذِي َزحۡۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك ﴿ -15 ۡسَكنُت ِمن ُذحۡر 
َ
بذَنا  إِّن ِ  أ ِۚ ٱحۡرذ حَۡربذنَا  لُۡمَحرذ

ةَ ٱِۡلُقِيُموا   لَوَٰ ۡف  ۡجَعۡل ٱفَ  لصذ
َ
ِنَ  َدة  أ َِن  حۡۡرزُۡقُهمٱَتۡهوِي  إَِۡلِۡهۡم وَ  نلذاِس ٱ م   ثلذَمَرَٰتِ ٱم 

  ﴾٣٧لََعلذُهۡم يَۡشُكُرونَ 

ه

 ]إربا
 

ی

 .[50م: 

ناِر ک، در یشت و زرعکن بدون یفرمان تو( در سرزم هاز فرزندانم را )ب یپروردگارا! من بعض»

 ی)تجاوز و ب هکتو،  ۀخان
 
ن یام، خداوندا تا اهونت دادکس یاه( آن را حرام ساختهنسبت ب یهتوج

پا هک ات( هارت خانیز یاز مردمان )برا یهگرو یاهدل هکن کدارند، پس چنان  ینماز را بر

 
 
ات تو با نماز و ی)از الطاف و عنا هکد یمند فرما، شاهرها بههویشان را از میآنان گردد و ا همتوج

 .«نندک یدعا( سپاگزار
ِ ٱحَۡربذَنا  إِنذَك َتۡعلَُم َما ُُنِِۡف َوَما ُنۡعلُِنۗۡ َوَما َُيَِۡفَٰ لََعَ ﴿ -11 ء   ّللذ ۡرِض ٱ ِِف  مِن ََشۡ

َ
َوََل  ۡل

َما ءِ ٱِِف    ﴾٣٨لسذ

ه

 ]إربا
 

ی

 .[58م: 

مصالح ما  هم )لذا بیسازیار مکآش هم و از آنچیداریان مهپن هاز آنچ یهپروردگارا! تو آگا»

 .«ماندینم ین و آسمان بر خدا مخفیز در زمیچ چیهد( و یار آک هما را ب هکن کو آن  یداناتر
17- ﴿ ِ ةِ ٱُمقِيَم  ۡجَعۡلِِن ٱحَۡرب  لَوَٰ ِيذَِّت  حَۡربذَنا َوَتَقبذۡل ُدََع ءِ  لصذ   ﴾٤٠َوِمن ُذحۡر 

ه

 ]إربا
 

ی

 .[70م: 

 .«ریش مرا بپذیاین. پروردگارا! دعا و نکاز فرزندان مرا نمازگزار  یسانکپروردگارا! مرا و »
ُۚ  ۡغفِرۡ ٱحَۡربذَنا ﴿ -18 َۚ َيُقو يذ َولِۡلُمۡؤِمنَِي يَۡو َٰدِلَ   ﴾٤١ۡۡلَِساُب ٱِِل َولَِو

ه

 ]إربا
 

ی

 .[71م: 

                                                           

بانی ابراهو م رحمت -1 الک هان هدر این حال خوا هنداد ک هوی اجاز هدر حال نافرمانی قومش ب ÷یمهر

 . 0/010و نابودی قومش شود. قطان، تفسیر القطان، 
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پا  هک یدر آن روز یامرز و ببخشایپروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ب» حساب بر

 .1«شودیم

 إسراء ۀسور

11- ﴿ ِ  .[17]اإلرساء:  ﴾اَكَما حَۡربذَياِّن َصغرِي   حۡرَۡۡحُۡهَماٱحۡرذب 

ضعف و  ه)ب کیوچکآنان در  هک همان گونهمرحمت فرما،  )والدینم( شانیپروردگارا! بد»

بکمن رحم  کیودک  .«ت و بزرگ نمودندیردند و( مرا تر
 هبرای والدینش دعا کند بلک هچگون هد کهدانسان آموزش می ها بهتن هن أخداوند

 ، بخواند.هانسان را تربیت و بزرگ نمود هر آن کس کها و هاین دعا را برای آن هک فرمایدامر می

                                                           

 هپذیرفت أهکافر بود و این عملکردش در نزد الل هبرای پدر خود در حالی دعا کرد ک ÷یمهابرا -2

ۡسَوةٌ َاَسَنة  ﴿: دنفرمایخداوند می، نشد
ُ
َٰهِيمَ  ِِف   قَۡد ََكنَۡت لَُكۡم أ ِينَ َوٱ إِبَۡر إِۡذ قَالُوا  لَِقۡوِمِهۡم  ۥ  َمَعهُ  َّلذ
ا َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ٱإِنذا بَُرَٰٓءُؤا  ِمنُكۡم َوِممذ  ۡلَعَدََٰوةُ ٱَكَفۡرنَا بُِكۡم َوَبَدا بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكُم  ّللذ

ِ  ۡۡلَۡغَضا ءُ ٱوَ   ب
َٰ تُۡؤِمُنوا  بًَدا َاَّتذ

َ
ِ ٱأ ۡملُِك لََك ِمَن  ۥ  وَۡاَدهُ  ّللذ

َ
ۡسَتۡغفَِرنذ لََك َوَما  أ

َ
بِيهِ َل

َ
َٰهِيَم ِل إَِلذ قَۡوَل إِبَۡر

ِ ٱ ء    ّللذ بذَنا ِمن ََشۡ َۡنا َعَلۡيَك  حۡرذ نَۡبَنا ِإَوَۡلَۡك  تََوَّكذ
َ
:  ﴾٤لَۡمِصريُ ٱ ِإَوَۡلَۡك  أ

 

ة

 

حن

 

می
م
ل

 .[7]ا

ید هیم و کسانی کهر و کردار( ابرا)رفتا»  قوم خود گفتند:  هب هک هبودند، الگوی خوبی برای شما است، بدانگا هبدو گرو

یم و در حق شما بیبغیر از خدا می هائی کهما از شما و از چیز یزانیم، و شما را قبول ندار اعتنائیم، و پرستید، بیزار و گر

ید و ایمان می هخدای یگان هب هاست، تا زمانی ک هشما پدیدار آمدمیشگی میان ما و هتوزی هدشمنانگی و کین آور

 هیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شما است( مگر سخنی کهپرستید.  )کردار و رفتار ابرایگانگی می هاو را ب

 برای تو طلب آمرزش می هیم بهابرا
ً
یچ کار هخدا  هکنم، و در عین حال برای تو در پیشگاپدر خود گفت: من قطعا

ل می هبدان اقتداء کنید(. پروردگارا! ب هتوانم بکنم.  )این سخن، چیزی نیست کدیگری نمی
 
تو  هکنیم، و بتو توک

یم، و بازگشت بروی می این دعا  .«گردد(ی میهتو منت هجانب تو دارد و ب ها سر بههی راهمهسوی تو است )و  هآور

ا طلب هتوان برای آنم باشند میهکافر  هایز است و در صورتی کصورت عام برای والدین مسلمان ج هب

ین بر این باورند ک هکرد. البت أدایت از خداونده دعا  -ما السالمهعلی-برای آدم و حوا  هبرخی از مفسر

 .1/011است. نک: رازی، مفاتیح الغیب،  هکرد

، دیگر این کار را همید، استغفارش برای پدرش سودی نداشتهف ÷یمهابرا همچنین وقتی که 

بِيهِ إَِلذ َعن  ۡستِۡغَفاحۡرُ ٱَوَما ََكَن ﴿ :است هفرمود 111ی هآی هی توبهدر سور هنکردند چنانک
َ
َٰهِيَم ِل إِبَۡر

وِۡعَدة   ا إِيذاهُ  وََعَدَها   مذ َ  فَلَمذ ۥ   تَبَيذ نذهُ  َلُ
َ
ِ  َعُدو    ۥأ ذ ِ   ّلل 

َ
أ َٰهِيمَ  إِنذ  ِمۡنُه   َتَبذ َٰهٌ  إِبَۡر وذ

َ
:  ﴾١١٤َالِيم   َل

 

ة
ب 
 .[117]اوتل

 ؛بود )تا وی را بسوی ایمان جذب کند( هاو داد هب های بود کهیم برای پدرش، فقط بخاطر وعدهابرا واستغفار» 

بان و بردبار هیم مهیقین، ابرا هب. وی دشمن خداست؛ از او دوری جست هبرای او روشن شد ک هنگامی کهاما  ر

 .«بود!
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ا َيُقولُوَن ُعلُو    ۥُسۡبَحََٰنهُ ﴿ -52 ا اَوتََعَََٰلَٰ َعمذ  .[75]اإلرساء:  ﴾٤٣َكبرِي 

بار هخداوند از آنچ» در حق او(  هک یبافتند و از ناروا و نقائصیم مه هخدا ب ۀآنان )در

 .«واالتر و باالتر است یلیشان( خیا ۀشیدور و )از اند هار بیند، بسیگویم
 هدارد ب هّ مات نادرست افراد فاسق در مورد خالق یکتاست. و اشارهاین ذکر، جواب تو

ید  .1ستند!ها نیز خدا هبا خداوند یکتا، آن هکنند کادعا می هایی کههآفر

ۡدِخۡلِِن ُمۡدَخَل ِصۡدق  ﴿ -51
َ
ِ أ ۡخرِ  حۡرذب 

َ
نَك  ۡجَعلَوٱ ِِن ُُمَۡرَج ِصۡدق  جۡ َوأ ُ ِ ِمن دلذ

ِل 
ا اُسۡلَطَٰن    .[80]اإلرساء:  ﴾نذِصري 

، و از جانب خود ررون آوی)از آن( ب هن، و صادقانک( وارد یارکر ه ه)ب هپروردگارا! مرا صادقان»

ت در برابر هومت بر دوستان و اظک)در امر ح هکمن عطاء فرما  هب یقدرت
 
م( یدشمنان، براار حج

 .«ار باشدکار و مددی

 فهک ۀسور

نَك حۡرَۡۡحَة  ﴿ -50 ُ ۡمرِنَا ِمنۡ  نَلَا وََهي ِئۡ  حَۡربذَنا  َءاتَِنا ِمن دلذ
َ
ا أ  .[10هف: ک ]ال  ﴾حۡرََشد 

 .«م فرماهمان فرایبرا ینجات همند، و راهرهپروردگارا! ما را از رحمت خود ب»
 هرو ب و هبرد هغار پنا هن جوانان بیا هدر موقعی این دعا را خواندند ک فهاصحاب ک

 بودند. هکرد أخدا هدرگا

ُ ٱَما َشا َء ﴿ -52 ِ  ّللذ  ب
ِ ٱََل قُوذةَ إَِلذ  .[51هف: ک ]ال  ﴾ّللذ

الل»
 
چ یهاست!(  ید شدنهخدا بخوا هن نعمت از فضل و لطف خدا است، و آنچی)ا ُّ!هماشاء

ت و قدرت
 
 .«ستیخدا ن یهیجز از ناح یقو

 شود.می هخواند ألطف و نعمت خداوند ۀدهاین ذکر در موقع مشا

یم ۀسور  مر

نَك  ِمن ِِل  َفَهۡب ﴿ -51 ُ  .[5: می]رم ﴾َوِۡل  ا دلذ

 .«من ببخش هب ینیش جانشیاز فضل خو (پروردگارا!)»
یا بعد از خود  شاز بستگانمسرش نازا و هپیر و  هدر حالی این دعا را خواند ک ÷زکر

ن را یار و بار دکدست گرفتن  هب یستگیو با یستگیشان شایدر ا هکچرا بود؛  کمنایب

                                                           

 . 1/217، «فی ظالل القرآن» هقطب، ترجم سید -1
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را  ÷، یحییأخداوند هان جانشین و فرزندی نیک شد کهخوا أدید. و از خداوندینم
 وی بخشید. هب

 هط ۀسور

55- ﴿ ِ حۡ ٱحَۡرب  ۡمرِي ٢٥ِِل َصۡدحۡرِي ۡۡشَ
َ
ۡ ِِل  أ ِ ِن ل َِساِّن  ۡالُۡل ٱوَ  ٢٦َويَِس   ٢٧ُعۡقَدة  م 

ۡهَِل  ۡجَعلٱوَ  ٢٨َيۡفَقُهوا  قَۡوَِّل 
َ
ِۡن أ ا م  ِ َوزِير 

 .[11-15]طة:  ﴾٢٩ِل 

بانم بگشا هگرو  ار مرا بر من آسان گردان.کو . دار هام را فراخ و گشادهنیپروردگارا! س» . تا یاز ز

  .«همن قرار بد یاز خاندانم برا یاوریو مند. هسخنان مرا بف هکن یا
 پیامبری است. هبعد از برانگیختنش ب ÷این دعای موسی

ِ زِۡدِّن ِعۡلم  ﴿ -51  .[117]طة:  ﴾احۡرذب 

 .«فزایبر دانشم ب روردگارا!پ»

 أنبیاء ۀسور

ِِنَ ﴿ -57 ّن ِ َمسذ
َ
ُّ ٱأ حۡرَۡاُم  لّضُّ

َ
نَت أ

َ
َِٰۡحِيَ ٱَوأ  .[85ء: ]األایبن ﴾لرذ

ن وقت( پروردگار خود یبود، و در ا هدر آورد یاو را از پا یماری)ب هک هن( بدان گاکاد یوب را )یا»

بانترهاست و تو م هآورد یمن رو هب یماریگفت: پروردگارا!( ب هاد خواند )و عاجزانیفر هرا ب ن یر

بانانهم  .«یر
وب
 
ِِنَ ﴿ :برددر اینجا در دعای خود از وصف حال پا را فراتر نمی ÷ای ّن ِ َمسذ

َ
ُّ ٱأ  ﴾لّضُّ

نَت ﴿ است: ه. و پروردگارش را با صفت خود وصف کرد«است هآورد یمن رو هب یماریب»
َ
َوأ

حۡرَۡاُم 
َ
َِٰۡحِيَ ٱأ بانترهو تو م» ﴾لرذ بانانهن میر کند، تا برای تغیییر حال خود دعا نمی هگا. آن«یر

-اد نمیهپروردگار خود چیزی پیشن همچنین بهد. هشکیبائی خود را در برابر بال نشان د

یش داشت را بجای آورد.  هباشد و احترام بایست هکند، تا ادب الزم را با خدای خو

وب
 
رسد، و لب نمی هبآید و جانش فغان نمی هاز بال ب هشکیبائی است ک ۀنمون ÷ای

یان و ضرر بدنی و مالی  هاست، ب هالمثل گردیداعصار و قرون ضرب ۀمهدر  های کاز ز

وبخود نمی
 
ی ای
 
یان خود را از  هکند کم خودداری میهاز این  ÷پیچد. حت رفع بال و دفع ز

ارد و گذارد، چون اطمینان دارد خدا از حال زار او خبر دبطلبد. کار خود را بدو وامی أخدا
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 .1نیاز از دعا و طلب استبی

نَت ُسۡبَحَٰنََك إِّن ِ ُكنُت ِمَن ﴿ -58
َ
ََٰه إَِلذ  أ َٰلِِميَ ٱَلذ  إَِل  .[80ء: ]األایبن ﴾لظذ

  کو تو پا حق( جز تو وجود ندارد همعبودی )ب»
 
اران کستم ۀ)خداوندا( من از جمل ،یهو منز

 .«!(ابیام )مرا درهشد
س
ُ
یکی انیدر م ÷این دعای یون بعد از  هاست ک نگهم نکا و شیشب و در یاهتار

با فضل  أا بیرون رفت. خداوندهبخاطر نافرمانی قومش خشمناک از میان آن هاینک

َوَنذۡيَنَُٰه ِمَن  ۥَلُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ ﴿فرمایند: خود و این دعا وی را نجات داد، خداوند متعال می
م، و ما یردکا هرا از غم ر یم و ویرفتیاو را پذ یدعا» .[88ء: ]األایبن ﴾٨٨نِيَ لُۡمۡؤمِ ٱِِج َوَكَذَٰلَِك ُن  ۡلَغم ِ  ٱ

 .«م(یانهریا مهی، آنان را از گرفتارهخالصان یم )و در برابر دعایهدیمؤمنان را نجات م هن گونیمه
دان نبود نابود می ۀدر واقع اگر وی از زمر

 
 فرمایند:می أشد، خداوندپرستشگران و موح

نذهُ ﴿
َ
ِۚ ُيۡبَعُثونَ  ۦ  لَلَبَِث ِِف َبۡطنِهِ  ١٤٣لُۡمَسب ِِحيَ ٱََكَن ِمَن  ۥفَلَۡوََل  أ  .[177-175]ااصلافت:  ﴾١٤٤إَِِلَٰ يَۡو

 از زمر»
ً
 پیامبر اکرم .2«ماندیز میتا روز رستاخ یهم ماکبود. او در شیپرستشگران نم ۀاگر او قبال

س ج
ُ
َنَعْم َدْعَوُة ِذي انلُّوِن إِْذ ُهَو ِِف َبْطِن »فرماید: چنین می ÷در مورد این ندای یون

نَت ُسۡبَحََٰنَك إِّن ِ ُكنُت ِمَن ﴿ اْْلُوِت:
َ
ََٰه إَِلذ  أ َٰلِِميَ ٱَلذ  إَِل فَإِنَُّه لَْم یَْدُع بَِها ُمْسِلٌم َربَُّه ِِف  ﴾لظذ

ٍء َقطُّ إاِل اْستََجاَب َلُ  دعای ذوالنون» .«ََشْ
3
نَت ﴿ی بود هدر شکم ما هدر حالیک 

َ
ََٰه إَِلذ  أ َلذ  إَِل

َٰلِِميَ ٱُسۡبَحََٰنَك إِّن ِ ُكنُت ِمَن  شک انسان مسلمانی با آن در مورد چیزی دعا بی هبود ک ﴾لظذ

4«کندخداوند دعایش را مستجاب می هکند مگر اینکنمی
. 

ِ ََل تََذحۡۡرِِن فَۡرد  ﴿ -51 نَت  احَۡرب 
َ
َٰحۡرِثِيَ ٱ َخرۡيُ  َوأ  .[81ء: ]األایبن ﴾ۡلَو

                                                           

 . 1/102، «ظالل القرآن يف» هسید قطب، ترجم -1

ت و جایگاهمناجات از طرفی ا این -2
 
نافرجام  هعدم انجامش چ هد کهدرا نشان می هدعا و توب همی

وند خدا هیکتاپرستی و تنزی هلک و وحشتناکی در بردارد و از طرفی دیگر ندایی جامع از اقرار بهم

و خطاست تا در راستای این تمجید و تسبیح، خداوند با لطف  هاشتبا همتعال و اقرار ب

  انسان درگذرد.    هو گنا هناپذیرش از اشتباوصف

ون وذ» -3
ُ 
 هیدار. صاحب ماه: ما«الن

ُ
ی بزرگ است و مراد همعنی ما هاست. )نون( ب ÷سی. مراد یون

 . 2/12، النکت والعیونی، و ماورد 87. نک: أنبیاء/نگ یا وال استهن

  .(2525( / ترمذی )ش1110صحیح(: احمد، المسند )ش) -4
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اور من و پس از یار و ی یدر زندگ هکن کمن عطاء  هب یا مگذار )و فرزندهپروردگارا! مرا تن»

 ک یریگیغ را پیتبل ۀمرگ برنام
 
( تو هکست، چرا ین کیوارث من نشد با یم فرزندهاگر  هند. البت

 .«(یمردمان یپس از فنا ی)و باق ین وارثانیترهب
یا با  أاست و خداوند همسرش نازا بودهپیر و  هحالی این عا را خواند کدر  ÷زکر
 دعایش را مستجاب کرد. ÷دادن یحیی

12- ﴿ ِ ِ  ۡاُكمٱحَۡرب  ِ  ٱب َٰ َما تَِصُفونَ  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ لرذۡاَمَٰنُ ٱَوحَۡربَُّنا  ۡۡلَق   .[111ء: ]األایبن ﴾لََعَ

سان یکافر کن )تا سرانجام، حال مؤمن و ک ینان( داوریان من و ای)م هروردگارا! دادگرانپ»

بان هما خداوند م ۀمهار داشت:( پروردگار هو اظ هردکمخالفان  هسخن ب یرو هنباشد. آن گا ر

 .«شودیم هخواست یاریو  کمکا از او هد، تنیزنیم هک یناروائ یاهنسبت . )و در برابر(است
 هرش اسالم، رو بیان از پذکمشر یو روگردان یدور همهن یا ۀدهپس از مشا ج غمبریپ

 .1وی واگذار کردند هاین ندا را سر دادند و کارش و قضاوت را ب هرد و عاجزانکخدا 

 مؤمنون ۀسور

11- ﴿ ِ ِِن ٱحَۡرب  بُونِ  نُُصۡ وونمن:  ﴾بَِما َكذذ

 

ؤ
م
ل

 .[16]ا

مرا  هکن یسبب ا هنابودشان فرما( بام، هوس شدینان مأی)من از ا ن،کم کمکپروردگارا! »

 .«اندهدیم نامیو دروغگو هردکب یذکت
ای خشک و راکد کفار و هسوی دل هی بهدیدند را ÷ود و نوحه هنگامی بود کهاین دعا 

ت و آزارشان نمیهائی از تمسخر و استهمشرکین در میان نیست، و جائی را برای ر
 
-زاء و اذی

تکذیب ایشان دارند، و از  أخدا هرو ب هبکنند این است ک توانندمی ها کاری کهیابند. تن

یائی خدا ۀکنند، و از آستان هاو عرض هپیشگا هخود را ب هبنالند و غم و اندو یاری  أکبر

 .2شدن و پیروز گردیدن بر این تکذیب و آزار کنند هبطلبند و درخواست چیر

نزِلۡ  ﴿ -10
َ
ِ أ َباحَۡرَك   ُمزَنَل   ِِن حۡرذب  نَت  مُّ

َ
ۡ ٱ َخرۡيُ  َوأ وونمن:  ﴾ُمزنِلِيَ ل

 

ؤ
م
ل

 .[11]ا

 .«ین فرودآورندگانیترهفرود آور و تو ب یتکر و بریپرخ هگایپروردگارا! مرا در جا»
 
ِ
 ان نزولی پربرکت است.هخوا أاز خداوند هسوار بر کشتی است ک ÷این دعای نوح

ِ َما يُوَعُدونَ ﴿ -12 ا تُرَِيِن  ِ إِمذ وونمن:  ﴾حۡرذب 

 

ؤ
م
ل

 .[15]ا

                                                           
 البیان فی مقاصد القرآن، نک -1

ُ
وجی، فتح

  
 .8/282: ِقن

 . 710و  1/727، «فی ظالل القرآن» هقطب، ترجم سید -2
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، یاوریا بر سر آنان بی)در دن شوند،یم هداد هبدان وعد هک)را از عذاب(  یزیپروردگارا! اگر چ»

 .«یمن بنمائ هانشان باشم و( بیمن در م هک یدر حال
د یمن در ق هک ی، در حالیردکرشان یاگر عذاب و بال را دامنگ هکن است یمراد ا

 .انشان باشمیات و در میح

ِ فََل ََتَۡعۡلِِن ِِف ﴿ -11 ِۚ ٱحَۡرب  َٰلِِميَ ٱ ۡلَقۡو وونمن:  ﴾٩٤لظذ

 

ؤ
م
ل

 .[17]ا

 یا همراهافران مگردان )و ک ۀپروردگارا! مرا از زمر»
  
 .1«(ب منماشان معذ

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت ﴿ -15
َ
ِ أ َيَِٰطيِ ٱَوقُل حۡرذب  ونِ  ٩٧لشذ ن ََيُّۡضُ

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك حۡرَب 

َ
 ﴾٩٨َوأ

وونمن: 

 

ؤ
م
ل

 .[18-10]ا

 هان( در پناهانجام گنا هشان بیات ایکمنان )و تحریرها یاههشتن را از وسوسیپروردگارا! خو»

ر احوال( گرد یبا من )در اعمال و اقوال و سا هکن یدارم از ایتو م هشتن را در پنایو خو  دارم.یتو م

 .«(ندیند )و مرا از تو غافل نمایآ
نَت َخرۡيُ  حۡرَۡۡحۡنَاٱنَلَا وَ  ۡغفِرۡ فَٱ َءاَمنذا حَۡربذَنا  ﴿ -11

َ
َِٰۡحِيَ ٱَوأ وونمن:  ﴾لرذ

 

ؤ
م
ل

 .[101]ا

نندگان کن رحمیترهما رحم فرما، و تو ب هم، پس ما را ببخش و بیاهمان آوردیپروردگارا! ا»

 .«یسته
17- ﴿ ِ نَت َخرۡيُ  حۡرَۡامۡ ٱوَ  ۡغفِرۡ ٱحۡرذب 

َ
َِٰۡحِيَ ٱَوأ وونمن:  ﴾لرذ

 

ؤ
م
ل

 .[118]ا

بانانهن میترهتو ب هک، چرا یمن( مرحمت فرما هو )ب یانم را( ببخشاهپروردگارا! )گنا»  .«یر

 فرقان ۀسور

ا  ٦٥َعنذا َعَذاَب َجَهنذَمۖٓ إِنذ َعَذاَبَها ََكَن َغَراًما ۡصِۡف ٱحَۡربذَنا ﴿ -18 َها َسا َءۡت ُمۡستََقر   إِنذ
ا  .[66-65]ارفلاقن:  ﴾َوُمَقام 

شد از  هکس کرهر یبانگیعذاب آن )گر هکدور دار. چرا  هپروردگارا! عذاب دوزخ را از ما ب»

 .«است هگایو جا هقرارگان یگمان دوزخ بدتریب .گرددیاو( جدا نم
ۡعُي  ﴿ -11

َ
ةَ أ َٰتَِنا قُرذ ِيذ ۡزَوَِٰجَنا َوُذحۡر 

َ
 ﴾لِۡلُمتذقَِي إَِماًما ۡجَعۡلَناَوٱ حَۡربذَنا َهۡب نَلَا ِمۡن أ

 .[07]ارفلاقن:

سبب انجام طاعات و عبادات و  هب هکما عطاء فرما ) هب یمسران و فرزندانهپروردگارا! »

 .«زگاران گردانیهپر یشوایچشمانمان گردند، و ما را پ یباعث روشن( هدیپسند یاهارکگر ید
                                                           

د -1
 
 . 102خطیب، أوضح التفاسیر، ص  محم
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 خود را  هو متضرعان هخاشعان ها دعای بندگان خوب خدای رحمان است کهاین
 
رب

 هاز احساس فطرِی ایمانِی ژرف است. احساس عشق ب هخوانند. این دعا برگرفتفرا می

مسران، چون ایشان هن فرزندان و خدا، و در پیشاپیش آنا هروان راهچندین برابر شدن ر

ین مردمان در پیروی کردن نزدیک از  هباشند کستند، و ایشان نخستین امانتی میهتر

بار او  همؤمن احساس کند ک هاین ک هشود. و احساس عشق بآنان سؤال می ۀانسان در

  هخیر و خوبی گردد و عاشقان را هنمای بهپیشوا و را
 
در این  هخدا بدو اقتدا نمایند. البت

در این کاروان و با این  هکسانی ک هبینی نیست. چکار خودستائی و خودنمائی و خودبزرگ

-گام برمی أخدا هدارند و در را أسوی خدا هب هرا همهو  همهکنند کاروان حرکت می

 .1دارند

 شعراء ۀسور

ِ َهۡب ِِل ُاۡكم  ﴿ -72 ۡۡلِۡقِِن  احَۡرب 
َ
َٰلِِحيَ بِٱ َوأ ِ لَِساَن ِصۡدق  ِِف  ۡجَعلٱوَ  ٨٣لصذ

ِل 
ِِب  إِنذهُ  ۡغفِرۡ ٱوَ  ٨٥نلذعِيمِ ٱِمن َوحَۡرثَةِ َجنذةِ  ۡجَعۡلِِن ٱوَ  ٨٤ٓأۡلِخرِينَ ٱ

َ
ََكَن ِمَن  ۥِل

ٓال ِيَ ٱ َۚ ُيۡبَعُثونَ  ٨٦لضذ َۚ ََل يَنَفُع َمال  َوََل َبُنونَ  ٨٧َوََل ُُتۡزِِِن يَۡو   ٨٨يَۡو
َ
ََت إَِلذ َمۡن أ

َ ٱ  .[81-85]ارعشلاء:  ﴾٨٩بَِقۡلب  َسلِيم   ّللذ

ستگان و یشا ۀا و آخرت ( از زمریمال و معرفت مرحمت فرما، و مرا )در دنکمن  هب !پروردگارا»

در  یکر و نام نیر خکمن ذ ی( برایکق در طاعت و عبادت و اعمال نیو )با توف ستگان گردان.یبا

آورند. و پدرم یشت پرنعمت را فراچنگ مهب هکساز  یسانک ۀدار. و مرا از زمر یندگان بر جایان آیم

ن یق در طاعت و عبادت، مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدیمان و توفیا هنمود بهرا )با ر

حساب و  ی)مردمان برا هک یو مرا خوار و رسوا مدار در روز امرز. یان است بهاز گمرا هکاو را(  هلیوس

(، و اوالد، یماد یروین یعنی؛اموال، ) هک یشوند. آن روزیم هختیو( برانگ هتاب و سزا و جزا، زندک

با دل  هک (ندکیدا می)نجات پ یسکا هتن هکبل رساند.ینم ی( سودیسک ه، بیانسان یروین یعنی)

 «.باشد هخدا آمد هشگایپ ها( بیفر و نفاق و رکشرک و  یماریسالم )از ب
صالح و نام نیک در میان  ان حکمت،هبرای خود خوا هبعد از اینک ÷خلیلیم هابرا

 .2کندش طلب غفران و بخشش میهشود، برای پدر گمراآیندگان می

                                                           

 .1/102، «فی ظالل القرآن» هقطب، ترجم سید -1
 هپذیرفتمتعال  هکافر بود و این عملکردش در نزد الل هبرای پدر خود در حالی دعا کرد ک ÷یمهابرا -2

 .18 هو دعای شمار 1/ه. نک: ممتحننشد
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بُونِ ﴿ -71 ِ إِنذ قَۡوِِم َكذذ ِِعَ ِمَن  ۡفَتحۡ ٱفَ  ١١٧حَۡرب  ا َوَن ِِِن َوَمن مذ بَۡيِِن َوَبۡيَنُهۡم َفۡتح 
 .[118-110]ارعشلاء:  ﴾١١٨لُۡمۡؤِمنِيَ ٱ

نان یان من و اینون( مک)ا  رفتند(!یدند )و دعوتم را نپذیپروردگارا! قوم من، مرا دروغگو نام»

ستند )از دست هبا من  هکرا  یان را نابود فرما( و من و مؤمنانکافران و مشرکن )و ک یخودت داور

 . «هو آزارشان( نجات بد هنجکش
و تمام تالش و  نماند یباق قومشت یداه یبرا یهچ رایه هکبعد این ÷این دعای نوح

 گردید. أا و نجات خود و مؤمنان از خداوندهان نابودی آنهبود، خوا هدیفایب شتوان

ا َيۡعَملُونَ ﴿ -70 ۡهَِل مِمذ
َ
ِ َن ِِِن َوأ  .[161]ارعشلاء:  ﴾١٦٩حَۡرب 

دور  هشان )است( بیا یاهارکسزاوار(  هک ی)عذابروان مرا از یال و پیل و عهپروردگارا! مرا و ا»

 .«!و محفوظ دار
 .1باشدایی خود و عیال و قوم مؤمنش از عذاب قومش میهبرای ر ÷این دعای لوط

 نمل ۀسور

72- ﴿ ِ ۡوزِۡعِِن   حَۡرب 
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡعَمَل َصَٰلِح   لذَِّت  ٱ نِۡعَمتََك  أ

َ
ۡن أ
َ
يذ َوأ َٰ َوَٰدِلَ ذ َولََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
 اأ

َٰهُ  ۡدِخۡلِِن  تَۡرَضى
َ
َٰلِِحيَ ٱ ِعَبادِكَ  ِِف  بِرَۡۡحَتَِك  َوأ  .[11]المنل:  ﴾لصذ

 یمن و پدر و مادرم ارزان هب هکباشم  یئاهنعمت سپاسگزار هوستیپ هکن کپروردگارا! چنان »

)و من  یباش یا راضهتو از آن هکم هرا انجام د یکین یاهارکق عطاء فرما تا( ی، و )مرا توفیاهداشت

 .«ات گردانهستیبندگان شا ۀا رستگار باشم(، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمرهبدان
 خندید این دعا را خواند. هاز سخن مورچ هبعد از اینک ÷سلیمان

71- ﴿ ِ ۡسلَۡمُت  َنۡفِِس  َظلَۡمُت  إِّن ِ  حَۡرب 
َ
ِ  ُسلَۡيَمَٰنَ  َمعَ  َوأ ِ  ّلِلذ  .[77]المنل:  ﴾ۡلَعَٰلَِميَ ٱ حَۡرب 

ان یانهم پروردگار جیشتن را تسلیمان خویام و با سلهردکخود ستم  هپروردگارا! من ب»

 .«دارمیم
  هاین دعای بلقیس بعد از اینک
 
و  کرد هزدشگفت وی را ÷مانیسل هم و دستگاد

 ÷مانیسل یو دارائ یو توانائ یخود را در برابر فرمانروائ یو معنو یسلطنت و قدرت ماد
  در این حال هباشد ک، میدیز دیناچ

 
و این دعا را  ردک أانهخالق ج هدل خود را متوج

 خواند.

                                                           
 . 2171، التفسیر الوسیط، ص طنطاوی -1



 21  ای قرآنیهفصل اول: دعا

 قصص ۀسور

ِ إِّن ِ َظلَۡمُت َنۡفِِس فَ ﴿ -75  .[16]اصصقل:  ﴾ِِل  ۡغفِرۡ ٱحَۡرب 

 .«ردم، پس مرا ببخشکشتن ستم یمن بر خوپروردگارا! »
ُكوَن َظِهري  ﴿  -71

َ
ذ فَلَۡن أ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
ِ بَِما  أ  .[10]اصصقل:  ﴾ل ِۡلُمۡجرِمِيَ  احَۡرب 

اران و کبان بدیرگز پشته، یاهمن عطاء فرمود هب هک یئاهنعمت پاس هپروردگارا! ب»

 .«م شدهاران نخواکهبز
ش در هگنا هایت پشیمانی بعد از اعتراف بهبعد از کشتن مرد ِقبطی با ن ÷موسی

سبب رحم و نعمت  هنماید بّ د میهشود و تعان عفو میهخوا أخداوند هبرابر درگا

دی میهّ د هپشتیبان بدکاران و ظالمان نشود و این دعا و تع أپروردگارش
 
باشد ر موح

 ظالمان نباشد. ۀندهدیاری هک

77- ﴿ ِ ِۚ ٱ ِمنَ  ِِن َن ِ  حَۡرب  َٰلِِميَ ٱ لَۡقۡو  .[11]اصصقل:  ﴾لظذ

 .«بخش یائهپروردگارا! مرا از مردمان ستمگر ر»
 هدیگر بار»بعد از کشتن مرد ِقبطی و فرار این دعا را خواند و این دعای وی  ÷موسی

ت جوشان و خروشان را آشکارا می ۀنشان
 
با  همراهیابیم. بینیم. آمادگی و نگرش را میشخصی

حمایت و رعایت  هخدا کردن و از او کمک طلبیدن، و چشم ب ه، مستقیم رو بهآن نشان

یدن، و انتظار امن و امان در پنا هپنا هاو دوختن، و ب او کشیدن، و  هاو در وقت ترس و خوف خز

 .1«کنیممی هدهاو داشتن را مشا ۀامید نجات و رستگاری از آستان

نَزۡلَت ﴿ -78
َ
ِ إِّن ِ لَِما  أ  .[17]اصصقل:  ﴾فَقرِي   إَِِلذ مِۡن َخرۡي  حَۡرب 

 .«یفرمائ هو روان هم حوالیبرا هکستم ه یریر آن خهازمند یپروردگارا! من ن»
 هب یاز فرط خستگ ÷بعد از سیراب کردن گوسفندان دختران شعیب ÷موسی

 و این دعا را خواند. رفت یدرخت ۀیر سایز

 عنکبوت ۀسور

71- ﴿ ِ ِِن ٱحَۡرب  ِۚ ٱلََعَ  نُُصۡ  .[50ت: ]اوبکنعل ﴾لُۡمۡفِسِدينَ ٱ ۡلَقۡو

 .«روز گردانیپ هشیپ هپروردگارا! مرا بر قوم تبا»
 باشد.در برابر قوم بدکردارش می أخداوند ۀاز آستان ÷این دعای لوط
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ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ﴿ -82 :  ﴾ّلِلذ

 

حة

 

ت
 .[15امقلن: -65وبکنعت: -1]اافل

 .«خداوند را سزا استو سپاس ش یستا»
ز یان نکمشر هکروشن است  هحق آن انداز هخاطر اینک هدر این آیات ب أخداوند

 هک اگر از آنان هکند؛ چرا کسپاسگزاری می هامر ب ج پیامبرش هب بدان اعتراف دارند

آن بعد از  ۀلیوس هن را بیاست و زم هاز آسمان آب باراند یسک هچ یبپرس ندکوکمش

 خوااست هگرداند همردنش زند
ً
. این شکرگزاری برای این نعمِت واال ند گفت: خدا!ه؟ قطعا

 ر نعمت دیگر بر انسان الزامی است.هو 

یزان خوا هاندازبا ایمان بی ۀباران رحمت خداوند سبحان، بر بند ید:هر  د شد اگر بگو

ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ﴿ یچ مقیاس و هبا  هد شد کهخوا هرای او نوشتای بدر قبال این گفتار، نیکی .﴾ّلِلذ

 د.شونمی همیزانی سنجید

 فاطر ۀسور

ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ﴿ -81 ِي  ٱّلِلذ ۡذَهَب َعنذا  َّلذ
َ
 .[57]افرط:  ﴾َشُكوحۡرٌ  إِنذ حَۡربذَنا لََغُفوحۡر   ۡۡلََزَنۖٓ ٱأ

 ۀگمان پروردگار ما آمرزندیما زدود. برا از  هغم و اندو هکرا سزا است  یسپاس خداوند»

 .«شان( استیا یکن یاهارکان بندگان و( سپاسگزار )ه)گنا
کنند و ستند شکرگزاری میهاز بس در لذت و شعف  هشتیان است کهاین دعای ب

سختی و ناراحتی را از وی دور  أخداوند هباشدکر مؤمنی در این دنیا نیز میهدعایی برای 

 شکرگزار خالق خود باشد.سازد و باید می

ات ۀسور
 
 صاف

80- ﴿ ِ ةِ ٱُسۡبَحََٰن حَۡرب َِك حۡرَب  ا يَِصُفونَ  ۡلعِزذ ٌَٰم لََعَ  ١٨٠َعمذ ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱوَ  ١٨١لُۡمرَۡسلِيَ ٱوََسَل ّلِلذ
 ِ  .[181-180]ااصلافت:  ﴾١٨٢ۡلَعَٰلَِميَ ٱحَۡرب 

  کپا»
 
بارک)مشر هک یائهفیاست خداوندگار تو از توص هو منز بافند و یم مه هخدا ب ۀان در

ت و قدرتکیم( مهسر 
 
 هکزدان را سزا است یش، یستاغمبران! یدرود بر پ. نند، خداوندگار عز

 .«ان استیانهخداوندگار ج

 ص ۀسور
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82- ﴿ ِ َاد   يَۢنَبِغ  َلذ  ِِل َوَهۡب ِِل ُمۡلك   ۡغفِرۡ ٱحَۡرب 
َ
ِن   ِل نَت  إِنذَك  َبۡعِدي    م 

َ
اُب ٱ أ  ﴾لۡوَهذ

 .[55]ص: 

 هکرا نسزد ) یسکبعد از من  هک یمن عطاء فرما هب یومتکو ح یپروردگارا! مرا ببخشا»

 .«یشگریار بخشایگمان تو بسیباشد(. ب هداشت ین سلطنت و عظمتیچن
جان یب یالبدکمچون ه یو و شد یماریدچار ب هبعد از اینک ÷سلیماناین دعای 

  هتا بافتاد بر تخت سلطنت 
 
ند و بداند کن هکیش تیخو یروین هت خود ننازد و بهاب

بسا  همتزلزل و چ یمارین بیترکوچکو  ین ناخوشیمترکعظمت و قدرت انسان با  هک

 هو استغفار سر داد و ب هد، توبیرا د أخدا یبال هک هآن گا ÷مانیگردد. سلینابود م

 .بازگشتمتعال  هالل هدرگا

 غاِفر ۀسور

ء  ﴿ -81 ا حۡرذۡۡحَة   حَۡربذَنا وَِسۡعَت ُكذ ََشۡ ِيَن تَابُوا  وَ  ۡغفِرۡ فَٱ وَِعۡلم  َسبِيلََك َوقِِهۡم  تذَبُعوا  ٱلَِّلذ
 .[0]اغرف:  ﴾ۡۡلَِحيمِ ٱَعَذاَب 

بانهپروردگارا! م»  هک یسانکاست پس در گذر از  هز را فرا گرفتیچ همهو دانش تو  یر

 .«ارند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرمیگیش میتو را در پ هگردند و رایبرم
َِٰت َعۡدٍن ﴿ -85 ۡدِخۡلُهۡم َجنذ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم  لذَِّت ٱحَۡربذَنا َوأ

َ
ُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَا ئِِهۡم َوأ وََعدتذ

نَت 
َ
َٰتِِهۡم  إِنذَك أ ِيذ ِ ٱَوقِِهُم  ٨ۡۡلَِكيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱَوُذحۡر  ي  ِ ٱَوَمن تَِق  اِت  لسذ ي  يَۡوَمئِذ   اتِ لسذ

َٰلَِك ُهَو  ۥ  َفَقۡد حۡرَِۡحَۡتهُ   .[1-8]اغرف:  ﴾٩ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَوَذ

 هشان وعدیبد هکداخل گردان  یشتهماندگار ب هشیمه یاهباغ هپروردگارا! آنان را ب»

 تو )بر یا ۀستیو فرزندان با هستیمسران شاهبا پدران خوب و  همراه، یاهداد
ً
( یزیر چهشان. قطعا

فر کیو  یوی. و آنان را از )عقوبت دنیستهمت کو ح هفلسف ی( دارایارکر هو توانا و )در  هریچ

 بدو رحم یدارها نگاهیفر بدکیرا در آن روز از  هرکه دار، و توها نگاهی( بدیاخرو
ً
و آن  یاهردک، واقعا

 رستگار
ً
ما
 
 .«است یمقصود سترگ هِل بیبزرگ و ن یمسل

ش یسپاس و ستا هگرداگرد آنند ب هکند و آنان یبردارندگان عرش خدا هکآنان

و ا
ُ
و این نند کیمؤمنان طلب آمرزش م یدارند و برامان یپروردگارشان سرگرمند و بد

سوهخوانند. و ا را میهدعا
ُ
 تواند برای مؤمنان دعا کند.ا میهاز این دعا هر مسلمانی با ا

ۡمرِي  إَِِل ﴿ -81
َ
فَو ُِض أ

ُ
ِ  ٱَوأ َ ٱإِنذ  ّللذ ِ  ّللذ  .[77]اغرف:  ﴾ۡلعَِبادِ ٱبَِصرُي  ب

 .«ندیبیخداوند بندگان را م. سپارمیگذارم و میخدا وا م هار و بار خود را بکمن »
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شرک و انباز برای  هاین ندای مرد با ایمان بنی اسرائیل در برابر دعوت قومش ب

 هبا استقامتش بر توحید و واگذاری امور ب هباشد کا میهدید آنهخداوند و ت

َُٰه ﴿فرمایند: می أپروردگارش نجات یافت، خداوند ُ ٱفَوَقَى ِ  ّللذ ِل اِت َما َمَكُروا ۖٓ وََااَق أََسي 
ا نگذاشت و( او را از سوء هرا تن یمؤمن ۀن بندیخداوند )چن» [75]اغرف:  ﴾٤٥ۡلَعَذاِب ٱفِرَۡعۡوَن ُسو ُء 

خاندان فرعون را در بر  یعذاب بد یشان محفوظ و مصون داشت، ولیا یاهرنگیا و نههتوطئ

 .«گرفت

 

 

 زخرف ۀسور

ِيٱُسۡبَحََٰن ﴿ -87 َر نَلَا َهََٰذا َوَما ُكنذا َلُ  َّلذ ا  إَِِلَٰ حَۡرب ِنَا  ١٣ُمۡقرِنِيَ  ۥَسخذ ِإَونذ
 .[17-15]ازلرخف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 

  کپا»
 
ردن و کما بر )رام  هر فرمان ما درآورد، و گرنیز ها را بهنیاو ا هکاست  یخدائ هو منز

 .«میگردیپروردگارمان بازم یسو هم و ما بینداشت یا توانائهآن( یدارهنگ
-ای میهر وسیلهواپیما یا کشتی یا هاین دعا در موقع سوار شدن بر مرکب یا ماشین یا 

سوی  هرحال بازگشتش را بهرا یاد کند و در  ألیباشد تا انسان در این حال نعمت خدا

 وی بداند.

 دخان ۀسور

بذَنا ﴿ -88  .[11]ادلاخن:  ﴾١٢إِنذا ُمۡؤِمُنونَ  ۡلَعَذاَب ٱَعنذا  ۡكِشۡف ٱحۡرذ

 .1«م(یاهبرد یات خود پهاشتبا هم )و بیاهمان آوردیپروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ا»

بذَنا ﴿ ( گفتند:هکفار )بعد از نزول آی»کند: بخاری روایت می إِنذا  ۡلَعَذاَب ٱَعنذا  ۡكِشۡف ٱحۡرذ
ا ها دعا کرد و خداوند عذاب را از آنهاز روی شفقت( برای آن ج )پیامبر ﴾١٢ُمۡؤِمُنونَ 

ا انتقام گرفت. و این هکفرشان( برگشتند و خداوند در روز بدر از آن ها )بهبرداشت ولی آن

 :هگردید ک هشأن نزول این آی

َِت  حۡۡرتَقِۡب ٱفَ ﴿
ۡ
َۚ تَأ َما ءُ ٱيَۡو بِي   بُِدَخان   لسذ َۚ َنۡبِطُش ١٠مُّ إِنذا  لُۡكۡبَىَٰٓ ٱ ۡۡلَۡطَشةَ ٱيَۡو

 .[16-10]ادلاخن:  ﴾١٦ُمنَتقُِمونَ 
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 أحقاف ۀسور

81- ﴿ ِ ۡوزِۡعِِن   حَۡرب 
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
ۡعَمَل  لذَِّت  ٱ نِۡعَمَتَك  أ

َ
ۡن أ
َ
يذ َوأ َٰ َوَٰدِلَ ذ َولََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
أ

َٰهُ  اَصَٰلِح   ۡصلِحۡ  تَۡرَضى
َ
ِيذ  ِِف  ِِل  َوأ ]األاقحف:  ﴾لُۡمۡسلِِميَ ٱَِّت   إِّن ِ ُتۡبُت إَِۡلَۡك ِإَوّن ِ ِمَن ُذحۡر 

15]. 

و پدر و  من هب هکآورم  یجا هرا ب یر نعمتکق عطاء فرما تا شیمن توف هپروردگارا! ب»

تو است،  یخوشنود ۀیو ما یپسندیم هکم هرا انجام د یوئیکن یاهارک، و یاهداشت یمادرم ارزان

نم و کیم هبخش. من توب ان دودمانم تداومیرا در م یوئیکو فرزندانم را صالح گردان و صالح و ن

 .«زدانمیشدگان فرمان میمسلمانان و تسل ۀگردم، و من از زمریتو برم یسو هب

 قمر ۀسور

ّن ِ َمۡغلُوب   ۥ  فََدََع حَۡربذهُ ﴿ -12
َ
 .[10]ارمقل:  ﴾١٠نتَُِصۡ فَٱ أ

ام هست خوردک( پروردگارا! من ش:ردکاد خواند )و عرض ینوح پروردگار خود را بفر هکتا آنجا »

 .«افرم کمکو  یاریپس مرا 
باشد و خواندنش از طرف قومش می هبعد از تکذیب کردن و دیوان ÷این دعای نوح

: تو ای خدا کمک کن. هاست ک ÷ی است. این ندای نوحهخودخوا هم کردنش بهمت

 و حقیقت را مدد فرما. برنام هیاری بد
 
خود را نصرت و پیروزی عطاء  ۀدعوت خود را. حق

 .1بس. دعوت، دعوت تو استکن. تو خودت کمک فرما، کار کمک و یاری کار تو است و 

 حشر ۀسور 

َٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱحَۡربذَنا ﴿ -11 ِينَ ٱنَلَا َوِِلِۡخَو ِ  َّلذ يَمَٰنِ ٱَسبَُقونَا ب   ِۡلِ
 َوََل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبَِنا ِغل  

ِينَ   .[10]ارشحل:  ﴾حۡرذِايمٌ  ُءوف  حۡرَ  إِنذَك  حَۡربذَنا   َءاَمُنوا   ل َِّلذ

 یاهنکیامرز. و یاند بهگرفت یشیمان آوردن بر ما پیدر ا هکپروردگارا! ما را و برادران ما را »

 .«یسته یرأفت و رحمت فراوان ی، پروردگارا! تو داراهمد یمان جایاهمؤمنان در دل هنسبت ب
 هایمان آورد أخداوند هب شن و انصاریاجرهپس از م هکباشد می یسانکاین دعای 

یخ بشر دعا می أو از خداوند برای  کنند و این فراخواِن خداوندبرای این رادمردان تار

این  هاست و احترامی واال بهآل بودن آنها نمادی بارز از بزرگی و ایدهدعا کردن برای آن
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ت
 
-و بی هحقد و کین هرگونهباشد. با وصف محرز است می ج شاگردان ناب مکتب نبو

 باشد.می ـاین مؤمنان راستین نمادی از نافرمانی خداوند هب حرمتی

 

 

 هممتحن ۀسور

بذَنا﴿ -10 َۡنا َعلَۡيَك  حۡرذ نَبَۡنا ِإَوَۡلَۡك  تََوَّكذ
َ
:  ﴾لَۡمِصريُ ٱ ِإَوَۡلَۡك  أ

 

ة

 

حن

 

می
م
ل

 .[7]ا

 ۀمهتو است )و  یسو هم، و بازگشت بیآوریم یتو رو هم، و بینکیل مکتو تو هپروردگارا! ب»

 .«(گرددیم یهتو منت هجانب تو دارد و ب ها سر بههرا
ِينَ  حَۡربذَنا ََل ََتَۡعۡلَنا فِۡتَنة  ﴿ -12 نَت  ۡغفِرۡ َوٱ َكَفُروا   ل َِّلذ

َ
 ۡلَعزِيزُ ٱنَلَا حَۡربذَنا ۖٓ إِنذَك أ

:  ﴾٥ۡۡلَِكيمُ ٱ

 

ة

 

حن

 

می
م
ل

 .[5]ا

ن، پروردگارا! ما را کم ا بر ما(ه)با عذابت و تسلط آن افرانکپروردگارا! ما را گرفتار دست »

1«یار بجائک ۀریتو چ هکامرز یب
. 

یم ۀسور  تحر

تِۡمۡم نَلَا نُوحَۡرنَا وَ ﴿ -11
َ
ء   ۡغفِرۡ ٱحَۡربذَنا  أ ِ ََشۡ

َٰ ُك   .[8: می]ارحتل ﴾قَِدير   نَلَا ۖٓ إِنذَك لََعَ

 .«یبس توانائ یزیر چهتو بر  هک، چرا یامل گردان و ما را ببخشاکپروردگارا! نور ما را »
راستشان  یش و سویشاپیشان، پیا مان و عمل صالحیا نور هشتیان در حالی کهب

نند، یبیخاموش شدن نور منافقان را م هک یوقت و ت استکشت در حرهجانب ب هرو ب

: خداوند هشد هند. گفتهداین دعا را سر مینند و کیم و تعالی هسبحان خدا هدرگا هرو ب

ب بیشتر بها باز خواهولی آن هنور را کامل کرد
 
 .2ستنده و تعالی هسبحان خداوند هان تقر

 نوح ۀسور

15- ﴿ ِ ۡرِض ٱ لََعَ  تََذحۡرۡ  ََل  حۡرذب 
َ
َٰفِرِينَ ٱمَِن  ۡل إِنذَك إِن تََذحۡرُۡهۡم يُِضلُّوا  ِعَباَدَك  ٢٦َديذاحًۡرا ۡلَك

ا احۡر  ا َكفذ ا  إَِلذ فَاِجر  و   .[10-16]ونح:  ﴾٢٧َوََل يََِلُ
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 27  ای قرآنیهفصل اول: دعا

، ینکا هشان را ریاگر ا هک. مگذار یباق هن زندیزم یافران را بر روکاز  یچ احدیهپروردگارا! »

 .«آورندیا نمیدن هند و بیزایافِر سرسخت نمکار و کهبزسازند، و جز فرزندان یم هبندگانت را گمرا
ا هقومش کامل کرد و از ایمان و تسلیم شدن آن هابالغ خود را ب هوقتی ک ÷نوح

 قوم کافر و مشرکش کرد. هناامید گردید، این دعا را بر علی

11- ﴿ ِ يذ َولَِمن َدَخَل بَيَِّۡتَ ُمۡؤِمن   ۡغفِرۡ ٱحۡرذب  َٰدِلَ َوََل تَزِدِ  لُۡمۡؤِمَنَِٰت  َوٱ ۡؤمِنِيَ َولِۡلمُ  اِِل َولَِو
َٰلِِميَ ٱ  .[18]ونح:  ﴾٢٨إَِلذ َتَباحَۡر ا لظذ

من در  ۀخان هب هو باورمندان همؤمنان هکرا  یسانک ۀمهپروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و »

 .«فزا!یم یو نابود کالهافران را جز کامرز! و یمان را بیر مردان و زنان با ایند و سایآیم

 إخالص ۀسور

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ -17 َادٌ  ّللذ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ ّللذ ُ  ٣لَۡم يََِلۡ َولَۡم يُودَلۡ  ٢لصذ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُكن لذ

َاُد  
َ
 .[7-1]اإلالخص:  ﴾٤أ

روِر واال کمال مطلق وخدا،  .تا استیک ۀگانیبگو: خدا، »
 
ا و هدیام ۀبرآورند یس

مگون او همتا و ه یسکو  است. هنشد هاست و زاد هنزاد ا است.هیازمندین ۀنندکبرطرف

 .«باشدینم
توحید و یکتاپرستی اسالمی و توضیح آن است و دعا و  ۀاخالص اثبات عقید ۀسور

 باشد.ناپذیری نیز میباشد. و در عین حال دارای فضائل وصفندای یکتاپرستی می

-روایت می سهبخاری از عبدالرحمن بن عبداللبا دو سوم قرآن برابر است،  هاین سور

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿خواند: کند: مردی شنید کسی می َادٌ  ّللذ
َ
 هکرد. وقتی کو آن را تکرار می ﴾١أ

انگار این مرد –رفت و این کار را برایش ذکر کرد  ج خدمت پیغمبر هبامداد رسید ب هب

ى َنْفِِس بِيَِدهِ؛ إِنََّها ََلَْعِدُل »فرمود:  ج ، پیغمبر-انگاشتچنین کاری را کم و ناچیز می ِ َواَّلَّ
م قرآن  هجان من در دست او است، این سور هخدائی سوگند ک هب«. »ثُلَُث الُْقْرآنِ 

 
با دو سو

ت عقید. 1«برابر است
 
یرا این یگانگی و أحدی یب نیست؛ ز دل و درون، و  ۀاین فضیلت غر

ن بزرگ هدین خاطر این سورزندگی است... ب ۀستی، و برنامهتفسیر 
 
ین خطوط متضم تر

 2اصلی در حقیقت سترگ اسالم است...
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یرهابو ُ »فرمود:  ج پیامبر هکند کروایت می سهر بَِِن ابُْن آَدَم َولَْم یَُكْن َلُ  :قَاَل اّللَّ َكذَّ
ا تَْكِذیبُُه إِیَّاَي َفَقْوُلُ  مَّ

َ
 ِي َولَسَْ  َذلَِك وََشتََمِِن َولَْم یَُكْن َلُ َذلَِك فَأ

َ
 لَْن یُِعيَد ِي َكَما بََدأ

نَا 
َ
ا َوأ ُ َوََلً ََذ اّللَّ ا َشتُْمُه إِیَّاَي َفَقْوُلُ اَّتَّ مَّ

َ
َّ ِمْن إََِعَدتِِه َوأ ْهَوَن لََعَ

َ
ُل اْْلَلِْق بِأ وَّ

َ
َمُد لَْم أ َحُد الصَّ

َ
اْْل

َحدٌ 
َ
وََلْ َولَْم یَُكْن ِِل ُكْفئًا أ

ُ
َِلْ َولَْم أ

َ
 هخداوند فرمود: فرزند آدم مرا تکذیب کرد در حالیک» 1«أ

چنین حقی نداشت، تکذیبش بر من آن بود  هانت کرد در حالیکهمن ا هچنین حقی نداشت، ب

ید هک همانگونهکند نمی هرگز مرا زنده: هگفت هک ل  ه( در حالیست کهو )این گفت همرا آفر
 
او

ینشش بر من آسان : خداوند فرزند هانتش بر من این است کهما اکردنش نیست. و ا هتر از زندآفر

 است. هنشد هاست و زاد هنزاد هستم کهنیاز و در اوج کمالی ی بییکتا ۀیگانمن  هدارد. در حالیک

 .2«باشدیمگون او نمهمتا و ه یو کس

 فلق ۀسور

18- ﴿ ِ ُعوذُ بَِرب 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ ِ ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َۡش  َومِن  ٣َوِمن َۡش 
 ِ ََٰثَِٰت ٱَۡش  ِ َااِسٍد إَِذا َاَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِِف  نلذفذ  .[5-1]اقلفل:  ﴾٥َومِن َۡش 

  دم.هدیخداوندگار سپ هبرم بیم هبگو: پنا»
 
 شب  هدیخداوند آفر هر آنچه از شر

 
است. و از شر

 فرا مک هک هبدان گا
ً
  رسد. یامال

 
 حسود بدان گایا مههدر گر هک یسانکو از شر

 
 هدمند. و از شر

 .«دورزیحسد م هک

 ناس ۀسور

11- ﴿ ِ ُعوذُ بَِرب 
َ
ِ  ٣نلذاِس ٱإَِلَٰهِ  ٢نلذاِس ٱَملِِك  ١نلذاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َۡش 

ِيٱ ٤ۡۡلَنذاِس ٱ نذةِ ٱمَِن  ٥نلذاِس ٱيُوَۡسوُِس ِِف ُصُدوحۡرِ  َّلذ  .[6-1]اانلس:﴾٦نلذاِس ٱوَ  ۡۡلِ

معبود )بر  ه( مردمان. بیم )واقعکو حا کمال هب .پروردگار مردمان هبرم بیم هبگو: پنا»

( مردمان.
 
 وسوس حق

 
مردمان  یاههنیدر س هکاست  یگرهوسوس .رودیواپس م هک یگرهاز شر

 یمردمان یاههنی)در س .پردازدیم هوسوس هب
 
 .«اهانسانا و هی( از جن

و بعد از  ج نمونی از سوی یزدان سبحان نخست برای پیغمبرشهنمود و رهر هاین دو سور

 هکنف حمایت او، و ب هب هاین ک هنمون بهنمود و رهمگی مؤمنان است. رهاو برای 
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باشد  هناشناخت هآشکار، و چ هان باشد و چهپن هر چیز خوفناکی، چهببرند از  هاو، پنا هگاهپنا

یاد و چ هکم باشد و چ ه، و چهشناخت هو چ ی... هجزئی باشد و چ هز
 
 .1کل

د وجود دارد، از جملههدر فضیلت و ناب بودن این سور
 
 روایاِت صحیح: ۀا روایات متعد

َّ آیَاٌت »فرمود:  ج پیغمبر هک هروایت کرد سبن عامر هعقب - نِْزلَْت لََعَ
ُ
ْو أ
َ
نِْزَل، أ
ُ
أ

، الُْمَعوَِّذَتنْیِ لَْم یَُر   هرگز دیدها همانند آن هبر من آیاتی نازل گردید ک» 2«ِمثْلُُهنَّ َقطُّ

 .«نیمعوذتا: هاست و آن هنشد

گفتم:  «بخوان ای جابر!» «!قرأ یا جابرإ»فرمود:  ج پیغمبر هروایت ک ساز جابر -

ِ ﴿چیز را بخوانم پدر و مادرم فدایت باد؟ فرمود:  هچ ُعوُذ بَِرب 
َ
قُۡل ﴿ ﴾١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ

 ِ ُعوُذ بَِرب 
َ
 «قرأ بهما، ولن تقرأ بمثلهماإ»ا را خواندم. فرمود: هو من آن ﴾١نلذاِس ٱأ

3«ایها را نخواندهرگز مانند آنه ها را بخوان کهآن»
. 

رفت، رختواب خود می هر شب وقتی به ج پیغمبر»: هروایت کرد لهعائش -

ِ ﴿ ۀآورد، سپس دو سورمدیگر میه ایش را کنارهکف دست ُعوذُ بَِرب 
َ
قُۡل أ

ِ ﴿ و ﴾١ۡلَفلَقِ ٱ ُعوذُ بَِرب 
َ
ایش فوت هکف دست هخواند و برا می ﴾١نلذاِس ٱقُۡل أ

ایش را بر بدنش هتوانست دستمی هتا آنجا ک هگادمید. آنکرد و میمی

بدنش را قسمت پیشین  هگامالید. نخست سر، سپس رخسار، آنکشید و میمی

 .4«دادبار انجام می هکرد... این کار را سکشید و مسح میدست می

يطاُن َجاثٌِم ىلع » فرماید:می ج پیغمبر هک هروایت کرد بابن عباس - الشَّ
یمن باالی دل ها» «َخنََ  وإذا َغَفَل وَْسوََس تعایل قَلِْب ابِن آَدَم، فإذا ذكَر اّلله  ر

رود. ذکر خداوند بزرگوار بپردازد واپس می هآدمیزاد ب هرگاهاست.  هزد هآدمیزاد چمباتم

 .«پردازدمی هوسوس هآدمیزاد از خدا غافل گردد ب هرگاهو 
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 تسبیحات و ذکر فضیلت-1

 ( فضیلت ذکر1-1)

ذُۡكرُۡكۡم وَ  ذُۡكُروِِن  ٱفَ ﴿د: نفرمایىخداوند متعال م
َ
 ﴾١٥٢ِِل َوََل تَۡكُفُرونِ  ۡشُكُروا  ٱأ

 .[151]ارقبلة: 

 .«دینکمرا ن ىد و ناسپاسینک ىارزنم، و از من سپاسگکاد یز شما را ید تا من نینکاد یمرا »
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ َ ٱ ۡذُكُروا  ٱَءاَمُنوا   َّلذ ا اذِۡكر   ّللذ  .[71]األزحاب:  ﴾٤١َكثرِي 

 .«دینکاد یار یرا بس ىخدامؤمنان!  ىا»
َٰكِرِينَ ٱوَ ﴿

َ ٱ لذذ َٰكَِرَٰتِ َوٱ اَكثرِي   ّللذ َعدذ  لذذ
َ
ُ ٱأ ۡغفَِرة   ّللذ ۡجًرا لَُهم مذ

َ
ا َوأ  .[55]األزحاب:  ﴾َعِظيم 

 ىا آمرزش و پاداش بزرگهآن ىنند، خداوند براکىم ادیار یخدا را بس هک ىمردان و زنان»

 .«است هم ساختهفرا
بذَك ِِف َنۡفِسَك تََّضَُّع   ۡذُكرٱوَ ﴿ ِ  ۡلَقۡولِ ٱمَِن  ۡۡلَۡهرِ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفة   حۡرذ ِ ٱب َوََل  ٓأۡلَصالِ ٱوَ  لُۡغُدو 

َِن   .[105]األرعاف:  ﴾٢٠٥ۡلَغَٰفِلِيَ ٱتَُكن م 

ن و کاد یان هان و شامگاهو آرام، صبحگا هستهراس، آه، ىپروردگارت را در دل خود، با فروتن»

 .«باشغافالن م ۀاز زمر
ِ »د: یفرماىم ج هرسول الل ي یَْذُكُر َربَُّه َواَّله ي اَل یَْذُكُر َربَُّه َمثَُل الْـََحِّ َمثَُل اَّلَّ

 ىاد نمیپروردگارش را  هک ىسکند و کىم ادیپروردگارش را  هک ىسکمثال » .(1)«يِِّت مَ ـَوالْ 

 .«است هو مرد هند، مانند زندک
رسول  تر است وهزکینزد پروردگارتان پا هکن اعمال با خبر نگردانم یترها شما را از بیآ

 فرمود: ج هالل

نَا َمَعُه إَِذا َذَكَرِِن، فَإِْن َذَكَرِِن ِِف َنْفِسِه »
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َعبِْدي ِِب، َوأ

َ
َيُقوُل اهلُل َتَعایَل: أ

بُْت  اِِف َمألٍ َخْْيٍ ِمنُْهْم، َوإِْن َتَقرََّب إیَِلَّ ِشْبً  َذَكْرتُُه ِِف َنْفِِس، َوإِْن َذَكَرِِن ِِف َمألٍ َذَكْرتُهُ  َتَقرَّ
بُْت إیَِلِْه بَاًَع ، َوإِْن َتَقرََّب إَِِلَّ ِذَراًَع إیَِلِْه ِذَراًَع  تَسْتُُه َهْرَولَةً  َتَقرَّ

َ
ِِ أ تَا ِي َيْم

َ
 .(2)«، َوإِْن أ

اد یاو مرا  هک ىنگامهستم و هام هبندد: من نزد گمان نیفرماى( مىث قدسیخداوند )در حد»

                                                           
  .(1851( / مسلم )ش1127صحیح(: بخاری )ش) -1

  .(7228و1181و1180( / مسلم )ش7125صحیح(: بخاری )ش) -2
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نم، و اگر مرا در کىاد میمن او را در خلوت  ،ندکاد یت وستم، اگر مرا در خلهاو  همراهد من ینما

 ۀانداز همن ب ىسو هنم، و اگر بکىاد میتر از آن هب ىند، من او را در مجلسکاد ی ىمجلس

ب جو ىوجب
 
ب م «ىیبازو» ىذراع ۀانداز هاو ب ىسو هد، من بیتقر

 
 هم، و اگر بیجوىتقر

ب جو ىسو هب ىذراع ۀانداز
 
 یکنزد «انسان ىدو بازو» ىباع ۀانداز هاو ب هد من بیمن تقر

 .«میآىاو م ىسو هد، من شتابان بیایمن ب ىسو هب هادیشوم. و اگر پىم
ر هاز عبدالل

ْ
س
ُ
اد یامور اسالم ز ج ها رسول اللیگفت:  ىمرد هک هت شدیروا سبن ب

اَل یََزاُل » فرمودند: ج امبریپم. یجو کآن تمس هب هکد یهاد دی ىزیمن چ هستند، به
 .(1)«لَِسانَُك َرْطباً ِمْن ِذْكِر اهللِ 

بانت با  هوستیپ» ر باشدیز
 
 .«اد خدا ت

 َحْرفَاً ِمْن ِكتَاِب اهلِل فَلَُه بِِه َحَسنٌَة، »فرمودند:  ج پیامبر اکرمز ین و
َ
َوالْـَحَسنَُة َمْن قََرأ

ْمثَالِ 
َ
قُوُل: ـبَِعْْشِ أ

َ
ِلٌف َحرٌْف، َواَلٌم َحرٌْف، َوِميٌم  .[1]ارقبلة:  ﴾١ال م  ﴿َها، اَلأ

َ
َحرٌْف؛ َولَِكْن: أ

، ىیکر نهشود، و ىم هش نوشتیبرا ىیکن یکحرف از قرآن بخواند،  یکس کره» (2)«َحرٌْف 

 یکحرف، الم  یک: ألف هکحرف است، بل یک ﴾١ال م  ﴿م: یگوىشود، من نمىبرابر م هد

 .«حرف است یکم یحرف، و م
 یگوىم سبن عامر هعقب

  
ف
ُ
 رون آمد و فرمود:یب ج هرسول الل هکم یبود هد: در ص

ِِتَ ِمنُْه بِنَاَقتنَْیِ »
ْ
ْو إیَِل الَعِقيِْق َفيَأ

َ
ْن َيْغُدَو ُُكَّ یَْوٍم إیَِل ُبْطَحاَن أ

َ
یُُّكْم ُُيُِب أ

َ
َكْوَماَويِْن ِِف أ

ان  هر روز صبح، به هکاز شما دوست دارد  یکدام ک» .«؟َغْْيِ إِثٍْم َواَل قَِطيَْعِة رَِحمٍ 
 
ح
ْ
ط
ُ
ق یا عقیب

 .«باشد؟ هانجام داد ىرحم ۀا قطع صلی هىگنا هکن یبرود و با دو شتر بار برگردد بدون ا
َحُدُكْم إیَِل الَمْسِجِد »فرمود:  .میما دوست دار !ج ها رسول اللیم: یگفت

َ
فَاَل َيْغُدو أ

َ
أ

 آیَتنَْیِ ِمْن ِكتَاِب اهلِل 
َ
ْو َيْقَرأ

َ
، َوثاََلٌث َخْْيٌ َلُ ِمْن ثاََلٍث،  ألَفيَْعلََم، أ َخْْيٌ َلُ ِمْن نَاَقتنَْیِ

ْعَداِدِهنَّ ِمَن اإِلبِلِ 
َ
ْرَبٍع، َوِمْن أ

َ
ْرَبٌع َخْْيٌ َلُ ِمْن أ

َ
از  هیمسجد برود و دو آ هس بکره» .(3)«َوأ

شتر، و  هاز س هیآ هس تر است، وهاز دو شتر ب وا ىا بخواند، برایرد یاد بگیرا  ألتاب خداوند ک

 .«تر و سودمندتر استهش بیمان تعداد شتر، براهات از یتعداد آ هار شتر، و بهاز چ هیار آهچ

                                                           
  .(2275( /ترمذی )ش17118صحیح(: احمد، المسند )ش) -1

یخ الکبیر )ج0112صحیح(: ترمذی )ش) -2  .(011ص1( / بخاری، التار

  .(1158( / ابوداود )ش1121: مسلم )شصحیح() -3
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اهلَل ِفيِه ََكنَْت َعلَيِْه ِمَن اهلِل تَِرٌة، َمْن َقَعَد َمْقَعداً لَْم یَْذُكِر »فرمودند:  ج هرسول الل و
 ىیس در جاکره» .(1)«َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجَعاً لَْم یَْذُكِر اهلَل ِفيِه،ََكنَْت َعلَيِْه ِمَن اهلِل تَِرةٌ 

لو بخوابد و هپ هس بکرهد شد، و هان وارد خوایند، از طرف خدا، بر او زکاد نیند و آنجا، خدا را یبنش

 .«دید دهان خوایم از جانب خدا زهن غفلت یا ىند، براکاد نیخدا را 
َ »: فرمودند ج هرسول الل و  ج َويَُصلُّوَن ىلَعَ انلَِّبِّ  ألَما َقَعَد قَْوٌم َمْقَعًدا اَل یَْذُكُروَن اّللَّ

ًة یَْوَم الِْقيَاَمِة َوإِْن   ىدر مجلس هىر گروه» .(2)«َدَخلُوا اْْلَنََّة لِلثََّواِب إاِلَّ ََكَن َعلَيِْهْم َحْْسَ

 م شوند،هشت هداخل ب هاگرچ امبرشان درود نفرستد،یند و بر پکرا ن هر اللکذ ،ند و در آنیبنش

 .«شودىا حسرت وافسوس وارد مهبر آنامت یروز ق
اَلیَْذُكرُوَن اهلَل ِفيِه إاِلَّ قَاُموا َما ِمْن قَْوٍم َيُقوُموَن ِمْن ََمِْلٍ  » فرمودند: ج هرسول الل و

ةً ـَعْن ِمثِْل ِجيَْفِة ِِحَاٍر َوََكَن لَ  اد یخدا را  ،در آن هک ىاز مجلس هىچ گرویه» .(3)«ُهْم َحْْسَ

ا را هاند، و حسرت آنهبرخاست ىاالغ ۀ)نزد( الش از هـکنیمثل ا مگر زند،یخىاند بر نمهردکن

 .«است هفراگرفت

 ریبکو ت لیلهد، تیح، تحمیتسب لتی( فض1-0)

ْت  َمْن قَاَل:»د: یفرماىم ج هرسول الل ٍة ُحطَّ ُسبَْحاَن اهلِل َوِِبَْمِدهِ ِِف یَْوٍم ِمائََة َمرَّ
د، یبگو «ُسبَْحاَن اهلِل َوِِبَْمِدهِ »صد بار  هس روزانکره» .(4)«َخَطایَاُه َولَْو ََكنَْت ِمثَْل َزَبِد ابْلَْحرِ 

 .«ا باشندیف درک ۀانداز هب هاگرچ شوندىم هدیانش بخشهگنا
یر را د ىرکس دعاه»فرماید: ىم و ار تن از فرزندان هچ هاست ک ىبار بخواند مانند کس هز

يَْك َلُ، َلُ الْ » است: هإسماعیل را آزاد کرد  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ
ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ـاَل إَِلَ إاِلَّ

ءٍ ىلَعَ ُُكِّ  ی» ىیچ معبوده» .(5)««قَِدیْرٌ  ََشْ
 
وجود ندارد، یکتاست و  هجز الل هب «بر حق

یک  .«ر چیز تواناستهو ستایش از آِن او است، و او بر  هىندارد، پادشا ىشر

                                                           

  .(515قی، شعب االیمان )شه( / بی1858صحیح(: ابوداود )ش) -1

 .(510و511( / ابن حبان )ش11115صحیح(: احمد، المسند )ش) -2

 سپری شود، روز قیامت موجب حسرت است. أدر دنیا بدون ذکر و یاد خداوند های کهر لحظه 

  رجوع گردد.تحقیق قبلی  هصحیح(: ب) -3

  .(7218( / مسلم )ش1125صحیح(: بخاری )ش) -4

  .(7202( / مسلم )ش1121صحیح(: بخاری )ش) -5
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بان م هراحت ب هکوجود دارد  هلمکد: دو یفرماىم و اعمال،  ىند و در ترازویآىز

 .(1)«ُسبَْحاَن اهلِل َوِِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن اهلِل الَْعِظيْمِ » اند:رحمان محبوب ىاند، و نزد خدانیسنگ
  کپا هالل»

 
  کم، پاینم، خداوند عظکىش میاست، واو را ستا هو منز

 
 .«است هو منز

م، یبگو «ُسبَْحاَن اهلِل، َوالْـَحْمُد هلِِل، َواَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َواهلُل أکب» فرماید: اگر منىم و
تر ىدوست داشتن «ایدن ۀمه ؛ىعنی»است  هردکد بر آن طلوع یخورش هک هنزد من از آنچ

 .(2)است(
َيْعجِ »د: یفرماىو م

َ
لَْف َحَسنَةٍ أ

َ
ْن یَْكِسَب ُُكَّ یَْوٍم أ

َ
َحُدُكْم أ

َ
َلُ َسائٌِل ِمْن  ؟ُز أ

َ
فََسأ

لََف َحَسنٍَة؟ قَاَل: :ُجلََسائِهِ 
َ
َحُدنَا أ

َ
لُْف  َكيَْف یَْكِسُب أ

َ
يَُسبُِّح ِمائََة تَْسِبيَحٍة، َفيُْكتَُب َلُ أ

لَُف َخِطيئَةٍ 
َ
ْو ُُيَطُّ َعنْه ُ أ

َ
بدست  ىیکزار نه هتواند روزان ىاز شما نم ىسکا یآ» .(3)«َحَسنٍَة أ

زار هتواند ىاز ما م ىیک هد: چگونیحضور داشت پرس هدر جلس هک ىسانکاز  ىیکآورد؟ 

-ىم هنوشت ىیکزار نهش ید برایبگو هس صد بار سبحان اللکرهبدست آورد؟ فرمود:  ىیکن

 .«شودىم هدیاز او بخش هزار گناها یشود، 
 َكْْنٍ ِمْن ُكنُوِز الْ »فرمودند:  ج هرسول الل

ُدلَُّك ىلَعَ
َ
اَل أ
َ
َجنَِّة؟ ـیَا َعبَْد اهلِل بِْن قَسٍْ  أ

َة إاِلَّ بَاهللِ  اَل َحْوَل  :َفُقلُْت: بَََل یَا رَُسوَل اهلِل، قَاَل: قُْل  ا یس! آیبن ق هعبدالل ىا» .(4)«َواَل قُوَّ

اَل » بگو: ! فرمود:هالل لا رسوی ىنم؟ گفتم: بلکن ىینماهشت، راهب ىاهاز گنج ىگنج هتو را ب
َة إاِلَّ بَاهللِ   .««َحْوَل َواَل قُوَّ

ْرَبٌع: ُسبَْحاَن اهلِل، َوالْـَحْمُد »فرمودند:  ج هرسول اللنیز  و
َ
َحبُّ اللََْكَِم إیَِل اهلِل أ

َ
، ّلِلَِّ أ

َك َواَل إَِلَ إاِلَّ اهللُ  یهِهنَّ ، َواهلُل أکب، اَل یَُُضُّ
ه
َت  بأ

ْ
 ىهمهنزد خداوند از  هلمکار هچ» .(5)«بََدأ

ِ بَْحاَن اهلِل، َوالْـَحْمُد سُ  لمات محبوب تراند:ک یک ه با إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َواهلُل أکب،، َواَل ّلِلَّ ا هاز آنر

 .«ندارد ىالکاش ىنکشروع  هک
ِورد خود آن را  اموز تایمن ب هب ىاهآمد و گفت: جمل ج هنزد رسول الل ىنینشهیباد

يَْك َلُ، اهلُل أکب »فرمود: بگو:  ج هسازم، رسول الل  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ
َكِبْْياً، اَل إَِلَ إاِلَّ

                                                           
 .(7201( / مسلم )ش1121و7512و1180صحیح(: بخاری )ش) -1

  .(2517( / ترمذی )ش7200)صحیح(: مسلم )ش -2

  .(2112( / ترمذی )ش7207)صحیح(: مسلم )ش -3

  .(7212( / مسلم )ش1112و1020و7281)صحیح(: بخاری )ش -4

  .(2811)ش ه( / ابن ماج5705و5701)صحیح(: مسلم )ش -5
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َة إاِلَّ بِاهلِل الَْعِزيِْز الْـحَ  ، اَل َحْوَل َواَل قُوَّ  «ِكيْمِ َوالْـَحْمُد هلِِل َكِثْْياً، ُسبَْحاَن اهلِل رَبِّ الَْعالَِمنْیَ
فرمود:  ج هم؟ رسول اللیبگو هخود چ ىن جمالت از آِن پروردگار است، برایآن مرد گفت: ا

 »بگو: 
َ
، َواْهِد ِيْ، َواْرُزقِِْنْ للَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ أ ن، کمن رحم  ها! مرا ببخش، و بهبار ال» .(1)«، َوارَِْحِِْنْ

 .«ت فرمایعنا ىمن روز هن، و بکت یداهو مرا 
آموخت، سپس دستور ىاو م هنماز را ب ج هشد، رسول اللىمسلمان م ىفرد هرگاه

 ند:کن جمالت دعا یبا ا هکداد ىم

« 
َ
، َواْهِد ِيْ، وَََعفِِِن َواْرُزقِِْنْ للَُّهمَّ اْغِفْر أ ، َوارَِْحِِْنْ من  ها! مرا ببخش، و بهبار ال» .(2)«ِِلْ

 .«عطا فرما ىمن روز ه، و بعافیت بخش، و هت دیداهن، و مرا کرحم 
ََعِء اَ » و فَْضَل اَلُّ

َ
ِ لْـَحْمُد إِنَّ أ ْكِر اَل إَِلَ إاِلَّ اهللُ ّلِلَّ فَْضَل اَّلِّ

َ
ن دعا یترهب» .(3)«، َوإِنَّ أ

 
 
للا

ُ
د
ْ
م
 
ـح
ْ
 کن ذیترهب ، وهل

 
 إِل
 
 اللهر ال

  
 .«است هّ  إِال

ِ َوالْـَحْمُد  ُسبَْحاَن اهلِل،»( عبارتند از: هجاودان ىاهىیکات صالحات )نیباق» ، َواَل ّلِلَّ
 .(4)«إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َواهلُل أکب

ثُوِر ِمْن  ج إیَِل انلَِّبِّ َجاَء الُْفَقَراُء »است:  هردکت یروا س هریرهابو ْهُل اَلُّ
َ
َفَقالُوا َذَهَب أ

رََجاِت الُْعاَل َوانلَِّعيِم الُْمِقيِم یَُصلُّوَن َكَما نَُصِّلِّ َويَُصوُموَن َكَما نَُصوُم َولَُهْم فَ  ْمَواِل بِاَلَّ
َ
ْضٌل اْْل

وَن بَِها َويَْعتَِمُروَن َوُُيَاِهُدوَن َويَ  ْمَواٍل َُيُجُّ
َ
ْدَرْكتُْم ِمْن أ

َ
َخْذُتْم أ

َ
ثُُكْم إِْن أ َحدِّ

ُ
اَل أ
َ
قُوَن قَاَل أ تََصدَّ

نْتُْم َبنْیَ َظْهَراَنيِْه إاِلَّ َمْن َعِمَل 
َ
َحٌد َبْعَدُكْم َوُكنْتُْم َخْْيَ َمْن أ

َ
ِمثْلَُه  َمْن َسبََقُكْم َولَْم یُْدِرْكُكْم أ

ُوَن َخلَْف ُُكِّ  از فقرا نزد رسول  یاهعد» .(5)«َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلِثنیَ  تَُسبُِّحوَن َوََتَْمُدوَن َوتَُكبِّ

 شت وهع بی، درجات رفیماد هبر رفا هردند: ثروتمندان عالوکآمدند و عرض  ج هالل

 هرند و بیگیم هخوانند، روزیرا مانند ما نماز میجاودان آن را از آن خود ساختند. ز یاهنعمت

ا از ما هارکن یند. )و اهدیم هنند و صدقکیاد مهگزارند و ج یم هدر ثروت، حج و عمر یل برتریدل

د، یهاگر آن را انجام د هکاموزم یشما ن هب یا عملیآ»فرمود:  ج ست(. رسول خداین هساخت

با شما  هک ییاهانسانن یترهب از افت وید یهاند، در خواهگرفت یشیاز شما پ هکرا  یسانک

شما  هگر بید یسکند، هدین عمل را انجام میثل شما ام هک یسانکد شد. و جز یهستند، خواه

                                                           
 .(7202)صحیح(: مسلم )ش -1

  .(2815)ش ه( / ابن ماج7201)صحیح(: مسلم )ش -2

  .(2822)ش ه( / ابن ماج2282)صحیح(: ترمذی )ش -3

  .(12181)صحیح(: نسایی، السنن الکبری )ش -4

 (. 1271و1275( / مسلم )ش1201و812بخاری )ش)صحیح(:  -5
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و  یو س «هسبحان الل»بار  هو س یر نماز فرض، سهپس از  هکن است ید؟ آن عمل، اید رسهنخوا

 .«دییبگو «أکبر هالل»بار  هو س یو س «هالحمدلل»بار  هس
َصِّلِّ ِِف الَْمْسِجِد فََدََع ِي »: است هردکت یروا سیابن المعل

ُ
ِ  ُكنُْت أ فَلَْم  ج رَُسوُل اّللَّ

 ُ لَْم َيُقْل اّللَّ
َ
َصِّلِّ َفَقاَل أ

ُ
ِ إ ِيِّ ُكنُْت أ ِجبُْه َفُقلُْت یَا رَُسوَل اّللَّ

ُ
ِ َولِلرذُسوِل إَِذا  ۡسَتِجيُبوا  ٱ﴿ أ ّلِلذ

َوِر  ﴾َدََعُكۡم لَِما َُيۡيِيُكمۡ  ْعَظُم السُّ
َ
َعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِِهَ أ

ُ
ْن ُثمَّ قَاَل ِِل َْل

َ
ِِف الُْقْرآِن َقبَْل أ
َعلَِّمنََّك ُسورَ 

ُ
لَْم َتُقْل َْل

َ
ْن ََيُْرَج قُلُْت َلُ أ

َ
َراَد أ
َ
ا أ َخَذ بِيَِدي فَلَمَّ

َ
ًة ِِهَ ََّتُْرَج ِمْن الَْمْسِجِد ُثمَّ أ

بُْع الْمَ  ِ رَبِّ الَْعالَِمنَی ِِهَ السَّ ْعَظُم ُسوَرٍة ِِف الُْقْرآِن قَاَل اْْلَْمُد ّلِلَّ
َ
ي أ ِ ثَا ِي َوالُْقْرآُن الَْعِظيُم اَّلَّ

وتِستُهُ 
ُ
مرا صدا زد. جواب ندادم.  ج هرسول الل هکخواندم ی، نماز میدر مسجد نبو» .(1)«أ

گفت: مگر خداوند  ج رسول خدا! من مشغول نماز خواندن بودم. آنحضرت یسپس گفتم: ا

شما را  هک ینگامهد ینکد و رسولش را اجابت یریفرمان خدا را بپذ؟ )[17 :افنل]األ است: هنفرمود

 یاه، سوریاز مسجد خارج شو هکنیقبل از ا»من فرمود:  هب هآنگا .(، فرا خواندیاتیح یامر یبرا

خواست  هک ینگامه. سپس دستم را گرفت و «آموزمیتو م هقرآن است، ب ۀن سوریبزرگتر هکرا 

قرآن  ۀن سوریبزرگتر هکرا  یاهسور هک ینگفتمن  هاو گفتم: مگر ب هرون برود، بیاز مسجد، ب

عت کر رهباشد و در یم هیفت آه یدارا هکحمد است  ۀآن، سور»آموزم؟ فرمود: یتو م هاست، ب

 .«است هت شدیمن عنا هب هکاست  یمان قرآن بزرگهشود وآن، یرار مکنماز، ت

اللِّساِن، ثَِقيلَتَاِن ِف الِمزَياِن، ََكَِمتَاِن َخِفيَفتاِن ىلع » فرمودند: ج هنیز رسول الل و
ِ الَعظيمِ  ِ َوِِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن اّللَّ سبک بر  هدو کلم».(2)«َحبسبَتَاِن إیل الرَِّْحَِن: ُسبَْحاَن اّللَّ

بان، سنگین  ِ  ستند و آن:هداشتنی در نزد رحمان و دوست «اعمال»در ترازوی ز ُسبَْحاَن اّللَّ
ِ الَعظيمِ  َوِِبَْمِدهِ، ُسبَْحانَ   .«اّللَّ

 

 

 ج رمکا رسول گفتنحیتسب ۀوی( ش1-2)
یُْت انلَِّبَّ »: دیگوىم سبن عمرو هعبدالل

َ
 ج امبریپ» .(3)«َح بِيَِميِنهِ يْ َيْعِقُد التَّْسبِ  ج َرأ

 .«شمردىحات خود را با دست راستش میتسب هکدم یرا د

                                                           
 .(1112( / ابوداود )ش5221و1171و1722)صحیح(: بخاری )ش -1

 .(7201ش) مسلم( / 1121و7512و1180ش) بخاری(: )صحیح -2

  .(2118قی، السنن الکبری )شه( / بی1521)صحیح(: ابوداود )ش -3
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 ج رمکأ رسول ایهایی از دعاهه( نمون1-1)
نۡ ٱ ِِف  َءاتَِنا حَۡربذَنا  ﴿: فرمودمی هک هاین بود ج هرسول اللاکثر دعای   َوِف  َاَسَنة   َيادلُّ

رسان و در  یکیما ن ها بیپروردگارا! در دن» .[101]ارقبلة:  ﴾نلذاحۡرِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َاَسَنة   ِخَرةِ ٓأۡلٱ

 .1«دارهعطاء فرما و ما را از عذاب آتش )دوزخ محفوظ( نگا یکیما ن هز بیآخرت ن

ي ُهَو ِعْصَمُة أْمرِي وأْصِلْح ِل ُدنْياَي اليت ِفيها َمعاَِش » ِ اللَُّهمَّ أْصِلْح ِل دیِن اَّلَّ
 َخْْيٍ واْجَعِل 

الَموَْت راَحًة وأْصِلْح ِل آِخَرِِت الَّيت فيها َمعاِدي واْجَعْل اْلَياَة ِزياَدًة ِِل ِف ُُكِّ
 هم را کیایالک است، و دنهان و مهمن از گنا ۀدارندهنگ هنم را کیخداوندا! د». 2«ِل ِمْن ُُكِّ ََشَ 

مرا  یآن است، اصالح کن و زندگ هبازگشت من ب هگذرد، وآخرتم را کیمن م یدر آن زندگ

قرار  یر بدهاز و نجات من  یراحت ۀلیک من گردان و مرگم را وسین یاهاد کردن کاریموجب ز

 .«هبد
 أ. و خداوندهگفتم: پروردگارا! مرا تعلیم بد أخداوند هفرمود: ب ج پیامبر»

ْن » فرمودند: بگو:
َ
لَُك فِْعَل اْْلَْْيَاِت، َوتَْرَك الُْمنَْكَراِت، وَُحبَّ الَْمَساِكنِی، َوأ

َ
ْسأ
َ
امهللَّ إ ِيِّ أ
رَْدَت 
َ
لَُك َتْغِفَر ِِل َوتَرَِْحَِِن، َوإَِذا أ

َ
ْسأ
َ
نَا َغْْيُ َمْفتُوٍن، امهللَّ إ ِيِّ أ

َ
فِتْنًَة ِِف قَْوِِم َفتََوفَِِّن إیَِلَْك َوأ

بَُّك، وَُحبًّا ُيبَلُِّغِِن ُحبََّك  بد  یاهارک کر؛ و تریخ یاهارکپروردگارا! انجام » 3«ُحبََّك، وَُحبَّ َمْن ُُيِ

مرا مورد مغفرت و رحمت قرار  هکنیان و کیبا مسا ین دوستیمچنهم، ینمایرا از تو مسئلت م

بندگانت را مورد  یردک هاراد هرگاهز از تو تقاضا دارم. پروردگارا! ی، را نیریمرا بپذ ۀو توب یهبد

خداوندا! من،  ن.کخود قبض  یش بسوی، مرا بدون امتحان و آزمایهش قرار دیامتحان و آزما

ت تو برساند، از تو  همن را ب هک را یتو را دوست دارد و عمل هک یکس یتو و دوست یدوست
 
محب

 .«مهخوایم

 هأذان و إقام أذکار -0

 ار أذانک( أذ0-1)

                                                           
 (.1501ود )ش( / ابودا7211( / مسلم )ش1281و1500)صحیح(: بخاری )ش -1

 (.7278)صحیح(: مسلم )ش -2

 .(1170)صحیح(: بزار )ش -3
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ُ ا» ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
ْشَهُد أ
َ
، أ ْکَبُ
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ُ  ،ّللَّ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
 ،أ

 ِ ًدا رَُسوُل اّللَّ نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ
َ
اَلةِ ، أ ، ََحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اّللَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
اَلةِ،  ،أ ََحَّ ىلَعَ الصَّ

ْکَبُ  ،ََحَّ ىلَعَ الَْفاَلِح  ،ََحَّ ىلَعَ الَْفاَلِح 
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ُ اّللَّ  .(1)«، اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

 ( دعای اثنای أذان0-0)

  هکرا  هرچه
 
الِة، َوََحَّ ىلَعَ »ند مگر در: کرار کت هد، شنوندیگوىن ممؤذ ََحَّ ىلَعَ الصَّ

 بِاهللِ »: دیگوىدر جواب م هک «الَفاَلِح 
َة إالَّ  .(2)«اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

داً َعبُْدهُ »د: یز شخص گوین نَّ ُممه
َ
يَْك َلُ، َوأ  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

ْن اَل إَِلَ إاِلَّ
َ
ْشَهُد أ
َ
نَا أ
َ
َوأ
د رَُسْواًل، َوبِاإلِْساَلِم ِدیْناً اً َورَُسْوُلُ، رَِضيُْت بِاهلِل َربه   .(3)«، َوبِمحمه

                                                           

َفاَلِح . در اذان صبح بعد از (1111ش) ولفظ از اوست دارمی( / 818ش) مسلم(: صحیح) -1 ، َحىَّ َبََل الح

مِ دو بار  اَلُة َخرٌی ِمَن النَّوح  شود.می هگفت الصَّ

 . (021ص1ج) ، المصنفهشیب ابی ابن(: )صحیح 

ین گردنا در قیامت طوالنیهمؤذن ج پیامبر هفرمودطبق    ا را دارند.هتر

 (.705)ش ه( / ابن ماج871و878)صحیح(: مسلم )ش 

ت اذان داخل شدن وقت است؛ وگرن 
 
ا اینک هیکی از شرط صح

 
در زمان رسول  هصحیح نیست. و ام

در  هک هن و إعالمی بودأذا هبلک هشد، اولی اذاِن صبح نبودمی هنگام صبح دو اذان گفته ج هالل

 سمسعود  بن ه: عبداللهشد چنانکمی هرمضان برای بیدار کرن مردم برای سحری گفت هما
َع قال ج انلیب عن» است: هروایت کرد َذاُن باَِلٍل ِمْن ُسُحورِهِ فَإِنَُّه یُؤَذُِّن بِلَيٍْل ِلُْيَجِّ

َ
َحَدُكْم أ

َ
: اَل َيْمنََعنَّ أ

یچکس از شما ممانعتی برأذان بالل در موقع سحر ایجاد نکند؛ هفرمود:  ج پیامبر». «َویِلُنَبَِّه نَائَِمُكمْ قَائَِمُكْم 

یرا او أذان می ید یا ندا در شب سر میز . «و بیدار کند هرا آگا هد تا افراد بیدار شما را باخبر و افراد خوابیدهدگو
ذََّن باِلٌَل ج اهلل رسول قال»: هک هیت نمودروا له، عائشهم کم بودهی دو اذان هفاصل هالبت

َ
: إَِذا أ

بُوا َحَّتَّ یُؤَذِّنَ  مِّ َمْكتُومٍ  فَُُكُوا َواَْشَ
ُ
َل َهَذا َويَْصَعَد َهَذاقلت ،اْبُن أ ْن َيْْنِ

َ
پیامبر ». «: َولَْم یَُكْن بَسْنَُهَما إاِلَّ أ

ید و بیاشامید تا ابن  هرگاهفرمود:  جخدا ید، گفتم: بین آنأم مکتوم أذان میبالل أذان گفت بخور ا آنقدر هگو

 .«اندک است( هاین پایین آید و این باال رود )یعنی؛ فاصل هنیست مگر اینک
 المفرد االدب بخاری،( / 05002ش) المسند روایت احمد، هباشد باحادیث صحیح می 

 .(112ش)

 .(507ش( / ابوداود )871)صحیح(: مسلم )ش -2

 گردد.شت وارد میهب هد، بهاخالص انجام د ر کس این ذکر را باه 

 .(012( / ترمذی )ش505( / ابوداود )ش877صحیح(: مسلم )ش) -3

یدهد، گناهر کس این ذکر را انجام ده   شود.می هانش آمرز
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 » ه، بجز اللىچ معبودیه هکم هدىم هىو من گوا»
 
 ىیکست و شرتایکوجود ندارد،  «بر حق

د
 
د، پهالل هکنیاوست، من از ا ۀو فرستاد هبند ج ندارد، و محم

 
امبر و اسالم، ی، پروردگار و محم

 .«و خشنودم ىن من است، راضید
  هکنیپس از ا

 
 .(1)شود هر، خواندکن ذین را گفت، ایادتهن شمؤذ

 ه( دعای بعد از أذان و قبل از إقام0-2)

 یاز پا بعد
 
 .(2)شود هدرود فرستاد ج امبرین، بر پان اجابت مؤذ

 » شود: ه( گفتج امبریپ صلوات بر)بعد از 
َ
اَلةِ هَ للَُّهمَّ رَبَّ أ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اَلَّامَّ ِذِِهِ اَلَّ

ْي وََعْدتَهُ  ِ داً الْوَِسيْلََة َوالَْفِضيْلََة، َواْبَعثُْه َمَقاماً َُمُْموْداً اَّلَّ ، )إِنََّك الَ (3)الَقائَِمِة، آِت ُممه
پا شوندک ىن ندایپروردگاِر ا ىا! اهبار ال» .(4)«ِميَْعادَ ـَُّتِْلُف الْ  د ه، بهامل و نماز بر

 
 ج محم

 هک ىاهستیمقام شا هت بفرما، و او را بیلت عنایو فض( شتهواال در ب ىمقام) «هلیوس»

لف وعدهل بگردان، )ینا ىاهفرمود هوعد
ُ
 .«(ىنک ىنم همانا تو خ

-ىنگام رد نمهن یدعا در ا هکچرا ؛ ندکخودش دعا  ىبرا هن أذان و اقامیشخص در ب

 .(5)شود

 هار إقامک( أذ0-1) 

ُ ا» ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْکَبُ
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ، ََحَّ ىلَعَ  ،ّللَّ ِ ًدا رَُسوُل اّللَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

اَلِة، ََحَّ ىلَعَ الَْفاَلِح  اَلُة  ،الصَّ اَلُة  ،قَْد قَاَمِت الصَّ ، اَل إَِلَ  ،قَْد قَاَمِت الصَّ ْکَبُ
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ اّللَّ

 ُ   .(6) «إاِلَّ اّللَّ
ُ ا» ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ ُ ّللَّ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
، أ ْکَبُ
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ  ،أ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
 ،أ

 ِ ًدا رَُسوُل اّللَّ نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ
َ
اَلةِ،  ،أ اَلِة ََحَّ ىلَعَ الصَّ ، ََحَّ ىلَعَ الصَّ ِ ًدا رَُسوُل اّللَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
أ

                                                           

یم) -1   .(100)ش هصحیح(: ابن خز

 .(2111( / ترمذی )ش502( / ابوداود )ش875صحیح(: مسلم )ش) -2

 برای وی حالل شود. ج هشفاعت رسول الل هگردد کمیانجام این ذکر موجب  

  .(501( / ابوداود )ش111صحیح(: بخاری )ش) -3

  .(11( والدعوات الکبیر )ش0221قی، السنن الکبری )شه)صحیح(: بی -4

یم12257)صحیح(: احمد، المسند )ش -5  .(101و107)ش ه( / ابن خز

 (.125)صحیح(: بخاری )ش -6
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اَلُة  ،َفاَلِح ََحَّ ىلَعَ الَْفاَلِح ََحَّ ىلَعَ الْ  اَلةُ  ،قَْد قَاَمِت الصَّ ، ،  قَْد قَاَمِت الصَّ ْکَبُ
َ
ُ أ ْکَبُ اّللَّ

َ
ُ أ اّللَّ

 ُ  .(1)«اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

 ارتهأذکار ط-2

 توالت هب شدن داخل نگامه ى( دعا2-1)

 .(2)«ائِِث بَ خَ ـالْ ُخبُِث وَ ـبَِك ِمَن الْ  ُهمَّ إ ِيه أُعوذُ للَّ ا»

 .(3)«برمىم هتو پنا هعم از زن و مرد، بأد، یث و پلیخب ىاه! از جنهىنام خدا( ال ه)ب»

 توالت از شدن خارج نگامه ى( دعا2-0)

 .(5)«طلبمىم ! از تو آمرزشهىال» .(4)«ُغْفرانََك »

 

 

 أذکار وضوء-1

 وضو از قبل رک( ذ1-1)

 .«نام خدا هب» .(6)«ِمْسِب اهللِ »

                                                           

 .021، ص1، جههشبأبن أبی )صحیح(:  -1

  .(858و857( / مسلم )ش110و1200)صحیح(: بخاری )ش -2

فضای باز باشد قبل از درآوردن لباس ولی  هشود و در صورتیک هتوالت خواند هقبل از ورود باین دعا ( 3

یی گردد و خواندنش را فراموش کند نباید آن هدر صورتیک یرا پیامبرشخص وارد دستشو  را بخواند؛ ز
م داخل هنگام ادرار کردن ندادند پس ذکر کردن هالم شخصی را )با وجود فرض بودنش( در جواب س ج

ا خواندنش را هباشد فق هاگر فقط یک پایش را داخل کرد هباشد. البتطور أولی جایز نمی هتوالت ب

و حدیث استنادی )صحیح(:  175-1/171، ةیهالفق هیزع، الدعاء و أحکامهدانند. نک: منمی همکرو

 (.11( / ابوداود )ش811لم )شمس

یی کنار  هاین دعا بعد از خارج شدن از توالت خواند -4 م هشود و اگر فضای باز باشد و یا توالت و دستشو

یزع، الدعاء و هشود. نک: م ها در دل خواندها بعد از اتمام و پوشیدن لباسهور فقهباشند بنابر نظر جم

 .1/175، ةیهالفق هأحکام

 .(222)ش ه( / ابن ماج7( / ترمذی )ش22ود )ش)صحیح(: ابودا -5

  .(78( / نسایی )ش10717)صحیح(: احمد، المسند )ش -6
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 وضو اتمام از بعد رک( ذ1-0)

داً َعبُْدُه َورَُسوُلُ » نَّ ُممه
َ
ْشَهُد أ

َ
يَْك َلُ، َوأ  اهلُل وَْحَدُه اَلََشِ

ْن اَل إَِلَ إاِلَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 .(1)«أ

ی» ، معبودهبجز الل هکم هدىادت مهش»
 
او  ىبرا ىیکتاست و شریکوجود ندارد،  «بر حق

د، بند هکم هدىادت مهست، و شین
 
َوِِبَْمِدَك  ُسبَْحاَنَك اللَُّهَمه » .«اوست ۀو فرستاد همحم

تُوُب إیَِلَْك 
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ
َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ أ

َ
ْشَهُد أ
َ
نم، و تو را کیان میتو را ب ىکپا ا!یخدا» .(2)«أ

 » ىگر معبودیبجز تو، د هکم هدىم هىم، و گواینماىش میستا
 
از توطلب  ست،ین «بر حق

 .«مینماىم هنم، و در حضورت توبکىمغفرت م

 أذکار مسجد-5

 مسجد هب رفتن ىدعا (5-1)

« 
َ
ِمْن  ِِفْ بَََصِْي نُْوراً، وَ  وَ ، َوِِفْ لَِسا ِيْ نُْوراً، َوِِفْ َسْمِِعْ نُْوراً، اً للَُّهمَّ اْجَعْل ِِفْ قَلِْبْ نُْورأ

َماِِمْ نُْوراً، وَ  ِمْن ََتيِْتْ نُْوراً، َوَعْن یَِميِِْنْ نُْوراً َوَعْن ِشَماِِلْ نُْوراً، وَ  فَْوِِقْ نُْوراً، وَ 
َ
ِمْن  ِمْن أ

ْم ِِلْ  ْعِظْم ِِلْ نُْوراً، َوَعظِّ
َ
اْجَعْل اْجَعْل ِِل نُوراً، وَ نُْوراً، وَ َخلِِْفْ نُْوراً، َواْجَعْل ِِفْ َنْفِِسْ نُْوراً، َوأ

 ِِل نُوراً 
َ
ْعِطِِنْ نُْوراً، َواْجَعْل ِِفْ َعَصِبْ نُْوراً، وَ ، أ

َ
ِِفْ  ِِفْ َدِِمْ نُْوراً، وَ  ْحِِمْ نُْوراً، وَ ـِِفْ لَ  للَُّهمَّ أ
بان، گوش و چشم من نور قرار دهىال» .(3)«ِِفْ بََْشِْي نُْوراً  َشْعِرْي نُْوراً وَ  ، و باال، و ه! در قلب، ز

ر گردان، و نور را برا
 
، و بزرگ گردان، و ىمن بیفزا ىپایین، راست، چپ، مقابل، پشت و درون مرا منو

 .«هقرار د ىعطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نور ىمرا نور

 مسجد هب شدن داخل ى( دعا5-0)

ُعوُْذ بِ »
َ
يَْطاِن الرَّ أ  .(4)«ِجيْمِ اهلِل الَْعِظيِْم، َوبِوَْجِهِه الَْكِريِْم، وَُسلَْطانِِه الَْقِدیِْم ِمَن الشَّ

                                                           
 .(575-577)صحیح(: مسلم )ش -1

یش را  کامل گرفته   هک هشت بر وی باز شدهشت درب بهو سپس این دعا را بخواند،  هر کس وضو

 د داخل گردد.هبخوا هر کدام کهاز 

 .(0270( / حاکم، المستدرک )ش81)ش  ةالیوم والیلصحیح(: نسایی، عمل ) -2

یسند و مای میهر کس این دعا را پس از وضو بخواند، آن را درنامه   کنند.و تا قیامت آن را باز نمی هر کردهنو

  .(1721-1822و1801( / مسلم )ش1211)صحیح(: بخاری )ش -3

 .(18قی، الدعوات  الکبیر )شه( / بی111( )صحیح(: ابوداود )ش4)

ید: امروز از من ایمن شدی!مسجد بخواند، شیطان می هنگام دخول بهر کس این ذکر را ه   .گو
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 هب هشد هشیطان راند ىبد ازو الیق جاللش است(  ه)ک ىگرام ىخداوند بزرگ و رو هب»

 .«برمىم هاو پنا ىزلأقدرت قدیم و 
 .(1)«اهلل ىلع رسولِ  المُ السه وِمْسِب اهلِل »
 .«هرسول اللبر  ودرود وسالم، هنام الل هب»
« 
َ
بَْواَب رَِْحَِتَك ـللَُّهمَّ اْفتَْح لِ أ

َ
 .(2)«ي أ

 .«رحمت خود را بر من بگشا ىاه! درهىال»

 مسجد از شدنخارج ىدعا (5-2) 

« 
َ
لَُك ِمْن فَْضِلَك أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ  .(3)«للَُّهمَّ إ ِيِّ

 .(4)«نمایمىرا مسألت م ت! از تو فضلهىال»

 أذکار نماز-1

 صف جماعت ۀدعای موقع تسوی (1-1)

اَلةِ » فِّ ِمْن َتَماِم الصَّ تان را راست و یاهصف» .(5)«َسوُّوا ُصُفوفَُكْم فَإِنَّ تَْسِويََة الصَّ

 .«ماِل نماز استکم جزء ها هکردن صفکامل هد؛ چرا کینک هوستیپ
 .6«قُلُوُبُكمْ  َفتَْختَِلَف  ََّتْتَِلُفوا َواَل  اْستَُووا»

 استفتاح ىاه( دعا1-0)

ر کدام هاند و خواندن هروایت شد هک هفاتح از و قبل همیتحر ریبکت از بعد ىاهدعا

 باشد، عبارتند از:مستحب می

                                                           

  .(211( / ترمذی )ش771)ش ه( )صحیح(: ابن ماج1)

  .(115( / ابوداود )ش1185و1181( )صحیح(: مسلم )ش2)

  .(115( / ابوداود )ش1185و1181صحیح(: مسلم )ش( )3)

باشند پس رفتن می هنگام ورود و خروج در حال راهخواندن دعا در  هند کهداحادیث نشان می رهظا( 4)

ت شدید دارد و بدعت است. نک: الحوادث هکرا قول امام مالک هایستادن برای خواندن دعا ب

 .12/217، ةو الذخیر 0/117؛ المدخل، 11و البدع، ص

  .(118( / ابوداود )ش1222صحیح(: مسلم )ش) (5)

  .(810و827ش) نسایی(/171ش) ابوداود(/12221و1222ش) مسلم (:( )صحیح6)
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« 
َ
ِق َوالْ ـللَُّهمَّ بَاِعْد بَسِِْنْ َوبنَْیَ َخَطایَاَي َكَما بَاَعْدَت َبنْیَ الْ أ  َمْغرِِب، ـَمْْشِ

َ
ِِنْ ِمْن أ للَُّهمَّ َنقِّ

نَِ ،  بْيَُض ِمَن اَلَّ
َ
 َخَطایَاَي َكَما ُينََّقَّ اثلَّوُْب اْل

َ
َماِء ـللَُّهمَّ اْغِسلِِْنْ ِمْن َخَطایَاَي بِاثلَّلِْج َوالْ أ

 .(1)«َوالَْبَدِ 
، ىا هن مشرق و مغرب انداختیب هک ىاهمانند فاصلهمن،  ىاهن من و خطایا! بهبار ال»

شود. ىم کپا ىاز آلودگ هک ىدیمانند لباس سفهساز،  کم پایاهانداز، و مرا از خطایب هفاصل

 .«ىمرا با برف و آب و تگرگ بشو ىاها! خطاهال بار
َك، َواَلإَِلَ َغْْيُكَ »  .(2)«ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك، َوَتبَارََك اْسُمَك، َوَتَعایَل َجدُّ
ار یتو بس هوکقدرت و ش ت است وک، و حمد از آِن توست، و نامت با برهىو منز کا! پاهبار ال»

 »بجز تو  ىچ معبودیهباالست و 
 
 .«وجود ندارد «بر حق

نَا ِمَن الْ »
َ
رَْض َحِنيْفاً َوَما أ

َ
َمَواِت َواْل ْي َفَطَر السَّ ِ ْهُت وَْجِِهَ لَِّلَّ ، إِنَّ ـوَجَّ ِكنْیَ ُمْْشِ

نَا ِمَن ـَُمْيَاَي، َوَمَماِِتْ، هلِِل رَبِّ الَْعالَ ِِكْ، وَ َصاَلِِتْ، َونُسُ 
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
يَْك َلُ َوبَِذلَِك أ ، اَل ََشِ ِمنْیَ

. ـالْ   ُمْسِلِمنْیَ
َ
نَْت الْ أ

َ
نَا َعبُْدَك، َظلَْمُت َنْفِِسْ ـللَُّهمَّ أ

َ
ْ َوأ نَْت َرِّبِّ

َ
نَْت، أ
َ
َمِلُك اَل إَِلَ إاِلَّ أ

فُْت بَِذنِْبْ فَ  نَْت.ـاْغِفْر لِ َواْعََتَ
َ
نُوَْب إاِلَّ أ يْعاً إِنَُّه اَل َيْغِفُر اَّلُّ   ي ُذنُْوِِّبْ ََجِ

َ
 ْحَسِن َواْهِد ِيْ ِِْل

ْخاَلقِ 
َ
  اْل

َ
نَْت، اَل َيْهِدْي ِِْل

َ
ْ َسسِّئََها إاِلَّ أ ْ َسسِّئََها، اَل یََْصُِف َعِنِّ نَْت، َواِْرِْف َعِنِّ

َ
ْحَسِنَها إاِلَّ أ

نَا بَِك َوإیَِلَْك، َتبَاَرْكَت َوَتَعایَلَْت، ـْ یَْك، َوالبَلَّيَْك وََسْعدَ 
َ
ُّ لَسَْ  إیَِلَْك، أ َخْْيُ َُكُُّه بِيََدیَْك، َوالْشَّ

تُوُْب إیَِلَْك 
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
 .(3)«أ

 هک ىد، در حالین را آفریو زم اهآسمان هکام هردک همتوج ىذات ىسو هام را بهرهمن چ»

 ىنماز، عبادت، زندگ .ستمیان نکام، و از مشرهحق آمد ىسو هو ب هگردان شد ىمن از باطل رو

نم، و من از کن یچن هکام هافتیندارد، دستور  ىیکشر هکان است یانهو مرگم از آِن پروردگار ج

 » ى، بجز تو، معبودهپادشا ىباشم. پروردگارا! توئىم فرمانبرداران
 
وجود ندارد. تو پروردگار  «بر حق

انم را هگنا ۀمهم اعتراف نمودم، هگنا هردم، و بکتوأم، بر خود ظلم  ۀو من بند ىستهمن 

 آمرزد.ىنم را نمهگنا ىسکمانا بجز تو ه، ىببخشا

مرا  هکست ین ىسکمانا بجز تو هنمون فرما، ها، رهن اخالق و خصلتیوتریکن ه! مرا بهىال

ا هآن هکست ین ىسکرا بجز تو یبگردان، ز بد را از من دور ىاه! خصلت هىند. الکت یداها هآن ىبسو

ار یدر اخت ىیکر و نیخ هرگونهام، هاطاعتت آماد ىت حاضرم، و براهرا از من دور بگرداند. من در بارگا

                                                           
  .(1280و1282( / مسلم )ش711( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(010ص2( والمعجم االوسط )ج521( )صحیح(: طبرانی، الدعاء )ش2)

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818( )صحیح(: مسلم )ش3)
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ام، تو هتو متوج ىسو هلطف تو موجودم، و ب ه! من بهىست. الین هىتو را ىسو هرا ب ىتوست، بد

 .«نمکىم هت توبـهم، و در بارگاهخواىرزش مـ، از تو آمىـستهت و برتر کار بابریبس
ِصياْلً  اهلِل بُْكَرةً  وَُسبَْحانَ  َوالْـَحْمُد هلِِل َكِثْْياً، َكِبْْياً  اهلُل أکب»

َ
 .(1)«َوأ

« 
َ
نَْت َقيُِّم أ

َ
، َولََك الْـَحْمُد أ رِْض َوَمْن ِفيِْهنَّ

َ
َمَواِت َواْل نَْت نُْوُر السَّ

َ
للَُّهمَّ لََك الْـَحْمُد أ

 ) رِْض َوَمْن ِفيِْهنَّ
َ
مَواِت َواْل نَْت رَبُّ السَّ

َ
، )َولََك الْـَحْمُد أ رِْض َوَمْن ِفيِْهنَّ

َ
َمَواِت َواْل السَّ
( )َولََك الْـَحْمُد  ،)َولََك الْـَحْمدُ  رِْض َوَمْن ِفيِْهنَّ

َ
َمَواِت َواْل ُك لِ مَ اَنَت لََك ُملُْك السَّ

رِْض( )َولََك الْ 
َ
َمَواِت َواْل ، َوقَْولَُك الْـَحقُّ َوِلَقاُؤَك السَّ نَْت الْـَحقُّ َووَْعُدَك الْـَحقُّ

َ
ـَحْمُد أ

، َوالْ  ، َوُممهدـالْـَحقُّ ، َوانلَِّبيُّْوَن َحقٌّ ( ) ج َجنَُّة َحقٌّ َوانلَّاُر َحقٌّ اَعُة َحقٌّ  َحقٌّ َوالسَّ
َ
للَُّهمَّ لََك أ

ُْت َوبَِك آَمنُْت  ْسلَْمُت، وََعلَيَْك تََوَّكَّ
َ
نَبُت  ، َوإیَِلَْك أ

َ
، َوبَِك َخاَصْمُت، َوإیَِلَْك َحاَكْمُت،  أ

نَْت الْ ـفَاْغِفْر لِ 
َ
ْعلَنُْت( )أ

َ
رُْت، َوَما أ ْْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ نَْت ـي َما قَدَّ

َ
ُم، َوأ ُمَقدِّ

نَْت إِلَ ـالْ 
َ
نَْت( )أ

َ
ُر اَل إَِلَ إاِلَّ أ  ِِهْ اَل إَِلَ إاِلَّ ـُمؤَخِّ

َ
 .(2)«نَْت( أ

. ىستهاست، هن آنیدر ما ب هک هن، و آنچیا و زمها! حمد از آِن تو است، تو نور آسمان هبار ال»

پرست آسمان  است. )و حمد از آِن تو هن آنیدر ب هک ه، و آنچىنیا و زمهحمد از آِن تو است، تو سر

حمد از آِن تو است،  (. )وىستهاست، هن آنیدر ب هک هن و آنچیو زم اهآسماناست، تو پروردگار 

 ىستهن یا و زمهآسمان  هتو پادشا
 
، گفتار، لقاء، ه، وعدى(. )و حمد از آِن توست( )تو حق

دیشت، آتش، پهب
 
 ی، و روز قج امبران، محم

 
م توأم، و بر یمن تسل )پروردگارا! (.ستندهامت حق

دم، و یورز ىشمنتو برگشتم، و بخاطر تو د ىسو همان آوردم، و بیتو ا هل نمودم، و بکتو تو

بعد از مرگ،  هکرا  هام و آنچهش از مرگ فرستادیپ هکرا  ىانهت از آِن تو است، و گنایمکحا

ر یم و تأخیتقد .ىام، ببخشاهار ساختکآش هکرا  هام، و آنچهان نمودهپن هکرا  هند آمد، و آنچهخوا

 »بجز تو  ىچ معبودیهبدست تو است، و 
 
 .(3)«وجود ندارد «بر حق

                                                           
  .(2510( / ترمذی )ش1281( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(1811( / مسلم )ش1217ح(: بخاری )ش( )صحی2)

 -0باشد.  هدر غیر نماز جناز -1 باشد:دعای استفتاح با وجود پنج شرط مستحب می خواندن (3)

را از دست  همأموم با خواندنش قسمتی از خواندن فاتح -2خواندنش باعث فوت ادای نماز نشود. 

باید  هدعای استفتاح مشغول شود بلک هرکعت نرسد نباید ب همأموم ب هدر صورتیک -1د. هند

جماعت برسد  هقبل از قرائت ب هدر صورتیک -5د و... مشغول شود. هیا تش هسجد همانند امام ب

 هامام ب هخواندنش مستحب است و بعد از آمین گفتن خواندنش صحیح است ولی در صورتیک

یرا خواندن فاتحنمی هقرائت مشغول باشد خواندنش توصی یت دارد. نک: ماول هگردد؛ ز
 
یزع، هو

 .028-1/025، ةیهالفق هالدعاء و أحکام
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 وعکر ىدعا( 1-2)

َ الَْعِظيْمِ »  .(1)«ُسبَْحاَن َرِّبِّ
  کپروردگار بزرگم پا»

 
 .«است هو منز

 .(2)«همدِ ِِبَ   وَرِّبِّ  انَ بحَ سُ »
« 

 
 .«حمد و ستایش وی مشغولم هو ب هبود هپروردگارم پاک و منز

 .(3)«للَُّهمَّ اْغِفْرِلْ اَ  ،ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِِبَْمِدكَ »
  کپروردگارا! تو پا»

 
 .«ى! مرا ببخشاهىم، الینماىش مـیاـو را ستـت پروردگار ما!، هىو منز

وٌْس، رَبُّ الْ »  .(4)«ْوِح َماَلئَِكِة َوالرُّ ـُسبُّوٌح، قُدُّ
  کار پایبس»

 
 .«لیاست پروردگار فرشتگان و جبرئ هو منز

« 
َ
ْسلَْمُت َخَشَع لََك َسْمِِعْ َوبَََصِْي، وَ للَُّهمَّ لََك َرَكْعُت، َوبَِك آَمنُْت، َولََك أ

َ
، ـمُ  أ ْ ِّخِّ

، َوَما اْستََقلَّ بِِه قََدِِمْ  ، وََعَصِبْ  .(5)«َوَعْظِِمْ
م شدم. گوش، چشم، مخ، یتو تسل همان آوردم، و بیتو ا هردم، بکوع کتو ر ىپروردگارا! برا»

 .«نمودند ىفروتنتو خشوع و  ىبدنم برا ىو رگم و تمام اعضا ىاستخوان، پ
َياِء، َملَُكوِْت،ـَوالْ  َجَبُوِْت،ـِذْي الْ  ُسبَْحانَ »  ىاست پروردگار کپا» .(6)«َوالَْعَظَمةِ  َوالِْكْبِ

 .«و عظمت است ى، بزرگىیقدرت، فرمانروا کمال هک

 وعکر از برخاستن نگامه ىدعا (1-1) 

َدهُ ـَسِمَع اهلُل لِ »  .(7)«َمْن َِحِ
 .«ش نمودیاو را ستا هکرا  ىسکش یرد ستاکد و قبول یشن هالل»
 .(8)«لََك الْـَحْمُد، َِحْداً َكِثْْياً َطيِّباً ُمبَاَرَكً ِفيْهِ  َربَّنَا وَ »
 .«از آِن تو است کاد، خوب و مباریز ىاهش یپروردگارا! حمد و ستا»

                                                           
  .(010( / ترمذی )ش871( / ابوداود )ش1852صحیح(: مسلم )ش( )1)

 (.121( / طبرانی، الدعاء )ش221سراج، المسند )ش( )صحیح(: 2)

  .(1115و1112( / مسلم )ش1117و711( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(870داود )ش( / ابو1111( )صحیح(: مسلم )ش4)

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818( )صحیح(: مسلم )ش5)

  .(0752( / بزار )ش1211( / نسایی )ش872( )صحیح(: ابوداود )ش6)

  .(010( / ترمذی )ش871( / ابوداود )ش1852( )صحیح(: مسلم )ش7)

  .(1210( / نسایی )ش772( / ابوداود )ش711( )صحیح(: بخاری )ش8)
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رِْض َوَما بَسْنَُهَما، َوِمْلَء َما »
َ
َمَواِت، َوِمْلَء اْل ْهَل اثلَّنَاِء ِمْلَء السَّ

َ
ٍء َبْعُد، أ ِشئَْت ِمْن ََشْ

َحقُّ َما قَاَل الَْعبُْد، َوَُّكُّنَا لََك َعبٌْد ـَوالْ 
َ
 َمْجِد، أ

َ
ْعَطيَْت، َواَل ُمْعِطَي لِ ـللَُّهمَّ اَل َمانَِع لِ أ

َ
َما ـَما أ

 .(1)«َجدُّ ـَجدِّ ِمنَْك الْ ـَمنَْعَت، َواَل َينَْفُع َذا الْ 
ند، از آِن تو است. کرا پر  هىتو بخوا هرچه ا وهان آنین و میو زم اهآسمان هک ى! حمدهىال»

 ىمگه. ىستهش بندگان یستا ۀستیتو شا !هى. الىستهش و عظمت یل ستاه! تو اهىال

آن را  ىجلو هچرد، و آنیگىنمآن را  ىس جلوکچ یه ىتو بفرمائ هچم، آنیستهما بندگانت 

! صاحب ثروت، او را ثروتش از عذاب تو هىد. الیعطا نماآن را  قدرت ندارد ىسک ،ىریبگ

 .(2)«و ثروت از آِن تو است «هوکش ىتمام»د و هدىنجات نم

 هسجد ىدعا (1-5)

ىلْعَ »
َ
َ اْل  .«است پروردگار بزرگ و برتر من همنز  » .(3)«ُسبَْحاَن َرِّبِّ

 » .(4)«همدِ َرِّبُّ وِِبَ  انَ بحَ سُ »
 
 .«حمد وستایش وی مشغولم هو ب هبود هپروردگارم پاک ومنز

 .(5)«ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ »
  کا! تو پاهبار ال»

 
 .«نمکىم ! از تو طلب مغفرتهىم. الینماىم شیو تو را ستا هىو منز

وٌس، رَبُّ الْ » ْوِح ـُسبُّْوٌح، قُدُّ  .(6)«َماَلئَِكِة َوالرُّ
  کپا»

 
 .«لیاست پروردگار فرشتگان و جبرئ هو منز

« 
َ
ْي َخلََقُه، وََصوَّرَُه وََشقَّ أ ِ ْسلَْمُت، َسَجَد وَْجِِهْ لَِّلَّ

َ
للَُّهمَّ لََك َسَجْدُت، َوبَِك آَمنُْت، َولََك أ

ْحَسُن الْ 
َ
ُه، َتبَارََك اهلُل أ  .(7)«َخاِلِقنْیَ ـَسْمَعُه َوَبََصَ

                                                           
  .(1218( / نسایی )ش817( / ابوداود )ش1211لم )ش( )صحیح(: مس1)

یید: «َمنح مَحَِدهُ ـَوِمَع اّلُِل لِ » امام هرگاه»اند: هفرمود ج پیامبر( 2) دُ » را گفت. بگو ـَحمح نَا َلَك الح ر کس ه هک «اللَُّهمَّ َربَّ

. (711)ش بخاری)صحیح(:  .«شودیم هدیاش بخشهان گذشتهباشد گنا همراه همالئک هاش با گفتهگفت

دُ »، در نماز جماعت برای امام گفتن ج پیامبر اکرم هپس بنابر این فرمود ـَحمح و برای مأموم  «اللَُّهمَّ َربَّنَا َلَك الح

  کنند. م این ذکر را تکمیل میهمستحب نیست و این دو با  «َمنح مَحَِدهُ ـَوِمَع اّلِلُ لِ »گفتن 

  .(010( / ترمذی )ش871ش( / ابوداود )1852صحیح(: مسلم )ش( )3)

 (.121( / طبرانی، الدعاء )ش221سراج، المسند )ش( )صحیح(: 4)

  .(1115و1112( / مسلم )ش1117و1012( )صحیح(: بخاری )ش5)

  .(870( / ابوداود )ش1111( )صحیح(: مسلم )ش6)

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818( )صحیح(: مسلم )ش7)
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 ىام براهرهم شدم، چیمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسلیتو ا هبردم، و ک هتو سجد ى! براهىال»

در  ىنائیو ب ىید، و عضو شنوایبا آفرید، و آن را زیآن را خلق نمود، و صورت بخش هک ىپروردگار

یدندگان نیترهب هک ىت است پروردگارکرد. با برک هآن قرار داد، سجد  .«است آفر
َياِء، لَُكوِْت،ـَ مـالْ َجَبُوِْت، وَ ـُسبَْحاَن ِذْي الْ »  .(1)«الَْعَظَمةِ وَ  َوالِْكْبِ
 .«و عظمت است ى، بزرگىیقدرت، فرمانروا کمال هک ىاست پروردگار کپا»
« 
َ
هُ أ َلُ َوآِخَرُه وََعاَلنِسَتَُه َوِْسَّ وَّ

َ
 .(2)«للَُّهمَّ اْغِفْرِلْ َذنِْبْ َُكَُّه، ِدقَُّه وَِجلَُّه، َوأ

  کوچکان مرا، اعم از هگنا ۀمها! هبار ال»
 
 .«ىان، ببخشاهار و نکل و آخر، آشو بزرگ، او

« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمنَْك، الَ أ

َ
ُعوُْذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقْوَبِتَك وأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحِِصْ َثنَاًء َعلَيَْك أ

ُ
 .(3)«أ

 هعفو تو پنا ه! از عذابت بهىبرم. الىم هتو پنا ىخشنود ها! من از خشمت بهبار ال»

ش تو یحق ستا هکبرم. پروردگارا! آنچنان ىم هتو پنا هتو، ب (خشمو عذاب )! از هىبرم. الىم

 .(4)«ىاهخود فرمود هک ىد تو آنچنانیآورم، بدون ترد ىرا بجا توانم آنىاست، نم

                                                           

  .(2812قی، السنن الکبری )شهبی( / 872( )صحیح(: ابوداود )ش1)

  .(878( / ابوداود )ش1110( )صحیح(: مسلم )ش2)

 .(871( / ابوداود )ش1118( )صحیح(: مسلم )ش3)

 در سجدهفق همه (4)
 
ِت دعا در نماز خصوصا

 
رب و نزدیک هک ها بنابرنصوص شرعی بر صح

ُ
ین مکاِن ق تر

 خشوع در برابر خداوند متعال می
 
ا اختالف نظر دارند و هاند ولی در نوع دعاهشتگذا هباشد، قلم صح

ت پیامبر هب هبا توج
 
یم دعا در  شهو عملکرد و استنباط صحاب ج سن ای هر زمینهدلیلی بر تحر

ت و وجا هاستفاد ه)دنیوی و أخروی( در نماز وجود ندارد؛ اگرچ
 
ی  خود هاز دعای مأثور از اولو

 
ت خاص

ی بهای حرام بپرهز دعانیز باید ا هبرخوردار است و دعا کنند
 
قول امام مالک: مستحب  هیزد و حت

ید: بارال هاست ک  نگو
ً
ب باشد، مثال

 
ثروتمند است و  همن رزق عطا کن در حالی ک ها! بهمؤد

 دعا نماید. هدر قرآن آمد همانند صالحین و آنچه

یح بر و در وا هرا جایز دانستا آنهور فقهغیر عربی در نماز، جم هحکم دعا ب هدر زمین  قع دلیلی صر

ردی، بلوچی، آذری، ترکمنی و... در نماز مشا هحرام بودن دعا ب
ُ
-نمی هدهغیر عربی مانند: فارسی، ک

یعت آن است ک هشود. البت ت در شر
 
ی ی دعا هب هاولو

 
بان عربی باشد و حت ای مأثور از کتاب و هز

ت خواند
 
یعت ممانعتی در انجام دعا در نماز ب هسن   هعربی ابراز نداشتغیر  هشود ولی شر

ً
خصوصا

بان عربی باشد. فقهناتون از ف هبرای کسی ک یوسف از شاگردان امام هایی هم ز د و أبو
 
مچون محم

ناتوان  هبر این باورند برای کسی ک هو قول حنابل هب شافعیهو قول صحیح مذ هأعظم، برخی از مالکی

بان عربی است جایز و برای عالم و توانمند ب هب د بود. هت و موجب ابطال نماز خواآن نادرس هز

 هعربی را بداند و چ هر کسی )چه هبر این باورند ک هی در نزد شافعیهو وج ه، قولی از مالکیهابوحنیف

؛ فتاوی 1/11، ةندیهدر نماز با غیر عربی دعا کند. نک: الفتاوی ال هنداند( برایش جایز است ک
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 هسجد دو انیم در نشستن ىدعا (1-1)

 .(1)«يـي رَبِّ اْغِفْر لِ ـرَبِّ اْغِفْر لِ »
 .«! مرا ببخش، مرا ببخشپروردگار من ىا»

 تالوت ۀسجد ىاهدعا (1-7)

تِهِ » ُه َوِِبَْوِلِ َوقُوَّ ْي َخلََقُه، وََشقَّ َسْمَعُه َوَبََصَ ِ ُ ٱَفَتَباحَۡرَك ﴿ َسَجَد وَْجِِهْ لَِّلَّ ۡاَسُن  ّللذ
َ
أ

 .(2)«﴾ۡلَخَٰلِقِيَ ٱ

خود در آن  ىیقدرت و توانا هرا ب ىینایو ب ىید و شنوایآفرآن را  هک ىذات ىام براهرهچ»

 .«نندگانیِن آفریترهت است بکار با بریرد. بسک هقرار داد، سجد

 ّ دهتش (1-8) 

يِّبَاُت، اَ اَ » لََواُت َوالطَّ َها َلَِّحيَّاُت هلِِل، َوالصَّ يُّ
َ
اَلُم َعلَيَْك أ انلَِّبُّ َورَِْحَُة اهلِل َوَبَرَكَتُُه، لسَّ

الِ اَ  اَلُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد اهلِل الصَّ داً َعبُْدهُ ـلسَّ نَّ ُممه
َ
ْشَهُد أ
َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َوأ

َ
ْشَهُد أ
َ
، أ ِحنْیَ

 .(3)«َورَُسْوُلُ 

                                                                                                                                              

؛ نووی، 0/101الشافعی،  هذیب فی الفقه؛ الت1/81؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، 1/81الشیخان، 

، ةندیهامش اله؛ فتاوی قاضیخان ب12، ص ه؛ ابن رجب، القواعد فی الفق2/021المجموع، 

کند.(؛ نووی، لقانی مالکی نقل می ه)آن را از عالم 1/511ابن عابدین،  ة؛ ابن عابدین، حاشی1/81

 -1، ةیهالفق هیزع، الدعاء و أحکامهخلود م ؛1/177؛ شربینی، مغنی المحتاج، 2/021المجموع، 

 .  و.... .081تا  012

 .(817)ش ه( / ابن ماج02275صحیح(: احمد، المسند )ش( )1)

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818( )صحیح(: مسلم )ش2)

 .(101( / مسلم )ش825و1020و821( )صحیح(: بخاری )ش3)

 روایات در تش هاگرچ 
 
ل هاین روایت أصح

 
د هصلوات فرستادن در تش هباشد ولی دقت شود کمیّ د او

ل
 
 المؤمنین عائشمستحب می او

 
 أم
ِ
در  ج هرسول الل هد کهدنشان می لهباشد؛ روایت صحیح

ل بر پیامبر
 
ت از ایشان هفرستادصلوات می ج رکعت او

 
باشد؛ در این حالت مستحب می ج لذا تبعی

ین دِ هدر تش ه( نگفتند که)مسيء صالت هاما چون ب ل نماز، صلوات بفرست لذا این قر
 
ای هاو

قی، السنن الکبری )ش ه( / بی1111)ش  ه: ابن ماجهواجب نیست. نک: حدیث عائش هباشد کمی

و  111( / مسلم )ش 1015و  1117و  712و  757(: بخاری )ش ه( و حدیث )مسيء صالت1800

110.) 
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است، همخصوص الل ىکو پادرود ، انواع تعظیم»
(1)
 ىات خدا بر تو باد اکسالم و رحمت و بر 

بر » هبجز الل ىچ معبودیه هکم هدىم یهبندگان صالح خدا، من گوا ۀیلکامبر، سالم بر ما و یپ

 
 
د «حق

 
 .(2)«و رسول اوست هبند ج وجود ندارد و محم

 ّ دهتش از بعد ج هالل رسول بر درود (1-1)

« 
َ
د، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إِبَْراِهيَْم وىلََع آِل إِبَْراِهيَْم، إِنََّك أ د وىلََعَ آِل ُممه للَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُممه

يٌْد،  يٌْد ََمِ  َِحِ
َ
د، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبَْراِهيَْم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَْم، أ د وىلََعَ آِل ُممه للَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُممه

يْدٌ  إِنََّك  يٌْد ََمِ  .(3)«َِحِ
دهبار إل»

 
د درود بفرست  ج ا! بر محم

 
م درود یهم و آل ابرایهبر ابرا هکمچنان هو آل محم

د بره. بار الىستهو باعظمت  همانا تو ستوده، ىفرستاد
 
د و آل محم

 
ت نازل فرما کا! بر محم

 .«ىستهو باعظمت  همانا تو ستوده، ىردکت نازل کم بریهم و آل ابرایهبر ابرا هکمچنان ه
« 
َ
دٍ أ يَِّتِه َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، َوَبارِْك ىلَعَ  للَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُممه ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
وىلََعَ أ

يٌْد ََمِ  يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَْم، إِنََّك َِحِ ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
د وىلََعَ أ  .(4)«يدٌ ُممه

د و بر ا!هبار إل»
 
، و ىم درود فرستادیهبر ابرا هکمچنان همسران و فرزندانش درود فرست ه محم

د و 
 
، ىت نازل فرمودکم بریهبر آل ابرا هکمچنان هت نازل گردان کمسران و فرزندانش برهبر محم

 .«ىستهو باعظمت  همانا تو ستوده

                                                           

(1)  
 
ِحیاتا
  
اتیعنی؛ انواع تعظیم،  لت

 
و
 
ل
  
ا )فرض و مستحب(، هیعنی؛ دعا و تمامی صلوات و درود الص

ات
 
یب
  
، هالفق ةاست. نک: شرح عمد أر پاکی در اقوال و افعال و صفات از آِن خداوندهیعنی؛  الط

 .021-2/022؛ الشرح الممتع، 1/221

و  هدور بود ج ا از ایشانهآن هخواندند و چنماز می ج ا در کنار ایشانهآن هچ شاههو صحاب ج پیامبر (2)

اِت نماز و یا سفر نماز می هدر خان
 
َُة اّلِلِ َوَبَركَاُتهُ اَ »خواندند در تحی اَلُم َبَليَك َأََيا النَّدِی َوَرمحح  «لسَّ

 هگزار نیست بلکدر جلوی نماز ج معنای حضور پیامبر هب «َبَليَك »این خطاب  هگفتند و البتمی

 ه(( مالئک1202( / احمد، المسند )ش015ص0عبدالرزاق، المصنف )جطبق حدیث صحیح )

بعد از  شهبنابر روایت حسن برخی از صحاب هستند. اگرچه ج پیامبر همأمور رساندن این صلوات ب

َُة اّلِلِ َوَبَركَاُتهُ اَ »گفتند:  ج فوت پیامبر اَلُم َبَلی النَّدِی َوَرمحح . نک: صحیح 1/012، ههشب. إبن أبی«لسَّ

و  11-00/11؛ مجموع الفتاوی، 1/028؛ زادالمعاد، 120ش ؛ صحیح مسلم،821البخاری، ش

 .225و  1/221، هالفق ةو عمد 225-218

  .(125و121( / مسلم )ش1257( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(128( / مسلم )ش2211و1212( )صحیح(: بخاری )ش4)
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 سالم از قبل و آخر ّ دهتش از بعد ( دعا1-12)

« 
َ
، َوِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن فِتْنَِة الْ أ ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقْبِ

َ
ْ أ َمْحيَا ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

الِ ـَمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة الْ ـَوالْ  جَّ  .(1)«َمِسيِْح اَلَّ
ال بیمس ۀو مرگ، و فتن ىزندگ ۀپروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ، فتن»

 
تو  هح دج

 .«برمىم هپنا
« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الْ أ

َ
، َوأ ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقْبِ

َ
ْ أ ُعوُْذ سِ ـَ مـللَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
َجاِل، َوأ يِْح اَلَّ

 َمَماِت، ـَمْحيَا َوالْ ـبَِك ِمْن فِتْنَِة الْ 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الأ

َ
ْ أ ثَمِ ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

ْ
 .(2)«َمْغَرمِ ـوال َمأ

ال، ویمس ۀ! من از عذاب قبر، و از فتنهىال»
 
برم. ىم هتو پنا هو مرگ ب ىزندگ ۀفتن ح دج

 .«آورمىم هتو پنا هان، بیو ز ها! من از گناهبار ال
« 
َ
نَْت، فَاْغِفْر لِ أ

َ
نُوَْب إاِلَّ أ ْ َظلَْمُت َنْفِِسْ ُظلْماً َكِثْْياً، َواَل َيْغِفُر اَّلُّ ْي َمْغِفَرًة ِمْن ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

نَْت الَْغُفْوُر الرَِّحيْمُ 
َ
 .(3)«ِعنِْدَك َوارَِْحِِْنْ إِنََّك أ

 ؛بخشدىان مرا نمهگر گناید ىسکر از تو یمانا غهردم، کار ظلم ی! من بر نفس خود بسهىال»

بان هو م همانا تو بخشندهن، ک، و بر من رحم هاز جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بد ،پس  .«ىستهر
« 
َ
فُْت، َوَما ـللَُّهمَّ اْغِفْر لِ أ ْْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
رُْت، َوَما أ ْْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ ْي َما قَدَّ

نَْت الْ 
َ
، أ ْ ْعلَُم بِِه ِمِنِّ

َ
نَْت أ
َ
نَْت الْ ـأ

َ
ُم َوأ نَْت ؤَ مُ ـُمَقدِّ

َ
ُر اَل إَِلَ إاِلَّ أ  .(4)«خِّ

امرز، و یار مرا بکو آش ىان مخفه! گناهى. الىببخشامرا  ىو بعد ىان قبله! گناهىال»

رمانا هببخش،  ىدانىتر مهتو از من ب هکرا  همرا و آنچ ىاهىروهادیز
 
م و مؤخ

 
، بجز تو ىتوئ مقد

 » ىمعبود
 
 .«ستین «بر حق

« 
َ
ْ ىلَعَ ِذْكِرَك، وَُشْكرَِك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك أ ِعِنِّ

َ
(5)«للَُّهمَّ أ

تا تو را  هتوفیق بدمن  ها! بهبار ال» 

یم، و ب ین روش، بندگهب هیاد کنم، و سپاس گو  .«نمایم ىتر
« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الْ أ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ابْلُْخِل، َوأ

َ
ْ أ رَْذِل ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
رَدَّ إیَِل أ

ُ
ْن أ
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن أ

َ
، َوأ ُجْْبِ

نْيَا الُعمُ  ُعوُْذ بَِك ِمْن فِتْنَِة اَلُّ
َ
 .(6)«وََعَذاِب الَْقْبِ ِر، َوأ

                                                           
  .(185( / ابوداود )ش1251( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(1252)ش( / مسلم 1218( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(1211و1212( / مسلم )ش7287و821( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818( )صحیح(: مسلم )ش4)

  .(0201( / ابن حبان )ش1501( )صحیح(: ابوداود )ش5)

  .(2517( / ترمذی )ش1272و1271و1215( )صحیح(: بخاری )ش6)
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دلهبار ال»
ْ
ز
ُ
ت پ هب هکنیبرم، و از اىم هتو پنا هب ىا! من از بخل و ب

 
، سست و ىریعل

 .«برمىم هتو پنا ها و عذاب قبر بیسخت دن ىاهشیبرم، و از آزماىم هتو پنا هشوم، ب هدرماند
« 
َ
لَُك الْ أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ ُعوُْذ بَِك ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
 .(1)«ِمَن انلَّارِ َجنََّة َوأ

 .«برم ىم هتو پنا هاز آتش ب شتم، وهان بها! من از تو خواهبار ال»
« 
َ
، ـْ ، َوقُْدَرتَِك ىلَعَ الللَُّهمَّ بِِعلِْمَك الَغيَْب أ ْحِيِِنْ َما َعِلْمَت الْـَحيَاَة َخْْياً ِِلْ

َ
َخلِْق أ

 ،  َوتََوفَِِّنْ إَِذا َعِلْمَت الَْوفَاَة َخْْياً ِِلْ
َ
لَُك أ

َ
ْسأ
َ
َهاَدِة، َوأ لَُك َخْشسَتََك ِِفْ الَْغيِْب َوالشَّ

َ
ْسأ
َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

لَُك نَِعيْماً اَل َينْ 
َ
ْسأ
َ
لَُك الَْقْصَد ِِف الِْغََن َوالَْفْقِر، َوأ

َ
ْسأ
َ
َفُد، ََكَِمَة الْـَحقِّ ِِف الرَِّضا َوالَْغَضِب، َوأ

َة َعنْیٍ اَل َتنَْقِطعُ  لَُك قُرَّ
َ
ْسأ
َ
 َوأ

َ
ْسأ
َ
لَُك بَرَْد الَْعسِْش َبْعَد الْ ، َوأ

َ
ْسأ
َ
َموِْت، ـلَُك الرَِّضا َبْعَد الَْقَضاِء، َوأ

اَء مُ  ْوَق إیَِل ِلَقائَِك ِِفْ َغْْيِ ََضَّ
َة انلََّظِر إیَِل وَْجِهَك َوالشَّ لَُك ََّلَّ

َ
ْسأ
َ
ٍة َواَل فِتْنٍَة ُمِضلٍَّة، َوأ ُِضَّ
 
َ
 .(2)«اإِلْيَماِن َواْجَعلْنَا ُهَداًة ُمْهتَِدْينَ  ا بِِزيْنَةِ للَُّهمَّ َزيِّنَّ أ

م یبرا ىزندگ هکدار هنگ همرا زند ىنش، تا زمانیبت و قدرتت بر آفریعلم غ ها! بهبار ال»

! من خشوع و ترس از تو هى. الىدانىنفعم م همردنم را ب هک ىران زمانیخوب باشد، و مرا بم

 ىروهانیم. مهخواىم و غضب از تو ىحق را در شاد ۀلمک «گفتن»طلبم. ىار مکان و آشهرا در ن

قطع نگردد، و  هکرا  ىنابود نشود، و نور چشم هکرا  ىم. نعمتینماىرا در ثروت و فقر مسألت م

ت نگا ىزندگ ىرضا را بعد از قضا، و راحت
 
لقاءت را  هات و شوق بهرهچ هب هبعد از مرگ، و لذ

شوم.  هنندک هگمرا ىاها فتنیسخت،  ىبتیمصگرفتار  هکنینم. بدون اکىدرخواست م

افتگان یتیداهندگان و هد تیداه ۀزمردر نت بخش و ما را یمان، زیا ىیبایپروردگارا! ما را با ز

 .«هقرار بد
« 
َ
ْي لَ أ ِ َمُد اَّلَّ َحُد الصَّ

َ
نََّك الَْواِحُد اْل

َ
لَُك یَا اهلُل بِأ

َ
ْسأ
َ
ْ أ ْم ـلَ  یُْوََلْ وَ ْم ـلَ  ْم یَِِلْ وَ ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

نَْت الَْغُفْوُر الرَِّحيْمُ 
َ
ْن َتْغِفَر ِِلْ ُذنُْوِِّبْ إِنََّك أ

َ
َحٌد، أ
َ
 .(3)«یَُكْن َلُ ُكْفواً أ

ل بهارالب»
 
 و در اوج کمال ازینىو ب ىندار ىیکو شر ىاهگانیتو  هکنیا ها! من با توس

م ینماى، از تو مسألت مىخود ندار یابر ىیمتاهچ یهو  ىاهشد هزاد هو ن ىاهزاد هن هک ،ىسته

بان هتو آمرزگار و م هکمانا ه، ىامرزیان مرا بهگنا هک  .«ىستهر

                                                           

  .(112)ش ه( / ابن ماج710( )صحیح(: ابوداود )ش1)

  .(1171( / ابن حبان )ش1225( )صحیح(: نسایی )ش2)

 .(187( / ابوداود )ش18171( )صحیح(: احمد، المسند )ش3)

ید أو از خداوند هر کس این دعا را خوانده   شود.می هطلب مغفرت نماید، آمرز
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« 
َ
يَْك لََك، الْ أ نَْت وَْحَدَك اَل ََشِ

َ
نَّ لََك الْـَحْمُد اَل إَِلَ إاِلَّ أ

َ
لَُك بِأ
َ
ْسأ
َ
ْ أ َمنَّاُن، یَا ـللَُّهمَّ إ ِيِّ

رِْض یَا 
َ
َمَواِت َواْل لَُك الْ ـَذا الْ بَِدْيَع السَّ

َ
ْسأ
َ
ْ أ ُعوُْذ ـَجاَلِل َواإِلْكَراِم، یَا ََحُّ یَا َقيُّْوُم، إ ِيِّ

َ
َجنََّة َوأ

 .(1)«بَِك ِمَن انلَّارِ 
بر »بجز تو  ىچ معبودیهحمد فقط از آِن توست،  هکچرا  ؛مهخواىم پروردگارا! من فقط از تو»

 
 
ان! ی ىندار یکو شر ىیتایکوجود ندارد، و  «حق

 
 ىن! ایو زم اهآسمان ۀبوجود آورند ىاا من

 هتو پنا هانم، و از آتش بهشت را از تو خواهدار! من بیپا ۀزند ى! اىصاحب عظمت و بزرگ

 .«برمىم
« 
َ
ْي لَمْ أ ِ َمُد اَّلَّ َحُد الصَّ

َ
نَْت، اْل

َ
نَْت اهلُل اَل إَِلَ إاِلَّ أ

َ
نََّك أ
َ
ْشَهُد أ
َ
ْ أ  يِّ
َ
لَُك بِأ
َ
ْسأ
َ
ْ أ یَِِلْ  للَُّهمَّ إ ِيه

َحدٌ 
َ
 .(2)«َولَْم یُْوََلْ َولَْم یَُكْن َلُ ُكْفواً أ

 هتو الل هکم هدىادت مهش هکم، چرا هخواىم «اجاتم رایاحت»ا از تو هپروردگارا! من تن»

 »بجز تو  ىچ معبودیه، و ىسته
 
 و در اوج کمالی ىازینىب تا ویکوجود ندارد، تو آن  «بر حق

 .«ندارد ىیمتاهاست، و  هشد هدیزائ هاست، و ن هزاد هن هک ىسته

 دادن نمازذکر سالم (1-11)

اَلُم َعلَيُْكْم »فرمودند: و می هراست کرد هبعد از اتمام نماز رو ب ج پیامبر أکرم السَّ
 ِ ِ » :فرمودندو می هچپ کرد هو سپس رو ب «َورَِْحَُة اّللَّ اَلُم َعلَيُْكْم َورَِْحَُة اّللَّ  .(3)«السَّ

 نماز سالم از بعد ارکأذ (1-10)

ْستَْغِفُر اهلَل »
َ
ْستَْغِفُر اهلَل أ

َ
ْستَْغِفُر اهلَل أ

َ
 أ

َ
اَلُم، َتبَاَرْكَت یَا َذا أ اَلُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
للَُّهمَّ أ

ْكَرامِ ـالْ   .(1)«َجاَلِل َواإْلِ

                                                           
  .(1117( / ابوداود )ش12572صحیح(: احمد، المسند )ش( )1)

 .(1115( / ابوداود )ش00150)شصحیح(: احمد، المسند ( )2)

وی عطا  هطلب نماید، ب أاگر کسی چیزی را با آن از خداوند هک هاین دعا، اسم أعظم خداوند بود 

 گردد.می

 .(118( / ابوداود )ش015)ش ترمذیصحیح(: ( )3)

 هچرخاندند کراست و چپ می های گردنشان را برای سالم دادِن نماز بهگونهب ج پیغمبر اکرم 

 شد.اش از پشِت وی مشخص میهیدی گونسف

َُة اّلِلَِّ»  اَلُم َبَليُكمح َوَرمحح و مسلمانان و مؤمنان باد. نک:  هیعنی؛ سالم و رحمت خدا بر مالئک «السَّ

 .(101)صحیح(: ترمذی )ش
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از جانب تو  ى، و سالمتىتو سالم !هى( الهمرتب هنم )سکىم طلب آمرزش هاز الل»

 .«ىصاحب عظمت و بزرگ ى، اىتکار بابریاست، تو بس
يَْك َلُ، َلُ الْ »  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

ٍء قَِدیٌْر، ـاَل إَِلَ إاِلَّ ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ
 
َ
ْعَطيَْت، َواَل ـللَُّهمَّ اَل َمانَِع لِ أ

َ
 .(2)«َجدُّ ـَجدِّ ِمنَْك الْ ـَما َمنَْعَت، َواَل َينَْفُع َذا الْ ـُمْعِطَي لِ َما أ

ِعَنِّ ىلَعَ ِذْكِرَك وَُشْكرَِك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك »
َ
 .(3)«اللَُّهمَّ أ

 » ىمعبود»
 
ش یاز آِن اوست، ستا هىندارد، پادشا ىیک، وجود ندارد. شرهبجز الل «بر حق

گردد، و ىس مانع آن نمکچ یه، هىتو بد ه! آنچهىال .توانا است ىزیر چهاوست، و او بر  ۀستیشا

د، و هدىثروتش از عذاب تو نجات نم ،د. توانگر راهرا بد تواند آنىس نمکچ یه، ىنکتو منع  هآنچ

 .«ثروت از آِن تو است «و هوکش ىتمام»
 ىروش، بندگ نیترهب هم، و بینم، و سپاس گوکاد یتا تو را  هق بدیمن توف ها! بهبار ال»

 .«مینما
يَْك َلُ، َلُ الْ »  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

ٍء قَِدیٌْر. اَل ـاَل إَِلَ إاِلَّ ُملُْك، َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ
 بِاهلِل، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، َواَل َنْعبُُد إاِلَّ إِیَّاُه، َلُ انلِّْعمَ 

َة إاِلَّ ُة َوَلُ الَْفْضُل َوَلُ اثلَّنَاُء َحْوَل َواَل قُوَّ
ْيَن َولَْو َكِرَه الََْكفُِرْونَ   .(4)«الْـَحَسُن، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل ُُمِْلِصنْیَ َلُ اَلِّ

 » هبجز الل ىمعبود»
 
از آِن  هىندارد، پادشا ىیکاوست و شر هگانیوجود ندارد،  «بر حق

ق یان و توفهاز گنا هبازدارند ىرویچ نیهتوانا است. ز یر چهش مخصوص اوست، و او بر یاوست، و ستا

 »جز او  ىچ معبودیهوجود ندارد.  هجز الل ه، بىیکن هب هندهد
 
 ىـسکست. جز او یـن «بر حق

 ىو مخصوص اوست، معبودیکش نیم، نعمت و فضل از آِن اوست، ستاینکىگر را عبادت نمید

 هافران دوست نداشتکرچند ه ،مینکىم ىما با اخالص او را بندگ ۀمهبجز او وجود ندارد، 

 .«باشند
 بسم اهلل الرِحن الرحيم

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َادٌ  ّللذ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ ّللذ ُ  ٣لَۡم يََِلۡ َولَۡم يُودَلۡ  ٢لصذ َاُد   ۥَولَۡم يَُكن لذ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .[7-1]اإلالخص: 

                                                                                                                                              
  .(1227( / نسایی )ش222( / ترمذی )ش1210( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(1272و1211)ش( / مسلم 1222و811( )صحیح(: بخاری )ش2)

 .(1501( / ابوداود )ش112( )صحیح(: بخاری، االدب المفرد )ش3)

 .(1212( / نسایی )ش1270و1271( )صحیح(: مسلم )ش4)
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روِر واالکمال مطلق و است، خدا،  هگانیخدا  :بگو .ربانهم ۀنام خداوند بخشند هب»
 
 یس

 ىیمتاه هاست، و ن هشد هزاد ه، و نهزاد ها است، نهیازمندین ۀنندکا و برطرفهدیام ۀبرآورند

 .«دارد
 بسم اهلل الرِحن الرحيم

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  أ ِ َما َخلَقَ  ١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرب  ِ ََغِسٍق إَِذا َوقََب  ٢ِمن َۡش  ِ  ٣َوِمن َۡش  َوِمن َۡش 

ََٰثَِٰت ٱ ِ َااِسٍد إَِذا َاَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِِف  نلذفذ  .[5-1]اقلفل:  ﴾٥َوِمن َۡش 

بان )بگو پناهم ۀنام خداوند بخشند هب»  آنچ هخداوند سپید هبرم بىم هر
 
ید هدم. از شر  هآفر

 شب بدانگا
 
 فرا هک هاست، و از شر

ً
 کسانىم کامال

 
 ىا مههدر گر هک ىرسد، و از شر

 
دمند، و از شر

 .«ورزدىحسد م هک هحسود بدانگا
 

 بسم اهلل الرِحن الرحيم
ُعوذُ  قُۡل ﴿

َ
ِ  أ ِ  ٣نلذاِس ٱإَِلَٰهِ  ٢نلذاِس ٱَملِِك  ١نلذاِس ٱ بَِرب   ٤ۡۡلَنذاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱِمن َۡش 

ِيٱ نذةِ ٱِمَن  ٥نلذاِس ٱيُوَۡسوُِس ِِف ُصُدوحۡرِ  َّلذ [6-1]اانلس:  ﴾٦نلذاِس ٱوَ  ۡۡلِ

(1). 

بان، هم ۀخداوند بخشندنام  هب م کو حا کمالِ  هپروردگار مردمان، ب هبرم بىم هبگو پنا»ر

 »معبوِد  همردم، ب «ِّ ىواقع»
 
 وسوسـم «بر حق

 
 هسرود، از وسوىواپس م هک ىگرهردم، از شر

ا و هاز جن «ىمردمان ىاههنیدر س»پردازد، ىم هوسوس همردم ب ىاههنیدر س هکاست گری 

 .(شوند هر نماز خواندهاز )بعد  .«اهانسان

ُ ٱ﴿ ُۚ  لۡ ٱ َحُّ لۡ ٱ ُهوَ  إَِلذ  إَِلَٰهَ  ََل   ّللذ   َقيُّو
ۡ
ُۥ نَۡوۚ    َوََل  ِسَنة   ُخُذهُۥََل تَأ َمََٰوَٰتِ ٱَما ِِف  لذ َوَما ِِف  لسذ

 ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡرِض  ۡل ۥ   َفعُ يَشۡ  َّلذ يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  نِهۦِ  إَِلذ بِإِذۡ  ِعنَدهُ

َ
 َوََل  َخۡلَفُهۡمۖٓ  َوَما أ

ِنۡ  ء  بَِشۡ  يُطونَ َُيِ  َمََٰوَٰتِ ٱ ُكۡرِسيُّهُ  وَِسعَ  َء  إَِلذ بَِما َشا   ِعلِۡمهِۦ   م   ٱوَ  لسذ
َ
 وُدهُۥَوََل َي  ۡرَضۖٓ ۡل

[155]ارقبلة:  ﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعَِلُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما  ِافۡ 

 شود. هر نماز خوانده. بعد از (2)

                                                           
  .(17710( / احمد )ش0122( )صحیح(: ترمذی )ش1)

 .(1108صحیح(: نسایی، السنن الکبری )ش) (2)

 است. هشت شدهب همانع ورود وی ب ر نماز بخواند، فقط مرگهالکرسی را بعد از  ةر کس آیه 

 ةیآبدن بعد از قرائت  هیچ بیانی از دمیدن در دست و مالیدن آن بهاست حدیث،  هدر خور توج 

ت پیامبر هالکرسی ندارد، و آنچ
 
 باشد.الکرسی می ةباشد فقط خواندن آیمی ج مشروع و سن
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 » ىچ معبودیهوند، خدا»
 
ش یذات خو هو قائم ب هزند هک ىخداوند ست،یاو نجز  «بر حق

ن یو زم اهآسماندر  هاوست آنچ ىرد، برایگىن او را فرا نمیو سنگ کخواب سب هچ گایهاست، 

 هداند، و از گذشت هآن ىش رویرا پ هند، آنچکفرمانش شفاعت  هنزد او جز ب هکست کیاست، 

او  ىرسکعلم او ندارند،  هب هد احاطهاو بخوا هک ىمقدار ها جز بهاست، آن هآنان آگا ۀندیو آ

برگرفتیو زم اهآسمان بلند و او ست، یاو گران ن ىن برایآسمان و زم ىدارهو حفظ و نگ هن را در

 .«و باعظمت است همرتب
ِ ُسبَْحاَن اهلِل، َوالْـَحْمُد » إاِلَّ اهلُل وَْحَدُه الَ اَل إَِلَ  سپس(بار  22رکدام ه) ، َواهلُل أکبّلِلَّ

يَْك َلُ، َلُ الْ  ٍء قَِدیْرٌ ـََشِ  .(1)«ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد، وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ
ش یاز آِن اوست، ستا هىندارد، پادشا ىیک، شروجود ندارد «برحق»معبود  ِّهبجز الل»

 .«ز تواناستیر چهاوست، و او بر  ۀستیشا
يَْك َلُ، َلُ الْ اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل » ِميُْت وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ یُ  ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد ُُيِِْيْ وَ ـوَْحَدُه اَل ََشِ

ٍء قَِدیْرٌ   .(2)«ََشْ
ش یاز آِن اوست و ستا هىندارد، پادشا ىیک، شروجود ندارد «برحق»معبود  ِّهبجز الل»

 .«تواناستز یر چهراند، و او بر یمىند و مکىم همر او راست، زند

 دادن نماز( دعاکردن انفرادی بعد از سالم1-12)

-ش این دعا را مییاهردن نمازکبعد از تمام ج هرسول الل هک هردکت یروا سبیهص

ْصِلْح یِل ُدنْيَاَى الََِّّت َجَعلَْت »است:  هخواند
َ
ى َجَعلْتَُه یِل ِعْصَمًة َوأ ِ ْصِلْح یِل ِدیَِن اَّلَّ

َ
اللَُّهمَّ أ

ُعوُذ بَِك ِمنَْك ِفيَها 
َ
ُعوُذ بَِعْفوَِك ِمْن نِْقَمِتَك َوأ

َ
ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوأ

َ
 .َمَعاِِش اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

ْعَطيَْت َواَل ُمْعِطَى لَِما َمنَْعَت َواَل َينَْفُع َذا اْْلَدِّ ِمنَْك اْْلَدُّ 
َ
 .(3)«اَل َمانَِع لَِما أ

                                                           
 .(1521( / ابوداود )ش1281و1282صحیح(: مسلم )ش( )1)

مانند کف  هبخشد اگر چانش را میهتمامی گنا أر نماز بخواند، خداوندهاین أذکار را بعد از ر کس ه 

یا یاد باشد.هدر  ا ز

  .(1252( / بزار )ش2171( / ترمذی )ش01551صحیح(: احمد )ش( )2)

 هد، هر مرتبهجای  هبار بعد از نماز مغرب بخواند، ب هبار بعد از نماز صبح و د هر کس این أذکار را ده 

یی کهر مرتبهازای  همچنین بهگردد. و م از وی پاک میه هگنا هو د هشد هوی داد هب هحسن  ه، گو

رساند وی ضرر نمی هم آن روز بهی هیچ گناهباشد، و  هرا آزاد کرد ÷از نوادگان اسماعیل هیک برد

ید همگر اینک  گردد.ر ضرری محفوظ میهمچنین از صبح تا شب، از شیطان و هباشد. و  هشرک ورز

یم1211صحیح(: نسایی )ش) -3   .(715)ش ه( / ابن خز
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معاشم را  هکای، برایم کامل نما. و دنیایم را هحافظم قرار دادآن را م هخداوندا! این دینی ک»

بخششت،  هرت بهرضایتت، واز ق های اصالح کن. پروردگارا! من از خشمت بهدر آن قرار داد

ای و یا مانع هبخشید هتواند مانع چیزی شود کبرم. وکسی نمیمی هخودت پنا هواز خودت ب

 .«ندارد یت تو، سودیو تالش فرد، در برابر مش یسعی. و هخواآن را نمی هچیزی شود ک
ت نمود ک هب ج پیامبر هک هردکت یم رواه سبن جبل معاذ و

 
بعد از  هوی وصی

ِعِنِّ »: ا این دعا را بخواندهاتمام نماز
َ
 .(1)«ىلَعَ ِذْكِرَك وَُشْكرَِك وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك  اللَُّهمَّ أ

یی انجام  ها را بهآن هو عبادت یاری کن کرنمودن کپروردگارا! مرا در ذکرکردن و ش» نیکو

 .«مهد
ب هاز عبدالل خواند: ین دعا را میر نماز اهان یدر پا ج پیامبر هک هت شدیروا سریبن ز

ٍء قَِدیٌر، اَل » يَك َلُ، َلُ الُْملُْك، َوَلُ اْْلَْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ َِشْ ُ وَْحَدُه اَل ََشِ  اّللَّ
َحْوَل اَل إَِلَ إاِلَّ

، اَل َنْعبُُد إاِلَّ إِیَّاُه، َلُ انلِّْعَمُة َوَلُ الَْفْضُل، َوَلُ اثلَّنَاُء اْْلََسُن، ِ  بِاّللَّ
َة إاِلَّ ،  َواَل قُوَّ ُ اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

یَن َولَْو َكِرَه الََْكفُِرونَ  -یب ا وهتن هست کین «بر حق» هجز الل ییچ خدایه» «ُُمِْلِصنَی َلُ اَلِّ

تواناست و  یر کارهش سزاوار او و از آِن اوست و او بر یو سپاس و ستا یهک است و پادشایشر

 ییخدا هو امر خدا؛ جز الل هاراد هست جز بین یچ عملیهانجام  یبرا ییرویچ نیهچکس را یه

ا از جانب او و سپاس و ها و لطفهو بخشش اهنعمت م،یکنیست و جز او را پرستش نمین «برحق»

او عبادت و  یبرا هست و خالصانین «برحق» هجز الل یچ معبودیهکو از آِن اوست، یش نیستا

ب .«دیایکافران بدشان ب هم، اگرچیکنیم یندارید ر نماز، با هبعد از  ج امبرید: پیگویر میابن ز

 .(2)فرمودیل میلهحات ذکر و تین تسبیا

 هنگونیحش ایکتاب صحش را در یاهاز باب یکیاسم / ین امام بخاریمچنه

اَلةِ »: هکرد ینامگذار َد الصَّ  َبعح
ِ
َباء  .(3)«َباب الدُّ

 نگام دعاهدست بلند کردن  (1-11)

« ِ ِ  ج رَُسوُل اّللَّ ِ َهلََكْت  ج قَائٌِم ََيُْطُب فَاْستَْقبََل رَُسوَل اّللَّ قَائًِما َفَقاَل یَا رَُسوَل اّللَّ
 ِ َ یُِغيثُنَا قَاَل فََرَفَع رَُسوُل اّللَّ بُُل فَاْدُع اّللَّ یََدیِْه َفَقاَل اللَُّهمَّ اْسِقنَا  ج الَْمَواَِش َوانَْقَطَعْت السُّ

 .(1)«اللَُّهمَّ اْسِقنَا اللَُّهمَّ اْسِقنَا

                                                           
 .(1501( / ابوداود )ش112)صحیح(: بخاری، االدب المفرد )ش -1

 (.1212( / نسایی )ش1270و1271)صحیح(: مسلم )ش ((2

 .(1201ش78ص11)صحیح(:  بخاری )ج ((3
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بود،  همشغول خطب هک ج ، وارد مسجد شد و مقابل آنحضرتهمان دروازهاز  یمرد»

. رسول بر ما بباراندباران را  هک ها از بین رفتند. از خدا بخواههشدند و را کالها هایستاد و گفت: دام

. بر ما ببارانخدایا! باران را  بر ما بباران.فرمود: خدایا! باران را  دعا برداشت و هدست ب ج خدا

 .«بر ما ببارانخدایا! باران را 
 

 
 (2)هاستخار نماز ىدعا (1-15) 

از  ىاهمانند سوره ىارکرهرا در  هاستخار ج هد: رسول اللیگوىم سهجابر بن عبدالل

ر از ید، غهانجام د ىارکاز شما خواست  ىیک هرگاهفرمود: یآموخت و مىما م هقرآن ب

 »د: یبگوعت نماز بخواند، سپس کنماز فرض، دو ر
َ
ْستَْقِدرَُك أ

َ
ْستَِخْْيَُك بِِعلِْمَك، َوأ

َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

نَْت 
َ
ْعلَُم، َوأ

َ
قِْدُر، َوَتْعلَُم َواَل أ

َ
لَُك ِمْن فَْضِلَك الَْعِظيِْم، فَإِنََّك َتْقِدُر َواَل أ

َ
ْسأ
َ
َعالَُّم بُِقْدَرتَِك، َوأ
 الُْغيُوِْب، 
َ
نَّ أ

َ
ْمَر  للَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َتْعلَُم أ

َ
ْ َحاَجتَـهُ -َهـَذا اْل َخْْيٌ ِِلْ ِِفْ ِدیِْنـْي َوَمَعاَِشْ  -َويَُسِمِّ

ْمِرْي 
َ
ْو قَاَل: ََعِجِلِه َوآِجِلهِ -وَََعقِبَـِة أ

َ
ُْه ِِلْ ُثمَّ بَارِْك ِِلْ ِفيِْه، َوإِْن ُكنَْت  -أ فَاقِْدرُْه ِِلْ َويَْسِّ

                                                                                                                                              
  .(0111-0115( / مسلم )ش1201و1212( )صحیح(: بخاری )ش1)

ِت نماز استخار هبعد از دو رکعت نماِز مستحب باین دعا ( 2)
 
ا هبرخی از فق هشود. اگرچمی هخواند هنی

یرا رسد گفتن آن مشروع نمینظر می هدانند ولی برا مستحب می هحمد و ثنا قبل استخار باشد؛ ز

یرا روا هستند و در روایت ذکری از آن نشدهعبادات توقیفی  یت است. تکرار دعا نیز مستحب نیست؛ ز

در امرش باشد، تکرار نماز و  هان بیشتر استخارهخوا هحاکی از یک بار گفتن است ولی برای کسی ک

 باشد.ش مستحب میهمراه هتکرار دعا ب

بان مادری،  ه: خشوع قلبی و صدق در دعا، گفتن حاجت با کنایهآداب استخار  ی با ز
 
 حت
ً
یا صراحتا

 هایی استخارهاست قبل از تصمیم ن هشود، شایست هدعا خواند هو با دستان بلند شد هقبل هرو ب

تمایل قلبی برای یکی از اعمال  ه، مشورت شود و در صورتیکهمچنین بعد از استخارهشود و  هخواند

یعت قرار داد هیچ عالمت و نشانهد و هرا انجام دحاصل شد، آن نمادی از  هک هنشد هخاصی در شر

 انجام و انتخاب برای شخص باشد.

یعت اسالم ههبا قرآن، فالنام همچون استخاره، هغیِر نماز استخار های بهاستخار هرگونه  ا و... در شر

 ندارند و باطل و حرامند.  هتأییدی
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ْمَر ََشٌّ ِِلْ ِِفْ 
َ
نَّ َهَذا اْل

َ
ْمرِْي َتْعلَُم أ

َ
ْو قَ - ِدیِِْنْ َوَمَعاَِشْ وَََعقِبَِة أ

َ
 -اَل: ََعِجِلِه َوآِجِلهِ ـأ

فِِْنْ َعنُْه َواقِْدْر لِ  ْ َواِْرِ فُْه َعِنِّ اِْرِ
رِْضِِنْ بِهِ ـالْ  يَ ـفَ

َ
 .(1)«َخْْيَ َحيُْث ََكَن، ُثمَّ أ

 ىیقدرتت از تو توانا ۀلینم، و بوسکىر میعلمت از تو طلب خ ۀلیوس ه! بهالل ىا»

و من  ىدانىو من ناتوان، و تو م ىیرا تو توانایم، زینماىارت را مسألت میم، از تو فضل بسهخواىم

-برد ىم ار ـ حاجت خود را نامکن ی! اگر در علم تو اهى. الىستهان هامور پن ۀدانم، و تو دانندىنم

م مقدور و آسان یرا براآن-ارم ک ۀندیو آ د: در حالیگوىا می -ن و آخرت استیر من در دیباعث خ

 ىا و آخرت باعث بدیم در دنیار براکن یدر علم تو ا هت فرما، و چنانچیت عناکبگردان، و در آن بر

 ىر را برایاز من، و مرا از آن، منصرف بگردان، و خآن را  پس -ارمک ۀندید: در حال و آیگوىا می-است 

ر نما، و ه هکرکجا ه من
 
 .«مرا با آن خشنود بگردان هآنگاست مقد

ارش ثابت کرد، و در ید و از مخلوق، مشورت بگیر نمای، طلب خأاز خالق هک ىسک

ل نماید أو بر خداوند قدم باشد
 
 د:نیفرماىم أشود، خداوندىمان نمی، پشتوک

 ٱ ِِف  وََشاوحِۡرُۡهمۡ ﴿
َ
ۡ  َت فَإَِذا َعَزمۡ  ۡمرِ  ۡل ِ  ٱ لََعَ  َفَتَوّكذ َ ٱإِنذ  ّللذ ۡ ٱَُيِبُّ  ّللذ ِيَ ل ِ  رمعان: ]آل  ﴾ُمَتَوَّك 

151]. 

 .«نکل کخدا تو ه، بىگرفت ىارکانجام  هم بیتصم هرگاهن، و کت را با مردم، مشوهارکدر »

 وتر نماز در قنوت ى( دعا1-11)

« 
َ
ُعوُْذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقْوَبِتَك، أ

َ
ْ أ ُعوُْذ بَِك ِمنَْك، الَ للَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
َوأ

ثْنَيَْت ىلَعَ َنْفِسَك 
َ
نَْت َكَما أ

َ
ْحِِصْ َثنَاًء َعلَيَْك، أ

ُ
 .(2)«أ

تو  هرم، از خشمت ببىم هعفوت، پنا هت، و از عذاب تو بیخشنود ه! از خشم تو بهىال»

خود را  هک ىنم، تو آنچنانک، مدح ىاهستیشا هکتوانم تو را آنطور ى! من نمهىبرم. الىم هپنا

 .«ىاهردکمدح 

 وتر نماز سالم از پس رکذ (1-17)

وِْس ـُسبَْحاَن الْ » بار هس ید و «َمِلِك الُْقدُّ رَبِّ » هبلند و کشید ىبار سوم با صدا بگو
ْوِح ـالْ   .(3)دآن بیفزای هرا ب «َماَلئَِكِة َوالرُّ

                                                           
  .(1512( / ابوداود )ش1110صحیح(: بخاری )ش( )1)

  .(871( / ابوداود )ش1118( )صحیح(: مسلم )ش2)

  .(118ص0نف )ج، المصه( / ابن ابی شیب1111( )صحیح(: نسایی )ش3)
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 کسوف و خسوف دعای نماز (1-18)

ْمَ  َوالَْقَمَر » ْيتُْم إِنَّ الشَّ
َ
َحٍد َواَل ِْلَيَاتِِه فَإَِذا َرأ

َ
ِ اَل ََيِْسَفاِن لَِموِْت أ آَيتَاِن ِمْن آیَاِت اّللَّ

قُوا ُوا وََصلُّوا َوتََصدَّ َ َوَكبِّ  .(1)«َذلَِك فَاْدُعوا اّللَّ
، یسک یستند. و بخاطر مرگ و زندگه هالل «قدرت» یاههاز نشان هد دو نشانیو خورش هما»

د، نماز ییر بگویبکد، تینکد، دعا یدیرا د ییاهن حالتی، چنهرگاهشوند. پس ینم یدچار گرفتگ

 .«دیهبد هد و صدقیبخوان
 

 

 دعای نماز استسقاء )طلب باران( (1-11)

َراِب » بَاِل َواآْلَجاِم َوالظِّ ُهمَّ ىلَعَ اآْلََكِم َواْْلِ
وِْدیَِة َوَمنَابِِت اللَُّهمَّ َحَوایَلْنَا َواَل َعلَيْنَا اللَّ

َ
َواْْل

َجرِ   .(2)«الشَّ

  ا، وههوکا و ههتپ ى! باران را بر روهالل ىبر ما، ا هاطراف ما بباران، ن ها! باران را بهبار ال»
 
ا ههدر

 .«دن درختان ببارانیو محل روئ
 .(3)«نافعاً  باً يه اللَُّهمَّ َص  :مطر قالـَكن إذا رأى ال ج أن رسول اهلل»

سودمند نازل  ار ویا! باران بسهبار الفرمودند: دیدند، میباران را می هرگاه ج پیامبر خدا»

 .«فرما

 هأذکار روز-7

 ردنکافطار نگامه ى( دعا7-1)

ْجُر إِْن َشاَء اهللُ »
َ
 َواْبتَلَِّت الُْعُرْوُق، َوَثبََت اْْل

ُ
َمأ  .(4)«َذَهَب الظَّ

 هرگو برطرف شد،  ىتشنگ»
 
 .«ثابت گشت -هإن شاء الل-ر شدند و پاداش ا ت

بانش ىبرا دارهروز ى( دعا7-0)  میز

« 
َ
 .(1)«ُهْم َوارَِْحُْهمْ ـُهْم ِفيْماَ َرَزْقتَُهْم، َواْغِفْر لَ ـللَُّهمَّ باَرِْك لَ أ

                                                           
  .(0107( / مسلم )ش1211)صحیح(: بخاری )ش ((1

  .(0111-0115( / مسلم )ش1201و1212)صحیح(: بخاری )ش (2)

  .(1502( نسایی )ش1220)صحیح(: بخاری )ش (3)

 .(0251( / ابوداود )ش5215( )حسن(: بزار )ش4)
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 .«نکا رحم ها را ببخش، و بر آنهو آن هت دک، برىاهداشت ىشان ارزانیا هب هکرا  ه! آنچهىال»

 نخورد دعا کند و شود حاضر هسفر بر هک ىدارهروز (7-1)

َحُدُكْم فَلْيُِجْب، فَإِْن ََكَن َصائَِماً فَلْيَُصلِّ َوإِْن ََكَن ُمْفِطراً فَلْيُْطِعمْ »
َ
 .(2)«إَِذا ُدِِعَ أ

 .«، غذا بخوردهند، و اگر نکدار بود، دعا هند. اگر روزکاز شما دعوت شد، اجابت  ىیک هرگاه»

 دیبگو ردک انتها ای داد دشنام دارهروز هب ىشخص ( اگر7-5)

ْ َصائِمٌ » ْ َصائِمٌ  ،إ ِيِّ  .(3)«إ ِيِّ
 .«امهام، من روزهمن روز»

 ( دعای شب قدر7-1)

ستی و هپروردگارا! تو صاحب عفو وبخشش » .(4)«اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ َُتِبُّ الَْعْفَو فَاْعُف َعِنِّ »

 .«داری پس مرا ببخشدوست میم هبخشیدن را 

 هأذکار حج و عمر-8

ِرم گفتن یک( لب8-1)
ْ
ح
ُ
 هعمر ای حج در م

 بَلَّيَْك »
َ
يَْك لََك بَلَّيَْك، إِنَّ الْـَحْمدَ أ ُهمَّ بَلَّيَْك، بَلَّيَْك اَل ََشِ
ُملَْك، الَ ـ، َوانلِّْعَمَة، لََك َوالْ للَّ

يَْك   .(5)«لََك  ََشِ

ش و یمانا ستاه، گوش بفرمانم، ىندار ىیک، گوش بفرمانم، تو شرهالل ىگوش بفرمانم، ا»

 .«ىندار ىیکنعمت و سلطنت از آِن تو است، و تو شر

 الأسود حجر هب دنیرس نگامه رگفتنیبکت (8-0)

َ  ج َطاَف انلَِّبُّ » َشاَر إیَِلِْه بٍِِء ِعنَْدُه َوَكبَّ
َ
ْكَن أ ََت الرُّ

َ
 بَِعْْيٍ َُكََّما أ

 .(6)«بِابْلَيِْت ىلَعَ

                                                                                                                                              
 .(2571( / ترمذی )ش2721(  ابوداود )ش5151( )صحیح(: مسلم )ش1)

 .(0110( / ابوداود )ش2512( )صحیح(: مسلم )ش2)

 .(0751( / مسلم )ش1811( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(2512( / ترمذی )ش05281( )صحیح(: احمد، المسند )ش4)

  .(0818( / مسلم )ش5115( )صحیح(: بخاری )ش5)

 .(5012و1112( )صحیح(: بخاری )ش6)
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د با یرسىم ن )حجر الأسود(کر هر بار بهرد، و کرا طواف  هعبکسوار بر شتر،  ج هرسول الل»

 .«گفتىر میبکرد و تکىم هآن اشار ىسو هدر دست داشت ب هک ىزیچ

 الأسود حجر و ىمانی نکر نیب ى( دعا8-2) 

نۡ ٱ ِِف  َءاتَِنا حَۡربذَنا  ﴿ [101]ارقبلة:  ﴾نلذاحۡرِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َاَسَنة   ِخَرةِ ٓأۡلٱ َوِف  َاَسنَة   َيادلُّ

(1)
. 

 .«هعطا فرما، و ما را از عذاب دوزخ نجات د ىیکما ن ها و آخرت بیدر دن !پروردگارا»

 هو مرو صفا بر توقف ى( دعا8-1)

َفاٱ إِنذ ﴿خواند: ىرا م هین آید، ایرسىصفا م هوک هب ج هرسول الل هک ىنگامه  لصذ
ۡ ٱوَ  ِ ٱ ئِرِ ِمن َشَعا   َمۡرَوةَ ل -ىسپس م .«ستنده هىاز شعائر ال همانا صفا و مروه» [158]ارقبلة:  ﴾ّللذ

 هاست. آنگا هردکاد ینخست از آن  أخداوند هکنم کىآغاز م ىیرا از جا ىفرمود: سع

 هد، سپس رو بیدىرا م هعبکرفت تا ىرد و باال مکىرا از صفا آغاز م ىسع ج هرسول الل

اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَْحَدُه »خواند: ىم ن دعا رایا و گفتىر میبکو ت الَ إَِلَه إاِلَّ اّلُِلو رد کىم هقبل
يَْك َلُ، َلُ الْ  ْْنََز ُملُْك، َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ـاَل ََشِ

َ
ٍء قَِدیٌْر، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَْحَدُه، أ  ََشْ

ىلَعَ ُُكِّ
ْحَزاَب وَْحَدهُ 

َ
 .(2)«وَْعَدُه َونَََصَ َعبَْدُه وََهَزَم اْْل

 » ىگری، معبود دهجز الل هب»
 
 هىندارد، پادشا ىیکاست و شر هگانیوجود ندارد،  «بر حق

 » ىگریز توانا است، بجز او معبود دیر چهش مخصوص اوست، او بر یاز آن اوست، و ستا
 
 «بر حق

 هرد، و بکروز یاش را پهد، و بندیاش را تحقق بخشهوعد هکاست، اوست  هگانیوجود ندارد، 

 .«ست دادکا را شههگرو ىیاهتن
رار کبار ت هفوق را س ىفرمودند و دعاىم «ىمختلف» ىاهان، دعاین میدر ا و

 ند.دادىرا انجام م ن عملیمهز ین همرو ىردند، باالکىم

 هعرف روز ى( دعا8-5) 

يَك » يَك لََك بَلَّيَْك إِنَّ اْْلَْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك اَل ََشِ ُهمَّ بَلَّيَْك بَلَّيَْك اَلََشِ
 بَلَّيَْك اللَّ

مانا ه، گوش بفرمانم، ىندار ىیک، گوش بفرمانم، تو شرهالل ىگوش بفرمانم، ا» .(3)«لََك 

 .«ىندار ىیکنعمت و سلطنت از آِن تو است، و تو شر ش ویستا
                                                           

  .(15211المسند )ش( / احمد، 52ص5( )حسن(: عبدالرزاق، المصنف )ج1)

 .(1127( / ابوداود )ش2212و2221( )صحیح(: مسلم )ش2)

یم2221( )صحیح(: نسایی )ش3)  .(0822)ش ه( / ابن خز
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 مشعرالحرام در رکذ (8-1)

ََت ال ج َرِكَب »
َ
َُه، وََهلَّلَُه، ـالَْقْصَواَء َحَّتَّ أ َمْشَعَر الْـَحَراَم فَاْستَْقبََل الِْقبْلََة )فََدََعُه، َوَكبَّ

اً  ْسَفَر ِجده
َ
َدُه( فَلَْم یََزْل َواقَِفاً َحَّتَّ أ ْمُ  َووَحَّ ْن َتْطلَُع الشَّ

َ
 .(1)«فََدَفَع َقبَْل أ

 هقبل هرو ب هد، آنگایمشعر الحرام رس هب هکنیشد تا ا «شترش»سوار بر قصواء  ج امبریپ»

ستاد یرد، و آنقدر اکان یخدا را ب ىگانگیگفت و  «واَل إَِلَ إاِلَّ اهلل أکباهلل » رد وکنمود و دعا 

 کوا هتا 
ً
 .«رفت «امن ىبسو»شد، سپس قبل از طلوع آفتاب روشن امال

 هزیسنگر ره با جمرات ىرم نگامه ر،یبکت (8-7)

ُم، َويَِقُف یَْدُعو ُمْستَْقِبَل الِْقبْلَِة،» َماِر اثلَّاَلِث ُثمَّ َيتََقدَّ َما َرََم ِِبََصاٍة ِعنَْد اْْلِ
ُ َُكَّ  یَُكبِّ

َمه َجَمَرِة ـَرافِعاً یََدیِْه َبْعَد الْ 
َ
وََل َواثلَّاِنيَِة. أ

َ
ُ ِعنَْد ُُكِّ َحَصاٍة اْل ِميَها َوُيَكبِّ ا ََجََرُة الَعَقبَِة َفَْيْ
 .(2)«َوَينََْصُِف َواَل یَِقُف ِعنَْدَها

در  ىاهزیر سنگرهد، با پرتاب یر بگویبک، تهزیر سنگره، با زدن هگان هجمرات س ىنگام رمه»

  ۀجمر ىسپس بعد از رمد و یر بگویبکت هگانهجمرات س ىرم
 
رو  «وسط»و دوم  «کوچک»ل او

ند و با زدن ک ىرا رم هعقب ۀجمر هد، آنگایند و دعا نماکش را بلند یاهستد و دستیبا هقبل هب

 .«دهد هش را ادامهد و بدون توقف رایر بگویبکت هزیر سنگره

بان ذبح نگامهدعای  (8-8)  ىقر

 ) ِمْسِب اهلِل َواهلُل أکب»
َ
  (3)ِمنَْك َولََك( للَُّهمَّ أ

َ
ْ أ  .(4)«للَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمِنِّ

! از من هىتو است، ال ىا! از جانب تو است، و براهن است، بارالیبزرگتر ه، و اللهنام الل هب»

 .«ریبپذ

 ذکر زکات -1

 زکات ۀنده( دعا برای د1-1)

                                                           
  .(1127( / ابوداود )ش2212و2221( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(2282( / نسایی )ش1752( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(5111( / مسلم )ش5558( )صحیح(: بخاری )ش3)

 .(0711( / ابوداود )ش5022)صحیح(: مسلم )ش( 4)
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َٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿فرمایند: خداوند تعالی می ۡمَو
َ
ُِرُهمۡ  َدقَة  َص  أ ِيِهم ُتَطه  ِ  بَِها َوتَُزك   َوَصل 

تََك  إِنذ  َعلَۡيِهۡمۖٓ  ذُهمۡ  َسَكن   َصلَوَٰ :  ﴾ل

 

ة
ب 
 .[105]اوتل

پرورش  یساز کا را پاهآن ،(آن ۀلیبوس)ر، تا یات( بگک)بعنوان ز یاها( صدقهاموال، آن از» و

 .«ستاهآرامش آن ۀیتو، ما یدعا هک ،نکا( دعا هآن ها بهاتکنگام گرفتن زه ه! و)بیهد

 ادهأذکار ج-12

 خدا هادت در راهدعا برای طلب ش (12-1)

ُ تَعایل َمناِزَل » اند:هفرمود ج پیامبر هاَدة بِِصْدٍق بَلََّغُه اّللَّ َ تَعایل الشَّ َمْن سأَل اّللَّ
َهَداِء َوإْن ماَت ىلع فَِراِشهِ   .(1)«الشُّ

منازل  هادت باشد، خداوند تعالی وی را بهان شهراستی خوا هر کس از خداوند تعالی به»

 .«رچند در بسترش بمیردهرساند ادت میهش

 دینهسپاری مجاهدعای موقع ر (12-0)

َماَنتََك، وََخَواِتيَْم َعَمِلَك »
َ
ْستَوِْدُع اهلَل ِدْينََك، َوأ

َ
 .(2)«أ
 .«سپارمىم هالل هت را بیاهارک ۀن و امانت و خاتمیمن د»

 ادهدعای خروج برای ج (12-2)

« 
َ
نَْت َعُضِدْي، وَ أ

َ
  للَُّهمَّ أ

َ
نَْت نَِصْْيِْي، بَِك أ

َ
قَاتُِل جُ أ

ُ
ُصْوُل، َوبَِك أ

َ
 .(3)«ْوُل، َوبَِك أ

بر »تو  کمک هم، و بینماىتو تاخت و تاز م کمک ه، بىستهار من کار و مددی! تو هىال»

 .«جنگمىو با مدد تو م نم،کىم هحمل «دشمنان

برو شدن با دشمن ىدعا (12-1)   رو

نَْصارِ  فَاْغِفرْ  اللَُّهمَّ إِنَّ الَْعسَْش َعسُْش اآْلِخَرهْ »
َ
 .(4)«َوالُْمَهاِجَرهْ  لأِْل

 .«ین و انصار را ببخشایاجرهآخرت است. پس م ی، زندگیمانا زندگهپروردگارا! »

                                                           
 .(1121)ش مسلم( )صحیح(: 1)

  .(5( / محاملی، الدعاء )ش0122( )صحیح(: ابوداود )ش2)

 .(0121( / ابوداود )ش0/10121( )صحیح(: احمد، المسند )ش3)

  .(1775و1771( / مسلم )ش1112و2711)صحیح(: بخاری )ش ((4
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 ادهاثنای نبرد و ج ىدعا (12-5)

ْل نََْصَكَ »  .(1)«اللَُّهمَّ نَزِّ
یت را برایمان نازل بفرما»  .«پروردگارا! پیروز

 دعای موقع شکست از دشمن (12-1)

ابَِض لَِما بََسْطَت َواَل بَاِسَط لَِما َقبَْضَت َواَل َهاِدَي لَِما »
اللَُّهمَّ لََك اْْلَْمُد َُكُُّه اللَُّهمَّ اَل قَ

 ِ ْضلَلَْت َواَل ُمِضلَّ ل
َ
ْعَطيَْت َواَل ُمَقرَِّب لَِما أ

َ
َمْن َهَدیَْت َواَل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َواَل َمانَِع لَِما أ

بَْت اللَُّهمَّ ابُْسْط َعلَيْنَا ِمْن بََرََكتَِك َورَِْحَِتَك َوفَْضِلَك َوِرْزقَِك  بَاَعْدَت َواَل ُمبَاِعَد لَِما قَرَّ
لَُك انلَّعِ 

َ
ْسأ
َ
لَُك انلَِّعيَم یَْوَم الَْعيْلَِة اللَُّهمَّ إ ِيِّ أ

َ
ْسأ
َ
ي اَل َُيُوُل َواَل یَُزوُل اللَُّهمَّ إ ِيِّ أ ِ يَم الُْمِقيَم اَّلَّ

ْعَطيْتَنَا َوََشِّ َما َمنَْعَت اللَُّهمَّ َحبِّ 
َ
 ََعئٌِذ بَِك ِمْن ََشِّ َما أ

ْمَن یَْوَم اْْلَوِْف اللَُّهمَّ إ ِيِّ
َ
ْب إیَِلْنَا َواْْل
یَما اِشِدیَن اإْلِ هْ إیَِلْنَا الُْكْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصيَاَن َواْجَعلْنَا ِمْن الرَّ َن َوَزيِّنُْه ِِف قُلُوبِنَا َوَكرِّ

اِْلِنَی َغْْيَ َخَزایَا َواَل َمْفتُوِننَی ال ْْلِْقنَا بِالصَّ
َ
ْحِينَا ُمْسِلِمنَی َوأ

َ
نَا ُمْسِلِمنَی َوأ لَُّهمَّ اللَُّهمَّ تََوفَّ

وَن َعْن َسِبيِلَك َواْجَعْل َعلَيِْهْم رِْجَزَك قَ  بُوَن رُُسلََك َوَيُصدُّ یَن یَُكذِّ ِ اتِْل الَْكَفَرَة اَّلَّ
وتُوا الِْكتَاَب إَِلَ اْْلَقِّ  وََعَذابََك اللَُّهمَّ قَاتِْل 

ُ
یَن أ ِ   .(2)«الَْكَفَرَة اَّلَّ

-ی کسی نمیهتو بسط د ها مخصوص توست. خداوندا! چیزی را کهپروردگارا! تمامی حمد»

کنی  هگمرا هد. و کسی را کهتواند بسط دقبض کنی کسی نمی هتواند قبض کند و چیزی را ک

 هکند. و چیزی را ک هتواند گمرادایت کنی کسی نمیه هدایت کند و کسی را کهتواند کسی نمی

 هکسی را ک تواند منع کند. وببخشی کسی نمی هتواند ببخشد و چیزی را کمنع کنی کسی نمی

توند دور کند. نزدیک کنی کسی نمی هتواند نزدیک کند و کسی را کدور کنی کسی نمی

یم هخوا. پروردگارا! از تو نعمت پایداری میهما بد هپروردگارا! از برکات و رحمت و فضل و رزقت ب

-ایمنی مینگام ترس هنگام نیازمندی نعمت و هتغییر نکند و از بین نرود. پروردگارا! از تو  هک

 چیزی ک هیم. پروردگارا! بهخوا
 
یم. می های پناهای و یا منع کردهما عطا کرد هب هتو از شر بر

ینت دپروردگارا! ایمان را در نزد ما محبوب گردان وآن . و کفر و فسق و نافرمانی را هرا در قلوبمان ز

 هرا مسلمان بمیران و مسلمان زندنزد ما ناپسند بگردان. و ما را از راشدان بگردان. پروردگارا! ما 

یب نخورد هصالحان ملحق کن در حالیک هبدار! و ما را ب و خوار نباشیم! پروردگارا! کافرانی  هفر

یت را بر آنان نازل تو را می هو را هرسوالنت را تکذیب کرد هک بندند از بین ببر و عذاب و خوار

                                                           
  .(1711)صحیح(: مسلم )ش (1)

  .(111( / بخاری، االدب المفرد )ش15110)صحیح(: احمد، المسند )ش( (2
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از بین ببر. ای  -ل کتابهکافران ا–ای همودآنان کتاب عطا فر هب هگردان. پروردگارا! کافرانی ک

!
 
 .«خداِی حق
 

 

 و عیدین هأذکار روز جمع-11

 هف در روز جمعهک ۀ( قرائت سور11-1)

َضاَء َلُ ِمَن انلُّوِر َما َبنْیَ اْْلُ »
َ
 ُسوَرَة الَْكْهِف یِف یَْوِم اْْلُُمَعِة أ

َ
 .(1)«ُمَعتنَْیِ َمْن قََرأ

-دیگر، وی را نوری فرا می ۀتا جمع هبخواند، از آن جمع هف را روز جمعهک ۀسور هر کس که»

 .«گیرد

 ، إنسان، هسجد یاههقرائت سور (11-0)
ُ
 ج
ُ
 م
 
روز  یاهدر نماز هیغاش و یعل، أنیمنافق، هع

 هجمع

 .2«(و)اإلنسان (السجدة)الفجر  یقرأ ِف اْلمعة ِف صالة ج َكن انلبُّ »

 .«کردندیتالوت م راالإنسان  و هالسجدای ههسوردر نماز فجر  هدر روز جمع ج امبریپ»
 .3«(منافقنیـصالة اْلمعة سورة )اْلمعة( و)ال یقرأ ِف ج انلبَكن »

 .«خواندندو منافقون را می های جمعهسور هدر نماز جمع ج پیامبر»
 .4«(اْلمعة ب)اْلىلع( و)الغاشية العيدین وِف یقرأ ِف ج َكن رسول اهلل»

 .«خواندندرا می های أعلی و غاشیههو عیدین سور هدر نماز جمع ج پیامبر»

 ه( أذکار بعد از نماز جمع11-2)

 اکرم ۀبنابر فرمود
 
 «مد و ناس و فلق و اخالصح»ای ههسور هس بعد از نماز جمعکره ج نبی

 .5باشددیگر، نفس و مال وی محفوظ می ۀرا بخواند، تا جمع

ین ساعت در روز جمع11-1)  ه( دعا در آخر

                                                           
 .(0272المستدرک )شحاکم، ( / 12712)صحیح(: نسایی، السنن الکبری )ش ((1

 .(0271و0270( / مسلم )ش1218و811)صحیح(: بخاری )ش(2) 

 .(1101( / نسایی )ش0272-0218صحیح(: مسلم )ش) (3)

 .(1105و1101( / ابوداود )ش0211و0215)ش(: مسلم )صحیح(4) 

 .(0577قی، شعب االیمان )شه( / بی18ص7)ج ه)صحیح(: ابن ابی شیب(5) 
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نَّ » :اندهکرد تیروا سهریرهابو
َ
ِ  رَُسوَل  أ  اَل  َساَعةٌ  ِفيهِ  َفَقاَل  اْْلُُمَعةِ  یَْومَ  َذَكرَ  ج اّللَّ

ُل  یَُصِّلِّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  ُمْسِلمٌ  َعبْدٌ  یَُوافُِقَها
َ
َ  يَْسأ ْعَطاهُ  إاِلَّ  َشسْئًا َتَعایَل  اّللَّ

َ
َشارَ  إِیَّاهُ  أ

َ
 بِيَِدهِ  َوأ

ای هبند هدر این روز زمانی وجود دارد ک هابراز داشتند ک هدر روز جمع ج پیامبر خدا» .1«ُيَقلِّلَُها

خواند و از و نماز می هایستاد ه( در حالیکه)و در این زمان دعا نکرد همسلمان با آن موافقت نکرد

د کرد و ایشان با دستانش هوی عطا خوا هخداوند آن را ب همگر اینک هخواستخداوند چیزی را 

 .«( زمان کمی استهفرمودند ک ه)اشار
ِ  قَاَل رَُسوُل » َة : ج اّللَّ َ َعزَّ وََجلَّ  (َساَعةً )یَْوُم اْْلُُمَعِة ثِنْتَا َعْْشَ ُل اّللَّ

َ
اَل یُوَجُد ُمْسِلٌم يَْسأ

 ُ  .(2) «َعزَّ وََجلَّ فَاَْلَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد الَْعَْصِ َشسْئًا إاِلَّ آتَاُه اّللَّ

وجود  یساعت «روز»است. و در آن  «ساعت» هدوازد هروز جمع»فرمودند:  ج خداامبر یپ

  هدر آن لحظ یر مسلمانه هدارد ک
 
  از خداوند عز

 
 هرا بخوا یزیچ وجل

ً
 یو هبآن را  د، خداوند حتما

 .(3)«دیابین ساعت بعد از عصر دریدر آخرن زمان را ید داد، اهخوا

 دعا در شب و روز عیدین (11-5)

ر یبکد تینگام نماز عهتواند، پس از غروب آفتاب عید فطر، تا می هتا جاییک عید فطر:

ید.  بگو
ةَ ٱَوتِلُۡكِملُوا  ﴿ فرمایند:خداوند می وا   ۡلعِدذ ُ ِ َ ٱَوتِلَُكب  َُٰكۡم َولََعلذُكۡم  ّللذ َٰ َما َهَدى لََعَ

 هشما روشن داشت یرمضان و رخصت آن را برا ه)خداوند ما». [185]ارقبلة:  ﴾١٨٥تَۡشُكُرونَ 

 هاحکام دین ک هشما را )ب هرمضان( را کامل گردانید و خدا را بر این ک یاهاست( تا تعداد )روز

                                                           
( / 1218ش) ابوداود( / 0221-0221ش) مسلم( / 1122و5011و125ش) بخاری(: )صحیح -1

  .(1120-1122ش) نسایی( / 111ش) ترمذی( / 1127ش) هماج ابن

 .(1252( / ابوداود )ش028الموطأ )ش ب،هبن و ه)صحیح(: عبدالل ((2

یاد اندیشمندان در تعیین وقت قبولی دعا در روز جمع ((3 ، پس از تحلیل و بررسی هبا وجود اختالف ز

بعد از نماز عصر و  هاین زمان اندک در اواخر روز جمع هنماید کا بس محرز میهنصوص و سند آن

یح می هنکجدای از ای هباشد؛ چرا کنماز مغرب می هنزدیک ب -نصوص استنادی آن صحیح و صر

یادی بر آن قلم صح هباشند بلک  َقائِمٌ  َوُهوَ »قید  هب هاند. و با توجهگذاشت هعلمای سلف و خلف ز

در  هان این فضیلت است باید در اواخر روز جمعهر کس خواهگردد در روایت شیخین محرز می «يَصلِّی

باشد دعای خود را از یا بعد از برخواستن از رکوع( می هو سور در قیام نماز )بعد از خواندن حمد هحالی ک

 ر دعایی در امر دنیا و عقبی جایز است.هباری تعالی بنماید و در این راستا 
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ید  هدایت کردهتان در آن است( سعادت او(  یاهنعمت یهمه)از  هو تا این کاست، بزرگ دار

 .«کنید یسپاسگزار
یق هپس از نماز د قربان:یع ام التشر

 
بان و ای تکبیر  -تا آخر نماز عصر-ای روز عید قر

ید  .(1)بگو
َ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ ﴿ فرمایند:خداوند متعال می يذام   ّللذ

َ
ۡعُدوَدَٰت   ِِف  أ و در » [105]ارقبلة:  ﴾مذ

ص یاهروز
 
 یذ هم ماهزدیم و سهم و دوازدهازدی یعنیق، یام التشریروز ا هس هک) یمشخ

 
است  هالحج

پرستش او  عبادت و هب هیدعأار و کذأد )و با ینکاد یبرند( خدا را یان در ِمنا بسر میو حاج

 .«د(یبپرداز

 أذکار جنائز-10

  هإل ال نی( تلق10-1)
  
 احتضار حال در شخص هب هالل إال

ِمِه اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل َدَخَل ال»
 .(2) «َجنَّةَ ـَمْن ََكَن آِخُر لََكَ

 .«گرددىم شتهباشد، وارد ب )اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل(المش کن یس آخرکره»

 تیم چشمان و بستن روح خروج از بعد ى( دعا10-0)

« 
َ
، َواْخلُْفُه ِِفْ َعِقِبِه ِِف ـ)بِاْسِمِه( َواْرَفْع َدرََجتَُه ِِف الْ  للَُّهمَّ اْغِفْر ِلُفاَلنٍ أ نْیَ َمْهِديِّ

ْر َلُ ِفيْهِ  ، َوافَْسْح َلُ ِِفْ َقْبِهِ َونَوِّ  .(3)«الَْغابِِريَْن، َواْغِفْر نَلَا َوَلُ یَا رَبَّ الَْعالَِمنْیَ
ع یافتگان، رفیت یداهان یاو را در م ۀ)نامش را بزبان آورد(، و درج ىرا ببخشا ی! فالنهالل ىا»

پرستیبگردان، و فرزندانش را در م پروردگار  ى، اىن، و ما و او را ببخشاک ىان بازماندگان، سر

ر بگردانی! قبرش را وسها اللی ؛انیانهج
 
 .«ع و منو

 هجناز نماز در تیم ىبرا دعا (10-2)

« 
َ
ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسلُْه للَُّهمَّ أ ْکِرْم نُُزَلُ، َووَسِّ

َ
اْغِفْر َلُ َوارَِْحُْه، وَََعفِِه، َواْعُف َعنُْه، َوأ

ِه ِمَن الـبِالْ  بِْدْلُ ـْ َماِء َواثلَّلِْج َوالَْبَِد، َوَنقِّ
َ
نَِ ، َوأ بْيََض ِمَن اَلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب اْل َخَطایَا َكَما َنقَّ

                                                           

 ،، المغنیةابن قدامنک: است.  هبر این امر اجماع شد هک هم گفته /احمد بن حنبل امام( 1)

 .015ص0ج

  .(2118ابوداود )ش ( /00221صحیح(: احمد، المسند )ش( )2)

 .(2102( / ابوداود )ش0172و0111( )صحیح(: مسلم )ش3)
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ْدِخلُْه الَداراً َخْْياً مِ 
َ
ْهِلِه، َوَزوْجاً َخْْياً ِمْن َزوِْجِه، َوأ

َ
ْهاًل َخْْياً ِمْن أ

َ
ِعْذهُ ةَ َجنَّ ـْ ْن َدارِهِ، َوأ

َ
، َوأ

 .(1)«ِمْن َعَذاِب الَْقْبِ )وََعَذاِب انلَّاِر(
! هىن. الکگذشت  ىبش بگردان، و از ویت نصین، و عافکا! او را ببخش، و بر او رحم هبار ال»

، و از ىع بگردان، و او را با آب و برف و تگرگ بشویبدار، و قبرش را وس ىاو را گرام ىمانهیم

. پروردگارا! ىگردانىز میو تم ک، پاىد را از آلودگیلباس سف هکش بگردان کان، چنان پاهگنا

مسرش، هتر از هب ىمسرهاش، و هتر از خانوادهب ىاهاش، و خانوادهتر از خانهب ىاهاو خان هب

 .«هش دهن، و از عذاب قبر و دوزخ پناکشت هت بفرما، و او را وارد بیعنا
« 
َ
نَا، وََذَكِرنَا وَ ـللَُّهمَّ اْغِفْر لِ أ نَا َوَكِبْْيِ  نْثَانَا. اُ  َحيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََشاِهِدنَا، وَََغئِِبنَا وََصِغْْيِ

َ
للَُّهمَّ أ

ْحِيِه ىلَعَ اإْلِْسالَ 
َ
ْحيَسْتَُه ِمنَّا فَأ

َ
يْتَُه ِمنَّا َفتََوفَُّه ىلَعَ اإِْلْيَماِن، َمْن أ  ِم، َوَمْن تََوفَّ

َ
للَُّهمَّ اَل ََتِْرْمنَا أ

ْجَرُه َواَل تُِضلَّنَا َبْعَدهُ 
َ
 .(2)«أ

د، یا هو بزرگ، مرد و زن ما را مورد آمرزش قرار د ک، حاضر و غایب، کوچهو مرد ه! زندهىال»

 ،ىرا میران ىرکسهدار، و  هاش نگاهبر اسالم زند ،ىدارىم هنگ هرا از میان ما زند ىرکسه! هالل

 هبر ایمان بمیران. بار ال
 
 .«نکن هما را گمرا ىما را محروم مگردان، و بعد از و ىا! از اجر این متوف

« 
َ
ِتَك، وََحبِْل ِجَوارَِك، فَِقِه ِمْن فِتْنَِة الَْقْبِ وَ أ اَلٍن ِِفْ ِذمَّ

َعَذاِب انلَّاِر، للَُّهمَّ إِنَّ فاَُلَن بَْن فُ
نَْت الَْغُفْوُر الرَِّحيْمُ 

َ
،فَاْغِفْر َلُ َوارَِْحُْه إِنََّك أ ْهُل الَْوفَاِء َوالْـَحقِّ

َ
نَْت أ
َ
 .(3)«َوأ

قبر و عذاب دوزخ  ۀتو است، پس او را از فتن همانا فالن پسر فالن در امان و پناه! ها اللی»

 هتو ا ک، بدون شهنجات بد
 
مانا تو هن، کرحم  ىو بر و ىا! او را ببخشاه. الىستهل وفا و حق

 .«ىربانهو م هندیبخشا
 .(4)«إِْن ََكَن ُُمِْسناً فَزِْد ِِفْ َحَسنَاتِِه، َوإِْن ََكَن ُمِسسْئاً َفتََجاَوْز َعنْهُ »
و تو از ازمند است، یرحمت تو ن هب هکز تو است ینکتو و فرزند  ۀن شخص بندی! اهالل ىا»

ار است از او ک، و اگر بدىفزایش بیاهىیکار است بر نکویک، اگر نىازینىعذاب دادن او ب

 .(5)«گذشت بفرما

                                                           
  .(1205( / ترمذی )ش0078-0071( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(2022( / ابوداود )ش12111( )صحیح(: نسایی، السنن الکبری )ش2)

  .(2021( / ابوداود )ش1111)ش ه( )صحیح(: ابن ماج3)

یعلی، المسند 4)  .(2272( / ابن حبان )ش1512)ش( )صحیح(: ابو

ل سور هار تکبیر دارد کهچ هنماز جناز هاتفاق نظر دارند کا هور فقهجم( 5)
 
 هخواند هفاتح هبعد از تکبیر او

م بر پیامبرمی
 
م دعا خواندمی ه، صلوات فرستادج شود و بعد از تکبیر دو

 
-می هشود و بعد از تکبیر سو

برخی خواندن دعا را بعد از آن  هشود اگرچمی هر برخی سالم دادبنابر نظ هارم کهشود و بعد تکبیر چ
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 گفتن تسلیت دعای (10-1)

َجٍل ُمَسَّمَّ »
َ
ٍء ِعنَْدهُ بِأ ْعَطى َوُُكُّ ََشْ

َ
َخَذ، َوَلُ َما أ

َ
 .(1)«فَلتَْصِبْ َوَْلَْحتَِسْب  …إِنَّ هلِِل َما أ

-ىز مال خود او میاست ن هداد هکرا  هخداوند گرفت، از آِن خودش بود، و آنچ هکرا  همانا آنچه»

 
ً
ما
 
 .«ىباش هد ثواب داشتیو ام ىنکد صبر یلذا با ...دارد، ىنیعاد معیز، میر چهباشد، مسل

 قبر در تیم ادنهن نگامه دعا (10-5)

 .(2)«رَُسْوِل اهللِ  ِملَّةِ ِمْسِب اهلِل وىلََعَ »
ت رسول الل هنام الل هب»

 
 .«گذارمىم ت را در قبریم ج هو طبق سن

 تیم دفن از بعد ىدعا (10-1)

« 
َ
 للَُّهمَّ اْغِفْر َلُ أ

َ
 .(3)«للَُّهمَّ ثَبِّتْهُ أ

 .«ر( ثابت قدم بدارکیر ونکسؤاالت من هامرز واو را )در پاسخ بیا! او را بهبار ال»

 قبور ارتیز ىدعا (10-7)

الَُم اَ » یَاِر، ِمَن الْ لسَّ ْهَل اَلِّ
َ
، َوإِنَّا إِْن َشاَء اهلُل بُِكْم الَِحُقْوَن ـُمْؤِمِننْیَ َوالْ ـَعلَيُْكْم أ ُمْسِلِمنْیَ

ِخِريَْن(ـُمْستَْقِدِمنْیَ ِمنَّا َوالْ ـ)َويَرَْحُم اهلُل الْ 
ْ
ُل اهلَل نَلَا 4ُمْستَأ

َ
ْسأ
َ
 .(5)«َولَُكُم الَْعاِفيَةَ  أ

 هب -هإن شاء الل-ز یمانا ما نهد، یستهمؤمن و مسلمان  هکن منزل، یال ها ىسالم بر شما ا»

خودمان و شما  ىند، از خدا براکندگان ما رحم یم شد، و خداوند بر گذشتگان و آیهشما ملحق خوا

 .«میطلبىم تیعاف

 أذکار معامالت-12

                                                                                                                                              

احادیث مذکور خواندن دعا را منحصر بعد از تکبیر  هداشت ک هباید توج هدانند. البتجایز می

 .128-1/217، ةیهالفق هیزع، الدعاء و أحکامهکنند. نک: مخاصی نمی

 .(0171( / مسلم )ش1081و1155( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(2015( / ابوداود )ش5022)صحیح(: احمد، المسند )ش (2)

 .(2002( / ابوداود )ش1105)ش ةبن احمد، السن ه( )صحیح(: عبدالل3)

ت سؤال و جواب از وی می ه، )منکر و نکیر( بهپس از دفن مرد 
 
پردازند؛ لذا باید از خداوند برای می

 درخواست تثبیت قلب در جواب دادن کنیم.

 .(0221و0227( / نسایی )ش0221و0011لم )ش)صحیح(: مس (4)

  .(1517)ش ه( / ابن ماج0220( )صحیح(: مسلم )ش5)
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 هىبد و قرض ىادا ىبرا ( دعا12-1)

« 
َ
ْن ِسَواكَ أ ْغِنِِنْ بَِفْضِلَك َعمَّ

َ
 .(1)«للَُّهمَّ اْكِفِِنْ ِِباََللَِك َعْن َحَراِمَك َوأ

بم مگردان، و با فضل خود از ین، و رزق حرام نصکت یفاک! مرا با رزق حاللت، هالل ىا»

 .«نکاز ینىب گرانید
« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الْ أ

َ
ْ أ ، وََضلَِع ـَوالَْعْجِز َوالَْكَسِل، َوابْلُْخِل َوالْ َهمِّ َوالْـَحَزِن، ـللَُّهمَّ إ ِيِّ ُجْْبِ

یِْن وََغلَبَِة الرَِّجالِ   .(2)«اَلَّ
خل و ترس و سنگىو سست ى، ناتوانها! من از غم و اندوهبار ال»

ُ
 ۀ، و غلبهىبد ىنی، ب

 .«برمىم هتو پنا همردان ب

 ارکطلب ىبرا ،هىبد پرداخت نگامه ( دعا12-0)

َداءُ بَارََك »
َ
لَِف الْـَحْمُد َواْْل ْهِلَك َوَمالَِك، إِنََّما َجَزاُء السَّ

َ
 .(3)«اهلُل لََك ِِفْ أ

قرض  ىر و اداک، تشهندهدمانا پاداش قرضهت اندازد، کات و مالت برهخداوند در خانواد»

 .«اوست

ید حیوان( دعای ازدواج12-2)  کردن و یا خر

 »د: ید، بگویخریا حیوانی  شتریا یرد کاز شما ازدواج  ىیک هرگاه
َ
لَُك أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشَِّها َوََشِّ َما َجبَلْتََها َعلَيْهِ 
َ
 .(4)«َخْْيََها وََخْْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه َوأ

ویا! من از تو خهبار ال»
ُ
ق و خ

ُ
ل
ُ
یشیکن ىر او، خ ق ىاو و بد ىم و از بدینماىرا مسألت م و

ُ
ل
ُ
و  خ

و
ُ
 .«برمىم هتو پنا هش بیخ

 أذکار مناکحات-11

 ایهر خطبهأذکار قبل از خواندن عقد نکاح و  (11-1)

                                                           
 .(2512( / ترمذی )ش512( )صحیح(: بزار )ش1)

را برایش ادا آن أباشد، خداوند هی قرض داشتهی کوهانداز هب هر کس این دعا را بخواند، اگر چه 

 کند.می

  .(7218مسلم )ش( / 1211و0812( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(1182( / نسایی )ش11112( )صحیح(: احمد، المسند )ش3)

 .(0050)ش ه( / ابن ماج0110( )صحیح(: ابوداود )ش4)

ید، دست بر کوای( هر وسیله)یا  ىشتر کسی هرگاه   فوق را بخواند. ىبکشد و دعا)یا بر آن( انش هخر
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یر شروع میهر سخنرانی و خطبهنکاح و  ۀصیغ ج پیامبر إِنَّ »کردند: ای را با أذکار ز
 ِ ُ فاََل ُمِضلَّ َلُ َوَمْن  ،اْْلَْمَد ّلِلَّ ْنُفِسنَا َمْن َيْهِد اّللَّ

َ
وِر أ نَْستَِعينُُه َونَْستَْغِفُرُه َوَنُعوُذ بِِه ِمْن َُشُ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوُلُ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ
َ
ُ َوأ ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ْشَهُد أ
َ
ِ  ،یُْضِلْل فاََل َهاِدَى َلُ َوأ َها اَّلَّ يُّ

َ
یَن یَا أ

ُقوا  ٱ﴿ آَمنُوا َ ٱ تذ ِيٱ ّللذ َۚ  ٱوَ  ۦتََسا َءلُوَن بِهِ  َّلذ حۡرَۡاا
َ
َ ٱإِنذ  ۡل َها ﴿ .[1]ااسنلء:  ﴾اقِيب  ََكَن َعلَۡيُكۡم حۡرَ  ّللذ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِينَ ٱ ُقوا  ٱَءاَمُنوا   َّلذ َ ٱ تذ ۡسلُِمونَ  ۦَاقذ ُتَقاتِهِ  ّللذ نتُم مُّ
َ
َها ﴿ .[101]آل رمعان:  ﴾١٠٢َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِينَ ٱ ُقوا  ٱَءاَمُنوا   َّلذ َ ٱ تذ ا َوقُولُوا  َقۡوَل   ّللذ ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر َلُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ  ٧٠َسِديد 
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ ٱَوَمن يُِطِع   .(1)«[01-00]األزحاب:  ﴾٧١َفَقۡد َفاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَوحۡرَُسوَلُ  ّللذ
نماییم و از طلبیم و از وی طلب مغفرت میاز آِن خداوند است و ما از وی یاری میحمد »

یم. می هوی پنا هشرارت نفسمان ب د های نخواهکنند هدایت بخشد، گمراهرکس را خداوند هبر

ی و نافرمانیش هب»رکس را وی هداشت و 
 
د داشت. و هدایتگری نخواهسازد  هگمرا «سبب تعد

ی»چ معبود یه هم کهدادت میهش
 
د بندهدادت میهوجود ندارد و ش هبجز الل «بر حق

 
و  هم محم

گر را بدو سوگند یمده هکد یزیهبپر یاز خدائاید! )هایمان آورد هاوست. ای کسانی ک ۀفرستاد

گمان خداوند یب هکرا یز ؛دیدار هختیرا گس یشاوندیوند خویپ هکن ید از ایزیهد؛ و بپریهدیم

د از خدا یترسبد از خدا یبا هکآن چنان  !دیاهمان آوردیا هک یسانک یا) (.مراقب شما است

د مگر آن یرینم «در رسد هناگا هد تا چون مرگتان بید غافل نباشینک یسع»د و شما یبترس

خدا  هجیدر نت د.ید و سخن حق و درست بگوئیمؤمنان! از خدا بترس یا) (.دیمسلمان باش هک

 یبخشایانتان را مهگناند و کیم هستیاعمالتان را با
ً
غمبرش یاز خدا و پ هرکه د. اصال

 بک یفرمانبردار
ً
 .«(ابدییدست م یبزرگ یابیامکو  یروزیپ هند، قطعا

 ازدواج یکتبر ى( دعا11-0)

 .(2)«ُكَما ِِفْ َخْْيٍ ـبَارََك اهلُل لََك، َوبَارََك َعلَيَْك، وَََجََع بَسْنَ »

 یند، و پکت کار شما را بابرکد، و یت فرمایت عناکشما بر هخداوند ب»
ُ
و  کباروندتان را م

 .«ر گرداندیباعث خ

 ندکىم ازدواج هک ىسک ىدعا (11-2)

 »د: یرد بگوکاز شما ازدواج  ىیک هرگاه
َ
لَُك َخْْيََها وََخْْيَ َما َجبَلْتََها َعلَيِْه أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشَِّها َوََشِّ َما 
َ
 .(1)«َجبَلْتََها َعلَيْهِ َوأ

                                                           
  .(0102)صحیح(: ابوداود )ش (1)

  .(0120( / ابوداود )ش500منصور، السنن )ش( )صحیح(: سعید بن 2)
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ویا! من از تو خهبار ال»
ُ
ق و خ

ُ
ل
ُ
یشیکن ىر او، خ ق و  ىاو و بد ىم و از بدینماىرا مسألت م و

ُ
ل
ُ
خ

و
ُ
 .«برمىم هتو پنا هش بیخ

 مسره با مبسترشدنه از قبل ى( دعا11-1)

 ِمْسِب اهلِل، »
َ
يَْطاَن أ يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ  .(2)«َما َرَزْقتَنَاللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ

 ىفرمائىت میما عنا هب هطان را از آنچیطان دور بدار، و شیا! ما را از شی! خداهنام الل هب»

 .«نکمحروم  (فرزند ىعنی)؛

 هبعد از خوردن ولیم ى( دعا11-5)

ْطَعَمِِنْ َهَذا وَ اَ »
َ
ْي أ ِ ْ  لْـَحْمُد هلِِل اَّلَّ ةٍ َرَزقَِنيِْه، ِمْن َغْْيِ َحْوٍل ِمِنِّ  .(3)«َواَل قُوَّ

 .«باشم هداشت ىمن قدرت و توان هکنید بدون ایمن خوران هن غذا را بیا هکرا  ىسپاس خدا»
 .(4)«َعنُْه َربَّناَ  لْـَحْمُد هلِِل َِحًْدا َكِثْْيًا َطيِّباً ُمبَاَرًَك ِفيِْه َغْْي َمْكِِفٍّ َوالَ ُموَدٍَّع، َوالَ ُمْستَْغًَن اَ »
از است و درخواست از او ینىب هکرا  ىی، خداکو مبار هزکیپااد، یار زیش بسیستا»

 .««اشمان را قبول فرمیستا»ازمندند، پروردگارا! یاو ن هب همهدارد، و  هادام هشیمه

 فرزند محافظت ىبرا ( دعا11-1)

ا هسپرد تا آنىم خدا هرا ب بنیلمات، حسن و حسکن یبا خواندن ا ج هرسول الل

 َعنْیٍ »ند: کرا حفاظت 
ٍة، َوِمْن ُُكِّ ِة ِمْن ُُكِّ َشيَْطاِن وََهامَّ ِعيُْذُكَما بَِكِلَماِت اهلِل اَلَّامَّ

ُ
أ

ةٍ   .(5)«الَمَّ

طان و جانور یر شه ىاز بد هامل اللکلمات ک ۀلیوس هرا ب (نیحسن و حس)من شما دو نفر »

 .«سپارمىحفظ خدا م هردار و زخم چشم بهز

                                                                                                                                              

  .(1118)ش ه( / ابن ماج0110( )صحیح(: ابوداود )ش1)

 .(2127و2121( / مسلم )ش2071و5115( )صحیح(: بخاری )ش2)

 شیطان  هنگام مقاربت با زنش این دعا را بخواند، اگر فرزندی بهر کس ه 
 
دنیا بیاید، آن فرزند از شر

 محفوظ است.

  .(0112( / دارمی، السنن )ش15120احمد، المسند )ش ( )حسن(:3)

 .(2851( / ابوداود )ش5158( )صحیح(: بخاری )ش4)

 .(1721( / ابوداود )ش2271( )صحیح(: بخاری )ش5)

یذ انبیایی چون محمد   و انس است. وتعو
 
و  ج این دعا برا حفظ فرزند از آسیب وگزند شیاطین جن

 باشد.می ÷و اسحاق ÷و اسماعیل ÷یمهابرا
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 ه( دعای موقع ذبح عقیق11-7)

 ِمْسِب اهلِل َواهلُل أکب )»
َ
  (1)للَُّهمَّ ِمنَْك َولََك(أ

َ
ْ أ  .(2)«للَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمِنِّ

! از من هىتو است، ال ىا! از جانب تو است، و براهن است، بارالیبزرگتر ه، و اللهنام الل هب»

 .«ریبپذ

 أذکار صبح و شب -15

ْقُعَد َمَع قَْوٍم یَْذكُروَن اهلل َتَعایَل ِمْن َصاَلِة الَْغَداِة َحَّتَّ » فرمود: ج هرسول الل
َ
ْن أ
َ
ْل

ْقُعَد َمَع قَْوٍم 
َ
ْن أ
َ
ْرَبَعًة ِمْن َوََلِ إِْسَماِعيَل، َوْل

َ
ْعِتَق أ

ُ
ْن أ
َ
َحبُّ إِِلَّ ِمْن أ

َ
ْمُ  أ َتْطلَُع الشَّ

ْرَبَعةً  یَْذُكُروَن اهلل ِمْن َصاَلِة الَْعَْصِ إیَِل 
َ
ْعِتَق أ
ُ
ْن أ
َ
َحبُّ إَِِلَّ ِمْن أ

َ
ْمُ  أ ْن َتْغُرَب الشَّ

َ
 .(3)«أ

نند، در نزد کرا ب ىتعال هر اللکاز نماز صبح تا طلوع آفتاب ذ هکنم یبنش هىاگر من با گرو»

نم یبنش هىل است، و اگر با گرویاز فرزندان اسماع هار بردهردن چکتر از آزاد  ىمن دوست داشتن

دوست  هار بردهردن چکنند، نزد من از آزاد کاد یخدا را از نماز عصر تا غروب آفتاب  هک

 .«تر استىداشتن

ُ ٱ﴿ ََٰه إَِلذ ُهَو  ّللذ ُۚ  ٱ لَۡحُّ ٱََل  إَِل ُخُذهُ  ۡلَقيُّو
ۡ
ُۥ نَۡوۚ    َوََل  ِسَنة   ۥََل تَأ َمََٰوَٰتِ ٱَما ِِف  لذ َوَما ِِف  لسذ

ۡرِض  ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡل يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖٓ َوََل  ۦ  إَِلذ بِإِۡذنِهِ  ۥ  يَۡشَفُع ِعنَدهُ  َّلذ

َ
َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ء   يُطونَ َُيِ  ِنۡ  بَِشۡ َمََٰوَٰتِ ٱإَِلذ بَِما َشا َء  وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ِعلِۡمهِۦ   م  ۡرَضۖٓ ٱوَ  لسذ
َ
 ۥوُدهُ َوََل َي  ۡل

 .[155]ارقبلة:  ﴾٢٥٥يمُ ۡلَعظِ ٱ ۡلَعَِلُّ ٱِاۡفُظُهَما  وَُهَو 

 (.است ه( بیان شد11-1) ۀر شمارکدر ذ هین آیا ۀ)ترجم

 بسم اهلل الرِحن الرحيم
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َادٌ  ّللذ

َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ ّللذ ُ  ٣لَۡم يََِلۡ َولَۡم يُودَلۡ  ٢لصذ َاُد   ۥَولَۡم يَُكن لذ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .[7-1]اإلالخص: 

 (.است ه( بیان شد11-1) ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ)ترجم

 بسم اهلل الرِحن الرحيم

                                                           
  .(5111( / مسلم )ش7211( )صحیح(: بخاری )ش1)

 .(0711( / ابوداود )ش5022( )صحیح(: مسلم )ش2)

بع»جز:  ه( )صحیح ب3)   .(2111(: ابوداود )ش«ةأعتق أر
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﴿ ِ ُعوذُ بَِرب 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ ِ ََغِسٍق إِذَا َوقََب  ٢مِن َۡش  ِ  ٣َوِمن َۡش  َوِمن َۡش 

ََٰثَِٰت ٱ ِ َااِسٍد إَِذا َاَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِِف  نلذفذ  .[5-1]اقلفل:  ﴾٥َوِمن َۡش 

 بسم اهلل الرِحن الرحيم
 (.است ه( بیان شد11-1) ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ)ترجم

﴿ ِ ُعوُذ بَِرب 
َ
ِ  ٣نلذاِس ٱإَِلَٰهِ  ٢نلذاِس ٱَملِِك  ١نلذاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َۡش 

ِيٱ ٤ۡۡلَنذاِس ٱ نذةِ ٱمَِن  ٥نلذاِس ٱيُوَۡسوُِس ِِف ُصُدوحۡرِ  َّلذ  .[6-1]اانلس:  ﴾٦نلذاِس ٱوَ  ۡۡلِ

 (.است ه( بیان شد11-1) ۀشمارر کدر ذ اتین آیا ۀ)ترجم

 .(1)د(نشو هبار خواند ها سههن سوری)ا

ْصبََح الْ »
َ
ْصبَْحنَا َوأ

َ
يَْك َلُ، َلُ  (2)ُملُْك هلِلِ ـأ  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

َوالْـَحْمُد هلِِل، اَل إَِلَ إاِلَّ
ٍء قَِدیٌْر، رَبِّ ـالْ  لَُك َخْْيَ َما ِِفْ َهَذا ایْلَْوِم وََخْْيَ َما  ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

َ
ْسأ
َ
أ

ُعوُْذ بَِك ِمَن الَْكَسِل، وَُسوِْء (3)َبْعَدهُ 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشِّ َما ِِفْ َهَذا ایْلَْوِم َوََشِّ َما َبْعَدُه، رَبِّ أ

َ
، َوأ

ُعوُْذ بَِك ِمْن َعَذاٍب ِِف انلَّاِر وََعَذاٍب 
َ
، رَبِّ أ  .(4)«ِِف الَْقْبِ الِْكَبِ

چ یهخداست،  م، و حمد از آِن یدیصبح رسان هخدا ب ىان، شب را برایانهما و تمام ج»

و حمد فقط از آن  هىوجود ندارد. پادشا ،ندارد ىیکتاست و شریک هک ه، بجز اللىمعبود

است را از  بعد از آن هر آنچین روز است و خیدر ا هر آنچی! من خهىز قادر است. الیر چهاوست و او بر 

 آنچىاز تو م
 
! من از هىبرم. الىم هتو پنا هن روز و ما بعد آن، وجود دارد، بیدر ا هک هطلبم، و از شر

 .«برمىم هتو پنا ها! من از عذاب آتش و قبر بهبرم، بار الىم هتو پنا هب ىریپ ىاه ىو بد ىتنبل
« 
َ
ْمَسسْنَاأ

َ
ْصبَْحنَا، َوبَِك أ

َ
ُهمَّ بَِك أ

 .(6)«بَِك ََنْيَا، َوبَِك َنُموُْت َوإیَِلَْك النُُّشْورُ ، وَ (5)للَّ
م، و یاهخواست تو زند هم، و بیدیشب رس هت تو بیم، و با عنایردکا! با لطف تو صبح هبار ال»

 .«تو است ىز ما بسویم، و رستاخیریمىخواست تو م هب

                                                           

)صحیح(:  کند.ىر چیز کفایتش مهنگام صبح و شب بخواند از ه همرتب هر کس این آیات را سه( 1)

  .(5108( / نسایی )ش2575( / ترمذی )ش5281ابوداود )ش

ِ »فرمود: ىفوق م هجمل ىشب بجانگام ه( و2) ـُلُْك ّلِلَّ ْمَِس الـم
َ
ْمَسسْنَا َوأ

َ
 .«أ

ُعوُْذ بَِك » :ندفرمودىفوق م ىهجمل ىشب بجا نگامه( 3)
َ
لَُك َخْْيَ َما ِِفْ َهِذهِ الْلَّيلَِة وََخْْيَ َما َبْعَدَها، َوأ

َ
ْسأ
َ
رَبِّ أ

 .«ِِفْ َهِذهِ اللَّيلَِة َوََشِّ َما َبْعَدَهاِمْن ََشِّ َما 
  .(5272( / ابوداود )ش7281و7282صحیح(: مسلم )ش( )4)

ْصبَْحنَا، َوبَِك ََنْيَا، َوبَِك َنُموُْت َوإیَِلَْك الْـَمِصْْي »: ندفرمودىنگام شب مه (5)
َ
ْمَسسْنَا، َوبَِك أ

َ
للَُّهمَّ بَِك أ

َ
 .«أ

  .(5272( / ابوداود )ش1111المفرد )ش( )صحیح(: بخاری، االدب 6)
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« 
َ
نَْت، أ

َ
ْ اَل إَِلَ إاِلَّ أ نَْت َرِّبِّ

َ
نَا ىلَعَ َعْهِدَك وَ للَُّهمَّ أ

َ
نَا َعبُْدَك، َوأ

َ
وَْعِدَك َما  َخلَْقتَِِنْ َوأ

بُوُْء بَِذنِْبْ فَاْغِفْر ِِلْ 
َ
، َوأ َّ بُوُْء لََك بِِنْعَمِتَك لََعَ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
فَإِنَُّه اْستََطْعُت، أ

نَْت 
َ
نُوَْب إاِلَّ أ  .(1)«اَل َيْغِفُر اَّلُّ

ید «بر حق» ى، بجز تو معبود دیگرىستهتو پروردگار من ! هىال» ، و من ىنیست، تو مرا آفر

ِ هام با تو بر حسب استطاعت خود، پایبند  هعدوستم، و بر پیمان و هتو  ةبند
 
 هک هآنچ ستم، و از شر

 هکنم، و بى، اعتراف مىاهمن عطا فرمود هب هک ىنعمت هبرم، بىم هتو پنا هام بهانجام داد

 .«بخشایدىان را نمهگنا ىبجز تو کس هچرا ک ؛ىنمایم، پس مرا ببخشاىم اقرار مهگنا
« 
َ
ْ أ نََّك اُ ْشِهُدَك وَ اُ  (2)ْصبَْحُت اَ للَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
يَْع َخلِْقَك، أ ْشِهُد َِحَلََة َعرِْشَك، َوَماَلئَِكتََك وَََجِ

نَْت اهلُل اَل إَِلَ ِ
َ
يَْك إأ نَْت وَْحَدَك اَل ََشِ

َ
ُ الَّ أ داً َعبُْدَك َورَُسْول نَّ ُممه

َ
 .(3)«َك لََك َوأ

 (.شود هبار خواند ارهچ دعان یا)

مخلوقات تو را  ۀیلک، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت و هن صبحگای! من در اهىال»

 » ىگری، بجز تو معبود دىسته هالل ،تو هکن یرم بر ایگىم هگوا
 
و  ىاهگانیوجود ندارد، تو  «بر حق

دىندار ىیکشر
 
 .«تو است ۀو فرستاد هبند ج ، و محم

« 
َ
  بََد ِيْ، للَُّهمَّ ََعفِِِنْ ِِفْ أ

َ
نَْت، أ

َ
ُهمَّ ََعفِِِنْ ِِفْ بَََصِْي، اَل إَِلَ إاِلَّ أ

، اللَّ للَُّهمَّ ََعفِِِنْ ِِفْ َسْمِِعْ
 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن أ

َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الُْكْفِر، َوالَْفْقِر، َوأ

َ
نَْت للَُّهمَّ أ

َ
، اَل إَِلَ إاِلَّ أ  .(4)«َعَذاِب الَْقْبِ

، بجز هت دیا! در چشمم عافی، خداهت دیا! در گوشم عافه، بارالهت دیا! در بدنم عافهبارال»

 » ىگریتو معبود د
 
برم، از عذاب ىم هتو پنا هبرم، از فقر بىم هتو پنا هفر بکوجود ندارد، از  «بر حق

 » ىگریتو معبود دبرم، بجز ىم هتو پنا هقبر ب
 
 .«وجود ندارد «بر حق

ُ ٱَاۡسِِبَ ﴿ ُۡتۖٓ وَُهَو حۡرَبُّ  ّللذ ََٰه إَِلذ ُهَوۖٓ َعلَۡيهِ تََوَّكذ :  ﴾لَۡعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱََل  إَِل

 

ة
ب 
 . [111]اوتل

 » ىگریاست، بجز او معبود د ىافکمن  ىبرا هالل»
 
ردم و او کل کست، بر تو توین «بر حق

                                                           
 .(5270( / ابوداود )ش1202و1221( )صحیح(: بخاری )ش1)

 مانه و در هگفت نگام صبحه یا و بمیرد، شب آن در و هگفت اخالص با را نگام شب آنهر کس ه 

 گردد.داخل می شتهب هب بمیرد روز

َسيُت »شود:  هشب گفت نگامه( 2)  .«َأللَُّهمَّ إِنِّی َأمح
 .(017( / طبرانی، الدعاء )ش5271صحیح(: ابوداود )ش( )3)

ر کس دو بار آن را هشود. و ا میهارم بدنش از آتش رهبخواند، یک چ هر کس این دعا را یک مرتبه 

ید، نصف بدنش از آتش ر ید، س هر کس سهگردد و ا میهبگو ا هارم بدنش از آتش رهچ هبار آن را بگو

ید، از آتش جار بار هر کس چهگردد و می  کند.نم نجات پیدا میهآن را بگو

 .(5210( / ابوداود )ش02122)حسن(: احمد، المسند )ش (4)
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 .«پروردگار عرش بزرگ است
« 
َ
نْيَا َواآلِخَرةِ، أ لَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِِفْ اَلُّ

َ
ْسأ
َ
ْ أ  للَُّهمَّ إ ِيِّ

َ
لَُك الَْعْفَو َوالَْعاِفيََة ِِفْ أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ للَُّهمَّ إ ِيِّ

 ، ْهِِّلْ، َوَماِِلْ
َ
 ِدیِِْنْ وَُدنْيَاَي، َوأ

َ
، أ  للَُّهمَّ اْسَُتْ َعْوَراِِتْ، َوآِمْن َروََْعِِتْ

َ
، للَُّهمَّ اْحفَ أ ْظِِنْ ِمْن َبنْیِ یََديَّ

، َوَعْن شِ  ، َوَعْن یَِميِِْنْ ُعوُْذ بِعَ َوِمْن َخلِِْفْ
َ
، َوِمْن فَْوِِقْ، َوأ ْغتَاَل ِمْن ََتيِْتْ ظَ َماِِلْ

ُ
ْن أ
َ
 .(1)«َمِتَك أ

ا، ین، دنیت دیا! عفو و عافهم. بارالهخواىا و آخرت را از تو میت دنی! عفو و عافهىال»

  هخانواد
 
ل  ىمنیا هوب مرا بپوشان و ترس مرا بیا! عهم. بارالینماىم را از تو مسألت مو مال

 
مبد

 هسرم، محافظت بفرما، و ب ى! مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و باالهىال ساز.

 .«شوم هشتکن ییاز طرف پا ىانهبطور ناگ هکنیبرم از اىم هو عظمت تو پنا ىبزرگ
« 
َ
ْن للَُّهمَّ أ

َ
ْشَهُد أ
َ
ٍء َوَمِليَْكُه، أ رَِض، رَبَّ ُُكِه ََشْ

ْ
َمَواِت َواْْل َهاَدِة فَاِطَر السَّ َعَلَِم الَْغيِْب َوالشَّ

ْقََتَِف ىلَعَ نَ 
َ
ْن أ
َ
ِكِه، َوأ يَْطاِن َوَِشْ ، َوِمْن ََشِّ الشَّ ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشِه َنْفِِسْ

َ
نَْت، أ
َ
ْفِِسْ اَل إَِلَ إاَِله أ
 
َ
ُه إیَِل ُمْسِلمٍ ُسوْءاً، أ ُجرَّ
َ
 .(2)«ْو أ

 هىز، من گوایر چه کن، پروردگار و مالیو زم اهآسماندگار یار، آفرکان و آشهن ۀدانند ىا! اهبارال»

 شین ىگریبجز تو، معبود د هکم هدىم
 
 نفس و از شر

 
خود  هکنیبش، و از ایطان و دام فریست، از شر

 .«برمىم هتو پنا هبرسانم، ب ى، بدىمسلمان ها بیشوم و  ىار بدکب کمرت
ِميُْع الَْعِليْمُ » َماِء وَُهَو السَّ رَِض َوالَ ِِف السَّ

َ
ٌء ِِف اْْل ْي اَل یَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِ  .(3)«ِمْسِب اهلِل اَّلَّ

رساند، و او شنوا و دانا ىنم ىن و آسمان، گزندیز در زمیچ چیه ىبا نام و هک ىینام خدا هب»

 .«است
 ِيْ َُكَُّه َوالَ تَِكلِِْنْ إیَِل نَْفِِسْ َطْرفََة َعنْیٍ یَا َقيُّْوُم بِرَِحَ یَا ََحُّ »

ْ
ْصِلْح ِِل َشأ

َ
ْستَِغيُْث أ

َ
 .(4)«ِتَك أ

امورم را اصالح بفرما، و مرا  ۀمهم، هخواىم کرحمت تو از تو کم ۀوسیل هو پابرجا! ب هزند ىا»

 .«مکنا هحال خود ر هزدن بمه هچشم ب کی ۀانداز هب
ْصبَْحنَا ىلَعَ فِْطَرِة اإْلِْساَلمِ »
َ
، وىلََعَ ج ، وىلََعَ ََكَِمِة اإْلِْخاَلِص، وىلََعَ ِدیِْن نَِبيِّنَا ُممهد(5)أ

بِسْنَا إِبَْراِهيَْم، َحِنيْفاً ُمْسِلماً َوَما ََكَن ِمَن الْ 
َ
ِكنْیَ ـِملَِّة أ  .(1)«ُمْْشِ

                                                           
  .(5271( / ابوداود )ش1785( )صحیح(: احمد، المسند )ش1)

  .(2501( / ترمذی )ش1851( )صحیح(: احمد، المسند )ش2)

 .(171( / احمد، المسند )ش71( )صحیح(: طیالسی، المسند )ش3)

 وی ضرر برساند. هتواند بیچ چیزی نمیهبخواند،  همرتب هر شب این دعا را سهر صبح و یا هر کس ه 

 .(12125( / نسایی، السنن الکبری )ش1218( )صحیح(: بزار )ش4)

ْمَسسنَا ىلَعَ فِْطَرةِ اإلِْسالَمِ » فرمود:ىنگام شب مه( 5)
َ
 .«أ
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 الل هتوحید ال إل ۀکلم؛ یعنی) اخالص ۀلمکما بر فطرت اسالم، »
 
امبرمان ین پی، د(هإال

د
 
ل یحق، تما ىسو هفقط ب هک ىمیهمان ابراهم، یردکم؛ صبح یهن پدرمان ابرایو آئ ج محم

 .«ان نبودکداشت و فرمانبردار خداوند بود، و از مشر
 .(شود هخواند ه)صد مرتب (2)«ُسبَْحاَن اهلِل َوِِبَْمِدهِ »
  کپا»

 
 .«نمکیان میش او را بیاست خداوند، و من ستا هو منز

يَْك َلُ، َلُ الْ  إاِلَّ اهللُ  اَل إَِلَ » ٍء قَِدیْرٌ ـوَْحَدُه اَل ََشِ  ه)د «ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد، وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

(شود هخواندبار 
(3). 

 » ىگریمعبود د هبجز الل»
 
از آِن  شیو ستا هىپادشاندارد،  ىیکست، او شرین «بر حق

 .«ز توانا استیر چهاوست، و او بر 
يَْك َلُ، َلُ الْ »  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

ٍء قَِدیْرٌ ـاَل إَِلَ إاِلَّ  .(4)«ُملُْك، َوَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

 (.شود هبار خواند نگام صبح، صده)

 » هجز الل هب ىچ معبودیه»
 
ست، یاو ن ىبرا ىیکتاست و شریکوجود ندارد،  «بر حق

 .«ز تواناستیر چهو حمد از آِن اوست، و او بر  هىپادشا
  .«َعَدَد َخلِْقِه، َورَِضا َنْفِسِه، َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد ََكَِماتِهِ  ،ُسبَْحاَن اهلِل َوِِبَْمِدهِ »
(شود هبار خواند هنگام صبح، سه)

(5). 

                                                                                                                                              
  .(1821)ش( / نسایی 15211( )صحیح(: احمد، المسند )ش1)

 .(7211و7218( / مسلم )ش2012و1125( )صحیح(: بخاری )ش2)

یدهبخواند، تمام گنا هر روز صد مرتبهر کس این ذکر را ه  یا هشود اگر چمی هانش آمرز ا همانند کف در

یاد باشد.  ز

 .(021ص02( / طبرانی، المعجم الکبیر )ج01551صحیح(: احمد )ش( )3)

مانند هاش هر مرتبهد، هانجام د همرتب هاز صبح و یا بعد از نماز مغرب در کس این أذکار را بعد از نمه 

 هبرایش نوشت هحسن هم ده هر مرتبهازای  هو ب هبود ÷از نوادگان اسماعیل هبرد هآزاد کردن د

شرک  هرساند مگر این کوی ضرر نمی هی بهیچ گناهگردد و آن روز از وی پاک می هگنا هو د هشد

ید  باشد. هورز

 .(7211و7218( / مسلم )ش1125و2012صحیح(: بخاری )ش) (4)

 هم صد حسنهو برای فرد  هبود هبرد همانند آزاد کردن دهبخواند،  همرتب هر صبح دهر کس این دعا را ه 

و روز  هشب شود از شیطان محافظت شد هگردد وتا وقتیکاز وی پاک می هو صد گنا هشد هنوشت

 باشد. هم این أذکار را انجام دادهاو  هخیر ندارد مگر اینک ی وی عملهانداز هم، کسی بهقیامت 

 .(1525ش( / ابوداود )7288و7281( )صحیح(: مسلم )ش5)

ید. هثواب این أذکار، برابر با ثواب أذکاری است ک   یک فرد، در یک روز بگو
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 ىـنیاش و سنگىخشنودو دگانش یتعداد آفر هش او را بیو ستا هالل ىکح و پایتسب»

 .«مینماىان میر سخنانش، بهعرشش و جو
تُوُْب إیَِلْهِ »

َ
ْستَْغِفُر اهلَل َوأ

َ
(شود هصدبار خواند ه)روزان «أ

(1). 
 .«گردم ىاو برم ىسو هنم و بکىم طلب آمرزش همن از الل»
اِت » ُعوُْذ بَِكِلَماِت اهلِل اَلَّامَّ
َ
 .«ِمْن ََشِّ َما َخلََق أ
شود( هبار خواند هنگام شب، سه)

(2). 

ات  هب»
 
  (3)«نقصیعنی؛ کالم کامل و بی»کلمات تام

 
یدهخداوند از شر  های پناهر آفر

 .«برممی
 

 

 

 

 ج اکرم پیامبر صلوات فرستادن بر -11

 ج رمکا امبریپ بر فرستادن درود لتی( فض11-1)
َ ٱإِنذ ﴿ ِ  ٱيَُصلُّوَن لََعَ  ۥَوَمَلَٰٓئَِكَتهُ  ّللذ َها  نلذِِب  يُّ

َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ َءاَمُنوا  َصلُّوا  َعلَۡيهِ َوَسل ُِموا   َّلذ

 .[56]األزحاب:  ﴾٥٦تَۡسلِيًما

بر او درود د! یاهمان آوردیا هک یسانک یا فرستند،یامبر! درود میبر پ شیاههتو فرش خدا»

 تسلکد ویید و سالمت، گویفرست
ً
 .(4)«دیم )فرمان او( باشیامال

َّ َصاَلًة َصَلَّ اهلُل َعلَيِْه بَِها َعْْشاً »د: وفرم ج هرسول الل  .(1)«َمْن َصَلَّ لََعَ
                                                           

  .(1227( / نسایی )ش222( / ترمذی )ش1210( )صحیح(: مسلم )ش1)

 .(02152( / احمد، المسند )ش7251و7255( )صحیح(: مسلم )ش2)

 رساند.وی آسیب نمی هبار بخواند، آن روز یا شب چیزی ب هر شب یا صبح سهر کس این دعا را ه 

باشد طور مطلق کامل می هعیب و نقص و بر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بیه هآنجائیک از(  3)

 آن نیز کامل است. هبردن ب هپنا

ددرود  و  صلوات (4)
 
یم و شرافت و بزرگی دادن ب عبارت است از نزول رحمت ج خدا بر محم  هو تکر

 .درود مؤمنان بر او، صلوات فرستادن است و درود فرشتگان دعا و طلب آمرزش برای اوایشان و 

 همان الله هاین معانیست: سالم و درود بر تو باد و سالم ک ةدر واقع در بردارند ﴾َوَسل ُِموا  تَۡسلِيًما﴿

 .گشتن است ج تسلیم فرمان و منقاد اوامر پیغمبردار و حافظت باشد و هذوالجالل است نگ
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 .«فرستدىم درود هدرود بفرستد، خداوند بر او د یکس بر من کره»
؛ فَإِنَّ َصاَلتَُكْم َتبْلُُغِِن اَل ََتَْعلُوا »: فرمود ج هرسول الل و َقْبي ِعيَْداً وََصلُّوا لََعَّ

 .(2)«َحيُْث ُكنْتُمْ 

رجا هرا یز ؛دیبر من درود بفرست هبلکد، ینکارت قبر من عادت نیز هن فرمودند: بیمچنه»

 .«رسدىمن م هد درود شما بیباش هک
َّ بَلِخيُْل َمْن ُذِكْرُت اَ »: اندهفرمود ج هو رسول الل  .(3)«ِعنَْدُه فَلَْم یَُصلِّ لََعَ

 .«ند و بر من درود نفرستدینام مرا نزد او بگو هکاست  ىسکل یبخ»
ِ إِنَّ »فرمودند:  ج هز رسول اللین و يِت ّلِلَّ مَّ

ُ
رِْض ُيبَلُِّغوِِن ِمْن أ

َ
َماَلئَِكًة َسيَّاِحنَی ِِف اْل

الَمَ   .«رسانندىم من هگردند و سالم امتم را بىمن یزم ىرو هکدارد  ىخداوند فرشتگان» .(4)«السَّ
َّ إاِلَّ رََده »فرمودند:  ج هرسول اللز ین و َحٍد يَُسلُِّم لََعَ

َ
َّ ُروَِحَ  َما ِمْن أ رُدَّ اهلُل ىلَعَ

َ
 َحَّتَّ أ

اَلم  .(5)«َعلَيِه السَّ

گرداند تا جواب سالمش را ىبرم من هد، خداوند روحم را بهمن سالم د هب هکس کره»

 .«مهبد
َ َعزَّ وََجلَّ َويَُصلُّوَن ىلَعَ »: فرمودند ج هرسول الل و َما َقَعَد قَْوٌم َمْقَعًدا اَل یَْذُكُروَن اّللَّ
ًة یَْوَم الِْقيَاَمِة َوإِْن َدَخلُوا اْْلَنََّة لِلثََّواِب  ج انلَِّبِّ   .(6)«إاِلَّ ََكَن َعلَيِْهْم َحْْسَ

 امبرشان درود نفرستد،یند و بر پکرا ن هر اللکذ ،ند و در آنیبنش ىدر مجلس هىر گروه»

 .«شودىافسوس وارد م ا حسرت وهبر آنامت یروز ق م شوند،هشت هداخل ب هاگرچ

ت (11-0) 
 
 ج رمکا امبریپ بر فرستادن درود کیفی

ِ قَْد َعِلْمنَا َكيَْف نَُسلُِّم َعلَيَْك » فََكيَْف نَُصِّلِّ َعلَيَْك َخَرَج َعلَيْنَا َفُقلْنَا یَا رَُسوَل اّللَّ
يدٌ  يٌد ََمِ يَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َِحِ

د َكَما َصلَّ د وىلََعَ آِل ُممه  قَاَل َفُقولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُممه
يدٌ  د َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َِحِ د وىلََعَ آِل ُممه يدٌ  اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُممه  .1«ََمِ

                                                                                                                                              
  .(2111( / ترمذی )ش502( / ابوداود )ش875( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(1110االیمان )شقی، شعب ه( / بی0211( )صحیح(: ابوداود )ش2)

  .(2511( / ترمذی )ش1721( )صحیح(: احمد، المسند )ش3)

  .(1202( / احمد، المسند )ش015ص0( )صحیح(: عبدالرزاق، المصنف )ج4)

  .(0272( / ابوداود )ش12815( )صحیح(: احمد، المسند )ش5)

 .(510و511( / ابن حبان )ش11115( )صحیح(: احمد، المسند )ش6)
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بر تو سالم  هم چگونیدانیرسول خدا! م یم: ای، گفتندف آوردینزد ما تشر ج امبریپ»

د درود ید: خداییم؟ فرمودند: بگویبر تو صلوات بفرست هم، اما چگونیبفرست
 
د و آل محم

 
ا! بر محم

 هب؛ خداوندا! یو بزرگوار هش شدیتو ستا هک یم درود فرستادیهبر آل ابرا هبفرست، چنانک

د برکت عطا کن 
 
د و آل محم

 
 یراست هب هک یم برکت عطا کردیهآل ابرا هب همچنان کهمحم

 .(یستهو بزرگوار  هتو ستود

 أذکار لباس پوشیدن-17

 (2)لباس دنیپوش ى(دعا17-1)

ِ اَ » ي َكَسا ِي َهَذا )اثلَّوَْب( لْـَحْمُد ّلِلَّ ِ  .(3)«ِمْن َغْْيِ َحْوٍل ِمِنه وال قُوةٍ  َوَرَزقَِنيهِ  اَّلَّ

من قدرت و  هکنید و بدون ایمن پوشان هن لباس را بیا هکاست  ىیحمد از آِن خدا»

 .«ردکت یمن عنا هبآن را  باشم هداشت ىیتوانا

 هدیپوش نو لباس هک ىسک ىبرا دعا (17-0)

 .(4)«ي وَُيِْلُف اهلُل َتَعایَل ـُتبْلِ »

آن،  ىجا هب ىد، و خداوند تعالیینما هنهکد، و یبپوش ىن لباس را تا مدتیند اکخدا »

  ىعنی»د هشما بد هب ىگریلباس د
ُ
 .««دیبرخوردار نما ىمر طوالنخداوند شما را از ع

 أذکار خوردن و آشامیدن-18

 خوردن غذا از قبل ىدعا (18-1)

َوه إَِذا »
َ
َحُدُكْم َطَعاَماً فَلْيَُقْل: ِمْسِب اهلِل، فِإْن نَِِسَ ِِف أ

َ
َکَل أ
َ
ِلِ أ وَّ

َ
ِلِ فَلْيَُقْل: ِمْسِب اهلِل ِِفْ أ

 یبگو «ِمْسِب اهللِ »ذا بخورد غاز شما خواست  ىیک، هرگاه» .(5)«َوآِخِرهِ 
 
ل غذا خوردن د، و اگر در او

ِلِ َوآِخِرهِ ِمْسِب اهلِل ِِفْ » :دیرد بگوکفراموش  وَّ
َ
 .««أ

                                                                                                                                              
 .(1081( / نسایی )ش178( / ابوداود )ش125و121( / مسلم )ش1257بخاری )ش)صحیح(:  -1

(2 ) 
 
نُ  یْعِجبُهُ  ج انلَّیِب  ََكنَ »: هروایت نمود لهالمؤمنین عائشأم ِلهِ  یِف  اَلَّيمُّ ِلهِ  َتنَعُّ نِهِ  َوِف  َوُطُهورِهِ  َوتَرَجُّ

ْ
 َشأ

 سمت از کردن شروع ایش،هکار یهمهو گرفتن وضو ا،همو کردن هشان کفش، پوشیدن در ج پیغمبر». «َُكِّهِ 

 .(112ش) مسلم( / 118و5282و101ش) بخاری(: . )صحیح«پسندیدمی را راست

  .(1205( / ابوداود )ش0112حسن(: دارمی، السنن )ش( )3)

 .(12ص1، المصنف )جه( / ابن ابی شیب1200صحیح(: ابوداود )ش( )4)

 .(05ص5لمعجم االوسط )ج( / طبرانی، ا5012صحیح(: ابن حبان )ش( )5)
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َ َوُُكْ  ج قَاَل ِِل رَُسوُل اهللِ » است: هروایت کرد سهعمر بن ابوسلم یَا ُغاَلُم َسمِّ اّللَّ
 » .(1)«بِيَِميِنَك 

  
 الل
ُ
ول
ُ
س
 
 .«بخور تبگو و با دست راست هپسر! بسم الل یامن فرمود:  هب ج هر

 غذا انیپا ىدعا (18-0)

ْي اَ » ِ ْطَعَمِِنْ َهَذا وَ لْـَحْمُد هلِِل اَّلَّ
َ
ةٍ  أ ْ َواَل قُوَّ  .(2)«َرَزقَِنيِْه، ِمْن َغْْيِ َحْوٍل ِمِنِّ

 هداشت ىمن قدرت و توان هکنید بدون ایمن خوران هن غذا را بیا هکرا  ىسپاس خدا»

 .«باشم
ا َطيِّباً ُمبَاَرًَك ِفيِْه َغْْي اَ » َعنُْه  ُموَدٍَّع، َواَل ُمْستَْغًَن  َمْكِِفٍّ َوالَ  لْـَحْمُد هلِِل َِحًْدا َكِثْْيً
از است و درخواست از او ینىب هکرا  ىی، خداکو مبار هزکیاد، پایار زیش بسیستا» .(3)«َربَّناَ 

 .««مان را قبول فرماشیستا»ازمندند، پروردگارا! یاو ن هب همهدارد، و  هادام هشیمه

بانیم ىبرا مانهم ىدعا (18-2)  ز

« 
َ
 .(4)«ُهْم َوارَِْحُْهمْ ـُهْم ِفيْماَ َرَزْقتَُهْم، َواْغِفْر لَ ـلَ للَُّهمَّ باَرِْك أ
ا رحم ها را ببخش، و بر آنهو آن هت دک، برىاهداشت ىشان ارزانیا هب هکرا  ه! آنچهىال»

 .«نک

 باشد هداشت دادن آب قصد ای دهد آب ما هب هک ىسک ىبرا ( دعا18-1)

« 
َ
ْطِعْم َمْن أ

َ
ْسِق َمْن سَ ْطَعَمِن اَ للُهمَّ أ

َ
 .(5)«َقا ِي وأ

 .«دیمرا نوشان هک ىسک هد، و بنوشان بیمرا خوران هک ىسک ه! بخوران بهىال»

 هتاز ۀویم دنید ىدعا (18-5)

« 
َ
 للَُّهمَّ بَارِْك نَلَا ِِفْ َثَمِرنَا، َوَبارِْك نَلَا ِِفْ َمِدیْنَِتنَا، َوَبارِْك نَلَا ِِفْ َصاِعنَا، َوبَارِْك نَلَا ِِفْ أ
نَا  .(1)«ُمدِّ

                                                                                                                                              

ت شود 
 
ِم الل دق

ْ
ر خوراکی و هر چیزی و هگفتن در ابتدا و شکر آن در آخر، در خوردن و آشامیدن  ِّهِبس

 نوشیدنی مستحب است.

 (.5288( / مسلم )ش5271بخاری )شصحیح(: ( )1)

  .(0112( / دارمی، السنن )ش15120حسن(: احمد، المسند )ش( )2)

  .(2851( / ابوداود )ش5158)ش( )صحیح(: بخاری 3)

  .(2571( / ترمذی )ش2721ابوداود )ش  ؛(5151( )صحیح(: مسلم )ش4)

  .(5181و5182( )صحیح(: مسلم )ش5)
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 .«ت فرمایت عناکما بر ایهو وزن اههمانیر ما، و پهما، ش ىاههویم هبا! هبار ال»

 أذکار خواب-11

 نگام خوابهأذکار  (11-1)

ر را یز ىاههوسور دادمیم قرار هنار کمانند دعا هرا  دن دو دستشینگام خوابه ج پیامبر

بدنش  هد بیرسىم هک ىید، سپس دو دستش را تا جایدممی دستانشخواند و در می

بار  هسآن را  و نمودمیبدن آغاز  ىار را از سر و صورت و قسمت جلوکن ید، و ایمالمی

 کردند.میرار کت

 بسم اّلِل الرمحن الرحيم

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َادٌ  ّللذ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ ّللذ ُ  ٣يُودَلۡ لَۡم يََِلۡ َولَۡم  ٢لصذ َاُد   ۥَولَۡم يَُكن لذ

َ
 ﴾٤ُكُفًوا أ

 .[7-1]اإلالخص: 

 بسم اّلِل الرمحن الرحيم

﴿ ِ ُعوذُ بَِرب 
َ
ِ َما َخلَقَ  ١لَۡفلَقِ ٱقُۡل أ ِ ََغِسٍق إِذَا َوقََب  ٢مِن َۡش  ِ  ٣َوِمن َۡش  َوِمن َۡش 

ََٰثَِٰت ٱ ِ َااِسٍد إَِذا َاَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِِف  نلذفذ  .[5-1]اقلفل:  ﴾٥َوِمن َۡش 

 بسم اّلِل الرمحن الرحيم

﴿ ِ ُعوُذ بَِرب 
َ
ِ  ٣نلذاِس ٱإَِلَٰهِ  ٢نلذاِس ٱَملِِك  ١نلذاِس ٱقُۡل أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َۡش 

ِيٱ ٤ۡۡلَنذاِس ٱ نذةِ ٱمَِن  ٥نلذاِس ٱيُوَۡسوُِس ِِف ُصُدوحۡرِ  َّلذ  .[6-1]اانلس:  ﴾٦نلذاِس ٱوَ  ۡۡلِ

ُ ٱ﴿ ََٰه إَِلذ ُهَو  ّللذ ُۚ  ٱ لَۡحُّ ٱََل  إَِل ُخُذهُ  ۡلَقيُّو
ۡ
ُۥ نَۡوۚ    َوََل  ِسَنة   ۥََل تَأ َمََٰوَٰتِ ٱَما ِِف  لذ َوَما ِِف  لسذ

ۡرِض  ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  ۡل يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖٓ َوََل  ۦ  إَِلذ بِإِۡذنِهِ  ۥ  يَۡشَفُع ِعنَدهُ  َّلذ

َ
َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

ء   يُطونَ َُيِ  ِنۡ  بَِشۡ َمََٰوَٰتِ ٱإَِلذ بَِما َشا َء  وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ِعلِۡمهِۦ   م  ۡرَضۖٓ ٱوَ  لسذ
َ
 ۥوُدهُ َوََل َي  ۡل

 .[155]ارقبلة:  ﴾٢٥٥ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعَِلُّ ٱِاۡفُظُهَما  وَُهَو 
شود ىم هاز طرف خدا برایش گماشت ىرا در بسترش بخواند، محافظ هرکس این آيه

 .(2)شودىاو نزدیک نم هصبح بو شیطان تا 

                                                                                                                                              
  .(2151( / ترمذی )ش2121و2122( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(5212و2075و0211( )صحیح(: بخاری )ش2)
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 (.است ه( بیان شد11-1) ۀر شمارکدر ذ اتین آیا ۀ)ترجم

ب ِهِ  لرذُسوُل ٱَءاَمَن ﴿ نزَِل إَِۡلۡهِ ِمن حۡرذ
ُ
ِ  لُۡمۡؤِمُنوَن  ٱوَ  ۦبَِما  أ ِ ٱُكٌّ َءاَمَن ب  ۦَوَمَلَٰٓئَِكتِهِ  ّللذ

َاد   ۦَوحۡرُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ 
َ
ُِق َبۡيَ أ ِن ََل ُنَفر  ۖٓ ُغۡفَرانََك حَۡربذَنا ِإَوَۡلَۡك  حۡرُُّسلِهۦِ   م  َطۡعَنا

َ
َوقَالُوا  َسِمۡعَنا َوأ

ُ ٱََل يَُكل ُِف  ٢٨٥لَۡمِصريُ ٱ حَۡربذَنا  ۡكتََسَبۡتۗۡ ٱَنۡفًسا إَِلذ وُۡسَعَها  لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ّللذ
نَا  حَۡربذَنا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ذِسيَنا  أ ا َكَما َۡحَۡلَتهُ  ََل تَُؤاِخۡذنَا  إِن ن ِينَ ٱلََعَ  ۥَوََل ََتِۡمۡل َعلَۡيَنا  إِۡص  مِن  َّلذ

ِۡلَنا َما ََل َطاقََة نَلَا بِهِ  اَقۡبلَِنا  حَۡربذنَ  َٰنَا  حۡرَۡۡحَۡنا   ٱنَلَا وَ  ۡغفِرۡ ٱَعنذا وَ  ۡعُف ٱوَ  ۖۦٓ َوََل َُتَم  نَت َمۡولَى
َ
أ

نَاٱفَ  ِۚ ٱلََعَ  نُُصۡ َٰفِرِينَ ٱ ۡلَقۡو  .[186-185]ارقبلة:  ﴾٢٨٦ۡلَك

 .(1)ندکىت میفاکد، او را یرا در شب قرائت نما هین دو آیس اکره

خدا،  هب همهمان آوردند، یا هپروردگارش بر او نازل شد ىاز سو هآنچ هامبر و مؤمنان بیپ»

از  یکچ یهان یم «:ندیگوىو م» مان آوردندیغمبرانش ایو پ ىو ىاهتابکفرشتگان او و 

م و یهخواىم. پروردگارا! آمرزش تو را میردکم و اطاعت یدیم و شنیگذارىفرق نمامبران او یپ

ف یلکش تیتوانائ ۀانداز هس جز بکچ یه هخداوند ب تو است. ىسو هب «همه»بازگشت 

ان یز هند بکب «هک ىبد»ار کر ه، و هخود انجام داد ىد براهرا انجام د «ىخوب» ارکر هند، کىنم

ر. پروردگارا! یمگ «بدان»م، ما را یخطا رفت ها بیم یردکاست. پروردگارا! اگر ما فراموش  هردکخود 

. پروردگارا! ىش از ما بودند، گذاشتیپ هک ىسانکبر  هکن را بر ما مگذار، آنچنان یبار سنگ

 یآن را ندار طاقت تحمل هکرا  هآنچ
 
ان ما را بپوشان، و هر مدار، و ما را ببخش، و گنام بر ما مقر

پرست مائ ى، تو مولهمشمول رحمت خود قرار د  .«روز گردانیافران پک، پس ما را بر ىو سر
بار ىیکاگر   ؛ندکش را جاروب یآن برگشت، جا هب هاز شما از بسترش برخاست و دو

 اهن دعایااز است و  هبر سر بسترش آمد ىزیچ هپس از رفتنش چ هکداند ىرا او نمیز

 بخواند:

رَْسلْتََها »
َ
ْمَسْكَت َنْفِِسْ فَارَِْحَْها، َوإِْن أ

َ
ْرَفُعُه، فَإِْن أ

َ
، َوبَِك أ ْ وََضْعُت َجنِْبْ بِاْسِمَك َرِّبِّ
الِ  اْحَفْظَها بَِما ََتَْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ

 .(2)«ِحنْیَ ـفَ

 ن، بلندیاز زمآن را  تو کمک هادم، و بهن نیخود را بر زم ىلوهنام تو پ هپروردگارا! ب»

بارى، آن را ببخشاىردکنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض کىم  ىهاو اجاز هب ه، و اگر دو

 .«ىنکمی ت محافظت یکاز بندگان ن هکمچنان ه، از آن محافظت فرما، ىداد ىزندگ

                                                           
  .(1118-1111( / مسلم )ش5212و1228( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(7218و7.17( / مسلم )ش7212و1208( )صحیح(: بخاری )ش2)



 15  جای نبوی هفصل دوم:  اذکار و دعا

« 
َ
نَْت أ

َ
ْحيَسْتََها فَاْحفَ للَُّهمَّ إِنََّك َخلَْقَت َنْفِِسْ َوأ

َ
ْظَها، تََوفَّاَها، لََك َمَماُتَها َوَُمْيَاَها، إِْن أ

َمتََّها فَاْغِفْر لََها، 
َ
 َوإِْن أ

َ
لَُك الَْعاِفيَةَ أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ  .(1)«للَُّهمَّ إ ِيِّ

بارىدیا! تو جان مرا آفرهبارال» آن بدست تو  ى، مرگ و زندگىریگىم پس ه، و تو آن را دو

، پس مورد ىراندیمآن را  ن، و اگرک، از او محافظت ىداشتهاش نگهزند ! اگرهىاست. ال

 .«مهخواىت می! من از تو عافهى. الهآمرزش قرار د
یر گونىم ج هرسول الل هک ىزمان اش قرار هخواست بخوابد، دست راستش را ز

 :ندخواندىبار م هداد و این دعا را سىم
« 
َ
 .(2)«َتبَْعُث ِعبَاَدكَ للَُّهمَّ قِِِنْ َعَذابََك یَْوَم أ
 .«ه، مرا از عذابت نجات دىنکىبندگانت را حشر م هک ى! روزهىال»
ْحيَا»

َ
ُموُْت َوأ

َ
 .(3)«بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أ

 .««شومىدار میب»شوم ىم هو با نام تو زند «خوابمىم»رم یمىا! با نام تو میخدا»
 .(4)«(همرتب 21)َواهلُل أکب  (همرتب 22 )َوالْـَحْمُد هلِِل  (همرتب 22)ُسبَْحاَن اهلِل »
« 
َ
ٍء، فَاِلَق الْـَحبِّ أ بِْع َورَبَّ الَْعْرِش الَْعِظيِْم، َربَّنَا َورَبَّ ُُكِّ ََشْ َمَواِت السَّ للَُّهمَّ رَبَّ السَّ

نَْت آِخٌذ بِنَاِص 
َ
ٍء أ ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشِّ ُُكِّ ََشْ

َ
يِْل َوالُْفْرقَاِن، أ َل اَلَّْوَراِة َواإِْلْْنِ يَِتِه. َوانلََّوى، َوُمْْنِ

 
َ
اِهُر فَلَسَْ  لأ نَْت الظَّ

َ
ٌء، َوأ نَْت اآلِخُر فَلَسَْ  َبْعَدَك ََشْ

َ
ٌء، َوأ ُل فَلَسَْ  َقبْلََك ََشْ وَّ

َ
نَْت اْْل

َ
لَُّهمَّ أ

ٌء، اِ  نَْت ابْلَاِطُن فَلَسَْ  ُدْونََك ََشْ
َ
ٌء، َوأ ْغِننَا ِمَن الَْفْقرِ فَْوقََك ََشْ

َ
ْيَن َوأ  .(5)«قِْض َعنَّا اَلَّ

 ۀافندکز، شیچ همهن، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و یو زم اهآسمانگار ! پروردهىال»

 یتورات و انج ۀ، و فرود آورندهستهو  هدان
 
اش در دست تو ىشانیپ هک هر آنچهل و فرقان، از شر

  ى! توئهىبرم. الىم هتو پنا هاست ب
 
 ىزیر، بعد از تو چآخِ  ىست. و توئین ىزیل، قبل از تو چاو

ست. یتر از تو نانهز پنیچ چیه، و ىانهست. تو پنیارتر از تو نکز آشیچ چیه، و ىارکتو آشست. ین

 .«برسان ىغنا و توانگر هب ىن، و ما را از تنگدستکما را ادا  ىاه! وامهىال

                                                           
  .(7212( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(12511( / نسایی )ش2210( )صحیح(: ترمذی )ش2)

  .(5251( / ابوداود )ش1211و1201و1210( )صحیح(: بخاری )ش3)

 .(7212-7212( / مسلم )ش1218و2725صحیح(: بخاری )ش( )4)

و از داشتن یک  هقبل از خواب موجب افزایش نیرو و توان در مقابل مشکالت شدخواندن این أذکار  

 تر است.هم بهخادم 

  .(5252( / ابوداود )ش7215صحیح(: مسلم )ش( )5)
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ْطَعَمنَا وََسَقانَا، َوَكَفانَا، َوآَوانَا،اَ »
َ
ْي أ ِ ْن اَلَکاِِفَ ـفََكْم مِ  لْـَحْمُد هلِِل اَّلَّ  .(1)«َلُ َواَل ُمْؤوِيَ  مَّ

 هرد و بکت یفاکد، و تمام امور را ید و نوشانیما را خوران هکراست  ىا خدائهشیتمام ستا»

 ىاهندهد هار و پناکمدد هگونچیه هکستند هچقدر از مردم  هک ىداد، براست هپنا ىما جا

 .«ندارند
« 
َ
َهاَدةِ فَاِطَر ـللَُّهمَّ ََعلِ أ ْشَهُد َم الَْغيِْب َوالشَّ

َ
ٍء َوَمِليَْكِه، أ رِْض، رَبَّ ُُكِّ ََشْ

َ
َمَواِت َواْْل السَّ

يَْطاِن وَ  ، َوِمْن ََشِّ الشَّ ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشِّ َنْفِِسْ
َ
نَْت، أ
َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ أ

َ
ْقََتَِف ىلَعَ ََشَ  أ

َ
ْن أ
َ
ِكِه، َوأ

ُه إیَِل ُمْسِلمٍ  ُجرَّ
َ
ْو أ
َ
 .(2)«َنْفِِسْ ُسوْءاً، أ

ِيٱتََبََٰرَك ﴿ .[1-1]ادجسلة:  ﴾...ۡلِكَتَٰبِ ٱتزَنِيُل  ١ال م  ﴿ ىاههسور»  [1: ]اكلمل ﴾لُۡمۡلُك ٱبَِيِدهِ  َّلذ
 .(3)«ا بخواندر

« 
َ
لْ  للَُّهمَّ أ

َ
ْهُت وَْجِِهْ إیَِلَْك، َوأ ْمرِْي إیَِلَْك، َووَجَّ

َ
ْسلَْمُت َنْفِِسْ إیَِلَْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
ُت ـأ

ْ
َجأ

ْي َظْهِرْي إیَِلَْك،  ِ  َواَل َمنَْجا ِمنَْك إاِلَّ إیَِلَْك، آَمنُْت بِِكتَابَِك اَّلَّ
َ
َرْغبًَة َورَْهبًَة إیَِلَْك اَل َملَْجأ

رَْسلَْت 
َ
ْي أ ِ نَْزلَْت َوبِنَِبيَِّك اَّلَّ

َ
 .(4)«أ

تو  ىسو هام را بهرهض نمودم، و چیتو تفو هار خود را بکتو سپردم، و  ها! جانم را بهبار ال»

  هب گرداندم، و
 
 هم، بکمنایدوارم و از عذابت بیتو ام ىاهنعمت هب هک ىردم، در حالکا کتو ات

تو  هک ىامبری، و پىتو نازل فرمود هک ىتابک ه! بهىندارم. ال ىنجات ىو جا هىگاهجز تو پنا

 .«مان آوردمی، اىردکمبعوث 

 خواب از شدن داریب نگامه ارک( أذ11-0)

ِ الْـَحْمُد » ي ّلِلَّ ِ ْحيَانا َبْعَد َما أَماَتنَا وإیَلِْه النُُّشورُ اَّلَّ
َ
 .(5)«أ

است، و بازگشت  هردک هما را زند ،راندنیپس از م هکاست  ىیا از آِن خداهشیتمام ستا»

 .«اوست ىسو هب

                                                           
  .(5255( / ابوداود )ش7211( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(2501( / ترمذی )ش1851( )صحیح(: احمد، المسند )ش2)

 .(2121و0810( / ترمذی )ش11151( )صحیح(: احمد، المسند )ش3)

  2(7211-7257( / مسلم )ش017و1211( )صحیح(: بخاری )ش4)

  .(5251( / ابوداود )ش1211و1201و1210( )صحیح(: بخاری )ش5)
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يَك َلُ، َلُ ال»  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ
ََشٍء قَدیٌْر، لُْك وَلُ الْـَحْمُد وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ـمُ ـاَل إَِلَ إاِلَّ

 بِاهلِل الَعِِّلِّ 
َة إاِلَّ  ُسبْحاَن اهلِل، َوالْـَحْمُد هلِل، َواَل إَِلَ إاِلَّ اهلِل، َواهلُل أکب، َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

 .(1)«يـالَعِظيِم، اللَُّهمَّ اْغِفْر لِ 

 » هجز الل هب ىچ معبودیه»
 
 هىپادشا ندارد، و یکتاست وشریکوجود ندارد،  «بر حق

  کپا هز تواناست. اللیر چهش از آِن اوست، و او بر یوستا
 
چ یهاست، و حمد از آِن اوست، و  هو منز

 » هجز الل هب ىمعبود
 
بجز از  ىقدرت چ حول ویه ن است، ویخدا بزرگتر وجود ندارد، و «بر حق

 .«امرزیب ! مراایست. خدایبزرگ ن و هبلندمرتب ىطرف خدا
ِ اَ » يلْـَحْمُد ّلِلَّ ِ ِذَن ِِل بِِذْكِرهِ   اَّلَّ

َ
َّ ُروَِح، وأ  .(2)«ََعفَا ِي ِِف َجَسِدي َورَدَّ لََعَ

من  هد، و روحم را بیجسمم سالمت بخش هب هکراست  ىیا مر خداهشیتمام ستا»

 .«رش را دادکذ همن اجاز هبازگرداند، و ب
َٰتِ ٱإِنذ ِِف َخۡلِق ﴿ َمََٰو ۡرِض ٱوَ  لسذ

َ
ۡلِ ٱ ۡختَِلَِٰف ٱوَ  ۡل َِّل  ٓأَلَيَٰت   نلذَهاحۡرِ ٱوَ  ۡلذ و 

ُ
ِ ۡلَبَٰبِ ٱ ل 

َ
 ١٩٠ۡل

ِينَ ٱ َ ٱيَۡذُكُروَن  َّلذ ُروَن ِِف َخلِۡق  ّللذ َٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكذ ا َولََعَ ا َوُقُعود  َٰتِ ٱقَِيَٰم  َمََٰو ۡرِض ٱوَ  لسذ
َ
 ۡل

 نلذاحۡرَ ٱا  إِنذَك َمن تُۡدِخِل حَۡربذنَ  ١٩١نلذاحۡرِ ٱحَۡربذَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطل  ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب 
ۡخَزۡيَتهُ 

َ
نَصاحۡر   ۖۥٓ َفَقۡد أ

َ
َٰلِِمَي ِمۡن أ ۡن  ١٩٢َوَما لِلظذ

َ
يَمَِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِي ا ُيَنادِي لِۡۡلِ بذَنا  إِنذ حۡرذ

ِ  ۡغفِرۡ ٱاَمنذا  حَۡربذَنا فَ َءاِمُنوا  بَِرب ُِكۡم َف  ِۡر َعنذا َسي  َنا َمَع نَلَا ُذنُوَبنَا َوَكف  بَۡراحۡرِ ٱاتَِنا َوتَوَفذ
َ
 ١٩٣ۡل

 َۚ زِنَا يَۡو
َٰ حۡرُُسلَِك َوََل ُُتۡ َنا لََعَ  ١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنذَك ََل ُُتۡلُِف  لۡقَِيََٰمةِ  ٱحَۡربذَنا َوَءاتَِنا َما وََعدتذ

  ۡسَتَجاَب ٱفَ 
َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  َِٰمل  م  ِضيُع َعَمَل َع

ُ
ّن ِ ََل  أ

َ
ِن  لَُهۡم حَۡربُُّهۡم أ نَثَٰ  َبۡعُضُكم م 

ُ
ۡو أ

ِينَ ٱَبۡعض   فَ  َِرنذ  َّلذ َكف 
ُ
ََٰتلُوا  َوقُتِلُوا  َل وُذوا  ِِف َسبِيَِل َوَق

ُ
ۡخرُِجوا  ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
َهاَجُروا  َوأ

 ِ َٰت  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها َعۡنُهۡم َسي  ۡدِخلَنذُهۡم َجنذ
ُ
نَۡهَٰرُ ٱاتِِهۡم َوَل

َ
ِنۡ  ۡل ِ  ٱِعنِد  ثََواب ا م  ُ ٱوَ  ّللذ  ّللذ

نذَك َتَقلُُّب  ١٩٥ثلذَواِب ٱُاۡسُن  ۥِعنَدهُ  ِينَ ٱََل َيُغرذ َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمذ  ١٩٦ۡۡلَِلَٰدِ ٱَكَفُروا  ِِف  َّلذ
َُٰهۡم َجَهنذُمۖٓ َوبِۡئَس  َوى

ۡ
ِينَ ٱَلَِٰكِن  ١٩٧لِۡمَهادُ ٱَمأ َقۡوا  ٱ َّلذ َٰت  ََتۡرِي مِ  تذ ن ََتۡتَِها حَۡربذُهۡم لَُهۡم َجنذ
نَۡهَٰرُ ٱ
َ
ِۡن ِعنِد  ۡل ِۗۡ ٱَخََِٰلِيَن فِيَها نُُزَل  م  ِ ٱَوَما ِعنَد  ّللذ بَۡراحۡرِ  ّللذ

َ
ۡهِل  ١٩٨َخرۡي  ل ِۡۡل

َ
ِإَونذ مِۡن أ

ِ  لِۡكَتَٰبِ ٱ ِ ٱلََمن يُۡؤمُِن ب ِ ََل يَۡشََتُوَن أَ ّللذ نزَِل إَِۡلۡهِۡم َخَِٰشعَِي ّلِلذ
ُ
نزَِل إَِۡلُۡكۡم َوَما  أ

ُ
َيَِٰت َوَما  أ

                                                           
  .(2111( / ترمذی )ش5210( /ابو داود )ش1151( )صحیح(: بخاری )ش1)
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ِ ٱ ۡجرُُهۡم ِعنَد حَۡرب ِهِۡمۗۡ إِنذ  ّللذ
َ
َلَٰٓئَِك لَُهۡم أ و 

ُ
َ ٱَثَمن ا قَلِيًل  أ َها  ١٩٩ۡۡلَِساِب ٱََسِيُع  ّللذ يُّ

َ
ِينَ ٱَيَٰٓأ  َّلذ

وا  ٱَءاَمنُوا   َ ٱ تذُقوا  ٱَصابُِروا  َوحَۡرابُِطوا  وَ وَ  ۡصِبُ  .[100-110]آل رمعان:  ﴾٢٠٠لََعلذُكۡم ُتۡفلُِحونَ  ّللذ
 در آفر»

ً
 ىا و دالئله هم آمدن شب و روز، نشانهن، و پشت سر یو زم اهآسماننش یمسلما

 ادیدا را ـ، خهادـشان افتىاهلوـهو بر پ هو نشست هستادیا هک ىسانکخردمندان است،  ىبرا

بارکىم بان حال وقال م هو ب» شندیاندىن میو زم اهآسماننش یآفر ۀنند و در  «ند:یگوىز

 ىاهدیافریعبث ن و هودهین را بیپروردگارا! ا
 
، پس ما را از عذاب آتش محفوظ ىکو پا ه. تو منز

بـونش  ى، براستىآتش در آر هرا ب هرکه گمان تـوىدار. پروردگارا! ب ، و ىاهردکخـوار و ز

مان یا هب -مردم را- هکم یدیشن -ج امبریپ- ىست. پروردگارا! ما از منادین ىاوریاران را کتمس

مان را یاهیامرز، و بدیان ما را بهم. پروردگارا! گنایمان آوردیما ا خواند، وىپروردگارشان م هب

 ه، بىاهداد هوعدما  هغمبران خود بیبا پ هکرا  هران. پروردگارا! آنچیان بمیکبپوشان، و ما را با ن

بون مگردان، بین، و در روز رستاخکما عطا  . ردک هىنخوا هگمان تو خالف وعدىز ما را خوار و ز

 ىچ صاحب عملیهمن عمل  هکرفت، و پاسخشان داد یشان را پذیا ىپس پروردگارشان دعا

شما از بعض از  ىرد. بعضکم هع نخوایا مرد، ضایزن باشد  هباشد، خوا هانجام گرفت هکاز شما را 

-هردند، و از خانکجرت ه هکآنان  «دیباشىم م جنسهم نوع و ه ىمگهو »د. یا هگر تولد شدید

ن یقی هشدند، ب هشتکدند و یدند و جنگیشکت و آزار یمن اذ هشدند و در را هخود راند ىاه

ان یا در جرهرهن ،آن «درختان»ر یاز ز هکم هدىم ىجا ىـشتهخشم، و در بـبىان را مـانشهگنا

افران در کداست. رفت و آمد ـا نزد خهو تنیکخداست، و پاداش ن ىن پاداش از سویاست، ا

 هىگایبد جا هشان دوزخ است، و چهگایاست، سپس جا ىزیمتاع ناچ «نیا»بد. یا، تو را نفرهرهش

ر یدر ز هکشان است یشت از آِن اهترسند، بىاز پروردگارشان م هک ىیاهآن ىاست، ول

از جانب خدا است. و  ىن پاداشیمانند، اىم در آن هاست، و جاودان ىا جارهرهآن ن «درختان»

بر  هخدا و بدانچ هب هکستند هتاب کل هاز ا ىتر است. برخهان بیکن ىدر نزد خداست برا هآنچ

رگز ها ه، آنهمان دارند، در برابر خدا فروتن بودیا هدیبر خود آنان نازل گرد هو بدانچ هشما نازل شد

شان در نزد پروردگارشان است، یفروشند، پاداش اىنم «ایدن» زیناچ ىاهب هخدا را بات یآ

د، و یورز ىبائکیمؤمنان! ش ىند، اکىم ىدگیسرعت حساب بندگان را رس هخداوند ب

رستگار  هکنید تا اید، و از خدا بترسیعمل آور هد، و مراقبت بینک ىداریاستقامت و پا

 .1«دیشو

 بد خواِب  ای ایرؤ دنید از پس ( اعمال11-2)

                                                           
 .(1801و1805( / مسلم )ش1118و182)صحیح(: بخاری )ش ((1



 11  جای نبوی هفصل دوم:  اذکار و دعا

َحُدُكْم ُحلًْما » اند:هفرمود ج پیغمبر
َ
يَْطاِن فَإَِذا َحلََم أ ِ َواْْلُلُْم ِمَن الشَّ ْؤَيا ِمَن اّللَّ الرُّ

ِ ِمْن ََشَِّها، فَإِنَّهَ ، یَْكَرُههُ  اٍت إَِذا اْستَيَْقَظ، َویْلَتََعوَّْذ بِاّللَّ ا لَْن فَلْيَنُْفْث َعْن يََسارِهِ ثاََلَث َمرَّ
هُ   .«تَُُضَّ
یشان از طرف شیطان است. پس » کسی  هرگاهخواب خوب از طرف خداست و خواب بد و پر

یشانی دید ک طرف چپ خود  هبار ب هسبیدار شد،  هرگاهاز آن بدش آمد،  هاز شما خواب بد و پر

  «باشد همراهان هرطوبت آب د ىمکبا  هک ىفوت»ند کفوت 
 
 هاست ب هدید هک هآنچ و از شر

 .«شوداش نمیهدر این حالت ضرری متوج هک بردب هپنا هالل
ى ُرؤيا َحَسنًَة فَلْيَبَِْشْ َواَل َُيِْبْ بَِها إاِلَّ ِمْن ُُيِبُّ »

َ
َحداً. فإِْن َرأ

َ
 .«َواَل َُيِْبْ بِها أ

 هخواب خوب دید، شاد شود و جز ب هرگاه. و ندکصحبت ن ىسکبا  خواب بدشدر مورد »

 .«دهدوستش دارد خبر ند هکسی ک
ِي َكَن َعلَيْهِ » ْل َعْن َجنِْبِه اَّلَّ يْطاِن ثاَلثاً، َویْلَتََحوَّ  .(1)«َولْسَْستَِعْذ باّللَّ ِمَن الشَّ
دارد،  هبر آن تکی هاز حالتی کخود را  ىلوهپببرد و  هخداوند از شیطان پنا هبار ب هو س»

 .«ندکجابجا 

 أذکار مسافرت-02

 بکمر بر سوارشدن ىدعا (02-1)

ِيٱُسۡبَحََٰن ﴿ لْـَحْمُد هلِلِ ِمْسِب اهلِل، اَ  َر نَلَا َهََٰذا َوَما ُكنذا َلُ  َّلذ ا  إَِِلَٰ حَۡرب َِنا  ١٣ُمۡقرِنِيَ  ۥَسخذ ِإَونذ
لْـَحْمُد هلِِل، اهلُل أکب، اهلُل أکب، لْـَحْمُد هلِِل، اَ لْـَحْمُد هلِِل، اَ اَ » [17-15]ازلرخف:  ﴾١٤لَُمنَقلُِبونَ 
ب را در کن مریا هک ىاست آن ذات کپا﴿ است، ه! حمد از آِن اللهنام الل هب» .(2)«اهلُل أکب

ر گردانیتوانستىما نم هک ىار ما قرار داد در حالیاخت
 
 همانا بازگشت ما بهم، یم آن را مسخ

  هس ه، آنگا﴾پروردگار است ىسو
ُ
د
ْ
م
 
ـح
ْ
 .«شود هخواند ُّ أکبرهبار الل ه، و سهلل بار ال

 سفر ىدعا (02-0)

ِيٱُسۡبَحََٰن ﴿اهلُل أکب، اهلُل أکب، اهلُل أکب  َر نَلَا َهََٰذا َوَما ُكنذا َلُ  َّلذ ا   ١٣ُمۡقرِنِيَ  ۥَسخذ ِإَونذ
 » .﴾١٤إَِِلَٰ حَۡرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

َ
لَُك ِِفْ َسَفِرنَا َهَذا الِْبَّ َواَلَّْقَوى، َوِمَن الَْعَمِل َما أ

َ
للَُّهمَّ إِنَّا نَْسأ

                                                           
  .(1212-1221( / مسلم )ش5717و7211( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(81و88( / عبد بن حمید، المسند )ش11( )صحیح(: محاملی، الدعاء )ش2)
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ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َعنَّا ُبْعَدُه،   تَْرََض، اللَُّهمَّ َهوِّ
َ
َفِر، أ اِحُب ِِفْ السَّ نَْت الصَّ

َ
للَُّهمَّ أ

ْهِل، ـْ َوال
َ
 َخِليَْفُة ِِفْ اْْل

َ
َفِر، َوَكآبَِة الْ للَّ أ ُعوُْذ بَِك ِمْن َوَعثَاِء السَّ

َ
ْ أ َمنَْظِر، وَُسوِْء ـُهمَّ إ ِيِّ

ْهلِ ـُمنَْقلَِب ِِفْ الْ ـالْ 
َ
 .(1)«َماِل َواْْل

ار ما قرار یب را در اختکن مریا هک ىاست آن ذات کپا﴿ أکبر هأکبر، الل هأکبر، الل هالل»

ر گردانآن را  میتوانستىما نم هک ىداد در حال
 
و  ىیکان نهن سفر خوای! ما در اهىال .﴾میمسخ

ما آسان بگردان و  ىن سفر را برایا! اهتو باشد. بار ال ىباعث خشنود هکم یسته ىو عمل ىتقو

 هن ما در خانوادین سفر، و تو جانشیما در ا همراه ىی! توهالل ىن. اک یکما نزد ىرا برا هرا ىدور

 یانگدن مناظر غمیر، و دسف ىاها! از مشقته. بار الىسته
 
 هب هل ناگوار در مال و خانوادز، و تحو

 .«برمىم هتو پنا
آیِبُْوَن، » د:یفزایر را بر آن بیلمات زکفوق،  ىبر دعا هنگام بازگشت از سفر، عالوه و

 .(2)«تَائِبُْوَن، ََعبُِدْوَن، لَِربِّنَا َحاِمُدْونَ 

 .«ستیمهپروردگارمان، در حال بازگشت  ىبراکنان کنان، و ستایشکنان، عبادتهما توب»

 رهش ای روستا هب ورود ى( دعا02-2)

« 
َ
قْلَلَْن، َورَبَّ أ

َ
بِْع َوَما أ رِْضنْیَ السَّ

َ
ْظلَلَْن، َورَبَّ اْْل

َ
بِْع َوَما أ َمَواِت السَّ للَُّهمَّ رَبَّ السَّ
َياِح َوَما  ْضلَلَْن، َورَبَّ الرِّ

َ
ْهِلَها، وََخْْيَ الَشيَاِطنْیِ َوَما أ

َ
لَُك َخْْيَ َهِذهِ الَْقْريَِة وََخْْيَ أ

َ
ْسأ
َ
َذَريَْن. أ

ْهِلَها، َوََشِّ َما ِفيَْها
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشَِّها، َوََشِّ أ

َ
 .(3)«َما ِفيَْها، َوأ

 هگانفته ىاهنیپروردگار زم ىا قرار دارد، اهر آنیز هفت آسمان و آنچهپروردگار  ىا! اهبار ال»

پروردگار  ىاند، و اهردک ها گمراهآن هک ها و آنچهطانیپروردگاِر ش ىا قرار دارد، و اهآن ىبر رو هآنچو 

در  هر آنچینان، و خکر سای، و خىن آبادیر ایآورند، من از تو خىم ت درکحر ها بهآن هک ها و آنچهباد

تو  هدر آن قرار دارد، ب هآنچ ىنان آن، و بدکسا ىآن، و بد ىم، و از بدینماىست را مسألت مهآن 

 .«برمىم هپنا

 میمق ىبرا مسافر ىدعا (02-1)

ْي اَل تَِضيُْع وََدائُِعهُ » ِ ْستَوِْدُعُكُم اهلَل اَّلَّ
َ
 .(4)«أ

                                                           
 .(2117( / ترمذی )ش2211( )صحیح(: مسلم )ش1)

 تحقیق قبلی رجوع گردد. ه( )صحیح(: ب2)

یم( )ص3)   .(8807( / نسایی، السنن الکبری )ش0515)ش هحیح(: ابن خز

  .(1( / محاملی، الدعاء )ش1022( )صحیح(: احمد، المسند )ش4)



 121  جای نبوی هفصل دوم:  اذکار و دعا

 .«شودىع نمیش ضایاهامانت هکسپارم ىم ىیخدا همن شما را ب»
 

 

 مسافر ىبرا میمق ىدعا (02-5)

ْستَوِْدُع اهلَل ِدْينََك، »
َ
َماَنتََك، وََخَواِتيَْم َعَمِلَك أ

َ
 .(1)«َوأ

 .«سپارمىم هالل هت را بیاهارک ۀن و امانت و خاتمیمن د»
َ لََك ال»  .(2)«َخْْيَ َحيُْث َما ُكنَْت ـْ َزوََّدَك اهلُل اَلَّْقوَى، َوَغَفَر َذنْبََك، َويَْسَّ
شما  ىر را براید خیسته هکرجا ه د، ویانت را ببخشاهب شما گرداند، گناینص ىخداوند، تقو»

ر گرداندیم
 
 .«س

 مسافرت در حیتسب و ریبکت (02-1)

نَا، َوإَِذا نََزنْلَا َسبَّْحنَا»: هروایت نمود سجابر ْ  .(3)«ُكنَّا إَِذا َصَعْدنَا َكبَّ

-ىن مییاز آن پا هک ىنگامهم و یگفتىر میبکم، تیرفتى، باال مىاز ارتفاع هک ىما زمان»

 .«میگفتىم هم سبحان اللیآمد

 سحر نگامهمسافر در  ىدعا (02-7)

 بِاهلِل »
فِْضْل َعلَيْنَا ََعئِذاً

َ
َع َساِمٌع ِِبَْمِد اهلِل، وَُحْسِن باََلئِِه َعلَيْنَا. َربَّنَا َصاِحبْنَا، َوأ َسمَّ

ش بر ما یاهنعمت ىش خدا را بشنود و بر خوبی، حمد و ستاىدهشا هکباشد » .(4)«ِمَن انلَّارِ 

از آتش دوزخ  هک ىن، در حالکما احسان  هما باش، و ب همراهتو  !پروردگار ما ىا د.هد هىگوا

 .«برمىم هتو پنا هب

 نگام توقفشهدر  مسافر ىدعا (02-8)

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق » ُعوُْذ بَِكِلَماِت اهلِل اَلَّامَّ
َ
 .(5)«أ

                                                           
  .(5( / محاملی، الدعاء )ش0122( )صحیح(: ابوداود )ش1)

یم2111( )صحیح(: ترمذی )ش2)   .(0520)ش ه( / ابن خز

  .(0111و0112( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(5288( / ابوداود )ش7275: مسلم )ش( )صحیح(4)

 .(2127( / ترمذی )ش7251و7252( )صحیح(: مسلم )ش5)



 مومن هگاهپنا    120

« 
 
 (1)«نقصیعنی؛ کالم کامل و بی» املکلمات ک هاست، ب هدیخداوند آفر هآنچ از شر

 .«برمىم هاو پنا خداوند

 سفر از بازگشت رکذ (02-1)

 ىسپس دعا شود. هگفت «أکبر هالل»بار  هس ىر ارتفاعهنگام بازگشت از سفر، بر ه

یر را   :شود هخواندز

يَْك َلُ، َلُ الْ »  اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ
ٍء قَِدیٌْر، آیِبُْوَن، ُملُْك، َوَلُ ـاَل إَِلَ إاِلَّ الْـَحْمُد، وَُهَو ىلَعَ ُُكِّ ََشْ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
 .(2)«تَائِبُْوَن، ََعبُِدْوَن، لَِربِّنَا َحاِمُدْوَن، َصَدَق اهلُل وَْعَدهُ، َونَََصَ َعبَْدُه، وََهَزَم اْْل

 » ىگریمعبود د هبجز الل»
 
از آِن  هىپادشاندارد،  ىیکاست، شر هگانیوجود ندارد،  «بر حق

نان و کنان، عبادتکهز توانا است، توبیر چهش مخصوص اوست، و او بر یاوست، ستا

یاری اش را هد، بندیاش را تحقق بخشهم، خداوند وعدیگردىپروردگارمان، باز م ىان برایحمدگو

 .«ست دادکا را شههگرو ىیاهتن هو ب بخشید

یض-01  أذکار عیادت مر

 ادتشیع نگامه ضیمر ىبرا دعا (01-1)

َس َطُهْوٌر إِْن َشاَء اهللُ »
ْ
 .(3)«اَل بَأ

 .«است «انهگنای » هنندک کخواست خداوند، پا هب ىمارین بیست، این ىکچ بایه»
ْن يَْشِفيََك »

َ
ُل اهلَل الَْعِظيَْم رَبَّ الَْعرِْش الَْعِظيِْم أ

َ
ْسأ
َ
 .«أ
(بخواندفت بار ه)

(4). 

 .«دهتو را شفا د هکم هخواىم، پروردگار عرش بزرگ، میاز خداوند عظ»

                                                                                                                                              

وی آسیب  هآنجاست چیزی ب هجایی اطراق کند بخواند، تا زمانیک هنگامیکهرکس این دعا را ه 

 رساند.نمی

باشد میطور مطلق کامل  هعیب و نقص و بر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بیه هاز آنجائیک( 1)

 آن نیز کامل است. هبردن ب هپنا

  .(2211و2212( / مسلم )ش1285و1717( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(2111و5110و5151( )صحیح(: بخاری )ش3)

 .(2128( / ابوداود )ش0180( )صحیح(: احمد، المسند )ش4)

یضیه   )ب بخواند، هفت مرتبهبرود و این دعا را  -هاجلش فرا نرسید هک- ر کس باالی مر
ً
 هحتما

 کند.خواست خدا( شفا پیدا می
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 ضیمر ادتیع لتی( فض01-0)

َخاُه ال»: ج قال رسول اهلل
َ
َجنَِّة َحَّتَّ َُيِْلَ  ـُمْسِلَم َمََش ِِف ِخَرافَِة الـإَِذا ََعَد الرَُّجُل أ

، َوإِْن  لَْف َملٍَك َحَّتَّ ُيْمِِسَ
َ
فَإَذا َجلََ  َغَمَرتُْه الرَِّْحَُة، فَإِْن ََكَن ُغْدَوًة َصَلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن أ

لَْف َملٍَك َحَّتَّ یُْصِبحَ 
َ
 هرگاه»ند: اهفرمود ج هرسول الل .(1)«ََكَن َمَساًء َصَلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن أ

ان یند، در مینشىرود و مىآنجا م هک ىمسلمانش برود، تا وقت ر(ه)و خوا ادت برادریع هب ىمرد

-ىآنجا نشست، رحمت او را فرا م هک ىدارد، پس زمانىشت، قدم بر مهب ۀشد هدیچ ىاههویم

 فرستند، و اگرىم تا شب بر او درود هکزار مالئهفتاد هادت برود، یع هنگام صبح بهرد، و اگر یگ

 .«فرستندىتا صبح بر او درود م هکزار مالئهفتاد هادت برود، یع هشب ب

 ض در حالت ناامیدییمر ى( دعا01-2)

« 
َ
لْ أ

َ
ىلْعَ ـللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلْ َوارَِْحِِْنْ َوأ

َ
ِفيِْق اْْل  .(2)«ِحْقِِنْ بِالرَّ

 ،ج هاللرسول  ىعنی» ىق أعلیرف هن، و مرا بکا! مرا ببخش، و بر من رحم ه)بار ال
 .«ملحق ساز «و بندگان صالح هکمالئ، †امبرانیپ

-میا مسح هو صورتش را با آن بردمیایش را در آب فرو هنگام مرگ دسته ج پیامبر

 فرمود:ىکرد و م
 » هبجز الل ىچ معبودیه» .(3)«اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل إِنَّ لِلَْموِْت لََسَكَراٍت »

 
وجود ندارد،  «بر حق

 .«است ىو دشوار ىسخت ىدارامانا مرگ ه
 اهلُل َواهلُل أکب، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَْحَدُه، اَل إَِلَ » :ندخواندىم مچنین این دعا راه و

اَل إَِلَ إاِلَّ
يَْك َلُ، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل َلُ الْ   اهلُل وَْحَدُه اَل ََشِ

 اهلُل َواَل َحْوَل ُملُْك َوَلُ الْـَحْمُد، اَل إَِلَ إاِلَّ ـإاِلَّ
َة إاِلَّ بِاهللِ   .(4)«َواَل قُوَّ

 است. هان شدیب (1-18) ۀذکر شماراش در هترجم

 أذکار سختی و بال و ترس-00

 هاندو و غم نگامه هب دعا (00-1)

                                                           
  .(2121( / ابوداود )ش110( )صحیح(: احمد، المسند )ش1)

  .(1117-1111( / مسلم )ش5171و1112( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(1111( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(2711)ش ه( / ابن ماج2122( )صحیح(: ترمذی )ش4)
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« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمَن الْ أ

َ
ْ أ ، وََضلَِع ـْ َوالْـَحَزِن، َوالَْعْجِز َوالَْكَسِل، َوابْلُْخِل َوالَهمِّ ـللَُّهمَّ إ ِيِّ ُجْْبِ

یِْن وََغلَبَِة الرَِّجالِ   .(1)«اَلَّ
مردان،  ۀوام، غلب ىنی، بخل و ترس، سنگىو سست ى، و ناتوانها! من از غم و اندوهبارال»

 .«برمىم هتو پنا هب

 مشقت نگامه هب ( دعا00-0)

، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل رَبُّ اهلُل الَْعِظيُْم الْـَحِليُْم، اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل رَبُّ الَْعْرِش الَْعِظيْمِ اَل إَِلَ إاِلَّ »
رِْض َورَبُّ الَْعْرِش الَْكِريْمُ 

َ
َمَواِت َورَبُّ اْْل  .«السَّ

 .(2)«خواندندىبسیار مرا این دعا  ج هرسول الل»
 » بردباربزرگ و  ىبجز خدا ىچ معبودیه»

 
 هک هجز الل ىچ معبودیهوجود ندارد.  «بر حق

 » ،پروردگار عرش بزرگ است
 
پروردگار  هک هجز الل هب ىچ معبودیهوجود ندارد.  «بر حق

 »، است ىن و عرش گرامیو زم اهآسمان
 
 .«وجود ندارد «بر حق

« 
َ
رُْجو فاََل تَِكلِِْنْ إیَِل َنْفِِسْ َطْرفََة أ

َ
 ِيْ َُكَُّه، اَل إَِلَ إاِلَّ للَُّهمَّ رَِْحَتََك أ

ْ
ْصِلْح ِِلْ َشأ

َ
، وَأ َعنْیٍ

نَْت 
َ
 .(3)«أ

حال خودم  هم زدن به هچشم ب یک ۀانداز هدوارم، مرا بیرحمت تو ام ه! بهالل ىا»

 .«وجود ندارد ىگرین، بجز تو معبود دکوامگذار، و تمام امورم را اصالح 
نَْت ُسبَْحانََك »

َ
الِ اَل إَِلَ إاِلَّ أ ْ ُكنُْت ِمَن الظَّ  .(4)«ِمنْیَ ـإ ِيِّ

 »جز تو  هب ىچ معبودیه»
 
  کوجود ندارد، پا «بر حق

 
اران کستم ۀو من از زمر ىسته هو منز

 .«بودم
َْشُِك بِِه َشسْئاً »

ُ
ْ اَل أ  .(5)«اهلُل اهلُل َرِّبِّ

 .«مهد ىقرار نم یکاو شر ىرا برا ىزیچ چیهپروردگار من است و  ه، اللهالل»

برو نگامه ىدعا (00-2)  قدرت صاحب ای دشمن با شدن رو

                                                           
 .(7252-7218( / مسلم )ش0812( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(7122-7217( / مسلم )ش1211و1215( )صحیح(: بخاری )ش2)

 .(02122( / احمد، المسند )ش121و112( )حسن(: طیالسی، المسند )ش3)

 .(2525( / ترمذی )ش1110( )صحیح(: احمد، المسند )ش4)

 کند.دعایش را مستجاب می أنگام سختی با این دعا بخواند، خداوندهرا  أر کس خداونده 

  .(2880)ش ه( / ابن ماج1507صحیح(: ابوداود )ش( )5)
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« 
َ
نَْت َعُضِدْي، وَ أ

َ
  للَُّهمَّ أ

َ
نَْت نَِصْْيِْي، بَِك أ

َ
قَاتُِل جُ أ

ُ
ُصْوُل، َوبَِك أ

َ
 .(1)«ْوُل، َوبَِك أ

بر )تو  کمک هم، و بینماىم تو تاخت و تاز کمک ه، بىستهار من کار و مددی! تو هىال»

 .«جنگمىبا مدد تو م نم، وکىم هحمل (دشمنان
 .(2)«َحْسبُنَا اهلُل َونِْعَم الَْوِكيُْل »
 .«ارساز استکن یترهاست، و ب ىافکما  ىبرا هالل»

 دشمن هعلی دعا (00-1)

« 
َ
يَْع اْْلَِساِب، اِ أ َل الِْكتَاِب، َْسِ ُهمَّ ُمْْنِ
ْحَزاَب، للَّ

َ
 ْهِزِم اْل

َ
 .(3)«للَُّهمَّ اْهِزْمُهْم َوَزلِْزلُهمْ أ

ا را ه! آنهى. الهست بدکع الحساب! دشمنان را شیسر ىتاب، و اک ۀفرودآورند ىپروردگار! ا»

 .«و متزلزل بگردان هست بدکش

 یهترس از گرو ىدعا (00-5)

« 
َ
 .(4)«للَُّهمَّ اْكِفِنيِْهْم بَِما ِشئَْت أ

 .«ت فرمایفاک، مرا هىخواىم هکق یر طره ه! تو در برابر دشمنان بهالل ىا»

 لکمش ارک انجام ىبرا دعا (00-1)

« 
َ
نَْت ََتَْعُل الْـَحْزَن إَِذا ِشئَْت َسْهالً أ

َ
 .(5)«للَُّهمَّ اَل َسْهَل إاِلَّ َما َجَعلْتَُه َسْهاًل َوأ

، هىبخوا هرگاه هک ىو توئ ىست مگر آن را تو آسان بگردانیآسان ن ىارکچ یه! انجام هىال»

 .«ىگردانىل را آسان مکمش
 

 ارک در ستکش ایو  ناگوار ۀحادث نگامه ىدعا (00-7)

َر اهلُل َوَما َشاَء َفَعَل »  .(6)«قَدَّ
 .«شودىمان مهد، هبخوا هالل هرچه بود، هر اللیتقد هکش آمد یمان په»

                                                           
  .(0121( / ابوداود )ش0/10121( )صحیح(: احمد، المسند )ش1)

  .(1512( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(1112-1111( / مسلم )ش1115( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(2212( / ترمذی )ش7722( )صحیح(: مسلم )ش4)

  .(171( / ابن حبان )ش025)ش قی، الدعوات الکبیره( )صحیح(: بی5)

 .(71و1118)ش ه( / ابن ماج1115( )صحیح(: مسلم )ش6)
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 خشم نگامه ىدعا (00-8)

يَْطاِن الرَِّجيْمِ » ُعوُْذ بِاهلِل ِمَن الشَّ
َ
 .(1)«أ

 .«برمىم هپنا هالل هب هشد هطان راندیاز ش»

 هشخص بال دید دنید ىدعا (00-1)

ْن َخلََق َتْفِضياْلً اَ »  َكِثْْيٍ ِممَّ
لَِِنْ ىلَعَ ا اْبتَاَلَك بِِه َوفَضَّ ْي ََعفَا ِيْ ِممَّ ِ

 .(2)«لْـَحْمُد هلِِل اَّلَّ
از  ىاریو بر بس ه، عافیت بخشیدهتو را بدان مبتال ساخت همرا از آنچ هکرا  ىیش خدایستا»

 .«است هداد ىمخلوقات، برتر

ب ىدعا (00-12)
 
 هنندکخوشحال امور و تعج

  ک، پاهالل» .(3)«ُسبَْحاَن اهلل»
 
 .«است هو منز

 .«ن استیبزرگتر هالل» .(4)«اهلُل أکب»

یافت خبر خوشحال00-11)  هکنند( عمل و ذکر موقع در

ْو يَُْسُّ بِِه َخرَّ َساِجداً ُشْكَراً  ج انلَِّبُّ  ََكنَ »
َ
ُه أ ْمٌر يَُْسُّ

َ
تَاُه أ
َ
 .(5)«َتبَارََك َوَتَعایَل  ّلِلَِّ إَِذا أ

باعث  ىارکا ید، یرسىم ىاهنندکخبر خوشحال ج هرسول الل ىبرا هک ىنگامه»

 .«افتادىم هسجد هر خدا بکش ىادا ىشد، براىاو م ىخوشحال

 درد دعای موقع احساس (00-10)

ِمْسِب » بار هشود بگذار، و سىدرد احساس م هک ىفرمود: دستت را بر جاي ج هرسول الل
َحاِذرُ » فت بار بگو:هبگو: سپس  «اهللِ 

ُ
ِجُد َوأ
َ
ُعوُْذ بِاهلِل َوقُْدَرتِِه ِمْن ََشِّ َما أ

َ
خدا  همن ب» .(6)«أ

 آنچىم هو قدرتش پنا
 
 .«ترسمىدارم و مم یشوم و از آن بىآن دچار م هب هبرم از شر

                                                           
 .(1811-1810( / مسلم )ش2080( )صحیح(: بخاری )ش1)

 شود.نگام خشم، موجب از بین رفتن آن میه هگفتن این کلم 

 .(12( / طیالسی، المسند )ش718صحیح(: طبرانی، الدعاء )ش( )2)

 آن بال مبتال نگردد. هوی ب هگردد کدیدن فرد مبتالیی، موجب مینگام هگفتن این ذکر  

 .(0111( / ترمذی )ش1018و1101و115( )صحیح(: بخاری )ش3)

 .(551و551( / مسلم )ش1522و1711( )صحیح(: بخاری )ش4)

  .(0771( / ابوداود )ش02155(: احمد، المسند )شه( )صحیح لغیر5)

 .(2812)ش ( / ابوداود5817( )صحیح(: مسلم )ش6)
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 بترسد گرانید هب خود زخم چشم از هک ىسک ى( دعا00-12)

ْو ِمْن َماِلِ َما يُ »
َ
ْو ِمْن َنْفِسِه، أ

َ
ِخيِه، أ

َ
َحُدُكْم ِمْن أ

َ
ى أ
َ
َكِة( ْعِجبُ إَِذا َرأ ُه )فَلْيَْدُع َلُ بِالَبَ

 .(1)«فَإِنَّ الَْعنْیَ َحقٌّ 
 ىدعا ،آن ىا از مالش، خوشش آمد، پس برایا خودش، یاز شما از برادر،  ىیک هک ىزمان»

 .«قت داردیچشم زخم، حق هکچرا  ؛دیت نماکبر

 دعای موقع ترسیدن (00-11)

 .(2)«اَل إَِلَ إالَّ اهللُ »

 » هجز الل هب ىچ معبودیه»
 
 .«وجود ندارد «بر حق

 هزد بتیمص انسان ى( دعا00-15)

 إِنَّا هلِِل َوإِنَّا إیَِلِْه َراِجُعْوَن، »
َ
 .(3)«ْف ِِلْ َخْْياً ِمنَْهاْخلِ اَ ُجْرِِنْ ِِفْ ُمِصيْبيَِتْ وَ أللَُّهمَّ أ

! مرا در مقابل هىاوست. ال ىما بسو ۀمهم و بازگشت یسته هد ما از آِن اللیبدون ترد»

 .«ت فرمایمن عنا هب ىترهز بیچ ،، و در عوض آنهبت، پاداش دیمص

 هأذکار وسوس-02

 در ایمان هموقع وسوس ىدعا (02-1)

 :ج طبق سفارش رسول عظیم الشأن
 .(4)«فَلْسَْستَِعْذ باّلله َویْلَنْتَهِ »

 .«ندکا هر ،هافتاد کش هدر آن ب هرا ک هآنچو  ببرد هپنا هالل هب»
ید:  .(5)«آَمنُْت بِاهلِل َورُُسِلهِ » و بگو

                                                                                                                                              

 أإذِن خداوند هشود؛ و ب هو این دعا خواند هنگام داشتن درد، باید دست را روی محل درد گذاشته 
 رود.آن درد از بین می

  .(02121قی، السنن الکبری )شه( / بی2521)ش ه( )صحیح(: ابن ماج1)

  .(7111-7111( / مسلم )ش2518و2211( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(2101( / ابوداود )ش0111و0115( )صحیح(: مسلم )ش3)

 د.هفرد بد هجای آن مصیبت و بال ب هتری بهچیز ب أخداوند هگردد کگفتن این دعا موجب می 

  .(212و210( / مسلم )ش2071( )صحیح(: بخاری )ش4)

 .(1702( / ابوداود )ش211و212( )صحیح(: مسلم )ش5)
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 .«و فرستادگانش ایمان آوردم هالل هب»

 قرآن قرائت و نماز در هوسوس ى( دعا02-0)

يَْطاِن الرَِّجيْمِ » ُعوُْذ بِاهلِل ِمَن الشَّ
َ
 .(1)«أ
 .«برمىم هپنا هالل هب هشد هطان راندیمن از ش»

 ( شود.انهاز آب د ىمکبا  همراهفوت )سمت چپ تف  هببار  هو س شود هاین دعا گفت

 هاعمال بعد از انجام گنا( 02-2)

ُهَور، ُثمَّ َيُقوُم َفيَُصِّلِّ »د: یفرماىم ج هرسول الل َما ِمْن َعبٍْد یُْذنُِب َذْنبَاً َفيُْحِسُن الطُّ
، ُثمَّ يَْستَْغِفُر اهلَل إاِلَّ َغَفَر اهلُل َلُ   .(2)«َرْكَعتنَْیِ

عت نماز خواند و از خدا کشد، سپس خوب وضو گرفت و دو ر هىب گناکمرت هک ىاهر بنده»

 طلب آمرزش نمود، 
ً
 .«بخشدىخداوند او را مقطعا

ْت  ُسبَْحاَن اهلِل وَ  قَاَل: َمنْ »د: یفرماىم ج هرسول الل ٍة ُحطَّ ِِبَْمِدهِ ِِف یَْوٍم ِمائََة َمرَّ
د، یبگو «اهلِل َوِِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن »صد بار  هس روزانکره».(3)«َخَطایَاُه َولَْو ََكنَْت ِمثَْل َزَبِد ابْلَْحر

 .«ا باشندیف درک ۀانداز هب هاگرچ شوندىم هدیانش بخشهگنا
از  هاگرچ آمرزد،ىانش را مها بخواند، خداوند گنار ریز ىس دعاکرهد: یفرماىن میمچنه

ْي اَل إَِلَ إاِلَّ ُهَو »باشد:  هختیاد گرهدان جیم ِ ْستَْغِفُر اهلَل الَْعِظيَْم اَّلَّ
َ
تُوُْب أ

َ
الْـََحُّ الَْقيُّْوُم َوأ

 .(4)«إیَِلْهِ 

 »بجز او  ىچ معبودیه هک ىبزرگ ىمن از خدا»
 
است،  هندیو پا هوجود ندارد و زند «بر حق

 .«نمکىم هاو توب ىسو هم و بهخواىآمرزش م

 شیاههوسوس و طانیش طرد ىدعا (02-1)

يطاِن الرَّجيم»  .(1)«أعوُذ بِاهلِل ِمِن الشِّ

                                                           
 .(5872-5818( )صحیح(: مسلم )ش1)

مچنین طبق هم بزند. ه هدیگر شیطان نتواند نماز فرد را ب هگردد کموجب می أخداوند هبردن ب هپنا 

 باشد.قبل از قرائت قرآن مستحب می هشد هاز شیطان راند أخداوند هبردن ب هنحل پنا هسور 18 هآی

  .(1502( / ابوداود )ش1( )صحیح(: طیالسی، المسند )ش2)

  .(7218)ش( / مسلم 1125( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(111قی، الدعوات الکبیر )شهبی/ ( 0552)صحیح(: حاکم، المستدرک )ش (4)
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 .(2)«می برم هپنا هشد های( شیطان راندههخداوند بزرگ از )وسوس هب»

 م یدعا (02-5)
ِ
 نیاطیش رکدفع

يِتْ اَل ُُيَاِوزُُهنَّ بِ »
اِت الَّ ُعوُْذ بَِكِلَماِت اهلِل اَلَّامَّ

َ
، أ

َ
 وََذرَأ
َ
رٌّ َواَل فَاِجٌر ِمْن ََشِّ َما َخلََق، َوبََرأ

ُل ِمَن  رِْض، َوِمْن ََشِّ َما َوِمْن ََشِّ َما َيْْنِ
َ
 ِِفْ اْْل
َ
َماِء، َوِمْن ََشِّ َما َيْعُرُج ِفيَْها، َوِمْن ََشِّ َما َذرَأ السَّ

 َطاِرقاً َيْطُرُق ِِبَْْيٍ یَ 
 .(3)«ا رَِْحنُ ََيُْرُج ِمنَْها، َوِمْن ََشِّ فََِتِ اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوِمْن ََشِّ ُُكِّ َطاِرٍق إاِلَّ

 آنچ»
 
 آنچ هردکاد یو ز هدیخدا آفر هک هاز شر

 
 هب هفرستد، و از شر آنچىاز آسمان فرو م هاست، و از شر

  ىاههند، و از شر فتنکىم آسمان صعود
 
 هب هکنیدر شب مگر ا ىاهر وارد شوندهشب و روز، و از شر

 «نقص و کامل توبی یعنی؛ کالم» امل توکلمات ک هربان! بهپروردگار م ىوارد شود، ا ىیکر و نیخ

 .«برمىم هند، پناکا تجاوز هتواند از آنىنم ىارکار و بدکویکچ نیه هک

 أذکار باد و باران-01

 باد دنیوز نگامه ىدعا (01-1)

« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشَِّهاأ

َ
لَُك َخْْيََها، َوأ

َ
ْسأ
َ
ْ أ  .(4)«للَُّهمَّ إ ِيِّ

 آن بهخواىن باد را میر ایا! من از تو خهال بار»
 
 .«برمىم هتو پنا هم، و از شر

« 
َ
ُعوُْذ بَِك ِمْن ََشَِّها َوََشِّ أ

َ
رِْسلَْت بِِه، َوأ

ُ
لَُك َخْْيََها وََخْْيَ َما ِفيَْها، وََخْْيَ َما أ

َ
ْسأ
َ
ْ أ  للَُّهمَّ إ ِيِّ

رِْسلَْت بِهِ 
ُ
 .(5)«َما ِفيَْها، َوََشِّ َما أ

 ىن باد برایا هکرا  هر آنچیدر آن قرار دارد، و خ هکرا  هر آنچین باد، و خیر ای! من از تو خهىال»

 اینماىاست، مسألت م هشد هآن فرستاد
 
 آنچیم، و از شر

 
 آنچ هن باد، و شر

 
 ىبرا هدر آن قرار دارد، و شر

 .«برمىم هتو پنا هاست، ب هشد هآن فرستاد

                                                                                                                                              

ا يزَنََغنذَك ِمَن ﴿ :فرمایندمی أداوندخ (1) ۡيَطَٰنِ ٱِإَومذ ِ  ۡسَتعِذۡ فَٱ نَۡزغ   لشذ ِ  ٱب و اگر » [100]األرعاف:  ﴾ّللذ

ببر )و  هخدا پنا هدف باز دارد( بهاز تو رسید )و خواست تو را از مسیر منحرف و  های از شیطان بهوسوس

یشتن را بدو بسپار(. او شنوای دانا است )و  یادت  هزودتر ب هرچهداند و چیز را میهمهشنود و چیز را میهمهخو فر

 .«(.رسدمی
باعث طرد و  هأذکار و أعمالی ک هب «أذکار ابطال سحر و دوری از جن و شیاطین -01»بخش  در (2)

 است. هشد هاشار هشود، با بیان احادیث مربوطدوری شیطان و جن از انسان می

یعلی، المسند )ش( )صحیح3)   .(15111( / احمد، المسند )ش1811(: ابو

 .(2111( / ترمذی )ش0100صحیح(: مسلم )ش( )4)

  .(2111( / ترمذی )ش0100( )صحیح(: مسلم )ش5)
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 باران طلب ىدعا (01-0)

« 
َ
ِغثْنَا، لأ

َ
 لَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَا، أ

َ
 للَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَاأ

َ
 .(1)«للَُّهمَّ أ

 .«ا! بر ما باران ببار، بر ما باران ببار، بر ما باران ببارهبار ال»

 باران دنیبار نگامه ىدعا (01-2) 

« 
َ
 .(2)«للَُّهمَّ َصيِّباً نَافِعاً أ
 .«سودمند نازل فرما ار ویا! باران بسهبار ال»

 باران دنیبار از پس رکذ (01-1)

 .(3)«ُمِطْرنَا بَِفْضِل اهلِل َورَِْحَِتهِ »
 .«بر ما باران نازل شد هفضل و رحمت الل هب»

 ادیز باران نگامه دعا (01-5) 

« 
َ
 للَُّهمَّ َحَوایَلْنَا َوالَ َعلَيْنَا، أ

َ
وِْدیَِة، أ

َ
َراِب، َوبُُطْوِن اْْل َجرِ للَُّهمَّ ىلَعَ اآْلََكِم َوالظِّ  .(4)«َوَمنَابِِت الشَّ

 ههوکا و ههتپ ى! باران را بر روهالل ىبر ما، ا هاطراف ما بباران، ن ها! باران را بهبار ال»
 
ا هها، ودر

 .«دن درختان ببارانیو محل روئ

 هو خمیاز هعطس أذکار-05

 آن آداب و هعطس ىدعا (05-1)

آن را  هک ىا دوستیبرادر  و ،«ّلِل  لْـَحْمدُ اَ » د:یزد، بگو هعطس از شما ىیک هرگاه

 َيْهِدیُْكُم اهلُل َويُْصِلحُ » د:یاو در جوابش بگو و «یَرَِْحَُك اهللُ »د: یبگو ،شنودىم
 .(6)«دیند واصالح نماکت یداهخدا تو را » .(5)«بَالَُكمْ 

                                                           
  .(0111-0115( / مسلم )ش1211و1212حیح(: بخاری )ش( )ص1)

 .(1502( نسایی )ش1220( )صحیح(: بخاری )ش2)

 .(012( / مسلم )ش811و1228( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(0111-0115( / مسلم )ش1211و1212( )صحیح(: بخاری )ش4)

 .(5225( / ابوداود )ش1001( )صحیح(: بخاری )ش5)

حمد  هزنی که( تشمیت عطس0110روایت مسلم )ش هصحیح باستناد حدیثی  هبا هفق( 6)

 ه( در صورت تکرار عطس5221استناد روایت ابوداود )ش هدانند. و بمی همکرو هرا نکرد أخداوند

 تشمیت مستحب است. همرتب هدر صورت حمد گفتن فقط تا س
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 ندک شیستا را أخدا و زند هعطس هک ىافرک جواب (05-0)
 .(1)«َيْهِدیُْكُم اهلُل َويُْصِلُح بَالَُكمْ »
 .«دیند واصالح نماکت یداهخدا تو را »

 هردکردن خیماز (05-2)

یرهابو يَْطاِن فَإَِذا َتثَاَءَب  ج َعْن انلَِّبِّ »است:  هروایت کرد سهر قَاَل: اَلَّثَاُؤُب ِمْن الشَّ
ُه َما اْستََطاعَ  َحُدُكْم فَلَْْيُدَّ

َ
 .(2)«أ

 هشدید، تا جاییک هدچار خمیاز هرگاهاز شیطان است؛ لذا  هفرمودند: خمیاز ج هرسول الل»

 .«توانید از آن جلوگیری کنید و آن را دور کنیدمی

 انهگنا ۀو کفار هأذکار توب-01

 مجلس ىدعا (01-1)

 هکزد، آنطور یاز مجلس برخ هکنیقبل از ا ج هد: رسول اللیگوىم بابن عمر

 خواند:ىن دعا را میشمردند، صد بار اىمردم م

نَْت اَلَّوَّاُب الَْغُفْورُ »
َ
َّ إِنََّك أ  .(3)«رَبِّ اْغِفْر ِِلْ َوتُْب لََعَ

 .«ىاهندیر و بخشایپذهار توبیتو بس هکرا یز ؛ریام را بپذهامرز و توبی! مرا بهىال»

 مجلس ۀفارک ىدعا (01-0)

تُوُب إیَِلَْك »
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ
َ
 .(همرتب ه)س (4)«ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك اَل إَِلَ إاِلَّ أ

  کا! تو پایخدا»
 
بر » ىگریبجز تو، معبود د هکم هدىم هىنم، و گواکىش می، تو را ستاهىو منز

 
 
 .«نمکىم هتو توب ىم و بسوهخواىوجود ندارد و از تو آمرزش م «حق

                                                                                                                                              

 هدر خطب هکنندهحمد گفتن و تشمیت عطس هرسد کنظر می ها بهمچنین با وجود اختالف فقه 

یرا بجایز نمی هنماز جمع سکوت  هب ه( توصی851روایت بخاری )ش هاستناد حدیثی ب هباشد؛ ز

 است.  هشد هدر موقع خطب

 .(0721( / ترمذی )ش5212( )صحیح(: ابوداود )ش1)

 (.7180( / مسلم )ش1002و2081( )صحیح(: بخاری )ش2)

  .(1518( / ابوداود )ش2121( )صحیح(: ترمذی )ش3)

 .(512( / ابن حبان )ش1812و1851)صحیح(: ابوداود )ش (4)

 است. هشد هدر آن مجلس گفت هانی است کهی گناهر مجلسی، کفارهگفتن این ذکر در  
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 و إستغفار هتوب (01-2)

ِ حۡرَِايم   ۡسَتۡغفُِروا  ٱوَ ﴿فرمایند: خداوند متعال می  إَِۡلۡهِ  إِنذ حَۡرّب 
 ﴾٩٠َوُدود   حَۡربذُكۡم ُثمذ تُوُبو ا 

 یدر زندگ هک یو لغزش هر گناهد و بعد )از یهان خود را( بخواهاز پروردگارتان آمرزش )گنا» [10]هود: 

بان )در هار میگمان پروردگار من بسید. بیاو برگرد یسو هد و( بیمان شوید پشیشویب مکمرت ر

 .(1)«ار( استکهمان و( دوستدار )مؤمنان توبیحق بندگان پش
 »: دیفرماىم ج هرسول الل

َ
ْکَثَ َواهلِل إ ِيِّ َْل

َ
تُوُب إیَِلِْه ِِف ایلَْوِم أ

َ
ِمْن َسبِْعنَی  ْستَْغِفُر اهلَل وَأ

ةٍ  او  ىسو هنم، و بکىفتاد بار از خدا طلب مغفرت مهشتر از یب هبخدا سوگند، من روزان» .(2)«َمرَّ

 .«مینماىم هتوب
ةً »فرمودند:  زین و تُوُب ِِف ایْلَْوِم إیَِلِْه ِمائَُة َمرَّ

َ
َها انلَّاُس تُوُبوا إیَِل اهلِل فَإ ِيِّ أ يُّ

َ
 .(3)«یَا أ

 .«نمکىم هصد بار توب همن روزان هکد( چرا ینک هد )توبیخدا باز گرد ىسو همردم! ب ىا»
از  هاگرچ آمرزد،ىانش را مها بخواند، خداوند گنار ریز ىس دعاکرهد: یفرماىن میمچنه

تُوُْب »باشد:  هختیاد گرهدان جیم
َ
ْي اَل إَِلَ إاِلَّ ُهَو الْـََحُّ الَْقيُّْوُم َوأ ِ ْستَْغِفُر اهلَل الَْعِظيَْم اَّلَّ

َ
أ

 .(4)«إیَِلْهِ 

 »بجز او  ىچ معبودیه هک ىبزرگ ىمن از خدا»
 
است،  هندیو پا هوجود ندارد و زند «بر حق

 .«نمکىم هاو توب ىسو هم و بهخواىآمرزش م

قَْرُب َما یَُكوُن الرَّبُّ ِمَن الَْعبِْد ِِف َجوِْف اللَّيِْل اآلِخِر »: دیفرماىم ج هرسول الل و
َ
أ

ْن تَُكوَن 
َ
اَعِة فَُكنْ فَإِْن اْستََطْعَت أ ْن یَْذُكُر اهلَل ِِف تِلَْك السَّ  .(5)«ِممَّ

                                                           

 هبند هار پشیمانی قلبی که، اظهدر ارتباط با گذشت -1باید رعایت کند:  هبند هارکانی دارد ک هتوب( 1)

در ارتباط با حال، دست کشیدن از  -0دارد. خداوند ابراز می هدرگا هار ندامتش را بهبا استغفار، اظ

حق الناس باشد  هو در صورتیک -1آن.  ه، عزم قاطع بر عدم برگشت بهدر ارتباط با آیند -2. هگنا

ت بگیرد و در صورتیکهجدای از موارد مذکور باید حقوق آن
 
ناتوان از پرداخت  ها را بپردازد و یا حاللی

و عداوت گردد و یا غیر قابل جبران باشد مانند مسائل ناموسی،  هموجب فتنارش هباشد و یا اظ

 حقی بر وی دارند دعای خیر و بر کت و رحمت و مغفرت نماید.   هبرای آن افراد ک

 .(2051( / ترمذی )ش1227( )صحیح(: بخاری )ش2)

 .(7225و7221( )صحیح(: مسلم )ش3)

  .(0552( )صحیح(: حاکم، المستدرک )ش4)

 .(570( / نسایی )ش2571)صحیح(: ترمذی )ش (5)
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 ىتوانىتر است، اگر میکاش نزدهبند هگر بیر زماِن دهشب، از  ىانیپروردگار، در بخش پا»

 .«ندیر خداکدر آن وقت، مشغول ذ هکباش  ىسانکاز 
قَْرُب َما یَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِّهِ »د: یفرماىم ج هرسول الل و

َ
ْکِثُوا  أ

َ
وَُهَو َساِجٌد فَأ

 .(1)«ََعءَ اَلُّ 
ار دعا یاست، پس )در آن حالت( بس هنگام سجدهپروردگارش،  هب هن حالت بندیتریکنزد»

 .«دینک
ْستَْغِفُر اهلَل ِِف ایْلَْوِم ِمائَةَ »فرمودند:  نیمچنه و

َ
 .(2)«ةٍ َمرَّ  إِنَُّه یَلَُغاُن ىلَعَ قَلِْب َوإ ِيِّ ْل

 .«طلبمىصد بار از خداوند آمرزش م هلذا روزان ،ردیگىدلم را فرا م ىفراموش»

منیو چشم هأذکار فتن-07
ُ
 زخمی و بدی

  از نجات اعمال (07-1)
 
ال شر

 
 دج

ِل ُسوَرِة الَْكْهِف ُعِصَم ِمَن » وَّ
َ
َجالَمْن َحِفَظ َعْْشَ آیَاٍت ِمْن أ  .(3)«اَلَّ

ِخِْي ِمْن ُُكِّ َصاَلةٍ »
َ
ِد اْل  .(4)«َواالْسِتَعاَذُة بِاهلِل ِمْن فِتْنَِتِه َعِقَب التََّشهُّ

ل سور ۀیآ هس دکره»
 
ال محفوظ م ۀند از فتنکف را حفظ هک ۀاو

 
ن یمچنه، و «ماندىدج

ال در تش ۀاز فتن هالل هبردن ب هپنا»
 
ال مر نماز، باعث حفاظت هر یّ د اخهدج

 
 دج
 
-ىاز شر

 .«شود

 ىبدفال ىدعا (07-0)

« 
َ
 َخْْيَُك، َواَل إَِلَ َغْْيُكَ أ

 .(5)«للَُّهمَّ اَل َطْْيَ إاِلَّ َطْْيَُك، َوالََخْْيَ إاِلَّ

                                                           
 .(1127( / نسایی )ش875( / ابوداود )ش1111( )صحیح(: مسلم )ش1)

 .(1517( / ابوداود )ش7222( )صحیح(: مسلم )ش2)

( یعن ىابن أثیر م 
ُ
ان
 
یغ
 
ید: )ل رسول  هاست؛ چرا ک ىشود و مراد از آن فراموشىم ه: پوشاندىگو

( دچار ىخاطر انجام کار هب ه)ک هىبودند، و گا أیاد خدامشغول ذکر و  همیشه جهالل

 ،: جامع الأصولکشتافت. نىاستغفار م هدانست، لذا بىم هخود گنا ىرا براشد و آنىم ىفراموش

(1/281.) 

  .(0881( / ترمذی )ش1102و1111( )صحیح(: مسلم )ش3)

 .(185( / ابوداود )ش1251( )صحیح(: مسلم )ش4)

  .(121ب، الجامع )شهبن و ه( / عبدالل7215احمد، المسند )ش( )صحیح(: 5)
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ندارد( و  ىریچ تأثیه)فال بد زدن  هىتو بخوا هوجود ندارد مگر آنچ ىاىبدفال هچگونیه! هىال»

 » ىگریندارد، و بجز تو معبود دوجود  ىزیچ چیهر تو، یبجز خ
 
 .«ستین «بر حق

 زخمیچشم ىدعا (07-2)

ُ يَْشِفيَك » ْو َعنْیِ َحاِسٍد اّللَّ
َ
ٍء یُؤِْذیَك ِمْن ََشِّ ُُكِّ َنْفٍ  أ ْرِقيَك ِمْن ُُكِّ َِشْ

َ
ِ أ بِاْسِم اّللَّ
ْرِقيَك 
َ
ِ أ 1«بِاْسِم اّللَّ

. 

 یتو را م هک زیر چهکنم از یو دعا م هینام خدا تو را رق هب»
 
ر ها چشم یر کس ه آزارد و از شر

 .«کنمیتو دعا م ینام خدا برا هد! بهحسود، خداوند تو را شفا د
ءٍ » اٍت تَْكِفيَك ِمْن ُُكِّ َِشْ  .2«الُْمَعوَِّذَتنْیِ ِحنَی ُتْمِِس وَِحنَی تُْصِبُح ثاََلَث َمرَّ

ذتین در »
 
 .«کندرچیزی کفایت میهتو را از ضرر  -بار هس-رصبح وشب هخواندن معو

ةٍ »و   َعنْیٍ اَلمَّ
ٍة َوِمْن ُُكِّ ِة ِمْن ُُكِّ َشيَْطاٍن وََهامَّ ِ اَلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اّللَّ

َ
 .(3)«أ

 .«برم یم هامل خدا، پناکسخنان  هو چشم شور ب هگزند ۀطان، حشریر شهاز »
ل هو 

 
ل صبح این دعا را سهر کس او

 
-یچ ضرری نمیهوی  هببار بخواند  هر شب یا او

ِميُع »رسد:  َماِء وَُهَو السَّ رِْض َواَل ِِف السَّ
َ
ٌء ِِف اْْل ي اَل یَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِ ِ اَّلَّ ِمْسِب اّللَّ

یچ ضرری در ه -ر کسی باشد،ه هپنا هک-با وجود نام مقدسش  هنام خداییک هب». 4«الَْعِليمُ 

 .«رسدوی نمی هآسمان وزمین ب
ى»

َ
ْو ِمْن َماِلِ َما يُ  إَِذا َرأ

َ
ْو ِمْن َنْفِسِه، أ

َ
ِخيِه، أ

َ
َحُدُكْم ِمْن أ

َ
َكِة( ْعِجبُ أ ُه )فَلْيَْدُع َلُ بِالَبَ
 .(5)«فَإِنَّ الَْعنْیَ َحقٌّ 

 ىدعا ،آن ىا از مالش، خوشش آمد، پس برایا خودش، یاز شما از برادر،  ىیک هک ىزمان»

 .«قت داردیچشم زخم، حق هکد، چرا یت نماکبر

 أذکار شنیدن صدای حیوانات-08

 االغ ىو صدا خروس آواز دنیشن نگامه ى( دعا08-1)

                                                           

  .(2502)ش ه( / ابن ماج170( / ترمذی )ش5801)صحیح(: مسلم )ش ((1

  .(5108( / نسایی )ش2575( / ترمذی )ش5281)صحیح(: ابوداود )ش (2)

 .(0212( / ترمذی )ش1721( / ابوداود )ش2271)صحیح(: بخاری )ش (3)

  .(2811)ش ه( / ابن ماج171المسند )ش )صحیح(: احمد، ((4

  .(2521)ش ه( / ابن ماج7117( )صحیح(: نسایی، السنن الکبری )ش5)
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ْت َملَََكً َوإَِذا َسِمْعتُْم نَِهيَْق »
َ
لُوا اهلَل ِمْن فَْضِلِه فَإِنََّها َرأ

َ
یَكِة، فَاْسأ إَِذا َسِمْعتُْم ِصيَاَح اَلِّ

ً اْْلَِمارِ  ى َشيَْطانَا
َ
يَْطاِن فِإنَُّه َرأ  .(1)«، َفتََعوَُّذوا بِاهلِل ِمَن الشِّ

است، و  هدیرا د ىاهرا او فرشتید، زینکفضلش را طلب  هد، از اللیدیبانگ خروس را شن هرگاه»

 .«است هدیطان را دیرا االغ، شید؛ زیببر هپنا هالل هطان بید، از شیدیاالغ را شن ىصدا هرگاه

 شب در اهسگ پارس دنیشن نگامه دعا (08-0)

ِب َونَِهيَْق الْـَحِمِْي بِاللَّيِْل َفتََعوَُّذوا »د: یفرماىم ج هرسول الل
إَِذا َسِمْعتُْم ُنبَاَح اللَِْكَ

 .(2)«بِاهلِل فَإِنَُّهنَّ یََريَْن َما اَل تََرْونَ 

 ؛دیببر هپنا هالل ها بهد از آنیدیا و عرعر االغ را در شب شنهردن سگکپارس  ىصدا هرگاه»

 .«دینیبىشما نم هکنند یبىرا م ىیاهزیا چهرا آنیز

 أذکار ابطال سحر و دوری از جن و شیاطین-01

 جنههرا (01-1)
 
 و سحرشدن ای پیشگیری از شر

ت الکرسی و ةآی یاههقرائت سور
 
ذ
 
یان و شیاطین ه هبقرن و یمعو

 
رشب موجب طرد جن

 آیََة الُْكرِْسِّ »فرماید: می ج گردد: پیامبرمی
ْ
َويَْت إیَِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
ُ ٱ﴿ إَِذا أ ََٰه إَِلذ  ّللذ ََل  إَِل

ُۚ ٱ ۡلَحُّ ٱُهَو  ِ َحافٌِظ َواَل  َحَّتَّ ََّتِْتَم اآْلیََة فَإِنََّك لَْن یََزاَل َعلَيَْك ِمنْ  [155]ارقبلة:  ﴾ۡلَقيُّو اّللَّ
 .3«َيْقَرَبنََّك َشيَْطاٌن َحَّتَّ تُْصِبحَ 

رد و تا کند ه، تمام شب، فرشتگان از تو حراست خوایرا بخوان یالکرس ةدن، آيینگام خوابهاگر »

 .«د آمدهطان نزد تو نخوایصبح، ش
يَْطاَن َينِْفُر ِمَن ابْلَيِْت »فرمودند:  ج مچنین پیامبره  ِفيِه ُسوَرُة ابْلََقَرةِ إِنَّ الشَّ

ُ
ى ُتْقَرأ ِ  .4«اَّلَّ

 .«کندشود، فرار می هخواند هبقر ۀدر آن سور های کهشیطان از خان»
اٍت »و فرمودند:  َحٌد َوالُْمَعوَِّذَتنْیِ ِحنَی ُتْمِِس وَِحنَی تُْصِبُح ثاََلَث َمرَّ

َ
ُ أ قُْل ُهَو اّللَّ

ءٍ   .5«تَْكِفيَك ِمْن ُُكِّ َِشْ

                                                           
 .(7211( / مسلم )ش2222( )صحیح(: بخاری )ش1)

یعلی، المسند )ش2)   .(11082( / احمد، المسند )ش0207( )صحیح(: ابو

  .(5212و2075و0211)صحیح(: بخاری )ش (3)

  .(0877( / ترمذی )ش1812)ش)صحیح(: مسلم  (4)

  .(2575( / ترمذی )ش5281)صحیح(: ابوداود )ش (5)
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ذتین  «ایههسور» خواندن»
 
 یزیرچهتو را از ضرر  -بار هس-ر صبح وشب هاخالص و معو

 .«کندیم تیکفا
یان و شیاطین می همچنین أذان دادن و اقامهو 

 
گردد. رسول گفتن موجب دور کردن جن

اٌط َحَّتَّ اَل »فرمودند:  ج هالل يَْطاُن َوَلُ َُضَ ْدبََر الشَّ
َ
اَلِة أ ِذیَن فَإَِذا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

ْ
يَْسَمَع اَلَّأ

ْقبََل 
َ
ْدبََر َحَّتَّ إَِذا قَََض اَلَّثِْويَب أ

َ
اَلِة أ ْقبََل َحَّتَّ إَِذا ثُوَِّب بِالصَّ

َ
 .1«قَََض انلَِّداَء أ

-یوا خارج مهند و از عقب خود، کیطان فرار میشود، شیم هنماز، أذان داد یبرا هک ینگامه»

و  ند.کیگفتن، فرار م هنگام اقامهگردد. و باز، یبعد از أذان، برمأذان را نشنود. و  یند تا صداک

بار  .«گرددی، پس از اتمام آن، برمهدو
یان و شیاطین سودمند است و رسول ها همچنین خواندن این دعاهو 

 
م در دورکردن جن

اِت الَّيِت اَل »فرمودند:  ج هالل ِ اَلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اّللَّ
َ
ُُيَاِوزُُهنَّ بَرٌّ َواَل فَاِجٌر ِمْن ََشِّ َما أ

 ِِف 
َ
َماِء َوِمْن ََشِّ َما َيْعُرُج ِفيَها َوِمْن ََشِّ َما َذَرأ ُل ِمْن السَّ  َوِمْن ََشِّ َما َيْْنِ

َ
 َوَبَرأ
َ
 َخلََق وََذَرأ

رِْض َوِمْن ََشِّ َما ََيُْرُج ِمنَْها َوِمْن ََشِّ فََِتِ اللَّيِْل َوانلَّ 
َ
َهاِر َوِمْن ََشِّ ُُكِّ َطاِرٍق إاِلَّ َطاِرقًا اْْل

 .2«َيْطُرُق ِِبَْْيٍ یَا رَِْحَنُ 

 آنچ»
 
 آنچ هردکاد یو ز هدیخدا آفر هک هاز شر

 
 هفرستد، و از شر آنچىاز آسمان فرو م هاست، و از شر

 کىم آسمان صعود هب
 
  ىاههفتن ند، و از شر

 
 هکنیدر شب مگر ا ىاهر وارد شوندهشب و روز، و از شر

نقص و یعنی؛ کالم بی» امل توکلمات ک هربان! بهپروردگار م ىوارد شود، ا ىیکر و نیخ هب

 .«برمىم هند، پناکا تجاوز هتواند از آنىنم ىارکار و بدکویکچ نیه هک «کامل تو
ٍة َوِمنْ » و ِة ِمْن ُُكِّ َشيَْطاٍن وََهامَّ ِ اَلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اّللَّ

َ
ةٍ  أ  َعنْیٍ اَلمَّ

ر هاز » 3«ُُكِّ

 .«برمیم هامل خدا، پناکسخنان  هچشم شور ب و هگزند ۀطان، حشریش
ل 
 
ل هو خواندن این دعا در او

 
آن روز و یا  هگردد کباعث می -بار هس-رصبح هرشب یا او

ي اَل یَُُضُّ َمَع »یچ ضرری برای فرد ایجاد نگردد: هشب  ِ ِ اَّلَّ رِْض ِمْسِب اّللَّ
َ
ٌء ِِف اْْل اْسِمِه ََشْ

ِميُع الَْعِليمُ  َماِء وَُهَو السَّ  .4«َواَل ِِف السَّ

سش نام وجود با هخداییک نام هب»
 
 آسمان در ضرری یچه -باشد، ر کسیه هپنا هک- مقد

 .«رسدنمی وی هب و زمین

                                                           
 .(1015و885و880( / مسلم )ش128و1021)صحیح(: بخاری )ش (1)

یعلی، المسند )ش (2)  .(15111( / احمد، المسند )ش1811)صحیح(: ابو

  .(0212( / ترمذی )ش1721( / ابوداود )ش2271)صحیح(: بخاری )ش (3)

  .(2811)ش ه( / ابن ماج171)صحیح(: احمد، المسند )ش (4)
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برایش یچ ضرری هآنجاست  هر کس در جایی اتراق کرد و این دعا را بخواند، تا وقتیکهو 

اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق »گردد: ایجاد نمی ِ اَلَّامَّ ُعوُذ بَِكِلَماِت اّللَّ
َ
ات  هب» 1«أ

 
کلمات تام

  (2)«نقصیعنی؛ کالم کامل و بی»
 
یدهخداوند از شر  .«برممی های پناهر آفر

یر بر کسی ک ایی وی از جن هموجب شفا و ر هشد هزدمسحور یا جن هخواندن دعای ز

 باشد:می

ُ يَْشِفيَك » ْو َعنْیِ َحاِسٍد اّللَّ
َ
ٍء یُؤِْذیَك ِمْن ََشِّ ُُكِّ َنْفٍ  أ ْرِقيَك ِمْن ُُكِّ َِشْ

َ
ِ أ بِاْسِم اّللَّ
ْرِقيَك 
َ
ِ أ 3«بِاْسِم اّللَّ

 یتو را م هز کیر چهکنم از یو دعا م هینام خدا تو را رق هب» .
 
ر ه آزارد و از شر

 .«کنمیتو دعا م ینام خدا برا هد! بهشفا در حسود، خداوند تو را ها چشم یکس 
ُه ِِف َذلَِك »فرماید: می ج هو رسول الل َمْن تََصبََّح ُُكَّ یَْوٍم َسبَْع َتَمَراٍت َعْجَوًة لَْم یَُُضَّ

 یاهاز خرما ی)نوع هعجو یفت عدد خرماهر روز صبح، ه هک یسک» 4«ایْلَْوِم ُسمٌّ َواَل ِسْحرٌ 

 .«رساندینم یاو ضرر هب سحر ر وها زهروز( بخورد، در آن هنیمد

 زدگیای ابطال سحر و جنهه( را01-0)

باشند و شخص باید در انجام ا و أذکار فوق مؤثر میههزدگی، تمام سوربرای ابطال سحر و جن

ان محافظت و هباشد و در عین حال از خداوند متعال خوا ها مداومت و مواظبت داشتهآن

ل کند.  ابطال سحرش گردد و در
 
مچنین شخص باید از انجام هاین راستا فقط و فقط بر او توک

 باشد. هو بر انجام واجبات مواظبت کامل داشت همحرمات دوری کرد

نیز از مواردی  7هدان هو سیا 6و انجام حجامت 5جدای از موارد مذکور خوردن عسل

رند.ایی از جنهدر ابطال سحر و ر هستند که
 
 زدگی مؤث

                                                           
  .(2127( / ترمذی )ش7251و7252)صحیح(: مسلم )ش ((1

باشد طور مطلق کامل می هعیب و نقص و بر کالمی نقص دارد و کالم خداوند بیه هاز آنجائیک  (2)

 آن نیز کامل است. هبردن ب هپنا

  .(170( / ترمذی )ش5801)صحیح(: مسلم )ش ((3

 .(5112( / مسلم )ش5711و5718و5115)صحیح(: بخاری )ش (4)

 (.5118بخاری، )ش )صحیح(: . و 11نک: نحل/ (5)

 (.5118بخاری، )ش )صحیح(:  نک: (6)

 است. هشفا را در عسل و حجامت قرار داد أخداوند هاند کهفرمود ج پیامبر 

 (.5182بخاری، )ش)صحیح(:  :نک (7)

 .اندهقرار داد هدان هر دردی را بجز مرگ در سیاهدرمان  أخداوند هاند کهفرمود ج پیامبر 
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 ابط اجتماعیأذکار رو-22

 »: دیبگو هک ىسک جواب (22-1)
 
ر
 
ف
 
  ُّ هالل غ

 
 «کل

 .(1)«َولََك »
 .«م ببخشدهخداوند تو را »

ید:  هدعای کسی ک (22-0)  من تو را بخاطر خدا دوست دارمگو

ْحبَبْتَِِنْ َلُ »
َ
ْي أ ِ َحبََّك اَّلَّ

َ
 .(2)«أ

 .«ىبخاطر او مرا دوست دار هبدارد کدوست  ىتو را آن کس»

 ندک ادهشنیپ تو هب را مالش هک ىسک ىبرا ( دعا22-2) 

ْهِلَك َوَمالَِك »
َ
 .(3)«بَارََك اهلُل لََك ِِفْ أ

 .«ت اندازدکت بریو دارائ هخداوند، در خانواد»

 سالم دادن ( رواج22-1)

َو اَل  ،تُْؤِمنُوا، َواَل تُْؤِمنُوا َحَّتَّ ََتَابُّواَجنََّة َحَّتَّ ـاَل تَْدُخلُوا ال»فرمودند:  ج هرسول الل
َ
أ

ٍء إِذَ  ُدلُُّكْم ىلَعَ ََشْ
َ
اَلَم بَسْنَُكمْ  ؟ا َفَعلْتُُموُه ََتَاَبَبْتُمْ أ فُْشوا السَّ

َ
 .(4)«أ

شود مگر ىامل نمکمان شما ید، و ایاوریمان بیا هکنید تا ایشوىشت وارد نمهب هب»

انجام آن،  هکنم کن ىینماهرا ىارک ها شما را بید، آیباش هگر را دوست داشتیدیک هکنیا

 .«دیهن خود رواج دیسالم را ب ؟گر شودیدیکشما با  ىباعث دوست
اَلِم لِلَْعالَِم، ثاََلٌث َمْن ََجََعُهنَّ َفَقْد ََجََع اإِلیْماََن: اَ » إِلنَْصاُف ِمْن َنْفِسَك، َوَبْذُل السَّ

 .(5)«َواإِلْنَفاُق ِمَن اإِلْقتَارِ 

است: عدالت با خود، سالم  هردکامل کمانش را یباشد، ا هخصلت داشت هس هک ىسک»

 .«ىمردم، و انفاق در تنگدست ۀمه هدادن ب

                                                           
  .(12055( / نسایی، السنن الکبری )1021( )صحیح(: مسلم )ش1)

  .(1522( / بزار )ش022ص11( )صحیح(: عبدالرزاق، المصنف )ج2)

  .(1122( / ترمذی )ش2127و2781و0211( )صحیح(: بخاری )ش3)

  .(5115/ ابوداود )ش (021و022( )صحیح(: مسلم )ش4)

 )ج5)
ً
 .(25د )شه( / وکیع، الز20ص1( )صحیح(: بخاری، تعلیقا
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َل انلَِّبَّ سَعْن َعبِْد اهلِل بِْن ُعَمرَ 
َ
نَّ رَُجاًل َسأ

َ
يُّ اإلِساَل  ج : أ

َ
ُتْطِعُم »قَاَل:  ؟ِم َخْْيٌ أ

 
ُ
َعاَم، َوَتْقَرأ اَلَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َتْعرِْف الطَّ  .(1)«السَّ
ن عمل در یترهد: بیپرس ج امبریاز پ ىمرد هکند کىت میروا سبن عمر هعبدالل

 .«هگانیآشنا و ب هردن بکدادن و سالم  کخورا» :ندفرمود ج ایشاندام است؟ کاسالم 

 افرک شخص سالم هب دادن( جواب22-5)

ْهُل الِْكتَاِب َفُقولُوا: وََعلَيُْكمْ إَِذا َسلََّم »
َ
 .(2)«َعلَيُْكْم أ

 .«و بر شما «وََعلَيُْكمْ »د: ییردند، بگوکشما سالم  هب «ىا نصاریود هی»تاب کل هاگر ا»

 ىاهداد دشنام او هب هک ىسک ىبرا ( دعا22-1)

 » :فرمودند ج هرسول الل
َ
َما ُمْؤِمٍن َسبَبْتُُه أ يُّ

َ
فَاْجَعْل َذلَِك َلُ قُْرَبًة إیَِلَْك یَْوَم للَُّهمَّ فَأ

امت، یاو در روز ق ىبراآن را  ام،هاو ناسزا گفت همن ب هکرا  ىر مؤمنها! هبار ال» .(3) «الِْقيَاَمةِ 

 .«باعث قربت خود بگردان

 دعا در موقع مدح دیگران (22-7)

َحُدُكْم َماِدحاً »د: یفرماىم ج هرسول الل
َ
ْحِسُب إَِذا ََكَن أ

َ
َصاِحبَُه اَل َُمَالَة فَلْيَُقْل: أ

ْحِسبُ اُ َواَل  هُ سبُ سِ فالناً واهلل حَ 
َ
َحداً أ
َ
 .(4)«ـ إِْن ََكَن َيْعلَُم َذاَك ـ َكَذا َوَكَذا هُ َزِّكِّ ىلَعَ اهلِل أ

ن و چنان یچن ىفالن منظر هد: بیین بگوید، چنینکدوستتان را مدح  هکالزم است  هرگاه»

 .«نمکىنم هکیرا نزد خدا تز ىسکاوست و من  ۀنندک هخدا محاسب ىاست، ول

 دیبگو شدنش مدح نگامه مسلمان هآنچ (22-8)

« 
َ
 ها! مرا بخاطر آنچهبار ال» .(5)«للَُّهمَّ اَل تَُؤاِخْذ ِيْ بَِما َيُقْولُْوَن، َواْغِفْر ِِلْ َما اَل َيْعلَُمْونَ أ

 .«امرزیدانند، بىاز من نم هکرا  ه، و آنچهند، مورد بازخواست قرار مدیگوىم هک

 ( اعمال موقع فرارسیدن شب22-1)

                                                           
 .(5111( / ابوداود )ش111( / مسلم )ش10( )صحیح(: بخاری )ش1)

 .(5781و5782( / مسلم )ش1101و108( )صحیح(: بخاری )ش2)

 .(1788( / مسلم )ش1211( )صحیح(: بخاری )ش3)

 .(7111و7112( / مسلم )ش1211و0110( )صحیح(: بخاری )ش4)

  .(711( / بخاری، االدب المفرد )ش202ص8)ج ة( )صحیح(: ابن ابی شیب5)
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يَاِطنَی َتنْتَِْشُ ِحينَئٍِذ، » وا ِصبْيَانَُكْم؛ فَإِنَّ الشَّ ْمَسسْتُْم ـ فَُكفُّ
َ
ْو أ
َ
إَِذا ََكَن ُجنَْح اللَّيِْل ـ أ
يَْطاَن الَ فَإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّيِْل  بَْواَب، َواْذُكُروا اْسَم اهلِل؛ فَإِنَّ الشَّ

َ
ْغِلُقوا اْل

َ
فََخلُّوُهْم، َوأ

ْوُكوا قَِرَبُكْم َواذُْكُروا اْسَم اهلِل، وَََخُِّروا آنِسَتَُكْم َواْذُكرُ 
َ
وا اْسَم اهلِل، َولَْو َيْفتَُح بَاباً ُمْغلََقاً، َوأ

ْن َتْعُرُضوا َعلَيَْها َشسْئاً، 
َ
ْطِفئُوا َمَصابِيَحُكمْ أ

َ
 .(1)«َوأ

را یز ؛رون بروندـید بیانتان را نگذارکودکا شب شد ـ یند ـ کاف هیشب، سا ىیکتار هک ىنگامه»

 هد، بیا را آزاد بگذارهاز شب گذشت آن ىپاس هک ىنگامهشوند، ىم هندکا پراهطانین وقت شیدر ا

طان یرا شیز ؛دیا را ببندهد، و درییبگو هاللدن بسم ینباشد، و قبل از خواب ىگریل دکمش هک ىشرط

  ۀانهد، و دییبگو هن بسم اللیمچنهند، کىرا باز نم هدِر بست
ْ
ش
 
ا هظرف ىد، و رویتان را ببندکم

پوش بگذار  .«دینکتان را خاموش یاهنشوند، و چراغ هدیامل پوشکبطور  هاگرچ د،یسر

 »: دیبگو هک ىسک ىبرا دعا (22-12)
 
ار
 
 «کیفِ  ُّ هالل کب

 .(2)«َوِفيَْك بَارََك اهللُ »
 .«دهت قرار دکز بریو خداوند در تو ن»

 هردک یکیتو ن هب هکیسکر از کتش (22-11)

َ  يَْشُكرُ  الَ »  .(3)«انلَّاَس  يَْشُكرُ  الَ  َمنْ  اّللَّ

 (.است هاوردیجا ن هر خدا را بکاورد، شیجا ن هر مردم را بکش هک یسک)

 روزهقرائت قرآن در شبان (22-10)

ي  ج عن انلبِّ » :هروایت نمود سیأشعر ىموسوأب قال: َتَعاَهُدوا َهَذا الُقرآَن، فََواَّلَّ
َشدُّ َتَفلُّتاً ِمَن اإِلبِِل ِف ُعُقلها

َ
د بِيَِدهِ لَُهَو أ  خواندن در»: فرمودند ج امبریپ» 4«َنْفُ  ُممه

 یکس هب سوگند رایز د؛یباش هداشت مالزمت و مداومت قرآن، نیا بر «گرفتن پند و

د روح هک
 
ارتر و زانتریگر طناب، در هبست یپا شتر از قرآن، اوست، دست در محم

 
 فر

 شود،یم باز طناب از شیپا هک یشتر از انسان، ۀوحافظ نهذ از یعنی؛ قرآن» است

 .««زدیگریم زودتر

                                                           
  .(5272-5218( / مسلم )ش2221و5102( )صحیح(: بخاری )ش1)

  .(015)ش ة( )حسن(: حسین المروزی، البروالصل2)

 (.018( / بخاری، االدب المفرد )ش0112طیالسی، المسند )ش(: صحیح( )3)

 (.1882( / مسلم )ش5222حیح(: بخاری )ش)ص -4
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آیَاٍت ْن قاَم بَِعْْشِ مَ : ج قال رسول اهلل»: هروایت نمود سبن عمرو بن عاص هعبدالل
لِْف آیٍَة ُكِتَب 

َ
لَْم یُْكتَْب ِمَن الَْغافِِلنَی، َوَمْن قاَم بِِمائَِة آیٍَة ُكِتَب ِمَن الْقانِتنَی َوَمْن قاَم بِأ

را بخواند از  هرکس صد آیهد شد و هرا بخواند از غافالن نخوا هآی هرکس ده» 1«ِمَن الُمَقنَْطِرينَ 

ا هقنطار هانداز هب هگردد کند از کسانی محسوب میبخوا هزار آیهرکس هد شد و هخاشعان خوا

 .«اندهعظیم مانند أحد( انفاق کرد همانند کوه)قنطار 
ل: 3و دو رکعت نماز طواف 2در دو رکعت نماز صبح ج هرسول الل

 
قُۡل ﴿ در رکعت او

َها  يُّ
َ
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿و در رکعت دوم:  [1رفنن: ]ااکل ﴾١ۡلَكَٰفُِرونَ ٱَيَٰٓأ َادٌ  ّللذ

َ
و در نماز  [1]اإلالخص:  ﴾١أ

ل بعد از خواندندرکعتی می هس هرگاهوتر 
 
 ﴾حَۡرب َِك  ۡسمَ ٱَسب ِِح ﴿ :هالفاتحخواندن  در رکعت او

م [1]األىلع: 
 
َها ﴿: و در رکعت دو يُّ

َ
َٰفُِرونَ ٱقُۡل َيَٰٓأ م ﴾١ۡلَك

 
ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ :و در رکعت سو  ّللذ

َادٌ 
َ
 .4خواندندمی ﴾١أ

 از ختم قرآندعاکردن بعد  (22-12)

ََعَء يُْستََجاُب ِعنَْد َختِْم الُْقْرآنِ »: هروایت شد سدهاز مجا نَّ اَلُّ
َ
برای ما روایت » 5«بَلََغنَا أ

 .«د شدهدعا بعد از ختم قرآن قبول خوا هاند کهکرد

 

                                                           
 (.121ص11( / طبرانی، المعجم الکبیر )ج1122)صحیح(: ابوداود )ش -1

 (.1058( / ابوداود )ش1702)صحیح(: مسلم )ش -2

 . (1127ش) ابوداود( / 2212و2221ش) مسلم(: )صحیح -3

  .(120ص11ج) الآثار مشکل شرح طحاوی،( / 1120ش) المسند )صحیح(: شاشی، -4

 (.0270قی، شعب االیمان )شه( / بی2180)صحیح(: دارمی، السنن )ش -5
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 أهأسماء و صفات الل

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ِ ﴿فرمایند: می ألخداوند ۡسَما ءُ ٱَوّلِلذ
َ
ۡسَِنَٰ ٱ ۡل و خداوند، » .[180]األرعاف:  ﴾بَِها ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡۡلُ

یبائی داردهنام یبای خداوندهنام .«ا صدا بزنیدهپس او را با این نام ای ز ین هب أای نیک و ز تر

ین وسیلو اساسی ت و بندگیهشناخت خداوند متعال و گام ن ۀتر
 
و  ادن در مسیر عبودی

ب جستن و أنس بهوسیل
 
باشند. عظمت و ثنای خالق و ندای وی می هالل های برای تقر

یدا گشتها هیکتا با آن درون و برون  هو بایست هنحو شایست ها بهپرتو آن و انسان در هو

یدا میهبینی در این راستا انهکند و تفاوت نگرش و جستی تنظیم میهان هخود را با ج -و

ینی ایمان در سای ت ب هگردند کشود و باعث میمی ها چشیدهآن ۀشود و شیر
 
 همحب

راس و تقوا ه أداوندلقایش در انسان موج زند و در عین حال از خ هو شوق ب أخداوند

ا و هم نامهرگز از رحمت و شفقتش ناامید نگردد. انسان با درک و فهباشد و  هداشت

یبای خداوند درمی ت مطلق، بلندمرتبگی،  هیابد کصفات ز
 
عظمت، کبر، حاکمی

ت و... فقط و فقط هدایت، شفا، ضرر، نفع، بخشش، رحمت، قه
 
ینش و مالکی ر، رزق، آفر

رنش و خشوعی را بمختص ذات اقدسش می
ُ
آورد بار می هباشند و این درک و درایت ک

انسان از صفای درون و تقوای  هر میزان کهیابد و ستی میهخود را در  هانسان جایگا هک

د هخوا هرهب أمان میزان از أسماء و صفات خداونده همند باشد بهرهب أخداوند

یبا، درخشندگی را در وجود و درون  وی در پرتو  هآورند کمؤمن بوجود میبرد. این اسماء ز

باشند، را طی بندگی وی می ۀایت وظیفهن هو تربیت ک ها مسیر تزکیهتشعشعات آن

 د کرد.هخوا

یق خودش شناخت أسماء و صفات خداوند شوند و توقیفی می هفقط از طر

ت صحیح شناختمی
 
یم و سن برای ی هشوند و جایگامی هباشند؛ یعنی با استناد از قرآن کر

تواند تر میهیزدان سبحان خودش را ب هایی در این راستا وجود ندارد؛ چرا کهتن هعقل ب

 جستجوگرش معرفی کند. ۀبند هب

محدود و محصور در عدد مشخصی نیستند. پیامبر  أأسماء و صفات خداوند

ِ تِْسَعًة َوتِْسِعنَی اْسَما ِمائًَة إاِلَّ َواحِ »فرماید: می جاکرم ْحَصاَها َدَخَل اْْلَنََّة إِنَّ ّلِلَّ
َ
ًدا َمْن أ

ا را هر کس آنهای یک( اسم دارد، هاسم )صد من هخداوند نود و ن» «وهو وتر ُيب الوتر

-ور علما اتفاقهجم .«شود. و خداوند تک است و تک را دوست داردشت میهبشمارد وارد ب

منظور آن است  هنیست بلک أدف از این روایت حصر أسماء خداونده هنظر دارند ک

ر نماید و خداوندهمد، و حفظ کند و در آنهرا بف نام هرکس این نود و نه
 
ا هرا با آن أا تدب
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وی  أا عمل نماید، خداوندهمقتضای آن هو ب ها ایمان و یقین داشتهآن هندا کند و ب
 أوندگرداند و دلیلی بر انحصار و محدود کردن أسماء و صفات خداشت میهرا وارد ب
ای یکتا و بی ۀمها با هاین نام هداشت ک هباید توج (1) وجود ندارد

 
نظیر تنوعشان بر یک مسم

َ ٱ ۡدُعوا  ٱقُِل ﴿ فرمایند:می أداللت دارند. خداوند وِ  ّللذ
َ
ي    لرذۡاَمََٰنۖٓ ٱ ۡدُعوا  ٱأ

َ
ا اأ  فَلَهُ  تَۡدُعوا   مذ

ۡسَما ءُ ٱ
َ
 هخدا را ب ،دیطلب کمک هب ناا رحمی هالل با «خدا را» بگو:» [110]اإلرساء:  ﴾ۡۡلُۡسَِنَٰ ٱ ۡل

سن»دام کر ه
ُ
با این وصف  .«با استیز یاهنام یاو دارا «ندارد یمانع»د یبخوان «یاز أسماء ح

اعتبار داللت بر معانی، وصف  ها بر ذات، اسم و بهاعتبار داللت آن هب أهاسماء الل

ای واحدهباشند؛ و با این وجود می
 
 کنند.داللت می أهیعنی؛ الل مگی بر مسم

نیابت و  هتا بتواند وظایفی را ب هایی از صفات خود را در انسان قرار دادهپرتو أخداوند

 هاست و ب أخداوند ۀانسان خلیف هد؛ چراکهبر زمین انجام د أنمایندگی خداوند

ت ۀخلیف
 
 أبجای خداوند هک هایی واگذار گردیدهخدا یعنی؛ انسان امورات و مسئولی

بت و إکرام و بزرگداشتی را هاز لطف و إحسانش چنین مو أد، و خداوندهدر زمین انجام د

یژ هانسان عطا کرد هب اتی و
 
دیگر  هک هاست. انسان با داشتن صفات و خصوصی

ت واگذارشدهرهبموجودات از آن بی
 
ت و مسئولی

 
ی را دارد. این صفات  هاند توانایی مأمور

اند و در وجود هشد هانسان داد هب هباشند کمی أوردگارایی از أسماء و صفات پرهپرتو

                                                           

یم و هعدد از این نام 81اسم،  هبرای بیان این نود و نور علما هجم (1) ا را هعدد آن 18ای مبارک را از قرآن کر

یف اسخراج کرد ت شر
 
از نظر دارند. تعدادی ا اختالفهعلما در برخی از آن هالبت هاند، کهاز سن

یبا/ مسلم؛هعلما نام اد )بسیار بخشند11و117ای جمیل )ز
 
 )صاحب 0711/ترمذی؛ه(، جو

 
(، حیی

 )پروردگار/ترمذی؛1188حیا/ ابوداود؛ 
 
بانی/مسلم؛ه(، رفیق )دارای رفق و م2551(، رب (، 0512ر

وح )بی
 
 هنسب

 
د )سرور و آقا/ابوداود؛187و002/مسلم؛هایت منز

 
(، شافی )شفا 1821(، سی

ب )پاک/مسلم؛5710/بخاری؛هندهد
 
(، 1115/مسلم؛هکنند(، محسن )احسان1215و15(، طی

ان )د2111/ بخاری؛همعطی )عطاکنند
 
( و وتر 1115ای بزرگ/ابوداود؛هنعمت هنده(، من

م مانند ابن هاند و برخی ه، برشمردهدر این کتاب بیان شد ه( را بجای مواردی ک1112)فرد/بخاری، 

التلخیص الحبیر فی است. )نک:  هاسم در قرآن آمد هتمامی این نود و ن هحجر بر این باور است ک

یج أحادیث الرافعی الکبیر اسمی  هنود و ن هباید خاطر نشان کرد ک ه( در این زمین155 -5/151، تخر

س قرآن  هور علما بودهج جمهبر من هشد هدر این کتاب بدان پرداخت هک
 
و بر مبنای نصوص مقد

یم و احادیث صحی ا و صفات دیگری هنام أبرای خداوند هگردد کاذعان می هباشند، اگرچح میکر

یعت بدان هنیز وجود دارند ک  أا و صفات خداوندهنام هرساند کاست. و این می هشد ها اشارهدر شر
 محدود و محصور نیستند.
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و علم و صفاِت انسان حقیقت  هاراد هو علم )البت هوی اراد هاند و بهگردید هادینهوی ن

ِت ارادهو ما
 
 ۀآبادانی و تزکی هتا در زمین ب هرا ندارند( داد أو علم و صفاِت خداوند هی

ینش یعنی؛ های خدادادیش در مسیر اصلی و هنفس و شکوفانمودن استعداد دف آفر

 مشغول گردد. أبندگی و عبادت و معرفت خداوند

یبا و نیک خداوندهدر این بخش نام ت ب أای ز
 
طور مختصر و  هدر پرتو قرآن و سن

ا بینش هآنشود تا در راستای می ها توضیح دادهمؤمن از آن ۀرهگردند و بمفید تبیین می

ستی با وی برایش حاصل هان هو ارتباط ج أو دیدی منظم و دقیق و صحیح از پروردگار

ر و قلبش سیطر
 
ین نحو ممکن درون و هاندازد تا در پرتو آن در ب هگردد و آثار آن بر تفک تر

، برایش أدر شأن پروردگار هبرون خود را با آن تنظیم نماید و آن شناخت الزم و شایست

ش می ۀشایست هک هگونآن هپدیدار شود تا بند و هشناخت
 
ب
 
اش را بکند. باشد بندگیر

یبا و شرح آنهاین نام  .(2)و(1)ا عبارتند از: های ز

 أل هالل-1

                                                           

 :هانجام گرفت هدر دو زاوی أو توضیح اسماء پروردگار شرح (1)

ل: معرفت اسماء:  
 
بارک در نصوص شرعی ب هکاو

ُ
شرحی مختصر و مفید  هبعد از اثبات وجود نام م

معانی و  هدر توضیحات ب هاست ک هشد هوم و معنای آن در پرتو آیات و احادیث پرداختهاز مف

 است. هشد هیم آیات و روایات اشارهمفا

م: تأثیر و آثار آن 
 
ل در این  هآنچ هبتا بر درون و برون مؤمن و وظایف وی در برابر آن. الهدو

 
ر و تعق

 
با تفک

ایمان و صفای  هر کس بنابر درجهباشند و شود بسی واالتر از بیان این کلمات میاسماء حاصل می

 گردد.مند میهرها بهروحش از آن

 اسماء الل هشکی در این وجود ندارد ک هاگرچ 
 
 هبسی واالتر از این مطالب است ولی سعی شد أهحق

یف بیان گردند  زوایای مذکور هک  ممکن با وجود اختصار مفید باشند و مطالب، دقیق و ظر
 
تا حد

 باشد.   هینهب هخوانند هرهتا ب

ا هآن هتوان بم بیشتر میهت فهج هو منابعی ک هشد ها در این مبحث استفادهاز آن هک منابعی (2)

سنی اثر ناصر سبحانی؛ اسماء الل همراجع
ُ
رزگار مرادی؛ اسماء الحسنی اثر  هکرد عبارتند از: اسماء ح

  هاثر سلیمان سامی محمود؛ الجامع لأسماء الل
 
الوجیز فی أسماء و قرطبی؛  هالحسنی اثر ابن قیم جوزی

د الکوس؛ المقصد الأسنی فی شرح اسماء الل ىالحسن هالل
 
 هجزء فیالحسنی اثر غزالی؛  هاثر محم

  ةتسع هطرق حدیث إن لل
ً
ج ودراسات لآیات الأسماء همنانی؛ هاثر ابو نعیم اصف وتسعین اسما

اثر قحطانی؛ کتاب  ةفی ضوء الکتاب والسن ىالحسن هشرح أسماء اللاثر شنقیطی؛  والصفات

یف ةیهالصفات الإلقی و هالأسماء و الصفات اثر بی  اثر تمیمی و.... اها، أقسامهتعر
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 فرمایند:می أخداوند

نَا ﴿
َ
ُ ٱإِنذِِن  أ  .[17]طة:  ﴾ّللذ

 .«ستمه «هالل»من »
این اسم  باشد.ای دیگر خداوند میهاسم أعظم خداوند است و جامع تمامی نام أهالل

سنای وی را شامل می
ُ
ِم خداوند، سایر أسماء ح

 
ل
 
گردد و در واقع معنا و تفسیرش معنای ع

گردد. و این نام را شامل می همهطور اجمال  هباشد. و بمی أا و صفات خداوندهنام ۀمه

یبا درخششی ناب دارد ک  کند.نگش درون و برون را متبلور میهآ هز

 ۀمزهو سپس  هشد هألإل هو بعد تبدیل ب هبود هدر اصل إلو تعالی  هسبحان هالل ۀکلم

م ک
 
خاطر  هاست و ب هو ادغام صورت گرفت هاست حذف شد هخوِد إل ۀمزه هدو

تی ک
 
شود. پس الزم است این اسم أعظم دارد الم آن در خواندن تفخیم می هخصوصی

یش هک «هإل»عنای م  باشد، تبیین گردد:می «هالل» ۀر

  ههصفت مشب «هإل»
 
 هبر وزن ِفعال از أ ل

 
ذوق و شوق و  هب هُّ است کهّ  یأل

یر مادر انداختن و مشغول شیر خوردنش اطالق می هشتر و خود را ب هشتافتن بچ شود ز

 این معنا توسع هک
ً
را در  کسی هک هحال و شوق کسی اطالق شد هو ب هیافت هبعدا

ط دانست
 
شتر  هداند و مانند بچو وی را جالب نفع و دافع ضرر از خود می هزندگیش مسل

یادرسی اطالق می هب «هإل»گذارد. او می هخود را در پنا در فرمانروا  هشود کفرمانروا و فر

یادرس بودنش توانایی جلب نفع و دفع ضرر دارد و این  لک و ِملک دارد و در فر
ُ
بودنش م

حقیقت  هیعنی؛ ب «ال إلَه إالا اّلِل»باشند. پس می أهفقط مخصوص ذات اللاوصاف 

یادرس توانمند باشد. و هحق إل هب هنیست ک هکسی جز الل  فرمانروای مطلق و فر

غیر خدایی در پرتو  هر گونهو نفی  أهیعنی؛ الل ِّ حقیقیهإل همؤمن با ایمان ب

ت بهتوحید ألو
 
د م هی

 
ت یعنی؛ فقط هگردد. توحید ألویصورت عملی یکتاپرست و موح

 
ی

یادرس انسان میأهالل باشد و حکم و فرمان و دفع ضرر و جلب منفعت ، فرمانروا و فر

بندگی و عبادت فقط مختص اوست و این  هگردد، در نتیجفقط توسط وی صادر می

تمامی زوایای زندگی  هکند کنگرش تغییر واقعی و شگرفی را در زندگی مؤمن ایجاد می

 د.هدرا تحت شعاع قرار می وی

 رحمان-0

 فرمایند:می أخداوند
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 .[11: ]اكلمل ﴾َءاَمنذا بِهِ  لرذۡاَمَٰنُ ٱقُۡل ُهَو ﴿

بان است و بدو اهبگو: خدا م»  .«میاهمان آوردیر
یش ر و هایت و کماِل مهن هرورزی کهباشد یعنی؛ خداونِد مرحمت می ۀرحمان از ر

است. اساس  هجانداران و جمادات را شامل گشت ۀمهرا داراست و رحمتش رحمت 

أزلی و أبدی و  أاین صفت در خداوند هباشد کرحمت بر جلب منفعت و دفع ضرر می

ینش هرا در خود و ج أنظری آثار رحمت خداوند هباشد و انسان در کوتاناپذیر میفنا ان آفر

 گردد.ید دید و بدین خاطر شکر بر وی واجب مهخوا

یی ک لگو
ُ
یافت نمود این است کمی أ هسبحان از این صفت خداوند ها  هتوان در

 ۀو سایر موجودات در سای اهانسان های کهگون هانسان باید صاحب رحمت باشد ب

ت و گذشت و ایثار وی بهرحمتش از م
 
مند گردند و در دفع ضرر و جلب هرهر و محب

ی محیط خود و غیرو موجودات و جم اهانسانمنفعت برای 
 
یا باشد. هادات و حت  پو

 رحیم -2

یشهرحیم  شد: رحمت خداوند دو  همانطور اشارهدر رحمت دارد و  هم مانند رحمان ر

باشند با این اسم، یکی میردو ه یمهدارد: جلب منافع و دفع ضرر. و معانی و مفا هجنب

بردارند هتفاوت ک  هر کس را کهطور اختصاصی  هب هباشد کرحمتی می ۀرحیم در

یند شامل آن خواهبخوا أخداوند َوََكَن ﴿فرمایند: می أد شد. خداوندهد و برگز
 ِ بان بودهمؤمنان م هنسبت ب هوستیاو پ» [75]األزحاب:  ﴾احۡرَِايم   لُۡمۡؤِمنِيَ ٱب ولی  .«است هر

ینش را در بر داشت همهرحمت رحمان   است. هآفر

  ۀدر زمین
 
 انسان است. هرحمت خداوند حق و واجبی متوج

-هرهروح و جانش ب هنسبت ب أر رحمِت خداوندهحق: انسان حق دارد از مظا -1

ِ مطالع همند شود. نسبت ب

 
آیات آفاق و أنفس و آیات  ۀروح و روانش انسان حق

بشناسد و در مسیر بندگی  هالل ۀعنوان خلیف هخود را ب هقرآن را دارد تا جایگا

 استفاد هوی قرار گیرد. و نسبت ب
 
-هرهی خداوند و باهنعمت از هجسمش حق

 یش را در مسیر صحیح دارد.اهنعمت مندی از دنیا و
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  هواجب: واجبی ک -0
 
ل: نسبت ب هگردد دو جنبوی می همتوج

 
 هدارد: او

م: نسبت  .(1)باید شکرگزار رحمت وی باشد هک أخداوند
 
بندگاِن خدا  هبدو

یم هس أآشنا کند و در رحمت خدا أا را با نعمت و رحمت خداوندهآن هک
بانیهل رحم و شفقت و مهمؤمنان ا هنماید و نسبت ب  و بذل و بخشش باشد. ر

ِلک-1
 
 م

ِ ﴿فرمایند: می أخداوند ُعوُذ بَِرب 
َ
 [1]اانلس:  ﴾٢نلذاِس ٱَملِِك ﴿ [1]اقلفل:  ﴾١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ

 .«( مردمانیم )واقعکو حا کمال هب .پروردگار مردمان هبرم بیم هبگو: پنا»
ینش و فرمان و  هی و سروری است کهمعنای فرمانروا و پادشا همالک ب چیز  همهآفر

تی بر آن وجود ندارد و او بر هاوست و  ۀقدرت و اراد ۀدر قبض
 
و  هچیز سیطر همهیچ محدودی

ط دارد. تن
 
ِلک پادشاهتسل

 
تها م

 
چیز در دست  همهسرا را در اختیار دارد و ردو ه ی و مالکی

ِلِک آن
 
باشد. ستی میها و کل هاوست و او صاحب حقیقی دنیا و آخرت است و م

ید ه؛ چرا کروز سزا و جزا است کمال أخداوند  ا وهو با دادن توانایی هوی انسان را آفر

ط و چیرگیش بر  هوی را مسئول قرار داد اهنعمت
 
-چیز، وی را بازخواست می همهو با تسل

 کند.

 هب أایت خضوع و خشوع و ذاللت مؤمن را در برابر خداوندهمالک بودن خداوند ن
بانهم ی وو فروتن یرممؤمنان ن هنسبت بآن:  ۀدارد. و ثمر همراه هتوانایی ب ۀانداز و  یر

مالک  .باشدی میرومندین ی وکبایو ب یریدل و یافران سختکو تواضع و در برابر  ییخونرم

 های وی، حدود و ثغوری دارد کهانتی بیهپادشا هحاکی از آن است ک أبودِن خداوند

نی و این حکمرا هنگ کند، باید بداند کهماهباید خود را با آن  هانسان جدای از اینک

سبب رحمت و حکمِت  هب هر آنچهاست و بس. و  أتوانایی فقط خاص خداوند

جازی می هشد هانسان داد هاز آن ب أخداوند
 
در  هباشد و انسان باید بداند کعارضی و م

تی، مسئول است و 
 
ت و حکمرانی موق

 
 هگنا ۀا خود را آلودهرگز بخاطر آنهبرابر این مالکی

                                                           

صف ب های بندگی است و بندهمقام همهجامع  شکر (1)
 
کند. می هالزم در تزکیتمامی صفات  هرا مت

ق ب هشناخت نعمت و اینک -1دارد:  هو ضابط هچندین مرحل أشکرگزاری از خداوند
 
 همتعل

ت -0است.  أخداوند
 
وی  هاین نعمت را ب هباشد ک أگزار و سپاسگزار خداونددر درون خود من

بان نعمت -2است.  هعطا کرد د  هدر استفاد -1را بازگو کند.  أای پروردگارهبا ز
 
از نعمت، خود را مقی

 فرامین صاحب نعمت بکند. هب
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باید بر طبق  هم باید بدانند کها محروم نسازد. حاکمان هآن ۀرهنکند و دیگران را از ب

یعت حاِکم حقیقی حکومت  اری کنند و حکم صادر کنند.دقوانین و شر

وس-5
 
د
ُ
 ق

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ ّللذ ََٰه إَِلذ ُهَو  َّلذ وُس ٱ لَۡملُِك ٱََل  إَِل  .[15]ارشحل:  ﴾لُۡقدُّ

  و ست. او فرمانرواین یجز او پروردگار و معبود هکاست  یسکخدا »
 
 .«است همنز

وس یعنی؛ خداوند بسیار پاک و پاک
 
د
ُ
  هکنندق

 
س است از اینک هاست و منز

 
 هو مقد

ن هانسان با حس و خیال و عقل بتواند ب
ُ
ِّ ذات وی دست یابد و نیز بیانگر آن است هک

است از  أخداوند هک
 
وس بهوی نیست، و  ۀشایست هک هر آنچهمبر

 
د
ُ
معنای  همچنین ق

ا از  همنز   أآن است افعاِل خداوند
 
تی هو پاک و مبر

 
ر نقص و عیب و ضعف و محدودی

ید أرا خداوند هر آنچه هباشند؛ چرا کمی ت و حکمت میهدر ن هآفر
 
یبایی، دق  .(1)باشدایت ز

س و برخی از  †، پیامبران÷مچون جبرئیله ه، مالئکأخداوند
 
اماکن را مقد

  هو این حاکی از آن است ک هخواند
 
باشد ای میدف اصلیهاز نقص و عیب  هپاکی و منز

و دوری از رذائل و  أادن بر قوانین خداوندهانسان باید با عبادات و سر تسلیم ن هک

  هنجاسات، درون و برون خود و جامع
 
و  هر و خانوادهدارد، تا باطن و ظا هنگ هرا پاک و منز

 باشد. هِر سالم و پاکی داشتهو ش هعجام

الم -1
 
 س

 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .[15]ارشحل:  ﴾لسذ

                                                           

ینش طبق آی تمامی (1) کنیم. را درک نمیمشغولند ولی ما آن أتسبیح خداوند هإسراء ب 11 هآفر

ٌس » هخداوند را ب (870( / ابوداود )ش1111مسلم )شدر روایت صحیحی از  ج پیغمبر وح  «ُودُّوٌح، ُقدُّ
وحاست.  هتودس

ُ 
ب
ُ
وس بر یک وزن می س

 
وحباشند. و قد

ُ 
ب
ُ
 ب س

 
ح
 
ب
 
بعد  هباشد کمعنای )شنا کرد( می هاز س

 هتسبیح از آن گرفت هاست. و کلم هشد هکار بردهدور کردن کسی یا چیزی از چیز دیگر ب هبرای بدون وقف

وحاست.  هشد
ُ 
ب
ُ
  هشود ب هاو نسبت داد هنباید ب هک هچتمام معنا از آن هیعنی؛ خداوند ب س

 
 هدور و منز

ن شدن 
  
ی
 
ِصف و مز

  
است. و مؤمنان با اختیار خود با حرکت در کاروان عظیِم خلقت با انتخاب ایمان و مت

 هاو نسبت د هنباید ب هچو تسبیح وی، از آن أصفات خداوند هب
 
ا می هند وی را منز

 
کنند و و پاک و مبر

ب جست
 
 رسند.کمال می هنقص ب و از هدر پرتو تسبیح وی تقر
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  ،او فرمانروا»
 
 .«است ب و نقصیعیبو  همنز

م یعنی؛ سالم گردانند هسالم اسم مصدر از باب تفعیل ب ِ
 
ل
 
س
ُ
 هکنندو حفظ همعنای م

لیای وی از  أمعنای پاک بودن خداوند هباشد. سالم بمی
ُ
ر عیب و نقص و هو صفات ع

وس در ارتباط میهدر این صورت با نام هباشد کآفتی می
ُ 
د
ُ
وح و ق

ُ 
ب
ُ
 هباشد. و نیز بای س

 باشد.رسان بر دوستان و پیروانش نیز میمعنای سالمت

ر گزند و هدرون و برون خود را پاک و سالم از  همیشه أانسان مؤمن در پرتو نوِر سالم

 هخود ایمن و سالم نگ هرا نسبت ب هدارد و دیگران و جامع هپلیدی جسمی و روحی نگ

انی و دعای مؤمن برای  هکند؛ چرا کافشای سالم می هدارد و در جامعمی
 
ب سالم پیام ر

 باشد.اعی میا و استحکام روابط اجتمهگشایش دل ۀمای هباشد کمؤمن می

ؤِمن -7
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .[15]ارشحل:  ﴾لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسذ

  ،او فرمانروا»
 
 .«است هت بخشندیو امن هندهدامانو  ب و نقصیعیب، همنز

ت
 
ناراحتی و در اضطراب و  هکسی ک هب هندهدبخش و امانمؤمن یعنی؛ امنی

یشانی و ترس قرار گرفت ت و پنا هپر
 
وی نسیم آرامش وجودش را  هدادن ب هو با امنی

ت و پناردو ه کند. انسان درنوازش می
 
 أاست و خداوند أِّ خداوندهسرا نیازمند امنی

ینِش قوانین  تی  †و با بعثت پیامبران هرا أمن نمودان ما هستی، جسم و جهبا آفر
 
امنی

ت اختصاصیش را هتا از فساد و تبا هداد هجامعانسان و  هخاص ب
 
ی در امان باشد و امنی

وای درون هباشند و  هو شرکی برایش قرار نداد هوی ایمان آورد هب هک هارزانی کسانی نمود

ا و هههو پیروانشان در بر †از پیامبران باشند. حمایت خداوند  هرا معبود خود نکرد

ت و  هب هاحوال مختلف و وعد
 
ی هدادن ب هپناامنی

 
این نام  هگامؤمنین در آخرت تجل

ت خاص می أخداوند
 
 باشد.و این امنی

 أبا توحید و تقوای خداوند هآموزد کمی ألِّ خداوندهانسان در پرتو این نام باشکو
گیرد و خاِر اضطراب و نگرانی و ترس از جانش در أمن و آرامش دنیوی و أخروی قرار می

بان و سیاست وی  هیابد کدرمیشود. و نیز می هکند باید امین باشد و دیگران از دست و ز

 در امان بمانند.

8- 
ُ
 ّ یِمنهم
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 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .[15]ارشحل:  ﴾لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسذ

  ،او فرمانروا»
 
 .«است محافظ و مراقبو  هت بخشندیو امن هندهدامانو  ب و نقصیعیب، همنز

 
ُ
باشند و در کنترل وی می همهو  هبندگان بود ۀمهخداوند ناظر بر  ؛یعنی (1)ّ یِمنهم

ت حیات موجودات 
 
یر نظر دارد. خدای سبحان با علم و قدرت و حکمتش امنی اوضاع را ز

یش، از این کار مراقبت و محافظت می ۀو سیطر ه)مؤمن( و با سلط هگرفت هدهرا بر ع -خو

 
ُ
 هنماید )م

ُ
و بر تأمین  هاحوال مخلوقاتش آگا هب أّ یِمن یعنی؛ خداوندهّ یِمن(. م

 ا تأمین گردند.ها توانمند و مراقب و محافظ است تا این نیازمندیهمصالح آن

 
ُ
معانی  هصفت ک هباید از س هیابد کّ یِمن انسان درمیهدر راستای صفت م

 
ُ
 مند گردد:هرهباشند، بن میّ یِم هم

یش گردد و جایگا هعالم ب -1 ستی بشناسد و مسیر بندگی را هخود را در  هاحوال خو

یابد.  در

 کند، گردد.نزدیک می أخدا هوی را ب هر آنچهتوانمند بر تأمین مصالح و  -0

ای خود در مسیر بندگی مراقبت و محافظت نماید. در پرتوی اجرای هبر تأمین نیاز -2

ت اصلی خود یعنی؛ عبادت و بندگی خداوند هوی ب این موارد،
 
 أمسئولی

 کند.عمل می

یز -1  عز

 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .[15]ارشحل:  ﴾ۡلَعزِيزُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسذ

  ،او فرمانروا»
 
و  محافظ و مراقب، هت بخشندیو امن هندهدامانو  ب و نقصیعیب، همنز

 .«است هریقدرتمند چ
یز یی توانایی مقابله ؛یعنی (2)عز یچ هو فعل او  هرا ندارد و در اراد أبا خداوند هیچ نیرو

یز است؛ بدین معنا کهان هج هنسبت ب أمانعی تأثیر ندارد و خداوند  هستی و انسان عز

ینش ه یز به گردد.وی غالب نمی ۀستی و ارادهیچ قدرتی بر آفر معنای کسی  همچنین عز

                                                           

(1)  
ُ
یش ّ یِمنهم أ یِمن و از ر

ُ
و  هاء تبدیل شده هآن ب همزهخاطر تخفیف،  هب هأمن است ک هدر اصل م

 است. هخود گرفت همعنای خاصی ب

یز (2)  است.  هشد هکلنگ تأثیری در آن ندارد گرفت همعنی زمین سفت ک هِعزاز ب هاز کلم عز
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رند و ها در فهی ندارد و عقلهیچ مانند و شبیه هاست ک
 
 هب همهم کمال و فضلش متحی

ت ب
 
م وی سخت می هوی نیازمندند و دسترسی ب هشد

 
یز یعنی؛ خداوند در عال باشد. عز

ینش و فرماند «خلق و أمر» یچ عاملی ه های حضور دارد کهگون هی و نظارت( به)آفر

ین دخالتی در کار او ندارد و مغلوب ککوچ گردد ای نمیهیچ زمینهیچ موجودی در هتر

ق می هد و ارادهخوا هآنچ هبلک
 
 شود.کند محق

یز بودن پروردگارش درمی ۀبند قدرت و ایمان خود  هرگز نباید به هیابد کمؤمن از عز

یز با وی برخورد خوا همغرور شود؛ چرا ک این صفِت خداوند مچنین هد کرد و هخداونِد عز

، ظالمان را در فرصت أشک خداوندبی هم و تسکینی برای مؤمناِن مظلوم است کهمر

ت فقط از آِن خداوندهمناسب نابود خوا
 
 هفضلش ب هاست و وی ب أد کرد. عز

ِت واقعی باشد باید مؤمن واقعی هر کس خواهاست و  هو مؤمنان داد ج پیامبرش
 
ان عز

 باشد.

ار -12
 
 جب

 فرمایند:می أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ  .[15]ارشحل:  ﴾ۡۡلَبذاحۡرُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسذ

  ،او فرمانروا»
 
، محافظ و مراقب، هت بخشندیو امن هندهدامانو  ب و نقصیعیب، همنز

 .«است مندهوکبزرگوار و شو  هریقدرتمند چ
ار
 
ط و سیطر ؛یعنی (1)جب

 
ید ۀخداوند با تسل دارد و ا را از فساد باز میها، آنههخود بر آفر

ستی و در مورد هاین عمل برای جمادات در پرتو قوانین و سنن  هکند البتاصالح می

یعی انجام میهدارند در پرتو امر و ن هانسان و جن بنابر اختیاری ک گیرد. و ی و قوانین تشر

 ه
 
 هکسی یارای مقابل هشود کبا قدرت نیز اطالق می همعنای اعماِل اراد هار بمچنین جب

 با آن را ندارد.

دیگران  هگر باشد و بباید اصالح هکند کمؤمن القا می هاین نام نیک، بینشی را ب

ی اگر خود فاید هفاید
 
یاد داشت هبرساند حت باشد( و تأثیرگزار باشد ولی تأثیر  هنبیند )ایثار ز

ت هباشند و این شخص ج هتأثیر منفی نپذیرد( و مردم وی را قبول داشت هرد )البتنپذی

                                                           

ار (1)
 
یش «جابر» همبالغ هصیغ جب  »آن  هو ر

 
ر
 
ب
 
معنای اصالح چیزی و نابود کردن فساد با  هب «ج

بران اطالق می هترمیم استخوان شکست هعملی ک هحالتی از چیرگی است. و ب
ُ
 شود. کند ج
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یی هدتهاین مقام باید مجا هرسیدن ب یعت کسب کند تا الگو یاد در پرتو شر ا و تجارب ز

 و بانفوذ گردد. راستین

ر-11 ِ

 
تکب
ُ
 م

 :فرمایندمی أخداوند

وُس ٱ لَۡملُِك ٱ﴿ َلَٰمُ ٱ ۡلُقدُّ ُ ٱ ۡۡلَبذاحۡرُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ لُۡمَهۡيِمنُ ٱ لُۡمۡؤِمنُ ٱ لسذ ِ  .[15]ارشحل:  ﴾لُۡمَتَكب 

  ،او فرمانروا»
 
، محافظ و مراقب، هت بخشندیو امن هندهدامانو  ب و نقصیعیب، همنز

 .«است واالمقام و فرازمند و مندهوکبزرگوار و ش، هریقدرتمند چ
ر یعنی؛ خداوند

 
تمام  های کهگون هایت واالمقام و فرازمند است بهنتا بی أمتکب

ینش در برابرش حقیر می کند بدون  هر فعلی را ارادهاوست و  ۀچیز در سیطر همهباشند و آفر

 د.هدایت کمال و جمال انجام میهزحمت در ن

ِصف بای نمیهیچ بنده
 
 هاین اسم کند ولی مؤمن باید نسبت ب هتواند خود را مت

ر باشد؛ بدین معنا ککافران و دنی ِ

 
رنش نکند و تسلیم آن ها متکب

ُ
ار ک
 
ا نگردد و هدر برابر کف

یب دنیا را هتن هن هنکند و خود را آنقدر بزرگ ببیند ک هکیان تکافران و مشرک هب ا فر

یند؛ چرا  هنخورد بلک نظرش باشد و آخرت را بر دنیا برگز
 
فقط و فقط رضای خداوند مد

و در اصل  ا استیدن یر زندگیزودگذر و فناپذ است، متاع هشد هداد انسان هب هنچآ هک

 یر طوفان است. ولیدر مس یبر سطح آب، و غبار یدر برابر باد، حباب یاهان، شعلهج برِق 

 هکاست  یسانک یدارتر برایتر و پاهاست ب أنزد خدا هک یبها و مواهاز پاداش هآنچ

 .باشند هردکل کباشند و بر پروردگارشان تو همان آوردیا

 خاِلق -10

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿  .[17]ارشحل:  ﴾ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّللذ

اح  هکاست  یاو خداوند»
 
 .«است یستهطر

ینند یی از قبل بوجود هچیز را بدون وجود  همه های است کهخاِلق آفر لگو
ُ
دل و ا

ُ
یچ م

ینشش نوآوری و ابتکار دارد  هآورد ت و اهو و در آفر
 
داف خلقتش در هر چیز را بنا بر ظرفی

ین شیوهب ید ۀتر  است. هممکن آفر

ینِش ج  هانسان ن هو شگرفی وجود دارد ک هستی و انسان، قوانین پیچیدهان هدر آفر

یدا هناپذیرش را بزرگی و عظمت وصف هبرد بلکستی پی میهوجود خالق  ها بهتن و
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احی شگرف و برناممی
 
یزی و انسجام و محاسبات دقیِق خالق یکتا هسازد. انسان در طر ر

ینند هیابد کدرمی و تصادفی بوجود  هودهعظمتی دارد و بیبزرگ و با ۀاین نظم و نظام، آفر

یدهچیز در ب همهاند و هنیامد ین حالت ممکن آفر ینش در قبض هشد هتر قدرت و  ۀو آفر

 اوست. ۀاراد

اِرئ-12
 
 ب

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿  .[17]ارشحل:  ﴾ۡۡلَاحۡرِئُ ٱ ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّللذ

اح  هکاست  یاو خداوند»
 
 .«است یستیان از نهدگار جیآفر و یستهطر

اِرئ
 
ینش خود ب أخداوند همعنای آن است ک هب (1)ب ین و دقیقهدر آفر ین و تر تر

بردی یفکار ین و ظر ین مواد و مصالح را بکار میتر ر نقص و عیبی بدور هاز  هبرد کتر

 باشند.می

ستی و هان هدر ساختار ج أیابیم خداونددر دقت در صفِت باری تعالی درمی

ین و سالمموجودات آن ناب ین ترکیباتی را بکار بردتر انسان  ها بهتحقیقات در آن هک هتر

 هفتها نهآن ۀندهدایی در ساختار و مواد تشکیلها و عظمتهشگفتی هچ هماند کهفمی

ی میهری تعالی در است. با این وصف عظمت با
 
انسان آموزش  هگردد و بر چیزی متجل

جازی ب هب هد اگرچهدمی
 
رء مشغول است، باید وی نیز در عمل خود  هطور م

 
خلق و ب

ین مواد را در سازهب ین ساختار و برتر ای خود ههای خود بکار ببرد و در سازهها و ساختههتر

 و حیل
 
 و غش

 
 بکار نبرد. هغل

ر-11 ِ
 
و
 
ص
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱُهَو ﴿ حِۡرُ ٱ ۡۡلَاحۡرِئُ ٱ ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّللذ  .[17]ارشحل:  ﴾لُۡمَصو 

اح  هکاست  یاو خداوند»
 
ین ساختار و هبا ب یستیان از نهدگار جیآفر ،یستهطر صورتگر تر

ین شکل انهج  .«است با برتر

                                                           

اِرئ (1)
 
رء ب هاز ماد ب

 
رء ب هو از ماد هو جداکنند همعنای سازند هب

ُ
ا یافتن از چیزی هبودی و رهمعنای ب هب

 است.
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ر ب ِ
 
و
 
ص
ُ
یرگری است ک هم ینش را در ن همعنای تصو ایت هتمام ساختار و نظام آفر

یبایی و متناسب با ا یرگری است ک هندسی کردهداف خلقت طراحی و مهز  هاست. او تصو

بردی آن در بهستی و اهر چیزی را متناسب با تمام هاشکال و ساختار  ین و هداف کار تر

ین وج یباتر ید هز ینش  هاست. ب هممکن آفر سر و سامان و طور مثال انسان را بعد از آفر

است و وی را در تمامی  هکرد و متناسب االعضاء همعتدل القامو بعد  هنظم و نظام داد

ین و عالیهدوران از جنین تا سالخوردگی را در ب ین شکل ممکن آراستتر  است. هتر

ینش خود را بدون  أخداوند یی )خلق(، با بهآفر لگو
ُ
ین موادهیچ ا رء( و  تر

 
و مصالح )ب

یبایی و تناسب با اهدر ن یدهایت ز یر( آفر بردیش )تصو است و این اوصاف حاکی  هداف کار

وجود انسان را مملو از شعف، خشوع و  هنمایند کناپذیر و نامحدود میاز عظمت وصف

 نمایند.ذوق می

ید هب هانسان مؤمن در نگا یبایی راهکمال تناسب و ن أای خداوندههآفر در  ایت ز

یباشناسی و  هرساند بلکشعف می ها وی را بهتن هن هیابد کمی  ز
 
بنابر حس

یبادوستی ک یبا نگ هسعی دارد ک هکرد هادینهدر وجودش ن أخداوند هز یبا  هز دارد، ز

یبا ببیند تا ب  آرامش برسد. هبسازد و ز

ار -15
 
 غف

 فرمایند:می أخداوند

ََل ﴿
َ
َٰرُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ ُهوَ  أ  .[5]ازلرم:  ﴾ۡلَغفذ

 .«است هآمرزندار مقتدر و یان! خدا بسه»
ار
 
ار هو پوشانند هبسیار آمرزند هیعنی؛ کسی ک (1)غف

 
ان را ها گناهتن هن أاست. غف

کند تا یادش او را آزار ن و روان انسان پاک میهان را از زندگی، ذهآثار گنا هبخشد بلکمی

ار بودن هند
 
ی با احراز هر گناه هاِن بندگانش است کهبنا بر کثرت گنا أخداوندد. غف

ار بودنش  أگردد و خداوندمی أشرایطی، مشمول مغفرت خداوند
 
در راستای غف

 برد.از بین میآن را  و آثار پوشاندات انسان را میهبسیاری از اشتبا

بارک بند
ُ
دار بندگی قرار می همیشهرا  هاین نام م

 
اساس بندگی  هکد؛ چرا هددر م

ف ازآن انسان با استغفار ب
 
گردد پس مسیر بندگی برمی هاطاعت است و در صورت تخل

                                                           

ار (1)
 
 ب غف

 
ر
 
ف
 
 هشد هچیز پوشانید های کهگون همعنای پوشانیدن و از نظر دور داشتن است. ب هاز غ

 چنین چیزی برایش مطرح نبود
ً
یی طرف اصال  مطرح نیست و گو

ً
   .است هاصال
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بیاندازد و شکرگزار این  أخود را در آغوش مغفرت خداوند همیشهبر انسان واجب است 

ل گذشت و بخشش و عفو باشد ها أبندگاِن خدا هباشد و نسبت ب أرحمت خداوند

 ا را بپوشاند و گذشت نماید.های آنهات و خطاهو اشتبا

11-  
 
 ّ ارهق

 فرمایند:می أخداوند

ِ  ۡلَقاهِرُ ٱَوُهَو ﴿  .[18]األاعنم:  ﴾فَۡوَق ِعَبادِه

 کخداوند بر بندگان خود »
ً
 .«است هریچغالب و امال

ط چیزی بر چیزی و از معنای  هر یعنی؛ چیرهق
 
خوار و ذلیل کردن  «رهق»شدن و تسل

ط و چیر هّ ار بهشود. قور نیز استنباط میهمق
 
باشد. می همعنای بسیار مسل

ان ه)مؤمن و کافر( و ج اهانساندارد بر تمامی  هیبت و عظمتی کهبا قدرت و  أخداوند

ط دارد و  هستی سیطره
 
خواست و  هر آنچهاش وجود ندارد و هیچ مانعی بر تحقق ارادهو تسل

بون میهّ ار در مواردی مقهگردد. قطور کامل اجرا می هباشد بقانون وی  -ور را خوار و ز

ت است و ذلیل نمی ۀواسط همؤمن ب هکند. البت
 
 ۀگردد ولی از جنبایمانش دارای عز

یردسِت خدا بودن و سیطر طش بر وی این معنا بر وی نیز مطرح خوا هز
 
 د بود.هو تسل

یبا ا ِ انسان مؤمن از این صفِت ز
 
خود را در حالتی قرار  همیشهوی باید  هین است کحظ

ط آن هد کهد
 
ط گردد تا مبادا تسل

 
ا موجب ضرر، فساد، هبر دشمنان درون و بیرون خود مسل

از  أمچنین این صفت نمادی راستین از پشتیبانی خداوندهالکت و انحراف وی گردد. ه
ی بخش مظلومان است؛ چرا ک

 
ط بر کافرا أخداوند همؤمنان و تسل

  
ن و ظالمان مسل

 گرداند.کند و ظالمان را زبون میشک از مؤمنان دفاع میاست و بی

 ّ ابهو -17

 فرمایند:می أخداوند

نَت ﴿
َ
نَك حۡرَۡۡحًَة  إِنذَك أ ُ اُب ٱحَۡربذَنا ََل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن دلذ  ﴾٨لۡوَهذ

 .[8]آل رمعان: 

نمود هما را ر هک( منحرف مگردان بعد از آن و ایمان حق هما را )از را یاهپروردگارا! دل»

 .«تو یشگر توئیگمان بخشاین. بکما عطاء  هب ی، و از جانب خود رحمتیاهنمود
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بدون عوض و  أّ ابهمعنای بسیار بخشایشگر و باسخاوت است. و هّ اب بهو

ر چیزی نظر ه هّ اب بهکند. وا را برطرف میهبخشد و نیازداشت میدرخواست و چشم

ایت ها را در نهو تمام نیاز هر موجودی را در برگرفتهرحمت دارد و سخاوت و بخشِش وی 

 هبخشد. و از آنجائیکمی هّ اب بدون سبب و وسیلهکند. وسخاوت و لطف برطرف می

ر ه هو ب ندیآفرید مهبخوا هرچه پس ن از آن خدا استیو زم اهآسمانت یمکت و حاکیمال

 هکند اگرچمند میهرهایش بهبتهر چیزی را از موهر کس و هد هبخوا هر مقدار کهمیزان و 

 ا استوار است.هانتعطایش بر حکمت و رأفت و لطف بی

د در پرتو این صفت درمی
 
ا و ههّ اب خواستهفقط و فقط باید از و هیابد کانسان موح

ّ اب را در عطا و بخشش هیچ غیر خدایی قدرت و توانایی و علم وهد و هایش را بخواهنیاز

داند و ّ اب میهایش را فقط وهنیاز ۀو منبع و سرچشم هگاها تکیهندارد، پس مؤمن تن

ی اسباب را وسیل
 
 ّ اب میهایی برای عطای وههحت

 
  هاصلی وی ب هداند و توج

ُ 
رب

داند پس باید شکرگزار وی اب میّ  هدارد از و هرا ک هباشد. و وی تمام آنچالأسباب می

صورت عارضی چیزی را داراست باید صاحب فضل و بخشش  هب هباشد و در صورتیک

 تلألؤ درآید. هباشد تا درخشش این صفت در وجودش ب

اق -18
 
 رز

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنذ ﴿ زذاُق ٱُهَو  ّللذ  .[58ت: ای]اذلار ﴾٥٨لَۡمتِيُ ٱ لُۡقوذةِ ٱُذو  لرذ

 .«رومند است و بسیرسان و صاحب قدرت و نیا خدا روزهتن»
اق یعنی؛ بسیار روزی

 
اق تنهندهرسان و رزق درز

 
ستی هان هدر ج هندهدا رزق و روزیه. رز

یدهرزق و روزی را بر اساس نیاز هاست. اوست ک د. هدبندگان و موجودات می هو ب ها آفر

اق، د
 
ی و معنوی، ظا ۀندهرز

 
اق بری و باطنی در دنیا و عقبی میهرزق ماد

 
مؤمنان و  هباشد. رز

یژ اق عطا می هموحدان در دنیا و عقبی رزق فراوان، پاک، واال، خاص و و
 
 یرا برا یروزکند. رز

 در ا. گرداندیم مکا تنگ و یو فراخ  هد گستردهخود بخوا هکس کر ه
ً
ش هاکش و ین افزایواقعا

 هم یاههننشا نعمت
 
ب هکنیا و مؤمنان است یبرا یم

 
االسباب را مواظب باشند مسب

 .اسباب چشم ندوزند ها بهنند و تنکفراموش ن

ت 
 
 هداند و در صورتیکرا رازق می أخداوند همیشهمؤمن در راستای توحید رازقی

-کند بی هد و یا در کسب روزی فقط بر اسباب تکیهباطل را بر حق بخاطر رزقش ترجیح د

ت ب
 
ل بر  هشرک شد هب هو آلود هرفت ههبیرا هشک در توحید رازقی

 
است. مؤمن با توک
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خاذ اسباب ب
 
پردازد و میزان آن باشد، میاز تکالیف وی می هآوری رزق کجمع هخدا و ات

وی رسد شکرگزار و راضی است. مؤمن با کسب روزی  هب هر آنچهدست وی نیست و بر 

ی یابد و هرهز از آن بحالل سعی دارد دیگران را نی
 
رگز همند کند تا این صفت در وی تجل

 کند.دیگران را از رزق و حق خود محروم نمی

اح -11
 
ت
 
 ف

 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ بأ:  ﴾٢٦ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَفتذاحُ ٱوَُهَو  ۡۡلَق ِ ٱقُۡل ََيَۡمُع بَۡيَنَنا حَۡربَُّنا ُثمذ َيۡفَتُح بَۡيَنَنا ب  .[16]س 

 یحق داور هان ما بیآورد و سپس در میز( گرد میبگو: پروردگارمان ما را )در روز رستاخ»

 .«ما و شما( است یاهارک)از  ها او داور آگاهند. تنکیم
اح
 
احهو یعنی؛ بسیار گشایند همبالغ هصیغ فت

 
ر مشکل و هصاحب کلید  أ. فت

اح گرناراحتی و نیازی می
 
ی و معنوی و در ایههباشد. فت

 
بانی و توفیق و های رحمت و مهماد ر

با نصرت خود مؤمنان و دعوتگران را بر  هکند. خداونِد ناصر بعد از اینکام را باز میهال

اح وارد میدان می
 
شود و با وجود مشکالت متعددی مخالفانشان پیروز گرداند با صفت فت

احش حاصل میا فتح و گشایهداعیان در پیش رو دارند برای آن هک
 
 أکند. فت

 است. هحق از باطل است و داوری دادگر و قاضی بس آگا ۀجداکنند

اح بودن خداوند
 
ا فقط هکلید خزائن و حل مشکالت و نیاز هآموزد کمی أمؤمن از فت

 هایش فقط باید متوجهر دری از مشکالت و نیازهباشد و برای باز کردن در دست خداوند می

اح باشد و 
 
خداوند دری را باز کند کسی یارای  همؤمن یقین دارد در صورتیکمچنین هفت

وی ببندد کسی را یارای باز کردن نیست پس ضرر و نفع را  هبستنش را ندارد و دری ک

ل کلید هداند و یقین دارد کفقط از جانب وی می
 
ای حل هایمان، تقوا، دعا و توک

اح بودن بیاممشکالت می
 
گشای مشکالت خود و هگر هوزد کباشند. و انسان باید از فت

یست ک همردم باشد. مؤمن یقین دارد ک اح داور و قاضی دادگر
 
کند و رگز ظلم نمیه هفت

 قلِب مظلومان است. ۀندهگذارد و این آرامش دجواب نمیظلِم ظالمان را بی

 علیم-02

 فرمایند:می أخداوند

 .[08]المنل:  ﴾ۡلَعلِيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱَوُهَو ﴿

 .«و دانا است هو توانا و آگا هریو او بس چ»
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 آگا هعلیم یعنی؛ بس آگا
ً
و دانا است و علمش مثل بشر اکتسابی  هو دانا. علیم ذاتا

ینش نهی و نامحدود است و بر هنیست و علمش نامتنا ایت علم هر چیزی قبل و بعد آفر

 أان بودن و... علم خداوندهمانند زمان، مکان، پنیچ چیزی هرا بدون کم و کاست دارد. و 
 أیابد و فراموشی بر خداش نمیهرگز کاهکند و علم خداوند را محدود و ناقص نمی

، دائمی و دقیق و های عالمانهستی کنترل و احاطهگردد. علیم بر انسان و عارض نمی

علم کامل و تام دارد و و  هاحاط ه، حال و آیندهبر گذشت های کهگونهدارد ب هجانبهمه

ا در هد آنیلکب و یغ یاههنیگنجو »وجود ندارد.  أی ویهیچ نقص و عیبی بر علم و آگاه

 ها است آگایو در کیدر خش هست. و خداوند از آنچین ها آگاهجز او از آن یسکدست خدا است و 

 یاهچ دانیهاست. و  از آن خبردار هکن یافتد مگر ای( فرو نمیو درخت یهای)از گ یچ برگیهاست. و 

یکی در )خدا از آن  هکن یفرو افتد، مگر ا هکست ین کیا خشیز تر و یچچیهن، و ی)درون( زم یاهتار

ار کآش یدانا»و  [51]األاعنم: «دا است و( در لوح محفوظ ضبط و ثبت استی، و در علم خدا پهآگا

 هکاست  یائهزیچ همهاز  هآگاسان است. او یک هندیو حال و آ هار او گذشتکان است )و در هو پن

 و ابصار، هن
 
 .[05]األاعنم:  «ار است(هل و نیت در لیا قابل رؤیان از حواس

یچ چیز بر وی هاست و  هگفتار و پندار و کردار او آگا ۀمهعلیم بر  همؤمن یقین دارد ک

یافتمواظب اعمال خود می همیشهمخفی نیست پس  و  هباشد. انسان ارزش علم را در

 هب هلطف وی است ک هاز جانِب علیم و ب هاز علم نصیبش شد هآنچ هد کدانمی

صحیح از  ۀدارد در گسترش آن و استفاد هنسبت علم وی بس اندک است. و وی وظیف

یافتههآن تالش نماید. مؤمن از آموز علم باعث خشوع و خضوع در  هک های علیم در

در فکر  هپیوست انسان هبخشد کانسان می هشود و حیا و بصیرتی بمی أبرابر خداوند

ین راد بود. تقوا و بندگی اساسیهآخرت خوا  باشد.ِّ کسب این علم میهتر

 قابض-12

 فرمایند:می أخداوند

ُ َوٱ﴿ ُط ِإَوَۡلۡهِ تُرَۡجُعونَ  ّللذ ُ
 .[175]ارقبلة:  ﴾َيۡقبُِض َويَۡبص 

 .«دیشویم هاو بازگرداند یسو هسازد و بیم هبندگان را( محدود و گسترد یو خداوند )روز»
زَّاُق »اند: هفرمود ج هرسول الل ُر الَْقابُِض ابْلَاِسُط الرَّ َ ُهَو الُْمَسعِّ خداوند است » 1«إِنَّ اّللَّ

مهج»آتش افروز  هک
 
 .«است هندهدو رزق هندهد، گسترشه، محدودکنند«ن

                                                           
 (.1211( / ترمذی )ش2152( / ابوداود )ش10511احمد، المسند )ش )صحیح(: -1
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یش  یعنی؛ قبض کردن، گرفتن، جمع کردن و ب ۀقابض از ر
 
ض
 
ب
 
بنا  أم فشردن. قابضهق

نن خود قبض می
ُ
ر هکند و قبض و بسط بر قدرت و علم و از روی حکمت و بر مبنای قوانین و س

 ۀاوست. قابض با جنب ۀدر اراد های پرندگان و غیره، نور، بالها، رزق، سایهچیزی مانند دل

برای  ÷د گرفتن از فرزندان آدمهمثبت مانند: تع ۀبکند. جنمثبت و منفی قبض می

مچون ها هپیمان هّ د بودن بهی و متعهبندگی و قبض پیمان از انسان برای اجرای احکام ال

یی و قرارداد منفی مانند: قبض کردن  ۀو...، جنب ها، دادن زکات و صدقهپیوند زناشو

، ه، صاعقاهسختیقحطی،  هان بکاران و مشرکین و نافرمانان با عذاب و گرفتار کردنشهگنا

 آور و....مگین و عذابهطور س هطوفان، قبض روح ب

گیرد. پس سعی دارد در قرار می أبکند در برابر قابض هر عملی کهداند مؤمن می

 هگنا هب هداری جسم و نفس خود آنقدر دقیق باشد تا آلودهحیات دنیوی در قبض و نگ

 هنسبت ب همیشهداند و قابض می ۀقدرت و اراد ۀچیز را در قبض همهنگردد. مؤمن 

مید است؛ بیم از اینک
ُ
و عذاب شود و  اهنعمت نافرمانیش موجب قبض هقابض در بیم و ا

مید بر اینک
ُ
 همؤمن ب همچنین از آنجائیکها را از زندگیش بردارد. ها و تنگناهقبض ها

کند و صبر میای وی هیقین دارد پس بر امتحانات و قبض أحکمت قبض خداوند

بان و عمل ابراز می هراضیتش را ب  دارد.تقدیرش با ز

 باِسط -00

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَولَۡو بََسَط ﴿ ِۡزَق ٱ ّللذ ِ  لر  ۡرِض ٱَۡلََغۡوا  ِِف  ۦلِعَِبادِه
َ
ُِل بَِقَدحۡر   ۡل ا َوَلَِٰكن ُيزَن  ]اوشلرى:  ﴾يََشا ءُ  مذ

10]. 

 در زم دهو گسترش د هتوسع بندگانش ۀمه یرا برا یخداوند رزق و روزاگر »
ً
 یشکن سریقطعا

 .«رساندیرا م ید روزهخوایخود م هک هنند، و لذا بدان اندازکیم
کسانی  هب أخداوند هک همانگونه. هکنندهو عرض هندهدباسط یعنی؛ گسترش

 هافرادی ک هت، بستند قابض اسهمستحِق قبض و عذاب و ناراحتی و تنگنا  هک

ی و گشایش را دارند باسط است. بسط و گسترش و پخش 
 
ر هاستحقاق بسط و ثواب و راحت

د بنا هخواداند و میخود می هر آنگونهقدرِت باسط است. باسط  ۀستی در قبضهچیزی در 

-ا، عدالت، علم، قدرت و... را میهگستراند. حیات، مرگ، رزق، بادبر حکمت و رأفت می

شکند و فراخی و گشایش و آرامش و نعمت را بعد از تنگی و ا را میه. باسط قبضگستراند
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کند پس بدون بسِط خداوند زندگی و حیات در دنیا می هسختی و ناراحتی و نقمت عرض

 و عقبی ناممکن، ناگوار و نارواست.

 ها و اسباب تکیهرگز بر غیرخداهگردد و باسط می ها فقط متوجهمؤمن برای رفع قبض

ا هو نیاز اهسختیو رفع  اهنعمت برد ولی بسط و گسترشاسباب را بکار می هکند اگرچنمی

یهداند. و وی نیز را فقط از باسط می
 
خیر و احسان و  ۀو گستراند هگامچون باسط تجل

یی، گشادعدالت و رأفت و نرم یی است. مؤمن وظیفهدستی و گشادهخو داند خود می ۀرو

 ان باشد.هبر تمام ج ها و قوانین اسالمی و حاکمیت اللهارزش ۀندهدهتوسع

 خاِفض -02

َخافَِضة   ٢لَۡيَس لِوَۡقَعتَِها ََكذِبَةٌ  ١لَۡواقَِعةُ ٱإَِذا َوَقَعِت ﴿فرمایند: می أخداوند
افَِعةٌ  :  ﴾٣حۡرذ

 

 .[5-1]اولاقعة

پا شود.یم قیعظ ی) هواقع هک ینگامه» ست. یب نیذکت یو جا یدادن آن قطع رخ امت( بر

 .«بردیباال م «را یهگرو»آورد و ین میپائ «را یهگرو»
یش  یعنی؛ پایین کشیدن و کم کردن و نرمی و تواضع. خاِفض ۀخاِفض از ر

 
ض
 
ف
 
با  أخ
ری ک

 
ت و تکب

 
پیشهدارد  هعز ر و دروغگو و  هر انسان سرکش و کفر

 
و مغرور و متکب

دی را می
 
عبرت  ۀکشد و ذلیل و مایا را در دنیا از مقامشان پایین میهآنشکند و متمر

د از هر کس را بخواهگرداند. خاِفض کند و در آخرت حقیر و مستحق عذاب میمی

فِض خافض را هیچ قدرت، هکشد. ش پایین میهجایگا
 
یبت و شوکتی یارای برابری با خ

 ندارد.

بیند و در برابر ل و متواضع میخود را حقیر و ذلی همیشه أمؤمن در برابر خاِفض

بان و متواضع و راستگو است. مؤمن بالهبندگاِن خاِفض م ت های تواضع و مهر
 
بانی و محب ر

ت را بر والدینش و مؤمنان می
 
سعی دارد مصادیق شرک و  همیشهگستراند و و مود

یر ِبِکشد و نابود کند. مؤمن از اینک هبدعت و خرافات و باطل را ب نزد مقامش در  هز

ل یابد 
 
نفسش را خوار و سر تسلیم بر آستان قدس  همیشهراسناک است پس هخاِفض تنز

 شدگان است.معنای واقعی از تسلیم هگذارد و بو قوانین وی می

 راِفع -01

 فرمایند:می أخداوند

حَۡرَجَٰتِ ٱحَۡرفِيُع ﴿  .[15]اغرف:  ﴾ۡلَعۡرِش ٱُذو  دلذ
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 .«است یهماالت باال و تخت فرماندکمقامات واال و  یخدا دارا»
مستحق  هکسانی ک هب أخداوند هک همانگونه. هندهو ارزش د هرافع یعنی؛ باالبرند

را  هاستحقاق ترفیع درج هکسانی ک هپایین آمدن از منزلتشان را دارند خافض است، ب

 مال و اوصاف جاللکدرجات  ،صاحب مقامات باال و مراتب واالدارند رافع است. رافع 

باشد و درجات و مراتب بندگانش را از روی رأفت و رحمت و با حساب و کتاب باال می

باشد تا ایمان ی این تغییر درجات و مقام بخاطر حکمت و امتحان و اختبار میهبرد و گامی

پاداشتن هر چیزی هشود. برافراشتن و برخاستن  هسنجید هبند بدون  اهآسمانمچون بر

 ستون فقط در توانایی و قدرت رافع است.

ست و درجهدساالری رفعت میهشایست هحق و ب هعدالت و ب هراِفع ب
ُ
 هد و مقام و پ

بدستان باید می حق خود  هو ب هر کس را در مقام شایستهبخشد پس حاکم اسالمی و کار

انحطاط و فساد  هاسالمی را ب هی جامعهعدم رعایت این قانون ال هبگمارند؛ چرا ک

ستی را هخود  هستند بلکهی ها پایبند این قانون الهتن هکشاند. مؤمنان نمی
ُ
رگز مقام و پ

باشند ل علم میها همؤمنانی ک هب أآن نیستند. رافع ۀشایست هپذیرند کنمی

در پی باالبردن ایمان و علم خود است تا  همیشهبخشد پس مؤمن درجات بزرگ می

ین درجهب هن دارد کرفعت یابد. مؤمن یقی ین و برتر ستی ک هتر
ُ
تواند در دنیا می هو پ

دین و خلِق  هباشد تا کامیاب و خوشبخت و آرام گردد، مقاِم بندگی و خدمت ب هداشت

در این مقام را دارد و نسبت  هاز رافع درخواست ترفیع درج همیشهخداست و بدین خاطر 

یص می هب و مقامش را در  هاین حالت، ترفیع درج وی در ۀترفیع درج هباشد؛ چرا کآن حر

رساند و اوج می هو عمل صالح ب هانسان را با گفتار پاکیز أآورد. رافعبار می هآخرت ب

ت و قدرت را نصیب وی می
 
 گرداند.مقام واالی عز

05-  
 
ِعز
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ۖٓ بَِيِدَك ﴿  .[16]آل رمعان:  ﴾ۡۡلَرۡيُ ٱَوتُعِزُّ َمن تََشا ُء َوتُِذلُّ َمن تََشا ُء

ت و قدرت م یهس را بخواکر هو »
 
در دست  ی، خوبیداریخوار م یهس را بخواکرهو  یهدیعز

 .«تو است
 یعنی؛ بخشند

 
ِعز
ُ
بلندی و ش ۀم  هالل هرت و کرامت. از آنجائیکهعزت و قدرت و سر

یز است و  یچ عاملی دخالتی در کارش ندارد پس وی هشود و کند آن می هاراد هر آنچهعز

ت
 
تش را و قدرت هندهدفقط عز

 
یز است و وی عز ت و قدرت فقط از آِن عز

 
بخش است. عز
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 و مؤمنین می ج شامل پیامبر
 
ِعز
ُ
ت أکند. م

 
پیروانش در دنیا و عقبی  هش ببخعز

-باشد، در دنیا با محافظت، نصرت، سرافرازی، آرامش، قدرت و... و در عقبی با پاکمی

تمند و شرافتمند هب هان، دیدار پروردگار، ورود بهکردن گنا
 
یز و عز شت و... مؤمنان را عز

 کند.می

ت و قدرِت فناناپذیر و جاودان
 
. مؤمن این است هانسان بود ۀگمشد همیشه هعز

  ۀگمشد
 
ِعز
ُ
آن فقط در پرتو ایمان  هداند دست یافتن بد و میهخوامی أخود را فقط از م

یز است؛ نیاز میا بیهپذیر است و این وی را از غیر خداو عمل صالح امکان کند. مؤمن عز

یرا  ت بندگی و مسیر و برنامهز
 
ی یی وی را از محور ط وی خارج نمیهال ۀیچ نیرو

 
 کند و تسل

ت طاغوتیان ن
 
ت و هنشان هباشد بلکذلت وی نمی ۀا مایهتن هآزار و اذی

 
ای از عز

یرا آن ی  ها با شکنجهبلندمرتبگی وی است؛ ز
 
و محروم کردن وی از مال و مقام دنیوی و حت

ط می
 
 در  هشوند و از آنجائیککشتنش فقط بر مال و جسمش مسل

 
ِعز
ُ
یِز م وی با عز

 هارتباط است و آن
 
ت قرار دارد و ا بر شخصی

 
ط نیستند پس در اوج عز

 
ت ایمانی وی مسل

ی ن
 
ط ماد

 
ین حقارت را در او ایجاد هتن هبدین خاطر ظلم و تسل ین ضعف و کمتر ا کمتر

کند و اگر تر میتر و راسخخدا محکم هوی را در را ۀعزم و فنای مخلصان هکند بلکنمی

 »چنین نباشد حق اسم 
 
ِعز
ُ
 است. هرا بجا نیاورد «م

تمند  هاز آنجائک
 
ت آثار فردی، اجتماعی و سیاسی دارد، مؤمن سعی دارد عز

 
عز

یت می ت را در فرزندانش تقو
 
ِ عز

 
کند و مؤمنان در روابط اجتماعی زندگی کند و حس

ت همیشه
 
ای اسالمی در هها و احزاب و گروهکنند. و دولتمی هبخش استفاداز الفاظ عز

ت و 
 
کنند تا مبادا دشمنان و کرامت یکدیگر را حفظ میروابط سیاسی با یکدیگر عز

 کنند. هطاغوتیان از آن سوء استفاد

01-  
 
ِذل
ُ
 م

 است،  هخداوند نسبت ب هک همانگونهکند فوق ابراز می ۀآی
 
ِعز
ُ
دان م

 
مؤمنان و موح

پیچی کنند و را هکسانی ک هب ایند و از مسیر ِّ شرک و بدعت را بپیمهاز فرامین وی سر

 می
 
ِذل
ُ
 کسانی را کبندگی خارج گردند م

 
ِذل
ُ
کنند خواری و کار زشت می هباشد. م

ا را از ذاللِت هتواند آنیچ چیز نمیهکند و دنیا و آخرت نصیبشان می حقارت و ذلیلی در

 از روی حکمت و دانش و عدالت و با فراهدنیوی و عذاب أخروی نجات د
 
ِذل
ُ
م شدن هد. م

ت می اسباب
 
ت توسط شخص ذل

 
کردنش عین عدالت شد، پس ذلیلو مسببات ذل

 است.
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کند تا خداوند وی را ذلیل نکند. وای نفس، آن را ذلیل میهمؤمن با پیروی نکردن از 

یفت یب نخوردن از شیطان و شیطاناهنعمت هنشدن ب همؤمن با فر -ی زودگذر دنیا و فر

-دوستی نمی هرگز کافران را بجای مؤمنان بهمچنین هیابد و صفتان از ذاللت نجات می

ِت وی می ۀا مایهدوستی آن هگیرد؛ چرا ک
 
ای ههو شدائد و فتن اهسختیگردد. و در برابر ذل

 »ندای  همیشهشود و زندگی ذلیل نمی
 
ِعز
ُ
د تا سرافراز و کامیاب گردد. هدمی سر «یا م

ت )ایمان و عمل صالح( دور نمی
 
ر قدم دور شدن ه هکند؛ چرا کمؤمن خود را از منابع عز

 .(1)باشدالکت میهسوی ذاللت و خواری و تنگدستی و  ها گامی بهاز آن

 سمیع-07

 فرمایند:می أخداوند

ۖٓ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ء  ِميعُ ٱ وَُهوَ  ََشۡ  .[11]اوشلرى:  ﴾ۡۡلَِصريُ ٱ لسذ

 .«نا استیست و او شنوا و بیمانند خدا نه یزیچ چیه»
                                                           

ذلیل کردِن بندگان بر مبنای عدالت، فضل، حکمت و مصلحت استوار است  هداشت ک هتوج باید( 1)

خداوند  هانسان مطرح است، پس این نمادی از خیر است و شر ب هو نسبت ب هو این نسبی بود

تو  هو ب»...شر از جانب تو نیست » «...والْشُّ  لسَ  إِیَلَك....»اند: هفرمود ج شود. پیامبرنمی هنسبت داد

ا از این  ه؛ چرا ک«...«شودنمی هنسبت داد
 
شر، قرار دادن چیزی در غیر جای خود است و خداوند مبر

شر و  ها و صفات خداوند ثابت است کهباشد و از نامباشد. خداوند إحسانش أزلی و أابدی میمی

ت و خیر و ر رحمهوی مظ هعذاب در ذات و صفات و أفعال و أسماء خداوند جایی ندارند؛ چرا ک

ا جدای از خدا هباشد و آنعدالت و حکمت است ولی شر از جانِب مخلوقات و مفعوالت وی می

یرا فعِل خداوند جدای از مفعوالِت بندگان میه  خیر است و ستند؛ ز
ً
باشد و فعل وی کامال

 بندگان قائم در خدای سبحان نیستند و جدای از وی می
 
شند. بامخلوقاتش خیر و شر دارند. پس شر

یدی؛ و در واقع ه ج پیامبر او  هافعال مانند عذاب و شر فقط با اراد همهم نفرمودند: تو شر را نیافر

ق افعال خداوند  همهکس و  همهگیرند و صورت می
 
وصف،  هستند. پس شر بهچیز اسبابی برای تحق

 شود.می همخلوقاتش نسبت داد هب هگردد بلکنمی هفعل و نام خدا اضاف

 .(2101و2100( / ترمذی )ش712( / ابوداود )ش1811و1818مسلم )ش صحیح(:ور: )حدیث مذک 

یند: برخی با دیدن بیماری یا مصیبت در شخصی می  از این  هومی که. مف«هخدا بد ند»گو

 هب هاین کار را نکند. با توج هشود کدعا می هی بد است کهندهخدا د هشود این است کبرداشت می

باشد ی بد نمیهندهو د هخداوند بدخوا هنامشروع است؛ چراک هگفتن این جملالذکر مطالب فوق

در چنین مواقعی أذکار مصیبت  هاست ک هباشد و شایستوی حرام می هپس نسبت بد دادن ب

یض ىبرا ( دعا1-01( و یا شفا یافتن )نک: )هزد مصیبت انسان ى( دعا15-00)نک: )  نگامه مر

 شود.  هعیادتش( خواند
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یاد. سمیع بودِن خداوندسمیع یعنی؛  پل ارتباطی  أدارای قدرت شنوایی بس ز

جا بدون کم و کاست و بدون  همها را در هصدا ۀمهاو  هانسان و پروردگارش است؛ چرا ک

ت و ب
 
باشد شنود. این صفت، منحصر در ذات باری تعالی میمزمان میهطور  همحدودی

چنین صفتی در شخصی یا چیزی وجود  هر کس قائل بهدر غیر خدا وجود ندارد و  هک

شنود؛ چرا حس و ابزار شنوایی می ه، بدون نیاز بأاست. سمیع هگردد دچار شرک شد

 همه، أر چیزی باطل و حرام است. سمیعه هش بهیچ کس نیست و تشبیهاو مانند  هک
ای درون انسان، همچون صداهای مختلف های مختلف و در حالتهنوع صدا را با فرکانس

مزمان و هطور  هرا ب هان و آشکار و غیرهای پنهصدای حرکات و تغییرات، صداا، هنجوا

ت می
 
 شنود.بدون تغییر و تبدیل و محدودی

ر هدر  هفقط و فقط اوست ک هداند کمؤمن در راستای سمیع بودن پروردگارش می

بانی و در هحالتی و با  مد و هفشنود و میر شکلی صدای او و دیگران را میهر جایی و در هر ز

بانش ب همیشها چنین صفت و توانایی را ندارند. مؤمن هرگز غیر خداه طور صحیح  هاز ز

 هکند تا سمیع، کالمی را از وی نشنود تا مورد بازخواستش قرار گیرد بلکمی هاستفاد

ید ککالمی را می گرفتن حس و  هسمیع بدان راضی و خشنود گردد. مؤمن با ودیع هگو

بدان امر  هت و حالتی کهدر جآن را  داند واوند، خود را مسؤول آن میابزار شنوایی از خد

 سخنان ۀمه ، شنیدنج : شنیدن کالم خداوند و پیامبرشهکند از جملمی هاستفاد هشد

و کالم و اصواِت  مچنین مؤمن از شنیدن موسیقیهو.... و  ندک یرویا پهن آنیوتریکاز ن تا

وی را از شنیدن پیام حق  هکند کایی نمیهشنیدن چیز کند و خود را مشغولیز میهحرام پر

 باز دارد.

 بصیر-08 

باشد. م میهادراک و ف ۀوی بینا و دارای قو هدارد ک هفوق اشار ۀدر آی أخداوند

رسانند و بدین غایت خود می هنظارت و کنترل را ب هستند کهشنیدن و دیدن دو حسی 

بر تمام  أاست. بصیر یعنی؛ خداوند هم بکار بردها را در کنار هآن أخاطر خداوند

ا را در هباشد و کنترل و نظارت آنگر میهطور کامل نظار هستی در آِن واحد بهجزئیات 

مچون نور هو چیزی  هوسیل هستی را در زمان واحد و بدون نیاز به ۀمه أاختیار دارد. بصیر

برای دیدن و کنترل  أند و در کنترل دارد. بصیربیایت ظرافت میهو بدون نقص و در ن

نه
ُ
برای  أبیند. بصیرِّ تمام اشیاء را با تمام جزئیات میهستی مانعی ندارد و وی ک
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ول هیچ موجودی نیست و یقین بر دیدنش وجود دارد ولی کیفیت آن مجهدیدن مانند 

 است.

حال در آشکار و  همه و در همیشهبیند و خود را خداوند وی را می همؤمن یقین دارد ک

بیند. بالأخص در برابر حکم پروردگاِر بینا، ان در کنترل و تحت نظارت باری تعالی میهن

یر نظر و حفاظت و رعایت خداوند می وار داند. مؤمن احسانصبور و شکیباست و خود را ز

خدا را »پیامبر عبارت است از:  ۀعبادت و زندگی مشغول است و احسان طبق فرمود هب

یی او را می هک هکنی ک آنچنان عبادت مؤمن  (1)«بیندبینی او تو را میبینی و اگر تو او را نمیگو

گر دارد و در پرتو هنفسش در برابر خداوند بینا و نظار ۀو مراقب هسعی در محاسب همیشه

گردد. درون و برون انسان بینا و بابصیرت می أبصیر بودن خداوند هایمان و یقین ب

بدان خشنود است و نبیند  أخدا هرا ک هچشمانش را در کنترل دارد تا ببیند آنچمؤمن 

 کند.خداوند را ناراضی می هرا ک هآنچ

ت خداوند را بدست می
 
آورد و در این حال خداوند در مؤمن با انجام فرائض و نوافل محب

ِ ...»فرمایند: حدیث قدسی می ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اَّلَّ
َ
ْي ُيبَِْصُ فَإَِذا أ ِ ُه اَّلَّ ى يَْسَمُع بِِه َوَبََصَ

شوم و دیدگانی باشم برایش گوش و قدرت شنوایی می هوی را دوست داشت هرگاهو » (2)«.بِِه.

 هکداند در صورتیو وی می .«..«تا حقایق اشیاء را بشنود و ببیند»با آن ببیند  هشوم کمی

ی کند خداوند
 
 ا و دیدگانش هبر گوش أتعد

ُ
سوی  هسقوط وی ب ۀزند و این نقطر میهم

حَۡرىَٰ ﴿یاد دارد:  هاین ندای پروردگار را ب همیشهالکت و عذاب است. مؤمن ه
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
]طة:  ﴾أ

ز یچ همهنا و شنوا است ! او یب هشگفتا او چو ندای درون و برون وی:  «بینمشنوم و میمی» [76

 .شنود!یز را میچهمهند و یبیرا م

م -01
 
ک
 
 ح

 فرمایند:می أخداوند

ۡاَكُم ﴿
َ
نَت أ

َ
 .[75]هود:  ﴾لَۡحَِٰكِميَ ٱَوأ

 .«یدادگران ِن یداوران و دادگرتر ِن یو تو داورتر»
م یعنی؛ قاضی و داور و جداکنند

 
ک
 
م بهح

 
ک
 
ین، عاِلمه. ح ین، برتر ین، تر ین، داناتر تر

یِن داوران است  ین و دادگرتر مطلق دارد و  ۀعلم و احاط چیز همهبر  هو از آنجائیکبزرگتر

                                                           
 .(121( / مسلم )ش52بخاری )ش حیح(:ص( )1)

 .(8752بزار )ش/ ( 217( / ابن حبان )ش1520بخاری )ش ( )صحیح(:2)
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ِّ هباشد قضاوتش عیِن عدالت است. در دادگاچیز در تیررٍس دید و بصیرت وی می همه

م 
 
ک
 
-دادرسی وی خارج نمی ۀیچ چیزی از دایرهیچ کس و هشود و یچکس مظلوم واقع نمیهح

ت اوست. هگردد. تمام 
 
کیچ کس نمیهستی در حاکمی

ُ
م را رد کند و در آن تواند ح

 
ک
 
ِم ح

یرا او حاِکم مطلق است و حکم وی تن ین و هدخالت کند و وی را بازخواست کند؛ ز اتر

ین و دقیقهعادالن ین و بزرگتر ین و نابتر ین حکمتر ین و نافذتر ر ه هباشد کا میهتر

 حکمی در برابرش پوچ است.

م قرار می هداشت اختالف هر آنچهمؤمنان در 
 
ک
 
ند و دستوراتش را هدباشند خداوند را ح

سر  «م!یردکم و اطاعت یدیشن»کنند و ندای اجرا می ج ای پیامبرشههدر قرآن و فرمود

ِت خدا ب هند؛ چرا کهدمی
 
می
 
ک
 
خدا و روز  هصالح انسان است و نمادی از ایمان ب هح

ین فرجام میهقیامت، و ب م او و  هد بود کهی نخوارگز راضهباشد. مؤمن تر
 
ک
 
غیِر خدا، ح

م و داور قرار میهدیگران باشد. مؤمن در چ
 
ک
 
رگز هد و هدارچوب اختیاراتش فقط خداوند را ح

ت غیر الل هتن ب
 
حکم خداوند پاداش و مزایای  هادن بهد و پس از سر نهدنمی هحاکمی

ت یقین دارد گردد. مؤمن در راستای توحیِد حآن، در دنیا و آخرت نصیبش می
 
اکمی

او و امثال او  ،است هردکخداوند نازل  هکند کم نکح یزیبرابر آن چ ر حکومتیهو  سکره

ت عادالنهباشند. مؤمنان در منجالِب کفر و ظلم و فسق میگمان یب
 
 ۀمچون حاکمی

 ند.هدوس را بر عدالت ترجیح نمیهوا و هکنند و حکم می هخدا، در بین خود عادالن

دل -22
 
 ع
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َ ٱإِنذ ﴿ ِ  ّللذ ُمُر ب
ۡ
يِٕ ذِي  ِۡلِۡاَسَٰنِ ٱوَ  لَۡعۡدلِ ٱيَأ

 .[10]الحنل:  ﴾لُۡقۡرَّبَٰ ٱِإَويَتا 

 .«دهدیان دستور میکنزد هز بخشش بی، و نیارکویک، و نیدادگر هخداوند ب»
ت و هیعنی؛ ذات خداوند در الو (1)عدل

 
بی بو ت و ر

 
ینش و فرمان( بر ی لق و أمر )آفر

 
در خ

ستی و هاست و در بین تمام  ه، توازن دادهنیازمند توازن بود هر آنچهمبنای عدل است و 

دل های مختلف بخشیدهتها توازنی دقیق و کامل از جهارتباط آن
 
، ساختار أاست. ع

یدها و جهانسان را متناسب و متعادل با نیاز ینش را آنهو ج هان آفر توازن و  هگونان آفر

دلهپذیرد و خللی نمی هک هتعادل داد
 
 اهانسان ۀمه أیچکدام بر دیگری طغیان ندارد. ع

تغییر و تبدیل را بر مبنای عدالت و  هرگونهد و هدِّ خودش قرار میهچیز را در جایگا همهو 

                                                           
دل یعنی؛ متوازن بودن و بعد متوازن کردن چیزی با چیز دیگر.( 1)

 
 ع
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چیز؛ بیماری و  همهکند. رگز توازِن عدالِت خداوند تغییر نمیهد و هدحکمت انجام می

ت و و نبودن سالمتی، غنا و فقر، داشتن و نداشتن، بودن
 
یبایی و زشتی، ذل یاد، ز ، کم و ز

یز و منفور بودن و...  ت، عز
 
دل هاست؛ چرا ک أبر مبنای عدالت خداوند همهعز

 
 همه أع

ص  یاههنگ و در اندازهماهو  هدیسنج ۀگون هز را بیچ
 
ید هقرار دادمتناسب و مشخ  هو آفر

انسان  هشوند. اگرچمی هِّ خود قرار دارند و قرار دادهکس در جایگا همهو  چیز همهاست و 

دل با صدور حکم م میه هعدالتی و ظلم و ستم برا با بی های عادالنهتوازن
 
زند ولی ع

و بازخواست و دادخواست در دنیا و عقبی عدالت الزم و مطلوب خود را  هایی و عادالنهن

 
 
 ستراند.گچیز می همهکس و  همهدر حق

ایمان و جان و نفس و مال و ناموس  هحال عادل است و ب همهو در  همیشهمؤمن 

ی و ظلم نمی
 
ی و هسعی در کسب آگا همیشهعادل باشد  هت اینکهکند و جدیگران تعد

 
 
ت و ر چیزی را کامل میهر کس و هدرایت دارد و در این راستا حق

 
پردازد. و در حکمی

رگز دشمنی با کسی یا قومی وی را از عدالت هد و هدعدالت حکم می هقضاوت خود ب

ینهد و برای آن هدعادل بودن سوق می هم بهکند. مؤمن دیگران را خارج نمی م هاد هو ج هز

ی اگرهدعدل می هادت بهش همیشهکند. مؤمن می
 
 و مادر و پدر ای خود انیز هب د حت

ت و مقام هبودن، دارای وجاباشد و شرایط و احوال شخص؛ دارا و ندار  شاوندانشیخو

عدالت حکم  هکند و برگز وی را از مسیر عدالت خارج نمیهاجتماعی باشد یا نباشد و... 

یشاوندانش عادل است و هد. مؤمن در بین هدادت میهو ش مسر و فرزندان و والدین و خو

بان و عمل به سوهدارد و برای آنیچکدام ظلم روا نمیه هرگز با ز
ُ
باشد. عدالت می ۀا ا

ای سیاسی، ههگذارد و در زمینبنیانش را بر مبنای عدل و داد میحکومت اسالمی 

کند؛ ا بر اساس عدالت عمل میهنگی و... با مردم و حکومتهاقتصادی، اجتماعی، فر

داری ر ظلمی مسؤول است و انعکاس و آثار ظلم و عدل را در حکومتهوی در برابر  هچراک

 د دید.هو قیامت و فرجام خود خوا

 لطیف -21

 فرمایند:می أخداوند

ََل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ﴿
َ
 .[17: ]اكلمل ﴾١٤ۡۡلَبرِيُ ٱ للذِطيُف ٱأ

 هک نیا حال و داند،ینم( را شانیا وضع و حال) ندیآفریم( را مردمان) هک یسک مگر »

 .«؟!است یهآگا بس نیب یکبار و قیدق او
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جزئیات و ظرائف. لطیف نسبت  هب هلطیف یعنی؛ نازک بودن با نرمی و نرمش و آگا

طف و مهبندگانش در ن هب
ُ
ینش و هایت ل بانی است. مرحمت و عطوفِت لطیف در آفر ر

مچون یوسف و موسی و هبرخی از پیامبران  هود است ولی نسبت بهر کسی مشهزندگِی 

د
 
 و لطف اریبس بندگانش هب بتتر است. لطیف نسو مؤمنان اختصاصی †محم

رساند. لطیف بسیار دقیق و یم یروز دهبخوا خود هک سک ره هب و دارد، مرحمت

یز یف بر تمامی جزئیات و ر وی بر  ۀیچ مانعی بر اشراف و احاطهدارد و  ها احاطهکارهظر

 ک اهچشمچیزی وجود ندارد. 
ْ
 و ابدییدرم را اهچشم او و ابند،ییدرنم لطیف را ذات ِّهن

د هدیم انجام قیدق و هدیسنج دهبخوا هرچه است. لطیف آشنا اهآن رموز و دقائق ۀمه هب

 است و نظارت دارد. هچیز آگا همهو بر 

پذیری از لطیف  لگو
ُ
ت است و هم همه هنسبت ب همیشهمؤمن در ا

 
بان و با محب ر

ت خود را باز میهآغوش ِم 
 
 نسبت بر و محب

ً
مظلومان و درماندگان و  هگذارد خصوصا

یچ ظرافت هکند؛ چرا لطیف را بر تمام زندگی و اعمالش احساس می همیشهفقرا. مؤمن، 

د؛ هخواا را از لطیف میهنیست و اصالح امور و رفع مشکالت و نیاز هو عملی از وی پوشید

یرا او اشراف مطلق بر   داند.چیز دارد و صالح امور را می همهز

 خبیر-20

یک بین و م أمذکور خداوند ۀبنابر آی بان، خبیِر بس آگاهلطیِف بار و باخبر است و  هر

ینش لحظ معنای بس  هرسد. خبیر بوی می هب هلحظ هب هخبر و گزارِش تمامی آفر

نهر و باطن هبر ظا أباشد. خبیرمی هباخبر و آگا
ُ
یدای آن بهِر هِّ ناپیدا و ظاهستی و ک  هو

 ذاتی طور  همزمان و بهطور 
ً
ط خبری وی کامال

 
ط دارد و این تسل

ُ 
کامل و صحیح خبر و تسل

خِبر»معنای  هو ب ههاست. و نیز خبیر صفت مشب هو عالمان
ُ
یعنی؛ خبرگزار نیز  «م

م، مالئکهشت و جهمچون بهاز عالم غیب  أباشد. بدین معنا خداوندمی
 
، هن

ان هبر انسان ن هک هو اقوام گذشت †ای پیغمبرانهقیامت و... و داستانحسابرسی 

 باشد.د و خبر وی عیِن صدق و راستی میهداست خبر می

مان آثار را دارد. هند، خبیر نیز هدانسان می هب «علیم و لطیف» هدر واقع بینشی ک

در درون و برونش رخ  هآنچ هکند و بوی می هآنچ هخداوند ب همؤمن یقین راسخ دارد ک

ت وافر دارد کهلحظ طور کامل و هد بهدمی
 
 هخطا و گنا های باخبر است بدین خاطر دق

خبیر تاوان سنگین  هوی ب هخبِر گنا هک هدر فرماِن وی باشد؛ چرا ک همیشهنکند و 

 هکند. مؤمن یقین برا راضی و خشنود می أبرایش دارد و خبِر فرمانبرداری وی، خداوند
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ا وی مبنع هتن هک است؛ چرا هی دادو هان بهخبیر از غیب و ن هتمامی اخباری دارد ک

حامل و بیانگر و  همیشه هباشد. مؤمن سعی دارد کم و نفیس میهاین اخبار م ۀندهخبرد

ین و های از آگاهر مسئلهاخبار راست و صحیح باشد و در عین حال برای  ۀندهدانتقال تر

ط
 
ین و مسل ین و صادقباخبرتر ین افراد و خبرگزاریتر رد. مؤمن باید از گیا، خبر میهتر

 های خبیر بیمهنماییها با راهامروزی باخبر باشد تا خود را در برابر آن ۀمفاسد و خطرات جامع

-وی بی هاخبار راست باشد تا مردم نسبت ب ۀندهدهم باید اشاعهنماید. حکومت اسالمی 

 اعتماد نگردند و کذبش فساد اجتماعی و سیاسی ببار نیاورد.

 حلیم -22 

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱِإَونذ ﴿  .[51]اجحل:  ﴾لََعلِيٌم َالِيم   ّللذ

 گا خداوندگمان بی»
ً
 .«است باکیش و هکامال

ط. حلیم
 
در برابر نافرمانی و کفر و شرک و  أحلیم یعنی؛ بسیار بردبار و بر خود مسل

یدن ب هودهدر واقع نسبت باطل و بی هظلم و انحراف و فساِد انسان ک خداوند است،  هآفر

اش هکند تا بندکند و خود را کنترل میوی را مشمول عذاب نمی هبردبار است و بالفاصل

ر و انذارهبا دعوت
 
 اگر هکند؛ چرا ک همسیر بندگی برگردد و توب هپی بدرای پیهای مکر

 نیزم یرو بر داد،یم فرکی هبالفاصل و ستمشان هگنا سبب هب را مردمان خداوند

ت تا را آنان نیکو ل گذاشت،ینم یباق یاهجنبند
 
 ینگامه و د،هدیم لتهم نیمع مد

ِحلِم حلیم  .اندازندیم شیپ هن و اندازندیم پس یاهلحظ هن دیرس سر آنان اجل هک

بان بودن و خبیر بودِن اوست کهنمادی از رحیم و م  ۀاز عاقبت انسان و عذاِب بند هر

با غفور بودن اوست تا انسان در  هنافرمانش خبر دارد و در عین حال این صفت آمیخت

بار ۀسای  ، برگردد و مشمول مغفرت گردد.هِحلم و فرصت دو

، حلِم وی أرخورد شدید از طرف خداو عدم ب هداند در صورت انجام گنامی مؤمن

یب نبوِد عذاب را نمیمانع عذاب وی می -ش برمیهراسناک از گناهخورد و شود پس فر

ان در زندگی دنیای وی نیز تأثیر دارند ولی حلم و عفو هگردد. و نیز وی باور دارد گنا

خداوند مچنین حلِم هکند. ا جلوگیری میهاز پژواک و انعکاس بسیاری از آن أخداوند

ی و پیروزی ظا هبخش دِل مؤمنان است؛ چرا کآرام
 
 هراحت

ً
دین خصوصا

 
ری فاسقان و متمر

مسلمانان بخاطر حلِم خداوند است و در آخر عذاب سخت و  هدر کشتن و ظلم ب

اطرافیان توازن روحی اخالقی مچنین مؤمن در برابر ظلم و بیهند چشید. هرا خوا هخوارکنند
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سازد. حکوت دور می هسرانسبک د و حلیم بودنش وی را از اقدامهدخود را از دست نمی

ای هباشد تا واکنش هم باید در برابر مخالفینش حلم سیاسی و اجتماعی داشتهاسالمی 

یع و بی  رج و مرج و فساد و ظلم ببار نیاورد.هحکمت، سر

 عظیم-21

 فرمایند:می أخداوند

 .[7]اوشلرى:  ﴾ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعَِلُّ ٱَوُهَو ﴿

 .«است مندهشکو و هبلندمرتب او و»
مندی است. عظمِت همعنای بزرگی معنوی و شکو هعظیم از مصدر عظمت و ب

ی و جسمانی معنا ندارد؛ همانند بزرگی  أعظیم
 
یچ کس نیست و برای وی بزرگی ماد

یرا کسی مثِل او نیست. عظیم آن  تواندعقل نمی همند است کهآنقدر بزرگ و شکو أز

یابد و آثار شکورا  ینش و فرماندهستی ه ۀمهمندی عظیم در هدر و  اهآسمانی همچون آفر

یش وی را ناتوان و ناراحت نمیهنگ هزمین ک ینش بدار م، انسان، هشت و جهکند، آفر
 
ن

سرشار از عظمِت  همهو  همه هآب، آتش، خاک و... وجود دارد، و نیز قرآن مجیدش ک

ت و  هباشند و داللت بر آن دارند کناپذیر وی میکران و وصفبی
 
بی بو فقط او شایستگی ر

ت را دارد.هالو
 
 ی

ن و هو جالل خداوند را بر ذ هعظمت و شکو هجدای از اینک أعظیم بودن خداوند

ی می
 
آن وی بر  هکسی ک هد کهدمی هوی مژد هب هکند بلکروح و روان مؤمن متجل

ل و تکی
 
ین مقام بزرگی و شکو هتوک مید و آرامش را در انسان  هدارد در واالتر

ُ
قرار دارد و این، ا

وی در اوج حقارت و ضعف  هماند کهفانسان می هرساند. عظمِت عظیم باوج می هب

رور ب
ُ
جب و غ

ُ
ستی هانسان سرایت نکند و انسان در این راستا خود را با  هقرار دارد تا ِکبر و ع

رنش میهدقوانین عظیم تطبیق می و
ُ
برد. می هکند و بر وی سجدد و بر خدای عظیم ک

ای عظیم در قرآِن وی بزرگی و عظمت نصیبش ههفقط در راستای فرمود داندمؤمن می

بلند و سرافراز درآید. مؤمن در راستای بزرگ بودنش می گردد تا در روز عظیم )قیامت( سر

کند و مردم را ود سازد و با مردم بزرگمنش و بزرگوار برخورد میخ همراهسعی دارد دیگران را 

 کند.شمارد و کسی را تحقیر نمیبزرگ می

ور-25
ُ
ف
 
 غ

 فرمایند:می أخداوند
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نَا ﴿
َ
ّن ِ  أ
َ
 .[71]ارجحل:  ﴾٤٩لرذِايمُ ٱ لَۡغُفوحۡرُ ٱَنب ِۡئ ِعَبادِي  أ

 .«ستمه فراوان رهم و ادیز گذشت یدارا من هک نک هآگا مرا بندگان «!غمبریپ یا»»

ار و غفور است. 
 
یشهر دوی این نامهخداوند غف یبا از ر  می ۀای ز

 
ر
 
ف
 
باشند. خداوند غ

ار است ک هان است و بهگنا ۀو پوشانند هغفور بسیار بخشند
 
 ب همعنای اسم غف

ً
 هقبال

ا غفور خبر از نوعی مبالغ همعنا و تأثیر آن در زندگی مؤمن پرداخت
 
ت یو شمول هشد؛ ام

ار مبالغ هد کهدمی
 
ار آن معنا را ندارد. غف

 
 هاین صورت ک هاست در بخشش ب هغف

یرا صیغبخشد و عفو میم میهپشت سرِ  ال خبر ۀنماید؛ ز
 
-می هاز کثرِت فعل و حادث فع

ت بخشش می ۀد و صیغهد
 
ت و شمولی

 
ول خبر از تمامی

ُ
ع
 
 أد. با این وصف غفورهدف

ین و ن هصاحب بخشش کامل و شاملی است ک ین و بزرگتر ایت بخشش را هبرتر

ین گنا هبسیار گنا هاش اگرچه: بندهبشارت داد أداراست. خداوند ی بزرگتر
 
 هکند و حت

صوح )توب ۀد با توبهزنا و... را انجام دمچون شرک، قتل، ه
 
 کشامِل تر های خالصانهن

  آن، هب برنگشتن بر میتصم آن، از شدن مانیپش ،هگنا
 
پرداخت و مظالم رد  حق باز

 گردد.می أآن( مشمول مغفرت کامِل غفور صاحبان هب

ار شامل غفور نیز می هبا وجود اینک
 
دارد با گردد، مؤمن سعی تمامی مزایا و آثار غف

سو
ُ
باشد  هنوعاِن خود داشتمه هگیری از غفور بخشش و عفو کامل و شاملی نسبت بها

 تا مشمول أجر عظیم و بخشش غفور گردد.

ور -21
ُ
ک
 
 ش

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱفِيَها ُاۡسًنا  إِنذ  َلُۥ نذزِدۡ  َوَمن َيۡقََتِۡف َاَسَنة  ﴿  .[15]اوشلرى:  ﴾َشُكوحۡرٌ  َغُفوحۡر   ّللذ

 و بسیار آمرزگار خداوند. میافزائیم او عمل یکین بر د،هد انجام یکین ارک سک ره»

 .«است رگزارکش
ور صیغ

ُ
ک
 
در مقابل  أ. شکورهشاِکر و یعنی؛ بسیار سپاسگزار و سپاسگزارند ۀمبالغ هش

یچ ه همعناست کگزاری وی بدین کند. سپاسگزاری میانجام وظایف بندگانش سپاس

تمامی اعمال و  هب أگزارد. خداونِد شکورعمل صالحی را بدون پاداش و تقدیر نمی

ت
 
ثنای  هاست و جدای از اینک هطور کامل آگا هان و آشکاِر نیک بندگانش بهای پنهنی

ا هپاِس تشکر و قدردانی از آن هب هکند بلکاین بندگان مخلص و صالح را در دنیا می

افزاید و در برابر اعمال کند و از فضل خود بر پاداششان میا را ضایع نمیهاعمال صالح آن
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ین و جاودانهآن ۀدر واقع وظیف ها کهصالح اندک آن ینهاست برتر و پاداش را  اهنعمت تر

 گرداند.نصیبشان می

ید هخداوندی ک همؤمن از اینک اش هدارد از اوست، در برابر وظیف هرچه و هوی را آفر

شود. و غیر از او حمد و ثنا و ستایش او مشغول می هبا جان و دل ب شاکر است،

 هیقین دارد ک هد بود. و اینکهبیند و با لفظ و عمل شکرگزار خواای را نمیهندهدنعمت

ت و سرور بیچ عملی را ضایع نمیهشکور، پاداش و تقدیر 
 
وی دست  هکند احساس امنی

بانی دیگرهد. و در برابر لطف و مهدمی تشکر از دیگران،  هان نیز سپاسگزار است؛ چرا کر

 تشکر از خداوند است.

27-  
 
ِلی
 
 ع

 فرمایند:می أخداوند

 .[7]اوشلرى:  ﴾ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَعَِلُّ ٱَوُهَو ﴿

 .«است مندهشکو و بس واال او و است، خدا آِن  از است، نیزم در هآنچ و اهآسمان در هآنچ»
 
 
  هاست. جایگا همعنای واال، متعال و رفعت یافت هو ب ههصفت مشبعلی

 
 أعلی

ین و رفیعهدر  ین و باالتر ین و واالتر ین و عالیستی بلندتر ین میتر  تر
 
بسیار  أباشد. علی

یرا او تمام  هبلندمرتب یدهاست؛ ز  هو تحت قدرت و فرماند هستی را آفر
 
ی دارد و فقط او حق

ت هاست،  هاو بر بندگانش چیرر کس غیر او باطل، هاست و 
 
جد و شرف و عز

 
یچ چیز در م

چیز در برابرش خاشع و حقیرند.  همهمتای او نیست، مطلق بودن فقط الیق اوست پس ه

 
 
 ها و مکانهتهاز حیث ج أعلی

 
یرا آن ها منز  ها در نزد وی یکی هاست؛ ز

 
از  أستند. علی

بار مشرکان هآنچ  ند،یگویاو م حق در هک ینقائص و ناروا از و بافتندیم مه هب وی ۀدر

 .است باالتر و واالتر یلیشان خیا ۀشیاند و از دور هب اریبس

یق بندگی و سوی بلندمرتبگی بال می همؤمن ب گشاید و مسیر پروازش فقط از طر

 و واالمقام است. مؤمن می
 
ِلی
 
ر کس در قیامت بر مبنای هداند خشوع در برابر خداونِد ع

در قیامت است و آن نصیب  هان برتری واقعی و جاودانهگیرد پس خوامی هدرجاعمالش 

 د.هدیزکاران است و بخاطر واالیی در دنیا، واالیی در قیامت را از دست نمیهخاشعان و پر

ِبیر -28
 
 ک

 فرمایند:می أخداوند

َٰلُِم ﴿ َهََٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَع  .[1]ارلدع:  ﴾٩لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبرِيُ ٱ لشذ
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 .«است واال و هبلندمرتب است، یدنید انهج از هآگا و انهپن انهج از هآگا خدا»
یش  الفاظی برای خداوند ۀاز ر

 
ر
ُ
ب
 
 :هاست، از جمل هشد هبکار برد أک

ر» -1 ِ

 
 ومش بیان گردید.هپیشتر مف هک «متکب

یاء» -0  م مخلوقات از درکش عاجزند.هف هک یواالئ و یهشا یعنی رفعت و «ِکبر

یایی داشت هفرض محال اینک هیعنی؛ ب «أکبر» -2 باشد او باالتر  هچیز دیگری کبر

 است.

ین و اشرِف موجودات است و یعنی؛ کامل «کبیر» -1 در برابرش حقیر و  همهتر

با کس یا  هو مقایس هتشبی هتر از آن است کهتر و بلندمرتبکوچکند و وی بزرگ

  چیزی گردد و
 
ت منز

 
حاط شدن و محدودی

ُ
 و برتر و واالتر است. هاز م

یایی را فقط الیق کبیر ستاید و شعارش آن می ها وی را بهداند و تنمی أمؤمن کبر

باشد. مؤمن در برابر کبیر با خشوع و می «اهلُل أکب»ر کسی هر حال و مقام و در برابر هدر 

-برتری جاودان مین ذاللت و تواضع، بزرگی و کند و در پرتو ایخود را حقیر و خوار می هسجد

یعت میهیابد. مؤمن خوا ت در پرتو شر
 
سوی آن دعوت  هم بهباشد و دیگران را ان بزرگی و عز

یز و واال و محترم میهدمی  هر مؤمن باور راستین دارد کهگرداند. د و در این راستا مؤمنان را عز

 بس.بزرگی واقعی و جاودان در بندگی کبیر است و 

ِفیظ -21
 
 ح

 فرمایند:می أخداوند

ٍء َافِيظ  ﴿ ِ ََشۡ
َٰ ُك  ِ لََعَ  .[50]هود:  ﴾إِنذ حَۡرّب 

 .«است یزیچ ره مواظب و مراقب من پروردگار بیگمان»
ِفیظ )صفت مشب

 
داری هستی محافظت و نگهاز تمام  ( و حاِفظ )اسم فاعل(ههح

رش در قبضچیز تا  همهکند و می
 
 ۀمهحفاظت و رعایت اوست و حفاظت  ۀموعد مقر

حفظ صفتی ثابت و الزم، أزلی و أبدی  هکند؛ چرا کنمی هو خست هستی وی را درمانده

ستی را هتمام  أد داشت. حفیظهستی بقایی نخواهبدون آن  هبرای خداوند است ک

طی می همراهکنترل و در اختیار دارد و محافظتش 
 
ستی دارد. از هبر تمام  هباشد کبا تسل

یف و تغییر، حفظ أر حفِظ حفیظهمظا یم از تحر و زمین تا از  اهآسمان: حفظ قرآن کر

و مؤمنان از گزند مخالفانشان،  †مسیر خود خارج نگردند، محافظت از پیامبران
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عنوان سقفی محفوظ،  همحافظت انسان از عذاب در شب و روز، قرار دادن آسمان ب

فاقات و احواِل داری تهثبت و نگ
 
 ستی در لوح محفوظ و....همامی ات

ا، هداند و وی را از دشمنی مخالفان، بیماریرا حافظ خود می أا خداوندهمؤمن تن

  کند. مؤمن در دفعا محافظت میها و آزارهبال
 
 هضرر و نیاز و ناراحتی و بیماری فقط متوج

 همیشهواقف است و  باناِن حفیظهگردد. و بر ثبِت اعمالش توسط نگحفیظ می

مؤمن با گفتار و کردار استوار در پرتو توحید و یکتاپرستی و  مراقِب اعماِل خود است.

محافظت بر قوانین دین اسالم از مشکالت و عذاب و ناراحتی و آزار و اذیت در دنیا و قبر و 

آورد. شود و با پاسداری از دین خدا، حفاظِت حفیظ را بدست میآخرت محافظت می

حاِفظ 
ُ
ِصر و م

ُ
یعت م مؤمن بر محفاظِت دین، نسل، جان، عقل و مال بر مبنای قوانین شر

بان و قدرت وی محفوظ   ستند.هاست و دیگران از دست و ز

 

ِقیت -12
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ َوََكنَ ﴿ ء   ّللذ ِ ََشۡ
َٰ ُك  قِيت ا لََعَ  .[85]ااسنلء:  ﴾مُّ

 .«است هریچ یزیچ ره بر خداوند»
یش ِقیت از ر

ُ
وت، اسم فاعل ب ۀم

ُ
است.  هندهدد و رزق و روزیهمعنای حافظ، شا هق

ِقیت معنای حفیظ را 
ُ
 هباشد و چیزی از وی پوشیدستی میهتمامی  هد و گواهم دارد و شاهم

یبا آن است ک ا معنای خاص این اسم ز
 
ِقیت روزی د هنیست. ام

ُ
رزق و  ۀندو عطاکن هندهم

ی و معنوی می
 
غالب است پس  هگیرندبر رزق هندهدرزق هت کهباشد و از این جروزی ماد

ط بر تمامی موجودات می هوی چیر
 
ِقیتو مسل

ُ
و  هبا سیطر أباشد. با این اوصاف م

ید ط بر آفر
 
ا را تحت نظارت و مراقبت و محافظت خود دارد و بر تمامی هایش آنههتسل

ِقیتا میهرسان تمامی آند است و روزیهشاا های آنهرفتار
ُ
گیری و بر شکل أباشد. م

ط است وهتکامل و حرکت 
  
 کند.و مراقبت می هخود ادار ۀت ارادهدر جآن را  ستی مسل

ِقیت می
ُ
خاذ  هد و اگرچهخوامؤمن رزق و نیازش را فقط از م

 
در این راستا اسباب الزم را ات

ِقیت میرا فقط  هندهدکند ولی روزیمی
ُ
رگز هکند و کسب می هداند. مؤمن رزق حالل و پاکیزم

ِقیتت کسب روزی حق دیگران را ضایع نمیهج
ُ
ط بر  أکند. مؤمن، م

  
ستی هرا مسل

  هدانست
 
باِن ذاکر را فقط متوج  گرداند.وی می هو دسِت نیاز و دِل خاشع و ز
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ِسیب -11
 
 ح

 :فرمایندمی أخداوند

َاًدا إَِلذ ﴿
َ
ۗۡ ٱَوََل َُيَۡشۡوَن أ َ ِ  ّللذ ِ ٱَوَكَِفَٰ ب  .[51]األزحاب:  ﴾اَاِسيب   ّللذ

 .«باشد حسابگر خدا هک بس نیمه و دند،یترسینم خدا جز یسک از و»
 ب
ُ
ب
 
حس
 
 ی
 
ب
 
س
 
ی و مصدرش ِحساب معنای شمارش هحسیب از باب ح

 
گر ماد

باشد و کاملی در مورد بندگانش میگر دقیق و هباشد. حسیب شمارشگر و محاسبمی

گزارد. پس یچ کردار و گفتار و پنداری را بدون حسابرسی و شمارش باقی نمیهیچ کس و ه

 و مغفرت و  هد داد البتهر عملی را خواهحساب و پاداش و جزای 
 
در این راستا نباید عفو

یچ هد و باشگرفت. فقط حسیب حسابرس بندگانش می هرأفت و لطف خداوند را نادید

ی پیامبران
 
یرا این عمل  هو مالئک †کس حت در امر حسابرسی دخالتی ندارند؛ ز

ید و هعلیم و بصیر و سمیع و قدیر و خبیر و عظیم و ش هو بزرگ فقط از حسیبی ک هپیچید

 هباشند. و از آنجائیکفقط مختص پروردگار میا هاین همالک و والی باشد ممکن است ک

سرعت و  هدر روز قیامت ب همه ۀپروند هباشد پس بمی فقط حسیب حسابرس قیامت

برای رفع  أو حسیب همعنای کافی نیز آمد هنماید. حسیب بایی رسیدگی میهتن

 ا کافیست.ههو برآوردکردن خواست اهسختیا و هنیاز

یبا، بهمؤمن با ف خود را در برابر تمامی  هد رسید کهی خواهجایگا هم این اسم ز

ان و آشکار، بزرگ و کوچک( از حساِب هیچکدام )پنهاند و یقین دارد دکردارش مسئول می

دیگران نیز حسابگِر دقیق و عاِدلی  همچنین نسبت بهند بود. و هخارج نخوا أحسیب

-می هد بود تا در حساِب حسیب مورد بازخواست واقع نگردد. مؤمن خود را محاسبهخوا

ل و ایمان بکند. مؤمن  هحسیب او را محاسب هکند قبل از اینک
 
خداوند از کسی  هبا توک

 است. هرا بسند أهو الل گذاردوامی بدو را خود بار و ارک و راسی ندارده

 جلیل -10

 فرمایند:می أخداوند

ِۚ ٱوَ  ۡۡلََلَٰلِ ٱحَۡرب َِك ذِي  ۡسمُ ٱتََبََٰرَك ﴿ ۡكَرا  .[08]ارلنمح:  ﴾٧٨ِۡلِ

 .«!است ینام کمبار هچ تو، یگرام و ارجمند پروردگار نام»
ی بکار برد هجلیل ب

 
ولی برای  هشد همعنای ارجمندی و در اصل برای بزرگی ماد

تمامی صفات کمال، جمال و  أیعنی؛ بزرگی و ارجمندی معنوی. جلیل أخداوند
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ای هگون هاست ب هدر ذات و صفاتش متعالی و بلندمرتب أجالل را داراست. جلیل

ت و بزرگی و هک
 
ت و بی جاللی

 
یایی و عظمت و عز  کمال کبر

ِ
نیازی و علم و قدرتش در اوج

سش می
 
ا حصر و محدودیتی ندارند. هیچکدام از آنهباشد و و جمال، مختص ذات مقد

در صفاتش در اوج و برتری  أفقط جلیل جامع این صفاِت کمال و جمال است. جلیل

در برابر جلیل ذلیل و  همهکماِل جاللش بر کسی قابل دسترسی نیست.  هباشد کمی

ت وصف کند و  های وی را بهر بندهحقیرند و 
 
تش را داشتهجاللی

 
باشد، وی  هیبِت جاللی

 بخشد.را بزرگی و مجد می

یبایی جلیل قلب و جان و روحش را تقدیم و فدای  ت در بزرگی و ز
 
مؤمن در دق

یاد و در شوِق هیبِت جاللش خوف و هکند و در پروردگارش می جاللش رغبتش راسش ز

یاد می هب رنش و بندگی ز
ُ
آستاِن  هی جز وصال بهشود. و با تبلور جمال و جالل وی، راک

 شناسد.قدس او نمی

یم -12  کر

 فرمایند:می أخداوند

َها ﴿ يُّ
َ
أ نَسَٰنُ ٱَيَٰٓ  .[6]االاطفنر:  ﴾٦لَۡكرِيمِ ٱَما َغرذَك بَِرب َِك  ِۡلِ

 گولت او حق در و است هساخت گرامیت مغرور پروردگارِ  برابر در را تو زیچ هچ! انسان یا»

 .«است؟! هزد
یم گرانب یم یعنی؛ گرامی و دارای خصال نیِک آشکار. کر ین نام خداوند است. هکر اتر

یم یمآشکار می هصفات کمال و ستودنی دارد ک أکر ت  هبدون وسیل أباشند. کر
 
و من

ی نخواهبخوار کس از او ه هکند و بعطا می
 
یمهد و حت در عطایش  أد بخشش دارد. کر

در ازای  هن از روی نیاز و هیچ ترسی از بخشش ندارد و عطایش نهِخساست و کمی ندارد و 

م خداوند: قبول توبهکند. از مظایچ کمی بر وی وارد نمیهباشد و لطف می
 
ر
 
کاران و هگنا ۀر ک

ینش ههپذیرش دعای مؤمنان و دادن بیشتر از خواست موجودات مانند:  ۀمهایشان، آفر

انسان،  ۀا، ستارگان برای استفادههای روی زمین مانند: آب، کوههان و حیوانات و پدیدهگیا

پایی قیامت برای حسابرسی و دادن پاداش مؤمنان، عطای ب یزکاران، هپر هشت بهبر

 ا بدون حساب و....همضاعف کردن اجر صالحان و دادن روزی بدان

یمههمؤمن خواست م و بخشش  هد و خود را بهخوامی أایش را فقط از کر
 
ر
 
یور ک ز

یاد می هکرد هآراست ی دیگران را بر خود ترجیح میو بخشش ز
 
رچند سخت هد هدباشد و حت
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نماید. خداوند انسان را بخاطر جود و کرمش و ای دیگران را عفو میهنیازمند باشد. و خطا

یم قرار داد  است. هخصال و کردار نیکش، کر

 رقیب-11

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنذ ﴿  .[1]ااسنلء:  ﴾اقِيب  ََكَن َعلَۡيُكۡم حۡرَ  ّللذ

 .«است شما مراقب خداوند گمانیب»
 »رقیب از 

 
ب
 
ق
 
  هشد همعنای گردن گرفت هب «هر

 
ار حیوان گردنش هو چون برای م

بندگان و  ۀمهو نظارت را دارد. رقیب بر یافتن  هشود، این لغت معنای سیطرمی هگرفت

ید یی گردن ههآفر  هچیز در اراد همهدر قدرت اوست، پس  همهایش قدرت و نظارت دارد و گو

باشد و چیزی از ا میهاوست. رقیب ِعلمش مسبوق بر تمامی رخداد ۀو نظارت و احاط

ا مراقب و بر هبر نجوا د وها شاهو بر راز ها آگاهبر درون أان نیست. رقیبهدید و نظارتش پن

گردد تا چیزی بر وی نمی هاعمال ناظر است. رقیب غافل و غائب و فراموشکار و خوابید

ستی مراقبت و نظارت دارد؛ چرا هو زمین و درون و برون  اهآسمانان بماند. رقیب بر هپن

 د شد.هستی نابود خواهستی را مراقبت نکند تمام هم زدن هاگر یک چشم ب هک

ای خداوند را هگون هداند پس برا ناظر و مراقب خود می أرقیب همیشهمن مؤ ۀبند

یی وی راعبادت می یعنی؛ بندگی در برابر رقیب، حفیظ، علیم،  همراقبت بند کند گو

 هآنگون هدارد. در پرتو این مراقبت بند هاعمالش سیطر ۀمهبر  هسمیع، بصیر و عظیم ک

 هو بایست هرقیب بر آن اقتضا دارد و شایست ۀنظارت و سیطر هکند کبندگی خدا را می

 باشد.ِّ بندگی خدا میهرو و سالک صراط مستقیم یعنی؛ راهر

ِجیب -15
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ِ قَرِيب  ﴿ ِيب   إِنذ حَۡرّب   .[61]هود:  ﴾ُّمُّ

 .«است «ی دعا» هرندیو پذ «است» یکنزد «بندگانش هببا علمش » خداوند من»
یش ِجیب از ر

ُ
 در اصل ب ۀم

 
ب
 
و
 
معنای قطع است. مثل آن است سؤال و جواب  هج

ِجیب تن)قطع( می مسافتی را طی
ُ
یادرس و اجابتهکنند. م ا هها و خواستهدعا ۀکنندا فر

ِجیب با علم خودش ب هباشد. از آنجائیکمی
ُ
ر چیزی هانسان نزدیک است و بر  هم

م و رأفت و غنای بیند و میا را میههخواست ۀمهو است  هتوانمند و چیر
 
ر
 
شنود و لطف و ک



 مومن هگاهپنا    112

 ها رسیدگی کند بدون اینکههخواست ۀمه هدر آِن واحد ب هدارد کآن را  وافر دارد و توانایی

ِجیبه
ُ
ت و آزاری برای وی حاصل گردد. علِم م

 
چیز را  همهأزلی است و  أیچ مشغولی

ِجیب بنابر نیاز و  ها را تدبیر و تقدیر نمودهو اسباب و چگونگی رفع آن هدانست
ُ
است. م

 هد و اضافهکاکردنش چیزی از وی نمیکند و اجابتاجابت نمی هبخاطر لطف و خواست

 کند.نمی

ِجیب
ُ
انند یچ غیر خدایی مهداند و ای خود میهدعا ۀکنندرا اجابت أمؤمن فقط م

 و لطیف و توانمند برای اجابت درخواست
 
جیب، سمیع و بصیر و غنی

ُ
یاد و هم ای ز

پی نمیپی ِجیب ارتباط برقرار کرددر
ُ
ایش را از ههو خواست هباشد. مؤمن با نماز و دعا با م

ا را در دنیا و عقبی هراز اجابت دعا ج د. مؤمن با پذیرش فرمان خدا و رسولشهخواوی می

 کند.نیاز نیازمندان را برطرف می و هپیدا کرد

 واِسع-11

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنذ ﴿  .[115]ارقبلة:  ﴾َوَِٰسٌع َعلِيم   ّللذ

 .«است دانا یبس و است شگریگشا خدا گمانیب»
ستی دسترسی دارد و ه ۀمه هناور. واسع بهو پ هندهدو وسعت هندهدواسع یعنی؛ گنجایش

لک  أای بر أسماء و صفاتش وجود ندارد. خداوندهیچ محدوده
ُ
علِم واسع، مغفرِت واسع، م

نیازِی واسع و فضل و و سلطنت و عدِل واسع، احسان و لطف و قدرِت واسع، رزق و ثروت و بی

یچ چیز از هو دارد  هستی را در کنترل و چیرها تمام هبا آن های کهگونهرحمِت واسع دارد، ب

کند و رحمت گرداند و بر وی نقصانی وارد نمیماند و چیزی وی را عاجز نمیوی مخفی نمی

 وی  ه؛ چرا کهستی را در برگرفتهو فضل واسعش تمام 
ِ
یچ چیزی قوام هبدون رحِم واسع

باشند و أزلی و أبدی د داشت. در واقع تمامی أسماء و صفات علیای پروردگار واسع میهنخوا

ت و 
 
 ستند.هبدون محدودی

صف ب
 
 توانش گشایشگر و گشاد همؤمن در مت

 
رو هدست و گشادهاین وصف در حد

تعلیم و  هکند، بکند، نیاز و مشکالت مردم را برطرف میفقرا کمک می هباشد. بمی

رو است و.... حکومت هرو و گشادباشد، خوشل گذشت و ایثار میهپردازد، اتربیت می

صف بم بایهاسالمی 
 
 یزد.هپروایی بپروصف واسع باشد و از خشونت و ظلم و بی هد مت

ِکیم -17
 
 ح
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 فرمایند:می أخداوند

نذ  ۡعلَُمو ا  ٱفَ ﴿
َ
َ ٱأ  .[101]ارقبلة:  ﴾َعزِيٌز َاِكيمٌ  ّللذ

 .«است م و کاربجاکیح و هریچ قدرتمند خدا گمانیب هک دیبدان»
بجا و از روی حکمت. حکیم تمامی کارحکیم یعنی؛  در  أایش بجا است. حکیمهکار

ینش )خلق( بجا و دقیق عمل می ۀزمین ، ه، شکل، توازن، رنگ، جایگاهکند و اندازآفر

یژگی همهتناسب، ماندگاری و  ت و و
 
یف میهای هخصوصی باشند. ستی بجا و ظر

یچ انحراف و تغییر و هو بدون ا را دقیق هداری )أمر( آنهی و نگهفرماند ۀدر زمین أحکیم

ید هآورد؛ چرا کحرکت درمی هداری و بهتبدیلی در مسیر خود نگ ا در ههحرکت این آفر

ر چیزی در ه هکند کاست. حکمت متعالی وی اقتضا می أحقیقت افعال خداوند

 هودهعبث و بی «خلق و أمر»یچ چیزی در هباشد قرار گیرد و مصلحتش می هجایی ک

  هنیست؛ چرا ک
 
است. هحکیم از عبث پاک و منز

 
 و مبر

ت ن أخداوند
 
 خودشان جنس از یغمبریپ انشانیم در هک هادهبر مؤمنان من

 و قرآن شانیبد و بدارد هزکیپا را شانیا و قرآن را بخواند، اتیآ آنان تا بر ختیبرانگ

 بر شکر از حدود آن هدانند و عالوبت را میهآموخت، پس مؤمنان قدر این موحکمت 

و عمل  أگردند. فرزانگی و حکمت مؤمن عبارت است از شناخت پروردگارخارج نمی

 هودهو عبث و بی هفایدمچنین از انجام اعمال بیهباید باشد.  هک هآنگون دستوراتش هب

داند او می هکند؛ چرا کرا می هایت استفادهاش نای از زندگیهر لحظهکند و از دوری می

 ید بار سفر آخرت را ببندد.شود و بازود دیر می هک

ود -18
ُ
د
 
 و

 فرمایند:می أخداوند

ِ حۡرَِايم  ﴿  .[10]هود:  ﴾َوُدود   إِنذ حَۡرّب 

بان و دوستدارهم اریبس من پروردگار گمانیب»  .«است «مؤمنان» ر
دود صفت مشب

 
یش ههو  » ۀو از ر

 
د
ُ
دود، مؤمنانی  «و

 
ت و دوستدار. و

 
یعنی؛ بسیار با محب

ت آنکنند را دوست میمی های شایستهکار هپیوست هک
 
ا را در دِل دیگران هدارد و محب

یچ اثر همیشگی و جزو ذات اوست و هافکند. صفت دوست داشتن در خداوند ثابت و می

ت وجود نمی هانفعالی در وی ب
 
یرا او مانند کسی یچ کس نیستهآورد و مانند محب ؛ ز

دود
 
ت میهبدون نیاز و در ازای  أنیست. و

 
یرا او بییچ چیز محب یچ چیزی هنیاز است و ورزد؛ ز
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دود بنمی
 
ت وی قرار گیرد. و

 
ودود»معنای  هتواند در ازای محب

 
معنای  هب «م

دود بداشتنیر چیزی دوستهداشتنی از دوست
 
ِت و
 
  هتر است. محب

 
ینه ۀکلی ش ستی با آفر

دان و  هو تدبیر و رزق و رحمش شامل شد
 
ت خاص وی شامل مؤمنان و موح

 
ولی محب

تش می هکاران است کهدان و توبهمجا
 
 گردند.در دنیا و عقبی مشمول محب

ت 
 
دود جاودان همهمحب

 
ِت و
 
در  همیشهو کامل است پس  هفانی و ناقص و فقط محب

دود است و با فروتنی در برابر 
 
ت و
 
اد در برابر هگیری و جمؤمنان و سختپِی کسب محب

ت و فضل خداوندهآن ۀراس نداشتن از سرزنش و لومهکافران و 
 
کند. را کسب می أا محب

ت می همؤمن ب
 
تش دلی را شاد و لبی را خندان و گردیگران محب

 
ای را باز هورزد و با محب

دود را سخت
 
  بدو زیچ ره از باالتر و داردیم دوست کند. مؤمن و

 
کس یچهو  ورزدیم تمحب

ت بند
 
ی و  أخداوند هب هرا مانند و مثل وی دوست ندارد. محب

 
جدای از آثار شگرف ماد

 هبند همتایی را بهناپذیر و بیمعنوی در دنیا و آخرت، شور و ذوق و شعف و حالوِت وصف

 بخشد.می

ِجید -11
 
 م

 فرمایند:می أخداوند

ِيد   َۡحِيد   ۥإِنذهُ ﴿  .[05]هود:  ﴾ُّمذ

 .«است «احوال ۀمه در» بزرگوار «و افعال ۀمه در» هستود خداوند گمانیب»
جید )صفت مشب

 
یشههم جد» ۀ( و ماِجد )اسم فاعل( از ر

 
ناو و هیعنی بسیار پ «م

ینش و ادار جید در آفر
 
ستی دارای خیر و نیکی بس فراوان و وسیعی است. ه ۀوسیع. م

ی مطلق بر عالم هدارای مقامات و کماالت باال و صاحب عرش و تخت فرماند أمجید

جد و درجاِت ه
 
جید جالِل  اوصاف و مالک ستی است. م

 
 و مالکر ه هک است باال آنقدر م

 آن لیذ هب رگزه یبشر علم و عقل پرواز بلند یُّماه و پوچ است، مقابلش در یجالل

سرا ردو ه برند و درمی هسجد هناخوا هستی بر وی خواه ۀمهآن و  اوج هب رسد هچ رسد،ینم مه

جید تمامی صفاتش عظیم و وسیع میدر برابرش خاضع
 
علم،  های کهگونهباشد. باند. م

جد و کماِل مطلق می
 
 م
ِ
ت، لطف، قدرت، حکمت، غفرانش و... در اوج

 
 باشند.محب

گام کردن نفسش،همؤمن در مسیر بندگی با حذِف غیر خدا
ُ
جد توحید و تقوا در  ا و ل

 
م

 همیشهشود و می هدایت بر قلبش تابندهو انوار  هجوش و خروش درآمد هوجودش ب

جید است و بس. مؤمن بزرگی حقیقی و جاودان را در ایمان و عمل هخوا
 
ان بزرگی از م

ی و نافرمانی خداوند را هبیند و بخاطر بزرگیصالح می
 
ی موقت دنیوی ظلم و ستیز و تعد
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 د.کننمی

 باِعث-52

 فرمایند:می أخداوند

ِينَ ٱ﴿ ِ تَلُۡبَعُثذ  َّلذ   قُۡل بَََلَٰ َوحَۡرّب 
ن لذن ُيۡبَعُثوا 

َ
ا  أ  .[0]ااغتلنب:  ﴾َكَفُرو 

 هک ستین نیچن: بگو! دیند گردهنخوا هختیبرانگ و هزند رگزه هک پندارندیم افرانک»

 .«شد دیهخوا هختیبرانگ و هزند! سوگند پروردگارم هب د،یپنداریم
-هو زند هشک من برانگیزانندبی» 1«إ ِيِّ بَاِعٌث »اند: هدرحدیث قدسی فرمود أو خداوند

ردگان  ۀکنند
ُ
 .«ستمهم

ل  ۀمه ه. باعث بعد از اینکهباعث یعنی؛ برانگیزانند
 
ردند و با نفخ صور او

ُ
 ۀمهبندگان م

مود فرو رفت، هج
ُ
 أگرداند. باعثمی هو زند ها را برانگیختهآن ۀمهان در خاموشی و خ

ید هک همانگونه  هک همانگونهو  هو مسیر تکاملش را تنظیم نمود هانسان را از خاک آفر

گرداند و از زمین می هبخشد، بعد از مرگ انسان را زندمی زمین خشک و خاموش را جان

. باِعث با برانگیختن و کشد تا سرانجام بدکاران و نیکوکاران را مشخص کندبیرون می

وی بعد  هک هانسان ثابت کرد هستی بها در خلقت ههو دادن نشان †ارسال پیامبران 

ید یابد و بداند کمی هو زند هاز مرگش برانگیخت ستی هخلقت  هشود تا زندگی جاو

 است. هوشمندانهدفمند و ه

 هو یقین دارد کبیند می همؤمن سرای دنیا را فانی و سرای عقبی را عالی و جاودان

مش از نام هکند. این فمی هختیبرانگ و هزند باِعث وی را بعد از مرگ با جسم و روحش

یباِی باعث  ینشش را برایش مشخص میهز ت بندگی هکند و وجودش را در جدف از آفر

 د.هدخدا قرار می

51-  
 
 ِّیدهش

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿ ء   ّللذ ِ ََشۡ
َٰ ُك  :  ﴾َشِهيدٌ  لََعَ

 

 .[6]ااجملدلة

 .«است یزیچ ره بر ناظر و حاضر خدا»

                                                           
 (. 1288( / بزار )ش07515)حسن(: احمد، المسند )ش -1
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 »ِّید از مصدر هش

ُ
 هیعنی؛ حاظر و ناظر و گوا «ودهش

 
ات و امور ه. ش

 
ِّید بر تمامی ذر

ینش   هاست. ش هستی ناظر و حاظر و گواهو آفر
 
ین صورت هِّید بهوِد ش ین و واالتر تر

یچ چیزی در زمین و در هکاری و یچه های کهگونهد بهدوی انتقال می هی را بهعلم و آگا

  هآسمان چ
 
 ان نمیهوی پن تر ازبزرگ هتر و چکوچک های؛ چهذر

 
 هِّید گواهماند. ش

 
ی بر حق

یش میهالو ت خود و دادگر
 
 یهبر آن گوا دانش صاحبان و فرشتگان د و بعد از وی،هدی

 هدیم
 
  دانش یمقتضا هقرآن ب از هآنچ بر أِّیدهند. ش

 
 جپیامبر بر خودش خاص

 . دهدیم یهحق بودنش گوا هب ،هکرد نازل
 
ِّ بر حق بودن پیامبرش هگوا أِّیدهش

د
 
 اهانسانتمام کردار  هو پذیرش و عدم پذیرش رسالت وی توسط مردمان و گوا ج محم

 می
 
د و ه، اعضای بدن و برخی را بر برخی شاه، مالئک†، پیامبرانأِّیدهباشد. ش

 ند.هادت دهتا بر اعمالشان ش هدر قیامت قرار داد هگوا

 هگون همؤمن ب
 
حیاء و شرم در  هبیند کبر اعمالش می هو گوا را ناظرأِّیدهای ش

گردد. مؤمن مراقبت و تقوا با وجودش عجین می های کهگون هب هوجودش متبلور شد

ت خداوندهالو ۀندهی دهگوا
 
بی بو ت و ر

 
است  هو حق بودن قرآن و روز رستاخیز و مالئک أی

  ۀداِن قیامت قرار گیرد. بندهخود از شا هتا بدینوسیل
 
 أخداوند هاست ک ِّید کسیهش

 کند.خدا نثار می هبیند و جانش را در راد و ناظر اعمالش میهرا شا

50-  
 
ق
 
 ح

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَفَتَعَََٰل ﴿ وونمن:  ﴾ۡۡلَقُّ ٱ لَۡملُِك ٱ ّللذ

 

ؤ
م
ل

 .[116]ا

 .«نیراست یفرمانروا خدا، پس واالست»
 مصدر و صفت مشب

 
 یعنی؛ در ذات و معنای؛ درست می هو ب ههحق

 
باشد. حق

ینش )خلق( و فرماند هر آنچهست. و هباید باشد،  هک هصفاتش آنگون  ۀی و ادارهرا در آفر

 فناناپذیر و  ه، انجام دادهدادآل و کامِل خود انجام میهاید هامور )أمر( باید در وج
 
است. حق

، وجودش، الوجود میبدی و واجبغیر قابل انکار و بدون تغییر و تبدیل و أزلی و أ
 
باشد. حق

و  ه، حشر و قیامتش، قضا و قدرش، وعد†ایش، پیامبرانشهایش، کتابههمالئک

حق بدو نسبت  هب هر آنچها و اوصافش و هایش، قول و فعلش، لقایش، دینش، نامهوعید

 است و غیر او باطل میمی هداد
 
یرا خودش حق  شود حق است؛ ز

 
ینش با آفر أباشند. حق

رکردنشان و بیرون آوردن زنده
 
و داخل کردن شب در روز  هاز زند هو مرد هاز مرد هستی و مسخ
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ت امور ج
 
ی  است و فقط پرستش و  هک هانیان ثابت نمودهان و جهو روز در شب و مدیر

 
حق

یادرسی و فرمانبرداری از او حق است و پرستش غیر او باطل.  فر

ردن و ستنیز و عبادت و مؤمن نماز
ُ
 م

 
داند؛ چون فقط او می أش را فقط از آِن حق

ینش و حکم ههحق بودِن وجود و صفات و فرمود هحق است. مؤمن اعتقاد و اقرار ب ا و آفر

یِن حقا را حقهنماید و آنخداوند می یادخواا میهتر ی و پرستش و هداند و فرمانبرداری و فر

ل کردن ب هتکی
 
 داند.می رزها را باطل و پوچ و هغیر خدا هو توک

 وکیل -52

 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ ِ ٱَوَكَِفَٰ ب  .[81]ااسنلء:  ﴾َوكِيًل  ّللذ

 .«باشد لکیو خدا هک است یافک و»
و ارتباط با چیز دیگر  همعنای محکم کردن خود با تکی هو ب ههوکیل صفت مشب

ر حالت و هر کس در هحال،  همهو در  همیشه هباشد ککسی می أباشد. وکیلمی

 هکردن و واگذاری کارش ب هباشد تا با تکی هگاهو پنا هگاهوضعیتی قرار گیرد و دنبال تکی

 هچنین فردی گردد و امورش را ب هگاهاطمینان و آرامش دست یابد، حاضر است تکی

یرا نتایج امور فقط بهب أسرانجام نیک برساند. خداوند ین وکیل است؛ ز  ۀاراد هتر

ین سرانجامهدایتش بهست و با علم و قدرت و رحم و او  شناسد.ا را میهتر

ل دارد. بدین معنا برای تحقق 
 
 چیز الزم است: هر امری سهمؤمن بر خدا توک

ی و معنوی، -1
 
 وجود سبب ماد

ِت مؤمن  ۀو عزم انسان. این دو مورد در دایر هاراد -0
 
اختیار و تکالیف و بندگی و عبودی

خاذ کند.ا رهباید آن هاست ک
 
 ا ات

و عدم آن در  هباشد و گرفتن نتیجفقط در دست خدا می ه. کأخداوند ۀاراد -2

ل می أوی مربوط نیست ولی مؤمن در آن بر خدا هانسان نیست و ب ۀاراد
 
-توک

ین صورت ممکن برایش رقم زند تا وی اطمینان و هب هرا ب هکند تا نتیج تر

ل واقعی وقتی نمایان است ک
 
ل  هآرامش یابد. توک ِ

 
توک
ُ
بود و نبوِد اسباب برای م

خاذ می یکی باشد. اگر سبب موجود بود آن
 
کند و اگر سبب موجود نبود سعی را ات

یرا تالش نکردنش در این زمیندر گرفتن سبب می ردو ه است. و در هگنا هنماید؛ ز

خاذ سبب( می هحالت فقط ادای وظیف
 
داند و می هرا فقط از الل هکند و نتیج)ات

: شخص اگر بیمار شود بوی واگذار می هب
ً
کند و می هپزشک مراجع هکند. مثال
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خاذ سبب در این مرحلایش را مصرف میهدارو
 
بندگی وی  ۀوظیف هنماید )ات

سپارد این می أخدا هبآن را  داند وخدا می ۀولی شفا یافتن را در اراد (.باشدمی

ل واقعی است. پس مؤمن نفی اسباب نمی
 
داند را از اسباب نمی هنتیجکند و توک

خاذ اسباب، فقط بر خدا هدر گرفتِن نتیج هبلک
 
ل می أبا ات

 
را از  هکند و نتیجتوک

 باشد.داند و بر آن راضی و خشنود میوی می

51-  
 
ِوی
 
 ق

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنذ ﴿ َقوِيٌّ َعزِيزٌ  ّللذ
 .[07]اجحل:  ﴾لَ

 .«است هریچ قدرتمند «و یارک رهبر» توانا خدا قتیحق هب»
ت ب

 
 از قو

 
ِوی
 
 معنای نیرومند می هق

 
قدرتش در اوج  هکسی است ک أباشد. قوی

ای هیچ محدودهشود و رگز ضعف و انحطاط بر آن غالب نمیهکمال و نیرومندی است و 

 ه
 
قدرت و عظمت در ذات و صفات و افعالش در اوج نیرومندی است و  أم ندارد. قوی

 از آن  همه
 
 همهاست و  هر چیزی توانمند و چیرهبر  هآنقدر نیرومند است ک أاوست. قوی

  ۀچیز در قبض
 
یچ کس نیست؛ هیچ چیز و همانند نیرو و قدرت  أقدرت اوست. نیروی قوی

یرا   ستین اومانند ه یزیچ چیهز
 
ر هقدرت و نیرو و عظمت است و  ۀمهصاحب  أ. قوی

یرا او بییچ چیز نیرو نمیهگیرد و او از میچیزی از وی نیرو   گیرد؛ ز
 
نیاز مطلق است. قوی

ینِش بی ردگان و در دست داشتن تمامی  هستی و زندهنظیر قدرتش را در آفر
ُ
کردن م

ینش و فرماند ای بس اندک از هتا ذر هی آن، در معرض عقل و دید انسان قرار دادهآفر

 و بیقدرِت بی
 
یابد.حد  کرانش را در

 همؤمن با 
 
ست و مقام و قدرتی در برابر قوی

ُ
ایت ضعف و حقارت و ه، خود را در نأر پ

 یقین دارد کبیند. مؤمن از قدرت بیذاللت می
 
ا در برابر هتمامی غیر خدا هغایت قوی

 ضعیف و ناچیزند. مؤمن ایمان و جسم خود را قوی می
 
خدا و خلِق  ها در راهکند تا آنقوی

قدرت و نیرو را  ۀمهتر است. مؤمن همؤمن قوی از مؤمن ضعیف ب هخدا بگمارد؛ چراک

 می
 
ن ب همیشهدارد و  هداند و فقط بر آن تکیفقط از قوی

 
ی بان خود را مز : هجان و دل و ز

َة إاِلَّ َباّلِلِ» َل َوالَ ُقوَّ  کند.شت( میهب ۀ)این گنجین «الَ َحوح

ِتین -55
 
 م



 117  أهفصل سوم:  أسماء و صفات الل

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱإِنذ ﴿ زذاُق ٱُهَو  ّللذ  .[58ت: ای]اذلار ﴾٥٨لَۡمتِيُ ٱ لُۡقوذةِ ٱُذو  لرذ

 .«رومند است و بسیرسان و صاحب قدرت و نیا خدا روزهتن»
 یعنی؛ صاحب قدرت فراوان و متین یعنی؛ 

 
متین یعنی؛ محکم و استوار و فراوان. قوی

یی استوار و پایدار ک شود؛ چرا یچ کمی و فزونی بر نیروی او وارد نمیه هصاحب قدرت و نیرو

یچ عامل و ه أباشد. متینو در اوج کمال و بزرگی می هقدرت او أزلی و أبدی بود هک

یی، معارض و مخالف اراد ندارد.  هیچ ضعف و نقصی بر قدرت وی راهباشد و اش نمیهنیرو

یان دارد و  چیز با همه هبا وجود اینک هقدرِت متین آنقدر استوار است ک  همهنیروی او جر

رگز ضعیف و هد و وی هدش نمیهیچکدام قدرتش را کاهقدرت اوست ولی  ۀچیز در قبض

شود، این نمادی از متانت و استواری و و اذیت نمی هو ناتوان و ملول و درماند هخست

 و مرز و بیبزرگِی قدرت بی
 
 نیاز اوست.حد

 از یگرهوسوس یچهدر برابر  هاستوار است کقدرِت ایمان مؤمن آنقدر متین و محکم و 

 
 
 همیشهآورد و کم نمی دنپردازیم هوسوس همردمان ب یاههنیدر س هک اهانسانا و هیجن

 ور و مغلوب خود میها را مقهآن
 
ای رفیع ههنماید تا پرچم ایمان و یکتاپرستی را در قل

 تزاز در آورد.ها هسعادت ابدی ب

51-  
 
 ولی

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .[68]آل رمعان:  ﴾لُۡمۡؤمِنِيَ ٱَوَِّلُّ  ّللذ

پرست و »  .«اور مؤمنان استیخداوند سر
 
 
،  های کهگونهای نزدیک و خاص با انسان دارد بهرابط هکسی است ک (1)ولی

 
وی رب

ر، إل ِ
 
 الأمر، باریء، مصو

ُ
بوب و هو انسان  و مستعاِن انسان است هخالق، مطاع م مر

، عابد إل
 
بِری
 
از وی  هگیرندخود، مستعین و یاری هشکرگزار، مخلوق، مطیع الأمر، م

 بودن خداوند مقتضای تمامی معانی مذکور و روابطی است کمی
 
با انسان  هباشد. ولی

                                                           

(1) « 
 
یشهاسم فاعل ) «واِلی»و  ههصفت مشب «ولی یبای خداوند و از ر ( ب هردو نام ز

 
ِلی
 
معنای  هو

بین آن دو حائل و مانعی نباشد. در این حال ارتباط بسیار  های کهگونهم قرار گرفتن است، بهدنبال 

 گردد.نزدیکی حاصل می
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ی و ع ِ
 
 و متول

 
یکِی هباشد و آندار مؤمنان میهدهدارد و در واقع خداوند ولی ی و هگمرا ا را از تار

 کند.نمون میهسوی نوِر حق و اطمینان خارج و ر هتردید ب

 مؤمنان است و  هاش دو طرفهو بند أوالیت بین خدا ۀرابط
 
است: خداوند ولی

ی هبا ایمان و تقوای ال هستند کها کسانی هستند. آنه أم اولیای خداوندهمؤمنان 

ب بهبا رغبت و ر هپیوست
 
  هبت در تکاپوی تقر

 
باشند. در این می أذات اقدس ولی

والیتش را برقرار  ۀبا بشارِت خوشبختی و رحمت در دنیا و آخرت رابط أحالت خداوند

ۡوِۡلَا َء ﴿مقام  هکند. و با رسیدن بمی
َ
ِ ٱأ ط نمیهس بر آنرگز تره ﴾ّللذ

 
رگز هشود و ا مسل

ی هآن هرسد؛ چرا کا میهآن هناشدنی بگردند و آرامش و شعفی وصفغمگین نمی
 
ا ولی

کند. مؤمن سرا را برایشان تضمین میردو ه اوست و وی ۀچیز در قدرت و اراد همه هدارند ک

قام واالی هو پیوست همیشه
 
ست و م

ُ
ی پ
 
 ﴿ در تکاپوی رسیدن و حفظ و ترق

َ
ِ ٱۡوِۡلَا َء أ  ﴾ّللذ

ستمگران »: هک هکرد هدر تار و پود ایمانش رخن أباشد. مؤمن این قانون خداوندمی

پک ن  ]ااجل «زگاران استیهاور پریار و یم هگرند، و خدا ید یاور برخیار و ی ی، برخهشیفر

 

: ث

 

و بر  .[11ة

 کند.اساس آن روابط اجتماعی، سیاسی و... خود را تنظیم می

ِمید -57
 
 ح

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .[15]افرط:  ﴾ۡۡلَِميدُ ٱ ۡلَغِِنُّ ٱُهَو  ّللذ

 .«است هاز و ستودینیب یزدانو »
حمید در معنای محمود یعنی؛ ستودنی. حمید در ذات خود مستحق ثنا و ستایش و 

طور مطلق  هدارند و بتمامی افعال وی در اوج کمال و جمال قرار  هستودن است؛ چراک

 أدر معنای حاِمد یعنی؛ ستایشگر. خداوند أستند. حمیدهایش ستودنی هتمامی کار
ثنا و  هب هو بایست هطور شایست هب هتا بندگانش بیاموزند ک هذاتش را ستایش کرد

ِ ستایش و ه هآنقدر ستودنی است ک أستایش وی بپردازند. حمید

 
رگز انسان، حق

ینش از جملآورثنایش را بجا نمی  ه؛ بردارندگان عرش خدا و آنان کهد. تمامی آفر

ستند هدر آن  هو زمین و کسانی ک هفتگانهی اهآسماناند، رعد و فرشتگان، گرداگرد آن

مید مشغولند و در واقع  هب
 
 ح
ِ
بان حال یا قال  هیچ موجودی نیست مگر این کهتسبیح با ز

یند ولی انسان تسبیح آحمد و ثنای وی را می  مد.هفا را نمیهنگو
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ستایش و ثنا و تسبیح و تقدیس حمید مشغول است  هحال ب همهو در  همیشهمؤمن 

ر، دلش را آرام و جسمش را پاکیز
 
بانش را ت دارد. مؤمن در پرتو ستایش می هنگ هو با آن ز

ستایند. و با و دیگران نیز وی را می هیر شدهآن تط ۀگیرد و بوسیلحمید، رنگ خدایی می

ی در وی شکل میاین ح
 
 ناشدنی است.وصف هگیرد کال، شعف و خشوع خاص

حِصی -58
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ٍء َعَدَد ا﴿ ۡاََصَٰ ُكذ ََشۡ
َ
 .[18]انجل:  ﴾َوأ

 میاست و دق هردک یسرشمار هدانهرا دان یزیر چهو »
ً
 .«داندیقا

حِصی
ُ
حِصی یعنی؛ شمارشگر دقیق. م

ُ
ینش را سرشماری دقیق  م تمامی بندگان و آفر

ید هکرد طور  ها را با تمامی جزئیات در علم خود دارد و بههو تمامی احوال و اوضاع آفر

 های در لوح المحفوظ ثبت و ضبط نمودهدارد و در پروند هاست و احاط همطلق بدان آگا

حِصی
ُ
و  هو زمین قرار دارند را سرشماری کرد اهآسماندر  هتمامی کسانی ک أاست. م

 تعدادشان را می
ً
ردگان، اعمالی را ک هداند و در روز قیامت بعد از زنددقیقا

ُ
در  هکردن م

ا را هاند و آنهنکرد هایی کهاند و کارهدر آن بجا گذاشت هایی کهاند و چیزهدنیا کرد

 های کهگون هد بهدمیو در برابرشان قرار  هاند را ثبت و ضبط کردهفراموش کرد

یش مؤمنان را شادمان ولی بز ایت هو با ن هکارن را ترسان و لرزان کردهحسابرسی و سرشمار

ب مشا
 
و  ها نکردهیچ عمل کوچک و بزرگی را رها هکتاِب اعمال آن هکنند کمی هدهتعج

 است. هرا برشمرد همه

حِصی»آثار و واجبات 
ُ
بارک همانند نامه «م

ُ
 ۀباشد و بندمی «رقیب و حسیب»ای م

 هدر مراقبت و محاسب همیشهخدا در راستای شمارش و ثبت و ضبط دقیق اعمالش 

شود، آن را با دست راست می هاعمالش فراخواند ۀبرای گرفتن نام هبرد تا روزی کبسر می

یاد بزند:  هگرفت . د!یو بخوان دیریاعمال مرا بگ ۀنام دیائیل محشر! بها یاو مسرور و شاد فر

گردد و روزی کردارشان در برابر مردمان ثبت و ضبط می ها نیز باید بدانند کهتحکو

 تک تک مردمان را باید بد
 
 ند.هجواب و حق

بِدیء -51
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ِيٱَوُهَو ﴿ ۡهَوُن َعلَۡيهِ  ۥُثمذ يُعِيُدهُ  ۡۡلَۡلقَ ٱَيۡبَدُؤا   َّلذ
َ
 .[10]ارلنم:  ﴾وَُهَو أ
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 .«تر استاو آسان ین برایگرداند، و ایاست و سپس آن را باز م هردکنش را آغاز یآفر هکاو است »
بِدیء یعنی؛ آغازگری ک

ُ
ینش را از عدم باز عدم بوجود می هم بِدیء آفر

ُ
 هآورد. م

ین شکل و حالت هر چیزی را بر اساس تقدیر و تدبیر و ِعلمش در بهو  هوجود آورد ممکن تر

ید بِدیء کسی است ک هو ابداع کرد هآفر
ُ
ینش وی بدون  هاست. م یچ مثل و هآغاز آفر

ید هر چیزی را کهاست و  همانندی از قبل بود ید هآفر  است. هنیکو آفر

بِدیء
ُ
  و دینش انسان را از گل آغازیآفرم

 
صار ۀیسپس ذر

ُ
 رهظا هب آب ۀاو را از ع

  هب یزیف و ناچیضع
 
رد و از روح ک هل و آراستیمکاو را ت یاهاندام هگاآن. دیآفر یننام م

ق ب
 
. مؤمن شکرگزار این دیا آفرهو دل اهچشما و هگوشوی  ید، و برایخود در او دم همتعل

ینش می و با ایمان و عمل صالح  هدرک کردآن را  باشد و قدر و منزلت و حکمتآفر

بِدیِء خود میجوابگوی این لطف بی
ُ
 باشد.کران م

12-  
ُ
 عیدم

ِعید یعنی؛ بازگردانند
ُ
 أخداوند هک هگونمانهفرماید می هفوق اشار ۀ. آیهم

ینش را برای نخستین بار س یدهآفر عید س هل و آسان آفر
ُ
باز آن را  ترتر وآسانلهاست، م

عید روزی کمی
ُ
ینش را پیچد، م میها در ههآسمان مانند پیچیدن طومار نام هگرداند. م آفر

 هکند و وی را در دادگامی هو برانگیخت هد و انسان را با جسم و روحش زندهدبازگشت می

یش برای حسابرسی حاضر می بیند. می هحاضر و آماد هکرد هرا ک هکند و وی نیز آنچخو

ِعید نمادی از عدالتهبازگشت 
ُ
باشد تا جزا ی وی میهخوامگان برای حسابرسی توسط م

 را بدون کاستی بپردازد. همهو پاداش 

بازگشت بعد از مرگ برای حسابرسی و زندگی جاودان یقین دارد و بدین  همؤمن ب

عید وی  هگردد تا روزی کبازمی أسوی خداوند هو خطا ب هبعد از گنا هبالفاصل خاطر
ُ
م

کند و یچ کس را ضایع نمیهحق  أرا بعد از مرگش باز گرداند، شرمسار نگردد. خداوند

تا روزی  هدوخت أعدالت خداوند همؤمن مظلوم واقع شود، چشم ب هرگاهاطر بدین خ

ت ایمان راسخ مسلمان هگرداند حق او را بستاند، و از این جحسابرسی برمی هرا ب همه هک

بیخ هرگاهسست نیست و  ن یبر د خاطر و هسبب آن شاد و آسود هبرسد، ب وی هب یر و خو

گرد عقب از ایمانش برسد، وی هب یبتیال و مصشود، و اگر بیمناستوار و ماندگار 

ِعید، وی را آرام و استوار  یاریقضا و قدر و مدد و  همان بیا ه، بلکندکیمن
ُ
و عدالت م

 است. هکرد
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حیی -11
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ََٰه إَِلذ ُهَو يُۡحِ ﴿  .[8]ادلاخن:  ﴾َويُِميُت  ۦََل  إَِل

 .«راندیمیگرداند و میم هزند هکست، و او است ین «حق هب»معبودی جز او »
حیی یعنی؛ حیات

ُ
ان و حیوانات و انسان و هتمامی گیا ۀندهدحیات أ. محییهندهدم

ا بمی هجن و مالئک
 
ل: حیات حیوانی:است:  هانسان و جن دو نوع حیات داد هباشد. ام

 
 او

 و احساس و حرکت میو رشد و  هآن از عدم بوجود آمد ۀبوسیل هک
 
کند. این حیات را نمو

م: حیات معنوی:ا دارند. هو جن اهانسان ۀمه
 
ت  ۀانسان و جن با علم و اراد دو

 
خود از قرآن تبعی

محیی در پرتو ایمان و عمل  هک هراس پیدا کردهان و آشکار هدر ن أو از خداوند هکرد

و  هروند و زندگی پاکیزمی همردمان راو در پرتو نوِر آن در بین  هکرد ها را زندهصالح، آن

ط و  یاهارکند داشت و در قیامت سرافراز و صاحب پاداش هخوشایند خوا
 
خوب و متوس

 مؤمن و می شانیاهارکن یترهبر طبق ب خود یعال
 
گردند. این حیات مختص انسان و جِن

حیوانی باشد و دارای حیات  هدر دنیا زند هدر حالتی ک هاست. پس مؤمن چ همالئک

 هبمیرد و حیاِت حیوانیش از دست رود، زند هاست و حیات معنوی دارد و چ هباشد، زند

یافت می است و  کند.حیات معنوی دارد و از پروردگارش رزق نیکو و واال در

د می
 
م )تولد مؤمن با انتخاب ایمان و عمل صالح از مادِر ایمان متول

 
د دو
 
شود و تول

ری مؤمنان هرگز مرگ ندارد و بستگانی مانند برادری و خواهاتش و و این حی هانسانی( یافت

ت وصفرگز نمیهکند. بدین خاطر مؤمن را پیدا می
 
ناپذیر این گذارد اندکی از بزرگی و لذ

م ها هکران است. و حکومتشود. و در عین حال شکرگزار وافر این نعمت بی هحیاتش پژمرد

مات و هخدا نازل کرد هآنچ هب باید حکم هبرای تحقق حیات معنوی جامع
 
، بنمایند و مقد

 م نماید.هملزومات این حیات را فرا

ِمیت -10
ُ
 م

ا حیات هبخشد از آنتمام موجودات حیات می هخداوند ب همانطور کهفوق  ۀطبق آی

یز وجو دارد: دو نوع حیات وجود دارد دو نوع مرگ ن همانطور کهمیراند. گیرد و میم میه

ل: مرگ جسمی:
 
  یسکر ه هک او

 
میت  چشدیرا م جسمی مرگ ۀمز

ُ
و در اختیار کسی جز م

م: مرگ معنوی:نیست. 
 
، و یفرگرائک هب یخداگرائبا تمایل از  با تغییر سرشت خدائی هک دو

گردد. و این مرگ با اختیار حاصل می یجروک هب ی، و از راستروینیدیب هب ینداریاز د

 شود.انسان و جن انتخاب میتوسط 
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ینش و مرگ و حیات را آزمایش و امتحانی از جانب خداوند میهمؤمن  داند دف از آفر

ِمیت طعم مرگ را هدتر و نکوتر انجام میهکسی کار ب هتا مشخص شود چ
ُ
د. و یقین دارد م

ی نیست و بدین خاطر سعی دارد با حیات معنو هچشاند و زندگی دنیا جاودانمی همه هب

ناِدی و داعی  همیشهمچنین هنکند. و  هرگز مرگ معنوی را تجربه
ُ
دایتی برای دیگران هم

ا هباشند. از طرف دیگر مؤمن و حکومت هاست تا در پرتو آن حیات معنوی و جاودان داشت

ا فساد یاب قتل، کرا بدون ارت یس انسانکره هباشند؛ چراکدر برابر جان مردم مسئول می

را از  یس انسانکرهاست، و  هشتکرا  اهانسان ۀمه یگوئ هکان است شد، چنکن بیدر زم

 .است هردک همردم را زند ۀمه یگوئ هکبخشد، چنان است  یائهمرگ ر

12-  
 
ی
 
 ح

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿ ََٰه إَِلذ ُهَو  ّللذ ُۚ ٱ لَۡحُّ ٱََل  إَِل  .[155]ارقبلة:  ﴾ۡلَقيُّو

 .«دار استیپا ۀوجود ندارد و او زند «حق هب» هبجز الل یخدائ»
 صفت مشب

 
ی
 
 است ولی حیاتش مانند می همعنای زند هو ب ههح

 
باشد. خداوند حی

یرا ه یچ همانند محتاج  هو برای زند ستین او مگونهو  ماننده یزیچ چیهیچ کس نیست؛ ز

حیات دارد و آثار  أنیاز مطلق است. خداوندوی بی هیچ کس نیست؛ چراکهچیز و 

ت و حکمت و... محرز و آشکار است.  هحیاتش با شنیدن، دیدن، علم و قدرت و اراد
 
و مشی

-د بود؛ پس حیاتش ثابت و أزلی و أبدی میهست و خواهو  هبود هزند همیشه أخداوند

یدی است ک ۀزند أباشد و در انحصار زمان و اسباب نیست. خداوند رگز ه هجاو

 ماند و بس.یم شذات با عظمت و ارجمندا هو تن میردنمی

 
 
یدی است ک ۀ، زندأحی بخش است و بس. فقط او ماندگار و حیات هپایدار و جاو

یبا،  ید و ز ر نمیهمؤمن در راستای این صفت جاو
 
ید تصو رچند سالم و هکند رگز خود را جاو

مر طوالنی داشت
ُ
 همیشهحبیِب  هباشد تا وی را بمنتظر مرگ می همیشهباشد و  هع

  اش برساند.هزند

وم -11
ُ 
ی
 
 ق

وم و قائم»
ُ 
ی
 
یش أدو صفت خداوند «ق  ب ۀاز ر

 
ام
 
معنای برخاستن و در کنترل  هق

ومداشتن می
ُ 
ی
 
ینش را تحت کنترل و فرمان خود دارد و  ۀمه أباشد. ق چیز را در  همهآفر

یدهددِف خلقتش سوق میهت هج و زمین با  اهآسمانای تسخیری مانند ههد. در آفر
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یدهکنترل آن ت و در های ابتالئی مانند انسان و جن با دادن مهها و در آفر
 
لت و اتمام حج

ومه، بر آنهو محاسب هپایان محاکم
ُ 
ی
 
ط و کنترل دارد. ق

 
امور  ۀبرای ادار همیشه أا تسل

ل هتمام و کمال ب هاست و ب هکائنات پایدار و آماد
ُ
رگز هپردازد و کش میتدبیر م

یرا او در اوج کمال و جمال میخستگی و فراموشی و نقصان بر وی عارض نمی -گردد؛ ز

وم باشد.
ُ 
ی
 
یش بی ه، قائم بأق ر چیزی هر چیزی است ولی هنیاز از ذات است و برای پایدار

ومهبرای قوام و پایداری نیازمند مطلق اوست. از مظا
ُ 
ی
 
داشتن ه: نگأر پایداری ق

ینش و  اهمانآس و زمین است تا از مسیر خود خارج نگردند و نابود نشوند و نیز آفر

 محافظت از انسان و پاییدن اعمال و کردار او و....

و  هگردانندو پایدار و  هاش را در دنیا و عقبی فقط در برابر خداوند زندهرهمؤمن چ

رنهدایت خشوع و خضوع قرار میهدر نان هباِن جهنگ
ُ
بر آستاِن  هش و سجدد و فقط ک

وم می
ُ 
ی
 
ِس ق
 
عدل و حق پایدار است و در مسیر  ۀبرد. مؤمن برای استعالی توحید و اقاممقد

یغ نمی -شادمانی ارزانیش می هورزد و در این حال است کپایداری از نثار جان و مالش در

 رسد.می یسترگ یبزرگ و رستگار یروزیپ هشود و ب

 واِجد -15

 يِّ ...ب»اند: هفرمود یث قدسیدر حد أخداوند
َ
شک من بی» 1«َماِجدٌ واِجٌد  َجَوادٌ  أ

ت  هبخشند
 
 .«ستمهو دارا و دارای کمال و عز

را باید  هآنچ ۀمه أ، دارا و دوستدار و متضادش فاِقد است. واِجدهواِجد یعنی؛ یابند

برای کسبش نیازمند سبب و زحمت  هدر اختیار دارد بدون آنک هموارهباشد  هداشت

ت و ألوهنیازمند آن هباشد و بدون آنک
 
بی بو ت را کها باشد. واِجد تمامی صفاِت ر

 
 ۀالزم هی

ینش )خلق( و فرمان و فرماند ۀدر زمین أذات اوست را داراست. واِجد ر هی )أمر( هآفر

گردد باشد را داراست و چیزی از وی مفقود نمی هب وی باشد و باید وجود داشتمطلو هآنچ

بات هکار هو از دسترسش خارج نیست. اگرچ
 
ای واِجد جز معجزات بر اساس اسباب و مسب

واِجد  هداشت این بدان معنا نیست ک هباید توج هگیرد )البتا انجام میهو ارتباط آن

ر چیزی هبر  هوی توانمند مقتدری است ک هد بلکهتواند کاری انجام دبدون سبب نمی

ت انجام و وجود ب هک
  
ق گیرد و امکان وجود داشت همشی

 
 (.باشد توانمند است هآن تعل

د و از بدست آوردنش ناتوان هوی برای انجام فعلی چیزی را بخوا هولی ممکن نیست ک

                                                           
 (. 0115( / ترمذی )ش01512حسن(: احمد، المسند )ش) -1
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آن در نزد  ۀوجود دارد گنجین هر آنچهاست و  أرا دارند از واِجد هر آنچهچیز،  همهباشد. و 

 هد کهچیزی را بخوا هچنانچ أنیاز است. واِجددارا و ثروتمنِد بی أاست. واِجد أواِجد

و  هپس در اراد شود.یم مهد: بشو! و آن یخطاب بدان بگو هکن است یا اهار او تنک، بشود

-وی در اوج کمال پیش می ۀرادچیز بنابر ا همهو نقصانی وارد نیست و  هخواست واِجد رخن

  رود.

 هکند ککسی می هقلبش را رو ب همیشهد و هخواایش را از واِجد میهمؤمن تمام نیاز

ن و یمع ۀانداز بنا بر همه هنیاز است و با در دست اوست و در اوج غنا بیههکلید تمام گنجین

ص
 
ت و از ب مشخ

 
ینهبر مبنای حکمتش و بدون من م با هدارد. مؤمن ا عطا و بخشش هتر

سو
ُ
یبا ها یط  أر وقت دارا باشد برای رضای خداوندهگیری از این نام ز مال و  ازبدون افراط و تفر

ت و آزار ۀدیپسند و هزکیپا یدارائ
 
 .(1)کندمیو انفاق  هصدق خود بدون من

 ماِجد -11

 يِّ »اند: هفرمود یث قدسیخداوند در حد
َ
شک من دارا و دارای کمال بی» 2«َماِجدٌ  َجَوادٌ  أ

ت 
 
 .«ستمهو عز

جید )صفت مشب
 
یشههماِجد )اسم فاعل( و م جد» ۀ( از ر

 
باشند و تمامی می «م

کند. ماِجد در شد در مورد ماِجد صدق می هپیشتر توضیح داد هوم مجید کهمعانی و مف

                                                           

ان» ای خداوندهاز نام یکی( 1)
 
َمنَّاُن، ـالْ ...»اند: هفرمود ج ای بزرگ است. پیامبرهنعمت هندهیعنی؛ د «من
رِْض 
َ
َمَواِت َواْل  أخداوند .(1117( / ابوداود )ش12572)صحیح(: احمد، المسند )ش «...یا بَِدیَع السَّ

ا هآن تواندای خدا را برشمارد، نمیهد نعمتهبخواانسان اگر است و  هانسان داد های فراوانی بهنعمت

ت بر انسان را ب را سرشماری کند
 
 من
 
 همهوفور داراست. با وجود عطای این  هحق و ب هپس وی حق

ت می هانسان ب هدادن نعمت ایمان ب هنعمت، خداوند ب
 
 فرمایند:گذارد و میصراحت بر وی من

ُ ٱبَِل ﴿ يَمَٰنِ  ّللذ َُٰكۡم لِۡۡلِ ۡن َهَدى
َ
ت می هبلک...». [10]ارجحلات:  ﴾َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ

 
 هگذارد کخدا بر شما من

 .«است هنمود کردهسوی ایمان آوردن ر هشما را ب
یعت خداوند را تکلیفی سخت بر خود نمیهمؤمن   بت و لطفی خاص و هرا موآن هداند بلکرگز قوانین شر

ت بدان میهبا ن هداند کبس واال از طرف پروردگارش می
 
ت و شوق و ذوق و لذ

 
گراید؛ مینگرد و ایت من

ت ن» هچرا ک
 
 خداوند بر مؤمنان من

ً
ل کرد بدانهیقینا

 
در میانشان پیغمبری از جنس خودشان  هک هگااد و تفض

خواند، و ایشان را )از ان( او را میه( بر آنان آیات )کتاب خواندنی قرآن و کتاب دیدنی جهبرانگیخت. )پیغمبری ک

یعت(  ؛و بدیشان کتاب و فرزانگی )یعنیداشت می هعقائد نادرست و اخالق زشت( پاکیز ت و احکام شر
 
اسرار سن

ران: ]آل   «ور( بودندهی آشکاری )غوطهآموخت، و آنان پیش از آن در گمرامی

 

 .[167ِع

 (.0115( / ترمذی )ش01512حسن(: احمد، المسند )ش) -2
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یبایی در اوصاف و أفعهن ت است و صاحب ز
 
آن  ۀدر سای هباشد کال میایت کمال و عز

ود و بخشش و غفران برخورد می
ُ
م و ج

 
ر
 
تش را بر آنبا بندگانش با ک

 
ا هکند و نور محب

تش هذاتش ارجمند و بزرگ، أفعالش در ن أتاباند. ماِجدمی
 
ایت شرافت و قدرت، و محب

ت می هب
 
م و بخشش و فضل و هن أباشد. ماِجدبندگانش در اوج دوستی و مود

 
ر
 
ایت ک

ت می هعطا و سخاوت را داراست ک
 
ت و هبخشد و رحمت و پادشابدون محدودی

 
ی و عز

جد بخشیدِن ماِجد حکمت و رحمت هدد میهخوا هرکه همغفرت را ب
 
د. اساس م

 باشد.می

م متبلور است. با این وصف مؤمن با انفاق و ه «ماِجد»در  «مجید»تمامی آثار اسم 

جد خود را نشان داد هصدق
 
و  هو بزرگواری و خوش اخالقی و گذشت و تواضعش، بزرگی و م

ت و شرافت و  هک هدر پرتو صفات مؤمنان
 
یبا از ایمان و تقوای اوست، عز انعکاسی ز

یست را می ۀگمشد هخوشبختی ک  یابد.انسان امروز

 واِحد -17

 فرمایند:می أخداوند

 .[165]ارقبلة:  ﴾َوَِٰاد   ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  ﴿

 .«است هگانیتا و یکخداوند شما، خداوند »
 فرمایند:و نیز می

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َادٌ  ّللذ
َ
 .[1]اإلالخص:  ﴾١أ

 .«تا استیک ۀگانیبگو: خدا، »
و یکتا. خداوند واحِد أحد است. واحد یکی  هیعنی؛ یک و أحد یعنی؛ یگان أواحد

د نیست. أحد هاست و دو و س
 
و  هدر ذات و صفات و افعالش یگان أتا نیست و متعد

او نیست. واحِد أحد یکی  هو چیزی شبی هچیزی نبود هباشد و شبیفرد می همنحصر ب

صف ب
 
سنی و صف هاست و فقط وی مت

ُ
لیا میاین أسماء ح

ُ
فقط  هباشد؛ چرا کاِت ع

 هک هگونیچ یک از این صفات را آنهیچ موجودی ها را داراست و هآن ۀمه أخداوند

 ۀپذیر نیست و یگانهشود و تجزیرگز دو تا نمیهصورت کامل ندارد. و  هدارد ب أخداوند

ینش  همتایی است کهبی سو مهت و هجمهآن و  ۀستی و نظم و نظام شگرف و پیچیدهآفر

بر  هاگر خدایاِن پراکند هباشد؛ چرا کواحد و یکی می ها حاکی از خداوندی دارد کهبودن آن

 گشت.بر آن حاکم می تناقضات و اختالفات فراوانرج و مرج و هستی حاکم بودند ه
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ینش( و أمر  هداند کمتا میهو بی همؤمن پروردگارش را یکتا و یگان در خلق )آفر

ت و ألوی( و ره)فرمان و فرماند
 
بی ت یکتاست. مؤمن ذات و افعال و أسماء و صفات هبو

 
ی

-مهراستا و مهو  هداند و کسی را مشابمگون میهمتا و بیهپروردگارش را واحد و یکتا و بی

یک قرار ه ۀت و ادارکیدر خلقت و مالد و هدسو با وی قرار نمی ستی کسی را با واحد شر

نور توحید  های کهگونهردار و پندار او نمایان است بدر گفتار و ک هد و نفی غیر اللهدنمی

ر کرد
 
یادرسی و  هواحِد أحدی است ک همتوج همیشهو  هو یکتاپرستی وجودش را منو فر

 اوست. هی فقط متعلق بهفرماند

د -18
 
م
 
 ص

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿ َمدُ ٱ ّللذ  .[1]اإلالخص:  ﴾٢لصذ

روِر واالکمال مطلق و خدا، »
 
 .«ا استهیازمندین ۀنندکا و برطرفهدیام ۀبرآورند یس

ر و بدون جوف و بلند و مرتفع. صمد
ُ
پ د یعنی؛ تو

 
م
 
صفات  ۀمه هذاتی است ک أص

صفاتش در اوج کمال و عظمت و بزرگی و شرافت و سیادت  ۀمهکمال را داراست و 

 هر نقصی مثل آن است کهوجود  ها وجود ندارد؛ چرا کهیچ خلل و نقصی در آنهستند. و ه

ایت جمال قرار دارند هقسمتی از صفاتش تو خالی است، ولی صفاتش در اوج کمال و در ن

د بهو 
 
م
 
روِر واالمعنای  هیچ خللی ندارند. ص

 
 ۀنندکا و برطرفهدیام ۀرندبرآو یس

وی نیازمندند.  هب همهنیاز مطلق است و وی سروِر بی هاست ک هنیز معنا شد اهیازمندین

د و هدیم یو او روز باشدیمگون او نمهمتا و ه یسک و است هنشد هاست و زاد هنزادصمد 

 یسکمند ازیو ن شودینم هداد یاو روز هازمندند و بیبدو ن همهمگان او است و هرازق 

 ناپذیری و کمال و سروری او دارند.، این صفات نمادی از خللستین

 
 
د را خالی و منز

 
م
 
ؤِمن، ص

ُ
 هایت خشوع وی را بهداند و با نر نقص و ضعف میهاز  هم

لیای وی را برای کسی قائل نیست، صمد بودن تسبیح و تقدیس می
ُ
کند و صفات ع

یادرسی و فرم روِر ان و حکم، رفع نیاز و حوائج خود را فقط از بدین خاطر بندگی و ندا و فر
 
س

 هتواند مانند وی باشد؛ چرا کاوست و کسی نمی ۀچیز در اراد همه هد کهخوامقامی میواال

ی و معنوی دارای نقص و ضعف وافر  هر مقام و جایگاهدر  همه
 
وی  هستند و بهماد

 نیازمندند.

 قاِدر -11
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 .[65]األاعنم:  ﴾لَۡقادحِۡرُ ٱقُۡل ُهَو ﴿

 .«توانمند استبگو: خدا »
ِدر نام

 
قت
ُ
ِدیر و م

 
یشهقاِدر، ق  یعنی؛ انداز ۀای خداوند از ر

 
ر
 
د
 
گرفتن و توانمند و  هق

ت انجام و وجود ب هر چیزی کهیعنی؛ بر  أنیرومند. قادر
  
ق گیرد و امکان  همشی

 
آن تعل

، أا را دارد. قادرهآن ۀمهنیروی کافی برای  أباشد توانمند است و خداوند هوجود داشت
یی باالتر از نیروی او نیست و ه هتوانمند و نیرومند و قدرتمندی است ک ا و هنیرو ۀمهیچ نیرو

یی مغلوب و شکستهاشند و در برابر بای دنیا از وی میهانرژی  هخوردیچ قدرت و نیرو

یاد نمیهد شد. توانش هنخوا یرا قدرتش در اوج کمال است و حدوثی بر آن رگز کم و ز شود؛ ز

ر قدرت خود را در هقدرت خود دارد و مظا ۀچیز را در قبض همه، أگردد. قادرغالب نمی

و قرآن و  †بودِن پیامبرانش و حقبودنحق هتا انسان ب هانسان نشان داد هستی به

در  هکردن انسان ایمان بیاورد و سر تسلیم و سجدهتوانمندبودِن وی بر برانگیختن و زند

ینش انسان و أر قدرِت قادرهبرابرش فرود آورد. از مظا  ۀمهو زمین و  اهآسمان: آفر

دل قبلی، زند هجنبندگان در آن بدون نمون
ُ
د زمین در ب هو م

 
ر با بارش باران اهکردن مجد

یبا و شادیهو رشد و نمو انواع گیا  بخش و....ان ز

-، توانمند بر عذاب وی در دنیا و عقبی میأقادر هکند؛ چرا کرگز ظلم نمیهمؤمن 

توانمند بر گرفتن حق اوست  هد بود کهقدیری خوا هباشد. مؤمن اگر مظلوم واقع شود متوج

یی نمیهو ستیز هشکند و گناا نمیر أرگز برای گرفتن حق خود حدود خداوندهو  کند. جو

یشانیها و آزارها و ناراحتیهو بیماری اهسختیمؤمن در  -قادری می همتوج همیشها ها و پر

ا نیازمند هقدرت ۀمهر قدرت دیگری بیشتر دارد و هوی را از  هتوانایی کمک ب هباشد ک

یند. مؤمن   و آرامش دارد. هایمان و تکی قدیر بودن پروردگارش هحال ب همهو در  همیشهاو

ِدر -72
 
قت
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱَوََكَن ﴿ ء   ّللذ ِ ََشۡ
َٰ ُك  ۡقتَِدحًۡرا لََعَ  .[75هف: ک ]ال  ﴾مُّ

ت انجام و وجود ب هک» یزیر چهخدا بر »
 
ق گیرد و امکان وجود داشت همشی

 
 «باشد هآن تعل

 .««ستهو » هتوانا بود
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ِدیر 
 
ِدر، قاِدر و ق

 
قت
ُ
یش همهم ِدر از قادر دارای  هاز یک ر

 
قت
ُ
و معنای قدرتمندی را دارند. م

و قدرت وی  هیچ مانعی بر اراده ه، توانمندی است کأبیشتری است. مقتدر ۀمبالغ

ت انجام و وجود ب هد در صورتیکهبخوا هر آنچهندارد و  هسیطر
 
ق گیرد و  همشی

 
آن تعل

ستی بر اساس تقدیر و های هو تمامی رخداد (1)د دادهباشد، انجام خوا هامکان وجود داشت

ت و قضا و قدر و انداز
 
 باشد.گیری و علم و حکمت وی میهمشی

ِدری می ۀد را بر مبنای قدرت و ارادهدستی رخ میهدر  همؤمن آنچ
 
قت
ُ
تمامی  هداند کم

برداشت از مقتدر آرامش و شعف و نیروی ا در برابرش پوچ و ناچیزند و این هها و ارادهقدرت

توسط ظالمان منافق و بدکردار،  هد، بالأخص در مواقعی کهدمؤمنان می هخاصی را ب

 هریچ یخدائ هاین بدکرداراِن ظالم روزی در دادگا هشوند و امید دارند کمی هآزار و اذیت داد

بردست گرفتار یو پ  شوند.می هو جزا دادفر کیو  شوندمیروز و قدرتمند و ز

م -71 ِ
 
د
 
ق
ُ
 م

نَْت الْ » فرماید:می هرسول الل
َ
نَْت الْ ـأ

َ
ُم َوأ نَْت ؤَ مُ ـُمَقدِّ

َ
ُر اَل إَِلَ إاِلَّ أ  .(2)«خِّ

 » ى، بجز تو معبودىتوئ هنندکریم و تأخیمانا تقده! هىال»
 
 .«ستین «بر حق

م یعنی؛  ِ
 
د
 
ق
ُ
 هپیش انداختآن را  هشود اوست ک هانداختباید پیش  هک هر آنچهم

فتاد هک هر آنچهاست و 
ُ
م شدن اگرچ هپیش ا

  
بنابر  هدر ارتباط با اوست. پیشی گرفتن و مقد

نی در 
 
ن
ُ
م نشأت می هگیرد ولی در واقع از ارادستی انجام میهقوانین وس ِ

 
د
 
ق
ُ
ِت م
 
گیرد. و مشیئ

م ِ
 
د
 
ق
ُ
فتد و پلآن پیش می ۀانسان بوسیل هک هدر دنیا و آخرت اسبابی قرار داد أم

ُ
ای هها

ت و کار، ایمان و تقوا، علم و دانش،  ۀد کرد، از جملهترقی را طی خوا
 
این اسباب: فعالی

 باشد.گرایی و... میعدالت و حق

ب ب
 
م بندگان را با تقر ِ

 
د
 
ق
ُ
-هاندازد و تقدیم چنین بندد و پیش میهدخود برتری می هم

م می هست کای از جانب خداوندی ا ِ
 
د
 
ق
ُ
م باشد.م ِ

 
د
 
ق
ُ
ر کس با هو اولیاء و  †، انبیاءأم

م داشت هب هبندگی خالصان
  
ید را مقد ب جو

 
در پرتو  أاست و پروردگار هخدای خود تقر

 بند
ِ
م میهاش و با لطف و مهایمان و عمل صالح

  
بانی خود وی را مقد -دارد و پیش میر

                                                           

ء  ﴿ (1) ء  ﴿ هدر آی ﴾ََشۡ ِ ََشۡ
َٰ ُك  . مصدر شاء یشاء و در معنای اسم مفعول [110]ااملدئة:  ﴾قَِديرُ  َوُهَو لََعَ

شیء( بکار برد
ُ
ء  ﴿ است. پس  هشد ه)م  هآن تعلق گرفت همشیتی خاص ب هیعنی؛ چیزی ک ﴾ََشۡ

 منظور چیز هاست و امکان وقوع دارد؛ چرا ک
ً
 انجامشان محال باشد. هایی نیست کهقطعا

  .(712( / ابوداود )ش1811و1818صحیح(: مسلم )ش( )2)
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خاذ اسبابهاندازد. 
 
ل بر خدا  ۀو انجام وظیف مچنین مؤمنان با ات

 
خود در این راستا و توک

ار و مشرکین را دارند و یقین دارند ک
 
ا هد آنهاگر خدا بخوا هسعی در پیشی گرفتن بر کف

فتادن آنیچ قدرت و مانعی نمیهپیش بیافتند، 
ُ
م و جلو ا

ُ 
 ا جلوگیری کند.هتواند از تقد

ر -70 ِ
 
خ
 
ؤ
ُ
 م

ر یعنی؛  ِ
 
خ
 
ؤ
ُ
است  هپس انداختآن را  هشود، اوست ک هباید پس انداخت هک هر آنچهم

فتاد هک هر آنچهو 
ُ
ر هپس ا ِ

 
خ
 
ؤ
ُ
و  کفر و شرک هرا هکسانی را ک أدر ارتباط با اوست. م

ت سقوط یانسان بندگی و رند، از مقامیگیش میر مفاسد را در پیو سا یو زورگوئ یستمگر

-ان مییدوزخ ۀان، و در آخرت از جملکناپا ۀا از زمریو در دند و اندازو پس می دهدمی

ر برخی چیز ِ
 
خ
 
ؤ
ُ
اندازد و تأخیر می هاش بنابر حکمت و رحمت و تدبیر بها را با اردهگرداند. م

ت، تقوی، طاعت، علم و هد از لحاظ شرف، رتبهبخوا هر کس را که
 
رب، محب

ُ
دایت و... ه، ق

 اندازد.تأخیر می هب

ر جایگا هشود کافی از مسیر بندگی سبب آن میر انحره ِ
 
خ
 
ؤ
ُ
و منزلت انسان را در  هم

ل دهدنیا و آخرت پس اندازد و مقام و جایگا
ُ 
نز
 
در دنیا و  همیشهد. بدین خاطر مؤمن هش را ت

فتادن دارد و از 
ُ
 یپآخرت سعی در پیش ا

 
 هشایرات و پیشقدمان در خ

 
-می سناتنگان در ح

ل دور می باشد و خود را از آفات
 
 و اسباب انحراف و تنز

 
ت سقوط  ۀکند تا از قل

 
بندگی و عز

س افتادن و محتاج شدن ب
 
-مشرکین و منافقین اجتناب می هنکند. و نیز مؤمنان از پ

ِ آنهکنند و تمامی 
 
 یزیرابر آن چا اگر بهاست. حکومتهنیازی از آنا در استقالل و بیهم

 هو با پشتیبانی از ظالمان و یاری نکردن ب است هردکخداوند نازل  هکد ننکم نکح

ند هرفتی خوا-ا پسهمردمانشان و ندادن حق و حقوق آن همظلومان و با ظلم و ستیز ب

فتادن آن هداشت ک
ُ
بونی وهپرتگا ها را بها ل می ِّ انحطاط و ذاللت و ز

 
-نابودی مسج

 کند.

ل -72
  
 أو

 فرمایند:می أخداوند

ُل ٱَو هُ ﴿ وذ
َ
َِٰهرُ ٱوَ  ٓأۡلِخرُ ٱوَ  ۡل  .[5: دی]ادحل ﴾ۡۡلَاِطنُ ٱوَ  لظذ

 .«دا استیدا و ناپین و پین و پسیشیاو پ»
ل است. این اسم در ابتدای سور

 
 أحدید در تسبیح مخلوقات برای خداوند ۀخداوند أو

ل و تسبیح می
 
 ۀمهمبدأ حرکت  أتوان گفت: خداوندمطرح است. با ارتباط اسم أو
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 خود است و اوست ک
ِ
ا را های از استعدادهانسان مجموع هب هک هموجودات در تسبیح

ب  أخداوند هحرکت درآید و با پیمودن این مسیر باطنی ب هاست تا ب هبخشید
 
تقر

ید و وی را تسبیح کند. تسبیح یعنی؛ حرکت دائم مخلوقات از نقص ب سوی کمال و  هجو

نزدیک شدن و  هب أن از دور بودن از خداوندتعبیر دیگر تسبیح یعنی؛ حرکت کرد هب

ب
 
ن شدن باو می هجستن بتقر

  
ی
 
ِصف و مز

  
 أصفات خداوند هباشد و این در پرتو مت

  هشود ب هاو نسبت داد هنباید ب هک هچتمام معنا از آن هباشد. و خداوند بمی
 
 هدور و منز

ل بودن وی ب
 
ین هدارد ک هاین نیز اشار هاست. او ان چیزی غیر از خدا هش جقبل از آفر

یدآن را  أباشد و خداوندستی میهاست و وی مبدأ  هنبود  هب أاست. خداوند هآفر
یرا  ل است؛ ز

 
ید ۀمهنسبت تمام موجودات او است. و خودش واجب  هموجودات را وی آفر

ات موجود بود هالوجودی است ک
 
د  هیچ چیزی بوجود نیامدهو از  هبالذ

 
و از کسی متول

باشد و است. خداوند أزلی می هیچ چیزی با وی نبوده هدر حالی ک هو وی بود است هنگشت

لی است ک
 
ت از آِن اوست و أو

 
م مطلق در أزلی

 
ر نیست.  هک هتقد

 
ابتدایی برایش قابل تصو

ل بودن خدا از لحاظ زمان و مکان منظور نیست؛ چرا ک
 
وی مانند کسی نیست تا با  هاو

 م گردد.هحدود و قیاس ف

ب پیدا می هب أبا تسبیح خداوندمؤمن 
 
را در  أکند و خدامبدأ اصلی تسبیح تقر

ل می
 
م می همهوجودش را بر  های کهگون هداند بوجود و مقام او

 
دارد و با نیاز و چیز مقد

ی متوج
 
ل هبندگی خاص

 
ل و واال را  هشود کمی أخداوند او

 
سعی دارد در بندگی مقام او

ب جستن بکسب کند و این مقام با تسب
 
ن شدن  هیح وی یعنی؛ تقر

  
ی
 
ِصف و مز

  
وی با مت

  هب
 
ا و منز

 
 گردد.ر نقص و عیب و ضعفی حاصل میهکردنش از  هصفاتش و مبر

 آِخر -71

 خود است و موجودات را  ۀمهمبدأ حرکت  أخداوند همانطور که
ِ
موجودات در تسبیح

ل(، و در پایان  هحرکت انداخت هت بندگی و تسبیحش بهدر ج
 
 سوی او هب همه)أو

موجودات و  ۀمهایِت هگردد )أِخر(. پایان و نوی برمی هچیز ب همهای هو انت دنگردیبازم

ینش و فرمان از اوست.  هگردد کأِخر برمی ها بهکار ۀمه دات فناپذیرند ولی موجو ۀمهآفر

 أِخر، باقی و ابدی و سرمدی و دائمی است.

مرگ و نقصان بر وی وارد  هکند کای میهخداوند زند ۀمؤمن بندگی خود را متوج

 یبر رو هک یسانک ۀمها و هزیچ ۀمه داندمیشگی و جاودان است، و میه هشود بلکنمی

 شگار با عظمت و ارجمندا ذات پروردهو تن گردند.یستند، دستخوش فنا مهن یزم
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ید می و سرانجام در آخرت با لطف خداونِد باقِی أِخرماند و بس. یم یابد و از فنا زندگی جاو

 کند.تر میباوِر بندگی را برای وی راسخ أِخر هو باور ب همانند. این عقیدشدن در امان می

 

 ِّرهظا -75

 هدهدلیِل قابل مشا هِّر بهبمعنای آشکار بودن است. ظاور هِّر از مصدر ظهظا

 یخود در اقطار و نواح یاههدالئل و نشانِّر با هشمارش آشکار است. ظابودن آثاِر بی

خود  †و با آیات و معجزاتش توسط پیامبران انسانو درون  وجوددر  ون، یو زم اهآسمان

 (اسالم و قرآنخداوند و قوانینش ) هکار گردد کروشن و آش انسان یبراتا  هرا آشکار کرد

-ر میهر چیزی ظاهرتر است و با او هچیز ظا همهاز  هِّری است کهخداوند ظا .ستنده حق

ر چیزی را ه هگردد و اوست کر میهر چیزی ظاهشود و آثار قدرت و حکمت و عظمتش در 

 هری است کهاست. و او ظا هور را دادهم توانایی درک این ظهانسان  هگرداند و بر میهظا

 رتر و پیداتر است.هر چیزی ظاهاو از  هتواند مخفیش کند؛ چرا ککسی و چیزی نمی

 یخواندن اتیآنگرد و و زمین می اهآسمان هکند و بباز می چشم برون و درون رامؤمن 

کند و حق بودن می هدهرا مشا یستهان هج یدنیقرآن، و د ه، از جملیآسمان یاهتابک

 هیابد کدات، یقینی میهگردد و در پرتو این مشار میهرآن برایش ظاخداوند و کالمش ق

آلود بر گردد و در این حال با چشمانی اشکِّر برایش نمایان میهر سو رو کند آثار ظاه هب

 گردد.افتد و خشوع و تواضعش بیشتر و بیشتر میزمین می

 باِطن -71

 همش بهِّر است ولی درک و فهشمارش ظادنیا با آثار بی خداوند در هبا وجود آنک

رد.  هتوان مستقیم وی را درک کرد و بصورت مستقیم باِطن است و نمی
ُ
وجودش پی ب

ان هآشکار است ولی از زوایای مختلفی بر انسان پن هایش کههآیات و نشان ۀمهباِطن با 

ن هتواند باست و انسان نمی
ُ
م آن هو حواس قادر بر ف ِّ ذات وی پی ببرد و عقلهک

 نیستند.

ل و أِخر و ظا»ای هارکان علم و معرفت بر بنیاِن اسم
 
مذکور  ۀدر آی هک «ِّر و باِطنهأو

ای در هگون هچیز را ب همهار اسم هباشد. و تشعشع این چاند، میهم بیان شدهدر کنار 

ست مگر ِّر از آن آشکارتر، و باطنی نیهظا هری نیست مگر اینکهظا هک هبرگرفت

لی نیست مگر اینکباِطن مخفی هاینک
 
او قبل از آن، و أِخری نیست مگر  هتر از آن، و أو



 مومن هگاهپنا    180

ل بودنش ِقدمتش و أِخر بودنش دوام و بقایش و ظا هاینک
 
ِّر هاو بعد از آن است. پس أو

رب و نزدیک بودنش را می
ُ
 و عظمتش و باِطن بودنش ق

 
رسانند. مؤمن با این بودنش علو

او در عیِن أِخر  هیابد؛ چرا کأزلِی معبودش نوِر توحید و یکتاپرستی را می صفات أبدی و

ل بودن، أِخر و در عیِن ظا
 
ل و در عیِن او

 
ِّر هر بودن، باِطن و در عیِن باِطن بودن، ظاهبودن، او

 خداوند یگانهاست و این صفات واال و بی
 
ایی هابتدا و انت هو یکتائیست ک همتا مختص

 ستند.هو خفایش در اوج کمال ور هندارد و ظ

 واِلی -77

 فرمایند:می أخداوند

حَۡراَد ﴿
َ
ُ ٱِإَوَذا  أ ا بَِقۡوم   ّللذ ۥ   َمَردذ  فََل  ُسو ء  ِن  َلُ  .[11]ارلدع:  ﴾مِن َوالٍ  ۦُدونِهِ َوَما لَُهم م 

تواند آن را ینم یزیچچیهس و کچ یهبرساند  یقوم هب ید بالئهبخوا یزدان هک ینگامه»

 .«ار آنان شودکاور و مددیتواند یر خدا نمیس غکچ یهبرگرداند، و 
 )صفت مشب

 
لی
 
یادی با اسم و پیشتر بدان  ه( کههواِلی )اسم فاعل( تفاوت ز

، أبا جزئیات و حوادث مطرح است. خداوند هشد، ندارد ولی اسم واِلی در رابط هپرداخت
 مؤمنان است و آن

 
 هد ولی مشرکان و بدکاران بهدا یاری میهدر مشکالت و نیاز ا راهولی

 ندارند و در مصیبت
 
گمان یبمانند. ا بدون واِلی میهدلیل عداوت با خداوند ولی

پرست  بندگان  هکاست، و او است  هردکنازل ای وی قرآن را بر هکاست  یخدائانسان سر

پرست یاریرا و صالح  هستیشا  ند.کیم یو سر

ِ واِلی و  ،أخداوند 
 
یکی شان را ازیاند. اهمان آوردیا هکاست  یسانکامور  یمتول  یاهتار

نمون هر نانیحق و اطم نور یسو هآورد و بیرون میب رتیو ح کش یهزمخت گمرا

ا  . وکندیم
 
 و ضاللین و داعیاطیاند، طاغوت شهدیفر ورزک هک یسانکام

 
واِلی و  ان شر

 ِ
 
پرست ا یمتول  یسو هب هرون آوردیب کپا مان و فطرِت یا آنان را از نورِ  ،شانندیو سر

یکی یت ایمان، ارتباط شاند. کیم فر و فسادکزمخت  یاهتار پس مؤمنان با حفظ و تقو

بردست حفظ می سوی  هدر سیر صعودی ب همیشهکنند تا خود را با واِلِی کاربدست و ز

 دایت و رشادت باشند.هنوِر 

عاِلی -78
 
ت
ُ
 م
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َٰلُِم ﴿ َهََٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَع  .[1]ارلدع:  ﴾٩لُۡمَتَعالِ ٱ ۡلَكبرِيُ ٱ لشذ
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 .«است واال و هبلندمرتب است، یدنید انهج از هآگا و انهپن انهج از هآگا خدا»
یش عاِلی از ر

 
ت
ُ
 از  ۀم

 
و
 
ل
 
ی»ع

 
ال
 
ع
 
ت
 
ی ی
 
ال
 
ع
 
ل است  «ت

ُ
فاع
 
ف بکار می هکباب ت

ُ 
-برای تکل

 برای خداوند
ً
ف اصال

 
بلند  هایی فعل کهن ۀمطرح نیست و فقط نتیج أرود. تکل

 میمرتبگی می
 
لی
 
عاِلی در معنای ع

 
ت
ُ
 هآن اشار هپیشتر ب هباشد کباشد، مطرح است. م

عاِلی بلیغ هشد، البت
 
ت
ُ
 میم

 
، عظیم، کبیر، علیم»ای هباشد و نامتر از علی

 
، مجید، علی

ر
 
عاِلی و متکب

 
ت
ُ
عاِلی ب «م

 
ت
ُ
 همعنای آن است ک هدر معانی یکدیگر تداخل دارند. م

عاِلی هخداوند بلندمرتبگی و واالیی را در در اوج خود و با تمام معنای کلم
 
ت
ُ
 أداراست. م

 هدارای جالل و عظمت و مقامات واال و کماالت باال و صاحب عرش عظیم است ک

عاِلیهو  نقص و عیب و داشتن فرزند
 
ت
ُ
ذاِت عظیم و  صاحب أمسر در وی وجود ندارد. م

 باشد.می یر فرمانروائیو سر یهفرماند تخِت صفاِت واال و برتر و  بزرگوار و

ر می
 
عاِلی تصو

 
ت
ُ
جز خدا  یسکو از  دترسیاز او مکند فقط مؤمن وقتی خود را در برابر م

خدای  هر نیاز و مصیبتی دل بهو در راس وی را دل دارد هان و آشکار هو در پن، دترسینم

م، عفو و هیچ کس و ه هسپارد کای میهبلندمرتب
 
ر
 
ود و ک

ُ
یچ چیز از وی در رحم و شفقت، ج

ت، قدرت و 
 
ل  هیبت باالتر و واالتر نیست و فقط بر وی تکیهبخشش، عظمت و عز

 
و توک

ت و قوی می کند ومی
 
 کند.این وی را آرام و با عز

71-  
 
ر
 
 ب

 فرمایند:می أخداوند

 .[18]اوطلر:  ﴾لرذِايمُ ٱ لَۡبُّ ٱُهَو  ۥإِنذهُ ﴿

 او ن»
ً
بان استهار و مکویکواقعا  .«ر

 از مصدر
 
ر
 
 » ب

 
 »از  هشد همعنی کار نیک کردن است و گفت هب «ِبر

 
ر
 
معنی  هب «ب

خرج دادن در کار  هبیابان و خشکی است و بنابر وسعت بیابان یعنی؛ وسعت و فراوانی ب

 نیکوکاری است ک
 
ر
 
ایش نیکو هد و تمامی کارهدو می هکار نیک انجام داد هنیک. ب

 می
 
ر
 
اگر  هیی است کاهنعمت در دنیا و آخرت است. در دنیا با دادن أباشند. نیکوکاری ب

و  دینکا را شمارش هد آنیتوانینم ،ادندیز هکد از بس یخدا را بشمار یاهنعمت دیهبخوا

یش در آخرت عفو و بخشش و دادن ثواب فراوان ب مؤمنان است. آثار نیکوکاری  هنیکوکار

 بر بندگانش از جمل
 
ر
 
ینش آنهب  بکران و بیی بیاهنعمت ا از عدم، دادنه: آفر

 
ا، هآن هحد

ا، عفو و هدایتشان، محافظت و رحم و شفقت بر آنهبرای  †یاءدادن عقل و ارسال انب

یادند ک گنجد و نیکوکار بودن خداوند، حاکی از در بیان و وصف نمی هغفران و... آنقدر ز
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ت و نیرومندی و بخششگری و بلندمرتبگی و رأفت و م
 
بانی و هعظمت و حکمت و عز ر

ود اوست.
ُ
رم و ج

 
 عدل و ک

  همه همؤمن نسبت ب
ً
مادر و پدرش نیکوکار است. مبنای اخالق و روابط خصوصا

سن رفتار می
ُ
 های کهگون هباشد بخانوادگی و اجتماعی مؤمن بر نیکوکاری و ح

، فقرا همسایهوالدین،  همچون: نیکی بهای مختلفی از زندگیش ههنیکوکاری وی در جنب

یردست و مظلوم،   و می مسر و فرزند و... متبلورهو مساکین، یتیم و ضعیف، ز
 
باشد. بر

 » هشود کنیکوکاری و تقوای مؤمن و حکومت اسالمی باعث می
 
ر
 
مرحمت و معونت و  «ب

 باشد.آنان میبا  رو و قدرتیبا تمام نو  آنان کند همراهرا  اشهجانب همهت یحفاظت و رعا

اب -82
 
 تو

 فرمایند:می أخداوند

نذ ﴿
َ
َ ٱَوأ اٌب َاِكيمٌ  ّللذ  .[10]اونلر:  ﴾تَوذ

بجا و حکیم است و (ریپذهتوبسوی بندگان و  ه)ب هکنندبازگشتو او بس »  .«کار
اب صیغ

 
ای هاست. انسان با علم و اراد هکنندمعنای بسیار بازگشت هو ب همبالغ ۀتو

ف است در مسیر بندگِی خداوند باشد و در صورتیک هک
 
رد انحراف پیدا ک هدارد موظ

 هسوی خدا برگردد. و در صورتیک هکند و ب هِّ بندگی باید توبهرا هبرای بازگشت ب

ا کردهای را مهبازگشت چنین بند ۀزمین أنماید، خداوند هتوب هبند
 
و  هو با چنین توج هی

ابیاری
 
یی تو گردد؛ سوی انسان برمی هکند و بمی هسوی انسان توب هنیز ب أای گو

اب بودن وی )بسیار  هی و معصیتش از وی روگردان بوددر موقع نافرمان هچرا ک
 
است. و تو

-ر بازگشتهدر برابر  هکثرت بازگشت کنندگان است ک هبودنش( نظر ب هکنندبازگشت

 ای، بازگشتی دارد.هکنند

اب بودن خداوند امید و قدرت وافر ب
 
سوی  هر معصیتی بهدر  هد کهدانسان می هتو

اب نیز ب هکسی برگردد ک
 
باید شکرگزار این  هگردد و بندکند و برمیسوی وی رو می هتو

ا هی آنهخوابندگاِن خدا پذیرای عذر و بازگشت و معذرت هنعمت باشد و نیز نسبت ب

والیت بین او و  ۀگیرد رابطاش در مسیر بندگی قرار میهبا توب هبند هباشد. و وقتی ک

  ۀدر سای هگردد کخدایش برقرار می
 
 د کرد.هخوا هت و فرح را تجربآن خوشبختی و عز

ِقم -81
 
نت
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند
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ُ َوٱ﴿  .[7]آل رمعان:  ﴾نتَِقامٍ ٱ ُذو َعزِيز   ّللذ

 .«است هرندیو انتقام گ هریقدرتمند چ یزدانو »
ِقم از کلم

 
نت
ُ
 » ۀم

 
صورت گفتار و عمل صورت  هب هیعنی انتقاد گرفتن ک «ةِنقم

ِقم از فرد یا افرادی کمی
 
نت
ُ
نافرمانی وی را بکنند با سنن و قوانین خاص و طی  هگیرد. م

 هو ب ها انتقاد وارد کردهگیرد و با انتقامش بر آنا انتقام عملی میهمراحل مشخصی از آن

یشان سزا و جزای آن در برابر  أد. خداوندهددنیا و آخرت میا را در هاقتضای موضعگیر

مچون نمرود و فرعون و قارون و... با این هاقوام عاد و ثمود و بنی اسرائیل و... و در برابر افرادی 

ِقم  هصفت برخورد کرد
 
نت
ُ
از  یارکدالئل واضح و آشو  †با فرستادن پیغمبران است. م

ان
 
ب ت هبا آن یو منطق عقالن یمعجزات ر

 
کند ولی در صورت کفر و الحاد و میا اتمام حج

 است.هدر شأن و خور آن هکند کا انتقامی را وارد میهفساد بر آن

 خدا رأفت ِن یدو حدود ن یقوان یاجرا درگیرند و انتقام می أمؤمنان از دشمنان خداوند

 همبادا در داِم گنا هراس دارد که همیشهندارند. مؤمن  اهآن هباذب نسبت ک و رحمِت 

کرد  هم گناهکند و اگر نمی هخاطر گناشود و مشمول انتقام خداوند قرار گیرد بدین گرفتار

ِقم بیممی هتوب هخالصان هبالفاصل
 
نت
ُ
ا هکند. و حکومتمی هکند و این وی را از انتقاِم م

دان را  هو انتقام و ظلم و ستیز ب هیچ حالی حق شکنجهدر  هباید بدانند ک
 
مؤمنان و موح

ِقم باشند. در هندارند ک
 
نت
ُ
 غیر اینصورت منتظر انتقاِم شدید و حدید م

80-  
 
و
ُ
ف
 
 ع

و  هکنندحقیقت تو گذشت هپروردگارا! ب» 1«َعُفوٌ  َك اللهُهمَّ إنَّ »اند: هفرمود ج هرسول الل

 .«ستیه هانتقام نگیرند
ار )بسیار بخشند

 
ان( و غفور )صاحب بخشش کامل و شامل( و هگنا ۀو پوشانند هغف

اب )بازگشت
 
 اشارهسوی بندگاِن توب هب هکنندتو

 
و
ُ
ف
 
گذشت و لطف و  هب هکار( و ع

مید خود را از دست نمی هدر صورت خطا و گنا هبند هبخشِش خدائی دارند ک
ُ
 هد و بهدا

 صفت مشبسوی پروردگارش برمی
 
و
ُ
ف
 
یش همعنای درگذرند هو ب ههگردد. ع  ۀاز ر

فو»
 
 بعد از بازگشت و توب هب «ع

 
و
ُ
ف
 
انسان از  ۀمعنای خودداری کردن از انتقام است. ع

سوی وی از  هسوی خدا و بازگشت خدا ب هگیرد و بعد از بازگشت انسان بوی انتقام نمی

 بخشد.کند و قلم عفو بر آن میش خودداری میهمکافات و مجازات متناسب با گنا

                                                           

  .(2852)ش ه( / ابن ماج2512( / ترمذی )ش05281احمد، المسند )ش صحیح(:) -1
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و
ُ
ف
 
اب و ع

 
 ها خداوند بر سوی کسانی کهتن هن هدارند کانسان ابراز می هبتو

با عفوش  هد بلکهدا را در آغوش غفران خود نوازش میهگردند، برگشت دارد و آنبرمی

مان آورد و عمل یند و اک هتوب هک یسککند. و جدای از آن می ها را از مجازات تبرئهآن

ب هرا ب شانها و گناهیبدو عفو،  هجدای از قبول توب ،أد، خداوندهصالح انجام د ا و هیخو

گردد و واجب می هکران بر بندرورزی بیه. در این حال شکر بر این مندکیل میا تبدهیکین

یمهنوعانش جدای از گذشت و بخشش، آنمه هوی نیز نسبت ب عفو  ها را از مجازات و جر

اش از سوی خداوند و هقبول توبای برای هیزکاری و وسیلهای از پرهکند و عفو وی نشانمی

یل است. یافت اجر جز  در

ئوف -82
 
 ر
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َ ٱإِنذ ﴿ ِ  ّللذ  .[65]اجحل:  ﴾حۡرذِايم   لََرُءوف   نلذاِس ٱب

« 
ً
بان و داراهم یبس خداواقعا  .«است در حق بندگانمرحمت فراوان  یر

أُف )با
 
وف و ر

ُ
ئ
 
متناسب با رحمت است.  «رأفت» ۀتلفظ صحیح است( از کلمردو ه ر

ت یک جنب ۀدارد: جلب منافع و دفع ضرر و کلم هرحمت دو جنب
 
أف
 
دارد و آن: دفع  هر

بانی و عطوفت هو نقص، و م همعنای دفع ضرر و اصالح رخن هضرر. پس رئوف ب ر

ئوف با دفع ضرر از انسان، وی را در حرکت بمی
 
کند و پشتیبانی میسوی کمال  هباشد. ر

یش اهنعمت د. یزدان با گسترشهدا نجات میها وی را از آنها و نیازهو رنج اهسختیدر مواقع 

رورزی خاص هباشد ولی پشتیبانی و دفع ضرر و مرئوف می همه هبر بندگانش نسبت ب

 
 
ین و همؤمنان و شکرگزاران است. رئوف در رأفت و م هرئوف فقط متوج بانیش در بلندتر ر

 ای آن قرار دارد.همنت

بانی و رحمت و لطف فراوان است، بهمؤمنان دارای رأفت و م همؤمن نسبت ب  هر

سعی در دفع ناراحتی و  همیشهآید و ا بر وی گران میهدرد و رنج و سختی آن های کهگون

 اهنعمت ا وهمندی از خوشیهرهدایت و بهورزد و در ا عشق میهآن ها را دارد و بهضرر از آن

 ا اصرار دارد.هر آنب

لک -81
ُ
 ماِلک الم

 فرمایند:می أخداوند
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ن تََشا ءُ  لُۡمۡلَك ٱَمن تََشا ُء َوتزَنُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِِت  لُۡمۡلكِ ٱَمَٰلَِك  للذُهمذ ٱقُِل ﴿  ﴾مِمذ
 .[16رمعان:]آل

 هرکه و از یبخشیم یومت و دارائکح یهرا بخوا هرکه ز از آن تو! تویچ همه یبگو: پروردگارا! ا»

پس م یومت و دارائکح یهبخوا  .«یریگیرا باز
لک
ُ
ید هکسی است ک أماِلک الم لک و دارائی است و بندگان و آفر

ُ
ایش ههدارای م

ِلک با آن هب أصاحبش هک
 
 همهستند و بر هکند، تحت فرمان او ا برخورد میهعنوان م

ط و سیطر
 
ِلک بودن بر آندارد.  هچیز تسل

 
لک،  .(1)ا وصف خداوند استهپس م

ُ
 الم
 
ماِلک

ف در 
 
 هد، بهبخوا هک هر آنگونهاش الزم الإجراست و هر چیزی است و ارادهمالِک متصر

 گیری نماید.تواند حکم و فرمان وی را نقض کند و یا پیشیچ کس نمیهرساند و انجام می

ت خداوند
 
ت و فرمان و حکم وی را بهو تن هر چیزی دیدهرا در  أمؤمن مالکی

 
 ها مالکی

ت می
 
بیند بدین خاطر با ندای او می ۀشناسد و خود را نیز در ملک و فرمان و سیطررسمی

با . و تسلیم خدا شوباش  هاخالص داشت ن وکاقرار  أخدا یگانگی هب: همالکش بدو ک

 هدم و خالصانیو سر بر آستان تو سائ ردمکاقرار  د گفت:هو خوا هجان و دل لبیک گفت

ای بر نفس خود هگونهو در این راستا ب گشتم.و مالک حقیقی آن ان یانهم پروردگار جیتسل

لک هدارد تا روزی ک هسیطر
ُ
بندگی خود را ادا  ۀحاضر گشت وظیف أدر برابر ماِلک الم

را در مسیر ا هارا شدن، آند و در دهخوادارائی و حکوت را از وی می همیشهباشد. و مؤمن  هکرد

 کند.می هو ادای وظیف هقوانین و فرماِن مالک حقیقی قرار داد

 ذو الجالل و الإکرام -85

 فرمایند:می أخداوند

ِۚ ٱوَ  ۡۡلََلَٰلِ ٱَوَيۡبَِقَٰ وَۡجُه حَۡرب َِك ُذو ﴿ ۡكَرا  .[10]ارلنمح:  ﴾٢٧ِۡلِ

 .«ماند و بسیذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ما هو تن»
یم»در مورد  پیشتر بحث شد. ذو الجالل یعنی؛ خداوند در ذاتش جالل  «جلیل و کر

است و جالل یعنی؛ تمامی صفات کمال، جمال و بزرگی و مجد و عظمت را در ذات و 

رم و بخشش ب
 
نشانگر بندگانش است. و این  هصفاتش داراست. ذو الأکرام یعنی؛ صاحب ک

                                                           

ماِلِک  هِملک نیست بلک أعنوان صفت برای خداوند بکار برد؛ چون خداوند هرا ب «ِملک» تواننمی( 1)

لک و 
ُ
ِلیک )دارای مبالغ»چیز است.  همهِملک و م

 
ِلک و م

 
یاد( هم  هدر قرآن آمد أنیز برای خداوند «ز

 .است
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ات نیکوی بارز هچون انسان دارای خصلت هآن است ک
 
ودی است پس هو مشا و خصوصی

یم داشت یم ب هخداوند وی را کر یست هو در مقام کر اعطاء عقل،  است و وی را با هوی نگر

مندی از بخشش و عفو و هرهبپندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و  یرویار، نی، اختهاراد

 است. هإکرام و گرامی نمود هریغنعمت و سخاوت و حکمت و رأفت ِخداوند و 

ت و جمال خداونداین نام مب
 
یدا کردهرا بر انسان  أارک، اسرار حقایق جاللی و با  هو

یبا و وجودش جلیل ر و ز
  
یبا، درونش منو گردد و در می هالقدر و بلندمرتبتابش نور این ناِم ز

تی جاودان می
 
یم و عز یز و نزد کافران  ۀدر سای هیابد کنزد خداوند تکر آن نزد مؤمنان عز

 گردد.یبت میهپر

قِسط -81
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

﴿ ِ ِ ب َمَر حَۡرّب 
َ
 .[11]األرعاف:  ﴾لۡقِۡسِط ٱقُۡل أ

 .«است هفرمان داد یدادگر هبگو: پروردگارم ب»
قِسط از ِقسط می

ُ
و نصیب متناسب و مقتضی. و إقساط  هرهآید و در اصل یعنی؛ بم

قِسط  نیاز و حق یک فرد است. قاِسط یعنی؛ جابر و ظالم و ه)باب إفعال( یعنی؛ دادن آنچ
ُ
م

قِسط ب
ُ
مقدار از  هچ همقصد، ب هر موجودی در مسیر حرکت به هیعنی؛ عادل و دادگر. م

ر کس ِقسط ه هد و بهدباشد، آن امکانات را در اختیارش قرار می هامکانات نیاز داشت

ی یا معنوی( را م هره)ب
 
قِسط دادگری است کهدیو نصیب( مورد نیازش )ماد

ُ
 هد. م

ِ مظلوم را از ظالم می

 
ی، صبر و حلم هگیرد و از اسرار عدل الحکمش عیِن عدالت و حق

 داشتن و راضی کردن مظلوم است.هوی با ظالم در عین راضی نگ

 مؤمن در برابر این اسم حق و واجبی دارد:

 او برخورداری از نصیب حق: -1
 
قِسط برای پ هایی است کهحق

ُ
ِّ کمال هیمودن رام

 است. هبرایش قرار داد

یش این است  اهنعمت شکرگزار این هبر وی واجب است کواجب:  -0 باشد و شکرگزار

ای صحیح مطابق دستور خداوند بکار گیرد و ههایش را در راها و نصیبههرهب هک

قِسط بند هبر آن دادگر باشد؛ چراک هعالو
ُ
 هصدور حکم عادالن هاش را بهم

قرار دوزخ  ۀمیهزم و یه ان رادادگریستمگر و ب و عادالن را دوست داردو  هفراخواند

و  . و بدین خاطر مؤمنانندکیم یدگان خود دادگریآفر یاهارکاو در  د.هدمی

خاطر خدا  ه، و بکنندتالش میعدل و داد  ۀو در اقام حکومت اسالمی دادگرند
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ا پدر و مادر و یان شان خودیز هان بشادتهش هکرچند ه ندهدمیادت هش

 یدادگر اهآنبا  هکدارد میرا بر آن ن اهآن یقوم یو دشمنانگ باشد.شاوندان یخو

 هلین وسیترهتقوا و ب هب هن رایترهوتاکتر و یکنزد یارکزیهپر هب ید. دادگرننکن

 .از خشم خدا است یدور یبرا

 جاِمع -87

 فرمایند:می أخداوند

 .[1]آل رمعان:  ﴾فِيهِ  حَۡرۡيَب  َلذ  ِۡلَۡوم   نلذاِس ٱحَۡربذَنا  إِنذَك َجاِمُع ﴿

 .«ردک یهست جمع خوایدر آن ن یدیترد هک یپروردگارا! تو مردمان را در روز»
مود و خاموشی بر ج همهبندگان  ه. بعد از اینکهکنندجاِمع یعنی؛ جمع

ُ
ردند و خ

ُ
ان هم

را گرداگرد  همهکردن  هکند )باِعث( و بعد از زندمی همردم را زند ۀمهافکند، خداوند  هسای

تناسب  هب -و سپس جزا و عقاب  هو محاسب ه)جامع( و برای محاکم هم جمع کرده

یانمندی کافران و  (1)کندمی هآماد -اعمال انسان در دنیا ن )روز ز
ُ
جاِمع در روز تغاب

 ۀمهکند. در آن روز خداوند را جمع می اهانسان ۀمهمائی بزرگی هسودمندی مؤمنان( در گرد

و تعیین تکلیف  هکند و برای محاسبستند جمع میه هپراکند هرا در حالی ک اهانسان

 .(2)آوردم میهگرد

ک ب هکردن خصال نیک و پسندیدمؤمن با جمع
 
ت و دوری از  هو تمس

 
توحید و سن

جمع  هبرای محاسب اهسانانجامع وی را با دیگر  هشرک و بدعت سعی دارد در روزی ک

بون نگردد و ویمی  هکد هد همژد یشتهخود و ب یرحمت و خوشنود هرا ب کند، خوار و ز

   وجود دارد. هجاودان یاهنعمت در آن

                                                           

ان» ای خداوندهاز صفت یکی( 1)
 
فَلَۡوََل  إِن ُكنُتۡم َغرۡيَ ﴿ فرمایند:می أاست. خداوند «دی

:  ﴾٨٦َمِدينِيَ 

 

ید نمی هرگز در برابر اعمالتان جزا و سزا داده «بعد از مرگ»اگر شما ». [86]اولاقعة پس روح »شو

ردقالب  هرا ب
ُ
ان»خداوند  همشخص است ک ه. از این آی««برگردانید هانسان م

 
است.  «داِئن و دی

 است.    هندهیعنی؛ خداوند بسیار جزا د

است.  «حاِشر»یابد و آن ور میهبا صفتی دیگر ظ أا توسط جاِمع، خداوندهبعد از جمع کردن انسان( 2)

بکدیگر  ها بهفروبردن آنو  هجمع کردن و ملحق کردن افراد پراکند هحاِشر جدای از معنای جاِمع، ب

َۚ ََيُُۡشُُهۡم َوَما َيۡعبُُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ فرمایند:می أشود. خداونداطالق می ِ ٱَوَيۡو روزی » .[10]ارفلاقن:  ﴾ّللذ

 .«آوردپرستیدند، گرد میبجز خدا می هی کسانی کهمه همراه هی مشرکان را بهمهخداوند  هرا ک
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88-  
 
 غنی

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱوَ ﴿  .[15]افرط:  ﴾ۡۡلَِميدُ ٱ ۡلَغِِنُّ ٱُهَو  ّللذ

 .«است هاز و ستودینیخدا ب»
 یعنی؛ بی

 
 در غنی

 
یده هیچ چیز بهنیاز. غنی ین نیازی ندارد. ههیچ یک از آفر ایش کمتر

یده ۀمه هنیاز مطلقی است کاو بی   هستی را وی آفر
 
قبِل  أو بدو نیاز مطلق دارند. غنی

یدگانش موجود بود اودان د بود و ابدی و جهرا از بین ببرد باز خوا همه هو در صورتیک هآفر

نیاز است از عبادِت بندگانش بی أنیاز مطلق فقط اوست. خداوندباشد، پس بیمی

یند و ترک آن ضرر و تهآن هبلک کند و خدا نمی هدیدی را متوجها نیازمند عبادِت او

ر در این امر فقط خود انسان است؛ چگون
 
 هباشد در حالی ک هنیاز داشت همنتفع و متضر

ید همهوی وی نیاز دارند و  هب همه -ا ابدی و سرمدی میهاست و او با یا بدون آن هچیز را آفر

 باشد.

غیر  هب هداند. انسان در توجنیاز مطلق میمؤمن خود را نیازمند مطلق خداونِد بی

یک خدا قرار داد هایی کهخدا یادرسی شر آنان  هیابد کاند درمیهشد هدر فرمانبرداری و فر

عابدان و خدمتکاران و مزدورانشان  هخدا ب هزشان بخود سراپا نیازند و جدای از نیا

نیازمندند. حاکمان طاغوت و باطل نیز چنین وضعیتی دارند، آنان بدون مزدوران و مردم 

یب قعی ندارند. پس چ هستند کهناروایاِن پوچ و باطل و نادانی ، فرمانهخوردفر
 
تفاوت و  هو

 و غیر خدا ۀفاصل
 
یادی بین خدای غنی  ای نیازمنهز

 
، أد است و پرستش خدای غنی

رنش ب هد، در حالیکهدمی هدیهانسان  هو آرامش را ب هاوج شکو
ُ
ا و هغیرخدا هک

بونی و خواری و انحراف و   الکت و فساد و نگرانی چیزی ندارد.هطواغیت جز ز

 

غِنی-81
ُ
 م

 فرمایند:می أخداوند

نذهُ ﴿
َ
ۡقَِنَٰ  ۥَوأ

َ
ۡغَِنَٰ َوأ

َ
 .[78]امجنل:  ﴾٤٨ُهَو أ

 ثروتمند م هکاو است  هکن یو ا»
ً
 .«گرداندیر میند و فقکیقطعا

غِنی یعنی؛ بی
ُ
 و بی همانطور که أ. خداوندهنیازکنندم

 
 هنیاز است نسبت بغنی

غِنی و بی بندگانش
ُ
ی و معنوی جز بهاست و آن هنیازکنندم

 
 هب خود ها را از لحاظ ماد

ی بکس و چیز دیگری نیازمند نمی
 
د تا هدی دنیا میاهنعمت انسان هکند. از لحاظ ماد
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 هب هرساند کوضعتی از لحاظ درونی می همحتاج نگردد و از لحاظ معنوی انسان را ب

 هنیازی حقیقی است؛ چرا کیچ چیز غیر از خوِد خدا نیازمند نباشد و این بیهیچ کس و ه

نیازند و برعکس افرادی با م باشند بیهای حقیقی باشند اگر ندار دارای غن هافرادی ک

یاد ب  دلیل نداشتن غنای حقیقی باز نیازمندند. هوجود دارایی ز

ل بر خداوند»مؤمن با 
 
خاذ اسباب و توک

 
ق نیازی حقیقی میبی هب «أات

 
رسد و با تحق

، پس او در این حالت گردد تا محتاج غیر خدا گردداین دو، دخالت امر ثالثی مطرح نمی

 ۀنتیج هنیازش کند؛ چراکد تا بیهخوااست. و فقط از خداوند می هغنای حقیقی پیدا کرد

غِنی  هامور فقط در دسِت اوست. مؤمن با رسیدن ب ۀمه
ُ
غنای حقیقی شکرگزار خدای م

ت دستورات خداوند هدر ج هوی رسید هدر اثر این اسم ب هک نیازیباشد و منافع غنا و بیمی

 توانش با دعوت بمی هاستفاد
 
دیگران  هسوی خداوند و انفاق و کمک ب هکند و نیز در حد

 رساند.نیازی میغنای حقیقی و بی هدر امور مختلف، مردم را ب

 ماِنع -12

 :اندهفرمود ج هرسول الل

«... 
َ
ْعَطيَْت، َواَل ُمْعِطَي لِ ـللَُّهمَّ اَل َمانَِع لِ أ

َ
چ یه ىتو بفرمائ هچآنپروردگارا! » (1)«َما َمنَْعَت ـَما أ

 .«دیعطا نماآن را  قدرت ندارد ىسک ،ىریبگآن را  ىجلو هچرد، و آنیگىنمآن را  ىس جلوک
ی یا هبخوا هرا ک هر آنچه. مانع هماِنع یعنی؛ منع کنند

 
کند. منع معنوی، منع مید ماد

ر کند کهر بندهدر ظا هباشد اگرچبنابر حکمت و رحمت می أخداوند
 
منع  های تصو

 مندی از برخی ازهرهشود مانند منع شدن انسان از بآزار و ناراحتی وی می ۀخداوند مای

کند و در واقع خوشایند و ی دنیا ولی خداوند بنابر حکمت و رأفت منع میاهنعمت

ر سببی منع انجام شود بنابر هر حالی و با هایند بودِن منع، امری نسبی است ولی در ناخوش

چیز اسبابی برای  همهکس و  همهگیرد و وی فاِعِل تمام امور است و حکمِت ماِنع انجام می

 کند عطا نیز دارد و انسان را ازمنع می هباشند. مانع در عین حال کتحقق افعال خداوند می

ر منعی قادر است و هبر  هکند. مانع توانایی نامحدودی دارد کمند میهرهافر بی واهنعمت

 تواند از منعش جلوگیری کند.یچ قدرتی نمیه

ر هتواند مانع آن باشد و ببخشد کسی و چیزی نمی أرا خدا هر آنچهیقین دارد  مؤمن

د بود پس منع را فقط از طرف ماِنع هآن نخوا ۀندهمنع کند کسی د أخداوند هرا ک هآنچ

                                                           
  .(1218( / نسایی )ش817/ ابوداود )ش( 1211صحیح(: مسلم )ش( )1)
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 می
 
 مشکالتش فقط متوج

 
 هبخشی را بشود، این باور آرامِش فرحوی می هداند و برای حل

تهدر ناخوشی هد کهدوی می
 
ر هشک بی هر ناخوشایند )؛چرا کهظا های بها و محرومی

ست و لرزان سپارتقدیر می هچیزی برای مؤمن رحمت و دارای حکمت است( دل ب
ُ
د و س

بجا بیشتر و بیشتر می هایمانش ب هشود بلکنمی گردد و با رضایتش خدای حکیم و کار

کند. بدین ی ایمان خود را راسخ و مقام خود را در نزد خدایش واالتر میهقضا و قدر ال هب

 معطی ه هبر این باور است ک همیشهخاطر مؤمن 
ِ
ر گرفتن و دادنی از طرف خداوند مانع

 هنارکو  هیخدا را در حاش رگزه بنای حکمت و عدالت استوار است؛ بدین خاطربرم

بیپرستد لذا اگر خیمن ن یخاطر و بر د هسبب آن شاد و آسود هبرسد، ب وی هب یر و خو

 و ناسپاسی فرک یسو هرسد، ب وی هب یبتیشود، و اگر بال و مصیمناستوار و ماندگار 

 داراست. آخرت را  مها و یم دنهآرامش ب ین ترتیند. بدکیمنگرد گردد و عقبیمنبر

11-  
 
 ضار

 فرمایند:می أخداوند

ۡملُِك نِلَۡفِِس َض   ﴿
َ
ُ ٱ َشا ءَ  َما إَِلذ  َنۡفًعا َوََل  اقُل َلذ  أ  .[71:سن: وی] ﴾ّللذ

 هکرا  یزیندارم مگر آن چ «مردمان در دست یا برای»خود  یبرا یانیچ سود و زیهبگو: من »

 .«دهخدا بخوا
 یعنی ضرر رسان. ضرر 

 
  هزمین همانند نفع در سهضار

 
 گردد: انسان می همتوج

باع هضرر معنوی و نفسی مانند ج -1
 
 وی. هل و ات

ی ک -0
 
 گردد مانند بیماری و نقص عضو. جان انسان می همتوج هضرر ماد

وی دارد  هیی است کاهنعمت همتوج هخود انسان نیست بلک همتوج هضرری ک -2

 مانند ضرر اموال و ثروتش.

 
 
با اسباب و  هانسان کند، اگرچ های مذکور ضرری را متوجههر کدام از زمینهدر  أضار

چیز اسبابی برای  همهکس و  همهباشد و افرادی صورت گیرد ولی در واقع او ضرر رسان می

ق افعال خداوند مانند ضرر و نفع رساندن 
 
یان نسبی بودهتحق  هستند. از طرف دیگر ضرر و ز

نن و قوانینی صورت هباشد و تمامی ضررانسان مطرح می هو نسبت ب
ُ
ا بنابر حکمت و س

 است. ها را قرار دادهایی آنهداف و حکمتهخدا با ا هگیرد کمی

اگر  هباشند؛ چرا کمی أدر باور توحیدی مؤمن، نفع و ضرر فقط از طرف خداوند 

برطرف گرداند، و آن را  تواندیس جز او نمکچ یهبرساند،  انسان هب یانیزد هخوابخداوند 

 انسان تواند فضل و لطف او را ازیس نمکچ یهبرساند،  انسان هب یرید خهاگر بخوا
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ام کافران و هو ات هیب و آزار و خشم و قدرت و لومهدید و ترهپس مؤمن از تبرگرداند. 

 نمی ۀیچ کس بدون اراده هد؛ چرا کهدنمی هدل را هراسی بهملحدین 
 
وی  هتواند بضار

 ضرر برساند. 

رایش اتفاق ا بیوندد، یپیوقوع نم هن بیدر زم یچ رخدادیهمؤمن یقین دارد مچنین ه

نام  هب یمهتاب بزرگ و مک، در وین و خود ینش زمیش از آفریپ هکن ی، مگر اافتدنمی

بر از دست  هنانسان  هکن بدان خاطر است یاو است،  هلوح محفوظ، ثبت و ضبط بود

 أخدا هشادمان شود بر آنچ هاست، و ن هبدر رفت انشاز دست هکغم بخورد  یزیدادن چ
 قضا و قدر خداوند راضی و خشنود است. ه، بدین خاطر باست هرساند شدستان هب

ا هآن هبندند؛ چرا کخود و دیگران را می های رسیدن ضرر بههمؤمن و حکومت اسالمی را

ت دارند و در برابرش بازخواست می هنسبت ب
 
 گردند.خود و دیگران مسئولی

 ناِفع -10

ضرر از طرِف خدا است پس نفع نیز در دست اوست و او ناِفع  همانگونهفوق  ۀطبق آی

یشمی  ب ۀباشد. ناِفع از ر
 
ع
 
ف
 
 باشد. معنای سود رسان می هن

ی و معنوی( ک هرگونهناِفع 
 
سوی کمال  هانسان در مسیر حرکت ب هامکاناتی )ماد

ی و معنوی ب هم کردهباشد را فرابدان نیازمند می
 
انسان یاری  هو با اسباب و وسایل ماد

( قرار گیرد. تمامی أخداوند ۀاصلی خود )خلیف هرساند تا در مسیر بندگی و جایگامی

ش و هکسی قدرت جلوگیری و کا های کهگونهباشند با در دست ناِفع میهمنفعت

 نافع در اوج کمال است و نفع رساندنش مای
ِ
 وی را ندارد. نفع

ِ
ش منافع هکا ۀافزایش نفع

تمامی  هنفع وی بنا بر حکمت و رحمت و رأفت است ک ۀگردد و مقدار و اندازوی نمی

 ستند.همند هرهای از آن بهای و اندازهگون هرکدام بهموجودات 

یبای هک مانطوره  » در بحث نام مبارک و ز
 
گردید نفع و ضرر فقط از جانب  هاشار «ضار

تواند از انسان باشد، کسی نمی ها بهان رسیدن آنهخداوند است و اگر خداوند خوا

ِّ حرام وارد همنافع از را هانسان جلوگیری کند و مؤمن برای رسیدن ب ها بهرساندن آن

خاذ اسباِب الزم هشود بلکنمی
 
ل بر خداوند کار با ات

 
 هکسب منافع را ب ۀا و نتیجهو توک

 حکیم می
ِ
 سپارد. خدای وکیِل نافع

رسد شکرگزار و راضی وی می هب هایی کهر مقداری از منفعتهمچنین مؤمن بر ه

ا مانع خیر و هتن همچنین مؤمن نهافزایش نعمت است. و  ۀشکرگزاری مای هاست؛ چرا ک
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ی خدادادی اهنعمت دیگران را از منافع و هردد بلکگدیگران نمی هنیکی و منفعت ب

 سازد.مند میهرهب

 نور -12

 فرمایند:می أخداوند

ُ ٱ﴿ َمََٰوَٰتِ ٱنُوحُۡر  ّللذ ۡرِض ٱوَ  لسذ
َ
 .[55]اونلر:  ﴾ۡل

 .«ن استیو زم اهآسمانخدا روشنگر »

-ور پیدا میهناپیدایی با آن ظ ول وهر چیز مجه هنور یعنی؛ روشنایی. نور چیزی است ک

یکی و ظلمت. خداوند روشنگر  در  هچو زمین است و آن اهآسمانکند. نبود نور یعنی؛ تار

ا را هوجود آن فقط وی هشود؛ چرا کوی آشکار می ۀر است بوسیلهان و غیر ظاها نهآن

 یکیزیر فان را با نوهج هکاوست ر نماید و ها را آشکار و ظاهتواند آنیابد و میدرمی

د و آثار موجود در هت و معرفت درخشان، و با شوایداهو  یوح یستارگان تابان، و با نور معنو

 .(1)ستا هردکمخلوقات فروزان 

در ارتباط با بندگی و  هر آنچهو زمین و  اهآسمانچیز در  همه هروشنگری است ک أنور

ِت بندگاِن زمینی چون جن و إنس و بندگاِن آسمانی چون فرشتگان و غیر
 
را روشن  هعبودی

ا را هنشیو ب باشدمچون چراغ تابان میهو  است ج غمبریپ هک ینور وی یز سوو ا هنمود

برای  است بخش مردمانتیداهقرآن است و  هک یتاب روشنگرکبخشد و یم یروشن

ا هدایت الزم باشد برای آنه ۀدر زمین هچر آنها هتا در پرتو آن هانسان و جن فروزان نمود

 باشد. هروشن و درخشان شد

یکی ترجیح می  ت و نور یداه ینیوکو نور ت یوح یعینور تشرد و با هدمؤمن نور را بر تار

زد ی، و جمال اهرفتنار ک شدگانیاز جلو د ههو شب کش یاههمعرفت پرد یعقالن

 م خود وار وجودیذوالجالل را بر در و د
 
ند و یببمی هنا و دل آگایچشم ببیند. و با می یتجل

مات  ابدیمیدر
 
د و از هدایت دهکند تا خداوند وی را م میهدایت را فراهو در پرتو نور خدا مقد

-وری مینمون سازد. مؤمنان با ایمان و عمل صالح صاحب نهسوی نور ر هظلمات ب

شوند و نوِر ایمان و عمل صالحشان می هکنند و بخشیددر پرتو آن حرکت می هگردند ک

                                                           

منظور این  هذاتش بر انسان مشخص نیست بلک هذات خدا نور نیست؛ چرا ک هشود ک هتوج هالبت( 1)

کردن دایت و روشنهمعنی  هو نور خدا ب ها و زمین نور قرار دادهبرای آسمان أخداوند هاست ک

  .استهمشخصوالت و ناهمج
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د بود و در این هشت در حرکت خواهجانب ب هدر قیامت پیشاپیش و سوی راستشان رو ب

م و ما را یشت برسهب هتا در پرتو آن ب امل گردانکروردگارا! نور ما را کنند: پحال دعا می

یکی همچون نوری است کهمؤمن  .یبس توانائ یزیر چهتو بر  هکچرا  ؛یببخشا ی اهتار

خاموش  هبرد و چراغی است کی را از بین میهشرک و بدعت و ضاللت و فساد و تبا

 درخشد.می همیشهآثار نیک و خوب وی  هشود؛ چرا کنمی

 اِدیه -11

 فرمایند:می أخداوند

َ ٱِإَونذ ﴿ ِينَ ٱلََهادِ  ّللذ ۡسَتقِيم   َءاَمُنو ا  إَِِلَٰ ِصَرَٰط   َّلذ  .[57]اجحل:  ﴾مُّ

 خداوند مؤمنان را ب»
ً
 .«دینماینمود مهراست ر هرا هقطعا

ی و هاِدی از ه
 
تمامی  أادیهباشد. نمایی کردن با نرمی میهمعنای را هّ دی بهُّد

 دایت را داراست. همصادیق 

 ادی در این دنیا عبارتند از: هدایِت هاقسام 

ید هدیوجود بخش هکرا  یزیر چهپروردگار  -1  هک یزیآن چ یدر راستا سپس ،هو آفر

 دایت تسخیری( ه)است.  هردکنمودش هر است هشد هدیآن آفر یبرا

را برای قدم  اهانسانای آسمانی، هو نزول کتاب †پروردگار با فرستادن پیامبران -0

است.  هدایت کردهباشد مان مسیر بندگی وی میه هراست ک هادن در راهن

یعی( ه)  دایت تشر

مات  هکسانی ک هدایت یافتن بهتوفیق  -2
 
 اند. هم نمودهدایت را فراهمقد

غان باید  -1
 
بوط هدایتگر مردم باشند. در این موارد فقط مورد چهداعیان و مبل ارم مر

غ و انسان  هانسان است ک هب ِ
 
پیروی از  هدایتگری باشد تا مردم را بهباید مبل

بارهخداوند فرا خواند و بعد از تبلیغ وی،  ر کس ه هدایتش بهبا صفت  هاِدی دو

بخشد، پس با ین وصف دایت میهباشد، توفیق  هم کردهدایتش را فراه ۀزمین هک

 باشد.اِدی میهدایِت هو  ها در ارادهدایتهتمامی 

اِدی برایش ه هپذیرد کم میهدایتی را ها هد و تنهخوامی أاِدیهقط از دایت را فهمؤمن 

مات هاست و با فرا همشخص نمود
 
ادن در مسیر بندگی و هدایت و گام نهم کردن مقد

ِت وی و با ندای 
 
َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿تالش و کوشش برای بندگی و عبودی ِ کاری  ﴾٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لص 

خود  هب یهمنت یاههار هنمون بهوی را ر خود عمل کند وّ د هتع هاِدی بهکند تا می
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الزم را  ید و تقوایافزابیشان یا یابیهرا د و برهقرار د شیت خویداهت و یمشمول حمانماید و 

و مردم را  هخود دانست ۀدایت و دعوت را از وظیفهمچنین مؤمن هنماید. شان عطاء یبد

ن همانکیبا سخنان حو با یو و زیکن یاهسخنان استوار و بجا و اندرز با
 
، هانهو آگا هو مستدال

 خواند.سوی خدا فرا می هب دایرا و پیبا و گیبس ز ۀگون هو ب

ِدیع -15
 
 ب

 فرمایند:می أخداوند

َٰتِ ٱبَِديُع ﴿ َمََٰو ۡرِض ٱوَ  لسذ
َ
 .[110]ارقبلة:  ﴾ۡل

ین»  .«ن، او استیو زم اهآسمان نوآفر

ِد »
 
دل و نمونهزیچ هک یسک ،نینوآفریعنی؛  «عیب

ُ
ن یآورد. اید میپد یقبل ها را بدون م

عِ بر وزِن  هواژ
 
ِعل است، و در معن یمعن هل بیف

ْ
ف
ُ
ِدع ب یم

ْ
ب
ُ
ِدیعاست هار رفتک هم

 
 أ. ب

ینی است ک دل هایش بدون هها و سازههو زمین و تمامی ساخت اهآسمان هنوآفر
ُ
یچ الگو و م

یدقبلی با ابتکار  و  هقبل از او کسی یا چیزی نبود هاست؛ چرا ک هو بوجود آورد هخودش آفر

یند و قدرت آن را ندارد، پس او م غیر او نمیهکسی  بِدعی ستیهآفر
ُ
ین و م بخِش نوآفر

 مطلق بود هاست ک
ِ
یایی و  هست، کهو  هدر أزل و أبد بدیع این نمادی بارز از عظمت و کبر

 د.باشو ارجمندی خداوند می هشکو

پذیری از اسم بدیع، انسان درمی لگو
ُ
 هینهب ۀشکوفایی و آبادانی زمین و استفاد هیابد کاز ا

موجودات و  ۀمه او هاست؛ چرا ک أخشنودی و رضایت خداوند ۀاز آن و نوآوری در آن، مای

باید  ج و پیامبرش أاست. و طیق دستور خداوند هدیآفر انسان ین را برایزم یرو یاههدیپد
یعت نباشد و تأییدی هر چیزی که هیزد؛ چراکهگذاری در دین بپراز بدعت ای از آن هدر شر

ت از فرامین خداباشد مردود و باطل می هنداشت
 
 ج و رسولش أباشد و ایمان فقط با تبعی

ی می
 
 هاضاف هنیازی ب هگردد و دین خدا آنقدر کامل و جامع و شامل و مانع است کمتجل

 اگر عملی  گذاری نداردکردن و بدعت
ً
یبا الزم بود کهرچند در ظاهو مطمئنا  هر نیک و ز

یعت ین میآن را  تأیید کند، خودآن را  شر  نمود.مشروع و تدو

 باِقی -11

 فرمایند:می أخداوند

ِۚ ٱوَ  ۡۡلََلَٰلِ ٱَوَيۡبَِقَٰ وَۡجُه حَۡرب َِك ُذو ﴿ ۡكَرا  .[10]ارلنمح:  ﴾٢٧ِۡلِ
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 .«ماند و بسیذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ما هو تن»
ای باشد و أزلی وأبدیمیشگی و سرمدی میهباِقی است و وی  همیشهخداوند 

 باشد.ناپذیر میایی ندارد و وجودش مستمر و فناناپذیر و عدمهابتدا و انت هباشد کمی

دیگران بقا  هب أباِقیمیرد. د داشت و نمیهو عدم نخوا هعدم نداشت های است کهزند

گیرد و نیازمند مطلق وجود و استمرارش را از باِقی می ستی وهر بقا و وجودی، هد و هدمی

 اوست.

د در
 
  هأل» انساِن موح

 
ا و هآن با معبود ۀو مقایس أقرار دادن خداوند باِقی «و رب

ا دارد؛ فقط خداوند باِقی شایستگی بندگی و حکومت ر هیابد کطواغیت فناپذیر در می

یادرس و معبود انسان  هچرا ک و در تمامی  همیشهباقی باشد تا بتواند  همیشهباید فر

من : هد کهدیم وار ندا سر میهلحظات دفع ضرر و جلب منفعت نماید. انسان مؤمن ابرا

پذییتغ یاهزیعبادت چ هو ب دارمینندگان را دوست نمکغروب  و فناپذیر ریپذر و زوالیر

 .میگراینم

 واِرث -17

 فرمایند:می أخداوند

َٰحۡرِثُونَ ٱَوََنُۡن ﴿  .[15]ارجحل:  ﴾ۡلَو

 .«میباشیم وارثو ما »

 ب
 
ث
 
ر
 
ید هستی را که ۀمهباشد. وارث معنای اصل می هوارث از و بار هآفر  هب هاست دو

گردند. برمیوی  هکنند بدر آن زندگی می هکسانی ک ۀمهگرداند و زمین و خود برمی

ید هو امکاناتی را ک اهنعمت واِرث ت ابتال و  هبرای بندگی وی آفر
 
است، بعد پایان مد

بارهامتحان  است و  هحال در اختیار خود او بود همهدر  هگرداند. البتخود برمی هب هستی دو

یی مدتی آن سوی  هب ا راهو بعد مدتی آن هو در اختیار انسان قرار داد ها را از خود دور کردهگو

وی  هچیز ب همهکس و  همهدر آخر  ها خدا واِرث حقیقی است؛ چرا کهگرداند. تنخود برمی

مر و داراییش در دنیا جاودان هگردند. مؤمن بر این باور است کبرمی
ُ
ر هنیست و او و  هع

مین هرسد پس سعی دارد در واِرث حقیقی؛ خدای متعال می هدر اختیار دارد ب هک هآنچ

ا در موقع ها را بکار گیرد تا با ارسال و بازگشت آنهق فرامین و دستورات وی آندنیا مطاب

داند باشد و مشمول اجر و پاداش عظیم گردد. و می هحیاتش، واِرث را از خود راضی کرد

ین راهگردد پس عاقالنسوی واِرث برمی هچیز ب همهم نکند باز هاگر این کار را  هک ، هتر

 باشد.ین وی میدستورات و فرام هعمل ب
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 فرمایند:می أخداوند

 .[51ء: ]األایبن ﴾ِمن َقۡبُل  ۥَولََقۡد َءاتَۡيَنا  إِبَۡرَٰهِيَم حۡرُۡشَدهُ ﴿

 .«میبود هم گذاردیهار ابرایدر اخت «ارونهو  یاز موس»شتر یرا پ یابیهت و رایداهما »

یش ههرشید صفت مشب شد ب ۀو از ر
ُ
دایت است. رشید همعنای بینِش درست و  هر

امور و  ۀمه هدلیل کمالش در علیم و سمیع و بصیر و خبیر و صمد بودنش ب هب

م و ادراک وی وجود ندارد، هیچ خللی در فهدارد و  هستند احاطه هک هگونموجودات آن

 است.  هستی شدهمطلق وی بر  ۀکمال مطلق وی باعث احاط هبلک

دارد و بدین  هچیز احاط همهنزدیک است و با علمش بر  همه هخود ب رشید با علم

ین شیوهب هنمایی را بهدایت و راهراست او است و  هرا هنما بها راهخاطر تن ممکن  ۀتر

 ا نیافتند.ها و گرفتاریهمواریهد تا در ناهدبندگانش نشان می هب

شد و هخوا هبند
ُ
فرامین  هگوش فرا دادن ب با های کهگونهدایت از رشید است. بهان ر

ت از پیامبرش
 
ا و دعا کردن از  ج پروردگارش در قرآن مجید و تبعی

 
و درخواست و تمن

یدن ب و  یپوشال یاها و معبودهطان و بتیش مچونهایی هطاغوت هخداوند و کفر ورز

پیش ، ندکبشورد و آن را از حق منصرف  ایمان انسانبر  هک یر موجودهو  هحاکمان کفر

شدی دارد ک هرسیدن ب سعی در
ُ
باشد و با سعادت وی در دنیا و عقبی می ۀسرمای هر

شد از سوی پروردگارش در گسترش آن و دعوت مردمان ب
ُ
یافت ر کند آن تالش می هدر

 انجام برساند. هخود را در این راستا ب ۀتا وظیف

بور -11
 
 ص

ُعوَن َلُ الَْوََلَ ُثمَّ َما »اند: هفرمود ج هرسول الل ِ یَدَّ ًذى َسِمَعُه ِمْن اّللَّ
َ
ْصَبُ ىلَعَ أ

َ
َحٌد أ
َ
أ

شنود، از خداوند صبورتر نیست؛ می هآزار و اذیتی ک هیچ کس نسبت به» 1«ُيَعاِفيِهْم َويَْرُزُقُهمْ 

 .«دهدم وی بندگانش را عافیت و رزق میهند ولی بازهدوی فرزند نسبت می هب هچرا ک

م دارند. همعنای در تنگنا قرار گرفتن است. صبر و ِحلم روابط تنگاتنگی با  هب صبر

ف ب
 
ختار خداوند موظ

ُ
ا هباشند ولی بسیاری از آنبندگی می هانسان و جن دو موجوِد م

یی خداوند با کوور میهو معصیت غوط هو در گنا هروی کردکج -ی هشوند در این حال گو

است. حال اگر وی صبور  هیت نامطلوب قرار گرفتاز مشکالت و وضع -اصطالح هب
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برد کارش را از بین میهکار و گنهبندگاِن تب هدارد بالفاصل هیبتی کهنباشد با قدرت و 

ین لحظات ممکن ک هک هولی صبر و شکیبایی وی باعث شد ت بر آن هتا آخر
 
ا هاتمام حج

 شود. ها فرصت دادهآن ه، بها نماندهدایت آنه هو دیگر امیدی ب هشد

 هصبر پیش أای خداوندهنکردن و بر امتحان ه، بر گناأمؤمن بر عبادت خداوند

بش بمی
 
ت و تقر

 
خداوند صبر دارد.  هکند و در این راستا با توفیق خداوند و بخاطر محب

بان ب هشود کصبر باعث می یشان  هشکایت و جزع و فزع باز نشود و دل آشفت هز و پر

ایت ادب با خدا و خلِق هنکند و انسان در بال و مشکالت با ن راست را گم هنگردد و عقل را

ت انسان را ب هخدا برخورد کند. صبر کلیدی است ک
 
کند و خداوند شدید می همحب

د و وی را بر کتاب و هدمی هدیهانسان  هخداوند را ب الطاف و رحمت و احسان و مغفرت

ت ثابت و استوار نگ
 
 دارد.می هسن

ُد ّلِلِا و آِخرُ  َمح َوانا َأِن اْلح َعال َدبح  نيَ مِ ـََربِّ الح


