


  



 دعا و نیایش
  (َوَجل   َعز  ) هللا ینامها مختصر  شرح با

 
 

 :بتریت و هیهت

   یم ی نس  مسعود محمد ری انجن  



 کتاب مشخصات

       (وََجل   َعز  ) اهلل ینامها خمترص  رشح با شیاین و داع:  کتاب نام

   یمینس مسعود حممد ریاجنن:  بیترت و هیته

 انیب نیتر حمرتم: کتاب پوش نیزاید

  (آمو)     امریكا     میمق افغانان اسالیم دعوت اجنمن:     نارش

 جدل ۲۰۰۰: اژریت

 یقمر یهجر  ۱۴۳۶     / شمیس یهجر ۱۳۹۳ / یالدیم ۲۰۱۵  :       لوا چاپ
 

 است  حمفوظ آمو اجنمن   و سندهینو    یبرا  نرش و طبع حق 

  



  

 

 اهداء
 

این کتاب از طرف اجنمن دعوت اسالیم افغانان مقیم 
امریكا )آمو( به هموطنان گرایم اهداء یم شود و برای 

 فروش نیست

برای آنعده از خواهران و برادران خری خواه   اجنمن آمو 
چاپ این کتاب هماکری  و گرانقدر که در قسمت 

و از   نموده     امتنان  ابراز  کرده اند     معنوی و مادی  
رسفرازى  باراگیه ایزد توانا و متعال برای هر یک شان 

 دنیا و آخرت و اجر جزیل خواهان است
 با تا دینمایم دعوت حمرتم و زیعز خواننداگن از آمو اجنمن 

    یمعنو و مایل تیتقو  را اجنمن نیا خود یها کمک فرستادن
 ان که ندینما یهماکر ما با ندهیآ کتب طبع در و نموده 

 قاتیحتق و  ما هموطن سنداگنینو شرتیب قیتشو باعث شاءاهلل
 ارید در ما زیعز هموطنان همه جهینت در و دهیگرد شان

 .شد خواهند دیمستف شان اکر ثمره از هجرت

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 فهرست مطالب

 ۱ .………....………..……………    (   یدیس محداهلل داکرت) ظیتقر

  ۳ .……………………………… (یجمدد غین   فضل استاد) ظیتقر

  ۶………..……….…..……………………   (گفتار   شیپ)  مقدمه

 ۱۱ .……….…………………… پرورداگرش با مؤمن   کی ازین و راز

  اول فصل

   شیاین و دعا 

 ۱۵  ………................………………………  داع لتیفض و مفهوم

 ۱۹  ………...............………………………… داع  طیرشا و آداب

  ۲۵ ..……......….………………  داع اجابت عدم  عوامل بعیض ذکر

  فصل دوم

 كریم قرآن از دعاها مجموعه  

 ۲۷ ….……….…….………………کریم قرآن از داعها جمموعه
   ۲۹ ……..…............……….……………………… الفاحتـه سوره 

 ۳۱ ...........................................................  اعمال   قبویل طلب یداع

 ۳۲ ............................. مؤمن و صالح فرزندان و خبشش طلب  یداع

  ۳۴ ........................................ آخرت و دنیا در   رستاگرى  طلب یداع



 ۳۶ .................................................... استقامت و صرب طلب یداع

 ۳۷ ..........................................  آمرزش طلب و طاعت قیتوف یداع 

 ۳۹ .......................................  نرصت و  مغفرت و رمحت طلب یداع

 ۴۱ .................................... الیه رمحت  تیعنا و هدایت طلب یداع

 ۴۲ ...................................................  گناهان از   خبشش طلب یداع

 ۴۴ ................................... رسولش تابعیت و ایمان ثبات طلب یداع

 ۴۴ ...................................... اکفران بر  نرصت و آمرزش طلب یداع

 ۴۶ ...............................................   جهنم آتش عذاب از جنات یداع

 ۵۱ ........................................  اکنین با ییهمرا  و آمرزش طلب یداع 

 ۵۲ ............................................ آخرت و دنیا   در  عزت طلب یداع

 ۵۳ ........................................... ظاملان   ارید از جنات طلب یبرا   داع

 ۵۵ ....................................................   رمحت و   آمرزش طلب یداع

 ۵۷  ..............................................  ظاملان با همرایه از پرهزي یداع

 ۵۸ ......................................................... الیه قضاوت طلب یداع

 ۵۹  ................................................ آخرت خری و  صرب طلب یداع

   ۶۱ .....................................  ستمگران رش و تیاذ از رهایی یبرا داع

 ۶۳ ................................................      اکفران تیاذ از رهایی یبرا داع

 ۶۴ ..............................  مؤمنان و     نیوادل   یبرا آمرزش طلب یداع

 ۶۴ ............................................................مشالکت از جنات یداع

  ۶۵ ...............................انیمتق یرهرب و صالح  چشمان نور یبرا داع

 ۶۷ .......................................................................   استغفار یداع

 ۶۸ ............................................................. بزرگ   یرستاگر یداع



 ۷۰ ....................... مسلمانان مقابل در   نهیک  و تنفر از اجتناب یداع

 ۷۱ ...............................................................استعانت و تولك یداع

 ۷۳ ..………..……..………………………  الیه   نور طلب یداع

 ۷۵ ...........................................................صالح   فرزند طلب یداع

 ۷۷ ..............................................................رمحت   و آمرزش یداع

 ۷۸ ................................. آخرت و ایدن در یرستاگر و آمرزش یداع

 ۷۹  ...........................................ناداین و جهل از بردن پناه یبرا  داع

  ۸۱ ..................................................صاحلان  با وسنتیپ طلب یداع

 ۸۳ ......................................................نماز کردن برپا توفیق   یداع

  ۸۴ ............................................... نیوادل یبرا آمرزش طلب یداع

 ۸۶ .....................................  امور ختم و آاغز در   صدق قیتوف یداع 

  ۸۷ .................................… الیه   دعوت راه   در سهولت طلب یداع

 ۸۹  ........................................................ دانش و علم طلب یداع

 ۹۰ ................…….……… یضیمر در ییبایشک و صرب   طلب یداع 

 ۹۱  ...…………………………………… ندامت و استغفار یداع

 ۹۲ .......……………………………………… نرصت طلب یداع

  ۹۳  ............................................................................. سفر یداع

 ۹۵  ........………….……………… نیاطیش رش از پناه طلب یداع

 ۹۶ .......... .............................................................. آمرزش یداع

 ۹۶    ....................…………………  آخرت و ایدن  یبرا ریخ یداع

  ۹۸ ...................…………………………… میسل قلب یبرا  داع

 ۹۹ ............…………………………… رشور از جنات یبرا یداع



 ۱۰۰ .................................................    نعمت شکران یادا یبرا  داع

  ۱۰۲ ..................................یغریعمد هاي لغزشاز  یدور یبرا  داع

 ۱۰۳ ...........………………………… ستمگران از  جنات یبرا  داع

 ۱۰۴ ..........................……………………………ریخ طلب یداع

  ۱۰۴ ..............………فساد مقابل در(  وََجل   َعز  ) اهلل کمک یبرا  داع

 ۱۰۵ ........................................................... صالح فرزند یبرا  داع   

 ۱۰۶ .......................................... واال مقام و آمرزش طلب یبرا  داع

 ۱۰۷ ................................................…………… صرب طلب یداع

 ۱۰۸ ......………………صالح اعمال اجنام و شکر توفیق طلب یداع

 ۱۰۹ ............……………………یاکر فدا و استقامت و صرب یداع

 ۱۱۱  .......................................................... گمراهان نسل یبرا  داع

 ۱۱۱ ...................................................ظاملان ینابود و آمرزش یداع

  ۱۱۲ ....…………….…….…………… (وََجل   َعز  ) اهلل به تولك ذکر

  ۱۱۳ .....……………………….………………الیه یقدرتها ذکر  

  ۱۱۴ .....………………………………………امتیق روز   تیواقع

 ۱۱۵  ...………………………… است میعل   (وََجل   َعز  ) اهلل قتا  یحق

 فصل سوم  

 مختلفه حاالت در خاص یها دعا و اذکار

 ۱۱۷  ...…….…………………خواب از شدن داریب وقت یداع

  ۱۱۸ ..........…….……………………………  صبحاگهان اذاکر



   ۱۲۲ .....………………………اخلالء تیب به شدن داخل هناگم داع

 ۱۲۳ ......………..……………  اخلالء تیب از شدن ونریب هناگم داع

 ۱۲۳ ....….………………… کردن   وضو از قبل( وََجل   َعز  ) اهلل ذکر

  ۱۲۳ ....………………………………وضو اتمام از بعد داع و اذاکر

  ۱۲۴ .....…………….……………………بلاس پوشیدن هناگم داع

  ۱۲۵ .....……………………………مزنل از شدن ونریب هناگم داع

  ۱۲۶ .......………………… هینقل لیبوسا شدن سوار هناگم یها داع

 ۱۲۷  ...…..……….…اقارب و دوستان با  سفر وقت در شخص وداع

  ۱۲۸ ....……………………………………سفر از بازگشت یداع

  ۱۲۸ ....…………………………… سفر هناگم در تسبیح و تكبری 

  ۱۲۹ .....…………………………………  مسجد به رفنت یداعها

 ۱۳۰ ......…………………………مسجد در شدن اخل د  هناگم داع

 ۱۳۱  ....……………………………………………… آذان    ترمجه

 ۱۳۱  ...…………………………………… آذان دنیشن  هناگم داع

  ۱۳۲  ......………………………………………   اذان از بعد یداع

  ۱۳۲   …………………  فاحته از قبل و حتریمه تكبری از بعد یداعها

 ۱۳۶  ......……………………………………رکوع هناگم در اذاکر

 ۱۳۷  ....…………………………رکوع از برخاسنت    هناگم در اذاکر

   ۱۳۷  ...………………….……….…………سجده هناگم در اذاکر

 ۱۳۸  ...………………………سجده دو بنی نشسنت هناگم یها داع

 ۱۳۹  ......………………………………دوم رکعت هناگم در تشهد

  ۱۴۰  .....………تشهد از بعد وسلم علیه اهلل صىل  اهلل رسول بر درود  



 ۱۴۱  ......…………………سالم از قبل و آخر تشهد از بعد یها داع

 ۱۴۶  ...………………………………………………قنوت یداع

 ۱۴۷  .………………………………نماز سالم از بعد اذاکر  و  داع

   ۱۵۴  ..............................................مسجد از شدن ونریب هناگم داع

 ۱۵۴  .....………………………………………خواب از قبل یداع

  ۱۵۵ .. ..…………………خواب هناگم در پریشاين و هراس دفع یداع

 ۱۵۶ ......……….……………………… بد خواب دیدن از بعد داع

 ۱۵۶ .....………………………………………  خوایب یب عالج داع

  ۱۵۶  ....……………………………شهر به ورود هناگم اذاکر و  داع

  ۱۵۷  .....………………… شده دهیخر متایع بر برکت و ریخ یداع

 ۱۵۸  ....…………………………………طعام رشوع از قبل یداع

 ۱۵۸  ....……………………………………غذا ختم از بعد یداع

  ۱۵۹  ...………………………………زمزم آب دنینوش هناگم داع  

 ۱۵۹  ……………………………………ابانزيم یبرا مهمان یداع

 ۱۶۰  ......…………………………………………افطار هناگم داع

 ۱۶۰  ......………………………………………… قدر شب یداع
 ۱۶۰ ......……………… حیتراو نماز رکعت چهار انیم وقفه در اذاکر

 ۱۶۱ ....…………………………………………عرفه روز در داع

 ۱۶۲  ..……………………………………آن آداب و عطسه یداع

 ۱۶۲  ..…………………….……………… مغفرت لهیوس یضیمر

 ۱۶۳…….……………………… .خودش یبرا ضیمر شخص یداع

 ۱۶۴.....……………………………………ضیمر ادتیع فضیلت



 ۱۶۶ ......………,,………………………ضیمر ادتیع   هناگم داع

 ۱۶۷ ......……………..…………… نو ماه ای هالل دنید هناگم داع

 ۱۶۷ ......…………………………….…………… ..جملس یداع

 ۱۶۷ .………………………………………… .جملس ختم یداع
 ۱۶۸……………………………..……… ریخ عمل پاسخ در داع  

 ۱۶۸……………..………………  ازدواج یتربیك و تیتهن یداع

   ۱۶۸ …………..…………………… همرس با معارشت هناگم داع

 ۱۶۹………….……………………………  مادر و پدر یبرا داع

 ۱۶۹……………..………………………………خشم هناگم داع

 ۱۷۰……………..……………………… اندوه و غم از جنات یداع

  ۱۷۱………………………………………   مشالکت رفع یبرا داع

 ۱۷۱……………………………………… مشالکت  هناگم در داع

 ۱۷۲ …………….…………………………مصیبت هناگم در داع

 ۱۷۳  …….……………………………………… استخاره یداع

 ۱۷۴ …..………………………… خوشایند خرب شنیدن هناگم داع

 ۱۷۴ …...……………………… ناخوشایند خرب شنیدن هناگم داع  

   ۱۷۴ …....…...…..………………………… نافع    علم طلب یداع

 ۱۷۵………………………..………… سالمیت و صحتمندى یداع

 ۱۷۶………………………………… رشک  از آوردن پناه یبرا داع

 ۱۷۶…………………………… دشمن  با شدن روابرو هناگم در داع

    ۱۷۶………………………..…….……  حسنه  اخالق طلب یداع

   ۱۷۶  .............  ناپسند اخالق و اعدات از کردن حاصل جنات یبرا داع



 ۱۷۷…………………..…..……………...……..…استغفار یداع

    ۱۷۸………..………..…..………………… االستغفار سید یداع

   ۱۷۸ ……..…..……..….……………………..….. حاجت یداع

    ۱۷۹..….……..….……………….…………… باران طلب یداع 

   ۱۸۰..….……..……… اکر در شکست یا و ناگوار  حادثه هناگم  داع
 ۱۸۱ ..….…….…….……………   حالل یروز کسب قیتوف یداع

 ۱۸۱ ..….………………….…………… قرض پرداخت هناگم داع

 ۱۸۱  . ..….……………………… کندن جان و نزع حالت در   داع  
  ۱۸۲ ………………………………متویف چشمان بسنت هناگم داع  

 ۱۸۲  ……………………………… گفنت تسلیت و   تیتعز یداع

 ۱۸۳ ……………………………………  جنازه نماز هناگم در  داع
  ۱۸۴…….…………………… نابالغ پرسجنازه  نماز هناگم در  داع  

  ۱۸۵  …..…………………… نابالغ دخرتجنازه  نماز هناگم در  داع  

 ۱۸۵ ………..……………………… قرب در مّیت نهادن هناگم داع

    ۱۸۵……………………………………… مّیت دفن از بعد یداع
    ۱۸۶…………………………………… قبور ارتیزهناگم  در داع
   ۱۸۷…………………………………………  تالوت سجده یداع

 ۱۸۷……………….…… است واجب آن در تالوت سجده که اتیآ 

   ۱۸۹ …..……………………………………القرآن ختم یها داع 







 فصل چهارم

     منتخب یها دعا

  (سلم و هیعل اهلل صىل اکرم امربیپ یلگها بوستان از)

    ۱۷۱……..………………………………………منتخب یها داع
 ۲۳۰……....……  ندیگویم امامان معموال   مجعه نماز در که یها داع

 پنجمفصل 

  (َوَجل   َعز  ) هللا ینامها مختصر  شرح

    ۲۳۳ ………………………………………..……………مقدمه
    ۲۳۵  …………………………………… تعایل اهلل اسماء لتیفض

 ۲۳۶ ……………    (وََجل   َعز  ) اهلل یبایز یها نام ـ احلسین اهلل اسماء

 ۲۳۷……………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   اهلل
   ۲۳۸…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الر محن  
   ۲۳۹…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الر حیم  
 ۲۴۰………………………………….………………َجالَلُه َجلََّ   الَملِك  

وس   دُّ  ۲۴۱………………………………….….…………َجالَلُه َجلََّ   الق 
الَم      ۲۴۱  ……………………………….……….………َجالَلُه َجلََّ   الس 

ْؤِمن     ۲۴۲ ……..…………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
َهیِمن    ۲۴۲………………………..………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 

 ۲۴۳  ..………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَعِزیز  



 ۲۴۴………………………………….………………َجالَلُه َجلََّ   اجَلب ار  
َتَکرِب   ۲۴۵ ………………………….……………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
 ۲۴۶ ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ    اخلَالِق  
 ۲۴۶ …………..……………………………………َجالَلُه َجلََّ    ابلَارِئ  

َصِور    ۲۴۷ ……….………………………………………َجالَلُه َجلََّ  الم 
ار    ۲۴۷ ……..…………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَغف 

ار     ۲۴۸ …………..……………………………………َجالَلُه َجلََّ    الَقه 
اب    ۲۴۹ ………….……………………………………َجالَلُه َجلََّ    الَوه 
ز اق    ۲۵۰  ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الر 
 ۲۵۰ …………………………………………………َجالَلُه َجلََّ  الفت اح  
 ۲۵۱ ………………………………………..……… َجالَلُه َجلََّ   الَعلِیم  

 ۲۵۱ ……………………………………….……… َجالَلُه َجلََّ    الَقابِض  
 ۲۵۲ ……………………………………..…………َجالَلُه َجلََّ  ابلَاِسط  
 ۲۵۳ ………………………………………………َجالَلُه َجلََّ    اخلافض  

 ۲۵۴ ………………………………………..……… َجالَلُه َجلََّ   الر افِع  
 ۲۵۵………………………………….……………… َجالَلُه َجلََّ   املعزُّ 

  ۲۵۶…………………………………….……………َجالَلُه َجلََّ    املِذل 
ِمیع     ۲۵۷………………………………………..………َجالَلُه َجلََّ    الس 
 ۲۵۸ …………………..……………………………َجالَلُه َجلََّ  ابلَِصری  
 ۲۵۹ ……..…………………………………………َجالَلُه َجلََّ  احَلَكم  

 ۲۶۰…………………………………….……………َجالَلُه َجلََّ  الَعْدل  
 ۲۶۱……………………………………….………َجالَلُه َجلََّ    اللِّطیف    



 ۲۶۱…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   اخلَبرِی  
 ۲۶۲ ………………………..………………………َجالَلُه َجلََّ   احَللِیم  
 ۲۶۳ …………………………………..……………َجالَلُه َجلََّ  الَعِظیم  

ور    ۲۶۴ .………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَغف 
ور   ک   ۲۶۵ ………………………………………………َجالَلُه َجلََّ  الش 

 ۲۶۶ ……….…………………………………………َجالَلُه َجلََّ  الَعِلُّ 
 ۲۶۷ ……..…………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَکبرِی  
 ۲۶۸ ………….……………………………………َجالَلُه َجلََّ  احَلِفیظ  
ِقیت    ۲۶۹ ………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 

 ۲۶۹………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   احَلِسیب  
 ۲۷۰………………………..………………………َجالَلُه َجلََّ   اجَللِیل  
 ۲۷۱………………………..………………………َجالَلُه َجلََّ    الَکِریم  
   ۲۷۱…………………………..……………………َجالَلُه َجلََّ    الر قِیب  

ِجیب    ۲۷۲………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
 ۲۷۲  .………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَْواِسع  

 ۲۷۳…………………..……………………………َجالَلُه َجلََّ   احَلِکیم  
ود    ۲۷۴…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَود 

 ۲۷۴…………………………..……………………َجالَلُه َجلََّ   الَمِجید  
 ۲۷۵…………………………..……………………َجالَلُه َجلََّ   ابلَاِعث  
ِهید    ۲۷۵…………………………..……………………َجالَلُه َجلََّ   الش 

 ۲۷۶………………………….………………………َجالَلُه َجلََّ   احَلق 
 ۲۷۷ ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَوکِیل  



 ۲۷۷ …………….…….……………………………َجالَلُه َجلََّ   الَقوِيُّ 
 ۲۷۸…………………………………...……………َجالَلُه َجلََّ   الَمتنِی  

 ۲۷۹…………………………………..………………َجالَلُه َجلََّ   الَوِِلُّ 
 ۲۸۰ ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   احَلِمید  

ْحِِص   ۲۸۱…………….…………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
ْبِدئ    ۲۸۲……………..…………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 

ِعید    ۲۸۲…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
ْحِي   ۲۸۳ ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
ِمیت    ۲۸۴  ………………….……………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 

 ۲۸۴ ………..…………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَحُّ 
 ۲۸۵ …………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَقیُّوم  
 ۲۸۶  ………………………..………………………َجالَلُه َجلََّ   الَواِجد  
 ۲۸۷  …………………….…………………………َجالَلُه َجلََّ   الَماِجد  
 ۲۸۸…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَواِحد  
َمد    ۲۸۸…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الص 
 ۲۸۹…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَقاِدر  

ْقَتِدر    ۲۹۰……………………..………….………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
َقِدم    ۲۹۰  .....………………………………….…………َجالَلُه َجلََّ   الم 
َؤِخر    ۲۹۱ ………………..……………….………………َجالَلُه َجلََّ   الم 

ل    ۲۹۱………………………………….………………َجالَلُه َجلََّ    األو 
 ۲۹۲………………..…………………………………َجالَلُه َجلََّ   اآلِخر  

اِهر    ۲۹۳…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الظ 



 ۲۹۳…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   ابلَاِطن  
 ۲۹۴…………………..………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَواِل 

َتَعاِل   ۲۹۵…………………..……………………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
 ۲۹۵……………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الرَبُّ 

 ۲۹۶ ………..………….……………………………َجالَلُه َجلََّ   اتل و اب  
 ۲۹۶  ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   املنَتِقم  

وُّ   ۲۹۷ ………….………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَعف 
ؤوف  ۲۹۸ ………………………………………………َجالَلُه َجلََّ    الر 

لِْك   َمالِك    ۲۹۹……………………………………………َجالَلُه َجلََّ  الم 
 ۳۰۰……..………………….……………َجالَلُه َجلََّ   َواإلْکَرامِ  اجَلالَلِ  ذ و

ْقِسط  ۳۰۰…………….………………….………………َجالَلُه َجلََّ   الم 
 ۳۰۱………………………….………………………َجالَلُه َجلََّ   اجَلاِمع  
 ۳۰۲…………………..……………….………………َجالَلُه َجلََّ   الَغِنُّ 

ْغِن   ۳۰۲…………………………………….……………َجالَلُه َجلََّ   الم 
 ۳۰۳…………………….……………………………َجالَلُه َجلََّ   الَمانِع  
ارُّ   ۳۰۳…………………….……………………………َجالَلُه َجلََّ   الض 
 ۳۰۴…………………….………….…………………َجالَلُه َجلََّ   انل افِع  
 ۳۰۵……………………..……………….……………َجالَلُه َجلََّ   انلُّور  

 ۳۰۵…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَهاِدي
 ۳۰۷……………………………………….…………َجالَلُه َجلََّ   ابلَِدیع  
 ۳۰۷………………………..…………………………َجالَلُه َجلََّ   ابلَاِق 

 ۳۰۸…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الَوارِث  



 ۳۰۹…………………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الر ِشید  
ب ور  ۳۰۹ ………..………………………………………َجالَلُه َجلََّ   الص 

 ششمفصل 

 استغفار و  اذکار

 ۳۱۱………………………………………………تسبیح فضلیت  

 ۳۱۲……………………………تكبری و تهلیل، و حتمید، و تسبیح  

 ۳۱۷ ………………….……………………نماز یادا از بعد اذاکر

 ۳۱۹ ………………….………………………… استغفار و توابه  

  

 ۳۲۱ ……..…………… (یانصار عبداهلل خواجه از ینیلگچ)  مناجات

 
 

 ۳۲۳ …….…….……………….……………………کتاب   مراجع

 
 

 ۳۲۵……… (آمو   (  امریكا  مقیم افغانان   اساليم دعوت اجنمن معریف
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  (   تقریظ )داکتر حمدهللا سیدی

 احلمد هلل القائل ىف حمكم آیاته: 
َوََ للد اِِ إِذَا دََعانِ  َۖوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدى َعن ِى فَِإن ِى قَِریب   }

  ۖ ُجِجیبج دَعو

شجدجونَ  مو یَرو ِمنجواْ بِى لَعَل هج یجؤو تَِجیبجواْ ِلى َولو یَسو   ( { .۱۸۶ـ البقره) فَلو

= و هناگیم که بنداگن من، از تو در باره من سؤال کنند، من نزدیكم! 
گویم! پس باید  خواند پاسخ یم داعى داع کننده را، به هناگیم که مرا یم

بیاورند، تا راه یابند و به مقصد دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان 
 .برسند

خُّ الِْعَباَدةِ  ]والصالة والسالم ىلع رسول اهلل القائل:  اَعء  م  داع مغز  [ ادلُّ
 عبادت است.. 

باالترین داع  داع بهرتین وسیله کسب رمحات وفیوضات الیه میباشد...
اى برترین وسیله ادداع  ومرض وابالها است..... رش از بنی بردن وسیله

غم  هاى الیه میباشد... داع بزرگرتین پشتوانه مؤمن در برابرشکر نعمت
با این داع است که رزق  وفقر ومرض میباشد....واندوه وظلم وستم 

ودورى از وسوسه هاى  ،وسرت وعفت ،وصحت وآسایش ،وافر حالل و
راسخ را از باراگه خالق خود  ۀوپایدارى به ایمان وعقید ،شیطاین

 .ئیممسئلت مینما

م   وِنى لوقرآن کریم درین مورد براى ما ارشاد مینماید: }َوقَاَل َرابُّك   دع 
سَتِجب

َ
م أ  ({.۶۰ ـ    اغفر) .... لَك 

= پرورداگر شما براى تان گفت که از من داع نمائید من داعى شما را مستجاب 
 .میگردانم
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ِ  اءَ ضَ القَ  دُّ ر  یَ  الَ  ]میفرماید:  -َصىل  اهلل  َعلَیِه وََسل َم  –ورسول اهلل   ال  إ
ِ  رِ مْ  الع  ِف  د  یْ زِ یَ  ، والَ ء  اَع ادلُّ   [. الرِبِ  ال  إ

مر را تنها نیکوىئ بیشرت میسازد.  = قضا وقدر را تنها داعء رد میکند، وع 

ا م  مِ  ع  فَ نْ يَ  ءَ اَع ادلُّ  ن  إِ میفرماید: ]  -َصىل  اهلل  َعلَیِه وََسل َم  –ورسول اهلل 
َ م  مِ وَ  َل زَ نَ   ى.الرتمذ[  ْل زْنِ يَ  مْ ا ل

نازل شده و یا نازل نشده است، مفید  -بالهاى که  –= داعء براى آن 
 ومؤثر میباشد.

و از آجنا که داع در اسالم از اینهمه اهمیت برخوردار میباشد، علماى 
اسالم، کتابهاى زیادى را در مجع آورى داعهاى مأثور ورشح وابیان آن 

وامروز برادر عزیز ما اجننری حممد   اند. به زابانهاى خمتلف نوشته
َصىل  اهلل  َعلَیِه  –مسعود نسییم، داعهاى را از قرآن واحادیث پیغمرب 

مجع آورى نموده وآنرا با سبک شیوا وروان به زابان فارىس رشح  -وََسل َم 
وسىع ورزیده تا داع را از مصادر ومنابع اصىل آن   وابیان نموده است.

اخذ  -َصىل  اهلل  َعلَیِه وََسل َم  –ویا احادیث پیغمرب  یعین قرآن کریم
   نماید.

بدون تردید که در مجع و ترتیب ورشح این داعها زمحات قابل قدرى را 
مبذول داشته است. واز باراگه یب نیاز اهلل متعال دست نیاز بلند 
میکنیم تا این اعمال شانرا در مزيان حسنات شان قرار دهد، وداعهاى 
خواننداگن این کتاب را مورد اجابت خویش قرار دهد..... إنه قریب 

    جمیب ادلعوات... د.سیدى.
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  ( غنی مجددی   تقریظ )استاد فضل

ّ  بِسمِ   الرَّحیمِ  الرمَّحنِ    اهلل

 بعد الحمدهلل رب العالمین والصالة والسالم علی رسوله الکریم و

 اسالم دین در عبادات و است عبادت مسلمانان ۀداع در اسالم و عقید
 و دنیا سعادت معراج به بنده رسیدن و الیه ذات به تقرب وسیله یاگنه

 سعادت معراج به رسیدن به حاجت و رضورت انسان  میباشد. آخرت
 سعادت به رسیدن وسیله و اسباب از یكی داع و دارد آخرت و دنیا در
 اصل تا دارد رضورت(  مرد و زن)  مسلمان ذلا میباشد جهان دو هر

 و اهلل صىل نبوی سنت و قرآن فرمایشات مطابق و بیاموزد را عبادت
د زیرا اگر انسان خالف اوامر قرآن و سنت نمای عبادت وسلم علیه

نبوی و در عدم فهم صحیح از این دو منبع عبادت نماید به معراج 
سعادت در دنیا و آخرت نرسیده و ممكن است در نتیجه اشتباهات و 

 عدم فهم صحیح از اصل عبادت داخل گناه گردد

مؤمن و  برادر زمحات جه  ینت در دارید دست در که حتقییقکتاب 
دانشمند گرایم اجنیرن حممد مسعود نسییم میباشد . برادر مسعود نسییم 
جواین موفق و پراکر جامعه ای افغاین میباشد و در راه نرش ثقافت 
اسالیم و دفاع از حقوق مسلمانان در صف اول قرار دارد و از طریق 

 اسالیم روابط اجنمن مانند امریكا در ها اجنمن بزرگرتین در عضویت
و    ایفورنیلک جنوب در   مساجد اعیل یشورا ،  (CAIR) كایامر

) آمو ( خدمات قابل ارزش  دعوت اسالیم افغانان مقیم امریكااجنمن 
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و قدر را اجنام داده و احلمدهلل در اداء مسئویلات خود صادقانه ادامه 
  میدهد

داع های که در این حتقیق برادر نسییم مجع آوری نموده همه داع های  
است که در قرآن کریم و سنت نبوی ذکر گردیده خصوصا داع های 
انبیاء علیهم السالم که قرآن از آن ذکر یم نماید مانند : ) و بریخ از 
مردم کیس است که یم گوید : ای پرورداگر ما ! ما را در دنیا و آخرت 

 (201ابلقرة :)نعمت( عنایت فرما و ما را از عذاب دوزخ نگهدار حسنه )

دیث آمده و ح و سنت معترب کتب در و همچنان داع های مأثورات که
 از جانب علمای اسالم تأیید و تصدیق گردیده

داع از خود ادب خاص دارد یكی از آداب مهم آن فهم لکمات و عبارت 
فهم لکمات و عبارات مد نظر داع میباشد که احلمدهلل در این حتقیق 

نسییم صاحب بود و با استفاده از منابع معترب ) تفاسری ، کتب حدیث 
و مأثورات ( لکمات و عبارات داع را ترمجه صحیح نموده اند و این روش 
حتقییق ما را به اصل فهم صحیح یا حسن فهم عبادت داع بیشرتکمک 

 یم کند

 

 سماء الحسنیاز طریق اسبحانه و تعالی  هللامعرفت 

در اخری رساهل برادر مسعود نسییم اسماء احلسین را با ترمجه و تفسری 
به اسماء احلسین و  معرفت و فهم حسن .  آورده آن خمترص فارىس دری

 که سبحانه و تعایل انسان را به عبادات نزدیک و عقیده اهللصفات 
 یم آمان به شبهات تمام از و شده تقویت است اسالم اول اصل و اساس

 ، عزیز ، رمحان مانند تعایل او صفات و احلسین اسماء به معرفت.  ماند
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سازد  یم نزدیكرت تعایل و سبحانه   اهلل به را انسان غریه و سمیع ، حکیم
 مثال و ضمنا تولك مسلمان را به ذات الیه تقویت یم کند .

 آل ۀسور در کریم قرآن در و است اکمل و جامع اسم که جالهل لفظ :
  ( فتولکوا اهلل ىلع و)  و(  اهلل ىلع فتولك: )  میخوانیم 159 ۀآی عمران

 انسان که آید فهم صحیح یا حسن فهم از اسماء احلسین وقیت بدست یم
 آنرا بزابان خود بفهمد زیرا ممكن است در عدم فهم صحیح و معین

 مشلک دچار انسان احلسین اسماء از یكی حقییق معین از فهم حسن
 که است خاطر و منظور همنی به برسد گناه به ثواب بدل در و گردد

 دیگر زمحات جوار در و است العاده فوق أهمیت دارای حتقیق این
 است تقدیر اع زمحت برادر نسییم نزي قابلد موضوع در افغاین دانشمند

برادر مسعود نسییم حتقیق خود را مانند حتقیقات دیگر شان به اجنمن 
افغانان مقیم امریكا اهداء نموده اند که این عمل شانرا دعوت اسالیم 

 تقدیر یم نمائیم

من از طرف خود و به نمایندیگ از اجنمن نرشات فقه اسالیم و 
سالیم افغانان مقیم امریكا ) آمو ( و اعضای بورد ا دعوت اجنمن بورد

 ۀخانواد و مسعود برادر برای مشوریت هر دو اجنمن و اعضای حمرتم آن
 اجر گرایم برادر این برای وََجل   َعز   اهلل از و گویم یم تربیک شان گرایم
 میخواهم را دارین

 تشکر

 فضل غین جمددی
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 گفتار(   مقدمه ) پیش

 ِ
َ
ِعنَي َوَخاَت ْْجَ

َ
ْلِق أ ْشَرِف الخَ

َ
 أ
َ

اَلُم لََع اَلُة َوالسَّ نَي َوالصَّ الَحْمُد هلل َربِّ الَعاََلِ
یاِء َواَلُْرَسِلنَي  ْصَحاِبِه َوالّتاِبِعنَي َوَمْن َتِبَعُهْم اأَلْْنِ

َ
 آلِِه َوأ

َ
ٍد َولََع ِدنا ُمَحمَّ َسیِّ

ِيِن  ِم الدِّ  . ِبِإْحَساٍن ِإََل ََيْ
سالم و درود بر  ، نعالمیا  رگاوردپر  ستا َعز  وََجل   اهللای بر ستایش

و پیغمرب آخر زمان، حرضت حمّمد  صىل اهلل علیه و  ارشف خملوقات 
  .روز قیامتنیکواکر او تا  پریوان   و اصحاب کرام سلم و بر خانواده و 

 نموده خلق گوناگون یهایتوانائ   و   نعمتها   با را انسان وتعایل سبحانه اهلل
 و   اه خواسته   تواندیم انسان  که است انیب قدرت   آنها از یكی که است

 گرید نعمت د،ینما انیب گرانیود پرورداگرش نزد به خودرا یرضورتها
 و چطور انسان که است غمربانیپ   و   کتابها قیطر از  انسان تیهدا آن
  و   رضورتها نیا وجه نیمؤثرتر   و نیبهرت به تواندیم لکمات چه به

 نعمت است نیهم   . دینما میتقد پرورداگرش نزد به را   خود اجاتیاحت 
 !     آن اساس و داع

 به   داع میتقد است خالق با خملوق ارتباط لهیوس نیبهرت داع چون   
 و مؤمنان  یها آرزو بزرگرتین  از یكی آن قبویل و آن مناسب شلک

 آن درتالش شیهم مؤمن ۀهرابند هلذا ؛ ودریم شمار به نیکواکران
 الیه اقدس ذات  به را خود  یها یازمندین و اجاتیاحت  تمام تا   باشدیم

 اجنام  که دارد نیقی   و دینما شکشیپ مناسب شیاین و داع شلک به
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 مؤمن کی    برعالوه،.  است ریپذ اماکن تعایل او  وقدرت درتوان هراکر
 و توان از که آچنه جینتا به نسبت  دارد عهده به که وظاییف اجنام از پس

 تولك  وََجل   َعز   اهلل به و وستهیپ اليه مقّدرات به  است خارج او   قدرت
  به آچنه است مطمنئ و نمایدیم واگذار تعایل او به آنرا اعقبت و  کندیم

 این بنابر شد خواهد  اجنام وجه بهرتین به شودیم مرابوط َعز  وََجل       اهلل
  ابلته   .  نباشد چزيي نگران و بوده خوردار بر اکمل آرامش از تواندیم او

 را او که است   نیا اش بنده یباال وتعایل تبارك    اهلل حقوق از یكی 
 که صفایت و اسما همان به  و خبواند،  داده دستور او خود که یحنو بهمان

  . زند صدا را او کرده معریف  را خودوََجل   َعز   اهلل  

 انتخاب یها داع از  جمموعه   یحاو     دیدار دسرتس در شما که را کتایب
 اهلل صىل ینبو سنت و   آنها  خمترص حاتیتوض با   میکر قرآن از شده
 کوشش     .باشدیموََجل   َعز   اهلل یبایز ینامها خمترص رشح و وسلم هیعل

 کتب و احادیث کتب در  داع هر بودن مستند  تا شده  داده خبرج اعظیم
(  است  درج  کتاب    مراجع در شان یها اسم که) داعها جمموعه خمتلف 
 طبع از قبل کتاب نیا شده یآور مجع مواد آن عالوه بر و     شود تیتثب 

 یعلما قیدق مرور و مطالعه مورد  آن نواقص رفع و اصالح یبرا آن
 در شرتیب  اطمینان تا است گرفته قرار ما هموطن شده شناخته  و حمرتم
 .   شود حاصل  ها داع عریب منت و ترمجه دقت و صحت   مورد

 دو خود مؤمن دوستان و هموطن یعلما کمک ووََجل   َعز   اهلل لطف به

 را" خمترص و  آسان وهیش به عمره  و حج یرهنما" کتاب توانستم قبل   سال
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 برسانم چاپ به  بود یدر ترمجه با   ها داع جمموعه شامل     همچنان که
 حجاج خمصوصا   و هموطنان     گرم استقبال و استفاده مورد احلمداهلل  که

     مؤمن برادران و دوستان  از كعدهی   اواخر، نیا در. گرفت قرار معزز
 قسمت اگر که نمودند شنهادیپ مینیب یم هم با مسجد در شیهم که

 جدااگنه رساهل کی به شده یآور مجع عمره  و حج    کتاب در که    داعها
 خمتلفه اوقات  در هموطنان شرتیب استفاده مورد اهلل شاء ان گردد بیترت

 و احاکم یبرا خمصوص حج کتاب رایز   گرفت خواهد قرار شان زندیگ
   .دریگیم قرار حجاج استفاده مورد  تنها و شده نوشته حج مناسک

 یدر  ترمجه با ینید کتب فقدان و مبارک شنهادیپ نیا داشت نظر در با
 بیترت و  هیته در و شمرده متیغن را فرصت هجرت ارید در  خمصوصا   
 و لطف   به که  سپاسگزارم  راوََجل   َعز   اهلل    و   نمودم اقدام کتاب نیا

  کمک و یهماکر با تا فرمود تیعنا عمل قیتوف من به اش مرمحت
 هجرت ارید در نیمتد دوستان و هموطن شده شناخته و ریمعتب یعلما

 احسان ونیمد من   . بدهم قرار شما دسرتس در و لیتكم را کتاب نیا
 یها تفعایل و   دیمز یها تیمرصوف  وجود با رایز  هستم شان کی هر
 کتاب نیا  مرور و بررىس یبرا شانرا ارزش با وقت ، شان ریخ

 اعملانه اصالحات و دیمف شنهاداتیپ با احلمداهلل که  دادند  اختصاص
 و انیشا خدمت  مصدر  کتاب نیا یحمتوا بودن قیدق و صحت   در     شان

 نیا خواننداگن ریخ یداع و ثواب در اهلل شاء ان و. شدند صادقانه
 ریپرتقص و زيچ نا عمل نیا دوارمیام   . بود خواهند کیرش شیهم کتاب

 خود قبول  مورد   خملصانه عمل کی ثیح به  وتعایل سبحانه اهلل را بنده
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 شان زندیگ     حاالت و اوقات     همه در ما خواهران و  برادران و دهد قرار
 خمتلف اشاکل به کتاب نیا در که اریکسان  مجله و شوند مند   بهره آن از

     .ندیننما فراموش خود ریخ یداع از اند دهیکش زمحت و کمک

 از  زين کتاب نیا ستین خایل وخطا ازسهو انساین کوشش چیه  نکهیا از

 معزز و  دانش با خواننداگن از  هلذا ، ستین خایل خطا و سهو
 نیا موضواعت   دررشح ریوتقص اشتباه و سهو هراگه  که خواهشمندم

 نیا ۀندیآ بهبود یبرا    سازنده شنهادیپ ای و ندیفرمایم  حظه  مال کتاب
  . سازند دیمستف   و مطلع آن از مرا باشند  داشته کتاب

 خدمت را خود خاص امتنان و سپاس ،یتشکر ابراز خواهمیم ریاخ در
 داکرت  و یجمدد  غین فضل      استاد ،یدیس محداهلل صاحب داکرت

 قسمت در که  حمرتم دانشمندان گرید و یمینس داود حممد صاحب
 دهیکش فراوان  زمحات شده مجع یها داع  اکرث ترمجه و کتاب نیا نیتدو
 شان یبرا که مینما یم استداع جالهل جل اهلل باراگه از  نموده اظهار اند

  .ندازدیب  برکت شان وقت   و  صحت   در و فرموده تیعنا نیدار اجر
 ام گرایم و حمرتمه خواهر  شیگیهم قیتشو و ها یهماکر از همچنان

 مرور و احلسین اسماء رشح قیحتق قسمت در که سلطاین جان ساجده 
 و  امتنان ابراز دندیکش ادیز زمحت بار دو یبرا کتاب نیا منت قیدق

  خواهانم  انیپا  یب اجر شان یبرا تعایل اهلل از نموده  سپاس

 احلاج منجمله گرانقدر و خواه ریخ برادران و خواهران تمام از    برعالوه،
 ،  نوری ظاهر  حممد احلاج ،  جالهل فاروق حممد احلاج ، امیا لیسه حممد
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 نینرس حایج یب یب ، جالهل امللک حیمس احلاج جالهل، رضا  حممد احلاج
 وسفی حممد صاحب  حایج ، مومند لیخل صاحب حایج ، فضىل
 کتاب نیا چاپ قسمت در که آمو اجنمن  فعال یاعضا ریسا و  ینورز

 کی هر یبرا  و نموده     امتنان ابراز  اند کرده     یماد و یمعنو یهماکر
 که نماند ناگفته      . خواهانم  انیپا  یب  اجر جالهل جل اهلل باراگه از شان

 با برادر توسط کتاب نیا پوش طرف دو هر اعیل و قشنگ نیزاید
 مسؤل انیب نیتر برادر  ما، افغاین جامعه خملص خدمتگذار و استعداد 
  است     گرفته صورت ایفورنیلک شمال در زده جنگ اطفال هریخ مؤسسه 
 استداع میعظ اجر شان حمرتم لیفام و او یبرا  انیاعمل پرورداگر  از 
 مینمایم 
 حق به را لیذ یداع   وجل عز اهلل  که مینمایم استداع گرید كباری    

 مجع قسمت در که  داع کتب حمرتم سنداگنینو و  دانشمندان   و ما  همه  
    : دینما قبول اند دهیکش  فراوان  زمحات خمتلف یها داع   یآور

 قیاتلوف اهلل من     و   

  یمینس مسعود حممد
 هجری شمسی 1393جدی سال  2۵   ـ   هجري قمري 1۴3۶ربیع االول  2۵ـ      میالدی  201۵جنوری سال      1۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُمَربََّنا َتَقبَّْل 

 شنوا توىئ شک یب  بفرما قبول ما از[ را عمل نیا! ]الیه

 (کردار و ارسار همه به) دانا( گفتار و داع همه به)
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 پروردگارش با مؤمن   کی ازین و راز 

 یارب چو خبواین ام )َسِمْعَنا( گویم

 فرمان تو را به جان )اَطْعَنا( گویم

 بر من تو به فضل اگر )َغَفرنَا( گویي

  من آیم و  )َراب َنا َظلَْمَنا ( گویم

 

 !كنم مي تنهایي احساس هللا یا گفت مؤمن بنده  

 :  فرمود ۱۸۶آیت در سوره ابلقره َعز  وََجل   اهلل

ـَایِّن قَریب  )  من نزدیكم ( ف

 

 كنم؟ برقرار ارتباط چگونه هللا یا گفت مؤمن بنده  

 فرمود  ۱۸۶ آیت در سوره ابلقره َعز  وََجل   اهلل

وِن ) ْسَتِجْب  اْدع 
َ
مْ  أ  را شما کنم اجابت تا خبوانید مرا(   لَك 

 

 است مانع گناه هاي سیاهيبنده  مؤمن گفت یا هللا 

 فرمود ۲۲ آیت در سوره نور َعز  وََجل   اهلل

مْ  ن َيْغِفَر اهلل   لَك 
َ
ِبُّوَن أ اَل حت 

َ
 و پرورداگر ندارید دوست  ( )أ

 ببخشد ؟ را شما

 

 چیست؟ راهشبنده  مؤمن گفت یا هللا 

 فرمود ۹۰ آیت در سوره هود َعز  وََجل   اهلل

ْم ث م  ت واب واْ إیَِلْهِ  واْ َراب ك  آمرزش بطلبید، سپس  ( )َواْسَتْغِفر 
 کنید توابه و خبشش طلب
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 بنده  مؤمن گفت یا هللا روی توبه ندارم.

 فرمود ۱۰آیت در سوره توابه َعز  وََجل   اهلل

َو اتل و اب  الر ِحیم   ن  اهلل  ه 
َ
توابه پذیر و  وتعایل تبارك  اهلل ( )أ

 مهرابان است

 

 بنده  مؤمن گفت یا هللا گناهم زیاد و سنگین است

 فرمود ۵۳آیت در سوره زمر وََجل   َعز   اهلل  

ا  ن وَب مَجِیع   تبارك  اهلل که بدرسيت  ( )إِن  اهلل َ َيْغِفر  اذلُّ
 خبشد يم را گناهان همه وتعایل

 

 چیست؟ توبه شرطبنده  مؤمن گفت یا هللا 

 فرمود ۸آیت  حتریم در سوره وََجل   َعز   اهلل   

ا وح   وتعایل تبارك  اهللبه دراگه   ( )ت واب وا إیَِل اهلل ِ تَْواَبة  ن ص 
 توابه کنید توابه از روی اخالص

 

از دست نفس اّماره و شیطان وسواس بنده  مؤمن گفت یا هللا 
 خنّاس چه كنم؟

  فرمود  ۱۹۴آیت  در سوره ابلقره  وََجل   َعز   اهلل  

ت ِقنیَ  ن  اهلل  َمَع الْم 
َ
واْ أ واْ اهلل  َواْعلَم   سبحانه  اهللو از   ( )َوات ق 

 با پرهزياکران است  َعز  وََجل   اهللبرتسید و بدانید  تعایل و

 

بنده  مؤمن گفت یا هللا به مشکل بزرگ مواجه هستم از این  مشکل  

 چطور بیرون شوم؟

 فرمود ۲ آیت  در سوره طالق  وََجل   َعز   اهلل
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ا هل    ََيَْعل اهلل َ  َيت قِ  َوَمن) و هر کس تقوای الیه   (  خَمْرَج 
راه جنایت ]از مشالکت و  تعایل و سبحانه  اهللپیشه کند، 

 کند تنگناها[ را برای او فراهم یم

 

 گاهي یأس و نآمیدي بر من حاكم میشودبنده  مؤمن گفت یا هللا 

 فرمود ۵۳در سوره زمر  آیت   وََجل   َعز   اهلل

ور  الر ِحیم   َو الَْغف  وا ِمن ر مْحَِة اهلل ِ إِن ه  ه  از رمحت   ( )اَل َتْقَنط 
 همه گناهان را تعایل وانا امید نشوید، یقینا   اهلل َعز  وََجل  

 یم آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهرابان است

 فرمود ۵ آیت در سوره حجر  وََجل   َعز   اهلل همچنان و

آلُّونَ  جز گمراهان، چه   ( )َوَمن َيْقَنط  ِمن ر مْحَِة َراِبِه إاِل  الض 
 کیس از رمحت پرورداگرش مأیوس میشود

 

 با مهربانی های بی پایان تو چه كنم؟بنده  مؤمن گفت یا هللا 

 فرمود ۴۲ـ  ۴۱ آیات احزاب در سوره   وََجل   َعز   اهلل

وه  ب ْكَرة   وا اهلل َ ِذْکر ا َکثرِی ا ـ وََسِبح  ر  ِیَن آَمن وا اْذک  يَُّها اذل 
َ
)یَا أ

ِصیال  
َ
را بسیار یاد کنید،  وََجل   َعز   اهللای اهل ایمان!   ( وَأ

 و صبح و شام او را تسبیح بگوید
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  فصل اول

   شیاین و دعا
 

 :    دعا لتیفض و مفهوم

 و است وتعایل سبحانه اهلل  از کردن طلب و شیاین یمعنا به داع
 هیعل اهلل  صىل غمربیپ که است العاده فوق آنقدر اسالم در آن ارزش
 اظهار و بندیگ نشانه و   است دهینام عبادت مغز ای و هریش را داع   وسلم

 َعز   اهلل  نزد در حمبوب و کین اعمال  مجله از   و بوده فروتین و یاعجز
   رود یم بشماروََجل  

 را خود بنداگن  ناتواین و یفیوضع ورضورتها اجاتیاحت َجاَلهل   ل  جَ  اهلل
 انیب نیچن      فاطر  سوره ۱۵  تیآ  در را آنها نمودن داع ازین و   داند یم

     :است کرده

يَُّها یَا
َ
نت م   انل اس   أ

َ
َقَراء أ وَ  َواهلل    اهلل ِ  إیَِل  اْلف  َِمید   الَْغِنُّ  ه   احلْ

 تعایل اهلل تنها. دیهست حمتاجوََجل   َعز   اهلل به شما همه مردم یا: ترمجه 
 .است شیستا و  محد گونه هر ستهیشا و ازین  یب که است

 و رمحت به اجیاحت احوال و حال همه در که کند درک دیبا انسان هلذا 
 متداوم شیاین و داع به مربم رضورت  و داشته وتعایل سبحانه اهلل لطف

 تعایل   او قدرت و توان در اکر هر اجنام رایز   دارد شیخو عمر طول در
 .است ریپذ  اماکن

  کینزد رابطه آنها به و بوده   مهرابان خود بنداگن بهوََجل   َعز   اهلل چون
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  و   تین خلوص درآن  که   را کننده داع  یداع و ازیون  راز هرنوع. دارد
 باعث بلکه دینما  یم اجابت  تنها نه باشد شماینیپ و ندامت اظهار 

 و تیموفق سبب همچنان و دهیگرد تعایل او تیرضا  و یخوشنود
  ۱۸۶ تیآ در وتعایل سبحانه اهلل چناچنه. شودیم زين بنداگن تیهدا

   : میفرماید رسولش به ة ابلقره هسور 
لََك  َواِذا 

َ
ـّی عـِبـادى َسأ ـَن ـَایِّن  ع  ادّلاِع  َدْعَوةَ  ا جیب   قَریب   ف

مْ  یب َویْل ْؤِمن وا  یل فَلْیَْسَتجیب وا َداعنِ  اِذا ونَ  لََعل ه  د     یَْرش 

 من که قیحتق به پس برپسند، من باره در تو از من بنداگن وقیت: ترمجه
 ، خبواند مـرا وقیت هر   را  کننده داع یداع مینما اجابت  ، نزدیكم آنها به

  . شوند   ابی ره که باشد تا آرند ایمان من به و بپذیرند مرا حكم که بایست پس

  : میفرماید اغفر سوره ۶۰ تیآ در  همچنان

م   َوقَاَل    وِن  َرابُّك  ْسَتِجْب  اْدع 
َ
مْ  أ ِینَ  إِن   لَك  ونَ  اذل   َعنْ  یَْسَتْکرِب 
ل ونَ  ِعَباَدِت   َداِخِرینَ  َجَهن مَ  َسَیْدخ 

 ( یداع) تا دیخبوان( دل خلوص) با مرا که: گفت تان پرورداگر و: ترمجه

  خوار یزود به  ، ورزند  تكرّب  من عبادت از که آنان ،!رمیبپذ را شما

  .ندیآ در دوزخ به رسوا و

 

 سپس و نموده ذکر عبادت را داع اوال   فهیرش هیآ این با  جالهل جّل  اهلل
 و پرستش از استکبار و آن کردن  ترک که دهدیم هوشدار را خود بنده

 آن  کننده خوار عذاب و جهّنم آتش در شدن داخل  سبب  عبادت
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 مـتـعال پـروردگـار  الرمحن سوره ۲۹ آیت در همچنان  .شد خواهد
 : دیفرمایم

هل   
َ
َماَواِت  ِف  َمن یَْسأ ْرِض  الس 

َ
وَ  یَْوم   ك    َواأْل ن   ِف  ه 

ْ
   َشأ

  حاجات] تعایل او از است نیزم و آسمانها در کهیکسان تمام: ترمجه

 است یاکر  و شأن در روز هر او و  ندیجویم[  را خود

 به نویع به ذرات و اکئنات و واناتیح تمام بلکه انسانها تنها نه  هلذا   
 ذات درابار به داع حال در خواست در و سجود و حیتسب و شیستا

 هستند الیه اقدس

ِإنَّ َرَبُُکْ َتَباَرَک َوَتَعاََل : »فرمایدیم   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم رسول   حرضت و 
ْْيٌ  ا  َحیيُّ ََکِ ْن َيُرَدُُهَ

َ
یي ِمْن َعْبِِدِ ِإَذا َرَفَع َيَدْيِه ِإَلِیِه أ  . «ِصْفَرا   َيْسَتحِ

 و حیاء داراى شما مقام واال و پرابرکت پرورداگر که براسیت: ترمجه
 بلند بسویش  را خود دستهاي اش  بنده که هناگیم و است،  کرم صاحب

 خایل را دستهایش که میکند  حیا خود بنده از تعایل او مینماید،
 (الرتمذي  ) .  برگرداند

   : فرمود ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول که میگوید عنه هللا یرض عبداهلل بن جابر
ُُكْ َوَيِدرُّ َلُكْم  یُكْم ِمْن َعُدوِّ جِ

 َما ُيْن
َ

ُدلُُّكْم لََع
َ
ال أ

َ
ْرَزاَقُكْم ؟ َتْدُعوَن  أ

َ
أ
َعاَء ِسالُح اَْلُْؤِمِن  اِرُُكْ ، َفِإنَّ الدُّ َ ِِف َلْیِلُكْم َوََنَ  للحاكم، املستدرك(  اهللَّ

 )یعىل أيب مسند

  تان دشمن از  را شما که بدهم یاد شما براى را عمل من آیا: ترمجه
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 به تان وروز شب در شما خبشد؟ افزون تانرا ورزق دهد جنات
 مؤمن  سالح داعء که یقین ا نمائید، ومسئلت داع   وََجل   َعز   اهلل باراگه
   است

    سلم  و هیعل اهلل صىل اکرم امربیپ که است ذکر گرید ثیحد در
عاُء .  » گفتند عبادت مغز را داع   داع مثبت اتریتآث و«  ُمخُّ العبادةالدُّ

 ثابت ها سخیت و مشالکت  حاالت در کننداگن داع و حاجتمندان یبرا
  . است دهیگرد

         

  

 تا دیخبوان با مرا که: گفت تان پرورداگر و
 رمیبپذ را شما( یداع)
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 دعا طیشرا و آداب 

 عالمه و( هیعل اهلل رمحة (   غزایل امام همچو اسالم دیج یعلما  
 و الشان میعظ  قرآن مبارکه   اتیآ پرتو در گرانید و یاجلزر بن ا 

   . اند  نموده ذکر داع قسمت در را لیذ  طیرشا و آداب ینبو ثیاحاد
 

 و درود ارسال و آغاز نمودن دعا با حمد و ثنای هللا َعز  َوَجل   (۱
  ( سلم و هیعل اهلل صىل) اکرم امربیپ پاک روان به سالم

 

  کردن داع هناگم  دل صدق و داشتن خلوص نیت (۲

 اخالص داع منجمله عبادات همه قبویل رشایط مهمرتین از ییك
   :میفرماید اغفر سوره ۱۴ تیآ در چناچنه .باشدیم قلب حضور و
وا   ْلِِصنیَ  اهلل َ  فَاْدع  ونَ  َکرِهَ  َولَوْ  ادِلینَ  هَل   خم   تبارك  اهلل( تنها) ) الاَْکفِر 

 اکفران گرچه  د،یکن خالص او یبرا را خود نید و دیخبوان را وتعایل
 ( !باشند ناخشنود[ شما روش از]

 

 بر اجابت دعا  داشتن یقین کامل  (۳

 و قادر وََجل   َعز   اهلل تنها که باشد دهیعق نیا   به دیبا کننده داع
   و اراده  به اسباب و لیوسا تمام و  است او یداع اجابت بر توانا

 مریم سوره ۴ تیآ در السالم علیه ایزکر حرضت از.  اوست فرمان 
 :گفت که  شده ادی

ن َولَمْ .... َرِبّ  قَاَل    ك 
َ
اَعئَِك  أ  از  هرگز من. ..الیه )   َشِقّیا   َرِب  بِد 

 (ام نبوده نا امید تو داعى در اجابت
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 زمان در مگر دهدیم را داع پاسخ تعایل و سبحانه   اهلل نا  یقی
.  است آن خواهان بنده که زماین آن نه کند اراده خود که مناسیب

 کردن آرایم نا و تایب  یب داع اجابت افتادن ریتأخ به خاطر به پس
  بنده  نفع به  شده طلب آچنه اجابت ریتأخ رایز ، ستین درست

 آچنه از بهرت و تر  منفعت با که را آچنه وتعایل تبارك  اهلل  ای و باشد
 مؤمن بنده هلذا کرد خواهند فراهم او یبرا  کرده طلب  بنده
 باشد داشتهیم نیقی وََجل   َعز   اهلل اجابت به شیهم

 

 با خشوِ، خضوِ، و فروتنی حاجت  خواستن  (4

 :میفرماید االعراف سوره ۲۰۵ تیآ در  متعال تعایل و سبحانه  اهلل

ْر َراب کَ ىف َْهِر ِمَن الَْقْوِل َنْفِسکَ ترََضُّاع  َو خیَفة    َو اْذک  َو د وَن اجلْ
ْن ِمَن الْغافِلنی ِو َو اآْلصاِل َو ال تَك  د   دل در را پرورداگرت و)  بِالْغ 

 در بلند آواز بدون آرام و آهسته ،خوف و ترضع کمال به خود،
 ( .مباش اغفالن زمره   از و كن ادی شام و صبح

 

 طلب نمودن حاجت با خوف و امید (۵

 : دیفرمایم السجده  سوره   ۱۶ تیآ در َجاَلهل     َجل   اهلل

ونَ  مْ  یَْدع  ا َخْوف ا َراب ه  ا َوَطَمع  مْ  َوِمم  ونَ  َرَزْقَناه   امید و میب با)  ی نِفق 
 به ،کردیم ها آن یروز چه آن و خبوانند را خود پرورداگر 

 ( .کنند انفاق مسکینان

 

  تقدم عمل صالح بر دعا  (۶

  پرستش و عبادت الفاحته ۀسور  ۵ تیآ در تعایل و سبحانه  اهلل
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 : میفرماید  نیچن و نموده ذکراستعانت  از قبل را خود

 تو از تنها و م؛یپرست یم را تو تنها! الیه)  نَْسَتِعنی   وإِی اكَ  َنْعب د   إِی اكَ 
   ( مییجو یم یاری

 

  مال حرام و استفاده از پرهیز کردن از خوردن غذای حرام    (۷

 

 تبارك وتعالى هللا خواستن مطالب مشروِ از بارگاه  (۸

 مانند است زیجا   نا و حرام که را یهازيچ وََجل   َعز   اهلل از  چاگهیه 
  دیخنواه را گرید اشخاص به رساندن انیز ای و     رحم صله قطع

 

   نکردن در اجابت دعاعجله  (۹

ْل يستجاُب  : فرمودند وسلم علیه اهلل صل پیامرب ، أَلَحِدُُكْ َما ََلْ َيْعجَ
ْب ِل   شما از یك آن داعي ). علیه متفق (َيُقوُل: َدَعْوُت َفََلْ ُيسَتجَ

 مستجاب ویل  کردم داع: نگوید و نكند عجله که میشود ل قبو
 نیهم در ای  شود،یم رفتهیپذ صورت هر در مؤمن بنده یداع .نشد

 یبرا ای و شودیم او از بیتیمص دفع سبب ای سد،ریم او به ایدن
 گردد یم هریذخ آخرتش

 

 خاص  های      دعا کردن در اوقات مبارک و زمان  (۱۰

  عرفه، روز در سال یها   روز از داع اجابت یزمانها نیتر افضل
 ، رمضان ماه در  سال  یها ماه از و قدر شب  در سال یها  شب از
 داع اوقات بهرتین از و باشد،یم مجعه روز در  هفته یروزها  از     و

 یادا از بعد و روزه افطار وقت و سحر  هناگم در  روز شبانه در
 کردن ادا  وََجل   َعز   اهلل به تقّرب وسیله بهرتین رایز است نماز
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" مؤمن معراج" را آن سلم و هیعل اهلل صىل پیامرب که است نماز
  است نامیده

 

 های خاص دعا کردن در حاالت و موقعیت  (۱۱

 در ویل گرفت خواهد صورت شاءاهلل ان حالت هر در داع اجابت
 جهاد صفوف سجده ، حالت همچو  خاص یها تیموقع و حاالت

 در سجده هناگم نماز ، اقامه و اذان نیب در  ، باران بارش هناگم ،
 است تر موثر فرض یها نماز یانتها و ابتدا در و  نماز ،

 

 منظور داع بلند نمودنو دستها را به به سوی قبله   آوردن رو (۱۲

  داع هناگم در پرهیز کردن از تکلف در بکار بردن کلمات ثقیل  (۱۳

 آن  کردن تكرار بار سه و اصرار کردن در دعا  (۱۴

 با آهستگی دعا کردن  (۱۵

 اعتراف كردن بر گناهان   (۱۶

 مأثوره هیادع  ،الحسنى  هللا ُسماءکردن با  دعا  (۱۷

 رشیک داع در را همه اماکن حدّ  تا .دایره دعا محدود نکردن    (۱۸
 نگرداند

 

 دعا با حمد و درود ختم کردن  (۱۹
 

 رسول سنت طبق دیبا شد متوجه خود یداع مثبت جهینت به انسان وقیت
 دینما شکرانیگ ابراز لیذ لکمات به اهلل

َْمد   ِي هلِل ِ  احلْ ن ا َوَما لَِهَذا َهَدانَا اذل  نْ  لَْوال نِلَْهَتِديَ  ک 
َ
 اهلل    َهَدانَا أ
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 نیا به را ما که است وََجل   َعز   اهلل خمصوص ها شیستا همه: ترمجه
 میافتی نیم تیهدا کردینم تیهدا را ما او اگر و کرد، تیهدا[ ها نعمت]

 داع داعى اذلکر، فوق طیرشا تمام وجود با اگیه که شد متذکر دیبا
 شیآسا  و ریخب و فیلط  َعز  وََجل  -اهلل رایز شود،ینم مستجاب کننده
 و سخیت دچار آنان که خواهد نیم و ند دایم بهرت را خود بنداگن

  اراده اگیه تعایل و سبحانه  اهلل   شوند،  آخرت ای و ایدن در مشالکت 
 زيچ آن که حایل در داده  یریتغ دارد را شیآرزو که یزيچ در را شخص

 داده  سوق گریدسمت  سمیت به را او و دارد شخص یبرا ی رضر و رش
 شخص سود و بهره که حایل در است داشته تیکراه آن از شخص که
 کرده ریتقد که را یریخ لطفش با و مهراباین با و است نهفته  زيچ آن در

 تیآ  دروتعایل  تبارك  اهلل  مورد نیا در  است؛  نموده عطا شخص بدان
 : دیفرمایم  ابلقره سوره ۲۱۶

نْ  َوَعیَسى 
َ
وا أ وَ  َشیْئ ا تَْكَره  مْ  َخرْی   َوه  نْ   َوَعیَسى  ۞ لَك 

َ
ِبُّوا أ وَ  َشیْئ ا حت   َوه 

مْ  رَشر  ْنت مْ  َيْعلَم   َواهلل    ۞ لَك 
َ
ونَ  اَل  وَأ       َتْعلَم 

  شما منفعت و ریخ که آن حال د،یندار خوش را ىزيچ بسا چه:  ترمجه

  رضر و رش که آن حال د،یباش  داشته دوست را ىزيچ  ای و است آن در

   دیدان نیم شما ویل داند،یم تعایل و سبحانه  اهلل. است آن در شما

 مطبواعت خمتلف منابع قیطر از ما اکرث را شده ذکر حالت مثال
 داشنت وجود با و کرده مسافرت قصد شخیص که میا دهید ای و دهیشن

 ریغ مشلک کی اثر به بود اما  شده آماده قبل از که الزم لیوسا همه



( شرح  بادعا و نیایش   24   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 شده عصباین و نیاندوهگ شخص آن ماند، یم باز ازسفر مرتقبه
 همان که شود یم خرب که وقیت اما دینما یم یادیز دتلنیگ احساس 

 کی دچار راه انیجر در بودیم آن در او دیبا که نقل و محل لهیوس
 مسلمان اگر شخص نیا است شده  یسوز آتش  همچو دخلراش حادثه
 آن در او که آورد یم یجا به را شکر   سجده و افتاده نیبرزم فورا   باشد

 . .نبود همراه سفر 

 الحمد هلل الذي نبعمته تمت الصالحات
 ها نیىك هایش نعمت با که   است وََجل   َعز   اهلل خمصوص ستایش ترمجه

 شود    یم  اکمل
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 دعا   اجابت عدم   عوامل یبعض ذکر

 خواستار که را کساین آنعده یداع اجابت عدم ینیع لیدال از بعیض 
 شان یها آرزو و اداع ریمغا شان عملکرد ویل هستند کین پاداش
   :باشدیم لیذ قرار است

 را تعایل  او حق اما کنندیم اداع  را وتعایل تبارك  اهلل اکمل شناخت -۱
  .ندینما نیم اداء است او بندیگ و عبادت که

 کنندینم عمل آن دستورات به مگر کنندیم تالوت را دیجم قرآن -۲

 به اما ند ،ینمایم را  وسلم علیه اهلل صىل اکرم رسول حمبت یدعو -۳
 .کنندینم او عمل قه  یطر و سنت

 آن به شدن داخل یبرا اما خواهند یم  َعز  وََجل  -اهلل از را جنت  -۴
  .دهند نیم  خرج به را مسایع چیه

 طاینیش  افاکر و طانیش با اما دارند را طانیش با دشمین یدعو -۵
 .کنندینم مبارزه

 همواره اما ، کنندیم را زيرستاخ روز جمازات از ترس  یدعو -۶
  سازد    یم کینزد آن به را آنها که کنندیم ییاکرها

 که میدهند اجنام یها اکر همواره اّما دارند، عالقه اليه پاداش به -۷
  سازد    یم دور آن از را آنها

 را شیخو وبیع و ساخته شیخو نیالع نصب را مردم وبیع  -۸
 انداختند    رس پشت
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  .ندریگینم آمادیگ شیبرا اما دانندیم حق را مرگ -۹

 مگر پندارند یم خود تیمأمور را حالل مال و یروز کردن دایپ -۱۰
 .دارند تن به که شان بلاس هم نه و است حالل شان یروز نه

 شکر ویل ، کنند یم استفاده را َعز  وََجل   اهلل کرانیب هاى    نعمت -۱۱
 .کنند نیم است الزم کهیقسم را آنها     گزارى سپاس و

 یک داع اجابت به تعایل و سبحانه  اهلل   وعده که دیباش داشته ادی به
 نمودن اداء بر است مرشوط داع  اجابت  مطلق؛ نه است، مرشوط وعده

 اداع به دادن پایان و شد داده تذکر داع اداب و طیرشا در که نكات
 شد ادی عنوان نیا حتت که یشکنیها پیمان و عملکرد بدون  یها
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 فصل دوم

   كریم قرآن از دعاها مجموعه   
 

 

 

 

 
 

 

 صاحلان و پیامربان  یها خواسته    و داعها از بریخ تعایل و سبحانه  اهلل
 بروز هناگم در بنداگنش ریسا تا   داده قرار آیاتش و الكم بنی در را

 رجوع او به   کرده استفاده آنها از خمتلف حاالت روزاگر و مشالکت
 رفع و اتریتقص از   عفو خواسنت و او یرضا  حصول  یبرا  و  .ندینما

شان  یكتای  خالق با شان یاخرو و یویدن    اتیح یها یازمندین 
 وسفی سوره ۱۱۱ تیآ  در وََجل   َعز   اهلل رایز .کنند ازین و  راز آنها مانند

 : دیفرمایم

ة   قََصِصِهمْ  ِف  اَکنَ  لََقدْ  ْوِِل  ِعرْبَ
 
بْلَاِب  أِل

َ
 ي ْفرَتَى َحِدیثا   اَکنَ  َما األ

ِي تَْصِدیَق  َولَـِكن ء   ك    َوَتْفِصیَل  یََدیْهِ  َبنْیَ  اذل  ى ََشْ د   َوه 
 ی ْؤِمن ونَ  ِلَقْوم   َورمَْحَة  

 .است عربیت خردمندان براى ،(پیامربان)  آنها رسگذشت در: ترمجه



( شرح  بادعا و نیایش   28   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 است هماهنگ و است آسماین وىح بلکه  نبوده دروغنی داستان اینها  
 چزيى هر رشح و دارد قرار پیشنی آسماین کتب از او روى پیش آچنه با

 که گرویه براى است رمحیت و هدایت و است، انسان سعادت باعث که
 آورندیم ایمان

َّ  و    !(ما پرورداگر  یا) رب َّنا ـ   لکمه   به ها داع نیا اکرث  یا)     یا رب 
  صورت به  ای و تیآ  کی  ادامه در ای  که شود یم   رشوع     !(پرورداگر

 چه به و نوع چه که دهد يم یاد بنداگن به و  شده ذکر مستقل تیآ
 نیا  نزول شأن و معاین به اگر و. دریگ صورت   استغفار و داع  الفاظ 

 را آموزنده و مثبت جینتا توانیم شود دقت تر قیعم کیم مهیکر اتیآ
 هیعل یونس حرضت داستان اهلل َعز  وََجل   وقیت مثال بطور. کرد کشف
 و توابه قبول و دریا، قعر در مایه شكم در را او شدن زنداین و السالم

 املؤ ننىج کذلك و. )فرماید یم پایان در کند یم بیان را او استغفار
 در شرتیب دقت اگر.  دهیم یم جنات را منان مؤ اینچننی ما ؛(  مننی
 لفظ  متعال اهلل َعز  وََجل   که شودیم دهید د،ریگ صورت ننىج لغت

 بنداگنش  تا نموده استفاده( دارد استمرار و دوام بر داللت که) مستقبل
 یونس به خمتص تعایل او کمك و یارى و برخورد گونه این که بدانند

 هدایت و کمك و یارى و جنات بلکه نبوده پیامربان یا و السالم هیعل
 در جان عمق از و دل سوز از که آنهایی ؛ است مؤمنان همه حال شامل

 .خبوانند را وََجل   َعز   اهلل ها گرفتارى

 این با آن  حسن جهینت و داستان این ذکر با اهلل َعز  وََجل   حقیقت در
  میدهد نشان شانراپرورداگر  با بنداگن ارتباط راه ایمان با مردم به مجله



( شرح  بادعا و نیایش   29   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

  او دراگه به و باشند امیدوار اهلل َعز  وََجل   به ها سخیت و مشالکت در که

 رس فریاد که چرا نباشند وسیمأ الیه رمحت از هیچاگه و آورند روى

   است ُ  وََجل   َعز   اهلل جا همه در همه 

 الشان میعظ قرآن یها سوره بیترت به قرآین یداعها جمموعه این
  بعمل کوشش شان شرتیب  ارزش  دانسنت و فهم  یبرا  و شده مرتب

 در را ها داع نیا از کی هر آموزنده و ارزنده نكات  بعیض  تا آمده
 .شود انیب فرشده و خلص شلک به  آنها ترمجه  ریاخ

 
 

 

 

 

 الفاحته سوره بنام الشأن میعظ قرآن صحفه نیاول در داع نیتر جامع
 یم رشوع پرورداگر شیستا و محد با سوره نیا آاغز که است شده درج
( زيرستاخ به مانیا و شناىساهلل ) معاد و مبدأ به مانیا ابراز با و شود

 در. دریگ یم انیپا بنداگن ازهاىین و تقاضاها با و ابد،ی یم ادامه
 هم ، صفات دیتوح هم ، است ذات دیتوح انگریب هم سوره نیا  قتیحق
 به است اى اشاره آن در زين و عبادت، دیتوح هم و ، افعال دیتوح

 که انشیپا یب هاى نعمت و تیرابواب مقام و پرورداگر مطلق تیحاکم
 یم میتقس(  تیمیرح و تیرمحان خبش) خصوىص و عمویم خبش دو به

 ذات به آن اختصاص و بندیگ و عبادت مسأهل به اشاره نیهمچن و گردد،
 را او با گفنت سخن و مناجات طرز اهلل َعز  وََجل   سوره نیا در  .است شده او پاک

 است آموخته بنداگنش به
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وذ  بِاهللِ أ ْیطاِن الرَِّجیمِ  ِمنَ  َُع   الَشّ

 هشد هندرا نشیطااز لمتعا اهلل به ربمیم هپنا

 

  ﴾۱﴿  ِمْسِب اهللِ الرمَّْحِن الرَِّحیمِ 

 نمهربا هبخشایند اهلل منا به

َْمد   ِ  احلْ  ﴾۲﴿ الَْعالَِمنیَ  َرِب  هلل

 جهانیان رگاوردپر ستا اهلل یابر ستایش

 ﴾۳﴿ الر ِحیمِ  الر مْحنِ 

 نمهربا هازندا یب ،حمر با نهایت

 ﴾۴﴿ ادِلینِ  یَْومِ  َمالِِك 

 ستا اجز روز صاحب

 ﴾۵﴿  نَْسَتِعنی   وإِی اكَ  َنْعب د   إِی اكَ 

 طلبیم می دمد تو از صخا و پرستیم می را تو صخا

 ﴾۶﴿ الم سَتِقیمَ  الرِصَاَط  اهِدنَا

 کن یتهدا سترا هرا به را ما

ِینَ  ِِصَاَط  نَعمَت  اذل 
َ
وِب  َغریِ  َعلَیِهمْ  أ النِیَ  َوالَ  َعلَیِهمْ  الَمغض   ﴾۷﴿ الض 

 خشم مورد که را ینکسا هرا نه یی داده نعمت نیشاابر  که را ینکسا هرا
 ندا هشد هاگمر نانیکهآ هم نه و  اند گرفته قرار
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 اعمال   یقبول طلب یدعا

زمانیکه  )علیهما السالم(حرضت ابراهیم  و پرسش حرضت اسماعیل  
 یبرا کردندبنا می معظمهمکه در را کعبه خانه  پرورداگر خویش  به امر 

 نمودند:  داع نیچن شان اعمال قبویل

ِمیع  الَْعلِیم   نَت الس 
َ
 َراب َنا َتَقب ْل ِمن ا إِن َك أ

! ]این عمل را[ از ما قبول بفرما  یب شک توىئ شنوا )به همه داع و الیه 
 (۱۲۷آیه  -  )ابلقره     گفتار( دانا )به همه ارسار و کردار(

 

 داع نیا که تیآ یابتدا در تعایل اهلل َعز  وََجل   را داع نیا  ماکن و زمان
 ابْلَْیِت   ِمنَ  الَْقَواِعدَ  إِبَْراِهیم   یَْرَفع   َوإِذْ : کندیم انیب آمده آن ریاخ در

نَت  إِن َك  ِمن ا َتَقب ْل  َراب َنا َوإِْسَماِعیل  
َ
ِمیع   أ    الَْعلِیم   الس 

 السالم همایعل لیاسماع و میابراه که وقیت( آر ادی) و: ترمجه)
  ...( ..  ! الیه   : کردند عرض افراشتند یم بر را کعبه خانه یوارهاید 

 :نکات آموزنده این دعا

  عبادت شامل بنده یها تالش و اعمال همه الیه، اهداف مسریدر  
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قبویل آنرا باید خواست و حیّت اگر  وََجل   َعز   اهلل. هلذا از شودیم
 کعبه هم باشد،ساخنت 

 و آخرت یبراقرار نگرید  الیهاگر مورد قبول  و «رابّنا تقبل مّنا »... 
  ندارد ارزش مؤمن بنده کی یایدن

 درس( السالم همایعل) لیاسماع و میابراه حرضت عمل نیا در 
 هر  ختم و انیجر در که است نهفته مؤمنان تمام یومهم برا  بزرگ

( جالهل جل) اهلل هدراگ به آن تقبویل جهت دیبا شان صالح  عمل
 است الیه امربانیپ شده ثابت قهیطر و سنت نیا رایز ندینما داع

 و فرزندان صالح و مؤمن بخشش طلب دعای 

 :و حرضت اسماعیل علیهما السالم میابراه حرضت یداع

ْسلَِمنْیِ  ْسلَِمة  لََك  َراب َنا وَاْجَعلَْنا م  ة  م  م 
 
لََك َوِمْن ذ ِری تَِنا أ

رِنَا َمَناِسَکَنا
َ
نَْت اتل و اب  الر ِحیم   وَأ

َ
 َوت ْب َعلَْیَنا إِن َك أ

ما را فرمانربدار خود بگردان و از نسل ما )نزي( امیت بیافرین که   !الیه 
 بپذیر را ما توابه    مناسک ما را بما نشان بده تسلیم فرمان تو باشند، 

  (    ۱۲۸آیه  -  )ابلقره  . مهرابان پذیر توابه  تویي تنها و تو که حقا

  :دعا نیا آموزنده نکات

  اسماعیل علیهما با آنكه حرضت ابراهیم  و پرسش حرضت
 توسط اسماعیل کردن قراباینالسالم هر دو در اجراى فرمان ذبح )
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 اهلل َعز  وََجل   امر برابر در را تسلییم درجه ترین اعیل(،   پدرش
 اهلل َعز  وََجل   از داع این در همه این وجود با اما دادند نشان

 چه اهلل سبحان. شوندیم شان پرورداگر فرمان تسلیم خواهان 
  مؤمن بنداگن یبرا بزرگ درس

 را  السالم همایعل لیاسماع و میابراه حرضت توجه داع  نیا در  
 از حاىك که[ تنایذر من] شان یبعد یها نسل و فرزندان  به نسبت
 فکر در دیبا مؤمنان هلذا. دهدیم   نشان   است شان نظر وسعت

َعز   اهلل  ش ازیهم و باشند خود یبعد یها نسل و فرزندان   ندهیآ
  کنند طلب شان درست میتعل و رشد در قیتوف متعال وََجل  

 دیبا وََجل   َعز   اهلل الكم از را( مناسکنا ارنا) بندیگ روش و راه 
 بنده که ستین اوتعایل  دراعمال بندیگ رسم اهلل با نعود رایز آموخت

 انواع گرفتار انسان گرنه و     (بالّسوا اعلم اهلل  ). آموزدیب آن از
 شود یم احنرافات  و خرافات

  در هر حال  )تب علینا( وََجل   َعز   اهلل بهنیاز به توابه وابازگشت ،
وابراى هر مقایم، ارزش دارد در حدیث یم خوانیم: که رسول اکرم 

 سلم هر روز، هفتاد  مرتبه استغفار یم نمود صىل اهلل علیه و

  این ریاخ در کهپرورداگر است   صفاتیكی از آداب داع، ستایش 
 )اتلواب الرحیم( است شده ذکر داع

 

اگر  پیامبران اولوالعزم چون ابراهیم علیه السالم و حضرت رسول 

اكرم صلی هللا علیه وسلم با چنین عجز و شکستگی به نزد پروردگار 

  شان دست دعا باال می کردند پس ما انسان های عادی در چه درجه

و منزلت قرار داریم؟ و ضرورت همچو دعا ها و نیایش برای ما به 

 چه اندازه است؟
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 آخرت و دنیا در رستگارى  طلب یدعا

ْنَیا َحَسَنة  وَ    َحَسَنة   ِف اآلِخَرةِ  َراب َنا آتَِنا ِف ادلُّ
 قَِنا َعَذاَب انل ارِ  وَ 

خویب ها( عنایت فرما  و ما  ما را در دنیا و آخرت حسنه )نیىك و    ! الیه 
 (۲۰۱آیه   -  )ابلقره  را از عذاب دوزخ  نگهدار 

  نکات آموزنده این دعا:

 ول   َمن انل اِس  فَِمنَ ]  آن قبل تیآ و تیآ این در ْنَیا ِف  آتَِنا َراب َنا َيق   ادلُّ
 :میگویـد مردم از گرویه): ترمجه ـ َخاَلق   ِمنْ  اآْلِخَرةِ  ِف  هَل   َوَما

 (ندارند اى بهره آخرت در ویل فرما عطا(  نیىك) ما به دنیا در! الیه 
  را ىكین اویل گرویه  کند،یم تقسیم گروه دو به را مردم میکر قرآن
 و ایدن  در ىكین خواهان دویم گرویه ویل خواستارند ایدن در تنها

ْنَیا ِف  آتَِنا َراب َنا] گویند و هستند آخرت  اآلِخَرةِ  ِف    وَ  َحَسَنة   ادلُّ
 [. انل ارِ  َعَذاَب  قَِنا   وَ    َحَسَنة  

 و مردم هاى خواسته به اشاره آیات از قسمت این حقیقت در
 و دارند نظر دنیا مادى نعمات به ِصف بعیض است آنها اهداف
 در آنها است بدییه خواهند نیم وََجل   َعز   اهلل از آن از غری چزيى
 دو هر نعمات گر کهید گرویه ویل .اند بهره یب چزي همه از آخرت

 تكامل مقدمه عنوان به را دنیا زندیگ و خواهندیم را آخرت و دنیا
 اهلل َعز  وََجل   رایز شوندیم وآخرت دنیا سعادتمند طلبند یم معنوى

ـىئَِك  دیفرمایم آن بعد تیآ در تعایل ولَ
 
مْ  أ ا نَِصیب   لَه  م   ِمّ
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 بهره خود اعمال جهینت از فرقه دو نیا از کی هر: ترمجه...َکَسب وا

 ..[ گشت خواهند مند

  مرتبه لکمه آخرت  ۱۱۵مرتبه لکمه دنیا و  ۱۱۵در قرآن جمید
استعمال شده است و این یك تصادف نیست. ابلّته این به معناى 
آن نیست که اهمیت دنیا و آخرت هر دو یكسان است. بلکه دنیا 

ندارند، به رشط  تضاددنیا و آخرت با هم  .  را مزرعه آخرت گویند
 ، که به آخرت منتیه گردد  نیىك آنكه انسان به دنبال حسنه و

 اهلل َعز  وََجل  ما از  .«ىف ادلنیا حسنة و ىف االخرة حسنة »  باشد
حسنه و سعادت هر دو دنیا را یم خواهیم، ویل در اینکه رشد و 

 یم گذاریم. تعایل و سبحانه  اهللدر چیست؟ آنرا به عهده  صالح ما

چون ما به خاطر حمدودیت هاى علیم و عدم آاگیه از آینده و  
 تعینی را داع قبویل لیوسا و طرق توانیم نیم، ام ابعاد روىح خود

 حرضت باره در 122هیآ انلحل، سوره در اهلل َعز  وََجل  . بنمائیم
ْنَیا ِف  َوآتَیَْناه  :  دیفرمایم السالم هیعل میابراه  ِف  َوإِن ه   ۖۖ  َحَسَنة   ادلُّ

احِلنِیَ  لَِمنَ  اآْلِخَرةِ   و)    یيکوین ایدن در را او و: ترمجه ـ الص 
 .بود خواهد اکنین و صاحلان از آخرت در و میکرد عطا( سعادت
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 استقامت و طلب صبر یدعا

 :او انیلشکر و جالوت با مبارزه دانیم در طالوت  مؤمن سپاه  یداع

ْفِرْغ َعلَْیَنا َصرْب ا وَ 
َ
ْقَداَمَنا وَ  َراب َنا أ

َ
  َثِبْت أ

نَا ىلَعَ الَْقْوِم الْاَکفِِرینَ  ْ    انرص 
 

! بر ما صرب و شکیبایی ارزاین فرما و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر الیه 
 (۲۵۰آیه   -  )ابلقره  گروه اکفران یاری خبش

  نکات آموزنده این دعا:

  ،در اثر صرب، ظفر آید  یكدیگرند  ملزوم و  الزمصرب و پریوزى .
 .  )صربا ... وانرصنا(

 انیسپاه  صرب و  داع جواب  در  که میخوانیم یبعد تیآ در  
 كم جالوت اکفر لشکر   مقابل در   شان تعداد که وجود با  طالوت

: فرموند نیچن و دیشان گردان بینص را یوزریپ اهلل َعز  وََجل   بود
م وه  هِ  بِإِْذنِ  َفَهَزم  ود   َوَقَتَل  اللـ  ه   َوآتَاه   َجال وَت  َداو  لَْك  اللـ  ِْکَمةَ  الْم 

ْ
 َواحل

ا َوَعل َمه    را اکفران  وََجل   َعز   اهلل یاری به پس : ترمجه ـ یََشاء   مِم 
 در که شجایع و ومندرین نوجوان) الّسالم هیعل داود و دادند شکست

 و سبحانه  اهلل و کشت؛ را( جالوت) آنها ریام ،(بود «طالوت» لشکر
 به خواست یم آچنه از و فرمود عطا او به را دانش و حکومت  تعایل

 .اموختیب او

 (  افرغ)    دارد ازین  صرب به انسان مشالکت و هایسخت با مقابله در 
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 نشانه( صربا  ) لکمه ادیب نظر از. است فراوان ارزاین معناى به
 است بزرگ صرب درخواست

 مغرور ـ( اقدامنا ثبت)  یواستوار ثبات استمداد  وََجل   َعز   اهلل از 
 ها موفقیت و امتحانات  گذشتاندن از بعد نشدن

 اهلل َعز   بدست پریوزى اما است، تالش و حرکت انسان، وظیفه
 (وانرصنا)  است وََجل  

 برترى رزمنداگن هدف که است ارزش با زماین جنگ، در پریوزى 
 القوم ىلع وانرصنا) دیگرى بر یكی برترى نه باشد، باطل بر حّق 

 (الاکفرین

  و طلب آمرزش طاعت قیتوف یدعا

َطْعَنا َسِمْعَنا َوقَال واْ 
َ
ْفرَانََك  وَأ  الَْمِصری   َوإیَِلَْك  َراب َنا غ 

 و  میخوایم را تو آمرزش! الیه   م،یکرد اطاعت و میدیشن:  گفتند و  
  (۲۸۵  هیآ  -  ابلقره)     توست یسو به( ما) بازگشت

  :نکات آموزنده این دعا

 میخواه را یادیز یها درس. شود مراجعه آیت نیا اکمل منت به اگر
ول   آَمنَ   : آموخت نِزَل  بَِما الر س 

 
ّهِ  ِمن إیَِلْهِ  أ

ِ اب ْؤِمن ونَ  ر  ر  ۞ َوالْم  هِ  آَمنَ  ك   بِاللـ 
ت بِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ  لِهِ  َوک  ق   اَل  َور س  َحد   َبنْیَ  ن َفِرّ

َ
ن  أ لِهِ  ِمّ  َسِمْعَنا َوقَال وا ۞ رُّس 

َطْعَنا
َ
ْفَرانََك  ۞ وَأ  هیعل اهلل صىل) رسول: ترمجه       الَْمِصری   َوإیَِلَْك  َراب َنا غ 
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 و آورد ایمان است شده نازل پرورداگرش طرف از  آچنه به( سلم و
 و کتابها و او فرشتاگن و تعایل و سبحانه  اهلل به همه نزي، مؤمنان

 غمربانیپ از کی چیه انیم ما( گفتند و) اند  آورده ایمان وى  فرستاداگن
 کردند اظهار ( دل کی و زابان کی همه) و میگذارینم فرق   وََجل   َعز   اهلل
 آمرزش ما ،الیه  م،یکرد اطاعت و دهیشن( را وََجل   َعز   اهلل فرمان) ما که
    .توست یسو به همه بازگشت ( میدان یم) و میخواه را تو

 ـ رابه من ایله انزل بما الرسول آمن: )فرمایدیم وََجل   َعز   اهلل خنست    
 پرورداگرش طرف از آچنه به(  سلم و علیه اهلل صىل) پیامرب:  ترمجه 

 است الیه انبیاى امتیازات از این و  آورده ایمان است شده نازل
  شده فرستاده  کتاب به قاطع ایمان شان خود همه از قبل که

 .باشند داشته پایمردى و استقامت و پرورداگرشان

 اطاعت و آمادیگ دیبا نزي عمل در ، راسخ ایمان بر عالوه مؤمنان 
 (اطعنا و سمعنا قالوا و) دهند نشان  را شیخو

 خبشش و رمحت به امید چشم باید هم باز عمل، و ایمان کنار در 
 (راّبنا غفرانك اطعنا و سمعنا. )داشت الیه

 ندیگویم و نموده اقرار شیخو انساین ضعف به داع ریاخ در  . 

 و شود یم چریه ما بر هوسها و غرائز اگه و انسانیم ما باالخره! الیه 
 که دانیم یم و داریم آمرزش انتظار تو از ، شویم یم لغزش دچار

 (.املصری ایلك و رابنا غفرانك)  است تو سوى به ما اکر رساجنام
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   نصرت و  مغفرت و رحمت طلب یدعا

وْ  ن ِسیَنا إِن ت َؤاِخْذنَا الَ  َراب َنا
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
 ج أ

ِینَ  ىلَعَ  مَحَلَْته   َکَما إِِْص ا َعلَْیَنا حَتِْمْل  َوالَ  َراب َنا  َقْبلَِنا ِمن  اذل 
َِملَْنا َوالَ  َراب َنا   و نَلَا َواْغِفرْ   َعن ا وَاْعف   بِهِ  نَلَا َطاقَةَ  الَ  َما حت 

نَت  ارمَْحَْنآ 
َ
نَا َمْوالَنَا أ ْ   الْاَکفِِرینَ   الَْقْومِ  ىلَعَ  فَانرص 

فراموش  اگر )در اجنام تكایلف( چزيى را مكن! ما را مؤاخذه  الیه 
 نمودیم یا خطا کردیم. 

چنانكه  ! مگذار بر عهده ما بار گراین راالیه 
 بر دوش اقوام قبل از ما نهادی 

آچنه را که طاقت  مگذار! بر دوش ما الیه 
حتمل آنرا نداریم، و به ما عفو فرما و ما را 

 موالی توىئببخش و به ما رمحت عنایت كن 
   خبش یاری اکفران گروه بر را ما پس ما

 (۲۸۶آیه   -   )ابلقره

  نکات آموزنده این دعا:

 میخواه را یادیز یها درس. شود مراجعه آیت نیا اکمل منت به اگر 
ه   ی َكلِّف   اَل   :آموخت ا اللـ   وََعلَْیَها َکَسبَْت  َما لََها ۞ و ْسَعَها إاِل   َنْفس 

 هیچ  وََجل   َعز   اهلل: ترمجه  ــ   ... ت َؤاِخْذنَا اَل  َراب َنا ۞ اْکتََسَبْت  َما
( کس هر. ) سازد نیم  ملكف طاقتش و توان اندازه به جز را کس
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 و داده اجنام خود سود یبرا دهد اجنام را( کین یها اکر  از) آچنه
  (است کرده خود انیز به  شود مرتكب( را یبد اکر هر)  آچنه

 یكلّف ال)   نیست او طاقت و توان از بیشرت انسان کی تیملكف 
 ّ   گریى سخت نه است آساین دینِ  اسالم( وسعها اال نفسا   اهلل

 جهان این در و چیند یم را خود بد و نیك عمل حمصول شخص هر 
 ما هلا. )شد خواهد روابرو آن عواقب و نتایج با دیگر جهان و

 به را مردم مبارکه هیآ نیا هلذا.  (اکتسبت  ما وعلیها کسبت
   سازد یم متوجه شان اکر عواقب و یانفراد یها مسئویلت

  ومّتیق اعدل پا ورسا( اطعنا و سمعنا) گویند یم که کساین 
 کنند یم وداع نگرانند خود هاى فرامویش و خطا از بازهم هستند،

 (أخطأنا او نسینا ان)

 گرفته عربت درس تا بنگریم آنان تلخ حوادث و گذشتاگن تاریخ به 
 (قبلنا من اذّلین ىلع محلْته کما) بربیم پناه وتعایل تبارك  اهلل وابه

 ( نلا طاقة ال) کنیم اقرار خود ضعف به ابتدا که است آن داع آداب
 آناگه( موالنا انت) دهیم گوایه اهلل َعز  وََجل   عظمت به سپس

 (وارمحنا واغفرنلا عّنا واعف)  کنیم مطرح را خود خواست

 یم وتعایل تبارك  اهلل از را لطف مراحل تمام انسان آیه این در 
. است عقاب و گناه آثار حمو که است عفو اول مرحله: خواهد
 بهره سوم مرحله و است روح از گناه آثار حمو و مغفرت دوم مرحله
 .باشد یم اکفران بر پریوزى و پرورداگر رمحت از گریى
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 یرحمت اله  تیعنا و هدایت طلب یدعا

نَك  َراب َنا الَ ت ِزْغ ق ل واَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدیْتََنا وَ  َهْب نَلَا ِمن دل  
نَت 

َ
.رمَْحَة  إِن َك أ اب   الَْوه 

( بعد از آنكه ما نساز منحرفدل های ما را به باطل میل مده )  ! الیه
 همانا ٬به ما از باراگه خویش رمحت عنایت فرما را هدایت فرمودی و

 (۸آیه   -  ) آل عمران بسیار خبشنده  توىئ
 

  نکات آموزنده این دعا:

 همواره و نشده، مغرور خود تیاسالم حیت و  حمدود دانش و علم به 
 (قلوابنا تزغ ال رابنا. )میشو هدایت خواستار وََجل   َعز   اهلل از

 را عقل صاحبان و  خردمندان  هیآ نیا از قبل تیآ  در وََجل   َعز   اهلل 
 َيْعلَم   َوَما  : دیفرمایم هچنچنا است نموده معریف داع نیا کننده داع

وِیلَه  
ْ
ه   إاِل   تَأ ونَ  ۞ اللـ  ول ونَ  الِْعلْمِ  ِف  َوالر اِسخ  ر  بِهِ  آَمن ا َيق  نْ  ك   ِعندِ  ِمّ

َّنا
ِ ر   َوَما ۞ َراب ک  ول و إاِل   یَذ 

 
بْلَاِب  أ

َ
 در  .. ق ل واَبَنا ت ِزغْ  اَل  َراب َنا ۞ اأْل

 دانش اهل و وََجل   َعز   اهلل  جز کیس آنرا  یقیحق ریتفس  کهیصورت
 پرورداگر جانب از همه که میدیگرو بکت همه به ما :ندیگو نداند،

 و هدایت حمور .آاگهند خردمندان تنها( دانش) نیا به و آمده ما
 نساز منحرفدل های ما   ! الیه .  است انساین افاکر و قلب گمرایه

 (قلوابنا تزغ ال)  …

 ها بریاهه به را انسانها شیهم نفس هواى و شیاطنی هاى وسوسه 
 یبرا مربم یازمندین زندیگ حاالت همه در نیمؤمن و کشاند،یم
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 مبادا که ربندیم پناه خود پرورداگر به داشته حق راه متداوم هدایت
 بعد)  شوند خارج تیهدا راه از و کند رسوخ قلبهایشان در احنراف

    (هدیتنا اذ

 انسان تا شودیم باعث رسولش و تعایل و سبحانه  اهلل   از اطاعت 
 َعز    اهلل چناچنه. دریگ قرار (رمحه دلنک من) الیه رمحت مشمول

وا: دیفرمایم عمران آل سوره ۱۳۲ تیآ در وََجل   ِطیع 
َ
ولَ  اهلل َ  وَأ  َوالر س 

مْ   اطاعت را او امربیپ و َجاَلهل     َجل   اهلل و: ترمجه ـ ت رمَْح ونَ  لَعل ك 
    (.دیریقرارگ وََجل   َعز    اهلل رمحت مورد که باشد تا)  دیکن

 انّك) است َجاَلهل     َجل   اهلل خمصوص مّنت، یب و دائیم انعام و هدیه 
 ( الوهاب انت

 گناهان از بخشش طلب یدعا

ن واَبَنا َوقَِنا َعَذاَب انل ارِ   َراب َنا إِن َنا آَمن ا فَاْغِفْر نَلَا ذ 
ایم  پس گناهان ما را بیامرز  ای پرورداگر ما! بدرسیت که ما ایمان آورده 

  (۱۶آیه   -  ) آل عمران   و ما را از عذاِب آتش ناگهدار! 
 

  نکات آموزنده این دعا:

 است موجود آن یبعد تیآ و   آیت نیا اکمل منت در یادیز یها درس

ِینَ  ول ونَ  اذل  َنا َراب َنا َيق  ن واَبَنا نَلَا فَاْغِفرْ  آَمن ا إِن    ﴾1٦﴿ انل ارِ  َعَذاَب  َوقَِنا ذ 

ابِِرینَ  اِدقنِیَ  الص  نِفِقنیَ  َوالَْقانِتنِیَ  َوالص  ْسَتْغِفِرینَ  وَ  َوالْم  ْسَحارِ  الْم 
َ
 بِاأْل

﴿1٧ ﴾ 
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 ما گناهان ما یبرا امرزیب پس میآورد مانیا الیه  ندیگو که آنان: ترمجه
  انیراستگو و  انیبایشک آن  ﴾1٦﴿  آتش  عذاب از را ما  دار نگه و  را
ت یآ در( اذلین) لکمه سحراگهان  در  استغفارگران و نداگنیخبشا  و  فروتنان  و
 هستند لیذ  ممتاز صفت شش یدارا  که است کساین آنعده به اشاره ﴾1٦﴿

 دل تمام با کسانیکه  - (آمنا انّنا رابنا) است داشنت مانیا در دیتأك 
 روشن را آنها قلب ایمان و اند خویش پرورداگر متوجه جان و

 احساس شدت به خویش اعمال برابر در دیلل همنی به و ساخته
 نلا فاغفر آمنا اننا رابنا یقولون اذلین) :گویند یم و کرده مسئویلت

 گناهان  ایم آورده ایمان بدرسیت ما! الیه  (انلار عذاب قنا و ذنوابنا
  ناگهدار آتش عذاب از را ما و ببخش را ما

  پرورداگر اطاعت مسری در که هایسخت و حوادث برابر در کسانیکه 
 ( الصابرین. )دارند استقامت و صرب آید یم پیش شان

  معتقدند آن به باطن در آچنه و هستند وصادق راستگو کسانیکه 
 (الصادقنی.  )کنند یم عمل آن به ظاهر در

  عبودیت و بندیگ راه در و هستند فروتن و متواضع کسانیکه 
 (. القانتنی) دارند یداریپا شان  پرورداگر

  میکنند انفاق شان اموال از تنها نه وََجل   َعز   اهلل راه در کسانیکه 
 به دارند اختیار در که معنوى و مادى نعمات تمام از بلکه

 (. املنفقنی) خبشند یم نیازمندان

  کنند یم آمرزش طلب و استغفار  سحراگهان هناگم در کسانیکه  

 (.باالسحار املستغفرین) 



( شرح  بادعا و نیایش   44   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 رسولش تیتابع و ایمان طلب ثبات یدعا

 :السالم علیه یسیع ونیحوار یداع

نَزلَْت َراب َنا آَمن ا بَِما 
َ
وَل فَاْکت بَْنا  أ  وَات َبْعَنا الر س 

اِهِدینَ     َمَع الش 
را نموده ایم  به آچنه فرستاده ای ایمان آورده ایم  و پریوی رسول  !  الیه

)نام ما را در مجله گوایه دهند اگن به  بنویس گواهان زمره درپس ما را 
   ثبت فرما( تعایل اوو صدق رسالت پیغمربان  وََجل   َعز   اهللتوحید 

  (۵۳آیه   -  ) آل عمران

 
  نکات آموزنده این دعا:

  (انزلت آمنا بما) است الزم الیهایمان به تمام دستورات 

 سلم و علیه اهلل صىل اهلل رسول پریوى از و اطاعت ایمان، الزمه 

 (الرسول واتّبعنا... آمّنا) است

 از مارا و کرده داریپا را ما ایمان که خبواهیم وََجل   َعز   اهلل از 
  (الشاهدین مع فاکتبنا) دهد قرار انبیا حامیان

 کافران بر  نصرت و طلب آمرزش یدعا

ْقَداَمَنا 
َ
ْمِرنَا َوَثِبْت أ

َ
اَفَنا ِف أ ن واَبَنا َوإرِْسَ راب َنا اْغِفْر نَلَا ذ 

نَا ىلَعَ الَْقْوِم الْاَکفِِرینَ  ْ    وانرص 
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در خود روا  !  ببخشای گناهان ما را و ستیم را که بیش از حدالیه 
     و بر گروه اکفران یاری خبشداشته ایم و ما را ثابت قدم گردان 

  (۱۴۷آیه   -  ) آل عمران
 

  نکات آموزنده این دعا:

 طلب ابتدا که معین نیبد ـ استنصار طلب از قبل استغفارنمودن 
... نلا اغفر) خبواهید پریوزى  وََجل   َعز   اهلل از   سپس کنید آمرزش
 (وانرصنا

 تقصریهاى و قصورها به ندهید، نسبت بدیگران را خود شکست 
 هستند خویش اشتباهات جربان فکر به و کنند یم جستجو خود

 (ارسافنا و ذنوابنا)

 رزمنداگن است ارساف و گناه جنگ، در شکست عوامل از یكی 
 نلا اغفر) برند یم بنی از را پریوزى موانع این استغفار با خملص
 (ارسافنا و ذنوابنا

  وانریپ باره در َعز  وََجل  اهلل  که مینیب یم هیآ نیا از قبل تیآ در 
 در  ها یدشوار و ها سخیت زمان در آنها که دیفرمایم غمربانیپ

 فرود دشمنان ریتأث ریز و نشده  زابون و مناکیب شان رسول   ریمس
یِّن : امدندین

َ
ن َوَکأ ِب ّ  ِمّ

ّیُّونَ  َمَعه   قَاتََل  ن 
ِ مْ  لَِما َوَهن وا َفَما َکثرِی   راِب َصاَبه 

َ
 أ

هِ  َسبِیلِ  ِف  وا َوَما اللـ  ف  ه   ۖ   اْسَتاَکن وا َوَما َضع  ِبُّ  َواللـ  ابِِرینَ  ُي   الص 
( وانشریپ از) اریبس تیمجع یغمربیپ که داده رخ اریبس چه: ترمجه)

 راه در که ییها سخیت با مانیا اهل حال، نیا با و دندیجنگ او همراه
 ریتأث ریز و نشدند زابون و مناکیب هرگز دیرس آنها به تعایل اهلل
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   اهلل    که رفتند،گ شیپ را  ثبات و صرب)امدند ین فرود دشمنان
 مشالکت نیا تمام مقابل درو ) دارد یم دوست را صابران مـتـعال

ْقَداَمَنا َوَثِبْت  شان یداع
َ
نَا أ ْ  بود  وانرص 

 خاص َعز  وََجل   اهلل از را یارى و نرصت ،وََجل   َعز   اهلل راسخ بنداگن 
   خود  افتخار براى  نه خواهند ، یم کفار مقابل  در یوزریپ  براى

 ( الاکفرین القوم ىلع وانرصنا) 

  جهنم آتش عذاب از نجات یدعا

ْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب انلَّارِ  َذا بَاِطال  س   َراَبَّنا َما َخلَْقَت َهى
 آتش عذاب از را ما! تو مزنیه! اى نیافریده بیهوده را اینها!  الیه 

 (۱۹۱ هیآ - عمران آل)  .ناگهدار

 

  نکات آموزنده این دعا:

 رجوع آن قبل تیآ و تیآ نیا اکمل منت به داع نیا دنیفهم بهرت یبرا
َماوَاِت  َخلْقِ  ِف  إِن  : میکنیم ْرِض  الس 

َ
 آَلیَات   وَانل َهارِ  الل ْیلِ  َواْختاَِلِف  َواأْل

وِِل 
بْلَاِب  أِلّ 

َ
ِینَ ﴾ 190﴿ اأْل ونَ  اذل  ر  هَ  یَْذک  ا اللـ  ا قَِیام  ود  ى  َوق ع  ن وابِِهمْ  َوىلَعَ  ج 

ونَ  ر  َماوَاِت  َخلْقِ  ِف  َویََتَفک  ْرِض  الس 
َ
َذا َخلَْقَت  َما َراب َنا َواأْل ـى  بَاِطال   َه

ْبَحانََك   و آسمانها خلقت در قتا  یحق:ترمجه﴾ 19۱﴿ انل ارِ  َعَذاَب  فَِقَنا س 
 خردمندان یبرا است روشین دالئل روز و شب آمد و رفت و نیزم

( خفنت حالت) پهلو در و نشسته و ستادهیا حالت، هر در آنانكه. اعلم
 نیزم و آسمان خلقت در دائم و کنند ادی را  تعایل و سبحانه  اهلل
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 و پاک ، یا دهیافرین هودهیب را همه نیا تو پرورداگرا،: ندیگو و شندیاندیم
 (ناگهدار دوزخ عذاب از خود لطف به را ما ،مزنیه

 اهلل یاد به حال هر در که است نیا خردمندان یها نشانه از یكی 
ّ  یذکرون اذّلین االبلاب اولوا) باشندیم  وََجل   َعز    و قعودا   و قیاما   اهلل
 (جنوابهم ىلع

 هم ذکر اهل باید فکر اهل 

 اذّلین االبلاب اولوا) باشند
 ( یتفّکرون و...  یذکرون

 و فکر اساس به که ایمان 
 است ارزشمندتر باشد اندیشه

 و السموات خلق ىف یتفّکرون)
 (باطال   هذا خلقت ما رابنا االرض

 نه است دائیم فکر و ذکر است، الیه قرب و انسان رشد سبب آچنه 
 استمرار نشان که اند مضارع فعل( یتفّکرون) و( یذکرون) موسیم

 است تداوم و 

 که برد یم ىپ کند، فکر زمنی و ها آسمان آفرینش در که کیس 
 رابنا... یتفّکرون)   ستین گرید کیس پرورداگر جز همه هسیت خالق

 (خلقت ما

 ما) نكنیم درك را آن ارسار همه گرچه نیست، بیهوده آفرینش 
 (باطال   هذا خلقت

 (فقنا سبحانك) کنیم ستایش را وََجل   َعز   اهلل داع، از قبل 
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ْخَزْیَته  
َ
 ۖۖ َراَبَّنا إِنََّك َمن ت ْدِخِل انلَّاَر َفَقْد أ

نَصار  
َ
الِِمنَی مِْن أ  َوَما لِلَظّ

   رسوا و خوار را او  افگین آتش به( گناهانش خباطر) تو را که هر ! الیه 

 (۱۹۲ هیآ - عمران آل)   نیست یاورى هیچ  ستمگر  افراد براى و ،اى  ساخته  

  دعا:نکات آموزنده این 

 خواهان که اندیشه صاحبان نزد اما است سخت قیامت آتش 
 آن از تر دردناك را قیامت ورسوایی خوارى هستند انساین کرامت

  (اخزیته فقد  انلّار تدخل من) دانندیم

 را اصىل یاور آنها زیرا  هستند حمروم کمک دیگران از ستمگران 
 (انصار من للظاملنی ما) اند داده دست از است پاك عمل که

 
 

 
 

ا اَکنَ  َعَذاَبَها إِن   ۖۖ  َجَهن مَ  َعَذاَب  َعن ا اِْصِْف  َراب َنا  َغرَام 
ْسَتَقرًّا َساَءْت  إِن َها ﴾٦5﴿ ا م  َقام   ﴾٦٦﴿ َوم 

عذاب ]دوزخ[ را از ما بگردان که مسلما  عذاب آن پایدار و  ! الیه 
     جایاگه و مزنلاگه بدى است  که دوزخ حقادشوار است. 

  (۶۶ـ۶۵آیه    ـ      )الفرقان
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  نکات آموزنده این دعا:

 یها درس  شود مراجعه آن قبىل تیآ دو و   آیت نیا اکمل منت به اگر
  :آموخت میخواه را یادیز

ـىنِ  َوِعَباد   ِینَ  الر مْحَ ونَ  اذل  ْرِض  ىلَعَ  َيْمش 
َ
م   َوإَِذا َهْون ا اأْل َاِهل ونَ  َخاَطَبه 

ْ
 اجل

ا قَال وا ِینَ ﴾ ٦٣﴿ َساَلم  ِّهمْ  یَبِیت ونَ  وَاذل 
ِ ا لَِراب د  ج  ا س  ِینَ ﴾ ٦4﴿ َوقَِیام   َواذل 

ول ونَ  ا اَکنَ  َعَذاَبَها إِن   ۖۖ  َجَهن مَ  َعَذاَب  َعن ا اِْصِْف  َراب َنا َيق   ـ﴾ ٦5﴿ َغَرام 
 فروتین به زمنی یرو در که هستند کساین وََجل   َعز   اهلل بنداگن: ترمجه

[ ناروا سخین به] را شانیا نادانان که هناگیم و روند یم راه تواضع و
 ـ سالم یا آمزيـ مساملت سخین پاسخشان در  سازند، خماطب
 به امیق و سجده با شان پرورداگر یبرا را شب که آنان و﴾. ٦٣﴿گویند
  از را[ دوزخ] عذاب! الیه : ندیگو یم که آنان و ،﴾٦4﴿رسانند یم صبح

 ﴾٦5.( ﴿است شیگیهم و داریپا آن عذاب مسلما   که بگردان ما

 عنوان حتت را پرورداگر خاص بنداگن صفات بعیض آیات این از 
 صفات این تمام توانندیم زیعز خواننداگن. میآموز یم الرمحان عباد

 جنبه آنها  در و بوده انساین ارزشهاى واالترین از اى  جمموعه که را
 در  است  موجود مجىع و فردى اجتمایع، ، اخالىق ، اعتقادى هاى

  .ندینما مطالعه الفرقان سوره ۷۶ـ۶۳ اتیآ

 زمنی روى بر تكرب یب و آرامش با که هستند آنان نیراست بنداگن 
 هلذا (هونا االرض ىلع یمشون اذلین الرمحن عباد و)    روند یم راه
 باشد یم  )خودخوایه و کرب نیف(  تواضع بندیگ نشانه نیاول

 که هناگیم و دارند یبردبار و حلم که  هستند آنان نیراست بنداگن  
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 پاسخ در دهند، یم قرار خماطب  [ ناروا سخین به]  را آنها جاهالن
 (.سالما قالوا اجلاهلون خاطبهم اذا و) گویندیم سالم آنها

 و سجده پرورداگرشان براى شباناگه که هستند آنان نیراست بنداگن 
 (.قیاما و سجدا لرابهم یبیتون اذلین و) کنند یم قیام

 ترس و خوف بهشت، ازطمع پیش که هستند آنان نیراست بنداگن 
 یم پیوسته که هستند کساین آنها.  دارند الیه کیفر و جمازات از

 سخت عذابش که گردان طرف بر ما از را جهنم عذاب الیه گویند
 عذاب عنا اِصف رابنا یقولون اذلین و) است دوام پر و شدید و

 انها) است بد جایاگه جهنم که چرا(. غراما اکن عذابها ان جهنم
 (.مقاما و مستقرا ساءت

 یها عبادت وجود با راسخ مؤمنان نیا  که است تذکر قابل ابلته 
 هم هنوز  شودیم الیه ذات با شان شرتیب قرب سبب که شان نفىل

ِینَ )   اند درهراس جهنم عذاب از ِینَ ....    یَبِیت ونَ  َواذل  ول ونَ  َواذل       (  َيق 

 

 

 

اب َنا ْؤِمن ونَ  إِن ا الَْعَذاَب  َعن ا اْکِشْف  ر   م 
  (۱۲  هیآ -  ادلخان)  ایمانیم اهل ما که كن برطرف ما از را عذاب نیا! الیه

  نکات آموزنده این دعا:

 ى : )دهدیم یبعد تیآ در شانرا جواب وََجل   َعز   اهلل ین 
َ
م   أ ْکَرىى  لَه   اذِلّ

مْ  َوقَدْ  ول   َجاَءه  بنِی   َرس   یم متذکر کجا از و چگونه اینها: ترمجه ـ مُّ
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 و معجزات با برحق رسول اینکه با گردند بازیم خود راه از و شوند
 و بود برحق خودش هم که رسویل .آمد آنها رساغ به روشن دالئل

 .معجزاتش و دالئل و ها برنامه و تعلیمات هم

 یاگنه اهلل َعز  وََجل   به و نهند او فرمان بر رس اینکه جباى آنها اما 
   شدند رویگردان او از آورند ایمان

 آن در ویل کردند را داع نیا آتش عذاب دنیچش از بعد دوزخ اهل 
  یهوشدار هیآ نیا  هلذا شودینم قبول و است وقت نا ىلیخ زمان
 که   کرد دیبا را داع نیا خود اتیح دیق زمان در دیبا و ما بر است

 ما و گرداند خود قبول مورد تعایل و سبحانه   اهلل را ما صاحله  اعمال
 دبده جنات امتیق روز دردناک عذاب از

  کانین با ییهمرا و آمرزش طلب یدعا
ْم  ّك 

ِ ْن آِمن وا بَِراب
َ
یَماِن أ َناِدی ا ي َناِدي لِْْلِ َنا َسِمْعَنا م  اَبَّنا إَِنّ َرّ

َنا  ۖ  فَآَمَنّا  ْر َعَنّا َسیَِّئاتَِنا َوتََوَفّ ن واَبَنا َوَکِفّ َراَبَّنا فَاْغِفْر نَلَا ذ 
بْرَارِ 

َ
 َمَع اأْل

 کرد یم دعوت مانیا به که میدیشن را( تو رسول) یمناد یصدا ما! الیه
 گناهان! الیه  م؛یآورد مانیا ما و!« دیاوریب مانیا خود، پرورداگر به: »که
 انریبم صاحلان و اکنین با  را ما و بپوشان را ما گناهان و ببخش را ما

 (۱۹۳ هیآ - عمران آل)  
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  نکات آموزنده این دعا:

 نداى به و هستند حّق  پذیرش آماده ،(االبلاب الویل)  خردمندان 
 (لالیمان ینادى منادیا   سمعنا انّنا) دهند یم مثبت پاسخ انبیا

 به توجه کند یم فراهم را الیه عفو ى زمینه که داع آداب از 
 (نلا فاغفر رابنا) است الیه رابوابیت

 رابنا فآمنوا برابكم آمنوا أن) است مغفرت دریافتزمینه     ایمان 
 (نلا فاغفر

  ِفکر به و کنند یم آرزو را نیاکن با مرگ دوراندیش، خردمندان 
 (االبرار مع توّفنا) هستند اعقبت حسن

 یم را آن آرزوى خردمندان که دارند مقایم اکران کوین ای  ابرار 
 (االبرار مع توّفنا...اولوآالبلاب) دننک

 آخرت و دنیا در طلب عزت یدعا

ِْزنَا یَْوَم الِْقَیاَمِة  لَِك َواَل ُت  ى ر س  َنا ىلَعَ  ۖ  َراَبَّنا َوآتَِنا َما َوَعدَتّ
ْلِف  الِْمیَعادَ   إِنََّك اَل ُت 

 ما و فرما اعطا بما یا داده وعده بما غمربانتیپ( زابان)بر که آچنه!  الیه
 خالف را وعده تو که شک یب مگردان،  زابون و خوار امتیق روز در را

 (۱۹۴ هیآ - عمران آل)     کرد خنوایه

  نکات آموزنده این دعا:

 (وعدتنا ما اتنا) است الیه رابوابیت امور و شئون از  وعده به وفا 



( شرح  بادعا و نیایش   53   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 یم وفا خود هاى وعده به تعایل و سبحانه  اهلل   شک بدون گرچه 
 (وعدتنا ما اتنا رابنا) کنیم داع باید نزي ما لكن  کند

 ما) شده داده وعده آنها یبرا آچنه و  انبیا همه به داشنت ایمان 
 (رسلك ىلع وعدتنا

 آتش از جنات و الیه الطاف به رسیدن مؤمن هر نهايئ یآرزو 
 یوم والُتزنا وعدتنا، ما اتنا) است قیامت روز در رسوایی و جهنم

 (القیمة

 انلماظ دیاربرای طلب نجات از  دعا
 

َا ِمن  ْهل َها َواْجَعل نل 
َ
الِِم أ ْخرِْجَنا ِمْن َهـِذهِ الَْقْریَِة الظ 

َ
َراب َنا أ

َا مِن نَك َویِلًّا وَاْجَعل نل  نَك نَِصری ا دل    دل  
ای پرورداگر ما! ما را از این دیاری )هر شهری که در آن ظلم 

باشنداگن آن ستماگرند  بریون آور و برای ما از حکمفرما باشد( که 
جانب خود حایم و رسپرسیت تعنی گردان و از نزد خود یاور و مدد 

  (۷۵آیه   -  )النساء   اگری برای ما مقرر فرما.
 

  :دعا نیا آموزنده نکات

 اهلل َعز  وََجل   شده ذکر آن ریاخ در داع نیا که تیآ نیا رشوع در 
مْ  َوَما: دیفرمایم متعال هِ  َسبِیلِ  ِف  ت َقاتِل ونَ  اَل  لَك   اللـ 

ْسَتْضَعِفنیَ  انِ  َوالنَِّساءِ  الرَِّجالِ  مِنَ  َوالْم  ِینَ  َوالِْودْلَ ول ونَ  اذل   َراب َنا َيق 
ْخرِْجَنا

َ
ِ  ِمنْ  أ ِذه ـى الِمِ  الَْقْریَةِ  َه ْهل َها الظ 

َ
َا َواْجَعل أ نَك  ِمن نل   َویِلًّا دل  
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َا َواْجَعل نَك  ِمن نل   اهلل راه در که شده چه را شما: ترمجه ـ نَِصری ا دل  
 که ی] مستضعف کوداکن و زنان و مردان[ ییرها] و وََجل   َعز  

 آن د؟یجنگ نیم[ اند بسته آنان بر را چاره راه گونه هر ستماکران
 که یشهر نیا از را ما! الیه : ندیگو یم همواره که مستضعفاین

 ما یبرا رسپرسیت خود یسو از و برب ونریب ستماکرند، اهلش
 یاوری ما یبرا خود جانب از و بگمار

 فشار حتت و نباشند جامعه اوضاع ریتغ به قادر  ایمان با افراد اگر 
 یاعضا ای و شیخو اسالم و مانیا دادن دست از ترس و شکنجه و

 تبارك  اهلل از و پرداخته هجرت به است دارند بهرت قرار شان لیفام
 (أهلها الظالم القریة هذه من أخرجنا رابنا)خبواهند مدد وتعایل

 غلط شعار این پس. )شد مجاعت همرنگ نباید فاسد  جامعه در 
 ـ رسوا نشوي خوايه که شده داده ادی  ما به تطفویل از که است

 (شو مجاعت همرنگ

 نیاز دست و خواهند یم وََجل   َعز   اهلل از را چزي همه ایمان با افراد 
  . باشد هم یاور و ویل تقاضاى اگر حیت و کنند نیم دراز او غری سوى به
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  رحمت و آمرزش طلب یهادعا

 درخت آن از که هناگیم حوا یب یب و     السالم هیعل آدم حرضت یداع
 دراگه از و برده ىپ خود اشتباه  به عیرس طور به و خوردند شده ممنوع
 .  شدند مغفرت و رمحت لباط نیچن     الیه

نف  
َ
 َسَنا َوإِن ل ْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرمَْحَْنا َراب َنا َظلَْمَنا أ

َارِسِینَ 
ْ
وَنن  ِمَن اخل  نَلَک 

ت رمح ما بر و خبیش نه را ما تو اگر و  !  ما بر خویشنت ستم کردیمالیه
  (۲۳آیه    -  )األعراف . بود خواهیم زیانكاران مجله  از  مسلما    مانفرمایئ 

 

  :دعا نیا آموزنده نکات

 نیع به سه هر شیطان و حوا یب یب همرسش و السالم هیعل آدم 
 آدم حرضت اما  ، شدند مرتكب(  الیه امر از فرماین نا)  خطا

 و کرده اعرتاف خود خالف اکر به فورا   حوا، یب یب و السالم هیعل
 تنها نه شیطان اما ، نمودند خبشش تقاضاى اهلل َعز  وََجل   از

 به نسبت و ساخته مطرح را خود نژاد برترى بلکه نشد پشیمان
 کرده اعرتاض الیه حکمت و عدل به ،(سجده ترك) خود نافرماین

 شد؛ رانده بهشت از طانیش آن جهینت در. نمود استکبار و
 : دیفرمایم اهلل َعز  وََجل   ۷۸ هیآ ص سوره در چنانكه

جْ  قَاَل   آن از: گفت[ وََجل   َعز   اهلل: ]ترمجه ـ رَِجیم   فَإِن َك  ِمْنَها فَاْخر 
 .یا شده رانده تو دیترد یب که رو ونریب رمحت من ( (اگهیجا
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 از یكی انتخاب شان یها خطا و ها گناه قبال در بنداگن همه هلذا 
 ای و همرسش و السالم هیعل آدم روش دارند را روش و راه دو نیا

 شده لعنت شیطان  روش

 بر ستم و ظلم پرورداگر، نافرماین و گناه هر که نیست شك 
 از باید داریم یم روا خود به که هایی ستم برابر در است خویشنت

  کنیم جربان را آنها و کنیم استمداد طلب تعایل و سبحانه  اهلل

 قاال)   است     استغفار آداب از یكی گناه به کردن اعرتاف ابتدا 
 (أنفسنا ظلمنا رابنا

 رمحت و عفو تقاضاى دیبا  وََجل   َعز   اهلل از برش  خواسته خنستنی 
 است الیه مغفرت گناهاکر   كی  براى مسأهل ترین مهم رایز. باشد 

 (ترمحنا و نلا تغفر لم ان)

 یم را ابدى خسارات جلووََجل   َعز   اهلل مهراباین و لطف و عنایت 
 (اخلارسین من نلکوننّ ... نلا تغفر لم ان) گرید

 

 

 

نَت َخرْی  الر امِحِنیَ 
َ
 َراب َنا آَمن ا فَاْغِفْر نَلَا وَارمَْحَْنا وَأ

ای پرورداگر ما!   ما به تو ایمان آوردیم ما را ببخش و به ما رحم كن 
  (۱۰۹آیه   -   ) املؤمنون   که تو بهرتین رحم کننداگین

   :دعا نیا آموزنده نکات

  و بوده   بیمناك خود  همواره از اکسیت هاى   وََجل   َعز   اهللبنداگن 
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 استغفار یم کنند )اکن... یقولون رابنا...( 

 است الیه رمحت دریافت مقدمه تایمان مقدمه  مغفرت و مغفر .
 (وارمحنا فاغفرنلا آمّنا)

 انت و)  است وتعایل تبارك  اهلل ها مهراباین همه  رسچشمه 
 (خریالّرامحنی

 ظالمان با یهمراه از پرهیز یدعا

الِِمنیَ   َراب َنا الَ ََتَْعلَْنا َمَع الَْقْوِم الظ 
  (۴۷آیه    -  )األعراف  ای پرورداگر ما! ما را با گروه ستمگران همراه مگردان.

  :دعا نیا آموزنده نکات

 ِفَْت  َوإَِذا) شود توجه تیآ نیا اکمل منت به اگر مْ  ِص  بَْصار ه 
َ
 تِلَْقاءَ  أ

ْصَحاِب 
َ
الِِمنیَ  الَْقْومِ  َمعَ  ََتَْعلَْنا اَل  َراب َنا قَال وا انل ارِ  أ  و: ترمجه ـ الظ 

 با را ما! الیه : »ندیگو یم افتد یم انیدوزخ به چشمشان که هناگیم
 بهشیت مؤمنان داع نیا کننده داع!( مده قرار ستمگران گروه

 يم دوزخ در را ظاملان وخیم وضع کهیزمان قیامت در که هستند
 تیآ نیا هلذا(. مده قرار ظاملان همراه را ما الیه : )ندیگویم بینند

 آنرا جهینت و ایدن نیا در را ظاملان با یهماکر نوع هر و همنشیین
 دهدیم  هوشدار آخرت در

 بلکه مده قرار آتش اهل را ما گویندینم مؤمنان داع نیا در  

  ستمگر با جمالست گویا. مگردان ظاملان همنشنی را ما: گویندیم
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 است دوزخ آتش از بدتر

 در و داشته قرار سطح کی در(  نیالظامل قوم) شان هماکران و ظاملان 
 نباشد آنها مجله در تا دیجویم مدد وََجل   َعز   اهلل از مؤمن بنده داع نیا

 یاله قضاوت طلب یدعا

ت دعو از  السالم علیه شعیب حرضت قوم مستکربان از ۀوقتیکه عد
او اباء ورزیده و تصمیم گرفتند که او و پریوانش را  از رسزمنی خویش 

   خویش چننی اتلجا نمود:  پرورداگراخراج نمایند آن حرضت  به 

نَت َخرْی  الَْفاحِتنِیَ 
َ
َِق وَأ    َراب َنا اْفَتْح بَیَْنَنا َواَبنْیَ َقْوِمَنا بِاحلْ

  بهرتین تو و! میان ما و قوم ما به حق قضاوت بفرما الیه 

  (۸۹آیه    -  )األعراف    اگین کنند قضاوت

 

  نکات آموزنده این دعا:

 ها دل دادن توجه بیان این از  السالم هیعل بیشع حرضت منظور 
  که داندیم خویب به او گرنه و است الیه  پاك ذات به ها اندیشه و

 .کندینم داورى عدالت و حق اساس بر جز تعایل و سبحانه  اهلل

  صورت گرفته  وََجل   َعز   اهللقضاوت اکمال  اعدالنه فقط توسط
 است )خری الفاحتنی( الیهمیتواند زیرا قضاوت جز امور رابوابیت 

  .علم و آاگیه همه جانبه برای قضاوت درست و صحیح الزم است
 آنرا بداند به    مسائل مرابوط تمام که است  کیس حّق   داورىهلذا 

 یش ء علما... رابنا افتح()... وسع رابنا ّك    
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  هدف انبیا وهمه دعوت گران تثبیت و بر کرىس نشاندن حرف حّق
 است، نه سخن خویشنت )افتح بیننا و بنی قومنا باحلّق(

 با متناسب که الیه اسماى و صفات از که شود کوشش داع در 
 که داع نیا در چناچنه شود استفاده باشد بنده یها خواسته
  الفاحتنی خری با ..(افتح رابنا) شده درخواست الیه قضاوت

 )رابنا افتح... خری الفاحتنی( است افتهی خاتمه  ( کننده قضاوت نیبهرت)

 آخرت خیر و  طلب صبر یدعا

 انیجهان   پرورداگر به  شان آوردن ایمان از بعد فرعون ساحران یداع
 باعث  که اش یعصا با السالم هیعل موىس حرضت مهجزه داستان)
 جمازات به دیتهد را آنها فرعون درمقابل و شد فرعون ساحران مانیا

 (   کرد دیشد

ْسلِِمنیَ  َنا م  ْفِرْغ َعلَْیَنا َصرْب ا َوتََوف 
َ
    َراب َنا أ

!  به ما صرب و استقامت )اکمل( عنایت فرما و ما را مسلمان الیه 
  (۱۲۶آیه    -  )األعراف   بمریان

 

  :دعا نیا آموزنده نکات

   آن   ریاخ در داع نیا که تیآ نیا رشوع در تعایل و سبحانه  اهلل 
نْ  إاِل   ِمن ا تَنِقم   َوَما:  دیفرمایم شده ذکر

َ
َنا بِآیَاِت  آَمن ا أ ّ

ِ ا َراب  لَم 
فِْرغْ  َراب َنا ۖ   َجاَءْتَنا 

َ
َنا َصرْب ا َعلَْیَنا أ ْسلِِمنیَ  َوتََوف   تو انتقام: ترمجه ـ م 

 هاى نشانه و اتیآ به ما که است نیا خباطر تنها ما، از[ فرعون]
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 صرب ما به  ! الیه .  آمد ما براى وقیت آوردیم ایمان شیخو پرورداگر
 !(   انریبم مسلمان را ما و فرما تیعنا( اکمل) استقامت و

 َعن  ) قبل تیآ در که فرعون جمازات تهدید وجود با قَِطّ
 
مْ  أَل یِْدیَك 

َ
 أ

م لَك  رْج 
َ
مْ  ث م   ِخاَلف   مِّنْ  وَأ َصلَِّبن ك 

 
مْجَِعنیَ  أَل

َ
 قتا  یحق: ترمجه ـ أ

 و راست از یكی یكدیگرـ خالف به را شما پاهاى و دستها
م  چپ از یكی  شده ذکر( کشم دار بر را شما همه سپس  برب 

 و صرب یبرا داع دست و نكرده نظر ِصف شان مانیا از ساحران
  از یكی نستیا اهلل سبحان. نمودند شیخو آخرت و استقامت

  شجاعت، ِصاحت،  مقاومت، آرامش،  راستنی مؤمنان یها نشانه   
  . باشدیم ها  سخیت هناگم در خبصوص داع و  ترّضع

 و وََجل   َعز   اهلل بر تولك و داع ،دشمن   تهدید برابر در شیوه بهرتین 
 (مسلمنی توّفنا و صربا   علینا أفرغ رابنا) است پایدارى و ایمان حفظ

  مقاومت و صرب طلب به رضورت شودیم ادیز تهدیدها وقیت 
 كن صرب از پر  را ما دل یعین( صربا   علینا أفرغ) گرددیبیشرتم

 (مسلمنی توّفنا... رابنا) دارد الیه توفیق و داع به نیاز ک،ین اعقبت 
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  ستمگران و شراذیت  از یرهای یبرا دعا

 ستم و ظلم و یدادگریب از که زماین السالم هیعل موىس حرضت وانریپ
  کردند داع  نوع نیا به آمدند بستوه انیفرعون  و فرعون

ِّلَْقْومِ  فِْتَنة   ََتَْعلَْنا اَل  َراب َنا الِِمنیَ  ل  بِرمَْحَتَِك  َوجَنَِّنا ﴾٨5﴿ الظ 
 ﴾٨٦﴿ الْاَکفِِرینَ  الَْقْومِ  ِمنَ 

 

و ما را برمحت   مدهگروه ستمگر قرار  ما را وسیله فتنه و آزمایش  ! الیه
 (۸۵ـ  ۸۶آیات   -  )یونس   جنات ده خود از گروه اکفران

  :دعا نیا آموزنده نکات

اهلل  که مینیبب یم میکن مطالعه كجای هم با را تیآ نیا و قبىل تیآ اگر
 َوقَاَل    است ذکرنموده داع از قبل را تولك و مانیا  تعایل و تبارک َعز  وََجل  

وىَسى  نت مْ  إِن قَْومِ  یَا م  هِ   آَمنت م  ک  نت م إِن تََولک  وا َفَعلَْیهِ  بِاللـ   مُّْسلِِمنیَ  ک 
هِ  ىلَعَ  َفَقال وا﴾ ٨4﴿ َْنا اللـ  ِّلَْقْومِ  فِْتَنة   ََتَْعلَْنا اَل  َراب َنا تََولک  الِِمنیَ  ل  ﴾٨5﴿ الظ 

 قوم یا: گفت موىس و: ترمجه   ﴾٨٦﴿ الاَْکفِِرینَ  الَْقْومِ  ِمنَ  بِرمَْحَتَِك  َوجَنَِنا
 از اگر دیکن تولك او بر پس دیا آورده مانیا  وََجل   َعز   اهلل به اگر! من
[ موىس قوم] پس .دیهست[ حق یها فرمان برابر در] شداگن میتسل

 و فتنه لهیوس را ما!  الیه م،یکرد تولك وََجل   َعز   اهلل بر فقط ما: گفتند
 برمحت خود از گروه اکفران جنات ده(و ما را   مده قرار ستمگر گروه   شیآزما

 متعال اهلل  به کسیکه   چون استاهلل  بر تولك  مانیا عالئم از یكی 
( املتولکنی ُيب اهلل   انّ ) میدارد دوست  را او تعایلاهلل  هم کند، تولك
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 اهلل   ىلع یتولّك  ومن)  میدهد وآرامش امنّیت  احساس را او هم و
 و مانیا  دیبا مقصودش طلب از قبل  مؤمن بنده هلذا  . (حسبه فهو

 تنها نه  صفت دو نیا رایز باشد داشته تعایل و سبحانه  اهلل   بر تولك
 بر اکمل اعتماد  اثر در بلکه       . سازدیم دور شیطان وسوسه از را او

 سپارد  یم   او به را خود امور همه جهینت تعایل و سبحانه  اهلل   لطف

 این تولك مفهوم ابلته .دارد اعتقاد او پریوزى هاى وعده به و
 انزوا گوشه به و بردارد، کوشش و تالش از دست انسان که نیست
 مفهوم بلکه ، است وََجل   َعز    اهلل به من اگه تكیه بگوید و نشسته

   کوشش و تالش نهایت وجود با را مشىلك  هراگه که است این آن
 کند دور خود راه رس از را موانع و کند حل نتوانست خود یبرش

 لطف به اتكاء با و دهد،ینم راه خود به را وحشیت و نشده وسیما
 و ایستادیگ  او پایان یب قدرت و پاك ذات از استمداد و پرورداگر

  .دهدیم ادامه  توان  حد تا خود مبارزه و جهاد به و داده رجخب ثبات

 ستمگر گروه از او جنات از قبل شخص  شیآزما و فتنه داع نیا در 
 فتنه لهیوس مؤمن اگر رایز  ( جَنَِنا ،...  فِْتَنة   ََتَْعلَْنا الَ ) است شده ذکر

 و شده پریوز آساین به ستمگران دریبگ قرار ستمگر گروه   شیآزما و
  گرفت خواهند قرار مبتال و حتقری مورد مؤمنان سائر
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آمرزش طلب و  کافران تیاذ از یرهای دعا  

   السالم هیعل میابراه حرضت یداع

وا وَاْغِفرْ  یَن َكَفر  ِ   نَلَا َراب َنا اَل ََتَْعلَْنا فِْتَنة  لَِّل 
َِکیم   نَت الَْعِزیز  احلْ

َ
 َراب َنا إِن َك أ

 

  امتحان و آزمایش اکفران قرار مده و ما را ببخش  ما را وسیله  ! الیه
 (۵آیت    -  )املمتحنة   عزیز و حکییم  تو  حقیقتا   :الیه

  :دعا نیا آموزنده نکات

  مسلمانان در تمام موارد حیت در قراردادهاى اقتصادى، نظایم و
فرهنیگ نباید به شیوه اى عمل کنند که مورد سوء استفاده کّفار 

بگشایند قرار گریند و راه فشار و سلطه کّفار را به روى خود 
 )الَتعلنا فتنة لَّلین كفروا(

 حکمت با هم و است توانمند هم که کنیم رو کیس دراگه به 
 (احلکیم العزیز أنت انّك... رابنا)

 جهت نیا از است ممكن ،...«فتنة الَتعلنا» با «نلا واغفر» ارتباط  

 نیا از. است گناهان)آزمایش(  «فتنة» عوامل از یكی که باشد
 .است شده آمرزش طلب ،...«الَتعلنا» یداع لیتكم در رو

 آمرزش طلب و داع  به امربان،یپ  حیت ،ها انسان همه داشنت ازین 
 (نلا واغفر...  فنتة الَتعلنا راّبنا... تولکنا کیعل راّبنا) اهلل َعز  وََجل   از
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   مؤمنان و نیوالد یبرا آمرزش طلب یدعا

  کرد حرضت ابراهیم علیه السالم چننی با پرورداگر خویش راز و نیاز 

َِساب  َراب َنا اْغِفْر 
ْ
وم  احل ْؤِمننَِی یَْوَم َيق  ي  َولِلْم   ِل َولِوَادِلَ

    حساب بیامرز. !  مرا و پدر و مادر مرا و همه مؤمنان را در روز الیه

  (۴۱آیه    -   )ابراهیم 

  :دعا نیا آموزنده نکات

 بعد و نیوادل یبرا بعد خود به اوال    السالم هیعل میابراه حرضت 
 هلذا(. نیللمؤمن و یلوادل و اغفریل) ...  کرد داع  مؤمنان همه یبرا

 خود از دیبا زيچ هر که نستیا میآموز یم داع نیا از که درس  
     باشد جامعه یبرا ریاخ در و اقارب و لیفام یاعضا به بعدا   رشوع

 خود، برعالوه مغفرت یداع در هلذا است حق   حماسبه روز چون 
 (احلساب یقوم یوم) کرد شامل هم را  جامعه و نیوادل

مشکالت از نجات یدعا  

  :کهف اصحاب یداع
ا ْمِرنَا َرَشد 

َ
نَك رمَْحَة  َوَهِیْئ نَلَا ِمْن أ  َراب َنا آتَِنا ِمن دل  

 

  رایه ما یبرا مشلک نیا از و  !  از نزد خود رمحیت بر ما ارزاین فرماالیه
  (۱۰آیه    -   ) الکهف    گردان  فراهم جنات 
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   :دعا نیا آموزنده نکات

    شدند  مشهور کهف اصحاب  به بعدا   که مانیا با جوانان از گرویه
 حفظ یبرا  عرص، آن  انیطاغوت هیعل بر شان امیق و مبارزه انیجر در 

 به بردن پناه  به جمبور طاغویت یقوا توسط یگرفتار از جنات و دهیعق
 و استقامت مقابل  در تعایل و سبحانه  اهلل.  شدند  کوه کی یاغر

 رش از و برد فرو  طوالین خواب به را آنها مان،یا راه در شان یمردیپا
 داد یابد یرستاگر و جنات وقت انیطاغوت

 و توحید مسری در نفس قراباين داستان کهف، اصحاب داستان 
 است دهیعق

 حیت دینمایم حفظ زمان و ماکن هر در را خود نید مؤمن بنده 
  شود هم شیخو ارید از هجرت ای ها،یسخت متحمل آن خاطر به اگر

 تیاکرث برابر در را خود یفکر استقالل کهف اصحاب جوانان 
 و جنات سبب امر نیهم و   ندادند دست از شان طیحم گمراهان
 شد شان یرستاگر

 انیمتق یرهبر و صالح  چشمان نور یبرا دعا

ْزوَاِجَنا وَ 
َ
ْعنی   َراب َنا َهْب نَلَا ِمْن أ

َ
ةَ أ وَاْجَعلَْنا  ذ ِری اتَِنا ق ر 

ا ت ِقنَی إَِمام   لِلْم 
    شوند چشم ما روشین هیما که فرما اعطا فرزنداین و زنان را ما  ! الیه  

  (۷۴آیه    -   )الفرقان . ده قرار  اگرانزيپره یشوایپ را ما و
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  :دعا نیا آموزنده نکات

 دهدیم نشان را داع نیا کننده داع   ، تیآ نیا رشوع لکمات .  
ِینَ ) ول ونَ  وَاذل  ْزَواِجَنا ِمنْ  نَلَا َهْب  َراب َنا َيق 

َ
ِینَ ( ..أ  بنداگن به اشاره َواذل 

 آنان صفات از یكی و. است( الرمحان عباد)پرورداگر خاص
 احساس( خود ندهیآ نسل)  فرزندان و همرس برابر در که   نستیا

 رابنا) کنند داع و تالش آنها نیکوى اعقبت براى و نموده تمسؤیل
 عباد صفات تمام توانندیم  زیعز خواننداگن   (ازواجنا من نلا هب 

 در و بوده انساین ارزشهاى واالترین از اى  جمموعه که را الرمحان
 موجود مجىع و فردى اجتمایع، ،  اخالىق ، اعتقادى هاى جنبه آنها 
     . ندینما مطالعه الفرقان سوره ۷۶ـ۶۳ اتیآ در  است 

 تیهدا یبرا دانش   و     علم آموزش  عالوه بر  فرزندان ترابیت در 
 . خواست کمك وََجل   َعز   اهلل از باید الیه راه در شان

 (اعنی قّرة) است نیوادل افتخار و چشم نور صالح، فرزند  

 عبادالرمحن هر آرزوى  مّتقیان امامت و یرهرب مقام به دنیرس 
 )واجعلنا للمّتقنی اماما( است

   را ما شانیپر لطف از مکن رب ای

 را ما انیعص و جرم هست که چند هر                         

   میمحتاج ما و بوده یغن تو ذات

 . . را ما مگردان خود ریبغ محتاج                       
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  استغفار یدعا

 مؤمنان استغفار یبرا  فرشتاگن یداع

یَن تَاب وا  ِ ا فَاْغِفْر لَِّل  ء  ر مْحَة  َوِعلْم  َراب َنا وَِسْعَت ك   ََشْ
َِحیمِ  وا َسبِیلََك َوقِِهْم َعَذاَب اجلْ  وَات َبع 

پس کساین   همه چزي را فرا گرفته است تو پهنای رمحت و علم    ! الیه 
از عذاب و آنان را   را که توابه کرده و راه تو را پریوی میکنند بیامرز

 (۷آیت   -   ) اغفر دوزخ ناگه دار. 

 

  :دعا نیا آموزنده نکات

ِینَ ) ونَ  َحْوهَل   َوَمنْ  الَْعْرَش  َُيِْمل ونَ  اذل  ِّهمْ  ِِبَْمدِ  ی َسبِّح 
ِ  بِهِ  َوی ْؤمِن ونَ  َراب

ونَ  ینَ  َویَْسَتْغِفر  ِ ء   ك    وَِسْعَت  آَمن واَراب َنا لَِّل  ا ر مْحَة   ََشْ : ترمجه ـ....  َوِعلْم 
 آن انیاطراف و  کنندیم محل را[  الیه] عرش که   ]فرشتاگن [ کساین

 و دارند مانیا او به و ندیگویم حیتسب را پرورداگرشان سپاسگزارانه
 تو علم و رمحت الیه [ ندیگو یم و] خواهند یم آمرزش مؤمنان یبرا

 ...(. است فراگرفته را زيچ همه

 کی چه کنند یم استغفار مؤمنان یبرا فرشتاگن   اهلل سبحان 
       کنندیم کسب حق راه وانریپ  و  گزاران توابه را بزرگ افتخار

  اند شده ذکر هم کنار در میکر قرآن در بارها تسبیح، و محد  

 و( میالعظ رب سبحان) رکوع ذکر در و  (رابهم ِبمد  یسبحون)
  .یكدیگرند قرین  نماز( األىلع رب سبحان) سجود
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 یسبحون) حتمید و تسبیح ابتدا: میآموز یم را داع آداب داع این  از 
 ء  یش ك وسعت) الیه ذات  توصیف و َتلیل سپس( رابهم ِبمد
 ( فاغفر) کردن داع ریاخ در و(  علما و رمحة

 ،است ملکوت اعلم با ملك اعلم میان ارتباط و اتصال رشته ایمان 
 (آمنوا لَّّلین یستغفرون و به یؤمنون)

 و) است قرآین ى شده شناخته و پسندیده ارزش یك دیگران، به داع 
 (آمنوا لَّّلین یستغفرون

 (اتبعوا... آمنوا)  فرشتاگنند داعى مشمول عمل و ایمان اهل 

 و تابوا)  است آن الزیم عمل پریوى نیست، اکىف تنهایی به توابه 
 (اتبعوا

 جهنم عذاباز  بودن حمفوظ راه اگنهی اهلل َعز  وََجل   راه از پریوى 
 (اجلحیم عذاب قهم و سبیلك اتبعوا و)  است

 بزرگ یرستگار یدعا

     :مؤمنان استغفار یبرا فرشتاگن هاى داع ادامه  

م وَ  ْم َجن اِت َعْدن  ال يِت َوَعدت ه  ْدِخلْه 
َ
َمن َصلََح ِمْن  َراب َنا وَأ

نَت 
َ
ْزوَاِجِهْم َوذ ِری اتِِهْم إِن َك أ

َ
َِکیم  آبَائِِهْم وَأ  ۞  الَْعِزیز  احلْ

یَِئاتِ  َوقِِهم   یَِئاتِ  تَقِ  َوَمن الس    َوَذلَِك  رمَِحَْته   َفَقدْ  یَْوَمئِذ   الس 
وَ   الَْعِظیم   الَْفْوز   ه 
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 و همرسان و پدران از باشد صالح که هر و]  مؤمنان [ آنانرا  !الیه  
 داخل یا داده وعده آنها به که جاویداین یبهشتها به فرزندانشان

 از؛ و هسیت حکمت صاحب، یقینا  تو توانای شکست ناپذیر و كن
و هر کس را در آن روز از بدى ها حفظ کین  دار ناگه راشان یا هایبد

پس مشمول رمحتت ساخته اى؛ و این است همان رستاگری عظیم و 
 (۹ـ  ۸ء آیات    بزرگ ) اغفر

 

  نکات آموزنده این دعا:

 داع مؤمنان یبرا فرشتاگن که میخواند قبل تیآ آخر لکمات در 
َِحیمِ  َعَذاَب  َوقِِهمْ )  نمودند  ناگه دوزخ عذاب از شانرایا و: ترمجه ـ اجلْ

مْ : گفتند داع نیا یابتدا در بعدا  (   دار ْدِخلْه 
َ
 و: ترمجه ـ..  َجن اتِ  وَأ

 ها خواست ب دریترت آموزنده درس. كن داخل بهشت در شانرایا
  دارد تیاولو هایبد از پاىك   که نستیا

 نکهیا مگر سازد بهشت داخل را انسان تواندینم تنها ىلیفام رابطه 

 کرده کسب خود صاحله اعمال توسط آنرا  یلاقت   آنها از کی هر 
 (اتهمیذر و ازواجهم و ابائهم من صلح من) دنباش

 عّزت ـ ستودن جاللش و مجال صفات به را وتعایل تبارك  اهلل داع در 
 ( العزیز انت انّك) است اهلل َعز  وََجل   خمصوص

 یكی  گناهان از شدن دور نیست، مادى اکمیایب تنها  الیه رمحت 
 (رمحته فقد یومئذ السیئات تق من و) آنهاست از

 مادى و معنوى آفات از انسان که است صوریت در بزرگ رستاگرى  
  کسب من) است سیئه معنوى آفات هم( السیئات) باشد دور دو هر
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 (بها یفرحوا سیئة یصبكم ان و)    مادى آفات هم و( سیئة

 خواست  وتعایل  تبارك  اهلل  از  باید  را  گناه  از  مصونیت  توفیق  

 (السیئات قهم و)

 فقد) بدانیم او رمحت و لطف بلکه ندانیم خود هرن را رستاگرى 
 (العظیم الفوز هو ذلك و رمحَته

 مسلمانان مقابل در نهیک  و تنفر از اجتناب یدعا

یَماِن َواَل ََتَْعْل  ونَا بِاإْلِ ِیَن َسَبق  َراب َنا اْغِفْر نَلَا َوإِلِْخوَانَِنا اذل 
وف  ر ِحیم   ِف ق ل وابَِنا یَن آَمن وا َراب َنا إِن َك َرؤ  ِ  ِغالًّ لَِّل 

 در و بیامرز، گرفتند پیيش ما بر ایمان در که را ما برادران و ما! الیه 
 تو  نا  یقی! الیه  مگذار ، نهیک و حسد مؤمنان به نسبت ما یها دل

  (۱۰  هیآ -  احلرش)     رحیيم و مهرابان

 

  نکات آموزنده این دعا:

 از سپس و کنیم رستغفاا اول دخو گناهان و اشتباهات از شیهم 
 (ننااالخو و لنا غفرا) انیگرد ىلغزشها

 مرتکب را گناهی  زماین لیو  اردند هگنا از مصونیت مؤمن بنده 
 (لنا غفرا)   دکن می رستغفاا هلبالفاص شد

  اهلل َعز  وََجل  شده،  ذکر آن ریاخ در داع نیا که تیآ رشوع در 
 از مانیا در کهیکسان و نگذشتگا اىبر خیر ىعاد به را مؤمنان

 ننااالخو و غفرلناا بنار) کندیم قیتشو  نمودند سبقت شانیا
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 (نباالیما سبقونا نیاذل 

 غفرا) کنندیم عاد یکدیگر اىبر و ندادربر هم با نمسلمانا متما 
 (نباالیما سبقونا لّذینا ننااالخو و لنا

 رایز نیست حمطر ادنژ و نمکا و نماز ،ینید ادرىبر و تخوا در 
 (نباالیما سبقونا لّذینا ننااخوا) ستا نیماا پرتو در قعیوا ادرىبر

 کنیم دور دل از را( شمنید و دتحسا) ها کینه  خیر ىعاد با 
 (امنوآ للذین غال  التجعل.... ننااخوال...غفرا بنار)

 بنار) دشو نمی  وََجل   َعز   اهلل از ادستمدا ونبد زىسادخو  ...
 (غال  اقلوبن فی التجعل

 جابتا نهاپشتو و آداب از نداوخد حمتر و بوبیتر به توجه 
 (حیمر رؤف نّكا...غفرا بنار) عاهاستد

 استعانت و توكل یدعا

 :کردحرضت ابراهیم علیه السالم چننی با پرورداگر خویش راز و نیاز 

نَبَْنا َوإیَِلَْك الَْمِصری  
َ
َْنا َوإیَِلَْك أ اب َنا َعلَْیَك تََولک   ر 

 بازگشت و است خودت طرف به ما برگشت م ویکرد تولك تو بر! الیه
 (۴آیت   -  ) املمتحنة . توست  سوى به[  همه]

 

  این دعا:نکات آموزنده 

 به وََجل   َعز   اهلل اوال  . میکن مطالعه را داع نیا از قبل تیآ اگر  
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مْ  اَکنَْت  قَدْ ) کندیم هیتوص بنداگنش ْسَوة   لَك 
 
 إِبَْراهِیمَ  ِف  َحَسَنة   أ

ِینَ   هیعل میابراه حرضت[ قصه]  شما یبرا مسلما  : ترمجه... َمَعه   َواذل 
 و روش در مسلمانها هلذا(  کوستین رسمشیق وانشریپ و  السالم
 شرتیب غور( اهلل لیخل) وََجل   َعز   اهلل  دوست نیا عملکرد و زندیگ

 آن از را آموزیش و عمىل ادیز یدرسها و پند توانیم رایز ندینما
 کرد استخراج

  هاست دل آرامش و هاینگران رفع باعث اهلل َعز  وََجل   به تولك .
بزياری خود را با  وانشریپ وزمانیکه  ابراهیم علیه السالم 
 لَِقْوِمِهمْ  قَال وا إِذْ اعالم کردند )   مرشیكنی  با قاطعیت و ِصاحت 

مْ  ب َرآء   إِن ا ا ِمنك  ونَ  َومِم  : گفتند خود قوم به که آناگه: ترمجه  - َتْعب د 
برای عواقب عمل    میارزيب دیرپستیم اهلل یجا به آچنه و شما از ما

 )علیك تولّکنا(  کردند اهلل َعز  وََجل  تولك به   شیخو

  هر کجا سخین یم گویید و تصمییم از خود نشان یم دهید، نفس
 تؤمنوا حیتمهار کنید )انّا برءآؤا...  اهلل َعز  وََجل  خود را با یاد 

 ... رابنا علیك تولّکنا، و ایلك انبنا، و ایلك املصری(باهلل

  باشد )علیك تولّکنا،  الیهباید تنها به دراگه  تولك واستعانت جوییدن
 و ایلك انبنا(

 ها و مسری همه ما به سوى او تعایل  است مسری تمام هسیت 
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  یاله نور طلب یدعا

 قیامت در نیمؤمن و سلم و هیعل اهلل صىل رسول حرضت یداع

 

تِْمْم نَلَا ن وَرنَا َواْغِفْر نَلَا
َ
ء  َقِدیر   َراب َنا أ ِ ََشْ  إِن َك ىلَعَ ك 

! نور ما را برای ما تمام گردان و ما را )به لطف و کرم خود( ببخش الیه 
  (۸آیه    -   ) اتلحریم   که تو بر هر چزي قادر و توانایی

 

 

  نکات آموزنده این دعا:

 در   انسان به وََجل   َعز   اهللداع  نیا از قبل تیآ سه سوره نیع در 
 فرمان نیچن  دوزخ آتش از شلیفام یاعضا و بنده حفظ باره

يَُّها یَا: دهدیم
َ
ِینَ  أ مْ  ق وا آَمن وا اذل  َسك  نف 

َ
مْ  أ ْهلِیك 

َ
 اى: ترمجه ـ نَار ا وَأ

 دوزخ آتش از را شیخو خانواده و خود اید، آورده ایمان که کساین
   کنید  حفظ

 وََجل   َعز   اهلل شده، ذکر آن ریاخ در داع نیا که تیآ رشوع در 

 (نصوحا توابة  )  صادقانه  و  خملصانه  ىعاد به را خود بنداگن
 سبب و شده ستهیناشا و بد اعمال حذف باعث که کندیم دعوت
يَُّها یَا: )دیفرمایم نیچن و گرددیم بهشت به دخول

َ
ِینَ  أ  آَمن وا اذل 

هِ  إیَِل  ت واب وا ا تَْواَبة   اللـ  وح  مْ  َعیَسى  ن ص  ن َرابُّك 
َ
رَ  أ مْ  ی َكِفّ  َعنك 

مْ  مْ  َسیَِّئاتِك  ْنَهار   حَتْتَِها ِمن ََتْرِي َجن ات   َوی ْدِخلَك 
َ
ْزِي اَل  یَْومَ  اأْل  ُي 

ه   ِینَ  انل ِب   اللـ  مْ  ۞ َمَعه   آَمن وا وَاذل  یِْدیِهمْ  َبنْیَ  یَْسىَعى  ن ور ه 
َ
ْيَمانِِهمْ  أ

َ
 َوابِأ

ول ونَ  تِْممْ  َراب َنا َيق 
َ
ى  إِن َك  ۞ نَلَا وَاْغِفرْ  ن وَرنَا نَلَا أ ِّ  ىلَعَ

ء   ك    ـ قَِدیر   ََشْ
  تعایل و سبحانه  اهلل دراگه به اید، آورده ایمان که کساین اى: ترمجه
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 !پروردگارا

 به من آرامش ده

 تا بپذیرم آچنه را که نمیتوانم تغیری دهم،

 ده دلیری

 تا تغیری دهم آچنه را که میتوانم تغیری دهم،

 بینش ده

 تا تفاوت این دو را بدانم،

 مرا فهم ده

 ...رفتار کنند تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من

 از را بدیهایتان پرورداگرتان که است امید کنید، راستنی اى توابه
 جویبارها آن[  درختان] زیر از که باغهایی به را شما و کند دور شما

 و[ خود] پیامرب  تعایل و سبحانه  اهلل روز آن در. درآورد است روان
 از نورشان: گرداند نیم خوار بودند آورده ایمان او با که را کساین

 ،الیه : »گویند یم و است روان شان راست سمت و آنان پیشاپیش
 چزي هر بر تو که ببخشاى ما بر و گردان اکمل ما براى را ما نور

 ( توانایی

 نورهم) شود یم ظاهر نور صورت به قیامت در دنیا صالحِ  عمل 
 (ایدیهم بنی یسىع

 تكمیل فکر به روز آن در مؤمنان هست تكامل نزي قیامت در 
 (نورنا نلا اتمم رابنا) هستند خود نور
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 صالح فرزند طلب یهادعا

   داعی حرضت زکریا علیه السالم زماین که احساس تنها صوریت کرد 

نَْك  ِمن ِل  َهْب  َرِب  ِری ة   دل   اَعء َسِمیع   إِن َك  َطِیَبة   ذ   ادلُّ
که همانا تو  تو از جانب خویش بمن فرزند پاکزيه ای ببخش ! الیه 

  (۳۸آیه  -   )آل عمران   شنونده داعیئ 

 

  نکات آموزنده این دعا:

 رشوع در است مؤثّر آن وسااعت انسان حاالت داع استجابت در 
: دیفرمایم وََجل   َعز   اهلل   شده ذکر آن ریاخ در داع نیا که تیآ

َنالَِك  َنالَِك ] بود آجنا در  :ترمجه...  ِل  َهْب  َرِب  قَاَل  َراب ه   َزَکِری ا َداَع  ه  ه 
 را السالم هیعل زکریا وََجل   َعز   اهلل که قبىل تیآ به است اشاره
 ِعنَدَها وََجدَ ] ساخت میمر یب یب عظمت و کرامت ینیع شاهد
 یغذا شدیم او عبادتاگه وارد ایّ زکر که زمان هر: ترمجه ـ ۖۖ  رِْزق ا

 ]افتیم او شیپ در را( یادیز و یزيتم)

 یل هب)   انبیاست هاى   سّنت   از   ییك ونسل فرزند درخواست ...
 (طیبة ذریة) آنهاست پاىك به فرزندان، و ذریه ارزش.  (طیبة ذریة

 (ادلاعء سمیع انّك) کرد َتلیل وََجل   َعز   اهلل از باید داع در 
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 داشت بیم آن از کهنسایل  سن در السالم هیعل ایزکر حرضت  همچنان
 توحید ۀعقید و گردد نابود الیه دعوت این وى، مرگ از پس مبادا تا

 فرزند داشنت یبرا ذلا. گردد مبدل پرسیت وابت رشك به پرسیت ویكتا
 اکرهاى و کند تعقیب را او الیه هاى برنامه بتواند که  کواکرین  و صالح
     : کرد داع نیچن نماند تمام نیمه شتبلیغ

نَت َخرْی  الْوَارِثنِیَ 
َ
ا وَأ  َرِب اَل تََذْرِن فَْرد 

 نیبهرت تو و (كن عطا من به یبرومند فرزند و) مگذار تنها مرا! الیه 
  (۸۹  هیآ  -  األنبیاء)    وارثاین

  نکات آموزنده این دعا:

 و شتافته تعایل و سبحانه   اهلل دراگه به  مشىلك هر آمدن پیش با انبیا 
 شدند یم خواستار خویش پرورداگر از آنرا گشایش

 او که میآموز یم السالم هیعل ایزکر حرضت  از  را داع زمان و آداب 
  پیشاگه به ویقنی وآرزو امید از مملوء وقلب راسخ ایمان با

  .   کرد ونیایش داع تنهایئ به و شب هاى تارىك  در خود پرورداگر
 حقیقت به عشق از رسشار و خالص داعى این تعایل و سبحانه   اهلل

: فرماید یم که آچننان خبشید حتقق را او خواسته و کرد اجابت را
 و کردیم اجابت رااو  یداع ما پس.. َُيَْيى  هَل   َوَوَهْبَنا هَل   فَاْسَتَجْبَنا)

 ( خبشیدیم او به را ُيي
 حرضت یداع وََجل   َعز   اهلل) نشویم مأیوس الیه رمحت از هرگز 

  اینکه  وجود با و کرد استجاب یریپ سن در را  السالم هیعل ایزکر
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 (  کرد  عنایت یفرزند او به  ،بود نازا و عقیم وى همرس

 یبعد  یها نسل و  فرزندان مورد در وََجل   َعز   اهلل  صالح بنداگن 
 ندینمایم شان تیهدا یبرا ریخ یداع شیهم و داشته نگراین  شان

 بدهند دوام را حق راه  در دعوت تمسؤیل خود نوابه به آنها تا

 ما خواسته با که صفیت آن با را وتعایل تبارك  اهلل داع، هناگم در 
 (الوارثنی خری انت و فردا   تذرن ال) کنیم یاد دارد بیشرتى تناسب

 مؤثر داع استجابت در امید، و بیم با همراه داع و خری اکر در رسعت 
 (یدعوننا و اخلریات ىف یسارعون اکنوا...  هل فاستجبنا) است

 (ُيي هل وهبنا و) است الیه خبشش فرزند 

 رحمت و آمرزش یدعا

 کهیزماندر  برادرش و خود یبرا السالم هیعل موىس حرضت یداع
   افتی گوساهل  پرستش در را خود قوم از بعیض

ِخ  ِل  اْغِفرْ  َرِب 
َ
ْدِخلَْنا َوأل

َ
نَت  رمَْحَتَِك  ِف  وَأ

َ
  وَأ

رَْحم  
َ
 الر امِحِنیَ  أ

 تو و كن وارد خویش رمحت در را ما و بیامرز را برادرم و من! الیه  
  (۱۵۱ تیآ ـ   األعراف) . مهراباناین ترین مهرابان

 

  نکات آموزنده این دعا:

 اغفر  رب) کرد داع دیبا نزي خود هماکران و برادران به خود عالوه بر 
 (الیخ و یل
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 لطف و داع به انیشوایپ و رهربان  جامعه هاى احنراف طوفان در 
 (رمحتك ىف وأدخلنا) نیازمندند دیگران از بیش الیه

 (أدخلنا... اغفر) است الیه رمحت در ورودمقدمه   آمرزش و خبشودیگ 

 (الّرامحنی أرحم)  کرد یاد وََجل   َعز   اهلل صفات و الطاف از دیبا داع در 

 آخرت و ایدن در یرستگار و آمرزش یدعا

   السالم هیعل موىس حرضت یداع

نَت  …َرِب 
َ
نَت  ۖۖ  وَارمَْحَْنا نَلَا فَاْغِفرْ  َویِلَُّنا أ

َ
 َخرْی   وَأ

ِذهِ  ِف  نَلَا وَاْکت ْب  ﴾155﴿ الَْغافِِرینَ  ـى ْنَیا َه  َوِف  َحَسَنة   ادلُّ
ْدنَا إِن ا اآْلِخَرةِ   ..  ﴾15٦﴿.... إیَِلَْك  ه 

 تو و كن، رحم ما بر و امرزیب را ما و ییما رسپرست و ویلّ  تو! الیه
 مقّرر نیىك و خری  آخرت و ایدن نیا در ما یبرا و.  آمرزنداگین نیبهرت
  (۱۵۶ ـ۱۵۵  اتیآ  -  األعراف)    میا  شده تیهدا تو یسو به ما که كن

 

 

  دعا:نکات آموزنده این 

 داعست آداب از یكی داع از پیش   تعایل و سبحانه   اهلل ستایش.   
 خود داعى و حاجت کوتاه مجله این در  السالم هیعل موىس حرضت

 یكی الیه صفات از صفت  دو بنی در را(   َوارمَْحَْنا نَلَا فَاْغِفرْ )
 و است الیه   تیرابواب مقام به خمصوص که( ویل) والیت صفت

:" گفت چننی و  داد قرار( گر آمرزش بهرتین ـ نیالغافرریخ) گرید



( شرح  بادعا و نیایش   79   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

نَت 
َ
 َعز   اهلل که است حاجیت بهرتین این و "  َوارمَْحَْنا نَلَا فَاْغِفرْ  َویِلَُّنا أ

  .پسندد یم  خود بنداگن از را آن درخواست وََجل  

 است تقدیر و قضاء معناى به که" اکتب و" لکمه   

 کردندیم داع شیخو آخرت و دنیا سعادت تأمنی فکر در انبیا . 

 (اآلخرة ىف و حسنة ادلنیا هذه ىف نلا واکتب)

 الیه الطاف دریافت راه  وََجل   َعز   اهلل سوى به خالصانه بازگشت 
 (  هدنا)  است

 وَ ) نموده انیب را خود   ناحمدود رمحت اهلل َعز  وََجل   تیآ نیع در 
ء   ك    وَِسَعْت  رمَْحيَِت   از تقصری  نرسید الیه رمحت به کیس اگر  (  ََشْ
 در نقص بلکه  نیست  الیه رمحت فاعلیت در نقص  اوست خود

 .ماست استقبال و قابلیت

 ینادان و جهل از بردن پناه یبرا  دعا

 داعی حرضت نوح )علیه السالم(

لََك َما لَیَْس ِل بِِه ِعلْم  وَ 
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
وذ  بَِك أ ع 

َ
إاِل   َرِب إيِِن أ

َارِسِینَ 
ْ
ن ِمَن اخل ك 

َ
 َتْغِفْر ِل َوتَرمَْحِْن أ

 

!  من بتو پناه میربم از خواسنت چزيیكه به آن علم ندارم و اگر مرا الیه 
  (۴۷آیه   -   )هود  نیامرزی و بر من رحم نكین از زیانكاران خواهم بود
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  نکات آموزنده این دعا:

  آن  قبل  آیات به دیبا  داع نیا اکمل  مفهوم و معنا  دنیفهم بهرت یبرا
 داستان َجاَلهل     َجل   اهلل داع نیا از قبل آیات در .شود مراجعه

 هیعل نوح  فرزند که  کندیم انیب  را السالم هیعل نوح پرسحرضت
 از دست نفس آخرین تا و نشنید را پدرش  اندرز و نصیحت السالم

 گرفتار طوفان امواج میان در رساجنام و نداشت بر رسى خریه و جلاجت
 میان در را خود فرزند السالم هیعل نوح کهیزمان آن در. شد غرق و

 نمود پرسش جنات یبرا داع و کرد غلبه او بر پدرى اعطفه و دید، امواج
ْهلَِك  ِمنْ  لَیَْس  إِن ه   ن وح   یَا قَاَل :  فرمود او  جواب در وََجل   َعز   اهلل

َ
 إِن ه   ۞ أ

لْنِ  فاََل  ۞ َصالِح   َغرْی   َعَمل  
َ
َك  إيِِنّ  ۞ ِعلْم   بِهِ  لََك  لَیَْس  َما تَْسأ ِعظ 

َ
ن أ

َ
 أ

ونَ  َاِهلنِیَ  ِمنَ  تَك 
ْ
  نیست، تو اهل از حقیقت در او نوح، اى: ترمجه ـ  اجل

 از ندارى دانش بدان که را چزيى پس است ناشایسته کردارى[ را] او
 هیعل نوح  .بایش ناخبردان از مبادا که دهمیم پند را تو من خمواه من

 نبوده درست وََجل   َعز   اهلل پیشاگه از تقاضا این که دریافت  السالم
 جنات بر الیه وعده مشمول را فرزندى چننی جنات نباید هرگز و است

 إيِِنّ  َرِبّ  قَاَل :   گفت و کرد پرورداگر دراگه به رو ذلا بداند، خاندانش
وذ   ع 

َ
نْ  بَِك  أ

َ
لََك  أ

َ
ْسأ

َ
 داستان نیا در که دروس  ..... ِعلْم   بِهِ  ِل  لَیَْس  َما أ

 آموخت دیبا زيانگ عربت

 را الیه عذاب تواندینم پدر و پرس حیت خویشاوندى و ىلیفام رابطه 
 سازد دور ندارد اهلل َعز  وََجل   به مانیا که کیس از

 دریگ یم قرار خویشاوندى و نسیب پیوند مافوق  دهیعق پیوند 



( شرح  بادعا و نیایش   81   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 هیعل نوح فرزند براسیت او كهیوجود با داستان نیا در چناچنه
 اهلل فرمان اطاعت جاده از و کرد گناه که هناگیم اما بود   السالم

 إِن ه   گفت و کرد نیف را او فرزندى وََجل   َعز   اهلل گذاشت بریون قدم
ْهلَِك  مِنْ  لَیَْس 

َ
   أ

 فرزندش به پدر  طبیىع عالقه و عشق از گرانید مانند پیامربان 
 در فورا شد، آاگه امر واقعیت از اینکه حمض به اما نبوده مستثین

 پند نیا. آمد بر عفو طلب و اهلل َعز  وََجل   دراگه به خوایه عذر
  عفو طلب و خوایه عذر در که است  مؤمنان همه یبرا بزرگ

 کرد اقدام دیبا فورا  

 ناصالح  با وستنیپ طلب یدعا

 اقارب و پدر از ادیز یدور و فراق از بعد السالم هیعل وسفی حرضت
 با و کندیم مالقات خود داشته   دوست و حمبوب پدر با  کهیوقت شیخو

 مصاحله بودند داده قرار شیخو آزار  و تیاذ مورد شانرایا که برادران
 : دیفرمایم و پردازد  یم ازین و راز به شیخو پرورداگر با نیچن دینمایم

نَت َولِِي   …َرِب 
َ
ْسلِما   أ ن َیا َواآلِخَرةِ تََوف ِن م  ِف ادلُّ

احِلنِیَ  ِْقِن بِالص 
ْ
حل

َ
    وَأ

 مرا  مین ساز اکر آخرت و ایدن در تو ..…! من پرورداگر یا: ترمجه
  (۱۰۱  هیآ  -   یوسف)    گردان وستیپ صاحلان با مرا و ان،ریبم مسلمان

 



( شرح  بادعا و نیایش   82   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

  نکات آموزنده این دعا:

 میخواه یادیز یها درس میکن توجه مبارکه تیآ نیا اکمل منت به اگر
   السالم هیعل وسفی حرضت که)   دیفرمایم اهلل َعز  وََجل    آموخت،

لِْك  ِمنَ  آتَیَْتِن  قَدْ  َرِبّ    (:گفت وِیلِ  ِمن َوَعل ْمَتِن  الْم 
ْ
َحاِدیِث  تَأ

َ
 ۞ اأْل

َماَواِت  فَاِطرَ  ْرِض  الس 
َ
نَت  َواأْل

َ
ْنَیا ِف  َولِِيّ  أ ا تََوف ِن  ۞ َواآْلِخَرةِ  ادلُّ ْسلِم   م 

ِْقِن 
ْ
حل

َ
احِلنِیَ  وَأ  من به را پادشایه از( میعظ) خبیش! الیه : ترمجه ـ  بِالص 

 و آسمانها نندهءیآفر یا! آموخیت من به  را خوابها ریتعب علم و یدیخبش
 مسلمان مرا  هسیت آخرت و ایدن در من رسپرست و ویلّ  تو! نیزم
 !فرما ملحق صاحلان به و  انریبم

  سندریم قدرت و عّزت به وقیت وََجل   َعز   اهلل مؤمن و نیراست بنداگن 
 افتاده وََجل   َعز   اهلل یاد به فورا   کند یم دایپ شیافزا شان تیعلم ای و
 چناچنه .توست از هست چه هر الیه: گویند یم شکر عنوان به و

 علمتین  و امللک من تینیآت  ( کرد چننی این السالم هیعل یوسف
 )ثیاألحاد لیتاو من

 ما به که هایی نعمت خاطر به تنها تعایل و سبحانه   اهلل عظمت 
 است ها هسیت ك آورنده بوجود او  بلکه نیست، داشته ارزاین

 (واالرض السموات فاطر)

 شمارش از بعد را وََجل   َعز   اهلل داع آداب جز  السالم هیعل یوسف 
  داد جنات متعدد یدشواریها و بالها از را او  که الیه یاحسانها

 گفت را او یثنا

 بلکه  نبود، مردم بودن بر حاكم   السالم هیعل یوسف افتخار 
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 ىف ویل انت) اوست بر حاكم  وََجل   َعز   اهلل که بود آن افتخارش
 اهلل به دیبا را خود وحالت موقعیت هر هلذا در . (االخرة و ادلنیا

 سرپد   تعایل و سبحانه  

 و قیامت و مرگ یاد به قدرت و عّزت اوج در  وََجل   َعز   اهلل بنداگن 
 (بالصاحلنی احلقین و مسلما   توّفین)  هستند خود اکر رساجنام

 ىف) نباشید مادى لیومسا دنیا فکر به تنها مناجات و داعها در 
 (واالخرة ادلنیا

 نفس آخرین تا ایمان نهایت  و   وََجل   َعز   اهلل رضاى راه در پایدارى 
 (مسلما   توّفین)

 است گرفنت قرار صاحلان زمره در و مردن ایمان با پااکن آرزوى .
 (بالصاحلنی احلقین و مسلما   توّفین)

  نماز کردن   برپا توفیق یدعا 

 :کنندیم ازین و راز شیخو خالق با نیچن السالم هیعل میابراه حرضت

اَع َرِب  ِقیَم  َوِمن ذ ِری يِت َراب َنا َوَتَقب ْل د   اْجَعلِْن م 
  : داعی مرا بپذیرالیهبرپا کننده نماز قرار ده ،  و فرزندانم رامرا  : الیه 

  (۴۰آیه    -   ) ابراهیم 
 

  نکات آموزنده این دعا:

 کنیم استمداد وََجل   َعز     اهلل از فرزندانتان، و خود نماز اقامه براى 
 (اجعلین رب)



( شرح  بادعا و نیایش   84   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 اوقات در مؤمنان یبرا نماز همانا
 است شده فرض نيمع و مشخص

 (۱۰۳ هیآ ـ النسا سوره)

 به نماز اقامه براى داع اما است دین اقامه انبیا رسالت آنكه با 
 دین نماى تمام سیماى و چهره نماز که است آن نشانه آن جاى

 را نماز همچنان سلّم و  علیه اهلل صل اکرم رسول حرضت است
  است خوانده چشم نور و اعمال مزيان  دین، ستون مؤمن، معراج

 

 

 

 

 

 

 

 نیوالد یبرا آمرزش طلب یدعا

َما َکَما َراب َیايِن َصِغری ا  َرِب ارمَْحْه 
تو   ! همانگونه که آنها ) پدر و مادر( مرا در کوچىك ترابیت کردندالیه

  (۲۴آیه    -   ) اإلرساء   در حق آنها رمحت فرما

 

 



( شرح  بادعا و نیایش   85   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

  نکات آموزنده این دعا:

 میخواه یادیز یها درس میکن توجه مبارکه تیآ نیا اکمل منت به اگر
َما َواْخِفْض :  دیفرمایم تعایل و سبحانه   اهلل آموخت، ِلّ  َجَناحَ  لَه   مِنَ  اذلُّ

َما ر ِبّ  َوق ل الر مْحَةِ   مهراباین تواضعِ  بال و: ترمجه ـ  َصِغری ا َراب َیايِن  َکَما ارمَْحْه 
 آنان یبرا و باش، فروتن اکمال   برابرشان در و) آور فرود شانیبرا را

 که نکیا! )الیه: بگو و( بردار َجاَلهل     َجل   اهلل دراگه به داع دست
 آنان که همانگونه فرما، مرمحت شانیبرا( ندارند پنایه تو جز و فیضع
 .نمودند بزرگ و تیتراب مرا و (کردند رحم من کودىك و ضعف به) کوچىك در

 خود کماالت و باشد متواضع باید هست، که موقعییت هر در فرزند 
خ به را  (اذّلل جناح هلما واخفض) نكشد وادلین ر 

 و ظاهرى نه باشد حمبت و مهر روى از باید  وادلین برابر در تواضع 
 (الرمّحة من... هلما واخفض) آنان اموال گرفنت براى یا و  ساختیگ

 اهلل  گرنه و است  مستجاب  مادر  و  پدر حّق   در  فرزند داعى  

 (ارمحهما رب قل) داد نیم داع نیچن به دستور وََجل   َعز  

 است آنان از شکرگزارىنشانه   و اهلل  فرمان مادر و پدر به داع    

 (ارمحهما رب) 

 (  رابیاین کما ارمحهما رب) است وادلین ترابییت زمحات جربان الیه، رمحت 

 بر که را وخردسایل کودىك دوران مشالکت و ها تلىخ خود، گذشته 
 (صغریا   رابیاین کما) نربید یاد از است شده حتمیل وادلین

 ( رابیاین کما ارمحهما)  کند وقدرداین تشّکر خود مرابیان از باید انسان 



( شرح  بادعا و نیایش   86   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

  امور ختم و آغاز در صدق قیتوف یدعا

َْرَج ِصْدق  ر ِب  ْخرِْجِن خم 
َ
ْدَخَل ِصْدق  وَأ ْدِخلِْن م 

َ
 أ

لَْطان ا ن ِصری ا وَ  نَك س   اْجَعل ِل ِمن دل  
! مرا )در هر اکر و هر جای( با صداقت وارد كن و با صداقت الیه

 خارج ساز! و برایم از نزد خود نریویي یاری دهنده اعطاء كن

  (۸۰آیه    -   ) اإلرساء    

  آموزنده این دعا:نکات 

 آاغز راسیت و صدق با جز را اجتمایع و فردى اکر هیچ مؤمنان 
 ، دهندینم پایان راسیت به جز را اى برنامه هیچ همچننی کنندینم

 اکرها همه در آنها اصىل خط امانت و درسیت و صداقت و راسیت
 وََجل   َعز   اهلل .گریدیم صورت آن با چزي همه اجنام و آاغز و باشدیم

يَُّها یَا: که کندیم امر را مؤمنان توابه سوره ۱۱۹ تیآ در
َ
ِینَ  أ  آَمن وا اذل 

وا هَ  ات ق  ون وا اللـ  اِدقنِیَ  َمعَ  َوک   وََجل   َعز   اهلل از! مؤمنان یا: ترمجه ـ الص 
 .دیباش صادقان با و و دیبرتس

 در  صدق قتیحق و است، انساین اعیل و دهیپسند صفات از كیی 
 الیه ذات از استمداد هلذا. دیآ یم دست به الیه هیتزک و بیتهذ اثر

 ( صدق خمرج أخرجین و صدق مدخل أدخلین رب)  است رضور

 اجتماع صدیقنی زمره در که ساندریم جایی به را انسان صداقت 
 دریگیم قرار  جامعه افراد همه اعتماد مورد شیهم و شود، یم داخل



( شرح  بادعا و نیایش   87   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 آنرا کندیم  عمل را هرچه و کندیم عمل آن به گویدیم هرچه  رایز
 است یكی همه او عمل و زابان و قلب هلذا.  گویدیم

 نتیجه دیگر نظر از و توحید درخت میوه نظر یك از که اصل دومنی 
 اشاره آن به آیه پایان در ، است اکرها در صادقانه خروج و ورود
 نرصت مؤمن بنده   (. نصریا سلطانا دلنك من یل اجعل و) است شده

    طلبدیم وََجل   َعز   اهلل از تنها را امداد و

 یاله دعوت راه   در سهولت طلب یدعا 

 که اش بعثت یها روز نیخنست در السالم هیعل موىس حرضت یداع
 است نموده تیحاک نیچن آنرا وََجل   َعز   اهلل

حْ  َرِب  ْمرِي ِل  َویرَِسْ  ۞ َصْدرِي ِل  ارْشَ
َ
  ۞ أ

ْقَدة   وَاْحل ْل  وا ۞لَِسايِن  ِمن ع   قَْوِِل  َيْفَقه 
ام را گشاده كن؛ و اکرم را برایم آسان گردان و گِِریه را ]که   ! سینهالیه

 تا سخنان مرا بفهمند مانع روان سخن گفنت من است[ از زابانم بگشای

 (۲۸ـ  ۲۵آیات   -  ) طه 

  نکات آموزنده این دعا:

 آسان ، حوصله و صرب   شدن زیاد)    نهیس دادن وسعت و یگگشاد  
 اکرى هر در موفقیت رشط اولنی( دعوت قبال در مشالکت کردن
 (صدرى یل ارشح رب) است
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 آن لهیوس و مقدمات و اماکنات مسئویلت، از فرار و ترس جاى به 
 (صدرى یل ارشح رب) خبواهیم وََجل   َعز   اهلل از را

 است راه آفات و خطرات دفع مایه   و تولك رمز اکرى هر از قبل داع 
 (صدرى یل ارشح رب)

 و صرب به تام بستیگ ها طاغوت با مبارزه و مردم ترابیت و ارشاد 
 (صدرى یل ارشح رب)  دارد جماهدت حوصله

 بزرگ روح بزرگ اکر. نیست سازاگر خشونت و تندى با رسالت 
 (صدرى یل ارشح رب)  خواهد یم

 تعایل و سبحانه   اهلل از کمک دیبا امور نوع هر ساخنت آسان یبرا 
 (أمرى یل یرس) خواست

 تضعیف و نریوها به دادن روحیه و مردم کردن دعوت و هدایت در 
 واحل ل)  است مهم بسیار( روان بیان)  گویا زابان دشمن،روحیه  

 (لساین من عقدة  

  رامبلِغ  سخن مردم) میتفه و افهام دعوت و تبلیغ  در موفقیت 
 ( قویل یفَقهوا) است( بفهمند خوب

 است دسرتس در که مطبواعیتوسایل  هر از باید دعوت و تبلیغ در 
 (قویل یفَقهوا) کرد استفاده
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ه   یَْرفَعِ  ِینَ  اللـ  مْ  آَمن وا اذل  ِینَ  ِمنك  وت وا َواذل 
 
 الِْعْلمَ  أ

ه   ۖ   َدرََجات    َخبرِی   َتْعَمل ونَ  بَِما َواللـ 

 به علم که را یکسان و اند آورده مانیا که را یکسان   َوَجلَّ َعزَّ الله
 مـتـعال پـروردگـار و بخشد؛ یم یمیعظ درجات شده داده آنان

 (۱۱ هیآ ـ المجادله سوره)  است آگاه دیده یم انجام آنچه به

 

 طلب علم و دانش یدعا

 ِعلْما   ر ِب زِْديِن 
    (۱۱۴  هیآ  -  طه)       یفزایب ام دانش و علم بر  !الیه 

  نکات آموزنده این دعا:

 (علما زدین رب) کنیم طلب حقییق اعلم از را علم افزون 

 ( االسماء آدم علّم) )است علیم و عالّم(وََجل   َعز   اهلل  معلّم اولنی
 ) ۳۱ تیآ ـ ابلقره)

 علما زدین رب) هاست انسان رشدوسیله    علم( 

 نيم خايص وماکن جا که است فریضه   علم طلب اسالم نظر از 
 پیامرب از معترب حدیث همچنان. ندارد ماکين حمدودیت و شناسد
 املهد من العلم اطلبوا» که است  سلّم و  هیعل اهلل صىل  اکرم رسول

: ترمجه ومسلمه؛ مسلم ك عل فریضه العلم طلب! اللحد ال
 و مرد چه برهرمسلمان آموزي علم! جبوید دانش گور تا ازگهوراه

   «است واجب زن چه
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 یضیمر در ییبایشک و صبر طلب یدعا

 تواین نا و عجز از گرددیم ضیمر کهیزمان السالم هیعل وبیا حرضت
 : کندیم مسئلت عرض وََجل   َعز   اهلل  به عبارت  نیبا شیخو

 ُّ ِنَ الرضُّ يِن َمس 
َ
یُّوَب إِْذ نَاَدى َراب ه  أ

َ
نَت   وَأ

َ
رَْحم   وَأ

َ
 الر امِحِنیَ أ

 و) کرد شیاین خود خالق به کهیهناگم( آور ادیب را) وبیا و: )ترمجه
   مهراباین نیمهرابانرت تو و آورده یرو بمن یماریب  همانا:( گفت

    (۸۳  هیآ  -   انبیاء)  
 

  نکات آموزنده این دعا:

  و  و الگو نمونه ان بعنوم  لسالا هیعل وبیاستقامت و اصبر
  رسمشق برای همه مؤمنان است )رابه این مسین الرض( 

 نشویم مأیوس الیه رمحت از هرگز  .   

 صابر بتیصم و بال در و شاکر الیه یها نعمت قبال در مؤمنان 
  هستند

 و ندیجو  یم  ستعانتا حالت هر در وََجل   َعز   اهلل از مؤمنان 
 دهندیم مهادا ستقامتا و تثبا با أمتو را شریمس

 أرحم) کرد یاد دیبا وََجل   َعز   اهلل صفات و الطاف از  داع در 
  (الّرامحنی

 ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ 
 است صابران با حال همه در عَزََّوَجَلََّ اهلل
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  ندامت و استغفار یدعا

داع و ترضع  حرضت یونس علیه السالم در داخل شكم مایه به
 پرورداگر خویش باین عبارت به عرض نیاز روی یم آورد: پرداخته و به 

الِِمنیَ  نت  ِمَن الظ  ْبَحانََك إيِِن ک  نَت س 
َ
 ال  إهَِلَ إاِل  أ

جز تو!  تو از هر عیب و نقیص مزّنیه! همانا  حق برنیست معبودی   
  (۸۷آیه    -  ) األنبیاء بودم ستماگران   مجله  من از 

 

  نکات آموزنده این دعا:

 ت دعو در متعدد یها کوشش از بعد  السالم هیعل ونسی حرضت 
 صحنه از و شد حوصله یب الیه  اگنهی ذات پرستش یبرا قومش
 عربیت درس او به وََجل   َعز   اهلل جهینت در .شد  خارج الیه تیمأمور

 و بال به رفته ونریب مردم تیوضع تنگناى از  که را او  و دهدیم
 از بعد و سازدیم مبتال( مایه شكم در)  ناگوارتر و دتریشد سخیت
 تیوحدان به  فورا   شودیم متوجه خود یاشتبا و  کوتایه به آنكه
 الیه رمحت سپس و. کندیم آمرزش طلب و نموده اقرار خود خالق
 منتقل خشک ابانیب به مایه شكم از را او و شده وى حال شامل

 یبرا است آموزنده درس  السالم هیعل ونسی داستان  .سازد یم
 اهلل به ماتینامال و ها گرفتارى هناگم در دیبا که نیمؤمن همه

 َعز   اهلل تا کنند زارى و ترضع او نزد و برده پناه تعایل و سبحانه  
 سازد، برطرف را آنان گرفتارى وََجل  
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 هیعل ونسی حرضت داع استجاب مژده وََجل   َعز   اهلل یبعد تیآ در 
لَِك  ۖ   الَْغمِّ  ِمنَ  َوجَن ْیَناه   هَل   فَاْسَتَجْبَنا: )دهدیم را   السالم

ى
 ن نِج  َوَکَذ

ْؤِمننِیَ   آن از را او و میرساند اجابت به را او یداع ما: ترمجه ـ الْم 
 مجله از.( میده یم جنات را مؤمنان گونه نیهم و میداد جنات اندوه

 قانون کی نیا که شودیم دهیفهم( نیاملؤمن ننىج کذلک و)
 هیعل ونسی به اختصاىص و است مؤمنان همه یبرا ساز رسنوشت

 متوجه همواره دیتوح قتیحق به دیبا مؤمنان هلذا.  ندارد ـ السالم
 مزنه نقص و بیع گونه هر از اهلل پاک ذات  که بدانند و باشند
 خود اعمال جهینت از شودیم شان حال وارد بتیمص اگر و است
 نمایند آمرزش طلب و نموده اعرتاف خود گناه به  دیبا و بوده شان

 نصرت طلب یدعا

   السالم هیعل نوح حرضت یداع

ِن  َرِب  ْ ب ونِ  بَِما انرص   َکذ 
  (۲۶  هیآ   -       املؤمنون    (  كن یاری آنان یبهایتكذ برابر در مرا! الیه 

  نکات آموزنده این دعا:

 منیف ریتاث شخص هیروح در درست نا اتهامات و ریحتق و دشنام 
 پرورداگر از و کرد بلند  داع دست  السالم هیعل نوح حرضت دارد
 خواست استعانت خود

 در و کرد استجاب را     السالم هیعل نوح یداع وتعایل تبارك  اهلل  
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 او كم  یاران و نوح جنات مقدمات و رسید فرا او فرمان یبعد تیآ
وَْحْیَنا. شد فراهم جلوج مرشاکن نابودى و

َ
نِ  إیَِلْهِ  فَأ

َ
لَْك  اْصَنعِ  أ  الْف 

ْعی نَِنا
َ
 در را کشیت که فرستادیم وىح نوح به ما: ترمجه ـ َووَْحیَِنا بِأ

  بساز ما فرمان طبق و ما حضور

 درست نا اتهامات و ریحتق و دشنام نوع هر مقابل در مؤمنان هلذا 
  شانیا یبرا را حل راه تعایل او و کنند رجوع شان پرورداگر به دیبا 

 کرد خواهد راهنمایئ شاءاهلل ان

 سفر یدعا
 کشیت  در وانشریپ و او اینکه از بعد     السالم هیعل نوح حرضت یداع 

 جنات  طوفان از را ارانشی و او که خواست وََجل   َعز   اهلل از شدند سوار
 باشد نعمت و آب پر و درخت و دار پر که مبارك زمنی  در و ببخشد

 آورد فرود

زنِلنِیَ  نَت َخرْی  الْم 
َ
َباَراک  وَأ زَنال  مُّ نِزلِْن م 

َ
 ر ِب أ

 نیبهرت تو و آور، فرود برکت و ریپرخ اگیهیجا در را ما! الیه 
 (۲۹  هیآ -     املؤمنون   (  فرودآورنداگین

 

  نکات آموزنده این دعا:

 را آنها که الیه نعمت از اوال   السالم هیعل نوح حرضت قبىل تیآ در 
َْمد  )  کرد ستایش و محد  داد جنات ستماکران رش از هِ  احلْ ِي لِلـ   اذل 

الِِمنیَ  الَْقْومِ  ِمنَ  جَن انَا      وََجل   َعز   اهلل یبرا خاص شیستا:  ترمجه ـ الظ 
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 نعمت او از سپس ،(داد جنات ستماکران( ظلم) از را ما که است
نِزلِْن  ر ِب ) خواست جدیدى

َ
زَنال   أ َباَراک   م  نَت  مُّ

َ
    .(الْم زنِلنِیَ  َخرْی   وَأ

 شکران دیبا از،ین طلب از قبل که نستیا داع گرید ادب هلذا
 میاوریب جا به داده ما یبرا اهلل َعز  وََجل   که را نعمات

 صفت ای و نام آن با را  وََجل   َعز   اهلل که است بهرت مناجات و داع در 
 (خریاملزنلنی.....  اَنزلین) باشد متناسب نیازمان با که خبوانیم

 لَِك  ِف  إِن  : دیفرمایم   وََجل   َعز   اهلل   یبعد تیآ در
ى
ن ا َوإِن آَلیَات   َذ  ک 

ْبَتلنِیَ   قدرت، از] ییها نشانه[ رسگذشت] نیا در همانا: ترمجه ـ لَم 
 و است؛ نداگنریگ عربت یبرا[ وتعایل تبارك  اهلل انتقام و رمحت

 .میبنداگن کننده شیآزما ما نا  یقی

 

 

 وتعایل تبارك  اهلل : »دیفرما یم ز خرف سوره در  وََجل   َعز   اهلل همچنان
 بر که اگه آن و دیشو سوار آن بر تا دیآفر انیپا چار و کشیت شما یبرا
 :دییبگو و دیباش پرورداگرتان نعمت ادی به دیافتی قرار آن

 

ْبحانَ  ِ  س  رَ  یاذل  ْقِرنِ  هَل   کّنا َوما هذا نَلا َسخ    نیَ م 

ْنَقلِب ونَ  َراِبنا إیِل إِنّا وَ    لَم 

 در  داد قرار ما اختیار در را  [ یسوار لیوسا] نیا که ذایت آن است پاك
 سوى به ما بازگشت همانا  و مینداشت را آن ریتسخ ییتوانا ما که حایل

  (۱۴ـ۱۳  هیآ - الزخرف سوره  ( است پرورداگر
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 نیاطیش شر از طلب پناه یدعا

ّ  صىل) پیامرب   حرضت یداع  ( سلّم و علیه اهلل

وذ  بَِك ِمْن  ع 
َ
َیاِطنِی  ر ِب أ   ۞َهَمزَاِت الش 

ونِ  ن َُيْرض  
َ
وذ  بَِك َرِب أ ع 

َ
 وَأ

 حضور و( یكینزد) از و ربم،یم پناه تو به نیاطیش یها  وسوسه از! الیه
   ( ۹۸ ـ۹۷ اتیآ -   املؤمنون  )   برم یم  پناه تو به   من پرورداگر   یا( طانهایش)

 

  نکات آموزنده این دعا:

 (اَعوذبك رب) است رابوابیت امور و شئون از دادن پناه 

 است وََجل   َعز   اهلل  پناهاگه  مطمنئ پناهاگه اگنهی 

 به نسبت او هاى وسوسه و ها اشاره  شیطان نفوذ هاى راه از یكی  
 (همزات) است دیگران با ما برخوردهاى

 است  )پنهان و آشاکر (گوناگون و متعدد شیاطنی هاى وسوسه 

 (الشیاطنی همزات)  

 ون اَن) هاست شیطان حضور  وسوسه از باالتر  (ُيرض 

 ون)  است فساد مقدمه جامعه، در فاسد افراد حضور  (ُيرض 
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 آمرزش یدعا

نَت 
َ
 َخرْی  الر امِحِنیَ ر ِب اْغِفْر وَارَْحْم وَأ

     و تو بهرتین رحم کننداگین  ! مرا ببخش و رمحت كنالیه 
    (۱۱۸آیه    -  ) املؤمنون   

 

  نکات آموزنده این دعا:

 قل) دارد نیاز اهلل َعز  وََجل   مغفرت و رمحت به نزيان  پیامرب حیت 
 (وارحم اغفر رب

  این ریاخ در که است پرورداگر     صفات ستایش  داع آداب از یكی 
 (نیالرامح ریخ انت) است شده ذکر داع

    با متناسب که الیه اسماى و صفات از که شود کوشش داع در 
 که داع نیا در  چناچنه    .شود استفاده  باشد بنده یها خواسته

  نیالرامح ریخ با ،    ...(ارحم و اغفر رب)  شده درخواست الیه رمحت
 است افتهی  خاتمه  ( کننداگن  رحم نیبهرت)

   آخرت و ایدن یبرا ریخ یدعا
  کندیم خواست در نیچن توانا خالق از   السالم هیعل میابراه حرضت

ا ِل  َهْب  َرِبّ  ْکم  ِْقِن  ح 
ْ
حل

َ
احِلنِیَ  وَأ  ِصْدق   لَِسانَ  ِلّ  َواْجَعل بِالص 

 انل ِعیمِ  َجن ةِ  َوَرثَةِ  ِمن َواْجَعلِْن  اآْلِخِرینَ  ِف 
و مرا به صاحلان پیوست  حکمت و دانش ارزاین كن من  ! برالیه

 در)میان امتهای( آینده ذکر خری قرار ده و مرا از  گردان، برای من 
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  (۸۵ـ  ۸۳آیات   -  )  الشعراء   وارثان بهشت )پر از( نعمتها بگردان 

 

  نکات آموزنده این دعا: 

 دیجبو استمداد متعال اهلل بایداز کماالت به رسیدن براى انسان 
 (یل هب رب)

 رتمقدم عمل بر و است الیههدیه   عمل با همراه بینش و حکمت 
 ) حکما یل هب رب)  است

 هم نیت و گفتار و رفتار بود صحیح تفّکر و بینش و دید اگر 
 (  باطل و حق فهم و دید معناى بهحکما . )شود یم صحیح

 صالح و صاحلانقلب  و ذهن در معرفت و حکمت از برخوردارى 
 صاحلان به شدن را ملحقیز  است سعادت درجه باالترین  بودن
 ( بالصاحلنی احلقین حکما)  است عمىل تقوّ  کمال

 مقام داراى هم شك بدون او که وجود با(  السالم علیه) ابراهیم 
 با شدن ملحق  حکمت دنبال به صاحلان، زمره در هم و بود حكم

وََجل   اهلل از را صاحلان  نه که دانست یم او رایز کرد تقاضا   َعز 
 اماکن حلظه هر و بودن صالح نه و است معیین حد داراى حکمت

 ( بالصاحلنی احلقین). دارد وجود سلب و لغزش

 حسنه هاى سّنت و دیگران خری داعى از نزي مرگ از بعد انسان  
 (اآلخرین ىف صدق لسان) شود یم مند بهره نهاده بنا که

 السالم  هیعل ابراهیم عظمت بر مسلمانان و نصارا و یهود نظر اتفاق 

 (اآلخرین ىف صدق   لسان) اوست داعى استجابت نمونه 

 باشد دیبا مؤمن هر اصىل هدف ابدى بهشت به رسیدن 
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میسل قلب یبرا  دعا  

 السالم هیعل میابراه حرضت یداع

ِْزِن  َواَل َرِب ...  ْبَعث ونَ  یَْومَ  ُت   َواَل  َمال   یَنَفع   اَل  یَْومَ  ۞ ي 
یَت  َمنْ  إاِل   ۞ َبن ونَ 

َ
هَ  أ   َسلِیم   بَِقلْب   اللـ 

( ... و روزى که همه مبعوث )دو باره زنده( یم شوند مرا خوار الیه )
مگر  ساندرینم نفىعمگردان. روزى که مال و فرزندان براى انسان 

  (۸۹ - ۸۷آیات - )الشعراءکیس که با روح و قلب پاك به سوى تو آید.  

 

  نکات آموزنده این دعا:

 ِزن)  باشد اغفل قیامت از نباید باشد کهحالت  هر در بنده  (الُت 

 است دوزخ عذاب از بدتر خزیان و خوارى و حتقری قیامت در 
ِزن)  (اَخزیتَه فقد انلّار ت دخل من انّك) خوانیم یم دیگر جاى در( الُت 

  شود یم ارزش یب آخرت در است ارزش با دنیا در که چزيهایی بعیض 
 جز فرزندان و مادى مسائل جز مال ـ( بنون وال مال الینفع)

 و شهرت و مقام و فرزند و مال قیامت در یعین است، اعطیف مسائل
 نیست خبش جنات... و مدرك

 (  َبن ونَ  َواَل  َمال   یَنَفع   اَل ) ندارند نفىع فرزند و مال که آیه  این مراد
 و آوردن بدست و بوده صالح نا فرزند دیشا که است نیا اساس بر

  در   وََجل   َعز   اهلل  چناچنه .نگریند قرار الیه خط در مال مرصف
يَُّها یا: دیفرمایم   ۹  هیآ   -   منافقون سوره

َ
ِینَ  أ مْ  ال آَمن وا اذل  مْ  ت لِْهك  ْموال ك 

َ
 أ

مْ  ال وَ  ْوالد ك 
َ
وئلَِك  ذلَِك  َيْفَعْل  َمنْ  وَ  اهلل ِ  ِذْکرِ  َعنْ  أ

 
م   فَأ ون ه  ارِس 

ْ
 ـ اخل
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 از را شما فرزندانتان و اموال اید  آورده ایمان که کساین اى  : ترمجه 
  . است زیانكار کند چننی کس هر و نكند اغفل اهلل یاد

 و شده شمرده نیوادل کین آثار مجله از صالح اوالد نماند که ناگفته
 رایز   .شود یم الیه قرب سبب صالح افراد دست در حالل مال

 در را جاریه صدقه و ؛ مال انفاق ؛ صالح اوالد  ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب   حرضت  
 است نموده هیتوص  قیامت روز در وادلین  حسنات ادیازد

 هیچ پاك قلب جز و است اثر یب قیامت در دنیوى هاى بست و بند 
 (سلیم قلب...  ادلین یوم َخطیئیت) ندارد تیاهم یگرید چزي

 شرور از نجات یبرا دعا
 کرد اعالم علین مردم به او که هناگیم السالم هیعل لوط حرضت یداع
 ستمین موافق شما ستهیناشا کردار با من که

 

ْهِل  جَنِِن  َرِب 
َ
ا وَأ     (۱۶۹آیات - )الشعراءَيْعَمل ونَ  ِمم 

    رهایی خبش!  مرا و خانواده ام  را از )رّش( آچنه اجنام یم دهند الیه 

  نکات آموزنده این دعا:

 اصالح از اگر نیست؛ حتمل قابل مؤمن مردان براى آلوده حمیط 

 (جنین) دهند جنات آن از را خود حداقل شدند مأیوس حمیط

 رش از خود یاران و خاندان جنات یبرا باید جامعه و لیفام بزراگن 
  (اهىل  و جنین) ندینما داع ناروا و زشت اعمال
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 یاثتثنا به ارنشیهم و  السالم هیعل لوط حرضت جنات داستان 
 درس کرد پریوي آنان از و بود همفکر خود قوم با که همرسش

 السالم هیعل نوح  فرزند مانند که است مؤمنان یبرا  دیگر بزرگ
 امواج میان  در رساجنام و  نشنید را پدرش     اندرز و نصیحت که

 حیت   خویشاوندى و ىلیفام رابطه هلذا. شد غرق و گرفتار طوفان
 شود الیه عذاب از جنات باعث تواندیهمرسنم و پدر و پرس

 نعمت شکران یداا یبرا  دعا

 قیطر و پرنداگن لسان السالم هیعل مانیسل حرضت به اهلل َعز  وََجل  
 از کهیزمان شانیا بود داده میتعل را واناتیح  انیم میتفه و افهام

 گفتگو به خود انیم  مورچاگن و نمودند گذر مورچاگن نیرسزم
 کی  ثیِب دهیفهم را مورچاگن سخنان نکهیهم شان حرضت پرداختند،

  :   نمود را داع نیا شیخو پرورداگر باراگه به نیراست گذار شکر ۀبند

ْنَعْمَت َعَل  
َ
َر نِْعَمَتَك ال يِت أ ْشک 

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
َوىلَعَ  َرِب أ

نْ 
َ
ي  وَأ ْعَمَل َصاحِل ا تَْرَضاه   وَادِلَ

َ
ْدِخلِْن بِرمَْحَتَِك ِف  أ

َ
وَأ

احِلنِیَ   ِعَباِدَك الص 
، مرا توفیق شکر نعمت خود که به من و پدر و مادر من عطا الیه 

فرمودی عنایت فرما و مرا به عمل صالح خالیص که تو بپسندی موفق 
 دهمرا در صف بنداگن صالح خود قرار  بدار و به مرمحت خود 

    (۱۹آیه    -  ) انلمل      
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  نکات آموزنده این دعا:

 نیست؛ الیه امتحانات حاالت و اضطرار مواقع در خمصوص داع 
 کردندیم باال داع دست شان قدرت و عظمت اوج در انبیا

 ما به که هایی نعمت برابر در  وََجل   َعز   اهلل از را شکرگزارى توفیق 
 (اشکر أن اوزعین رب) خبواهیم شده ارزاین

 یبرا شیخو عالوه بر را الیه یها نعمت شکران باید فرزندان  

 (وادلى ىلع و ىلعّ ) دهند اجنام شده داده هم شان وادلین یبرا که نعمات

 استفاده   و صالح عمل نیست، زابان با تنها تعایل و سبحانه   اهلل  شکر
 (صاحلا اعمل... اشکر) است الیه شکر نزي ها نعمت از صحیح

 رضاى جلب و صالح عمل فکر به باید آینده مسئویلت برابر در و 
 اعمل... اشکر)...  شود یاکر نیکو به شدن ملحق و وتعایل تبارك  اهلل

 ( ترضاه صاحلا  )  است    َجاَلهل     َجل   اهلل رضاى  نیك عمل رشط (صاحلا

 نا مردم میان در زندیگ از است تر ارزش   با صالح جامعه در زندیگ  
 (الصاحلنی عبادك ىف... ادخلین)صالح  

 حیّت  شودیم متوسل الیه رمحت به رشایطی هر در کس هر 
 ( برمحتك) پیامربان

 

 

 

 

 پس کدام يک از نعمت های پروردگارتان را انكار یم کنید؟     
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 یغیرعمد هاي لغزشاز  یدور یبرا  دعا

 در  مرد کی شدن کشته از بعد السالم هیعل موىس حرضت یداع
 بودند خواسته کمک او از که شخص دو انیم جنگ انیجر

  هَل   َفَغَفرَ  ِل  فَاْغِفرْ  َنْفِس  َظلَْمت   إيِِن  َرِب 
وَ  إِن ه   ور   ه   الر ِحیم   الَْغف 

 را او( وََجل   َعز   اهلل) پس !ببخش مرا کردم؛ ستم شنتیخو به من! الیه 
  (۱۶  هیآ -  القصص)     است مهرابان ى آمرزنده او که درسیت به آمرزید

  نکات آموزنده این دعا:

 خبوانیم(  رب ای) مبارکه لکمه با را وََجل   َعز   اهلل   داع در است بهرت  

 اغفل آن وضىع و طبیىع آثار از نباید نباشد  یقصد ما عمل چند هر 
 یك جنات قصد به السالم هیعل موىس حرضت ـ( نفیس َظلمت) بود

 در و  گردید قتل مرتكب ناخواسته شد جنگ صحنه وارد مؤمن
 دشوار را او رسنوشت عمل این اما آمد؛ نیم حساب به گناهاکر واقع

   بود آفت یك این و ساخت

 َعز  اهلل  از را چزي چند خود استغفار با  السالم هیعل موىس حرضت
 برطرف هم را، خود اکر اجتمایع آثار حمو هم کرد، درخواست وََجل  
جویانه   انتقام هاى توطئه دفع هم و را آینده از نگراین شدن

 را فرعونیان

 (َفَغفرهَل ) است مستجاب انبیا داعى 
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 ستمگران از  نجات یبرا  دعا

 به نسبت] نگراین و ترس  حالت در السالم  هیعل موىس حرضت یداع
 را تلىخ حوادث انتظار او که کشنت یبرا فرعون  رسان و ارشاف پالن

 بوقوع قتل آنكه از بعد شهر از اش رفنت ونریب زمان در[  دیکش یم
 :وستیپ

الِِمنیَ  الَْقْومِ  ِمنَ  جَنِِن  َرِب   الظ 
    (۲۱آیه -  )القصص   ! مرا از )دست( این گروه ستمگر جنات دهالیه 

  این دعا:نکات آموزنده 

 وََجل   َعز   اهلل از را نتیجه ویل بریم بكار را خود همت و سىع 
 (جَنین رب قال...  فَخَرج) خبواهیم

 حرکت و تالش با باید داع که میآموز یم تیآ نیا اکمل منت از 
ا ِمْنَها فََخَرجَ ) باشد همراه  الَْقْومِ  ِمنَ  جَنِِّن  َرِبّ  قَالَ  ۖۖ  َيرَتَق ب   َخائِف 

الِِمنیَ   حوادث] که حایل در نگران و ترسان موىس پس: ترمجه ـ الظ 
: گفت[ حال آن در] رفت، ونریب شهر از دیکش یم انتظار[ را تلىخ

  .( بده جنات ستماکر مردم نیا از مرا! پرورداگرا

 یم استمداد وتعایل تبارك  اهلل از حاالت همه در حق راه انیشوایپ 
 (الظاملنی القوم من جَنین رب) کنند
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 ریطلب خ یدعا

 :دیرس نیمد شهر در که زماین السالم هیعل موىس حرضت یداع

نَزلَْت  لَِما إيِِن  َرِب 
َ
 فَِقری   َخرْی   مِنْ  إَِل   أ

  (۲۴آیه -  )القصص   !  به آچنه از خری بر من نازل یم کین، نیاز مندمالیه 

  نکات آموزنده این دعا:

  درخواست نماییم  وََجل   َعز   اهللهمه چزي را از  

 خود براى  را داع قبویل  قبویل   شلک و   اتیجزئ است بهرت  داع در 
 وجود با  السالم هیعل موىس حرضت چناچنه میبگزار وََجل   َعز   اهلل
 و نان از مصداىق تعایل و سبحانه   اهلل   از ویل بود گرسنه که این
 خواست را خود ریخ بلکه  نكرد طلب غذا

 فساد مقابل در(  َوَجل   َعز  ) هللا کمک یبرا  دعا

 عمل اریبس  ارتكاب از قومش نکهیا از بعد   السالم هیعل لوط  یداع 
 دندینكش بود دست مردان با   شزيآم که شان زشت

ْفِسِدینَ  ِن ىلَعَ الَْقْوِم الْم  ْ  َرِب انرص 

  (۳۰  هیآ  -  العنکبوت)  گردان  وزریپ شهیپ فساد قوم نیبر مرا ! رب ای

  نکات آموزنده این دعا:

 زمحت اریبس خود قوم تیهدا براى السالم هیعل لوط حرضت 
 تا افزودند یم خود جلاجت و رسکیش بر همچنان قوم آن ویل د،یکش
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( سنگ از) باراین  توسط  و  شد نازل شان یباال الیه   عذاب نکهیا
 و مار و تار وضىع، نیبدتر به و هالک شد فرستاده فرو آنها بر که

 به دارد دنبال به را الیه عذاب زشت عمل هر. گشتند متالیش
 کنندیم یدور عمل آن از توابه از بعد که کننداگن توابه استثنایئ

 روابط که مینیب یم گرید كباری السالم هیعل لوط قوم داستان در 
 . شودینم گنهاکران جنات سبب ىلیفام

 صالح فرزند یبرا دعا
 

  :  السالم هیعل میابراه حرضت یداع

احِلنِیَ   َرِب َهْب ِلْ ِمَن الص 
 

    ! مرا فرزند صالیح که از بنداگن شایسته تو باشد عطا فرماالیه 

    (۱۰۰آیه    -  ) الصافات

 

  نکات آموزنده این دعا:

 دانست یم او رایز کرد داع نیچن السالم هیعل میابراه حرضت

 شودیم حساب نیوادل صاحلات و اتیباق در  صالح فرزند 

 هم مرگ از بعد وحیت زندیگ در هم شان صالح فرزند ریخ از نیوادل 
 شوندیم دیمستف
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 واال مقام و آمرزش طلب یبرا  دعا
  : السالم هیعل مانیسل حرضت یداع

َحد  ِمن َبْعِدي  
َ
لْاک  ال  یَنَبِِغ أِل َرِب اْغِفْر ِل َوَهْب ِل م 

اب  إِن َك  نَت الَْوه 
َ
 أ

 چیه زساوار من از بعد که ببخش من به حکومیت و امرزیب مرا! الیه 
    (۳۵  هیآ  -  ص)  یا خبشنده اریبس تو نا  یقی نباشد؛ کس

  نکته آموزنده این دعا:

 وََجل   َعز   اهلل  .بود حکمت و علم امربیپ السالم هیعل مانیسل حرضت
 ، انس و جن  سخنان دنیفهم به قادر را او و کرد اجابت را او یداع

 او فرمان حتت  آنها همه  و ساخت باد به مسخر و ، واناتیح و پرنداگن
  داشت ارزاین حکومت را امربانیپ از بریخ به وََجل   َعز   اهلل .گرفت قرار

 قدرت و الیه  اراده حتت  را توحید و اهلل سوى به  حیصح راه تا
 هیعل مانیسل حرضت داستان .دهد نشان گرانید به  اکمل تیحاکم

 یدار حکومت و قدرت زمان در حق راه به دعوت از نشانه  السالم
 وََجل   َعز   اهلل ادی از حلظه چیه در تعایل و سبحانه  اهلل ایانب که است
 و استعانت شان خالق از شان زندیگ مرحله هر در و نبودند دور

 دندیطلب یم معاونت
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  صبر طلب یدعا

 السالم هیعل وبیا حرضت یداع

یُّوَب إِْذ نَاَدىى َراب ه  
َ
ْر َعْبَدنَا أ ْیَطان  بِن ْصب  َوَعَذاب   َواْذک  ِنَ الش  يِن َمس 

َ
 أ

  اهلل دراگه به کهیهناگم كن، ادی را  ( السالم هیعل) وبیا ما بنده و

 عذاب و  رنج سخت مرا طانیش( من خالق یا:  )کرد عرض وََجل   َعز  
  (۴۱  هیآ  -   ص)  (.  خبش جناتم خود کرم از تو) دهیرسان

 

  نکته آموزنده این دعا:

 همچو فراوان نعمات   السالم هیعل وبیا حرضت به  وََجل   َعز   اهلل
 و برداگن و انیچارپا یادیز مقدار و  مال   ، ادیز شاوندانیخو و فرزندان

 نیا و الیه فرد نیا کهیزمان و. بود کرده تیعنا زراعیت یها نیزم
 واقع بتهایمص و بالها هجوم و بیمصا محله مورد واقىع پرست اگنهی

 در و شد آور یرو وََجل   َعز   اهلل دراگه به ها سخیت جهت هر از. شد
 و    شکر  تایب یب و تیشاک عوض به   او  بد خرب هر دنیشن  هناگم

 اتلماس نیا یبعد اتیآ در .نمودیم را   َجاَلهل     َجل   اهلل از یسپاسگزار
 و صرب خاطر به السالم هیعل وبیا حرضت رساجنام که مینیب یم داع
 موفق و سالم الیه شیآزما نیا از الیه مقدرات به   او اکمل یمیتسل

 یبرا درس و پند یالگو الیه خاص بنده نیا داستان قتا  یحق . درآمد
 است شان زندیگ یها یدشوار و مشالکت نوع هر مقابل در انسانها

 است یاله   حکمت به احترام اوج صبر
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 صالح اعمال انجام و شكر توفیق طلب یدعا

 :مؤمنان یداع

ى  ْنَعْمَت َعَل  َوىلَعَ
َ
َر نِْعَمَتَك ال يِت أ ْشک 

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
َرِبّ أ

ی يِت  رِّ
ْصلِْح ِل ِف ذ 

َ
ْعَمَل َصاحِل ا تَْرَضاه  وَأ

َ
ْن أ

َ
ي  وَأ إيِِنّ  ۞وَادِلَ

ْسلِِمنیَ   ت ْبت  إیَِلَْك َوإيِِنّ ِمَن الْم 
 لطف مادرم و پدر و من به که را نعمیت شکر تا ده توفیق مرا! الیه 

 و بایش، خشنود آن از که دهم اجنام اى شایسته  عمل و آورم جبا کردى
 و کنم،یم توابه و گردمیبازم  تو سوى به من گردان؛ صالح مرا فرزندان

  (۱۵  هیآ -  األحقاف)      مسلمانانم از من

  نکات آموزنده این دعا:

 یباال مادر و پدر هر که است انساین حقوق از وادلین به احسان 
 ( بوادلیه االنسان وصینا) دارند شان فرزندان

 أن أوزعین) دارد نیاز متعال او توفیق و استمداد به  الیه، شکرانیگ 
 (نعمتك اشکر

 انعمت) است نیااکن و وادلین واسطه به انسان، هاى نعمت از خبیش 
 ( وادلى ىلع و ىلعّ 

 داده، او وادلین به وََجل   َعز   اهلل که هایی نعمت از فرزند نمودن شکر 
 (وادلى ىلع... نعمتك اشکر)  است وادلین به احسان نویع و وظیفه

 است نیك اکر اجنام ،وََجل   َعز   اهلل هاى نعمت از شکر راه بهرتین 

 (صاحلا   أعمل... نعمتك أشکر) 
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 رضاى و قبول مورد و است ارزشمند بوده خالصانه که صالح عمل 
 (ترضاه صاحلا   اعمل) گرید قرار وََجل   َعز   اهلل

 بر هم و وادلین بر هم خود، عالوه بر انسان که است آن داع بهرتین 
 اصلح... وادلى ىلع)  دینمائ داع دارند حق او بر که شیخو فرزندان

 (ذرییت ىف یل

 ایّن ) است   صاحلان و پااکن داعى الیه فرمان به تسلیم و کردن توابه 
 (املسلمنی من ایّن  و ایلك ت بت

 شکر های تو نیاید در بیان      اگر سر هر موی من گردد زبان   

 دارمتو ایمان منی من کم ن   تو در جان منی من غم ندارم      

 

 یکار فدا و استقامت و صبر یدعا

 داعی یب یب آسیه خانم فرعون

َن ِة َوجَنِِن ِمن فِْرَعْونَ 
ْ

 َرِب ابِْن ِل ِعنَدَك بَیْتا  ِف اجل
الِِمنیَ    وََعَملِِه َوجَنِِن ِمَن الَْقْوِم الظ 

و مرا از فرعون و   ! برای من در بهشت  بزند خود خانه ای بسازالیه 
 (۱۱آیه    -  ) اتلحریم      و مرا از قوم ستماگر جنات ده.  جنات ده عمل او 

 

 :نکات آموزنده از داستان بی بی  آسیه  

 هیعل موىس حرضت معجزه( فرعون همرس) آسیه که هناگیم 
 تمام از و مادیات و رفاه و اکخ از و آورد ایمان او به  دید را السالم
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 و دست  او اکر این کیفر به  فرعون و گذشت دنیوى هاى آسودیگ
. داد قرار سوزان آفتاب زیر را او و کرد میخکوب زمنی به را پایش

 داعیش  گذرانید یم را خود عمر هاى حلظه آخرین آسیه که هناگیم
 ( اجلّنة ىف بیتا   عندك یل ابن رب)  بود این

 یبرا آموز عربت درس آسیه  یاکر فدا و استقامت و بودن صبور 
 ویل رسید، شهادت به و داد جان شکنجه زیر او است تیبرش تمام

 نداشت بر دست مکتبش و راه از

 داشت مقدم خلق رضاى بر را خالق رضاى آسیه  

 کرد ثابت او اما  نداشت مستقل شخصیت میقد در زن: گویند یم 

 مردان الگوى تواند یم زن و. است مستقل دهیعق انتخاب در زن

ّ  رضب) شود تاریخ  (فرعون امرأة آمنوا لَّّلین مثال   اهلل

 همرس تقاضاى بودن، زن اقتصادى، وابستیگ جامعه، و حمیط فشار  

ّ  رضب)  شود نیم دیین یب دیلل کدام هیچ  آواریگ از ترس و  مثال   اهلل
 (فرعون امرأة آمنوا لَّّلین

 (فرعون من جنین.. رب) دارد الزم معنوى پشتوانه  طاغوت از جنات 

 باید رسید كفر و احنراف به که همنی و دارد مرز خانوادیگ روابط 
 (فرعون من جنین)    دریگ صورت اقدامات اسالم اتیهدا روشین در
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 گمراهان نسل یبرا  دعا

   تبلیغ سال ۹۵۰ َترابه از بعد السالم هیعل نوح حرضت یداع

ْرِض  ىلَعَ  تََذرْ  اَل  ر ِب 
َ
 إِن إِن َك  ۞ َدی ار ا الْاَکفِِرینَ  ِمنَ  اأْل

مْ  وا َواَل  ِعَباَدكَ  ی ِضلُّوا تََذْره  ار ا فَاِجر ا إاِل   یدَِل   َکف 
چرا که اگر آنها  ! هیچ یک از اکفران را بر روی زمنی باىق مگذار!الیه 

جز نسىل فاجر و اکفر به  و کنند را باىق بگذاری، بنداگنت را گمراه یم
     (۲۷ـ۲۶ـ  آیات       )نوح     آورند! وجود نیم

 :نکات آموزنده از این دعا

 (دیارا  ...تذر ال رب)  است جایز مرحله آخرین در نفرین از استفاده 

 را یز. است مقدم فرد جسیم سالمت بر جامعه فکرى سالمت
 مرض واقع جامعه یبرا  کنند یم منحرف  را مردم که کساین

  (عبادك یضلّوا... االرض ىلع  التذر) شد خواهند

 ظالمان ینابود و آمرزش یدعا
 :  السالم هیعل نوح حرضت یداع

ْؤِمن ا ي  َولَِمن َدَخَل بَیيِْتَ م  ْؤِمننَِی  وَ  َرِب اْغِفْر ِل َولِوَادِلَ لِلْم 
ْؤِمَناتِ  الِِمنیَ  تَزِدِ  َواَل  وَالْم    (۲۸آیه     -  )  نوح   َتَبار ا إاِل   الظ 

 

 ! مرا و پدر و مادرم را و هر کیس را که با ایمان به خانه ام درآید و الیه 

    مجیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظاملان را جز هالکت میفزای!
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 :نکات آموزنده از این دعا

  دیگران ، مقدم داشنت خود بر وََجل   َعز   اهللدر آمرزش خوایه از
 اکرى پسندیده است )اغفریل و لوادلى(

 ماینیا قرابتسبیب و نسیب، زماین مشمول عنایت هستند که  اقارب 
 ) و ملن دخل بییت مؤمنا ( دنباش داشتهنزي  

 رب اغفر...    دیشو مغفرت و رمحتطلب  مؤمنان براى  داع در(
 للمؤمننی...(

  (َوَجل   َعز  ) هللا به توکل ذکر

 با را  (  سلم و علیه اهلل صىل)  حمّمد حرضت ترضع  و داع وََجل   َعز   اهلل
 مجله   آن از که نموده ذکر میقرآنكر خمتلف  اتیآ در پرورداگرش

   :کرد ادی را مبارکه هیآ نیا توانیم

ْت   َو َعلَْیِه تََولَکّ َُّ ال إِلَـَه إاِلَّ ه   َحْسِبَ اهلل
َو َرب ّ الَْعْرِش الَْعِظیمِ   َوه 

است جز او معبودی نیست بر او تولك  مرا پسندیده  تعایل و سبحانه   اهلل 
    (۱۲۹آیه    -   ) اتلوابه  کردم و او است پرورداگر عرش عظیم
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 یاله یقدرتها ذکر

لَْك  لَْك َمن تََشاء َوتزَنِع  الْم  لِْك ت ْؤِِت الْم  م  َمالَِك الْم  الل ه 
ن تََشاء َوت ِعزُّ َمن َرْی   ِمم  تََشاء َوت ِذلُّ َمن تََشاء بَِیِدَك اخلْ

ء  قَِدیر   ِ ََشْ َ ك   إِن َك ىلَعَ
 پادشایه     خبوایه کس هر به و ؛ انیپادشاه پادشایه   تویي! الیه  

 خبوایه را کس هر گریى؛یم را پادشایه       خبوایه کس هر از و     بخیشیم 
 دست به خوابیها تمام   کین؛ یم خوار خبوایه را که هر و دیهیم عزت 

  (۲۶  هیآ   ء    عمران آل)       قادرى چزيى هر بر تو توست 

م   َماوَاتِ  فَاِطرَ  الل ه  ْرِض  الس 
َ
َهاَدةِ  الَْغْیبِ  اَعلِمَ  وَاأْل نَت  َوالش 

َ
 أ

م   ونَ  فِیهِ  اَکن وا َما ِف  ِعَباِدكَ  َبنْیَ  حَتْك   َُيَْتلِف 
 خود تو! آشاکر و نهان یدانا[ یا! ]نیزم و ها آسمان نندهیآفر یا  ! الیه 

  کردند یم اختالف[ عبادات و دیعقا از] آچنه رس بر بنداگنت انیم در
 (۴۶ هیآ-  الزمر) کرد؛ خوایه یداور
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 امتیق روز  تیواقع

 َراب َنا إِن َك َجاِمع  انل اِس یِلَْوم  ال  َرْیَب فِیهِ 
ْلِف  الِْمیَعادَ إِن  اهلل  الَ    ُي 

 

یب شک که تو همه مردم را با هم مجع میکین برای روزی که در  ! الیه 
هر گز خالف  تعایل و سبحانه   اهللآن هیچ شک نیست )روز قیامت( 

  (۹آیه   -  ) آل عمران  وعده نفرماید

 

 :آیهنکات آموزنده از این 

 حساب براى یكجا مردم که شدن است مجع روز هم قیامت روز 
 از بعد که است شدن جدا روز هم و( انلاس جامع)  شوند یم  مجع

 الفصل یوم انّ .  ) روند یم خود جایاگه به جدااگنه یك هر حماکمه
 ( . میقاتا   اکن

 اعقبت نگران( فیه الریب یلوم) دارد ایمان قیامت به که کیس 
 .دیجو یم استمداد تعایل و سبحانه   اهلل از و شود یم خود بد اعمال

  است پشیماین یا و جهل ترس، عجز، غفلت،  وعده خالف منشأ 
 الُيلف) ندارد راه الیه مقدس ذات در اینها از کدام هیچ که

 (املیعاد

 وفاى به چون( فیه الریب) دارند یقنی قیامت به علم در راسخان 
 (املیعاد الُيلف) دارند یقنی تعایل و تبارک    اهلل
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 است میعل    (َوَجل   َعز  ) هللا قتا  یحق

ِِْف َوَما ن ْعلِن  َوَما َُيْیَف ىلَعَ اهللِ ِمن  َراب َنا إِن َك َتْعلَم  َما خن 
َماء ْرِض َوالَ ِف الس 

َ
ء  َف األ  ََشْ

 در زيچ چیه و  م؛یکن یم آشاکر ای و پنهان ما را آچنه داین یم تو! الیه 
 (۳۸  هیآ -  ابراهیم)       ستین پنهان اهلل بر آسمان و نیزم

وَن. ا یَِصف  ةِ َعم  ْبَحاَن َراِبَك َرِب الِْعز   وََساَلم   س 
َْمد  هلِل ِ َرِب الَْعالَِمنیَ  ْرَسلنَِی. وَاحلْ  ىلَعَ الْم 

مزنّه است پرورداگر تو، پرورداگر عّزت )و قدرت( از آچنه آنان توصیف 
 و سبحانه   اهلل و سالم بر رسوالن!  محد و ستایش خمصوص  کنند. یم

  (۱۸۰آیه   -  ) الصافات    است که پرورداگر جهانیان است! تعایل
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 فصل سوم

  خاص یها دعا و اذکار  

  

 خواب از شدن داریب هنگام دعا

ِي هللِ  احَلْمد   ْحَیانا اذل 
َ
ور   وإیَلْهِ  أَماَتَنا َما َبْعدَ  أ  النُّش 

 زنده را ما  مرگ  از پس که است وََجل   َعز   اهلل آنِ  از ها ستایش تمام
 (  مسلم صحیح  )   اوست سوى به بازگشت و است کرده 

ِي هللِ  احَلْمد   وِِح، َعَل   َوَرد   َجَسِدي ِف  اَعفَايِن  اذل  ذِنَ  ر 
َ
 وأ

ِ   ِل   بِِذْکرِه

 و خبشید سالمت جسمم به که است وََجل   َعز   اهلل آنِ  از ها ستایش تمام
 (الرتمذي)   داد را ذکرش اجازه من به و یدبازگردان من به را ما روح

م   ْصَبْحَنا بَك  الل ه 
َ
ْمَسیَْنا، َوابَك  أ

َ
، َوابَك  حَنَْیا َوابَك  أ وت   َنم 

، َوإیَِلَْك  ور  ْصَبْحَنا النُّش 
َ
ْصَبحَ   أ

َ
لْك   وَأ  هللِ  وَالْـَحْمد   هللِ، الْـم 

وَ  إاِل   إهَِلَ  ال هَل ، رَشِیَك  ال ور   إیَِلْهِ  ه   النُّش 

 تو[ امر]به درآمدیم، شب به و  شدیم وارد صبح به تو[ امر] به! الیه 
اکئنات  تمام و ما. توست سوي به بازگشت و مرییم يم تو [ امر] به و زنده
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 کهاست   وََجل   َعز   اهلل یبرا خاص شیستا رسانیدیم روز بهرا شب 
 سوي به بازگشت و نیست  او جز ِبق معبودي هیچ  ندارد رشیكي

 )الرتمذى(  اوست

 صبحگاهان اذکار

ْصَبْحَنا
َ
ْصَبحَ  أ

َ
لْك   وَأ اِر، الْـوَاِحدِ  هللِ  الْـم   هللِ  َوالْـَحْمد   الْـَقه 

 مسلط و  یكتا یپرورداگر   رسانیدیم روز به را اکئنات شب تمام و ما
 است تعایل او آن از     سپاس و محد که  زيچ برهمه

لْك   هَل   هَل ، رَشِیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  وَ  احَلْمد   وهَل   الم   َوه 
ِ  ىلَعَ  ،  ََشء   ك  ْبحانَ  قَدیْر   إاِل   إهَِلَ  َوالَ  هللِ، َواحَلْمد   اهللِ، س 

، وَاهلل   اهللِ، ْكرَب 
َ
ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  أ  الَعِظیِم، الَعِلِ  بِاهللِ  إاِل    ق و 

م    ل اْغِفرْ  الل ه 

 و ندارد  رشیك و یكتاست  ندارد وجود «ِبق» اهلل جز به معبودى هیچ
 مزنّه و پاك اهلل. تواناست  چزي هر بر او و اوست، آنِ  از ستایش و پادشایه

 ندارد وجود «ِبق» اهلل جز به معبودى  هیچ و اوست آنِ  از محد و  است
 طرف از جبز قدریت و حول هیچ  و است، بزرگرتین وتعایل تبارك  اهلل و

  بیامرز مرا! الیه   . نیست بزرگ و مرتبه بلند   اهلل
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ْصَبْحَنا
َ
 نَبِِیَنا َوِدینِ  اإِلْخالِص، َولَکَِمةِ  اإِلْسالَِم، فِْطَرةِ  ىلَعَ  أ

د   َم  بِیَنا ِمل ةِ  َوىلَعَ  ملسو هيلع هللا ىلص حم 
َ
ا  إِبْرَاِهْیَم، أ ا َحنِیف  ْسلِم    م 

رْشِکنِیَ  ِمنَ  اَکنَ  َوَما  الْـم 

 پیغمرب دین و اخالص لکمه اسالم، رسشت به میدیرسان روز به را شب

(  السالم هیعل) ابراهیم     ما پدر آینی و  وسلم علیه اهلل صىل حممد ما
 نبود نیمرشک از و بود مسلمان که

م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
،: الْـَیْومِ  َهَذا َخرْیَ  أ  َون ْورَه ، َونرَْصَه ، َفْتَحه 

، َداه ، َواَبْرَکَته  ْوذ َوه  ع 
َ
 َبْعَده   َما رَشِ   ِمنْ : بَك  وَأ

 آن هدایت و برکت روشن، یاري، گشایش، را، امروز[ امر] بهرتین! الیه 
 آورم يم پناه تو به بعدي روزهاي[ امر] بدترین از و خواستارم  تو از  را

م   ْصَبْحت   إيِِن  الل ه 
َ
َك، أ ْشِهد 

 
ْشِهد   أ

 
 َعْرِشَك  مَحَلَةَ  وَأ

ن َك  َخلِْقَك، ومََجِیعَ  َوَمالَئَِكَتَك،
َ
نَْت  أ

َ
، أ نَْت  إاِل    إهَِلَ  الَ  اهلل 

َ
 أ

ن   لََك، رَشِیَك  ال وَْحَدكَ 
َ
ا وَأ د  َم  كَ  حم  ْول َك  َعْبد    [.ثالث ا]  َوَرس 

  و مالئكه را، عرشت کننداگن محل را، تو  اگه صبح این در من! الیه  

 معبود هیچ و[ ِبّق ] معبود تو تنها که گریم يم گواه را خملوقاتت  مجیع
 فرستاده و بنده  ملسو هيلع هللا ىلص حممد و رشیك  بدون و یاگنه  نیست، تو جز دیگري

  (.مرتبه سه). «توست 
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م   َمـاوَاتِ  فَاِطرَ  الل ه  ْرِض، الس 
َ
َهاَدةِ، الْـَغْیبِ  اَعلِمَ  وَاأل  وَالش 

ِ  َرب   ء   ك  ، ََشْ ْشَهد   َوَملِیَکه 
َ
نْ  أ

َ
نَْت، إاِل   إهَِلَ   ال أ

َ
وذ   أ ع 

َ
 بَك  أ

، رَشِ  ِمنْ  ْیَطانِ  رَشِ  َوِمنْ  َنْفِسْ کِِه، الش  نْ  َورِشْ
َ
ْقرَتَِف  وَأ

َ
 أ

ا  َنْفِس  ىلَعَ  وء  وْ  س 
َ
ر ه   أ ج 

َ
ْسلِم   إیَِل  أ     (یوالرتمذ داود ابو) م 

 اي! آشاکر و نهان به آاگه اي! زمنی و آسمانها آورنده پدید اي! الیه 
 تو جز ِبق معبودي هیچ که دهم يم گوايه! چزي همه مالك  و خالق
 از و او سبب به شدن مرشك و شیطان رش  از نفسم، رش از. ندارد وجود
 آورم يم پناه تو به  بكشانم، گناه سوي به را مومن یا و خود اینکه

، یَا َِحُّ  یَا  َموَاتِ  بَِدیعَ  یَا َقیُّوم  ْرِض، الس 
َ
 الْــَجاللِ  ذا یَا وَاأل

نَْت، إاِل   إهَِلَ  الَ  وَاإِلْکرَاِم،
َ
، بِرمَْحَتَِك   أ ْسَتِغیث 

َ
ْصلِحْ  أ

َ
 ِل  أ

يِن 
ْ
  .َعنْی   َطْرفَةَ  َنْفِس  إیَِل  تَِكلِْن  َوال َشأ

 

 !ارمجند و بزرگوار اي! زمنی و آسمانها آفریننده اي! برجا پا و زنده اي  

 اصالح را امورم جویم، يم مدد تو رمحت از نیست، ِبق  معبودي تو جز
 مكن رها خود حال  به زدن هم بر چشم یك مرا و نما

َو َربُّ الْـَعْرِش الْـَعِظیِم  ْت  َوه  َو َعلَْیِه تََولک   َحْسِبَ اهلل  الَ إهَِلَ إاِل  ه 
کند، چون هیچ معبودي ِبق جز او نیست،  مرا کفایت يم وََجل   َعز   اهلل 

 و او پرورداگر عرش عظیم است. )هفت مرتبه(. کنمیملك وبر او ت
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ِي اهللِ  بْسمِ  ُّ  الَ  اذل  ء   اْسِمـهِ  َمعَ  یرَض  ْرِض  ِف  ََشْ
َ
 ِف  َوالَ  األ

َماء وَ  الس  ِمیع   َوه     (یالرتمذ)الْـَعلِیم   الس 

 نه چزيي، هیچ او نام[ ذکر] با که وتعایل تبارك  اهلل نام به کنمیم آاغز
   است آاگه شنواي او و  ساندریم زیان آسمان، در نه و زمنی در

 در هنگام صبح توصیه کردندرا تالوت این آیات  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت رسول اکرم  

 ِ لْك   َوهلِل َماوَاتِ  م  ْرِض  الس 
َ
ُّ  وَاأل َ  وَاهلل ِ  ىلَعَ ء   ك    قَِدیر   ََشْ

َماوَاتِ  َخلْقِ  ِف  إن   ۞ ْرِض  الس 
َ
 الل ْیلِ  وَاْختاَِلِف  وَاأْل

وِِل  آَلیَات   وَانل َهارِ 
 
بْلَاِب  أِل

َ
ِینَ  ۞ اأْل ونَ  اذل  ر   اهللَ  یَْذک 

ا ا قَِیام  ود  ع  ن وابِِهمْ  َوىلَعَ  َوق  ونَ  ج  ر  َماوَاتِ  َخلْقِ  ِف  َویََتَفک   الس 
ْرِض 

َ
ْبَحانََك  بَاِطال   َهَذا َخلَْقَت  َما َراب َنا وَاأْل  َعَذاَب  فَِقَنا س 

ْخَزْیَته   َفَقدْ  انل ارَ  ت ْدِخلِ  َمنْ  إِن َك  َراب َنا ۞ انل ارِ 
َ
 َوَما أ

الِِمنیَ  نَْصار   مِنْ  لِلظ 
َ
َناِدی ا َسِمْعَنا إِن َنا َراب َنا ۞ أ  ي َناِدي م 

یَمانِ  نْ  لِْْلِ
َ
مْ  آِمن وا أ ن واَبَنا نَلَا فَاْغِفرْ  َراب َنا فَآَمن ا بَِراِبك   ذ 

َنا َسیَِئاتَِنا َعن ا َوَکِفرْ  بْرَارِ  َمعَ  َوتََوف 
َ
 َما َوآتَِنا َراب َنا ۞ اأْل

لَِك  ىلَعَ  َوَعْدَتَنا ِْزنَا َواَل  ر س  ْلِف   اَل  إِن َك  الِْقَیاَمةِ  یَْومَ  ُت   ُت 
 (۱۹۴ – ۱۸۹ اتیآ عمران آل)  الِْمیَعادَ 
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 اهلل و است؛وََجل   َعز   اهلل آن از نیزم و آسمانها پادشایه و: ترمجه
 و ها آسمان نشیآفر در نا  یقی .  تواناست زيچ همه بر تعایل و سبحانه  

 قدرت و تیّ رابواب د،یتوح بر] ییها نشانه روز و شب رفت و آمد و ،نیزم
 و ستادهیا حالت هر در که آنها .است خردمندان یبرا[ وََجل   َعز   اهلل

 و کنند یم ادی را شانرا پرورداگر  ( خفته) شانیپهلوها وابر و نشسته
( ندیگو یم و)  شندیاند یم نیزم و ها آسمان نشیآفر  ارسار در وستهیپ
 نقیص و بیع هر از تو ،یدیافرین هودهیب را[ عظمت با جهان] نیا! الیه 

 خباطر) تو را که هر! الیه  ؛ناگهدار آتش عذاب از را ما پس ؛پاىك و مزنّه
 افراد یبرا و! یا ساخته رسوا و خوار را او افکین آتش به( اعمالش
 ترا  دهنده   ندا[ یصدا] ما دیترد یب! الیه  !ستین یاوری چیه ستمگر

 پرورداگر و خالق  به: »گفتیم و کردیم دعوت مانیا به که  میدیشن
 و ببخش را ما گناهان !الیه م؛یآورد مانیا ما و!« دیاوریب مانیا خود

 به را آچنه !الیه  ؛انریبم کواکرانین زمره در را ما و بپوشان را ما یهایبد
 روز در را ما و كن عطا ما به یفرمود وعده ما به امربانتیپ لهیوس

  .کین نیم ُتلف خود وعده از چاگهیه تو رایز مگردان رسوا زيرستاخ

  الخالء تیب به شدن داخل هنگام دعا

م   اهللِ، ِمْسِب وذ   إيِّن  الله   واخلبائِِث  اخل ب ِث  ِمنَ  بَِك  أع 

 یها طانیش( رش) از ربمیم پناه تو به من    !الیه  ،وََجل   َعز   اهلل بنام
  (.  مسلم صحیح و خباري صحیح )    . مونث و  مذکر
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  الخالء تیب از شدن رونیب هنگام دعا

ْفرانََك ] َْمد  [ »غ  ِى هلِل ِ  احلْ ْذَهَب  اذل 
َ
َذى َعیِن  أ

َ
 «واََعفَایِن  األ

  که ذات است َجاَلهل     َجل   اهلل آن از شیستا و ثنا. طلبمیم ترا آمرزش
  (یالرتمذ ) کرد  آسوده  مرا  و  ساخت  دور  من  از  را  ناراحیت

   کردن   ذكر هللا )َعز  َوَجل ( قبل از وضو

ْمر   ك  ّ    :دیفرمایم )سلم و هیعل اهلل صىل( حممد حرضت
َ
 اَل  بَال   ذِي أ

 
 
ْبَدأ َِ  ِِبَْمدِ  فِیهِ  ي  ْقَطع   اهلل

َ
 وََجل   َعز   اهلل اسم بدون که مرشوع عمل هر(  أ

 .  شودیم رشوع وضو. «اهللِ  ِمْسِب»  با هلذا )است ناقص گردد آاغز

 )ماجه ابن و داود أبو(

 وضو اتمام از بعد ها دعا و اذکار

ْشَهد  
َ
نْ  أ

َ
ْشَهد   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  أ

َ
ن   وَأ

َ
 أ

َدا   َم  ه    حم  وهل    َعْبد   (مسلم)   َوَرس 

 یكتاست  ندارد، وجود «ِبق» معبودى اهلل، جبز که دهم یم شهادت  
 و  بنده ، ملسو هيلع هللا ىلص حممد که دهم یم وشهادت نیست، او براى ورشیكی

 اوست ى فرستاده
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ْبَحاَنَك  مَ  س  ْشَهد   َوِِبَْمِدكَ  الل ه 
َ
نْ  أ

َ
نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ  أ

َ
 أ

ْسَتْغِفر كَ 
َ
ت وب    أ

َ
 إیَِلَْك  وَأ

 دهم یم گوایه  و نمایم، یم ستایش را تو و کنم، یم بیان را تو پاىك! الیه   
 در و کنم یم مغفرت طلب  تو از نیست، «ِبق» معبودى دیگر تو جبز که

 (واللیلة ایلوم عمل: )کتاب در النسايئ)  (.نمایم یم توابه حضورت

م     َتَطِهِرینَ  ِمنَ  وَاْجَعلِْن  اتلَو ابنِیَ  ِمنَ  اْجَعلِْن  الل ه      الم 

 اکمال   که  ده قرار کساین جزو و بگردان کننداگن  توابه از مرا! الیه   
 (مسلم  و   الرتمذي)  اند  پاکزيه و میکنند طهارت

 لباس پوشیدن هنگام دعا

م   ْ  الل ه  م   َرْواَعِت، َوآِمنْ  ،َعْوَراِت  اْسرت   َبنْیِ  ِمنْ  اْحَفْظِن  الل ه 
 فَْوِِق، َوِمن ِشَمـاِل  وََعنْ   َيَمیِن  وََعنْ  َخلِِْف، َوِمنْ  یََدي  

وذ ع 
َ
نْ  بَعْظَمتَِك  وَأ

َ
ْغَتاَل  أ

 
 حَتيِْت  ِمنْ  أ

. كن تبدیل[ خاطر] امنیت به را ترسم و بپوشان، را عورتهایم! الیه 
 باالي و چپ و راست سمت رس، پشت روابرو، هاي آسیب  از مرا! الیه 

[ پاهایم زیر] پاینی طرف از ناگهاین بطور  اینکه از و بفرما حمافظت رس
 (الرتمذي)  آورم يم پناه تو عظمت به  شوم کشته
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ِي هللِ  احَلْمد    َغرْیِ  ِمنْ  َوَرَزَقنِیه( اثل ْوَب ) َهَذا َکَسايِن  اذل 
 … ق وة   وال ِمّن  َحْول  

 بدون و پوشانید من به را بلاس این که است وََجل   َعز   اهلل آنِ  از محد
 …کرد عنایت من به آنرا باشم داشته توانایی و قدرت من اینکه

  منزل از شدن رونیب هنگام دعا

ْت   اهللِ  ِمْسِب   لک  ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  اهللِ  ىلَعَ  تَو   بِاهللِ  إاِل   ق و 

 و توان نه و  تعایل و سبحانه   اهلل  بر نمودم  تولك ، وََجل   َعز   اهلل بنام
 (.   الرتمذي و ابوداود ) .  (تعایل  و سبحانه) اهلل یاری به مگر است وىئرین

َْنا َراِبَنا َوىلَعَ  َخرَْجَنا، اهللِ  َوِمْسِب َوجَلَْنا، اهللِ  ِمْسِب  تََولک 

  وتعایل  تبارك  اهلل بنام و میشد داخل( بمزنل)   تعایل و سبحانه   اهلل بنام
 (  ابوداود )   میکرد تولك پرورداگر ما   و خالق بر م،یشد خارج( مزنل از)

مَ      وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
نْ  بَِك  أ

َ
ِضل   أ

َ
وْ  أ

َ
َضل   أ

 
وْ  أ

َ
، أ زِل 

َ
وْ  أ

َ
، أ َزل 

 
وْ  أ

َ
 أ

ْظلِمَ 
َ
وْ  أ

َ
ْظلََم، أ

 
وْ  أ

َ
ْجَهَل  أ

َ
وْ  أ

َ
َْهَل  أ  (.ترمذي و ماجه ابن    )  َعَل    َي 

 را من کیس ای و بسازم، گمراه را کیس نکهیا از ربمیم پناه بتو من  !الیه 
 بكیس ای و بلغزاند، را من کیس ای و بلغزانم، را کیس ای و بسازد،  گمراه
 کیس ای و م،ینما جهالت بكیس ای و د،ینما ظلم بمن  کیس ای و م،ینما ظلم
   . دینما جهالت بمن
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ِي اهللِ  بْسمِ  ُّ  الَ  اذل  ء   اْسِمـهِ  َمعَ  یرَض  ْرِض  ِف  ََشْ
َ
 ِف  َوالَ  األ

َماء وَ  الس  ِمیع   َوه   الْـَعلِیم   الس 

 در نه نرسد، زیان را چزيي هیچ او نام[ ذکر] با که وََجل   َعز   اهلل نام به

 (  ابلخاري صحیح  )  است آاگه شنواي او و   آسمان، در نه و زمنی

   هینقل لیبوسا شدن سوار هنگام یهادعا

ِ هللِ   َْمد  ن ا »   ِمْسِب اهللِ، احلْ َر نَلَا َهَذا َوَما ک  ِي َسخ  ْبحاَن اذل  س 
ْقِرننِیَ  نَقلِب ونَ  َراِبَنا إیَِل  َوإِن ا    ـ -هَل  م  ِ هللِ، »  «   لَم  َْمد  احلْ

ْكرَب ،
َ
، اهلل  أ ْكرَب 

َ
، اهلل  أ ْكرَب 

َ
ِ هللِ، اهلل  أ َْمد  َْمد  ِهللِ، احلْ  الَ  احلْ

م      ـ -   اهلل   إاِل   إهَِلَ  ْبَحانََك الل ه  إيِِنْ َظلَْمت  َنْفِسْ فَاْغِفْر  س 
نَْت 

َ
ن ْوَب إاِل  أ ، فَإِن ه  الَ َيْغِفر  اذلُّ  «.ِلْ

 لیوسا] نیا که ذایت آن است پاك است، اهلل آنِ  از محد! اهلل نام به 
 را آن ریتسخ ییتوانا ما که حایل در داد، قرار ما اختیار در را  [ یسوار

 سه  آناگه است،پرورداگر    و خالق سوى به ما بازگشت همانا م،ینداشت
 سپس و  خبواند، اهلل إال   هلإ ال بار یك و اکرب، اهلل بار سه و هلل، احلمد بار

 مرا ام، نموده  ستم خود بر من هسیت، مزنّه و پاك تو! اهلل اى: بگوید
  (.آمرزد نیم  را گناهان دیگر کیس تو جبز که چرا ببخشاى،

  (الرتمذي و ابوداود ) 



( شرح  بادعا و نیایش   127   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

م   ل َك  إِن ا الل ه 
َ
 الَْعَملِ  َوِمنَ  َواتل ْقَوى، الْرِب   َهَذا َسَفِرنَا ِفْ  نَْسأ

م   تَْرََض،  َما   ب ْعَده ، َعن ا وَاْطوِ  َهَذا َسَفَرنَا َعلَْیَنا َهِونْ  الل ه 

م   نَْت  الل ه 
َ
اِحب   أ َفِر،  ِفْ  الص  َلِْیَفة   الس  ْهِل، ِفْ  وَاخلْ

َ
  اأْل

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
َفِر، وََعَثاءِ  ِمنْ  بَِك  أ ْوءِ  الَْمْنَظِر،  َوَکآبَةِ  الس   وَس 
ْنَقلَبِ  ْهلِ  الَْمالِ  ِفْ  الْم 

َ
 وَاأْل

 باعث که هستیم  عمىل و تقوى و نیىك خواهان سفر این در ما! الیه 
 آسان  و سهل ما براى را سفر این !خدوندا. باشد تو و خشنودى رضا

 در( من) صاحب یيتو ! الیه . كن نزدیك ما براى را راه دورى و بگردان
 مشقت  از ربمیم پناه بتو! الیه  . (من) ۀخانواد در( من) نائب و سفر

 خانواده و مال در ناگوار حتول و  و ،زيانگ غم مناظر دنید و سفر یها
  (. مسلم صحیح  ) برم یم پناه تو به

    اقارب و دوستان با  سفر وقت در شخص وداِ

ْسَتْوِدع  
َ
َماَنَتَك، ِدْيَنَك، اهللَ  أ

َ
 َعَملَِك  وََخوَاتِْیمَ  وَأ

    سپارمیم وََجل   َعز   اهلل به ترا، عمل خاتمه   و ترا، امانت و ترا، نید من

   (. امحد امام و ترمذي )
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 سفر از بازگشت یدعا

ْوَن، تَائِب ْوَن، آیِب ْوَن، ْونَ  لَِراِبَنا اَعبِد   َحاِمد 

 اضافه ذیل لکمات فوق، داعى بر عالوه سفر، از گشت باز هناگم و
ْوَن، تَائِب ْوَن، آیِب ْوَن،: »شودیم ْونَ  لَِراِبَنا اَعبِد   کنان،  توابه  ما  ..«َحاِمد 

 بازگشت  حال در پرورداگرمان، براى کنان  ستایش و کنان، عبادت
  (.  مسلم صحیح ) هستیم

 هنگام سفر در تسبیح و تكبیر

ن ا نَا، َصَعْدنَا إَِذا ک  ْ  .َسب ْحَنا نََزنْلَا َوإَِذا َکرب 

 رفتیم، یم باال ارتفایع به که زماین هر ما: میگوید   عنه اهلل رَض جابر 
 اهلل سبحان   آمدیم يم پاینی آن  از که هناگیم و  میگفتم تكبری

 )ابلخاري(   میگفتیم
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 مسجد به رفتن هنگام دعا

م    ن ْورا ، َسْمِعْ  َوِفْ  ن ْورا ، لَِسايِنْ  َوِفْ  ن ْور، قَلِْبْ  ِفْ  اْجَعْل  الل ه 
 وََعنْ  ن ْورا ، حَتْيِتْ  َوِمنْ  ن ْورا ، فَْوِِقْ  َوِمنْ  ن ْورا ، برََصِيْ   َوِفْ 

َمايِمْ  َوِمنْ  ن ْورا ،  ِشَماِلْ  وََعنْ  ن ْورا   یَِمْیِنْ 
َ
 َخلِِْفْ  َوِمنْ  ن ْورا ، أ

ْعِظمْ  ن ْورا ، َنْفِسْ  ِفْ  وَاْجَعْل  ن ْورا ،
َ
 ِلْ  وََعِظمْ  ن ْورا ،  ِلْ  وَأ

م   ن ْورا ، وَاْجَعلِْنْ  ن ورا ، ِل  واْجَعْل  ن ْورا ، ْعِطِنْ  الل ه 
َ
 ن ْورا ، أ

 َوِفْ  ن ْورا ، َديِمْ  َوِفْ  ن ْورا ، حَلْيِمْ  َوِفْ  ن ْورا ، َعَصِبْ  ِفْ  وَاْجَعْل  
  .«ن ْورا   برََشِيْ  َوِفْ   ن ْورا   َشْعرِيْ 

 راست، پاینی،   باال، و ده قرار نور من چشم و گوش زابان، قلب، در! الیه 
 و بیفزاى، من براى  را نور و گردان، منّور مرا درون و پشت مقابل، چپ،

 و مو خون، گوشت، عصب،  در و فرما، عطا نورى مرا گردانو بزرگ
 (مسلم  و ابلخاري)  . ده قرار نورى من پوست

م    ِعَظايِمْ  ِفْ  َون ْورا  .. َقرْبِيْ  ِفْ  ن ْورا   ِلْ  اْجَعْل  الل ه 

 (.الرتمذي) بده قرار نور هایم استخوان در و گردان، منّور را قربم! الیه 
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  مسجد در شدن اخل د  هنگام دعا

م   بْوَاَب  ِلْ  اْفَتحْ  الل ه 
َ
 (  ابوداود سنن )   رمَْحَتَِك    أ

   كن باز من یبرا را خود رمحت و شیخبشا   یها  دروازه    !الیه

ْوذ    ع 
َ
لَْطانِهِ  الَْکِرْیمِ  َوابِوَْجِههِ  الَْعِظْیمِ  بِاهللِ  أ  ِمنَ  الَْقِدیْمِ  وَس 

ْیَطانِ  الَة   اهللِ  ِمْسِب  .ال رَِجْیمِ  الش  الَم   َوالص  ْولِ  ىلَعَ  َوالس   َرس 
م   . اهللِ  ن وِبْ  ِلْ  اْغِفرْ  الل ه  بْوَاَب  ِلْ  واْفَتحْ  ذ 

َ
 رمَْحَتَِك    أ

 جاللش الیق که] او گرایم و میکر بذات و ،وََجل   َعز   اهلل به ربمیم پناه) 
 اهلل بنام.  شده رانده  طانیش رش از او میقد غلبه   و قدرت و ، [ است

   ،  وسلم علیه اهلل صىل  ،اهلل  رسول بر سالم و درود تعایل و سبحانه  
 یبرا را خود رمحت و شیخبشا   یها  دروازه و امرزیب مرا گناهان    !الیه
 (  ابوداود سنن )   (. كن باز من
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 آذان  ترجمه

  است بزرگرت وََجل   َعز   اهلل:  أْكرَب   اهلل  

(  یچزي یا کیس)  هیچ که میدهم گوایه:  اهلل   إال   إهَلَ  ال أن   أْشَهد  
 وََجل   َعز   اهلل جز نیست پرستش شایسته و زساوار

دا   أن   أْشَهد   َم  ول   حم   اهلل  فرستاده حممد که میدهم گوایه:  اهللِ  َرس 
  است تعایل و سبحانه  

الةِ  ىلَعَ  َِح    نماز یسو به دیبشتاب:   الص 

 ایبیاکم و یرستاگر یسو به دیبشتاب:    الَفالِح  ىلَعَ  َِح  

 است بزرگرت وََجل   َعز   اهلل:  أْكرَب   اهلل  

 پرستش شایسته و زساوار(  یچزي یا کیس)  هیچ:  اهلل   إال   إهَلَ  الَ  
 وََجل   َعز   اهلل جز نیست

 آذان دنیشن  هنگام دعا

  گفنت وقت در مگر کند تكرار شنونده میگوید، مؤذن که را چـه هر
الةِ،  ىلَعَ  َِح  »  : بگوید جواب در «الَفالَِح  ىلَعَ  َوَِح   الص 

ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ »   ( ابلخاري) «بِاهللِ  إال    ق و 
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  اذان از بعد یدعا

م   ْعَوةِ  َهِذهِ  َرب   الل ه  ِة، ادل  ِ  اتل ام  الَة دا   آتِ  الَقائَِمِة، وَالص  َم   حم 
ْودا    َمَقاما   َواْبَعْثه   َوالَْفِضْیلََة، الْوَِسْیلَةَ  ِيْ  حَمْم   َوَعْدتَه   اذل 

ْلِف   الَ  إِن َك ]     [الِْمْیَعادَ  ُت 

 اهلل صىل  حممد به شونده، پا بر نماز و اکمل نداى این  صاحب! الیه 
 و بفرما، عنایت لتیفض و «بهشت در واال مقایم»  لهیوس   وسلم علیه

 فرموده را آن ۀوعد کهیمقام بده، قرار  شایسته و حممود مقام در را او
  (. ابلخاري و الرتمذي سنن   )   کینینم خود وعده خالف  تو همانا] یا

 فاتحه از قبل و تحریمه تكبیر از بعد یهادعا

ْبَحانََك  م   س  َك، َوَتَباَركَ  َوِِبَْمِدَك، الل ه    اْسم 

َك، َوَتَعایَل   َغرْی كَ  إهَِلَ   َوالَ  َجدُّ

 و است  برکت با نامت و توست، آنِ  از محد و مزنیه، و پاك! اهلا بار 
 وجود تو جبز  «ِبق» معبودى هیچ و باالست بسیار تو شکوه و قدرت
 (  الرتمذي)   .ندارد
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م    الَْمرْشِقِ  َبنْیَ  بَاَعْدَت  َکَما َخَطایَايَ  َواَبنْیَ  بَیِْنْ  بَاِعدْ  الل ه 
م   وَالَْمْغرِِب،  اثل ْوب   ي َنیق   َکَما َخَطایَايَ  ِمنْ   َنِقِنْ  الل ه 

ْبَیض  
َ
نَِس، ِمنَ  األ م   ادل   بِاثل لْجِ   َخَطایَايَ  ِمنْ  اْغِسلِْنْ  الل ه 

 (مسلم و ابلخاري)   وَالْرَبَدِ  وَالَْماِء

 مغرب و مرشق  بنی کهفاصله   همانند من خطاهاى و من بنی! الیه 
 بلاس همانند ساز  پاك خطاهایم از مرا و بیانداز، فاصلهه  انداخت

  بشوى خی و آب و برف با مرا خطاهاى ! الیه شود، یم پاك آلودیگ از که سفیدى

ْهت   ِيْ  وَْجيِهَ  وَج  َموَاتِ  َفَطرَ  لَِّل  ْرَض  الس 
َ
نَا َوَما َحنِْیفا   وَاأل

َ
 أ

، ِمنَ  رْشِکنِْیَ ، إِن    الْم  ، َوحَمَْیاَي، َون ْسِِكْ، َصالَِتْ  هللِ ُِ َوَمَماِتْ
، َرِب  ِمْرت    َوابَِذلَِك  هَل   رَشِْیَك  الَ  الَْعالَِمنْیَ

 
نَا أ

َ
 مِنَ  وَأ

ْسلِِمنْیَ  م  . الْم  نَْت  الل ه 
َ
نَْت، إاِل   إهَِلَ  الَ  الَْملِك   أ

َ
نَْت  أ

َ
نَا َرِبْ  أ

َ
 وَأ

َك،  ن ْوِبْ  ِلْ  فَاْغِفرْ  بَِذنِْبْ  وَاْعرَتَْفت   َنْفِسْ  َظلَْمت   َعْبد   ذ 
ن ْوَب   َيْغِفر   الَ  إِن ه   مَجِْیعا   نَْت  إاِل   اذلُّ

َ
ْحَسنِ ُِ  َواْهِديِنْ . أ

َ
ْخالَقِ  أل

َ
 األ

ْحَسنَِهاُِ  َيْهِديْ  الَ 
َ
نَْت، إاِل   أل

َ
 َعِنْ  یرَْصِف   الَ  َسِیَئَها، َعِنْ  َواِْصِْف   أ

نَْت، َُُّإاِل َسیَِئَها
َ
َرْی    َوَسْعَدیَْك، بَل ْیَك  أ ُّه   َواخلْ ُّ  بَِیَدیَْك، لک   لَیَْس  وَالرش 

نَا إیَِلَْك،
َ
ْسَتْغِفر كَ   َوَتَعایَلَْت، ْکَت َتَبارَ  َوإیَِلَْك، بَِك  أ

َ
ت ْوب   أ

َ
 إیَِلَْك  َوأ

  را زمنی  و ها آسمان که ام   کرده متوجه ذایت سوى به را  خود یرو من
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ام    آمده حق سوى  به و شده گردان روى باطل از من که حایل در آفرید
 پرورداگر   و خالق آنِ  از مرگم  و زندیگ عبادت نماز نیستم، مرشاکن از و

 از من و کنم چننی که یافتم  دستور ندارد، رشیكی که است جهانیان
 وجود «ِبق» معبودى تو جبز پادشاه، توىئ !  الیه . باشم يم فرمانربداران

 کردم ظلم خود برو  هستم تو ه  بند من و هسیت  من پرورداگر تو. ندارد
 کیس تو جبز همانا ببخشاى را گناهانمهمه   نمودم،  اعرتاف گناهم به و

 ها خصلت و اخالق نیکوترین به مرا!  الیه   .نمیآمرزد  را گناهنم

. کند هدایت آنها بسوى مرا که نیست کیس تو جبز  همانا فرما، ییرهنما
 که نیست کیس تو جبز زیرا بگردان دور من از را بد هاى خصلت ! الیه 
 اطاعتت  براى و حارض باراگهت در من. بگرداند دور من از را ها آن 

 رایه تو سوى  به بدى  توست اختیار در نیىك و خری هرگونه  ام  آماده
 با بسیار تو ام،  متوجه  تو به و موجودم تو لطف به من! الیه. نیست

  میکنم توابه باراگهت در و  میخواهم آمرزش تو از هسیت برتر و برکت
 (مسلم)

م   َْمد   لََك  الل ه  نَْت  احلْ
َ
َموَاتِ  ن ْور   أ ْرِض  الس 

َ
، َوَمنْ  وَاأل  فِْیِهن 

َْمد   َولََك  نَْت  احلْ
َ
َموَاتِ  َقِیم    أ ْرِض  الس 

َ
، َوَمنْ  وَاأل  َولََك ] فِْیِهن 

َْمد   نَْت  احلْ
َ
َموَاتِ  َربُّ  أ ْرِض   الس 

َ
 َولََك [ ]فِْیِهن   َوَمنْ  وَاأل

َْمد   لْك   لََك  احلْ َموَاتِ  م  ْرِض  الس 
َ
 َولََك [ ]ِهن  فِیْ   َوَمنْ  وَاأل

َْمد   نَْت  احلْ
َ
لِك   أ َموَاتِ  م  ْرِض  الس 

َ
َْمد   َولََك [ ]وَاأل نَْت  احلْ

َ
 أ
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َقُّ  كَ   احلْ ، َوَوْعد  َقُّ َقُّ  َوقَْول َك  احلْ ، َولَِقاؤ كَ  احلْ َقُّ َن ة   احلْ
ْ

 وَاجل
، وَانل ار   َحقر  ،  وَانل بِیُّْونَ  َحقر د   َحقر َم  اَعة   َحقر  ص َوحم   وَالس 
م  [ ]َحقر  ، لََك  الل ه  ْسلَْمت 

َ
ْت   َوَعلَْیَك  أ ، َوابَِك   تََولک   آَمْنت 

َُ، َوإیَِلَْك  َنْبت 
َ
، َوابَِك  أ ، َوإیَِلَْك  َخاَصْمت   ِلْ  فَاْغِفرْ  َحاَکْمت 

،  َما ْمت  ، َوَما قَد  ْرت  خ 
َ
، َوَما أ ْرت  رْسَ

َ
ْعلَْنت   َوَما أ

َ
نَْت [ ]أ

َ
 أ

، َقِدم  نَْت  الْم 
َ
َؤِخر   وَأ نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ   الْم 

َ
 (مسلم و ابلخاري)  [أ

 بنی ما در که  آچنه و زمنی و ها آسمان نور تو است تو آنِ  از محد! الیه 
 آچنه و زمیین و ها آسمان  رسپرست تو است تو آنِ  از محد. هسیت آنهاست

 پرورداگر   و خالق تو است،  تو آنِ  از محد و. ]آنهاست بنی در که
 تو آنِ  از محد و[. ]هسیت  آنهاست بنی در که آچنه و زمنی و ها آسمان
  حّق  تو[ ]توست آنِ  از محد و[. ]هسیت  زمنی و ها آسمان پادشاه تو است

 علیه اهلل صىل  حممد پیامربان، آتش، بهشت،  لقاء، گفتار، وعده ،هسیت 
 تو بر و هستم تو تسلیم من !الیه ]  [ هستند حّق  قیامت روز و وسلم،

 دشمین تو خباطر و برگشتم تو سوى به  آوردم  ایمان تو به و نمودم تولّك 
 و ابتدا در که را  ببخشاى گناهان و است تو آنِ  از حاکمیت  و ورزیدم

 آشاکر که را آچنه و  ام  نموده پنهان که را آچنه و   ام داده اجنام آخر
   است  تو بدست تأخری و تقدیم ، ام  ساخته
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 رکوِ هنگام در اذکار

ْبَحانَ   (مرات ثالث) الَْعِظْیمِ  َرِبَ  س 

 ( الرتمذي)  [.رکوع هناگم بار سه] ،(است مزنّه و پاك بزرگم پرورداگر) 

ْبَحانََك  م   س  م   َوِِبَْمِدكَ  َراب َنا الل ه   اْغِفْرِِلْ  الل ه 

 مرا الیه،  نمایم، یم ستایش را تو خاص الیه  مزّنیه، و پاك تو! الیه 
  (  .ابلخاري) ببخشاى

 ، بُّوح  ، س  ْوس  ْوِح  الَْمالَئَِكةِ  َربُّ  ق دُّ       وَالر 

  (.وأبوداود  مسلم) روح  و فرشتاگن پرورداگر  است مزنّه و پاك بسیار

ْبَحانَ  ْوِت، ِذيْ  س  َرَب  ْوِت، اجلْ  وَالَْعَظَمةِ  وَالِْکرْبِیَاءِ، وَالَْملَک 

  است عظمت  و بزریگ فرمانروایی، قدرت، مالك که پرورداگرى است پاك
  (.والنسايئ أبوداود) 

م   ، لََك  الل ه  ، َوابَِك  َرَکْعت  ْسلَْمت   َولََك  آَمْنت 
َ
 لََك  َخَشعَ  أ

، َواَبرَصِْي، َسْمِعْ   ِِّخْ ، َوم  ، وََعْظيِمْ  َقَديِمْ  بِهِ  اْسَتَقل   َوَما َوَعَصِبْ

 گوش،. شدم تسلیم  تو به و آوردم ایمان تو به کردم رکوع تو براى! الیه 
 و خشوع تو براى بدنم  اعضاى تمام و رگم و ىپ استخوان، مخ، چشم،

  (. مسلم) نمودند فروتین
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 ركوِ از برخاستن هنگام در اذکار

 مَحَِده   لَِمنْ  اهلل   َسِمعَ 

  را او که را کیس ستایش کرد قبول و شنید تعایل و سبحانه   اهلل

 (ابلخاري)  نمود ستایش

، َولََك  َراب َنا َْمد  َباَراک   َطِیبا   َکثرِْیا   مَحْدا   احلْ  فِْیهِ  م 

 (ابلخاري)   است  تو آنِ  از مبارك و خوب زیاد هاى ستایش و محد! الیه 

 سجده هنگام در اذکار

ْبَحانَ  ىلْعَ  َرِبَ  س 
َ
 (الرتمذي)   األ

 [    سجده هناگم مرتبه سه]  من برتر و بزرگ پرورداگر است مزنّه

ْبَحانََك  م   س  م   َوِِبَْمِدكَ  َراب َنا الل ه   (مسلم)   ِلْ  اْغِفرْ  الل ه 

 مغفرت طلب  تو از! الیه. نمایم يم ستایش را تو و مزّنیه و پاك تو! الیه
     کنم یم

، بُّْوح  ، س  وس  ْوِح  الَْمالَئَِكةِ  َربُّ  ق دُّ  وَالرُّ

 (مسلم) جربائیل و فرشتاگن پرورداگر است مزنّه و پاك 
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ْبَحانَ   ْوِت، ِذيْ  س  َرَب  ْوِت، اجلْ  وَالَْعَظَمةِ  وَالِْکرْبِیَاءِ، وَالَْملَک 

  است عظمت  و بزریگ فرمانروایی، قدرت، مالك که پرورداگرى است پاك

م   ، لََك  الل ه  ، َوابَِك  َسَجْدت  ، َولََك  آَمْنت  ْسلَْمت 
َ
 َسَجدَ  أ

ِيْ   وَْجيِهْ  ، لَِّل  رَه   َخلََقه   َتَباَركَ  َواَبرَصَه ، َسْمَعه   َوَشق   َوَصو 
ْحَسن   اهلل  

َ
َالِِقنْیَ  أ

ْ
 اخل

 تو فرمان  مقابل در و آوردم ایمان تو به و کردم سجده تو براى!  الیه
 صورت و نمود  خلق را آن که پرورداگرى براى ام  یرو شدم تسلیم
 سجده داد قرار آن در بینایئ  و شنوایی عضو و آفرید، زیبا را آن و خبشید

 (مسلم)  است سازنداگن بهرتین  که پرورداگرى است برکت با. کرد

م   ، َذنِْبْ  اْغِفْرِِلْ  الل ه  ، ِدق ه   لک  ه  هَل   وَِجل ه  و 
َ
 َوَعالَنِیََته   َوآِخرَه   وَأ

 َورِس ه   

 و آشاکر آخر،  و اول بزرگ، و کوچك از اعم مرا، گناهان همه   !الیه
 (مسلم)  ببخشاى نهان،

 سجده دو بین نشستن یهادعا

 ِلْ  اْغِفرْ  َرِب  ِلْ  اْغِفرْ  َرِب 

 (أبوداود)   ببخش مرا ببخش، مرا! الیه
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م   ِنْ  ، َواْهِديِنْ  ، وَارمَْحِْنْ  ِلْ  اْغِفرْ  الل ه  ْ ، ، وَاْجرب   واََعفِِنْ
 وَاْرَفْعِنْ   ، وَاْرز ْقِنْ 

 مرا هاى  کوتایه  كن، هدایت مرا كن، رحم من به و ببخش مرا! الیه
  گردان رفیع را مقامم  و كن، عطا رزق و اعفیت من به و كن، جربان

 دوم رکعت هنگام در تشهد

لََوات   هللِ،ُِ اتل ِحی ات    ، وَالص  ِیَبات  الَم   وَالط  يَُّها َعلَْیَك  الس 
َ
 أ

، اهللِ   َورمَْحَة   انل ِبُّ  الَم   َواَبَراکَت ه   اهللِ  ِعَبادِ  َوىلَعَ  َعلَْیَنا الس 
، احِلنِْیَ ْشَهد   الص 

َ
نْ  أ

َ
، إاِل   إهَِلَ  الَ  أ ْشَهد    اهلل 

َ
ن   وَأ

َ
دا   أ َم  ه   حم   َعْبد 

ْوهل     َوَرس 

 و سالم  ، است وََجل   َعز   اهلل خمصوص پاىك و برکت و رمحت فرمانروایئ،
 و ما بر سالم پیامرب، اى باد تو بر تعایل و سبحانه   اهلل براکت و رمحت

 بر معبودى هیچ که میدهم گوایه من ، وََجل   َعز   اهلل صالح بنداگن لکّیه 
 و بنده وسلم علیه اهلل صىل حممد و ندارد وجود وََجل   َعز   اهلل جبز  حق

 (مسلم و ابلخاري) اوست رسول
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 تشهد از بعد ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول بر درود

م   د   ىلَعَ  َصِل  الل ه  َم  ، آلِ  َوىلَعَ  حم  د  َم   ىلَعَ  َصل ْیَت  َکَما حم 
، مَحِْید   إِن َك  إِبْرَاِهْیَم، آلِ  َوىلَع   إِبْرَاِهْیمَ  ْید    جَمِ

م   د   ىلَعَ  بَارِكْ  الل ه  َم  ، آلِ  َوىلَعَ  حم  د  َم   ىلَعَ  بَاَرْکَت   َکَما حم 
ْید   مَحِْید   إِن َك  إِبْرَاِهْیَم، آلِ  َوىلَعَ  إِبْرَاِهْیمَ   (ابلخاري) جَمِ

 همچنان بفرست درود حممد آل و وسلم علیه اهلل صىل حممد بر!  الیه 
 فرستادى، درود السالم علیه ابراهیم آل و  السالم علیه ابراهیم بر  که

   هسیت باعظمت  و ستوده تو همانا

 وسلم علیه اهلل صىل حممد  آل و وسلم علیه اهلل صىل حممد بر! الیه 
 ابراهیم آل و ؛ السالم علیه ابراهیم بر  بر که همچنان  فرما نازل برکت
   هسیت باعظمت و ستوده  تو همانا کردى، نازل برکت السالم علیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهلل َعز  وََجل   و فرشتاگنش بر )روان پاک( این پیامرب صلوات و درود 
اید، بر او درود بفرستید و با  ایمان آوردهفرستند؛ ای کساین که   یم

 تعظیم و جالل بر او سالم گویید و تسلیم )فرمان او( شوید
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م   د   ىلَعَ  َصِل  الل ه  َم  ْزوَاِجهِ  َوىلَعَ  حم 
َ
 ىلَعَ  َصل ْیَت  َکَما َوذ ِری تِهِ  أ

د   ىلَعَ  َواَبارِكْ  إِبْرَاِهْیَم،  آلِ  َم  ْزوَاِجهِ  َوىلَعَ  حم 
َ
 َکَما َوذ ِری تِِه، أ

ْید   مَحِْید   إِن َك  إِبْرَاِهْیَم،  آلِ  ىلَعَ  بَاَرْکَت   جَمِ

 درود فرزندانش و همرسان و وسلم علیه اهلل صىل حممد بر! الیه 
  .فرستادى درود  السالم علیه ابراهیم بر که همچنان  فرستب

 نازل برکت فرزندانش  و همرسان و وسلم علیه اهلل صىل حممد بر! الیه
 فرمودى، نازل  برکت  السالم علیه  ابراهیم آل بر که همچنان گردان
 (مسلم و ابلخاري)  هسیت باعظمت و ستوده تو همانا

 سالم از قبل و آخر تشهد از بعد یهادعا

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
 َجَهن َم، َعَذاِب  َوِمنْ  الَْقرْبِ، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ

الِ  الَْمِسْیحِ  فِْتَنةِ  َوِمنْ  وَالَْمَماِت،  الَْمْحَیا فِْتَنةِ  َوِمنْ  ج   ادل 

 ى فتنه و مرگ  و زندیگ ى فتنه دوزخ، عذاب و قرب عذاب از! الیه 
 (مسلم و ابلخاري)  برم یم پناه تو به دّجال مسیح

م   ِعِنْ  الل ه 
َ
ْکرَِك، ِذْکرَِك، ىلَعَ  أ ْسنِ  َوش   ِعَباَدتَِك  وَح 

 روش، بهرتین  به و گویم سپاس و کنم یاد را تو تا بده توفیق من به! الیه 
 (.  ابوداود سنن )  نمایم بندیگ
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م   لْما   َنْفِسْ  َظلَْمت   إيِِنْ  الل ه  ن ْوَب  َيْغِفر   َوالَ  َکثرِْیا ، ظ  نَْت، إاِل   اذلُّ
َ
 أ

نَْت  إِن َك  َوارمَْحِْنْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِلْ  فَاْغِفرْ  
َ
ْور   أ  الر ِحْیم   اْلَغف 

 دیگر  کیس تو از غری همانا کردم ظلم بسیار خود نفس بر من! الیه 

 و بده، قرار  آمرزش مورد مرا خود جانب از پس خبشد، نیم مرا گناهان
 (ابلخاري) هسیت مهرابان و خبشنده تو همانا كن، رحم من بر

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
ْوذ   الَْقرْبِ، َعَذاِب  مِنْ  بَِك  أ ع 

َ
 فِْتَنةِ  ِمنْ  بَِك  وَأ

َجاِل،  الَْمِسْیحِ  ْوذ   ادل  ع 
َ
 وَالَْمَماِت، الَْمْحَیا فِْتَنةِ  ِمنْ  بَِك  وَأ

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
ثَمِ  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
 والَمْغرَمِ   الَمأ

 به مرگ و زندیگ  فتنه   و دّجال، مسیح فتنه   از و قرب، عذاب از من! الیه 
 (مسلم)  آورم یم پناه  تو به زیان، و گناه از من! الیه . برم یم پناه تو

م   ، َما ِلْ  اْغِفرْ  الل ه  ْمت  ، َوَما قَد  ْرت  خ 
َ
، َوَما أ ْرت  رْسَ

َ
 َوَما أ

 ، ْعلَْنت 
َ
، َوَما أ ْفت  رْسَ

َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَم   أ

َ
، بِهِ  أ نَْت  ِمِنْ

َ
َقِدم   أ  الْم 

نَْت 
َ
ِخر   وَأ

َ
أ نَْت  إاِل    إهَِلَ  الَ  الْم 

َ
 أ

 مرا آشاکر  و خمیف گناهان! الیه. ببخشاى مرا بعدى و قبىل گناهان!الیه 
 ببخش، داین یم  بهرت من از تو که را آچنه و مرا هاى روى زیاده و بیامرز
 (مسلم)   نیست «ِبق»   معبودى تو جبز توىئ، کننده تأخری و تقدیم همانا
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م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َن ةَ  أ

ْ
ْوذ   اجل ع 

َ
 انل ارِ  ِمنَ  بَِك  وَأ

 (  ابوداود  )   برم یم پناه تو به آتش از و بهشتم، خواهان تو از من! الیه 

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
ْوذ   ابْل ْخِل، مِنَ  بَِك  أ ع 

َ
، ِمنَ  بَِك  وَأ  اجلْ ْْبِ

ْوذ   ع 
َ
نْ  ِمنْ  بَِك   وَأ

َ
َرد   أ

 
ْرَذَُُِلِ  إیَِل  أ

َ
ْمِر، أ ْوذ   الع  ع 

َ
 فِْتَنةِ  ِمنْ  بَِك  وَأ

ْنَیا  الَْقرْبِ  َوَعَذاِب  ادلُّ

 پریى، علّت  به اینکه از و برم، یم پناه تو به ب ْزدیل و خبل از من! الیه 
 و دنیا سخت هاى آزمایش  از و برم، یم پناه تو به شوم، درمانده و سست
 (ابلخاري)  برم یم پناه تو به قرب عذاب

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ن َك  اهلل   یَا أ

َ
َحد   الْوَاِحد   بِأ

َ
َمد   األ ِْي  الص   اذل 

نْ  َولَمْ  ی ْودَلْ  َولَمْ   یدَِلْ  لَمْ  ْفوا   هَل   یَك  ، ک  َحد 
َ
نْ  أ

َ
 ِلْ  َتْغِفرَ  أ

ن ْوِبْ  نَْت  إِن َك  ذ 
َ
ْور   أ  الر ِحْیم   الَْغف 

 هسیت نیاز یب  و ندارى رشیكی و اى یاگنه تو اینکه به توّسل با من! الیه 
 تو از ندارى  خود بر همتایی هیچ و اى شده زاده نه و اى زاده نه که

 هسیت مهرابان و آمرزاگر  تو که همانا بیامرزى، مرا گناهان تا خواهانم
  (النسايئ صحیح)
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م   َلْقِ  ىلَعَ  َوق ْدَرتَِك  الَغْیَب، بِِعلِْمَك  الل ه  ْحیِِنْ  اخلْ
َ
 َما أ

ََیاةَ  َعلِْمَت 
ْ
، َخرْیا   احل ، َخرْیا   الَْوفَاةَ  َعلِْمَت  إَِذا َوتََوف ِنْ   ِلْ  ِلْ

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َهاَدةِ،  الَْغْیبِ  ِفْ  َخْشیََتَك  أ ل َك  وَالش 

َ
ْسأ

َ
 وَأ

َِق  لَکَِمةَ  ل َك  وَالَْغَضِب، الِرَضا ِف  احلْ
َ
ْسأ

َ
 الِْغیَن   ِف  الَْقْصدَ  وَأ

ل َك  وَالَْفْقِر،
َ
ْسأ

َ
، الَ  نَِعْیما   وَأ ل َك  َيْنَفد 

َ
ْسأ

َ
ةَ  وَأ  الَ  َعنْی   ق ر 

، ل َك  َتْنَقِطع 
 
ْسأ

َ
ل َك  الَْقَضاِء، َبْعدَ  الِرَضا  وَأ

َ
ْسأ

َ
 الَْعیِْش  بَْردَ  وَأ

ل َك  الَْمْوِت، َبْعدَ 
َ
ْسأ

َ
ةَ  وَأ ْوَق  وَْجِهَك   إیَِل  انل َظرِ  ذَل   إیَِل  وَالش 

ة   رَض اءَ  َغرْیِ  ِفْ  لَِقائَِك  ، فِْتَنة   َوالَ  َمرِض  ة 
ِضل  م   م   َزِیَنا الل ه 

َداة   وَاْجَعلَْنا اإِلْيَمانِ  بِِزْیَنةِ   ْهَتِدْينَ  ه   م 

 که نگهدار  زنده مرا زماین تا آفرینش بر قدرتت و غیبت علم به! الیه 
. داین يم نفعم به را  مردنم که زماین بمریان مرا و باشد، خوب برایم زندیگ
لکمه   «گفنت. »میطلبم آشاکر  و نهان در را تو از ترس و خشوع من! الیه
 فقر و ثروت در را روى میانه. خواهم يم  تو از غضب و شادى در را حق

 و نگردد قطع که را چشیم نور و نشود نابود که را  نعمیت. خواستارم
 و ات چهره ناگه ذّلت و مرگ از بعد زندیگ راحیت و قضا  از بعد را رضا
 یا  سخت مصیبیت گرفتار اینکه بدون. خواستارم را تا لقاء به  شوق
 ما و خبش  زینت ایمان زیبایی با را ما! پرورداگرا. شوم کننده گمراهفتنه  

 (النسايئ صحیح) بده  قرار یافتاگن هدایت و دهنداگن هدایت زمره   از را
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م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ن   أ

َ
َْمد   لََك  بِأ نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ  احلْ

َ
 الَ  وَْحَدكَ  أ

، لََك، رَشِْیَك   َموَاتِ  بَِدْيعَ  یَا الَْمن ان  ْرِض  الس 
َ
 َذا یَا وَاأل

، یَا  َِحُّ  یَا َواإِلْکَراِم، اجَلالَلِ  ل َك  إيِِنْ  َقیُّْوم 
َ
ْسأ

َ
َن ةَ  أ

ْ
ْوذ   اجل ع 

َ
 وَأ

 (ماجه ابن صحیح)  انل ارِ  ِمنَ  بَِك 

 هیچ   توست،  آنِ  از فقط محد که چرا خواهم يم تو از فقط من! الیه 

! مّنان یا ندارى رشیك  و یكتایی و ندارد، وجود «ِبق» تو جبز معبودى
 اى! بزریگ و عظمت صاحب  اى! زمنی و ها آسمان ه  آورند بوجود اى

  میربم پناه تو به آتش از و خواهانم  تو از را بهشت من! پایدار ى زنده

م   ل َك  إيِّنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
يِنْ  أ

َ
ْشَهد   بِأ

َ
ن َك  أ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت، إاِل   إهَِلَ  الَ  اهلل   أ

َ
 أ

َحد  
َ
َمد   األ ِيْ   الص  نْ  َولَمْ  ی ْودَلْ  َولَمْ  یدَِلْ  لَمْ  اذل  ْفوا   هَل   یَك  َحد   ک 

َ
 أ

 که دهم يم شهادت  که چرا خواهم، يم «را احتیاجاتم» تو از تنها من! الیه 
 یب و یكتا آن تو ندارد، وجود  «ِبق» تو جبز معبودى هیچ و هسیت اهلل تو
 ندارد همتایی و است، شده زائیده  نه و است، زاده نه که هسیت نیازى 

  (.الرتمذي و  ابوداود سنن )  
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  قنوت یهادعا

م    إیَِلَْك  َوَنت وب   َونَْسَتْغِفر كَ  َونَْسَتْهِدیَك، نَْسَتِعین َك  إِن ا الل ه 
ّه   اخلَرْیَ  َعلَْیَك  َون ثِْن  ، َعلَْیَك  َوَنَتَولك    ، بَِك  َون ؤِمن    ، لک 

ر كَ   ر كَ  َوال نَْشک  ر كَ  َمنْ  َوَنرْت ك   َوخَنْلَع   ، نَْكف  م   ، َيْفج   الل ه 
د   ن َصِل  َولََك  ، َنْعب د   إِی اكَ   ، َوحَنِْفد   نَْسىَع  َوإیَِلَك  ، َونَْسج 

و  ارِ  اجِلد   َعَذابََك  إِن   ، َعَذابََك  َوخَنْیَش  ، رمَْحََتَك  نَرْج  ف  لِْحق   بِالک    .م 

 یم خبشش تو از و میخواهیم تیهدا   تو از و طلبیم یم کمک تو از! الیه 
 میکنیم ستایش ترا و میکنیم تولك تو بر  و آوریم یم ایمان تو بر و طلبیم
 و نمیکنیم یشکر نا ترا و میکنیم یشکرگزار تو از و خری بذکر

 خاص!الیه .میشویم جدا او از و میکنیم رها است تو نافرمان  کسیکه
  میکنیم سجده ترا خاص  و میگزاریم نماز تو یبرا و میکنیم عبادت ترا

 و ایم تو رمحت امیدوار و میورز یم اخالص بتو و میشتاب یم تو یوبسو 
    . رسید خواهد کفار به تو عذاب  که واقعا   ترسیم، یم  تو عذاب از

م   ِ  وَ   اَعَفْیَت، َفْیَمنْ  اَعفَِنا وَ  َهَدیَْت، فِْیَمنْ  اِْهِدنَا الل ه   اتََونل 
َْت، فِیَمنْ  ْعَطْیَت، فِیَما نَلَا َواَبارِكْ  تََویل 

َ
 َما رَش    قَِنا وَ   أ

 َمنْ  یَِذلُّ  الَ  َوإِن ه   َعلَْیَك،  ي ْقیَض  َوال َتْقِض  فَإِن َك  قََضْیَت 
 َوَتَعایَلَْت   َراب َنا َتَباَرْکَت  وَایَلَْت،
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 زمره در و كن هدایت یا داده هدایت که کساین همراه بهمارا ! الیه 

 مورد عنایتند مورد که آنان با و  ده، سالمیت  یا داده اعفیت که آنان 
 از را ما و بفرست  برکت یا داده ما به که آچنه در بده قرار عنایت

 توان کیس و بوده تو دست در تقدیر همانا که نگهدار گزنده تقدیرات 
! الیه  .بیند    نیم پسیت اي داده ییار  را کس هر و ندارد، را تو براي  تقدیر

 (  ابوداود سنن  و ماجه ابن سنن)   واالیی و برکت با تو

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
َعافَاتَِك  َسَخِطَك، ِمنْ  بِرَِضاكَ  أ   ِمنْ  َوابِم 

ْواَبتَِك  ق  ْوذ    ع  ع 
َ
ْحِِصْ  الَ  ِمْنَك، بَِك  وَأ

 
نَْت  َعلَْیَك  َثَناء   أ

َ
  أ

ثْنَْیَت  َکَما
َ
 َنْفِسَك  ىلَعَ  أ

 عفو به عذابت  از! الیه  برم یم پناه تو خشنودى به خشمت از من! الیه 
 آچننان! الیه . برم یم  پناه تو به تو «خشم عذاب» از! الیه  برم یم پناه تو

 آچنناین تو تردید بدون آورم جباى  آنرا توانم نیم است تو ستایش حق که
 (مسلم و   ابوداود سنن)  اى فرموده خود که

 نماز سالم از بعد ذكارا  و  دعا

ْسَتْغِفر  
َ
م   (ثالثا  ) اهللَ  أ نَْت  الل ه 

َ
الَم   أ ، َوِمْنَك  الس  الَم    الس 

َالَلِ  َذا  یَا َتَباَرْکَت   َواإِلْکرَامِ  اجلْ

 از سالمیت  و سالیم تو الیه[ مرتبه سه] کنم يم آمرزش طلب اهلل از 
 (مسلم) بزریگ  و عظمت صاحب اى برکیت، با بسیار تو است تو جانب
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 ثاَلث ا اهلل َ  َوی َكرِب   َوثاَلثنِیَ  ثاَلث ا اهلل َ  َوُيََمُِد   َوثاَلثنِیَ  ثاَلث ا اهلل َ  ی َسِبح  
 وَْحَده   اهلل    إاِل   إهَِلَ  ال: الِْمائَةِ  َتَمامَ  یقول   ثمّ  َوتِْسع وَن، تِْسع   َفْتلَِك   َوثاَلثنَِی،

لْك   هَل    هَل ، رَشِیَك  ال َْمد   َوهَل   الْم  وَ  احلْ ِ  ىلَعَ  َوه  ء   ك   (مسلم)  قَِدیر   ََشْ

 

 و  [مرتبه ۳۳] هلل احلمد  ،  [مرتبه ۳۳]اهلل سبحان

 [مرتبه ۳۳] اکرب اهلل 

 گفنتِ  با سپس. شود یم بار۹۹   مجله

لْك   هَل   هَل ، رَشِیَك  ال وَْحَده   اهلل    إاِل   إهَِلَ  ال) َْمد    َوهَل   الْم   احلْ
وَ  ِ  ىلَعَ  َوه  ء   ك    . کند یم اکمل را( ۱۰۰) عددِ ( قَِدیر   ََشْ

 

 

لْك   هَل   هَل ،  رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  ، َوهَل   الْم  َْمد   احلْ
ِْي  وَ   َوی ِمیت   ُي  ِ  ىلَعَ  َوه  ء   ك   قَِدیْر   ََشْ

 (یالرتمذ) - مَرَّاتٍ عَشْرَ المغرب، بعد وكذلك الفجر بعد 

 از پادشایه ندارد، رشیكی نیست، «ِبق»معبودى دیگر یاگنه، اهلل جبز 
 هر بر او و  مریاند،یم و کندیم زنده اوست، شایسته ستایش اوست، آنِ  

  تواناست چزي

 شود تكرار مغرب، و صبح نماز از پس بار ده 



( شرح  بادعا و نیایش   149   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

ّ  ِف  قاَل  َمنْ  ، ِحنیَ  یَْوم   ك   إاِل   إهِلَ  ال اهلل    َحْسِبَ ): ي ْمِس  وَِحنیَ  ی ْصبح 
وَ  ْت   َعلَْیهِ  ه  وَ  تََولک   تَعایل اهلل    َکَفاه   َمر ات   َسْبعَ ( الَعِظیمِ  الَعْرِش  َربُّ  َوه 
ه   ما نْیا أْمرِ  ِمنْ  أهم   (ابوداود سنن) واآلِخَرةِ  ادلُّ

 اهللصبح و شام هفت بار بخواند  را( اتلوابه سوره ۱۲۹ تیآ) تیآهركس 
ز َّ  ل َّ  عَّ    كفایت ميكند. آخرتش را   و  امور مهم دنيا وَّجَّ

وَ  إاِل   إهَِلَ  الَ  اهلل   َحْسِبَ  ْت   َعلَْیهِ  ه  وَ  تََولک   الَْعْرِش  َربُّ  َوه 
 الَْعِظْیمِ  

 تولّك  تو بر  نیست «ِبق» دیگرى معبود او جبز است اکىف من براى اهلل  
 )اتلوابه سوره ۱۲۹ تیآ ( است بزرگ عرش پرورداگر او و کردم

لْك   هَل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ   َْمد   َوهَل   الْم  وَ  احلْ  َوه 
ِ   ىلَعَ  ء   ك  ، ََشْ م   َقِدیْر  ْعَطْیَت، لَِما َمانِعَ  الَ  الل ه 

َ
ْعِطيَ  َوالَ  أ  م 

َدِ   َذا َيْنَفع   َوالَ  َمَنْعَت، لَِما َدُّ  ِمْنَك  اجلْ  اجلْ

 آنِ  از  پادشایه ندارد رشیكی. ندارد وجود اهلل، جبز «ِبق» معبودى 
!  الیه  است،  توانا چزيى هر بر او و اوست ى شایسته ستایش اوست،

 هیچ کین منع تو  آچنه و نمیگردد آن مانع کس هیچ بـدیه تـو چه آن
 نمیدهد، جنات تو عذاب  از ثروتش را او توانگر. بدهد آنرا تواند نيم کس

 (مسلم و ابلخاري) است  تو آنِ  از ثروت «و شکوه تمایم» و
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، هَل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  ْلك  َْمد   َوهَل   الْم   احلْ
وَ  ِ   ىلَعَ  َوه  ء   ك  ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ . قَِدیْر   ََشْ  إهَِلَ  الَ  بِاهللِ، إاِل   ق و 
، إاِل    اثل َناء   َوهَل   الَْفْضل   َوهَل   انلِْعَمة    هَل   إِی اه ، إاِل   َنْعب د   َوالَ  اهلل 

،ا ََسن  ْلِِصنْیَ  اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  حلْ  َکرِهَ  َولَوْ  ادِلْينَ  هَل   خم 
ْونَ    الْاَکفِر 

 ندارد  رشیكی و اوست یاگنه ندارد، وجود اهلل جبز «ِبق» معبودى 
 توانا چزي هر  بر او و اوست خمصوص ستایش و اوست آنِ  از پادشایه

 اهلل جز به نیىك به  دهنده توفیق و گناهان از بازدارنده نریوى هیچ. است
 را دیگر کیس او جز . نیست «ِبق» او جز معبودى هیچ. ندارد وجود

 خمصوص نیکو ستایش اوست آنِ  از فضل و نعمت نمیکنیم عبادت
 بندیگ را او اخالص با ماهمه   ندارد وجود او جبز حق بر معبودى اوست

 (مسلم)  باشند نداشته  دوست اکفران چند هر میکنیم

ز کرم صىل اهلل عليه وسلم همچنان  ا نقل و قول شده  که اگر کیس   رسول ا
يند  هاى سه  سوره و آيت الکریس را بعد از هر نماز   گانه را که معوذات گو

ز ورود بهشت او نمي نعي ا ند. ما   (.ی)الرتمذ   مگر مردنش شود  بخوا
 اإلخالص سوره 

وَ  ق ْل  ه   ه  َحد   اللـ 
َ
ه   ﴾1﴿ أ َمد   اللـ   ی ودَلْ  َولَمْ  یدَِلْ  لَمْ  ﴾2﴿ الص 

ن َولَمْ  ﴾٣﴿ و ا هل    یَك  ف  َحد   ک 
َ
  ﴾4﴿ أ

  همه که است یپرورداگر   و خالق . است یاگنه و یكتا اهلل بگو
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 او کس هیچ و. نشد زاده  و نزاد( را کیس) .کنند يم او قصد نیازمندان
 نیست همتا را

  الفلق سوره

وذ   ق ْل  ع 
َ
 رَشِّ  َوِمن ﴾2﴿ َخلََق  َما رَشِّ  ِمن ﴾1﴿ الَْفلَقِ  بَِرِبّ  أ

اثَاتِ  رَشِّ  َوِمن ﴾٣﴿ َوقََب  إَِذا اَغِسق   َقدِ  ِف  انل ف   َوِمن ﴾4﴿ الْع 
    ﴾5﴿ َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   رَشِّ 

. است آفریده آچنه تمام رش از. صبح سپیدهء  پرورداگر به برم يم پناه: بگو
 آنها رشّ  از و. شود يم وارد شبانه که هناگيم رشور  موجود هر رش از و

 ورزد يم حسد که هناگيم حسودي هر رشّ  از و. دمند يم  ها گره در که

 انلاس سوره

وذ   ق ْل  ع 
َ
ـىهِ  ﴾2﴿ انل اِس  َملِِك  ﴾1﴿ انل اِس  بَِرِبّ  أ  ﴾٣﴿ انل اِس  إِلَ
َن اِس  الْوَْسوَاِس  رَشِّ  ِمن

ْ
ِي ﴾4﴿ اخل ورِ  ِف  ی وَْسوِس   اذل  د   ص 

ِن ةِ  ِمنَ  ﴾5﴿ انل اِس 
ْ
  ﴾٦﴿ َوانل اِس  اجل

 به. مردم حاكم و مالك به. مردم  پرورداگر و خالق به برم يم پناه: بگو
سینه   درون که. اکر  پنهان گر  وسوسه  رشّ  از. مردم معبود( و اهلل)

  انسان از یا باشد جن از  خواه. میکند وسوسه انسانها
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 الکرىس تیآ

ه   هَ  اَل  اللـ  ـى وَ  إاِل   إِلَ ه   اَل  ۖ   الَْقیُّوم   الَْحُّ  ه  ذ  خ 
ْ
 َواَل  ِسَنة   تَأ

َماوَاتِ  ِف  َما هل    ۖ   نَْوم   ْرِض  ِف  َوَما الس 
َ
ِي َذا َمن ۖ   اأْل  اذل 

یِْدیِهمْ  َبنْیَ  َما َيْعلَم   ۖ   بِإِْذنِهِ  إاِل   ِعنَده   یَْشَفع  
َ
 َوَما أ

مْ  ونَ  َواَل  ۖۖ  َخلَْفه  ِیط  ء   ُي  نْ  بيَِشْ  ۖ   َشاءَ  بَِما إاِل   ِعلِْمهِ  ِمّ
ْرِسیُّه   وَِسعَ  َماوَاتِ  ک  ْرَض  الس 

َ
ه   َواَل  ۖۖ  وَاأْل َما َيئ ود  ه   ۖ   ِحْفظ 

وَ    الَْعِظیم   الَْعِلُّ  َوه 

 قائم  و زنده که ىپرورداگر نیست، وََجل   َعز   اهلل جز «ِبق» معبودى هیچ
 او سنگنی خواب ای و( نىكیپ)  سبك خواب اگه هیچ است خویش ذات به
 که  کیست است زمنی و ها آسمان در آچنه اوست براى نمیگرید، فرا  را

 و «بنداگن»   آنها روى پیش را آچنه کند، شفاعت فرمانش به جز او نزد
 جز آنها است، آاگه  آنان ى آینده و گذشته از و داند يم آنهاست رس پشت

 و ها آسمان او کرىس ندارند،  او علم به احاطه خبواهد او که مقدارى به
 گران او براى زمنی و آسمان نگهدارى  و حفظ و درابرگرفته را زمنی

 )255 هیآ ابلقره سوره  ( است باعظمت  و مرتبه بلند او و نیست

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َتَقب ال   وََعَمال   َطِیبا   َورِْزقا   نَافِعا ، ِعلْما   أ  م 

 خواهم یم  را مقبـول عمل و پاك  روزى سـودمنـد، علم تـو از!  الیه   
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هركس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب این دعا را بخواند هيچ 
 .رساند. )الرتمذي وابن ماجه( ضرر نمي چيزى به او 

ِيْ  اهللِ  ِمْسِب ُّ  الَ  اذل  ء   اْسِمهِ  َمعَ  یرَض  َرِض  ِف  ََشْ
َ
 ِف  َوالَ  اأْل

َماءِ  وَ  الس  ِمْیع   َوه      )َمر ات   ثاَلََث )   الَْعلِْیم    الس 

 گزندى  آسمان، و زمنی در چزي هیچ وى نام با که پرورداگرى نام به 
   است دانا و شنوا او و نمریساند،

د   ِدیْنا ، َوابِاإِلْسالَمِ  َراّبا ، بِاهللِ  َرِضْیت   َحم   نَبِیًّا ملسو هيلع هللا ىلص َوابِم 
ْوال     َوَرس 

  هیعل اهلل صىل حممد پیامربى و اسالم، دین داشنت به و اهلل، رابوابیت به
  (.الرتمذي)  هستم خشنود و راَض  سلّم و

هركس این دعا را سه بار در صبح و سه بار در شب بخواند بر اهلل حق 
 در روز قيامت او را راىض كند. ميشود كه 

ْسَتِغْیث   بِرمََحَتَِك  َقیُّْوم   یَا َِحُّ  یَا
َ
ْصلِحْ  أ

َ
يِنْ  ِل  أ

ْ
 َوالَ  لک  ه   َشأ

   )َمر ات   ثاَلََث )  َعنْی   َطْرفَةَ  َنْفِسْ  إیَِل  تَِكلِْنْ  

   همه   خواهم، يم  کمك تـو از تـو رمحت  وسیله   بـه! بـرجا پا و زنـده اى 
 خود حال به زدن هم به چشم  یك   اندازه   به مرا و بفرما، اصالح را امورم

 (والرتهیب الرتغیب صحیح) مكن رها
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 مسجد از شدن رونیب  هنگام دعا

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
 فَْضلَِك، ِمنْ  أ

 (ماجه ابو و مسلم)   خواستارم  ترا مهراباین و فضل تو از من! الیه 

الَة   اهللِ  ِمْسِب الَم   وَالص  ْولِ  ىلَعَ  وَالس  م   اهللِ  َرس  ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
 أ

م    فَْضلَِك، ِمنْ  ْیَطانِ  ِمنَ  اْعِصْمِنْ  الل ه   .الر ِجْیمِ  الش 

 وسلم، علیه اهلل صىل اهلل رسول بر سالم و درود و وََجل   َعز   اهلل نام به
 شیطان از مرا!  الیه  خواستارم،  ترا مهراباین و فضل تو از من! الیه 

 (ماجه ابو و مسلم)  فرما حفاظت مردود،

 خواب از قبل یدعا

م   نَْت  َنْفِسْ  َخلَْقَت  إِن َك  الل ه 
َ
 َمَمات َها لََك  تََوف اَها، وَأ

ْحَییَْتَها إِنْ  َوحَمَْیاَها،
َ
َمت َها َوإِنْ  فَاْحِفْظَها،  أ

َ
 لََها، فَاْغِفرْ  أ

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
 الَْعافَِیةَ  أ

 زندیگ و مرگ  میگریى، پس دواباره را آن تو و آفریدى مرا جان تو!  الیه 
 و كن حمافظت او از  نگهداشیت اش  زنده اگر! الیه. است تو بدست آن

 اعفیت تو از من! الیه. ده  قرار آمرزش مورد پساندى ریم یم را آن اگر
 (مسلم)  میخواهم
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زیر خواست بخوابد، دست راستش را  زماىن كه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  مي
  داد و این دعا را سه بار ميخواند:  اش قرار مي گونه 

م      )َمر ات   ثاَلََث )  ِعَباَدكَ  َتْبَعث   یَْومَ  َعَذابََك  قِِنْ  الل ه 

  ده جنادت  عذابت از مرا میکین حرش را بنداگنت که روزى!  الیه 

  (.الرتمذي)  [.شود یم خوانده مرتبه سه]

م   بِاْسِمَك  ْوت   الل ه  م 
َ
ْحَیا أ

َ
 وَأ

 بیدار] شوم یم  زنده تـو نـام با و[ خوابم یم] مریم یم تـو نـام با! الیه   
  ( مسلم)  [(.شوم یم

 خواب هنگام در پریشاني و هراس دفع یدعا

ْوذ   ع 
َ
اتِ  اهللِ  بَِكلَِماتِ  أ  َورَشِ  َوِعَقابِِه، َغَضبِهِ  مِنْ  اتل ام 

َیاِطنْیِ  َهَمزَاتِ   َوِمنْ  ِعَباِدهِ، نْ  الش 
َ
ْونِ  وَأ  َُيْرِض 

 و و بنداگنش  بدى و او، جمازات و خشم از الیه اکمل لکمات  وسیله   به
 پناه  وََجل   َعز   اهلل به بیایند من نزد آنها اینکه از و شیاطنی هاى  سوسه

 (.  ابوداود سنن )  برم یم
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 بد خواب دیدن از بعد یدعا

ْیَطانِ َُ ِمن بِاهللِ  یَْسَتِعیذ        )َمر ات   ثاَلََث ) رَأى َما رَشِ  َوِمنْ  الش 
 (مسلم) برد پناه اهلل به است دیده که آچنه رش از و شیطان از بار سه

  یخواب یب عالج یدعا

م   وم   اَغَرتِ  الل ه  تِ  انلُّج 
َ
ی ون   وَهَدأ نَْت  الْع 

َ
 َِحُّ  یَا َقیُّوم   َِحر  وَأ

نِمْ  َقیُّوم   یَا
َ
 (طرباين کبری معجم)   َعْیِن  أ

 خبود و زنده یيتو و گرفتند آرام ها چشم و شدند اغئب ها ستاره! الیه 
 برب خواب به را میها چشم  ندهیپا خبودزنده   یا  نده،یپا 

 شهر به ورود هنگام ذکر و  دعا  

م   َمَواِت  َرب   الل ه  ْبعِ  الس  ْظلَْلَن، َوَما الس 
َ
َرِضنْیَ  َوَرب   أ

َ
ْبعِ  اأْل  َوَما  الس 

ْقلَْلَن،
َ
ْضلَلَْن، َوَما الَشَیاِطنْیِ  َوَرب   أ

َ
 َذَرْینَ  َوَما الِریَاِح  َوَرب   أ

ل َك 
َ
ْسأ

َ
ْهلَِها، وََخرْیَ  اْلَقْریَةِ  َهِذهِ  َخرْیَ   أ

َ
ْوذ   فِْیَها، َما وََخرْیَ  أ ع 

َ
  بَِك  وَأ

َها، ِمنْ  ْهلَِها،  َورَشِ  رَشِ
َ
 فِْیَها َما َورَشِ  أ

 اى  دارد، قرار آنها زیر آچنه و آسمان هفت   پرورداگر و خالق اى! الیه 
 اى  و دارد قرار آنها روى بر آچنه و اگنه هفت هاى زمنی  پرورداگر و خالق

 و خالق اى و اند  کرده گمراه ها آن که آچنه و شیطانها پرورداگرِ 
 این خری  تو از من میآورند، در حرکت به آنها که آچنه و بادها  پرورداگر
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 آن بدى از و ، خواهانم را هست آن در آچنه خری و ساکنان خری و آبادى
 (النسايئ)  برم يم پناه تو به دارد  قرار آن در آچنه بدى و آن ساکنان بدى و

لْك   هَل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  ، َوهَل   الْم  َْمد    احلْ

ِْيْ  وَ  َوی ِمْیت   ُي  ، الَ  َِحر  َوه  ْوت  ِ   َيم  ، بِیَِده رَْی 
ْ
ِ  ىلَعَ  وَه وَ  اخل  ك 

ء    قَِدیْر   ََشْ

 آن از پادشایه  و است   رشیک    بدون و واحد او نیست معبودي  اهلل جبز 
 زنده     او و اندریمیم و گرداندیم زنده راست، او شیستا و محد  است او

 هازيچ همه بر او و است او دست به ریخ و دریم نیم چیه که است  یابد
  (.  امحد امام مسند و ترمذي سنن )   است توانا 

  شده دهیخر یمتاع بر برکت و ریخ یدعا

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْوذ   َعلَْیهِ  َجَبلَْتَها َما وََخرْیَ  َخرْیََها أ ع 

َ
 بَِك  وَأ

َها ِمنْ   َعلَْیهِ   َجَبلَْتَها َما َورَشِ  رَشِ

 و خواهم،یم یدیآفر آن در که یریخ و را زيچ نیا ریخ تو از من      !الیه 
 (  ابوداود سنن) ربمیم پناه بتو یا دهیآفر آن در که را یرش و آن  رش از
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 طعام شروِ از قبل یدعا 

 و کند،یم آاغز  «اهلل بسم» گفنت با را خود خوردن طعام مسلمان کی
 را داع نیا بود رفته ادشی از خوردن طعام آاغز  در «اهلل بسم» گفنت اگر

 : خبواند

هِلِ  ِفْ  اهللِ  ِمْسِب  و 
َ
ِ  أ  َوآِخرِه

َّ   اهلل بنام   ل  ز َّ وَّجَّ ع مینمایم )سنن ابوداود( عَّ    در اول و آخر طعام شرو

 یِل  اْغِفرْ  الَْمْغِفَرةِ  وَاِسعَ  ایَ  مِ یالر حِ  الر مْحَنِ  اهلل ِ  ِمْسِب

 یا ، است شیگیهم اش مهراباین و اریبس رمحتش که وََجل   َعز   اهلل نام به
 (ابوداود سنن) امرزیب آمرزش،مرا گسرتده

  غذا ختم از بعد یدعا

َْمد   ْسلِمِ  ِمنَ  وََجْعلََنا وََسَقانَا اَْطَعَمَنا یْ اذَْلَ  هلِلِ  احَلْ   نْیَ اْلم 

 دینینوش و خوردین را ما که است وََجل   َعز   اهلل آن از خاص وسپاس محد
   ) الرتمذي   (     داد قرار شیخو مسلمان بنداگن از را ما و است داده

ْطَعَمِنْ َهَذا َوَرَزقَنِْیِه، ِمْن َغرْیِ َحْول  ِمِنْ 
َ
ِْي أ َْمد  هلِلِ اذل   احلْ

ة   ِفرَ  ، َوالَ ق و  مَ  َما هَل   غ   َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقد 

 و است داده طعام مرا کهاست  وََجل   َعز   اهلل آن از خاصمحد وسپاس 
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 ،است نموده ارزاین میبرا من قدرت و قوت  نمودن ِصف بدون را یروز 
 (ابوداود سنن)      ببخشد را اش گذشته گناهان و

  زمزم آب دنینوش وقت یدعا 

م    ِشَفاء   و واِسعا   َحالال   رِزقا   و نافِعا   ِعلما   اَسأل کَ ایِِن  اللّه 
ِ  ِمنْ  ِقم    وَ  داء   ك    .نیَ الّرامِح  اَرَحمَ  ای بِرمَحَتِکَ  ٬ س 

 و درد هر  از اکمل یشفا و فراوان حالل  روزي سودمند، عليم! الیه
  . مهرابانان مهرابانرتین اي   خود رمحت بر  ، بفرما تیعنا مرض

  زبانیم یبرا مهمان یدعا

م   ْطِعمْ  الله 
َ
ْسقِ  أْطَعَمن َمنْ  أ

َ
 ْسَقاين َمنْ  وأ

 مرا که کیس و بده طعام را او است دهیخوران طعام مرا که کیس    !الیه
 (    مسلم  صحیح  ) بنوشان را او است  دهینوشان

م   مْ  باَرِكْ  الل ه  ْم، فِْیماَ  لَه  مْ  َواْغِفرْ  َرَزْقَته  مْ  لَه   وَارمَْحْه 

 و ببخش،  را آنها و ده برکت اى،  داشته ارزاین ایشان به که را آچنه! الیه
  (مسلم)  كن رحم آنها بر
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  افطار هنگام دعا

م   ْمت   لَکَ الل ه  ْفَطْرت   ِرْزقِکَ ىلَعَ  وَ  ص 
َ
ْت   کَ یْ َعلَ  وَ  أ  َتَقب ل ، تََولک 

م أنَت  إن َك  ِمیّن   م  یالَعل ع  یالس 

   نمودم تولك تو بر و کردم افطار تو روزىِ  بر گرفتم،و روزه تو یبرا    !الیه
 (  وابلخاري مسلم صحیح  ) ییدانا شنواى تو همانا! ریبپذ من از  ،

 قدر شب یدعا

م   ور  إِن َك  الل ه  ِبُّ  َکِریم   َعف       .َعِن  فَاْعف   الّعْفوَ  حت 

 مرا پس کین عفو که یدار دوست ٬ یمیکر و ندهیخبشا اریبس تو! الیه 
   .بفرما عفو و ببخش

 حیتراو نماز رکعت چهار انیم وقفه در اذکار
 مقام مورد در )سلم و هیعل اهلل صىل( امربیپ

 رمضان مباک ماه در نفل  یها نماز ومزنلت
 :اند فرموده حیتراو   نماز همچو

مَّ » ا تَّقَّد َّ ابًا ُغِفرَّ لَُّه مَّ انَّ إِیمَّانًا وَّاْحتِسَّ ْن قَّامَّ رَّمَّضَّ مَّ
 را رمضان امیق کهیکس هر( )خارىابل. )«ِمْن ذَّنِْبهِ 

 گناهان آورد، یجبا اخالص و مانیا یرو از
 امام االسالم خیش  .شودیم دهیخبش اش گذشته

 امیق از منظور: »فرمودند هیعل اهلل رمحة نووى
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  «باشدیم حیتراو نماز رمضان

 در و نیراشد خلفاى عهد ودر(  وََسل مَ  َعلَیهِ  اهلل   َصىل  ) پیغمرب عهد در
 در خمصوىص اذاکر  ویا تسبیحات... تابعنی تبع عهد ودر تابعنی عهد
 نماز رشیع نام اصال   بلکه نداشت، وجود تراویح نماز رکعات میان

 علت به مینامند نزي" الرتاویح صالة"   آنرا اما است،" الِقَیامِ  َصالَة  " تراویح
 صورت کوتاه اسرتاحت یا" تروُية"آن رکعات از بعیض میان در اینکه

 توانندیم نیمصل  .است" تراویح"یا" تروُيات" "تروُية" ومجع  میگرفت،
 اهلل، سبحان اهلل، استغفر:  مانند یاذاکر اسرتاحت نیا نیب در

 .کند نماز به رشوع دواباره امام نکهیا تا خبوانند خود با را هلل احلمد

  عرفه روز در دعا

عَّاِء دُعَّاُء یَّْوِم : »فرمودند وسلم هیعل اهلل صىل اکرم رسول فَّةَّ، خرُي الد ُ عَّرَّ
ا قُلُْت  رْيُ مَّ َّنَّاْ وَّالن َِّبي ُونَّ ِمْن قَّْبلِي وَّخَّ  است روزعرفه یداع داع، بهرتین: أ

 :است این  گفتند، من از قبل پیامربان و من که یچزي بهرتین

، هَل   هَل ، رَشِیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَلَ  الَ  لْك  ، َوهَل   الْم  َْمد    احلْ

وَ  ِ  ىلَعَ  َوه  ء    ك       قَِدیر   ََشْ

 کتاب به حج مناسک مخصوص یها دعا مجموعه یبرا
 توسط(     مختصر و آسان وهيش به  ( عمره و  حج یرهنما
 شود مراجعه   یمينس مسعود محمد ريانجن  
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  آن آداب و عطسه یدعا

 نزدش به  کهیکس و «هللِ ُِ احَلْمد  : »دیبگو ندزيم عطسه انسان کهیزمان

 قرار خود رمحت مورد ترا   اهلل «اهلل   یَرمَْح َك : »دیبگو است موجود
 :دیبگو را داع  نیا  جوابش در زننده عطسه  و. دهد

م   »  مْ  َوی ْصلِح   اهلل   َيْهِدیْك   (  ابلخاري ) « بَالَك 

  بگرداند درست را شما حال و کند تیهدا را شما    َجاَلهل     َجل   اهلل 

 وسیله مغفرت یضیمر

  و. شوندیم  مواجه آن با انسانها همه که است مسائىل از ییك یضیمر
 ،الیه مصلحت مانند. دارد یمتعدد مصالح و حکمتها انسان وجود در

 صىل  اکرم رسول حرضت. الیه  شیآزما و ،الیه رمحت گناهان، کفاره
ٍض فَّمَّا  :فرمودند سلّم و  هیعل اهلل َّذًى: مِْن مَّرَّ ا ِمْن ُمْسلٍِم یُِصیبُُه أ اهُ مَّ ِسوَّ

ئَّاتِِه كَّمَّا تَُّحط ُ  ی ِ ُ بِِه سَّ َّ ط َّ اّلل  ا إِّل َّ حَّ قَّهَّ ةُ وَّرَّ رَّ جَّ  (  ابلخاري )   الش َّ

 وََجل   َعز     اهلل رایز[ دیننما شکوه و] دیآ گرفتار یماریب به مسلماین هر
 برد یم  نیب از درخت  یها برگ نتُير مانند را یو گناهان

     :فرمودند گرید یجا در ملسو هيلع هللا ىلص گرایم امربیپ 

م ِ  ّت َّ الْهَّ ٍن، حَّ زَّ قٍَّم، وَّّلَّ حَّ ٍب، وَّّلَّ سَّ ٍب، وَّّلَّ نَّصَّ ا ُیِصيُب الُْمْؤِمنَّ ِمْن وَّصَّ مَّ
م ُُه، إِّل َّ  ئَّاتِهِ  ُیهَّ ی ِ رَّ بِِه ِمْن سَّ  ُكف ِ
  او دتلنیگ باعث که غصة حیت و اندوه و یماریب و درد و خستیگ
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 یو گناهان آن سبب به اهلل گردد اعرض مؤمن انسان  بر هراگه  شود یم 
 گرداندیم پاک را

 خودش یبرا ضیمر شخص یدعا

م   ْذِهبِ  انل اِس  َرب   الل ه 
َ
َس، أ

ْ
نَْت  اْشِف  ابْلَأ

َ
اِف، أ  ال الش 

نَْت  إاِل َشاِفَ 
َ
ا ي َغاِدر   ال ِشَفاء    أ  َسَقم 

 یيتو بده شفا گردان، دور مرا یماریب! مردم پرورداگر و خالق یا    !الیه 
 نگذارد یماریب که ییشفا  ندارد  وجود ۀدهند شفا تو  جبز دهنده شفا

 أجد ما رش من وقدرته اهلل بعزة أعوذ ،)ثالثا( اهلل بسم
  (مرات سبع( وأحاذر

 اهلل به مربم پناه من.  (مرتبه سه)   وََجل   َعز   اهلل نام به کنمیم رشوع
 دارم ترس ای و کنم یم احساس آچنه رش از او قدرت و وتعایل تبارك 

 (  مسلم صحیح  )( مرتبه هفت)

 )ده شفا یماریب نیا از را من! الیه (املرض هذا من اشفن امهلل

 العافیة، ارزقن امهلل بالعافیة، عل من   امهلل اعفن، امهلل

! ده شفا یماریب نیا از را من! الیه   گردان، من بینص را تیاعف !الیه
 كن ارزاین  من به را تیاعف و سالمیت
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َْمد    ِي هلِل ِ  احلْ ا اَعفَايِن  اذل  لَِن  بِهِ  اْبَتاَلكَ  ِمم   َکثرِی   ىلَعَ  َوفَض 
نْ  وِفَ  إاِل   َتْفِضیال   َخلََق  ِمم   .ابْلاََلءِ  َذلَِك  ِمنْ  ع 

 سالمت جسمم به است که وََجل   َعز   اهلل آن از خاص ستایش تمام
 زيچ اکرث بر مرا یداد تیفضل و شده  مبتال آن با شما آچنه از خبشید

 )الرتمذي (  خلقت از ی که خلق کردیدهها

کرم  صىل اهلل عليه و سلم توصيه کرده که هيچ يک از شما آرزوی  پيامرب ا
نيد: ين دعا را بخوا  مرگ خود را نکنيد و ا

م   ْحیِِن  الل ه 
 
ََیاة   اَکنَِت  َما أ

ْ
 اَکنَِت  إَِذا َوتََوف ِن  ، ِل  َخرْی ا احل

ْفَضَل  ِل  َخرْی ا الَْوفَاة  
َ
 وَأ

 به خری من بوده باشد، ومرا بمریان یگالیه! مرا زنده دار تا زمانیکه زند
 به خری من وابراى من بهرت بوده باشد. گوقتیکه مر

  ضیمر ادتیفضیلت ع

 وسلم هیعل اهلل صىل امربیپ چناچنه دارد، اریبس تیفضل مارانیب ادتیع
ّتَّ  یَّْرِجعَّ : »است فرموده نَّ ِة حَّ فَِّة الْجَّ  (    مسلم . )«عَّائُِد الْمَِّریِض ِِف مَّْخرَّ

 ادتیع از که زماین تا کند یم ادتیع را یماریب شخص که کیس
 و.  دارد بریم قدم بهشت شده دهیچ یها وهیم انیم در گردد، بریم

ِة: یَّا ابْنَّ آدَّمَّ مَِّرْضُت فَّلَّْم فرمودند لَّ  یَُّقوُل یَّْومَّ الِْقيَّامَّ زَّ  وَّجَّ : إِنَّ  اهللَّ عَّ
َّنَّ   ا عَّلِْمتَّ أ َّمَّ : أ ، قَّالَّ الَِّمنیَّ ُب  الْعَّ َّنْتَّ رَّ أ ؟ وَّ َُّعودُکَّ ِب  کَّْيفَّ أ : یَّا رَّ تَُّعْدىِن، قَّالَّ
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َّنَّ کَّ  ا عَّلِْمتَّ أ َّمَّ نًا مَِّرضَّ فَّلَّْم تَُّعْدهُ، أ ْبِدی فَُلَّ هُ؟ عَّ ْدتَِِّن ِعْندَّ جَّ ... لَّْو عُْدتَُّه لَّوَّ
 (  مسلم )

 تو و شدم ماریب من انسان یا: دیگویم امتیق روز وتعایل در تبارك  اهلل
 میایب شما ادتیع به چگونه ا الیه : دیگویم انسان ،یامدین ادتمیع به
 ایآ: دیگویم وََجل   َعز   اهلل ؟هسیت انیجهان پرورداگر شما که حایل در

 به اگر و نرفیت ادتشیع به تو و بود ماریب من بنده  فالن که دانسیت نیم
 ..افیتییم او نزد مرا فیتریم او ادتیع

يا مرىض  يا بالئى و نساىن رو برو گردد  كه به مصيبىت و هرگاه شخىص با ا
يد: در گرفتار است، و ثناء بگو ين ا  ا

ا اْبَتاَلكَ  ِي اَعفَايِن ِمم  َْمد  هلِل ِ اذل  لَِن ىلَعَ َکثرِی   احلْ بِِه َوفَض 
ْن َخلََق َتْفِضیال    "ِمم 

 را جبا یم آورم که مرا از این بال و -َعز  و َجل   –محد وسپاس اهلل 
نسبت به  تو رسیده است، جنات داده، ومرمحت خود را براى که بیمارى

 را وى - وََجل   َعز    اهلل  بر من افزون خبشیده است.  بسیار کسان دیگر،
 حفظ مینماید.وابیمارى  مصیبت و بال آن از
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 ضیمر ادتیعهنگام   دعا

َس  الَ 
ْ
ْور   بَأ  (  ابلخاري صحیح  )  اهلل   َشاءَ  إِنْ  َطه 

  گرددیم  گناهانت پاىك( له  یوس یماریب نیا)  خبواهد وََجل   َعز   اهلل اگر

 فالین :الیه : دیبگو بار کی ای بار سه. «فالن عبدك اشف امهلل»
 (  ابلخاري صحیح  )  .ده شفا را  خود بنده

  ( مرات ۷) کیشفی أن میالعظ العرش رب میالعظ اهلل أسأل

 دهد شفا را تو که خواهم یم م،یعظ عرش صاحب م،یعظ پرورداگر از

ين دعا را تکرار کند   ( ابوداود سنن.)و هفت بار ا

کرم  صىل اهلل عليه و سلم توصيه کرده که بهرتین چيز برای  پيامرب ا
  درتبارك وتعاىل  اهلل شفاعت  تَلوت آیات قرآن عظيم الشأن است زیرا 

 فرموده است: ۸۳سوره اإلسراء آیت  

ْؤِمننِیَ  َو  ِشَفاء  َورمَْحَة  لِلْم  ْرآِن َما ه  ل  ِمَن الْق   َون زَنِ
 )نازل یم کنیم)و ما از قرآن آچنه را برای مؤمنان مایه شفا و رمحت است، 

همچنان او صلی اهلل علیه و سلم توصیه نمودند که  تالوت سوره 

الفاتحة، و معوذتین )" قل هو اهلل أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل 

 . أعوذ برب الناس"( ] سه مرتبه[  باالی شخص مریض خوانده شود
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   نو ماه ای هالل دنید هنگام دعا 

، اهلل   ْكرَب 
َ
م   أ ِهل ه   الل ه 

َ
ْمنِ  َعلَْیَنا أ

َ
الََمةِ  َواإِْلْيَماِن، بِاأْل  وَالس 

ِبُّ  لَِما وَاتل ْوفِْیقِ  وَاإِْلْسالَِم،  اهلل   َوَرابَُّك  َرابَُّنا َوتَْرََض،  َراب َنا حت 

ه  یما ما بر را ماه نیا طلوع     !الیه     ، است بزرگ تعایل و سبحانه   اهلل
 یدار دوست آنرا تو كهیزيچ بر قیتوف و اسالم  و سالمیت و مانیا و امن

 تبارك  اهلل تو پرورداگر و  ما پرورداگر بگردان، هسیت راَض آن به و
 ( ترمذي) است وتعایل

 مجلس یدعا

 جملس  از اینکه از قبل ملسو هيلع هللا ىلص اکرم رسول :میگوید عنه اهلل رَض عمر ابن
  : میخواند  را داع این بار صد شمردند، یم مردم که آنطور برخزيد،

نَْت  إِن َك  َعَل   َوت ْب  ِلْ  اْغِفرْ  َرِب 
َ
ْور   اتل و اب   أ  الَْغف 

 و پذیر توابه بسیار تو که زیرا بپذیر را ام توابه و بیامرز مرا  ! الیه
   اى خبشاینده 

  مجلس ختم یدعا

ْبَحاَنَك    مَ  س  ْشَهد   ،َوِِبَْمِدكَ  الل ه 
َ
نْ  أ

َ
نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ  أ

َ
 أ

 إیَِلَْك  َوَنت وب   نَْسَتْغِفر كَ 

  جز نکهیبا دهم یم گوایه و کنم یم  شیستا را تو  مزنیه و پاک تو! الیه 
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   میمیکن توابه تو بسوى و میطلبیم آمرزش تو از  ستین یمعبود تو

 (  نسايئ و ابوداود، و ترمذي سنن)

 ریخ عمل پاسخ در دعا

 َخرْیا   اهلل   َجزَاكَ 

  (.الرتمذي)   فرماید عطا خری جزاى شما به وََجل   َعز   اهلل

 ازدواج یتبریک و تیتهن یدعا

َما ومََجَعَ  َعلَْیَك، َواَباَركَ  لََك، اهلل   بَاَركَ   َخرْی  ِفْ  بَیَْنـک 

 به تعایل و سبحانه   اهلل و بگذارد  برکت تو بر و تو یبرا وََجل   َعز   اهلل
 ( ترمذي سنن و ابوداود سنن) سازد كجای خویب و ریخ شما یهردو

 

 

 

  همسر با معاشرت هنگام دعا

م   اهللِ، ِمْسِب ْیَطاَن، َجِنبَْنا الل ه  ْیَطانَ  وََجِنبِ  الش    َرَزْقَتَنا َما الش 

 عطا بما که یاوالدها و نگهدارد طانیش( رش) از را ما  ! الیه  ،   اهلل بنام 
 (  ابلخاري )  نگهدار طانیش( رش) از  کینیم



( شرح  بادعا و نیایش   169   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

  مادر و پدر یبرا دعا

َما َرِب   َصِغری ا َراب َیايِن  َکَما ارمَْحْه 

 هیتراب سایل خورد در مرا همچنانكه ببخشا مادرم و پدر یبرا! الیه 
 ( ۲۴: آیه ارساء سوره) اند کرده

 

 

 

 

 

ي   ِل  اْغِفرْ  َراب َنا ْؤِمننِیَ  َولِوَادِلَ وم   یَْومَ  َولِلْم  َِساب   َيق 
ْ
 احل

        .امرزیب حساب  روز در را مؤمنان همه و مرا مادر و پدر و مرا!  الیه

   (  ۴۱: آیه  میابراه سوره) 

 خشم هنگام دعا

ْوذ   ع 
َ
ْیَطانِ  ِمنَ  بِاهللِ  أ  الر ِجْیمِ  الش 

 (مسلم)  برم یم پناه اهلل به شده رانده شیطان از
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 اندوه و غم از نجات یدعا

م   وذ إيِِن  الل ه  ع 
َ
ْبِ   وَالْـکسل، الْـَعجزِ  ِمنَ  بَك  أ  وَالْـج 

وذ وَالْـب ْخِل، ع 
َ
وذ   الْـَقرْبِ،  َعَذاِب  ِمنْ  بَك  وَأ ع 

َ
 ِمنْ  بَِك  وَأ

یْنِ  َغلَْبةِ   َوالْـَمَماتِ  الْـَمْحَیا فِْتَنةِ  َوِمنْ   الرَِجالِ  َوَقْهرِ  ادل 

      خبل و ترس  ، افرسدیگ و از ناتواین و  اندوه و غم از تو به   ربمیم پناه! الیه 

 تسلط و قرض زیر به ماندن از   و قرب عذاب  از    ربمیم پناه تو به و 
  (.هیعل متفق) ربمیم پناه تو به   مرگ و  زندیگ  امتحان و ،[ظالم] مردان

م  إيِِنْ  ََزِن، َوالَْعْجِز وَالَْکَسِل، الل ه  ْوذ  بَِك مَِن الَْهِم وَاحلْ ع 
َ
أ

یِْن َوَغلََبِة الرَِجالِ   ، َوَضلَِع ادل   وَابْل ْخِل وَاجلْ ْْبِ
ل و ترس و  افرسدیگالیه! من از غم و اندوه، ناتواین و   سنگیین  ، خب 

 برم  )ابلخاري( اى مردان به تو پناه یم  قرضداری ، و غلبه

م   َك، إيِِنْ  الل ه  َمتَِك، اْبن   َعْبِدَك، اْبن   َعْبد 
َ
 بَِیِدَك، نَاِصَیيِتْ  أ

َك، ِف   َماض   ْکم  َك،  ِف   َعْدل   ح  ل َك  قََضاؤ 
َ
ْسأ

َ
ِل  أ وَ  اْسم   بِك   ه 

ْیَت  لََك، وْ  َنْفَسَك، بِهِ  َسم 
َ
نَْزتْلَه   أ

َ
وْ  کَِتابَِك، ِفْ  أ

َ
َحدا   َعل ْمَته   أ

َ
 أ

وِ  َخلِْقَك،  ِمنْ 
َ
ثَْرَت  أ

ْ
نْ  ِعْنَدَك، الَْغْیِب  ِعلْمِ  ِفْ  بِهِ  اْسَتأ

َ
 ََتَْعَل  أ

ْرآنَ  ، َرابِْیعَ  الْق  ، وََجالَءَ   َصْدرِْي، َون ْورَ  قَلِْبْ ْزِنْ  َهيِمْ  َوَذَهاَب  ح 

  تو دست در امورم زمام  هستم تو کنزي و بنده فرزند و توبنده   من! الیه 
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 من حق در ات  فیصله و حكم است، نافذ من حق در تو فرمان است
 ای و یا کرده  مسیم  را خود کهیاسم  هر به تو! الیه  است، عدالت عنی

 ازابنداگنت یكی به یا و  یا  فرموده نازل شیخو کتاب در را اسم آن
 سوال بماند، غیب علم در تو نزد که اى  داده ترجیح یا  یی داده تعلیم

 ام اندوه و غم ینابود و ام نهیس  نور و قلبم بهار را قرآن که کنمیم
 (. امحد امام مسند  )   بگردان

  مشکالت رفع یبرا دعا

م   نَْت  َسْهال   َجَعلَْته   َما إاِل   َسْهَل  الَ  الل ه 
َ
 إَِذا احَلْزنَ  ََتَْعل   وَأ

 َسْهال   ِشْئَت 

 آسان و سهل را او تو که آن مگر گرددینم آسان یاکر چیه! الیه 
 (  حبان ابن صحیح) گرداینیم آسان خبوایه اگر را مشلک  تو و بگرداین

 مشکالت  هنگام در اذکار و دعا

م   و رمَْحََتَك  الل ه  رْج 
َ
، َطْرفَةَ  َنْفِسْ  إیَِل  تَِكلِْنْ  َفالَ  أ  َعنْی 

ْصلِحْ 
َ
يِنْ  ِلْ  وَأ

ْ
، َشأ نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ   لک  ه 

َ
 أ

 من نفس به چشم پلک کی اندازه به مرا دارم را تو رمحت دیام! الیه 
 (  ابوداود سنن) تو جز یمعبود ستین فرما، درست را اکرم تمام  و مسپار،
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نَْت  إاِل   إهَِلَ  الَ 
َ
ْبَحانََك  أ ْنت   إيِِنْ  س  الِِمنْیَ  ِمنَ  ک   الظ 

 (  ترمذي) بودم ستماگران   مجله   از من همانا تو، پاىك  تو، جز یمعبود ستین

 

، الَْعِظْیم   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ   الَْعْرِش  َربُّ  اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  احَللِْیم 
، َموَاتِ  َربُّ   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  الَْعِظْیم  ْرِض  َوَربُّ  الس 

َ
 َوَربُّ  اأْل

 الَْکِرْیم   الَْعْرِش 

 َعز   اهلل جبز یمعبود ستین م،یعظ و میحل  پرورداگر جبز یمعبود ستین
 و خالق وََجل   َعز   اهلل جبز یمعبود ستین بزرگ، عرش  پرورداگر وََجل  

 (  مسلم ) میکر عرش پرورداگر  و نیزم پرورداگر و آسمانها پرورداگر

رْشِك   الَ  َرِبْ  اهلل   اهلل     
 
 (  داود ابو)  َشیْئا   بِهِ  أ

   سازم نیم کیرش را  یزيچ چیه باو است، من پرورداگر اهلل، اهلل،

 مصیبت هنگام در دعا

ْوَن، إیَِلْهِ  َوإِن ا هللِ ُِ إن ا م   َراِجع  ْرِنْ  الل ه  ج 
َ
ِصْیبيَِتْ  ِفْ  أ ْخلِْف  م 

َ
 وَأ

 (مسلم) ِمْنَها َخرْیا    ِلْ 

 و اجر من به بتیمص نیا مقابل در
 آن عوض در و كن تیعنا پاداش

  فرما عنایت من به بهرتى  چزي
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 استخاره یدعا

م   ْسَتِخری كَ  إيِِن  الل ه 
َ
ْسَتْقِدر كَ  بِِعلِْمَك  أ

َ
ْدَرتَِك  وَأ ل َك  بِق 

َ
ْسأ

َ
 وَأ

ْقِدر   َواَل  َتْقِدر   َفإِن َك  الَْعِظیمِ  فَْضلَِك  ِمنْ 
َ
 َواَل  َوَتْعلَم   أ

ْعلَم  
َ
نَْت  أ

َ
م   وَأ ی وِب  َعال  م   الْغ  ْنَت  إِنْ  الل ه  ن   َتْعلَم   ک 

َ
 َهَذا أ

ْمرَ 
َ
ْمرِي واََعقَِبةِ  َوَمَعاَِش  ِدیِن  ِف  ِل  َخرْی   اأْل

َ
 اَعِجلِ ) أ

ْمرِي
َ
ْره  ( َوآِجلِهِ  أ ه   ِل  فَاْقد   َوإِنْ  فِیهِ  ِل  بَارِكْ  ث م   ِل  َویرَِسْ

ْنَت  ن   َتْعلَم   ک 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 واََعقَِبةِ  َوَمَعاَِش  ِدیِن  ِف  ِل  رَشر  اأْل

ْمرِي
َ
ْمرِي اَعِجلِ ) أ

َ
 َعْنه   َواِْصِْفِن  َعِن  فَاِْصِْفه  ( لِهِ َوآجِ  أ

رْ  َرْیَ  ِلَ  وَاْقد  ْرِضِن  ث م   اَکنَ  َحْیث   اخلْ
َ
  بِه أ

 قدرت طلب تو از و علمت وسیله به   کنمیم ریخ طلب تو از! الیه
 زیرا. ات بزریگ و فضل  به   کنمیم سوال تو از و قدرتت وسیله ه ب  کنمیم

 به تو و   دانم،ینم من و داینیم تو و ندارم توانایی من و توانایی و قادر تو
 در و دین در اکر این داين يم اگر ! الیه. هسیت آاگه پنهاین و غیب امورات

 نیکو برایم آخرت در چه و دنیا در چه اکرم رساجنام در و زندیگ امور
 داین یم اگر و بیانداز برکت آن در و کرده آسان و مقدر برایم را آن است

 در چه و دنیا در چه اکرم رساجنام در و زندیگ امور در و دین در اکر این
 دور آن از از مرا و فرما دور من از را آن است بدي و رش باعث آخرت

 و راَض  آن به مرا و نما، مقدر باشد کهییهرجا را ىكین من  یبرا و نما
 (یترمذ سنن ابوداود، سنن ،یخبار صحیح) .بگردان خشنود
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  خوشایند خبر شنیدن هنگام دعا
   کننده خوشحال خربى وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول به که هناگیم  
 : میفرمود سیدمریاو  به 

َْمد   ِيْ  هللِ ُِ احلْ احِلَات   تَتِمُّ  بِنِْعَمتِهِ  اذل      الص 

 ها نیىك هایش نعمت با که آورم یم جبا را  و َجل   َعز    اهلل وسپاس محد
  شوندیم  اکمل

 ناخوشایند خبر شنیدن هنگام دعا
 : فرمود يم ناگوار خرب شنیدن هناگم و 

َْمد   ِ  ىلَعَ  هللِ ُِ احلْ  َحال   ك 

 (اجلامع  صحیح)  است وََجل   َعز   اهلل آنِ  از حال هر در ستایش

 نافع  علم طلب یدعا 

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْوذ   و نَافِعا   ِعلْما   أ ع 

َ
 یَنفع ال ِعلم   ِمنْ  بَِك  أ

 در که علم از بتو ربمیم پناه و خواهمیم منفعت پر علم تو از من! الیه 
  ( ماجه ابن سنن) باشد نیم  نفىع آن

م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
 وََعَمال   ، َطـِیبا   َورِْزقا   ، نَافَِعا   ِعْلما   أ

َتَقب ال     .(ماجه ابن) م 

  خواستارم تو از قبول قابل عمل و پاك روزى سودمند، علم! الیه 
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م   ِن  َما َوَعلِْمِن  ، َعل ْمَتِن  بَِما اْنَفْعِن  الل ه   َوزِْديِن  َيْنَفع 
 ِعلْما  

 که بیاموز من به علیم و گردان مند   بهره  ،یا    آموخته مرا آچنه از! الیه 
 (ترمذي و ماجه ابن سنن) یبیفزا من  علم  بر و برساند سود من به

م    ادِلینِ  ِف  َفِقْهِن  الل ه 

 بیاموز من به را دین! الیه 

    یسالمت و صحتمندى یدعا

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْنَیا ِفْ  وَالَْعافَِیةَ  الَْعْفوَ  أ  (ترمذي) َواآلِخَرةِ  ادلُّ

  مینمایم آخرت و ایدن در را سالمیت و صحت سوال تو از من! الیه 

م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َعافَاةَ  وَالَعافَِیةَ  الَعْفوَ  أ ائَِمَة، وَالْـم   ِف  ادل 

ْنَیا ادِلینِ    .وَاآلِخَرةِ  وَادلُّ

 آخرت و دنیا دین، در همیشیگ خبشش و اعفیت ،     سالمیت ، نیىك! الیه 
 (ترمذي)  . خواستارم تو از را
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  شرک از آوردن پناه یبرا دعا

م   ْوذ   إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
نْ  بَِك  أ

َ
رْشِكَ  أ

 
نَا بَِك  أ

َ
، وَأ ْعلَم 

َ
ْسَتْغِفر كَ  أ

َ
 لَِما َوأ

ْعلَم   الَ 
َ
 (امحد مسند)     أ

 من کهحایل در مریبگ کیرش بتو نکهیا از ربمیم پناه بتو من! الیه 
 دانمینم من که یزيچ( و رشک) از طلبمیم آمرزش  تو از و دانمیم

  دشمن اب شدن روبرو هنگام در دعا

م   ْ  الل ه    َرْواَعتَِنا َوآِمنْ  َعْوَراتَِنا اْسرت 

  (. خاريابل ) فرما بدل امن به را ما ترس و بپوشان را ما یها بیع! الیه 

  حسنه اخالق طلب یدعا

م   ل یِق  َفْحِسنْ  َخلْیِق  ْحَسْنَت  الل ه     خ 

 (. امحد ) بساز کوین زين مرا اخالق پس ساخیت کوین مرا نشیآفر! الیه 

  ناپسند اخالق و عادات از نجات یبرا دعا

م   رْ  اَل له  یَاءِ  ِمنَ  وََعَمِلْ  انلَِّفاقِ  ِمنَ  قَلِْبْ  َطِهّ  ِمنَ  َولَِسايِنْ  الِرّ
ِ  َخائَِنةَ  َتْعلَم    فَاِن َك  اخْلَیانَِة، ِمنَ  وََعْیِنْ  الِْکْذِب  ْعنی 

َ
 األ

ِِْفْ  َوَما ْورِ  ُت  د     الصُّ
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 چشم و دروغ، از را زابانم و اءیر از را عملم و نفاق از را قلبم! الیه 
 علم ها چشم کردن انتیخ به که یتو بگردان، پاک انتیخ  از را میها

  (.ترمذي سنن   )  داینیم است دهیپوش ها  نهیس در که یهازيچ و یدار

  استغفار یدعا

  أو َعْمدا   أْذنَبْت ه   َذنْب   ِكِ  ِمنْ  َرب اهللَ  اَْسَتْغِفر  
 
 أو رسا   خطأ

 اذلنب ومن أعلم، اذلي  اذلنب من إیله وأتوب عالنیة،
یوِب  وست ار   الغیوِب  َعال م   أنَْت  إن َك  أعلم، ال اذلي  الع 

ار   نوِب،  وَغف  ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  اذلُّ    الَعِظیمِ  الَعِلِ  بِاهللِ  إاِل   ق و 

 آشاکر  ای و دهیپوش و خبطا ای قصد به که   گناهان همه   از وََجل   َعز   اهلل از 
 و دانمیم که گناهاین همه از او یبسو و خواهمیم آمرزش ام داده اجنام

 امور ۀدانند اریبس تو! اهلا بار یا م،ینمایم توابه دانمینم که  گناهاین
 و ،گناهاین ۀآمرزند اریبس تو و ییبهایع  ۀپوشانند اریبس تو و یبیغ
 پرورداگر   وتعایل تبارك  اهلل   جز قویت هم نه و بازگشیت یجا چیه ستین

   بزرگ و مرتبه بلند

 

 

 

 



( شرح  بادعا و نیایش   178   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 االستغفار سید یدعا

م   نَْت  الل ه 
َ
نَْت  إاِل   إهَِلَ  ال َرِب  أ

َ
نَا َخلَْقَتِن  أ

َ
كَ  وَأ نَا ، َعْبد 

َ
 وَأ

، َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  ىلَعَ  وذ   َمآْسَتَطْعت  ع 
َ
 َما رَشِ  ِمنْ  بَِك  أ

ب وء   َصَنْعت   
َ
ب وء   َعَل   بِنِْعَمتَِك  لََك  أ

َ
 ِل  فَاْغِفرْ  بَِذنِْب  لََك  وَأ

ن وَب  َيْغِفر   ال فَإن ه   نَْت  إاِل   اذلُّ
َ
  . أ

 مرا نیست، تو جز ِبق یمعبود هیچ ،مین پروداگر و خالق تو! الیه 
 رش از. توام وعده و پیمان بر  بتوانم که  آجنا تا و تو بنده من و یا آفریده
 پس  کنم    یم  اعرتاف خود گناه و تو نعمت به  آورم     یم پناه تو به کردارم

  . هسیت   گناهان آمرزنده تو تنها که بیامرز مرا 

 حاجت یدعا

َلِْیم   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  ، احلْ  العرِش  رِب  اهللِ  سبحانَ  الکریم 
 موجباتِ  أسألَك   العالَِمنی، رِب  هللِ  احلمد   العظیِم،
، ِك  من والغنیمةَ  مغفرتَِك، وعزائمَ  رمحتَِك،  والسالمةَ   بِرٍّ

، ك من  إاِل هّما   وال  غفرتَه   إاِل   ذنبا ل تََدعْ   ال  إِثم 
 أرْحمَ  یا قضیَتها إاِل   رَِض لَك  يه حاجة   والَ  فَر ْجَته،

  (  ماجه ابن و ترمذي سنن ) الرامحنی 
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 ، وََجل   َعز   اهلل است پاک م،یکر و میحل پرورداگر جبز یمعبود ستین
 است وََجل   َعز   اهلل خمصوص ستایش است،  بزرگ عرش پرورداگر

 و گردد، تو رمحت  موجب که اعمال ترا کنمیم سوال ان،یجهان پرورداگر 
 نوع هر از حمافظت و شود، تو جانب از آمرزش سبب كهی خصلتها

 من یبرا مگذار ،یتیمعص هر از سالمیت و ،ىكین هر از تیغنم  و گناه، 
 آنكه مگر اندویه چیه هم نه و ،یامرزیب  آنرا آنكه مگر گناه چیه

 آنكه مگر بایش راَض  آن به تو که حاجیت چیه هم نه و ،ییبگشا آنرا
  (.مهرابانان نیمهرابانرت یا ،بدیه آنرا

  باران طلب یدعا

لَِمنیَ لل َرِب  هلِل ِ  مد  حلَ ل لِِك  ، لر ِحیمِ ل نِ لر محَى ل ، َعى  ، دِلینِ ل مِ یَو َمى
، َما  َيْفَعل   اهلل    إال   إهَلَ  اَل  م   ی ِرید  نَْت  الل ه 

َ
 إال   إهَلَ  اَل  اهلل    أ

نَْت 
َ
نَْت : أ

َ
َقرَاء   حَنْن   وَ  الَْغِنُّ  أ نِْزْل . الْف 

َ
 الَْغْیَث، َعلَْیَنا أ

نَْزلْت َما  وَاْجَعْل 
َ
ة   َعلَْیَنا أ   . ِحنی   إیَل  َواَبالاغ   ق و 

 اهلل است، انیجهان پرورداگر که است وََجل   َعز   اهلل آن از خاص شیستا 
 یمعبود ستین است، جزا روز پادشاه  بارحم، تینها و مهرابان، اندازه یب

 تو جبز و الیه تو! اهلا  بار یا دهد، یم اجنام دینما اراده را آچنه اهلل جبز
( شیخو  رمحت) باران ما بر م،یا حمتاج ما و ،یازین یب تو ست،ین یمعبود

 بسنده و قوت( سبب) ینمود نازل ما بر که را آچنه و فرما، نازل را
 ینیمع عادیم  تا  بگردان
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 كار در شكست یا و ناگوار  حادثه هنگام  دعا

رَ   َفَعَل  َشاءَ  َوَما اهلل   قَد 

 وََجل   َعز   اهلل چه هر بود،   تعایل و سبحانه   اهلل تقدیر که آمد پیش همان

  میشود  همان خبواهد

ُب : »فرماید یم  وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول  َّحَّ رْيٌ وَّأ الُمْؤِمُن الْقَّو ِي ُ خَّ
ا یَّْنفَُّعكَّ وَّاْستَِّعْن   ، اْحِرْص عَّىلَّ مَّ رْيٌ ِعْيِف وَِِّف كُل ٍ خَّ إىِلَّ اهلِل ِمنَّ الُمْؤِمِن الض َّ

ابَّكَّ بِاهلِل وَّّلَّ  إِْن أَّصَّ ْز وَّ لَِّكْن قُْل  تَّْعجَّ ا، وَّ ا وَّكَّذَّ لُْت كَّذَّ َّّن ِ فَّعَّ يٌء فََّلَّ تَُّقْل لَّو أ شَّ
مَّلَّ  لَّ فَّإَّن َّ لَّو تَّْفتَُّح عَّ اءَّ َّفعَّ ا شَّ مَّ رَّ اهلُل وَّ اِن  قَّد َّ ْيطَّ  .«الش َّ

 و است، تر حمبوب و بهرت ضعیف مؤمن از وََجل   َعز   اهلل نزد قوى مؤمن
 پس است، نهفته خریى «ضعیف و قوى مؤمن» آنها از یك  هر در

 کمك وََجل   َعز   اهلل از و برسد  سودى تو به که باش اکرى اجنام حریص
 اگر: مگو شدى گرفتار مصیبیت به اگر و  مكن عجز احساس و خبواه

 که آمدى پیش همان: بگو بلکه شد، يم چنان و چننی  کردم يم  چننی
 این زیرا شود، یم همان   خبواهد اهلل چه هر  بود وََجل   َعز   اهلل تقدیر
 (مسلم)   کنند یم باز شیطان بر را راه اگرها
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   حالل  یروز کسب قیتوف یدعا

ْن  ْغنِِنْ بَِفْضلَِك َعم 
َ
م  اْکِفِنْ ِِباَلَلَِك َعْن َحرَاِمَك وَأ الل ه 

 سنن ترمذي(   )     ِسوَاكَ 
حالل پوره كن و از )خوردن( حرام مرا ! احتیاجات مرا از روزی الیه 

  فضل و مرمحت خویش مرا یب نیاز ساز. خبش، و با رهایی 

 قرض پرداخت هنگام دعا

ْهلَِك  ِفْ  لََك  اهلل   بَاَركَ  
َ
لَِف  َجزَاء   إِن َما َوَمالَِك، أ َْمد   الس   احلْ

َدا
َ
   ءوَاأْل

 قرض  پاداش همانا اندازد، برکت مالت و ات خانواده در وََجل   َعز   اهلل
 (ماجه ابن)  اوست قرض اداى و تشکر دهنده،

 کندن جان و نزِ حالت در دعا

م   ِعِن  الل ه 
َ
 الَْمْوِت  وََسَکرَاتِ  الَْمْوت   َغَمرَاتِ  ىلَعَ  أ

  رتمذي(.ال)  فرما یاری و کمک کندن جان و نزع حالت در مرا! الیه
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 یمتوف چشمان بستن هنگام دعا

م   الَنِ  اْغِفرْ  الل ه  ، ِف  َدرََجَته   وَاْرَفعْ ( بِاْسِمهِ ) لِف   الَْمْهِدِينْیَ
 َرب   یَا َوهَل   نَلَا وَاْغِفرْ  الَْغابِِرْیَن، ِف  َعِقبِهِ   ِفْ  وَاْخل ْفه  

، ِ  ِفْ  هَل   وَاْفَسحْ  الَْعالَِمنْیَ  فِْیهِ   هَل   َونَِورْ  َقرْبِه

 میان در را  او  درجه و ،(آورد بزابان را نامش) ببخشاى را فالن! الیه 
 بازمانداگن،  میان در را فرزندانش و بگردان، رفیع یافتاگن، هدایت

! اهلل یا جهانیان،  پرورداگر اى ببخشاى، را او و ما و كن، رسپرسیت
 (مسلم) بگردان منّور و وسیع را قربش

  گفتن تسلیت و تیتعز یدعا

ْعَظمَ 
َ
ْجَركَ  اهلل   أ

َ
ْحَسنَ  أ

َ
 لَِمِیتَِك  وََغَفرَ  َعزَاَءكَ  وَأ

 .بیامرزد  را مّیتت و کند نیکو را عزایت و گرداند بزرگ را اجرت الیه

َخَذ، َما هللِ ُِ إِن  
َ
ْعَطی َما َوهَل   أ

َ
ُّ  أ ء   َولك  َجل   ِعْنَده   ََشْ

َ
 بِأ

، َسیم   َوتِلَْحتَِسْب  فَلَِتْصرِبْ  م 

 را ییهازيچهمه     است، بوده وتعایل تبارك  اهلل آن از دریمیم که را کیس
 ینیمع عادیم وََجل   َعز   اهلل نزد در زيچ هر است، او آن  از است داده که

 صحیح  ) دهدیم پاداش  و مزد تیبرا وََجل   َعز   اهلل كن صرب پس دارد،
  (.    مسلم و خباري
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   جنازه   نماز هنگام در  دعا

م     َوَصِغرْیِنَا واََغئِبَِنا َوَشاِهِدنَا، َوَمِیتَِنا، حِلَِیَنا اْغِفرْ  الل ه 
ْنَثانَا َوَذَکِرنَا َوَکبرِْیِنَا،

 
م  . وَأ ْحَییَْته    َمنْ  الل ه 

َ
ْحیِهِ  ِمن ا أ

َ
 ىلَعَ  فَأ

ْیَته   َوَمنْ  اإِْلْسالَِم،  (. امحد مسند  )  اإِْلْيَمانِ  ىلَعَ  َفَتَوف ه   ِمن ا تََوف 

 و     حارضان و را ما   مرداگن و زنداگن كن مغفرت و   ببخشاى! الیه 
 و کوداکن و را ما   بانیاغ

 زنان و مردان و را  ما   بزراگن
 ما از را هرکه! الیه     . را ما

 زنده پس یا نموده زنده
 هر و  اسالم بر را او نگهدار

 یا ساخته فوت ما از را که
   انریبم مانیا بر را او پس

م   ، هَل   اْغِفرْ  الل ه  ، وَاْعف   واََعفِِه، وَارمَْحْه  ْكرِمْ  َعْنه 
َ
هَل ، وَأ  ن ز 

، َووَِسعْ  ْدَخلَه   ِمنَ  َوَنِقهِ  وَالْرَبَدِ،  وَاثل لْجِ  بِالَْماءِ  وَاْغِسلْه   م 
ََطایَا ْیَت  َکَما اخلْ ْبَیَض  اثل ْوَب  َنق 

َ
نَِس، ِمنَ  األ بِْدهْل   ادل 

َ
 َدارا   وَأ

ْهال   َدارِهِ، ِمنْ  َخرْیا  
َ
ْهلِِه، ِمنْ  َخرْیا    وَأ

َ
 مِنْ  َخرْیا   َوَزوْجا   أ

ْدِخلْه   َزوِْجِه،
َ
ِعْذه   اجَلّنَة، وَأ

َ
 َوَعَذاِب  اْلَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  وَأ

 (.  مسلم صحیح  )  هِ یْ فِ  هَل   َونَِورْ  َقرْبِهِ، ىف هَل   واْفَسحْ  انل ارِ  
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 وى از و ده تیاعف را او كن رحم او بر و امرزیب را  ( تیم نیا!  )الیه 
 گسرتده را قربش  و دار، گرایم را اگهشیجا كن، معافش و گذر در

 كن پاک شیگناها از  را او و یبشو ژاهل و برف آب به را او ، بگردان
 او به و  کینیم پاک  آلودیگ و چرک از را دیسف یا پارچه چنانكه

 اش خانواده از بهرت یا خانواده او  به و بده اش ایدن خانه از بهرت مزنیل
 كن بهشت وارد را او بده همرسش از بهرت یهمرس او  به و كن عطا

 را قربش و    .نگهدار شیخو پناه  در جهنم عذاب و قرب عذاب از را او و
 گردان منور و گسرتده

  نابالغ پسرجنازه    نماز هنگام در  دعا

م   ْجرا   وََسلَفا ، فََرطا ، نَلَا اْجَعلْه   الل ه 
َ
 وَأ

  (  ابلخاري صحیح  ) ده قرار ثوایب و هریذخ و ابانزيم ما یبرا را او! الیه 

م   ا نَلَا اْجَعلْه   الل ه  ْجر ا نَلَا وَاْجَعلْه   ، فََرط 
َ
 وَاْجَعلْه   ، َوذ ْخر ا أ

ا نَلَا ا َشافِع  ع  َشف   م 

 او و شده فرستاده شیپ ازتوشه   بگردان آخرتتوشه   ما یبرا را او! الیه 
 الشفاعه مقبول و عیشف ما یبرا را او و گردان، هریذخ و اجر ما یبرا  را

 (  ترمذي سنن و نسايئ و ابوداود سنن  ) گردان
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  دختر نابالغ جنازه   نماز هنگام در  دعا

م   ا نَلَا اْجَعلْها الل ه  ْجر ا نَلَا وَاْجَعلْها ، فََرط 
َ
 وَاْجَعلَْها َوذ ْخر ا، أ

ا نَلَا َعة   َشافِع  َشف      م 

 او و شده فرستاده شیپ از توشه   بگردان آخرت توشه   ما یبرا را او! الیه 
 الشفاعه مقبول و عیشف ما یبرا را او و گردان هریذخ و اجر ما یبرا  را

 ( املصابیح مشاکة) گردان

 دعا هنگام نهادن می ت در قبر

ن ةِ  َوىلَعَ  اهللِ  ِمْسِب ْولِ  س   اهللِ  َرس 

 قرب در را مّیت وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول سّنت طبق و اهلل نام به
 (.  ابوداود سنن )   میگذارم

 بعد از دفن می ت یدعا

 کرد ویم  درنگ قدرى میت دفن از پس وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول
لُوا لَُّه : »میفرمود َِّخيُكْم وَّسَّ  « الت َّثِْبيتَّ فَّإِن َُّه اآلنَّ یُْسأَّلاْستَّْغِفُروا ِِل

 او وََجل   َعز   اهلل تا کنید داع و کنید آمرزش  طلب برادرتان براى: ترمجه
  (.  ابوداود ) شود يم سؤال او از اکنون زیرا دارد، نگه استوار و ثابت را

م   م   هَل   اْغِفرْ  الل ه    ثَبِْته   الل ه 

 [نكری و منکر سؤاالت به پاسخ در] بدار قدم ثابت  را او و بیامرز را او! الیه 
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  زیارت قبور در هنگامدعا 

الَم   مْ  الس  ْهَل  َعلَْیك 
َ
ْؤِمننِْیَ  ِمنَ  ادِلیَارِ  أ ، الْم  ْسلِِمنْیَ  وَالْم 

مْ  اهلل   َشاءَ  إِنْ  َوإِن ا ْونَ  بِك  ْسَتْقِدمنِْیَ  اهلل    َویَرَْحم   الَِحق   الْم 
ِخِرْینَ  ِمن ا

ْ
ْسَتأ ل   وَالْم 

َ
ْسأ

َ
م   نَلَا اهللَ  أ  الَْعافَِیةَ  َولَك 

 هم ما شک بدون و مسلمانان، و مؤمنان از ارید اهل شما بر باد سالم
 آن هر به تعایل او و وست،یپ میخواه شما خبواهدبه  وََجل   َعز   اهلل اگر

 از ما از  بعد که کساین آن هر به و اند، رفته ایدن از ما از قبل که کساین
 شما و خودمان یبرا وََجل   َعز   اهلل از  کند رمحت رفت خواهند ایدن

 (.مسلم صحیح )   .میخواهیم( را آخرت  و ایدن عذاب از سالمیت) تیاعف

 حکم دعا کردن بر سر قبرها 

 نصورتیا در کرد، داع آجنا در و رفت قربستان به مرگ یادآوری جهت شخص اگر
 داع( باشد مؤمن اگر) قرب صاحب و خود یبرا و دینما قبله به  رو که است زیجا

  . دهد قرار واسطه  را او ای دینما توسل مرده به آنكه بدون کند

  .است حرام او عمل د،یجو توسل قرب صاحب به و شود حارض قرب رس بر فرد اگر

 تعایل اهلل و خود نیب ی واسطه را قرب صاحب و گردد حارض یقرب رس بر شخص اگر
 نكته نیا به  فاطر سوره ۱۴ تیآ در تعایل اهلل. است اکرب رشک  عمل نیا د،ینما

مْ  إِن»   : کند یم اشاره وه  َ  اَل  تَْدع  وای مْ  ْسَمع  مْ  اْستََجاب وا َما َسِمع وا َولَوْ  د اَعءك   وْمَ یَ وَ  لَك 
ونَ یَ  اَمةِ یَ الْقِ  ر  مْ  ْكف  کِك   یداع دیخبوان را آنها اگر:» عینی  «ری  َخبِ   ِمْثل   نَبِّئ کَی   َواَل  برِِشْ

 شما رشک امتیق  روز و کنندینم اجابتتان بشنوند[ فرضا] اگر و شنوندینم را شما
  «.  کندینم خربدار را تو آاگه[ اهلل] چون[ کس چیه] و کنندیم انكار را

له وأصحابه والتابعنی لهم بإحسان إیل يوم   الدينوصىل اهلل وسلم عىل محمد وعىل آ
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  دعای سجده تالوت

 عاصبن ال عمرو از : است آمده سجده آیه مورد پانزده در کریم  قرآن در
 قرآن از مورد پانزده در )سلم و علیه اهلل صل( پیامرب  که  است روایت
 ) ماجه ابن و ابوداود (.  “   است داده یاد وي به را تالوت سجده

 

ِيْ  وَْجيِهْ  َسَجدَ  ، لَِّل  ِِبَْوهِلِ  َواَبرَصَه   َسْمَعه   َوَشق   َخلََقه   َو
تِِه، ْحَسن   اهلل    َفَتَباَركَ  َوق و 

َ
َالِِقنیَ   أ

ْ
   (املصابیح مشاکة) اخل

 سجده است نموده یبند صورت و دهیآفر را او که را ذایت من یا چهره
 سوراخ شیخو ییتوانا و قوت به را او چشم و گوشها که ذایت است، کرده 

  است داگریآفر نیبهرت و وََجل   َعز   اهلل است برکت با  است نموده

 را دستها نکهیا بدون گفته اکرب اهلل که است نیا تالوت سجده قهیطر
 االىلع ریب سبحان شرتیب ای بار سه سجده در و برود سجده به کند بلند
 به امیق حالت در که است بهرت شود بلند گفته اکرب اهلل وابعد دیبگو

 .است جائز آورد جبا نشته اگر و کند امیق زين سجده از وابعد رود سجده

 

 : ردیگیم صورت  لیذ آیات در تالوت سجده

ِینَ  إِن    (االعراف  سوره ۲۰۶ آیه) ـ ۱  ِعَباَدتِهِ  َعنْ  یَْسَتْکرِب ونَ  الَ  َراِبَك  ِعندَ  اذل 
ونَه   ونَ  َوهَل   َوی َسِبح  د   یَْسج 

ِ ( الرعد  سوره ۱۵ آیه) ـ ۲ د   َوهلِل َماَواتِ  ِف  َمن یَْسج  ْرِض  الس 
َ
ا َطواْع   َواأل  َوِظالل ه م َوَکْره 

وِ  د   َواآلَصالِ  بِالْغ 
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ِ ( انلحل  سوره ۴۹ آیه) ـ ۳ د   َوهلِل َماَواِت  ِف  َما یَْسج  ْرِض  ِف  َوَما الس 
َ
 َدآب ة   ِمن األ

مْ  َوالَْمآلئَِكة   ونَ  الَ  َوه   یَْسَتْکرِب 

وت واْ الِْعلَْم مِن َقبْلِِه إَِذا  (االرساء  سوره ۱۰۷ آیه) ـ ۴
 
ِیَن أ ْو الَ ت ْؤمِن واْ إِن  اذل 

َ
ق ْل آمِن واْ بِِه أ

ا د  ج  ْذقَاِن س 
َ
وَن لأِل ْتىَل َعلَْیِهْم َُيِرُّ   ي 

وا الر مْحَن آیَات   َعلَْیِهمْ  ت ْتىَل  إَِذا....   (مریم  سوره ۵۸ آیه) ـ ۵ ا َخرُّ د  ج   َواب ِكیًّا س 

لَمْ   (احلج  سوره ۱۸ آیه) ـ ۶
َ
ن   تَرَ  أ

َ
د   اهلل َ  أ َماوَاتِ  ِف  َمن هَل   یَْسج  ْرِض  ِف  َوَمن الس 

َ
 اأْل

ْمس    ... َوالَْقَمر   َوالش 

يَُّها یَا( احلج  سوره ۷۷ آیه) ـ ۷
َ
ِینَ  أ وا آَمن وا اذل  وا اْرَکع  د  وا َواْسج  مْ  َواْعب د   َواْفَعل وا َراب ك 

رَْیَ 
ْ
مْ  اخل ونَ  لََعل ك   ت ْفلِح 

م   قِیَل  َوإَِذا( الفرقان  سوره ۶۰ آیه) ـ ۸ وا لَه  د  د   الر مْحَن   َوَما قَال وا لِلر مْحَنِ  اْسج  نَْسج 
َ
 لَِما أ

نَا ر  م 
ْ
مْ  تَأ ور ا َوَزاَده   ن ف 

ِي ( انلمل  سوره ۲۵ آیه) ـ ۹ وا هلِل ِ اذل  د  ال  یَْسج 
َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َواأْل َْبَء ِف الس 

ْ
ِْرج  اخل ُي 

وَن َوَما ت ْعلِن ونَ  ْف   َویَْعلَم  َما ُت 

ِینَ  بِآیَاتَِنا ی ْؤمِن   إِن َما( السجدة  سوره ۱۵ آیه) ـ ۱۰ وا إَِذا اذل  وا بَِها ذ ِکر  ا َخرُّ د  ج   س 
وا مْ  َراِبِهمْ  ِِبَْمدِ  وََسب ح  ونَ  اَل  َوه   یَْسَتْکرِب 

ِینَ  إاِل  ... ( ص  سوره ۲۴ آیه) ـ ۱۱ احِلَاِت  َوَعِمل وا آَمن وا اذل  ا َوقَلِیل   الص  مْ  م  ود   َوَظن   ه   َداو 
َما ن 

َ
ا وََخر   َراب ه   فَاْستَْغَفرَ  َفتَن اه   أ نَاَب  َراکِع 

َ
 وَأ

وا.... ( فصلت  سوره ۳۷ آیه) ـ ۱۲ د  ِي هلِل ِ  َواْسج  نت مْ  إِن َخلََقه ن   اذل  ونَ  إِی اه   ک   َتْعب د 

وا( انلجم  سوره ۶۲ آیه) ـ ۱۳ د  وا هلِل ِ  فَاْسج   َواْعب د 

ْرآن   َعلَْیِهم   ق رِئَ  َوإَِذا (االنشقاق  سوره ۲۱ آیه) ـ ۱۴ ونَ  اَل  الْق  د    یَْسج 

دْ  ت ِطْعه   اَل  الَكَّ  (العلق  سوره ۱۹ آیه) ـ ۱۵  َواْقرَتِْب  َواْسج 



( شرح  بادعا و نیایش   189   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 ختم القرآن یدعا

 

 

ه  الَْعىِلُّ الَْعِظْیم   هل   انل یِبُّ الَْکِرْیم   َصَدَق اهلل و    َو َصَدَق َرس 

ِهِدْينَ   اَنَْت  اِن َك َراب َنا َتَقب ْل مِن ا  َو حَنَن  ىلَعى ذىلَِك مَِن الشه
ِمْیع   ِل َحْرف  ِمَن     الَْعلِْیم   الس  م  اْرز ْقَنا بِك  ىِن اَللهه  رْا الْق 

ىء   ْراىِن َجزَا ْزء  ِمَن الْق  ِل ج  م  اْرز ْقَنا   َحاَلَوة  و  بِك  اَللهه 
بِااْلَلِِف ا لَْفة  و  بِابْلَاىءِ بَْرَکة  و  بِاتل اىءِ تَْواَبة  و  بِاثل اىءِ ثَوَاب ا و  

َاىءِ خَ 
ْ
َاىءِ ِحْکَمة  و  بِاخل

ْ
ْیِم مَجَاال  و  بِاحل ِ

ْ
اِل َدیِلْال  بِاجل رْی ا و  بِادل 

ىء  و  بِالر اىءِ رمَْحَة  و  بِالز اىءِ َزکىوة  و  بِالِسنْیِ َسَعاَدة   اِل َذاَک و  بِاذل 
اىءِ  اِد ِضَیاىء  و  بِالط  اِد ِصْدق ا و  بِالض  و  بِالِشنْیِ ِشَفاىء  و  بِالص 

 ِ اىءِ َظْفر ا و  ب ا و  بِالَْغنْیِ ِغین  و  َطرَاَوة  و  بِالظ  الَْعنْیِ ِعلْم 
ِم  ا و  بِالَْقاِف ق ْراَبة  و  بِالْاَکِف َکرَاَمة  و  بِالال  بِالَْفاىءِ فاََلح 
ا و  بِالِْمْیِم َمْوِعَظة  و  بِانلُّْوِن ن ْور ا و  بِالْوَاوِ و ْصلَة  و   ل ْطف 

م  اْنَفْعَنا بِالَْقْراىِن   ِقْین ا بِالَْهاىءِ ِهَدایَة  و  بِایْلَاىءِ یَ  اَللهه 
َِکْیمِ  الَْعِظْیمِ  َو َتَقب ْل مِن ا  َو اْرَفْعَنا بِااْلىیىِت َو اذِلْکِر احلْ

ْراىِن ِمْن َخَطا  اَْو  ىَءَتَنا ََتَاَوزَْعن ا َما اَکَن ىِفْ تاَِلَوةِ الْق  قِرَا
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وَاِضِعَهانِْسَیان  اَْو حَتِْرْیِف لَکَِمة  َعْن   تَاِخرْی   اَوْ  َتْقِدیْم   اَوْ  ۖ  م 
 َعلَْیهِ  ۖ  اَنَْزتْلَه ۖ  َما ِغرْیِ  ىلَعى  تَاوِْیل   اَوْ  ن ْقَصان   اَوْ  زِیَاَدة   اَوْ 
ْوىءِ  اَوْ  َسْهو   اَوْ  َشكٍّ  اَوْ  َرْیب   اَوْ  َ  س 

ْ
ان  اَْو َتْعِجْیل  ِعْنَد احِل

عَ  ْ ْراىِن اَْو َکْسل  اَْو رس   ۖ  ة  اَْو َزْیِغ لَِسان  اَْو َوْقف  تاَِلَوةِ الْق 
ْدَغم   بَِغرْیِ  ۖ  اِْداَغم   اَوْ  و ق ْوف   بَِغرْیِ   َبَیان   بَِغرْیِ  ۖ  اِْظَهار   اَوْ  م 

 َما بَِغرْیِ  ۖ  رِاب  اِعْ  اَوْ  َجْزم   اَوْ  َهْمَزة   اَوْ  تَْشِدیْد   اَوْ  َمدٍّ  اَوْ 
ۖ  َکَتَبه  اىیَاتِ  وَ  الر مْحَةِ  اىیَاتِ  ِعْندَ  َرْهَبة   و   رَْغَبة   قِل ةِ  اَوْ  ۖ 

اِهِدْينَ  َمعَ  اْکت بَْنا وَ  َراب َنا نَلَا فَاْغِفرْ  الَْعَذاِب   الش 

 او رسول گفت راست و   بزرگ؛ و مرتبه  بلند وََجل   َعز   اهلل گفت راست 
 ما از[ را عمل نیا! ]الیه  .میباش  شاهدان از آن بر ما و   ؛ بزرگ غمربیپ

 ارسار همه به) دانا( گفتار و داع همه به) شنوا توىئ شک یب  بفرما قبول
 و ذلت ای ینیرش(  حالوة)  ما به قرآن از حرف هر به! الیه.  (کردار و

برای ما  !الیه.   كن ارزاین کین جزاء  قرآن ( قسمت)  جزء هر به
برکت و ب الفت و حمبت را و با حرف  الفعنایت فرما با حرف 

 ثتوابه و بازگشنت از گناه را و با حرف  ت خجستیگ را و با حرف 
حکمت ح و با حرف  مجال و  زیبایی  را جثواب و پاداش  را  و با حرف 

دیلل و برهان  را و  د خری و خویب را و با حرف  خو دانایی را و با حرف 
با  رمحت و  شفقت  را و رذاکوت و دانایئ  را  و با حرف  ذبا حرف 

سعادت  و خوشبخیت را و با  سو با حرف زاکت و طهارت را ز حرف 
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صداقت و راستگویي   صشفاعت و تندرسیت  را و با حرف   شحرف 
طهرات و تازیگ را و   طبا حرف  و ضیا  و  روشین  را ضرا  و با حرف 

علم و دانش  را و با حرف ِ ظفر و پریوزی را و با حرف   ظبا حرف 
قرابت  قو با حرف  ری رافالح و رستاگ فغنا و ثروت را و با حرف  غ

لطف و   لکرامت  و سخاوت را و با حرف ک و نزدیكی را و با حرف 
نور و  نموعظه و نصیحت را و با حرف م مهراباین  را و با حرف 

   ها   وصلت و  و پیوندیگ را و با حرف  وو و با حرف  روشنایئ را
 .اکمل را  یقنی و اطمینان  یهدایت و رهنمایئ  را و با حرف 

و بلند گردان  . ، با)خواندن(  قرآن کریم  به ما نفع عنایت فرما الیه 
و تالوت ما  درجه ما را با )خواندن(  آیات و نشانه های پر  از حکمت

خطا ها  و  فرامویش و یا تعریف در مواضع  را  قبول فرما  و  در گذر از
یا لکمات یا در تقدم و یا تاخری لکمات و یا ازدیاد و یا کیم و 

بازگرداندن آن غری از آچنه نازل شده  و یا شک و تردید و یا حذفیات و 
یا زمزمه بد و رسعت خبشیدن به هناگم تالوت قرآن و احنراف زابان در 
وقت توقف بدون وقفه ویا اداغم بدون غنه و یا آشاکر بدون آشاکرا و یا 

بدون غلط دراز کشیدن و تشدید  لکمات و یا همزه یا جزم و یا اعراب 
آچنه نوشته شده و یا  عدم تمایل و هیبت در آیات رمحت و عذاب، 

ما را با شاهدان )نام ما را در مجله گوایه دهند اگن  الیه بیامرز ما را و 
یعین در  وََجل   َعز   اهلل و صدق رسالت پیغمربان  كتای ذات به توحید 

 بنویس مجلهء امت حممد  صىّل اهلل علیه وسلّم ثبت فرما(
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ا و   ْونِس  ْنَیا قَِرْین ا و  ىِف الَْقرْبِ م  ْراىَن نَلَا ىِف ادلُّ م  اْجَعِل الْق  اَللهه 
ا و  ِمَن انل ارِ ِسرْت ا و   َن ِة َرفِْیق 

ْ
ىلَعَ الرِصَاِط ن ْور ا و  ىِف اجل

َِها َدیِلْال  فَاْکت بَْنا ىلَعَ اتل مَ  َرْیَاِت لک  اِم َو ِحَجاب ا و  ایَِل اخلْ
َعاَدةِ الِل وَ  بِالَْقلْبِ  ۖ  اََداىء   ۖ  اْرز ْقَنا َرْیِ َو الس  ِب اخلْ َساِن َو ح 

ه  َتَعایلى ىلَعى َخرْیِ َخلِْقه َو الْبََشاَرةِ ِمَن ااْلِْيَمانِ   ۖ  َو َصىل  اهلل
د   َسِیِدنَا َم  َو َسل َم  ۖ   امَْجَِعنْیَ  ۖ  اَْصَحابِه وَ  ۖ  اىهِل  و   حم 

ا َکثرِْی ا َکثرِْی ا  تَْسلِْیم 

! قرآن را در دنیا همراه ) رفیق (  و در قرب مونس و در ِصاط ) پل الیه 
ِصاط ( چراغ ) روشین ( و در جنت رفیق و از آتش سرت و حجاب و 

 و قلب عملکرد، فرما اعطا .دیلل ) رهنما(  در همه امور ما خری گردان 
 مانیا د ازینو و خوشبخیت به را مند ساز ما عالقه و كسانی را ما زابان

ا را به م ردان، وگراهنماى لکیه خریها براى ما الیه! قرآن کریم را  
، ونطق آنرا با قلب وزابان براى ما توفیق عطا فرما، سازوفق ماکمال آن 

ایمان براى ما به ده ژبشارت وم شاداکیم و وآنرا وسیله اجنام عمل خری و
  مجله وفامیل و  ملسو هيلع هللا ىلص حرضت حممدبر  متعال   اهللدرود  .ردانگ

 و است فرستاده سالم کمال و تمام او به وََجل   َعز   اهلل و ؛اصحاب  او
 وى باد نثارسالمهاى زیاد زیاد 
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صل چهارمف  

  منتخب یها دعا
(سلم و هیعل هللا یصل اکرم پیامبر یگلها بوستان از)   

ِعِن ىلَعَ 
َ
م  أ ْسَن ِعَباَدتَِك.الل ه  ْکرَِك وَح  یَاَِحُّ یَا  ِذْکرَِك َوش 

 (ابوداود و النسایئ)  َقیُّوم  ، یَاَِحُّ یَاَقیُّوم  ، یَاَِحُّ یَا َقیُّوم  

 وطاعتت عبادتها یادا در و سپاست و شکر و یادت و ذکر در! مرا الیه 
 !ندهیپازنده  ای  !ندهیپازنده  ! ندهیپازنده  . ای  فرما  ییار وجه بهرتین به

َْنا اهلل ِ  ىلَعَ  الَْوکِیل   َونِْعمَ  اهلل    َحْسب َنا  (الرتمذي)  تََولک 

 تولك اهلل بر است و اکرساز بهرتین و است اکىف ما براى وََجل   َعز   اهلل
  مینمایم 

م   ور  إِن کَ الل ه  ِبُّ  َکِریم   َعف   (الرتمذي)  َعِن  الَعفَوفَاعف   حت 

 درگذر من از پس یپسند یم را وخبشایش وخبشاینده کرییم تو !الیه 

 باش دواريام اندازٔه به َوَجلَّ َعزَّالله  به و          

 ینشو ديام نا او رحمت از که                                         
   بترس آنقدر  یتعال او از و          

   ینکن پيدا کردن گناه جرات که                                         
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م   َْمد   لََك  الل ه  ، احلْ ُّه  م   لک   َوالَ  بََسْطَت، لَِما قَابَِض  الَ  الل ه 
ْضلَلَْت، لَِمنْ   َهاِديَ  َوالَ  َقَبْضَت، لَِما بَاِسَط 

َ
ِضل   َوالَ  أ  م 

ْعِطيَ  َوالَ  َهَدیَْت، لَِمنْ  ْعَطْیَت، لَِما َمانِعَ  َوالَ  َمَنْعَت، لَِما م 
َ
 أ

َقِرَب  َوالَ   َباِعدَ  َوالَ  بَاَعْدَت، لَِما م  اْبَت  لَِما م     قَر 

  مجع یا گسرتده تو که را آچنه! الیه   توست خاص شیستا همه  !الیه 
 یبرا گسرتندة  یا دهیکش درهم تو که را آچنه و ستین آن یبرا  کننده

 یگر تیهدا یو یبرا بایش کرده گمراه تو  که را آنكه ست،ین آن
 و ستین هکنند گمراه یو یبرا  دیباش کرده تیهدا تو را آنكه و ستین

 تو که را آچنه و  ستین آن یبرا هعطاکنند بایش کرده منع تو که را آچنه
 عطا  تو که را آچنه یبرا و ستین آن یبرا هکنند منع ،بایش نموده عطا

 یا نموده دور تو که آچنه یبرا و ستین آن یبرا هکنند منع ،بایش نموده
 هکنند دور یا نموده کینزد تو که آچنه یبرا و ستین هکنند کینزد 

 (حنبل بن أمحد) ستین

م  َحِبْب إیَِلَنا اإِلیَماَن َوَزِیْنه  ِف ق ل وابَِنا َوَکرِه إیَِلَْنا  الل ه 
وَق وَالِعْصیاَن ،  س  ْفَر وَالف    ، َواْجَعلَْنا ِمَن الر اِشِدینَ الك 

! ایمان را در نزد ما حمبوب و آن را در قلبهایمان آراسته گردان و الیه 
رسپییچ را در نزد ما ناپسند و ما را از  ، نافرماین و  پویش حق ٬ كفر

 (حنبل بن أمحد)  هدایت یافتاگن قرار بده.
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م   ْط  الل ه   َوفَْضلَِك، َورمَْحَتَِك،  بََراَکتَِك، ِمنْ  َعلَْیَنا ابْس 
م   َورِْزقَِك، ل َك  إيِِن  الل ه 

َ
ْسأ

َ
ِقیمَ  انل ِعیمَ  أ ِي الْم   َوالَ  َُي ول   الَ  اذل 

، ول  م    یَز  ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْمنَ  الَْعْیلَِة، یَْومَ  انل ِعیمَ  أ

َ
 یَْومَ  وَاأل

َْوِف، م   اخلْ ْعَطْیتََنا، َما  رَشِ  ِمنْ  بَِك  اَعئِذ   إيِِن  الل ه 
َ
  َمَنْعَتَنا َما َورَشِ  أ

   گردان، گسرتده ما بر ات یروز و فضل و رمحت و  براکت از   !الیه 

 خواهانم تو از نگردد لیزا و دگرگون  که پابرجا نعمت من! الیه

 تو از را تیامن هراس و خوف روز در  و نعمت تنگدسیت روز در! الیه 
 از را ما که آچنه رشّ  از و یا نموده عطا  ما به که آچنه از! الیه  ،خواهانم

 (حنبل بن أمحد)  ربمیم پناه تو به یا نموده منع آن

ِظل ِن ِفْ ِظِل َعْرِشَك یَْوَم ال ِظل  إاِل  ِظلَُّك 
َ
م  أ   الل ه 

 نباشد هیسا چیه که یروز خود عرش هیسا رایز مرا یخبشا هیسا! الیه 
 (ابلخاري) تو هیسا جز

ْف ق ل واَبَنا ىلَعَ َطاَعتَِك. یَا  ل وِب، َِصِ َف الْـق  رَصِ م  م  الل ه 
ل وِب، َثِبْت قَلِْب ىلَعَ ِدینَِك  َقلَِب الْـق     ( مسلم رواه ) م 

. ساز رهنمون عبادتت یبسو را قلبهایمان قلبها، دهنده جهت یا! الیه 
 دینت بر را قلبم توست وتوان قدرت ترصف در قلبها همه آنكه یا

 . دار پایدار
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هَل  َوآِخرَه ،  و 
َ
، وَأ ل ه  : ِدق ه  وَج  م  اْغِفْر ِل َذنِْب لک  ه  الل ه 

 (مسلم صحیح) َوَعالَنِیََته  َورِس ه  

 آشاکر چه و آخر و اول بزرگ، چه و کوچك چه را گناهانم همه!  الیه   
 بیامرز پنهان چه و

نَت  إِن کَ ،ىلَعَ   َوت ب اغِفرِِل، َرِب 
َ
ور   اتل و اب   أ  (  یالرتمذ )   الَغف 

   مهرابان خبشاینده تویي مرا، یواببخشا گذر در گناهانم از! الیه 

م  اْغِفْر ِل، وَارمَْحِْن وَ   اْرز قِْن ، وَ  اَعفِِن وَ  اْهِديِن، وَ  الل ه 

ِن ، وَ  ْ           .اْرَفْعِن  اْجرب 

بیامرز و به من رحم كن و هدایت، سالمت، روزي، اصالح و ! مرا الیه 
    (ماجه ابن و یالرتمذ)   بفرما  را ارزاین بلند مرتبیگ

ْمرِي، َوَما 
َ
اِف ِف أ م  اْغِفْر ِل َخِطیئيَِت، وََجْهِل، َوإرِْسَ الل ه 

م  اْغِفْر ِل َهزِِل وَجِدي،  ْعلَم  بِه ِمِن، الل ه 
َ
نَْت أ

َ
وََخَطِِئ أ

 (ابلخاري)  وََعَمِدي، َولك   ذلَِك ِعْنِدي

 من یها روي زیاده و را من یها درگذر، ناداين وگناهم ناداین از!  الیه 
  بیامرز  الیه . هسیت آاگه آن به بهرت من از خود که را آچنه و امور در را
 ام  شده  آن همه مرتكب که را عمدي و سهوي و جدي و شوخ[ هناگم اشتباهات]
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م  اْغِفْر ِل َذنِْب ، َووَِسْع ِل ِف َدارِي ،    َواَبارِْك ِل ِف رِْزِِق الل ه 

 وزندگیم خانه خویش وسخاوت واباکرم بیامرز من بر را گناهانم!  الیه 
 (  امحد بروایت)  ده برکت وروزیم رزق  وابه خبش وسعت را

م   ي   ِل  اْغِفرْ  أللّه  ْؤِمننِیَ  وَ  َولِوَادِلَ ْؤِمَناتِ  لِلْم   وَ    وَالْم 
ْسلِِمنیَ ا ْسلَِماتِ  لْم  م األْحَیاءِ  ، وَالم   إِن َك  ، وَاألْموَاتِ   ِمْنه 

ِیب   قَِریب   َسِمیع  
ْعوَاتِ  جم  رَْحمَ  یَا برمَْحَتَِك   ادل 

َ
  الر امِحِنیَ  أ

 مسلمان  و مانیا با زنان و مردان و را مادرم و پدر و مرا  بیامرز !الیه 
کننده داعيي، ای  اجابت و نزدیك تو  که مرده چه و زنده چه را

 (داعهاى مأثور از )    مهرابانرتین مهرابانان

 

 

 

م     یَِسریَا   ِحَسابَا   َحاِسبِْن  الل ه 

 (أمحد و مسلم صحیح)  ده قرار آسان خود حماسبه مورد مرا! الیه 

م      ادِلینِ  ِف  َفِقهِن  الل ه 

 (ابلخاري)   ودانشمندگردان فقیه دینت در مرا!  الیه 
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م   م   وََسِدْديِن، اْهِديِن  الل ه  ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َدى أ َداد الْـه    وَالس 

  ده، پایداري و قدم ثابت راست راه بر و فرما هدایت مرا     !الیه 

    ( مسلم رواه )  كن ارزاین  واستقامت یورستاگر هدایت من به الیه

ن وب إاِل   م  إيِِن َظلَْمت  َنْفِس ظلْما  َکثرِیا  ، َوال َيْغِفر  اذلُّ الل ه 
نَْت 

َ
نَْت . فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرة  ِمْن ِعْنَدَك ، وَارمَْحِْن إِن َك أ

َ
أ

ور  الر ِحیم    (ابلخاري)  . الَغف 

 را گناهان کس تو جز ومن بر خویشنت ظلم زیادی کرده ام  یقینا  ! الیه 
 که چرا ده، قرار خویش وعفو رمحت مورد مرا  پسخبشیده نیم تواند 

 ومهرابان خبشاینده تویي

ْراىِن َو جَنَِنا  ْراىِن َو َزِیْن اَْخاَلَقَنا بِالْق  م  نَِوْر ق ل ْواَبَنا بِالْق  اَللهه 
َن ِة 

ْ
ْراىِن َو اَْدِخلَْنا ىِف اجل ْراىنِ ِمَن انل ارِ بِالْق   بِالْق 

 را ما  اخالق خبش تیزن و  قرآن با را ما یها قلب گردان روشن! الیه 
 به را ما  نما داخل و قرآن با جهنم آتش از را ما  ده جنات و قرآن با

 قرآن با بهشت
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م   ، لَکَ الل ه  سلَمت 
َ
، َوابِکَ أ ، َوَعلَیکَ آَمنت  ت   َوإیَِلکَ تََولک 

نَبت  
َ
م  . َخاَصمت   َوابِکَ أ وذ   إيِِن   الل ه  ع 

َ
تِکَ أ  إاِل   إهِلَ  اَل  بِِعز 

نَت 
َ
ن أ

َ
نَت . ت ِضل ِن  أ

َ
ِي الَحُّ  أ ، اَل  اذل  وت   وَاإِلنس   َواجِلنُّ  َيم 

وت ونَ   ( مسلم و ابلخاري)   َيم 

 تو هب وتنها مکرد خم تو توان و عظمت مقابل در را تسلییم رس! الیه 
 ام بازگشته تو یبسو و ام جسته وامید تولك دراگهت  واز ام آورده ایمان

 ضاللت ازآورم  یم پناه  من الیه  .ام آورده پناه تو یواال مقام به و
 تویي تنها الیه  .اعملیان وخالق پرورداگر تنها تو، یواال بمقام وگمرایه

  .مرد خواهند یروز ها وجن انسانها همه و ناپذیر فنا زنده

م     ..اْجَعْل َعَملََنا لک  ه  َخالَِصا  لِوَْجِهَك الَکِریمِ الل ه 

 ( داعهاى مأثور  از )     ! همه اعمال ما را به ذات کریم ات خالص بسازالیه 

ِجْرنَا ِمْن ِخْزِي 
َ
َِها، وَأ ورِ لک  م 

 
ْحِسْن اَعقَِبتََنا ِف األ

َ
م  أ الل ه 

ْنَیا َوَعَذاِب    (حنبل بن أمحد)    اآلِخَرةِ ادلُّ

 ما و گردان نیکو را ما   زندگي شئون   و  امور همه  ورساجنام اعقبت! الیه 
   دار امان در قیامت وعذاب  دنیا یخوار و ذلت  از را
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م   افِیَل، َوَرب   َوِمیاَکئِیَل، ِجرْبَائِیَل، َرب   الل ه  وذ   إرِْسَ ع 
َ
 بَِك  أ

 (النسایئ)  الَْقرْبِ   َعَذاِب  َوِمنْ  انل ارِ، َحرِ  ِمنَ 

 یگرما از! لیارساف پرورداگر و لیاکئیم و لیجربئ پرورداگر یا! الیه 
 آورم یم پناه تو به قرب عذاب از و  جهّنم سوزان

رِنَا ابلَاِطَل بَاِطال  
َ
، وَأ ا  وَاْرز ْقَنا اِتَباَعه  رِنَا احَلق  حق 

َ
م  أ الل ه 

  وَاْرز ْقَنا اْجتَِنابَه  

توفیق آنرا ده تا حق را به شلک حق ببینیم و از آن پریوی و ! الیه
اطاعت کنیم و باطل را به شلک باطل ببینیم و از آن دوری و اجتناب 

 )داعهاى مأثور  از  ( کنیم

م     (ابلخاري)  َمْهِدی ا   َهاِدیا   وَاْجَعلِْن  َثّبـِْتنِـي، الل ه 

  ده قرار وهدایتگرانم  رستاگران واز دار قدم ثابت دینت راه در مرا! الیه

م  آِت  ـاَها،  الل ه  نَْت َخرْی  َمْن َزک 
َ
نَْت َنْفِس َتْقوَاَها، َوَزِکَها أ

َ
 أ

      ( مسلم رواه )   َوَمْوالََها َویِلَُّها

که تو بهرتین پاك   تقوا عطا فرما و آن را پاك گردان   من نفس  ! به الیه
 آن هسیت. کننداگین. تو مالك نفس من و صاحب 
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م   لِْهْمِن  الل ه 
َ
ِعْذيِن  ر ْشِدي، أ

َ
 (النسایئ)   َنْفِس  رَشِ  ِمنْ  وَأ

 ده پناهم نفسم رش از و ده نشان من به را تیهدا قیطر !الیه

م   ِن، َما َوَعلِْمنِـي َعل ْمـَتنِـي، بَِما اْنَفْعنِـي الل ه  ا َوزِْديِن  َيْنَفع     ِعلْم 

 گردان مستفیدم یا نموده عطا من به که ودانیش ازعلم آچنه به  !الیه
 ( ماجه ابن)  یفزایب مرا  دانش و علم و ،  دارم  نیاز بدان آچنه مرا وابیاموزان

م    نَْت  الل ه 
َ
نَْت، إاِل   إهَِلَ  ال الَْملِك   أ

َ
نَْت  أ

َ
نَا َرِب  أ

َ
َك، وَأ  َعْبد 

ا، ذ ن وِب  ِل  فَاْغِفرْ  بَِذنِْب  وَاْعرَتَْفت    َنْفِس  َظلَْمت    إِن ه   مَجِیع 
ن وَب  َيْغِفر   الَ  نَْت  إاِل   اذلُّ

َ
 )  الرتمذی  (أ

 من معبود تو. نیست پرورداگري تو از غری. ییفرمانروا و پادشاه تو! الیه
 همه  . دارم اعرتاف گناهم به و ام کرده ستم خود به. هستم تو  ه  بند ومن

 خبشاید نیم را گناهان کس هیچ تو از غری زیرا  ببخشاي  مرا گناهان

ْبَتالَنَاْ ، َوف ك   م  اْشِف َمْرَضانَا ، َوارَْحْم َمْوتَانَا ، واَعِف م  الل ه 
انَا . ْ َکرْسَ انَا ، وَاْجرب  رْسَ

َ
  (از داعهاى مأثور)  أ

مریض های ما را شفا بده و مرداگن ما را ببخش و آنانكه از بنی  !الیه
 .ما را جنات ده انریاس و ببخش تیاعفما مبتال اند 
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نَْت َخرْی  
َ
نَْت َخرْی  الر امِحِنَی ، َواْرز ْقِن ، َفأ

َ
م  ارمَْحِْن ، َفأ الل ه 

نَْت َخرْی  الَغافِِریَن، وَ 
َ
نَْت الر ازِقنَِی، وَاْغِفْر ِل فَأ

َ
ِن ، َفأ ْ انْرص 

   (  یالرتمذ ) .َخرْی  انل اِِصِینَ 

و مرا روزی ارزاین ، ! بر من رحم كن که تو بهرتین رحم کننداگین الیه
و مرا بیامرز که تو بهرتین ، كن که تو بهرتین روزی دهنداگین

 .و مرا نرصت ببخش که تو بهرتین نرصت دهنداگین، آمرزنداگین 

م   َذْنب ا إاِل  َغَفْرتَه  ،   هذا َمقاِمنا ىِف  نَلَا تََدع الَراب َنا  اللّه 
ا إاِل  فَر ْجَته  ، َوال َدْين ا إاِل  قََضْیَته  ، َوال َمِریضا  إاِل   َوال َهمًّ
ْبَتىَل إاِل  اَعَفْیَته  ، َوال َضاال  إاِل  َهَدْيَته  ، َوال  َشَفْیَته  ، َوال م 

ِسریا  إاِل   اَغئِبا  إاِل  
َ
تَه  ، َوال أ َرَدْدتَه  ، َوال َمْظل وما  إاِل  نرََصْ

 فََکْکَته  ، َوال َمِیتا  إاِل  رمَِحَْته  ، َوال َحاَجة    إاِل  قََضْیَتَها  ،

دوَرنَا . َو نَِور ق ل واَبَنا . َو اختِم  وَرنَا . َو ارَشح ص  فَیرَِس ا م 
احِلَاِت اَعَمانَلَ    ابِالص 

مگذار در این جا برای ما گنایه  را مگر که آنرا  مین رّب  تو! الیه
آمرزیده بایش ، و نه دل گرفته مگر که آنرا کشاده بایش ، و نه قرَض 
مگر که آنرا پرداخته بایش ، و نه مرییض مگر که آنرا شفا داده بایش ، 
و نه مبتالی مگر که آنرا اعفیت داده بایش ، و نه گمرایی مگرکه آنرا 
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، و نه اغییب مگر که آنرا باز گردانیده بایش ، و نه  هدایت داده بایش
مظلویم مگر که آنرا پریوزی داده  بایش ، و نه اسریی مگر که آنرا آزاد 
کرده بایش ، و نه مرده را مگر که به او رحم کرده بایش ، و نه حاجیت 
مگر که آنرا میرّس کرده بایش ، پس آسان كن اکر های ما را و 

ا را و روشنایئ خبش دل های ما را و پایان خبش به بكشای سینه های م
 )داعهاى مأثور  از )   را ما های کردار ٬نیکوىئ ها

وتَِیَها َمن اليِت  احلِکَمةَ  آتِِن  امهلل
 
وِِتَ  َفَقد أ

 
  َکثرِیا   َخریا   أ

 شود، داده حکمت کس هر یبرا رایمن، ز به را حکمت فرما عطا!  الیه
 (۲۶۹:اآلیة ابلقرة، سورة من مقتبس) است شده داده او به فراواین ریخ

که فرموده  ۲۶۹بر گرفته از کالم پاک پروردگار يکتا در سوره البقره آيه 
  ."يؤتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحکمة فقد أوتي خيرا کثيرا"اند:

م   ْصَنا، َواَل  زِْدنَا الل ه  ْكِرْمَنا َتْنق 
َ
ْعِطَنا ت ِهن ا، َواَل  وَأ

َ
 َواَل  وَأ

 َعن ا وَاْرَض  وَأْرِضَنا   ، َعلَْیَنا ت ْؤثِرْ  َواَل  َوآثِْرنَا حَتِْرْمَنا،

 اهانت مورد مرا و ده اکرام مرا و نده اکهش ما از و فزایب ما بر !  الیه 
 بر و ده یبرتر و حیترج را ما و ننما حمروم را ما و نما عطا ما  به نده قرار

   (  یالرتمذ ) نما حاصل تیرضا ما از و كن راَض  را ما و نده، حیترج ما
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مَ   ك    َعَل   وَاْخل ْف  فِیِه، ل َواَبارِكْ  َرَزْقَتِن، بَِما َقِنْعِن  الل ه 
رْی   ِل  اَغئَِبة  

 (للبیهق اآلداب)   خِبَ

 آن در و كن قانعم یا داشته ارزاین و عطاء من به که آچنه به!  الیه
 فرما بمینص ریخ آن نیگزیجا ام داده دست از را چه هر  و یفزایب برکت

م   َما َواَبرَصِي، بَِسْمِع، َمِتْعِن  الل ه   ِمِن، الْوَارَِث  وَاْجَعلْه 
ِن  ْ ِن، َمنْ  ىلَعَ  وَانرْص  ذْ  َيْظلِم  رِي ِمْنه    وَخ 

ْ
 (  یالرتمذ )   بَِثأ

 ستم من به که کیس بر و كن مندم  بهره نایئیب و ییشنوا از!  الیه
 ریبگ او از را انتقامم و گردان  وزمریپ دینما یم

م   ْرَشدِ  ىلَعَ  ِل  وَاْعزِمْ  َنْفِس، رَش   قِِن  الل ه 
َ
ْمرِي، أ

َ
م   أ  الل ه 

، َما ِل  اْغِفرْ  ْرت  رْسَ
َ
،  َوَما أ ْعلَْنت 

َ
، َوَما أ ت 

ْ
ْخَطأ

َ
 َوَما أ

، ، َوَما َعَمْدت   ( امحد)  َجِهلْت   َوَما َعلِْمت 

 با و راهها بهرتین ودر نما حفظ وابدیهایم زشتیها رش از مرا! الیه
 از وآشاکرا درپنهانیها هرآچنه الیه دار،  قدمم ثابت اکرها سعادترین

 اجنام ودانش علم وابا عمد  از یا و وخطا اشتباه ویا وناداین جهل یرو
 ده قرار  خبشش و عفو مورد ام داده
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م   ْنَکَراتِ  َجِنـْبنِـي الل ه  ْخاَلِق، م 
َ
ْهوَاِء، اأَْل

َ
ْعَماِل، وَاأْل

َ
 وَاأْل

ْدوَاءِ 
َ
 (مسلم)  وَاأْل

 پرسیت شهوت و نفساین یها هوا بد، ورسشت  زشت اخالق از مرا! الیه
 .گردان  دور سخت یوابیماریها

م   ، َفْ  اَعفِِنْ  الل ه  م   بََديِنْ ، ِفْ  اَعفِِنْ  الل ه  م   َسْمِعْ  اَعفِِنْ  الل ه 
نَْت، إاِل    إهَِلَ  الَ  برََصِْي، ِفْ 

َ
م   أ ْوذ   الل ه  ع 

َ
ْفِر، ِمنَ  بَِك  أ  الْك 

ْوذ   وَالَْفْقِر، ع 
َ
نَْت    إاِل   إهَِلَ   الَ  الَْقرْبِ، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  وَأ

َ
 أ

 چشمم  در  !  الیه ده، اعفیت گوشم در  !  الیه  ده، اعفیت بدنم در !  الیه
 تو فقر به و كفر  از ندارد، وجود «ِبق» دیگرى معبود تو جبز ده، اعفیت

 «ِبق» دیگرى معبود تو جبز برم، يم پناه  تو به قرب عذاب از برم ، یم پناه
 (داود ابو)   ندارد وجود

م   و رمَْحََتَك  الل ه  رْج 
َ
، َطْرفَةَ  َنْفِس  إیَِل  تَِكلِْن  َفاَل  أ  َعنْی 

ْصلِحْ 
َ
يِن  ِل  وَأ

ْ
نَْت   إاِل   إهَِلَ  اَل  لک  ه   َشأ

َ
 أ

 خود حال به یا حلظه مرا پس ام، دوخته أمید چشم برمحتت !الیه
 نیست یومعبود الیه هیچ گردان، نیکو را وأمورم اکرها  همه وامگذار،

  (داود أبو)   تو پاک ذات مگر
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م   ْحَسنِ  اْهِديِن  الل ه 
َ
ْحَسنَِها َيْهِدي ال األْخالقِ  أل

َ
نَْت، إاِل أل

َ
 أ

نَْت  إاِل   َسیَِئَها َعِن   یرَْصِف   ال َسیَِئَها َعِن  وَاِْصِْف 
َ
!  الیه  أ

 به تو، جز کس هیچ که فرما هدایت اخالق و رفتار بهرتین به مرا
 کس هیچ چون بران؛ من از را بد اخالق و کند نیم هدایت  خوب اخالق

 (للطرباين الکبری املعجم) اندرینم بد اخالق از تو جز

ِْقَنا 
ْ
حل

َ
ْسلِِمنَی ، وَأ ْحیَنا م 

َ
ْسـلِِمنَی ، وَأ َنا م  م  تََوف  الل ه 

م  قَاتِِل الَكَفَرةَ  احِلنَِی َغرَی َخزَایَا َوالَ َمْفت وننَِی ، الل ه  بِالص 
وَن َعْن َسبِیلَِك ، َواْجَعْل  دُّ لََك ، َوَیص  ِیَن ی َكِذب وَن ر س  اذل 

  (امحد مسند)    َك َوَعَذابََك َعلَیِهم رِْجزَ 

! ما را مسلمان بمریان و مسلمان زنده گردان و بدون آلوده شدن به الیه
الیه! کفاری را که  به نیکواکران ملحق ساز.  زابون و فتنه، ما را 

داشتند، نابود گردان و  باز پیامربانت را تكذیب و ]مردم را[ از راهت 
 .فرو فرستبال، و عذاب خود را بر آنان 

َعاَدةِ آَجانَلَا ،  ْعَمانَلَا ، َوابِالس 
َ
احِلَاِت أ م  اْختِْم بِالص  الل ه 
ا ی ْرِضـیَك آَمانَلَا  (مأثور یداع) َواَبلِْغَنا ِمم 

 با را ما زندیگ نهایت و را ما های کردار ٬!  پایان خبش به نیکوىئ هاالیه
 .رضای تو استرا آچنه  ما های آرزو برسان و كن توأم سعادت
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ب َل  ْصلِْح َذاَت بَیْنِـَنا ، وَاْهِدنَا س 
َ
م  ألِْف َبنْیَ ق ل وابَِنا ، وَأ الل ه 

ل َماِت إیَِل انلُّورِ ، وََجِنبَْنا الَفوَاِحَش  الِم ، َوجَنَِنا ِمَن الظُّ الس 
 
َ
ْسَماِعـَنا ، وَأ

َ
بَْصارِنَا َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن ، َواَبارِْك نَلَا ِف أ

نَْت 
َ
ْزَواِجـَنا ، َوذ ِری اتَِنا ، َوت ْب َعلَْیَنا إِن َك أ

َ
، َوق ل وابَِنا ، وَأ

ْثننَِی بَِها  اتل و اب  الر ِحیم  ، وَاْجَعلَْنا َشاکِِریَن نِلَِعِمَك م 
تِْمْمَها َعلَْیَنا.

َ
  َعلَْیَك قَابِلنَِی لََها وَأ

 صلح ما میان در و ر، اویب وجود به  وألفت حمبت مانیها دل انیم! الیه
 راهنمایی   یرستاگر و  سعادت   یراهها به را ما و انداز، راه به  صفا و

 از نموده هدایت ایمانمان نور به گمرایه  ی ها  یتاریك از  را ما و. كن
 و زشت یاکرها از و ، دار  امان در مارا وپنهان آشاکر یوزشتیها بدیها

 ها، قلب  ،بینایی و   شنوایی در و دار، نگه دور نهان، چه و آشاکر  چه  بد،
 توابه تو که بپذیر  را ما توابه و بده،  قرار برکت فرزندانمان و همرسان

 ما به و   ده قرار بیدریغت ینعمتها شکرگذار را ما و ،مهراباین و پذیر
 مستحق را وما  توگوئیم ستایش و سپاس و محد همیشه که ده آن توفیق

 یبیفزا  را نیکیت و خری ما بر و  ده قرار کرمت و  فضل آنهمه   قابل و
 (مسلم)
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م   ن وِب  ِمنَ  َطِهْرِن  الل ه  ََطایَا، اذلُّ م   وَاخلْ  َکَما ِمْنَها  َنِقِن  الل ه 
ْبَیض   اثل ْوب   ي َنیق  

َ
نَِس، ِمنَ  اأْل م   ادل   بِاثل لْجِ  َطِهْرِن   الل ه 

 (النسایئ)   ابْلَارِدِ  وَالَْماءِ  وَالْرَبَدِ 

 كن پاكم ها آن از  ! الیه گردان، پاكم خطاها و گناه از  ! الیه
 و خیو برف با  ! الیه گردد،یم پاک چرک از دیسف جامه که  همچنان

  گردان پاكم رسد آب

م  اْحَفْظِن باإِلْسالَِم قَائِما ، وَاْحَفْظِن  باإِلْسالَِم قَاِعدا ، الل ه 
ّوا  َوالَ  وَاْحَفْظِن بِاإِلْسالَِم َراقِدا ، َوالَ تْشِمْت يب َعد 
ِ َخرْی  َخزَائِن ه  بَیِدَك،  ل َك ِمْن ك 

َ
ْسأ

َ
م  إيّن أ َحاِسدا ، الل ه 

ِ رَشٍّ َخزَائِن ه  بَیِدكَ  وذ  بَك ِمْن ك  ع 
َ
 (ابلخاري)   وَأ

 نگه اسالم به پایبند کشیده دراز و نشسته ایستاده، حالت در مرا! الیه 
 تو از! الیه  مكن شادمان من به نسبت را حسودي و  دشمن هیچ و دار

 همه از و. توست دست در هایش خزانه  که خواهم يم را هايي نیِك همه
 آورم يم پناه تو  به توست دست در هایش خزانه که رشوري رشو

م   ْكرِثْ  الل ه 
َ
ْعَطْیتَِن، فِْیَما ِل  َواَبارِكْ  َوَودَلِي، َماِلْ  أ

َ
ِطّل  أ

َ
 وَأ

ْحِسنْ  َطاَعتَِك، ىلَعَ  َحَیاِت 
َ
    ( مسلم رواه )  ِل  وَاْغِفرْ  َعَمِل   وَأ
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 برکت اي،  ه کرد عطا من به آچنه در و زیادگردان، را وفرزندم مال! الیه
 مرا اعمال و آورم یجبا عبادتت تا ده طوالین زندیگ من وابه بده، قرار
 بده قرار خود آمرزش مورد مرا و بگردان نیك

م   ب َك، ارز قن الل ه  ب   ح  بُّه   َيْنَفع ن َمنْ  وح  م   ِعْنَدَك، ح   الل ه 
ا َرَزْقَتن َما ِحبُّ  ِمم 

 
ة   َفاْجَعلْه    أ ، فِیَما ِل  ق و  ِبُّ مَ  حت   َما الل ه 

ا َعِن  َزَوْیَت  ِحبُّ  ِمم 
 
ِّب   فِیَما ِل  فَرَااغ   َفاْجَعلْه   أ   حت 

 یم نزدیک تو به مرا دوستیشان آنانكه وحمبت ودوستیت حمبت!  الیه
 یا داشته ارزاین من به که  ییها دوسیت از! الیه   ده، یجا  قلبم در گرداند

 ده، قرار یدار یم دوست تو که آچنه به دنیخبش قّوت  سبب من یبرا آنرا
 داشته   خمیف و پنهان من از را آن و دارم یم  دوست من که را آچنه! الیه

 (  یالرتمذ ) ده قرار من یبرا یدار یم  دوست که آچنه حّب  لِ یتكم در را آن

م   كَ  إيِِن  الل ه  َمتَِك، اْبن   َعْبِدكَ  اْبن   َعْبد 
َ
 بَِیِدَك، نَاِصَیيِت  أ

َك، ِف   َماض   ْکم  ل َك  قََضاؤ َك،   ِف   َعْدل   ح 
َ
ْسأ

َ
ِل  أ  اْسم   بِك 

وَ  ْیَت  لََك  ه  وْ  َنْفَسَك، بِهِ  َسم 
َ
نَْزتْلَه   أ

َ
وْ  کَِتابـــــــَِك، ِف  أ

َ
 أ

ا َعل ْمَته    َحد 
َ
وِ  َخلِْقَك، ِمنْ  أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
 الَْغْیبِ  ِعلْمِ  ِف  بِهِ  اْسَتأ

نْ  ِعْنَدَك،
َ
ْرآنَ  ََتَْعَل  أ  وََجاَلءَ  َصْدرِي، َون ورَ  قَْلِب، َرابِیعَ   الْق 

ْزِن،  (داود ابو)   َهيِم  َوَذَهاَب  ح 
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 همه امورم. باشم یم درابارت زيکن پرس و تو بنده پرس و تو بندة من! الیه
 هر و است روا من بر کین امر آچنه هر واختیارت  وقدرت توان در

 با  را تو و است اعدالنه ام دراباره قضاوتت کین صادر من حق در حکیم
 آورده کتابت در ای و یا خوانده آن به توست بزریگ شایسته که  نایم هر

 علم در که  نایم هر ای و یا آموخته بنداگنت از یا بنده به که یا و یا
 قلبم بهار را قرآن که خواهم یم تو از یا داده اختصاص  خود یبرا بیغ

  .یساز ناراحتیهایم کننده وپاک  واندوهم غم  دهنده وجال ام سینه ونور

م   َموَاتِ  َرب   الل ه  ْبعِ ] الس  ْرِض، َوَرب  [ الس 
َ
 الَْعْرِش  َوَرب   اأْل

ِ  َوَرب   َراب ـــــَنا الَْعِظیِم، ،  ك  ء  َِب  فَالَِق  ََشْ  وَانل َوى، احلْ
زْنَِل  جْنِیلِ  اتل ْوَراةِ  َوم  ْرقَاِن، َواإْلِ وذ   وَالْف  ع 

َ
ِ  رَشِ  ِمنْ  بَِك  أ  ك 

ء    نَْت  ََشْ
َ
م   بَِناِصَیتـِِه، آِخذ   أ نَْت  الل ه 

َ
ل   أ و 

َ
 َقْبلََك  َفلَیَْس  اأْل

، ء  نَْت  ََشْ
َ
، َبْعَدكَ   َفلَیَْس  اآْلِخر   وَأ ء  نَْت  ََشْ

َ
اِهر   وَأ  الظ 

، فَْوقََك  فَلَیَْس  ء  نَْت  ََشْ
َ
ونََك  فَلَیَْس  ابْلَاِطن   وَأ ، د  ء   ََشْ

ْينَ  َعن ا اْقِض   ْغنَِنا ادل 
َ
 ( ماجه ابن)        لَْفْقرِ ا ِمنَ  وَأ

! واال عرش و نیزم پرورداگر و[ هفتاگنه] یها آسمان پرورداگر یا  ! الیه 
 و هسته و دانه انندهیرو و شاکفنده اء،یاش تمام پرورداگر و ما  پرورداگر

 قدرت پنجه در که یزيچ هر رشّ  از قرآن؛ و لیاجن  و تورات فرودآورندة
 یزيچ تو از قبل که هسیت نیِ خنست یا ! الیه  آورم، یم پناه تو به توست
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 اینینما تو و ستین یزيچ  تو از بعد که هسیت نیِ واپس یا و است نبوده
 یزيچ تو از تر نهان  که هسیت نهاین و پوشاند نیم را تو یزيچ که هسیت

 گردان  ازین یب   فقر از را ما و كن ادا را ما یوقرضها و نیْ دَ  ست؛ین

م   ْصلِحْ  الل ه 
َ
ِي ِدیِن  ِل  أ وَ  اذل  ْمرِي، ِعْصَمة   ه 

َ
ْصلِحْ  أ

َ
 ِل  وَأ

ْنَیايَ  ْصلِحْ   َمَعاَِش، فِیَها ال يِت  د 
َ
 فِیَها ال يِت  آِخَرِِت  ِل  وَأ

ََیاةَ  وَاْجَعلِ  َمَعاِدي،
ْ

ِ  ِف  ِل  زِیَاَدة   احل ، ك   الَْمْوَت  َواْجَعلِ  َخرْی 
ِ  ِمنْ  ِل  َراَحة     صالح که گردان اصالح مرا یدیانتدار! یهال رَشٍّ  ك 

 و حیات که ساز پاک  را دنیایم و است، آن بر اکرهایم در وموفقیت
. آنست  یبسو بازگشتم که كن نیکو را وآخرتم است آن در زندگیم
 زشتیها همه از مرا مرگ وابا بیفزا زندگیم بر را وخوابیها خری وهمواره
   ( مسلم رواه )   .برهان  وابدیها

م    َمَعاِصیَك، َواَبنْیَ  بَیَْنَنا بِهِ  حَت ول   َما َخْشیَتَِك  ِمنْ  نَلَا اْقِسمْ  الل ه 
َنا َما َطاَعتَِك  َوِمنْ   بِهِ  ت َهِون   َما ایْلَِقنیِ  َوِمنَ  َجن َتَك، بِهِ  ت َبلِغ 

ْنَیا، َمَصائَِب  َعلَْیَنا م   ادلُّ ْسَماِعَنا، َمِتْعَنا الل ه 
َ
بَْصارِنَا، بِأ

َ
 َوق و اتَِنا وَأ

ْحَییَْتَنا، َما
َ
َرنَا َواْجَعْل  ِمن ا، الَْوارَِث  َواْجَعلْه   أ

ْ
 َظلََمَنا، َمنْ  ىلَعَ  ثَأ

نَا ْ ِصیبََتَنا ََتَْعْل  َواَل  اَعَدانَا، َمنْ  ىلَعَ  َوانرْص   ََتَْعلِ  َواَل  ِدینَِنا، ِف  م 
ْنَیا ْكرَبَ  ادلُّ

َ
  یَرمَْح َنا اَل  َمنْ  َعلَْیَنا ت َسلِْط  َواَل  ِعلِْمَنا، غَ َمْبلَ  َواَل  َهِمَنا، أ
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 مانع تا دار ارزاین بما وتوانت قدرت از وهراس ترس از مقدار آن  ! الیه 
 ارزاین بَما وعبادتت طاعت توفیق از قدر وآن باشد گناه ارتكاب از ما
 که ویقنی ایمان از مقدار وآن. رساند  برین بهشت به را ما که ده

 نعمت از را ما الیه  .وهموارسازد  آسان برایمان را دنیا ومصائب مشالکت
 عطا زندیگ  بما که یا حلظه آخرین تا یوتوانمند ونریو وابینایئ شنوایئ

 را ما انتقام و  ده قرار خودمان از مارا وارث و مساز، حمروم فرمایئ یم
 ما بر که آنكس بر را ما و بگری، دارد روا ظلم ما بر که کیس  از

 را دنیا نده و قرار ما دین در را ما مصیبت   ده، ییار ورزد یم دشمین
 فهممان و ودانش علم درجه واباالترین  مان، امید و آرزو بزرگرتین

  مگردان ماچریه بر  ندارد وشفقت رحم ما بر که را وکیس مده قرار

 (الرتمذي)

م   َلِْق، ىلَعَ  َوق ْدَرتَِك  الَْغْیَب، بِِعلِْمَك  الل ه 
ْ
ْحیِـِن  اخل

َ
 َعلِْمَت  َما أ

ََیاةَ 
ْ
م   ِل، َخرْیا   الَْوفَاةَ  َعلِْمَت  إَِذا  َوتََوف ِن  ِل، َخرْیا   احل  إيِِن  الل ه 

ل َك 
َ
ْسأ

َ
َهاَدةِ، اْلَغْیِب  ِف  َخْشیََتَك  أ ل َك  َوالش 

َ
ْسأ

َ
َِق  لَکَِمةَ   َوأ  ِف  احلْ

ل   َوالَْغَضِب، الِرَضا
َ
ْسأ

َ
ل َك  َواْلَفْقِر، اْلِغیَن  ِف  الَْقْصدَ  َك وَأ

َ
ْسأ

َ
 نَِعیَما   وَأ

،  الَ  ل َك  َيْنَفد 
َ
ْسأ

َ
ةَ  وأ ل َك  َتْنَقِطْع، الَ  َعنْی   ق ر 

َ
ْسأ

َ
 َبَعدَ  الِرَضا َوأ

ل َك  الَْقَضاءِ،
َ
ْسأ

َ
ل َك  الَْمْوِت، َبْعدَ   الَْعْیِش  بَْردَ  َوأ

ْ
ْسأ

َ
ةَ  وَأ  إیَل  انل َظرِ  ذَل 

ْوَق  وَْجِهَك، ة ، رَض اءَ  َغرْیِ  ِف  لَِقائَِك، إیَِل  َوالش  رِض   فِْتَنة   َوالَ   م 
، ِضل ة  م   م  َداة   َواْجَعلَْنا اإِلیَماِن، بِِزیَنةِ  َزِین ا الل ه  ْهَتِدینَ  ه    م 
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 تا مطلق یوتوانا قادر تویي نیست، وپنهان پوشیده تو بر چزي هیچ! الیه 
 هراگه و دارنگه ام زنده  است ریخ من یبرا اتیح که داینیم کهیوقت

 از وحشت  و ترس! الیه  ان،ریبم مرا است ریخ میبرا مرگ ،دانسیت
  در را وراستگویي   حق و خواهانم  آشاکرا و نهاین حالت در را عذابت

 ثروت در را  یرو ومیانه مینما یم طلب تو از یشاد و غضب حال 
 نباشد، شدین تمام که خواهم  یم نعمیت تو  از و خواهمیم تو از وتنگدسیت 

 آمدن از بعد و باشد، وستهیپ  و وقفه  یب که خواهمیم ذلیت تو از و
 را زندیگ آرامش  مرگ از بعد !الیه  طلبم،یم تو از را تیرضا یگرفتار

 را تو  یلقا شوق و تیمایس و وجه به ناگه ذلت! الیه  خواهم،یم تو از
 تو از فتمیب کنندة  گمراه  فتنة و ییرابنایز فالکت در نکهیا بدون

 جزء را ما و گردان آراسته مانیا ییبایز و نتیز به مرا ! الیه  خواهانم،
 (النسایئ) ده  قرار افتهی تیهدا انیراهنما
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نَْت وَْحَدَك الَ 
َ
، الَ إهَِلَ إاِل  أ ن  لََك الْـَحْمد 

َ
ل َك بأ

َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ الل ه 

ْرِض، یَا رَشِیَك 
َ
َماوَاِت وَاأل ذا الْـَجالَِل  لََك، یَا بَِدیَع الس 

وذ بَك  ع 
َ
ل َك الْـَجن َة، وَأ

َ
ْسأ

َ
، إيِِن أ وَاإِلْکرَاِم، یَا َِحُّ یَا َقیُّوم 

 (  ماجه ابن و ابوداود)  ِمَن انل ارِ 

هیچ  توست بزریگ شایسته تنها وسپاس محد! تو را میخوانم که الیه 
رشیكی. اي آفریننده آسمانها و   یب معبودی ِبق جز تو نیست و یاگنه و 

را از  برین بهشت من  !ندهیپا یازمنی! ای پر جالل و پر کرم! اي زنده! 
 .ربمیم]جهنم[ به تو پناه  آتش هونلاک عذابتو تمنا دارم و از  

م   وِجَباتِ  اَسأل کَ ایِِن  اللّه   وَ  َمغِفَرتِکَ  َعزَائِمَ  وَ  رمَحَتِکَ م 
الَمةَ  ِ  ِمن الس  ِ   مِن َمةَ یالَغنِ  وَ      اِثم   ك   بِاجلَن ةِ  الَفوزَ  وَ  بِرٍّ  ك 

 (  ـ حاكم تیروا)  .انل ارِ  ِمن انل َجاةَ  وَ 

 همه اجنام  گناه،  نوع هر از حمافظت و مغفرت و رمحت اسباب!  الیه 
 آتش   از جنات و بهشت  کسب تیموفق و ، خواستارم تو از را ها نیِك

 . خواستارم تو از را  جهنم هونلاک وعذاب سوزناک



( شرح  بادعا و نیایش   215   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

َدى، وَاتلُّیَق، وَالْـَعَفاَف، وَالْـِغیَن  ل َك: الْـه 
َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ   . الل ه 

 نیازي يب و قناعت ،پاکدامین و تقوا ،یرستاگر و هدایت! از تو الیه 
   ( مسلم رواه ) .خواهانم

م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َعافَاةَ  وَالْـَعافَِیةَ  الْـَعْفوَ : أ ائَِمَة، وَالْـم   ِف  ادل 

ْنَیا ادِلینِ    وَاآلِخَرةِ  وَادلُّ

 تو از را آخرت و دنیا دین، در همیشگي خبشش و اعفیت آمرزش،  !الیه 
  (الرتمذي)   خواستارم

م   ل َك  إيِِنْ  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْنَیا ِفْ  وَالَْعافَِیةَ  الَْعْفوَ  أ م   َواآلِخَرةِ، ادلُّ  الل ه 

ل َك  إيِِنْ 
َ
ْسأ

َ
ْنَیاَي، ِدیِْنْ  ِفْ  وَالَْعافَِیةَ   الَْعْفوَ  أ ، َود  ْهِلْ

َ
، وَأ  َوَماِلْ

م   ْ  الل ه  ، اْسرت  ، َوآِمنْ  َعْوَراِتْ م    َرْواَعِتْ  َبنْیِ  ِمنْ  اْحِفْظِنْ  الل ه 
، ،خَ  َوِمنْ  یََدي  ، وََعنْ  لِِْفْ ، وََعنْ  یَِمْیِنْ ،  َوِمنْ  َشَماِلْ  فَْوِِقْ
ْوذ   ع 

َ
نْ  بِِعْظَمتَِك  وَأ

َ
ْغَتاَل  أ

 
 ( یالرتمذ)   حَتيِْتْ  ِمنْ  أ

 و عفو! اهلا  بار. میخواهم تـو از را آخرت و دنـیا اعفیت و عفـو! الیه 
 مرا عیوب! اهلا بار. خواهانم تو از را مالم و خانواده دنیا، دین، اعفیت
 رس، پشت جلو، از مرا! الیه . ساز مبّدل ایمین به مرا ترس و بپوشان

 عظمت و بزریگ به و بفرما، حمافظت  رسم باالى و چپ و راست سمت
    شوم کشته پاینی طرف از ناگهاین  بطور اینکه از برم یم پناه تو
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م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ا أ ا، ِعلْم  َتَقب ال   وََعَمال   َطِیب ا، َورِْزق ا نَافِع    م 

 نیکو عمل و اکر و برکت پر یروز و مفید دانش و علم تو از من  !الیه  
 ( ماجه ابن) خواستارم  را قبولت مورد و

مَّ  ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َن ةَ  أ

ْ
ْسَتِجرْی   اجل

َ
 ( َمر ات   ثاَلََث )  انل ارِ  ِمنَ  بَِك  وَأ

 دار امان در جهنم هونلاک عذاب از مرا و طلبم یم تو از را جنت! الیه 

 (  ماجه ابن  و  یالرتمذ)     (مرتبه سه)

َها إاِل   ل َك ِمْن َفْضلَِك َورمَْحَتَِك، فَإِن ه ال َيْملِک 
َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ الل ه 

نَْت 
َ
 (  الطرباین) . أ

 طلب تو از تو رمحت و لطف به امید چشم با  را  ام  خواسته! الیه 
 نیست  گرید کیس آن از تو از جز به[ رمحيت و لطف  چننی] زیرا کنم يم

ْفَعل  ، وََخرَی َما 
َ
ل َك َخرْیَ َما آِت ، وََخرْیَ َما أ

َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ الل ه 

ْعَمل  ، وََخرْیَ َما َبَطَن ، وََخرْیَ َما َظَهَر ، إِیَمانا  ال یَْرتَدُّ 
َ
أ

رََجاِت  ىَل ِمَن اجَلن ةِ وَادل      الع 

و   راسخ مانیا بهرتین نهان و آشاکر،  ! بهرتین عمل، بهرتین کردار،الیه 
 (احلاكم أخرجه)  خواستارم درجات واالی بهشت را از تو 



( شرح  بادعا و نیایش   217   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

م   ل َك   إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
َرْیِ، فََواتِحَ  أ ، اخلْ ، وََخوَاتَِمه  هَل ، وََجَواِمَعه  و 

َ
 وَأ

، َوَظاِهرَه ، رََجاتِ  َواَباِطَنه  اَل  َوادل  َن ةِ   ِمنَ  الْع 
ْ
  آِمنیْ  اجل

 و را آن پنهان و آشاکر و اول و آن یها خاتمه و ریخ یآاغزها! الیه 
 (احلاكم)  (نیآم) نم ها خو ا تو از را بهشت  هاعیل درجات

ل َك إِْيَمان ا ي َبارِش  قَلْب، َویَِقْین ا 
َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ َصاِدق ا َحیت  الل ه 

ن  
َ
ن ه  لَْن ی ِصیبَِن إاِل  َما َکَتْبَت ِل، وَأ

َ
ْعلََم أ

َ
َصابَِن لَْم  أ

َ
َما أ
ْن یِل ِصیبَِن  يِن لَْم یَك 

َ
ْخَطأ

َ
ْن یِل ْخِطَئِن َوَما أ  یَك 

 ! ایماین را از تو خواستارم که یار همیشیگ قلب من باشد. والیه 

در پرتو آن بدانم جز آچنه خودت مقدر  خواستار یقنی صادىق هستم که 
توانسته که   نیم   ای به من نمریسد و بدانم آچنه به من رسیده  فرموده

 (طرباين) .توانسته که برسد  نیم نرسد و آچنه به من نرسیده

مّ  ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
، الَ  إِیَمان ا أ ا یَْرتَدُّ ، الَ  َونَِعیم  رَاَفَقةَ  َيْنَفد   َوم 

د   َم  ىلْعَ  ِف    حم 
َ
 (النسایئ) اخلْ دْلِ   َجن ةِ  أ

 یكفر و  برگشت آن در که دار ارزاین ایماین و  یقنی من به! الیه 
 یبهشتها باالترین در مرا و پایان، یب نعمتهایی  من به یببخشا و نیست

  .گردان حمشور  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  گرامیت رسول کنار در همیشیگ
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َك َونَبیَُّك  لََك ِمْنه  َعْبد 
َ
ل َك ِمْن َخرْیِ َما َسأ

َ
ْسأ

َ
م  إيِن أ الل ه 

د   َم  وذ  وسلم علیه اهلل صىلحم  ع 
َ
احِل وَن، وَأ َك الص  َوِعَباد 

َك  د  َوِعَباد  َم  َك َونَبیَُّك حم  بَك ِمْن رَشِ َما اْسَتَعاذ ِمْنه  َعْبد 
احِل ونَ   (  یالرتمذ ) الص 

 اهلل صىل حممد حرضت تو رسول و بنده که آچنه از را چزي بهرتین! الیه 
 خواستارم، تو از  اند نموده درخواست تو  از صالح بنداگن سلّم و و  هیعل

 و وسلم علیه اهلل صىل حممد  حرضت تو رسول و بنده که آچنه رش از و
 آورم يم پناه تو به اند  آورده پناه تو به آن از صالح بنداگن

م   ل َك  إيِِن الل ه 
َ
ْسـأ

َ
ِهِ  الْـَخرْیِ  ِمنَ  أ  َعلِْمت   َما َوآِجلِِه، اَعِجلِهِ  لک 

ْعلَْم، لَمْ  َوَما ِمْنه  
َ
وذ   أ ع 

َ
ِ   ِمنَ  بَك  وَأ ِهِ  الرش   َوَما َوآِجلِِه، اَعِجلِهِ  لک 

، َعلِْمت   ْعلَْم، لَمْ  َوَما ِمْنه 
َ
م   أ ل َك  إيّن  الل ه 

َ
ْسأ

َ
لََك  َما َخرْیِ  ِمنْ  أ

َ
 َسأ

كَ   وذ   َونَبیَُّك، َعْبد  ع 
َ
كَ  ِمْنه   اْسَتَعاذَ  َما رَشِ  ِمنْ  بَِك  وَأ  َعْبد 

م   َونَبِیَُّك، ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
وْ  قَْول   ِمنْ  إیَِلَْها قَر َب   َوَما الْـَجن ةَ  أ

َ
 أ

، وذ َعَمل  ع 
َ
وْ  قَْول   ِمنْ  إیَِلَْها قَر َب  َوَما انل ارِ  ِمنَ  بَك  وَأ

َ
، أ  َعَمل 

ل َك 
َ
ْسأ

َ
نْ   وَأ

َ
  (  ماجه ابن )   َخرْیا   ِلْ  قََضْیَته   قََضاء   ك    ََتَْعَل  أ

 آن دارم، را وخوابیها خوشیها همه یتوتمنا از وآخرتم دنیا در من! الیه 
  را همه رسد نیم بدان عقلم که را وآچنه آاگهم آن از که یوخری  سعادت
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 حرضت] ات  فرستاده و بنده که را چزيي بهرتین! الیه . خواستارم تو از
 به و خواستارم نزي من کرد درخواست تو از[ وسلم علیه اهلل صىل حممد 

. آورد پناه تو به آن از ات  فرستاده  و بنده که رشي از آورم يم پناه تو
 از است آن به شدن  نزدیك باعث که کرداري و گفتار و را بهشت! الیه 

 به شدن نزدیك باعث که کرداري و گفتار و جهنم از و خواستارم، تو
 جهت در مرا تقدیرات همه خواهم يم تو از و. آورم يم پناه تو به است آن 

 فرمايي  مقدر خری

ِي  ، اذل  َمد  ، الص  َحد 
َ
ن َك الْـَواِحد  األ

َ
ل َك یَا اهلل  بأ

َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ الل ه 
ْن َتْغِفَر ِل ذن وب، لَْم یدَِلْ َولَْم 

َ
، أ َحد 

َ
وا  أ ف  ْن هَل  ک  ، َولَْم یَك  ی ْودَلْ

ور  الر ِحیم   نَْت الْـَغف 
َ
   إِن َك أ

  کیس متودل نه هسيت، نیازها کننده طرف بر و تنها یاگنه که تو از! الیه 
 که خواهم يم نیست، تو همتاي  کس چیه و  شده تودل تو از کیس نه و

 (النسایئ) مهراباين و آمرزنده تو که چرا  بیامرزي را گناهانم

م   ل کَ  إيِِن  الل ه 
َ
سأ

َ
، ِعیَشة   أ ، َوَمیَتة   نَِقی ة   َغریَ  َوَمَرّدا   َسِوی ة 

ـ خز    ( الطرباین)  َواَلفَاِضح   م

 عظمت دراگه از را زندیگ در وشاداکیم وخوشبخیت سعادت !الیه 
 مینما یم درخواست وابزرگیت تو
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ب   ْنَکرَاِت ، وَح  ل َك فِْعَل اخلَرْیَاِت ، َوتَْرَك الم 
َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ الل ه 

َرْدَت فِْتَنَة قَوم  
َ
ْن َتْغِفَر ِل َوتَرمَْحَِن ، َوإَذا أ

َ
الَمَساکنَِی ، وَأ

ـ َك ،  ِّب ب  َمْن ُي  ب َك ، وَح  ل َك ح 
َ
ْسأ

َ
َفَتَوف ِن َغرْیَ َمْفت ون  ، وَأ

ب  ك ِبـَك  وَح   (احلاكم (.َعَمل  ي َقِراب ِن إیَِل ح 

ها، حمبت بینوایان، مغفرت و رمحت را از  ها و ترك بدي ! اجنام نیىكالیه 
ای به رساغ   تو میخواهم چناچنه خواسیت فتنه تو خواستارم  و از 

سوی خود بازگرداین  بنداگنت بفرسیت، مرا قبل از آلوده شدن به فتنه به 
و خواستار حمبت تو هستم به خاطر حمبت تو دوست بدارم آنهايي که تو  

  به من یكینزد موجبو دوست بدارم هر عمىل را که    را دوست دارند
 .دوسیت تو شود

م   ل َك  إيِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
 َوت ْصلِحَ  وِْزرِي،  َوتََضعَ  ِذْکرِي، تَْرَفعَ  أنْ  أ

َِصنَ  قَلِْب، َوت َطِهرَ  أْمرِي،  َوَتْغِفرَ  َقلِْب، َوت َنِورَ  فَْرِِج، َوحت 
ل َك  ِل 

َ
ْسأ

َ
رََجاتِ   َذنِْب،وَأ اَل  ادل  َن ةِ  ِمنَ  الْع 

ْ
 (الطرباين رواه)  اجل

 فرو را گناهم نیسنگ بار و گرداین عیرف را نامم که خواهم یم تو از! الیه 
 از را دامنم و نمایئ پاک را من باطن  و گرداین کین را حالم و  ،نیه

 درجات و ،ییببخشا را گناهم و گرداین منور  را قلبم و کین حفظ آلودیگ
 خواستارم   تو از را بهشت باالي
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لَِة ، وََخرَی 
َ
ل َك َخرْیَ الَمْسأ

َ
ْسأ

َ
م  إيِِن أ اَعءِ ، وََخرَی الل ه  ادلُّ

انل َجاِح ، وََخرَی الَعَمِل ، وََخرَی اثل وَاِب ، وََخرَی احَلَیاةِ ، وََخرَی 
الَمَماِت ، َوثَبِْتِن ، َوَثِقْل َموَازِیِن ، وََحِقْق إِیَمايِن ، َواْرَفْع 
ل َك 

َ
ْسأ

َ
 َدرََجاِت ، َوَتَقب ْل َصالَِت ، وَاْغِفْر َخِطیئيَِت ، وَأ

ىَل ِمَن اجَلن ةِ  رََجاِت الع   ( احلاكم(  .ادل 

 داعها بهرتین و حاجتها، بهرتین بزرگیت و عظمت دراگه از من! الیه 
 پاداشها و ثوابها واالترین و  اکرها وابرترین   موفقیتها واباالترین

 از را وفات آرامرتین و  بهرتین و  زندیگ ترین سعادت وابا  وخوشبخرتین
 و  ایمان و  پاداش و اجر بر داشته قدم ثابت خود راه در مرا ،  خواهانم تو 

 را گناهانم داده قرار دراگهت قبول را طااعتم و  نماز و یبیفزا تقوایم
 . برب باالتر و باال برین  بهشت در را مقامم و  درجات و بیامرز

م   ل َك  إيِِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
نْ : أ

َ
 َوِف  برََصِي، َوِف  َسْمِع  ِف  ِل  ت َبارِكَ  أ

وِِح  ْهِل  َوِف  َخلِْق، َوِف  ر 
َ
 َوَتَقب ْل  َعَمِل، َوِف  حَمَْیايَ  َوِف   أ

ل َك  وَ  َحَسَناِت،
َ
ْسأ

َ
رََجاتِ  أ ىَل  ادل   الْـَجن ةِ  ِمنَ  الْـع 

 و اهل ام، خلقت  روح، بینايي، شنوايي، در که خواهم يم تو از! الیه  
 باش، پذیرا را هایم نیِك و ديه، قرار برکت کردارم  و زندگي در و عیال

 (للبیهق الکبری ادلعوات)  خواستارم   تو از را بهشت باالي درجات و
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م   ل َك  إيِن  الل ه 
َ
ْسأ

َ
ْمِر، ِف  اثل َباَت  أ

َ
 الرُّْشِد، ىلَعَ  َوالْـَعِزیَمةَ  األ

ل َك 
َ
ْسأ

َ
ْکرَ  وَأ ْسنَ  نِْعَمتَِك  ش  ل َك  ِعَباَدتَِك،  وَح 

َ
ْسأ

َ
 قَلْب ا وَأ

ا ل َك  َصاِدق ا، َولَِسان ا َسلِیم 
َ
ْسأ

َ
وذ َتْعلَم   َما َخرْیِ  ِمنْ  وَأ ع 

َ
 وَأ

،  َما رَشِ  ِمنْ  بَك  ْسَتْغِفر كَ  َتْعلَم 
َ
ا وَأ ، ِمم  نَْت  َتْعلَم 

َ
 َعال م   وَأ

ی وِب   (والرتمذي أمحد)  الْـغ 

 شکر و. خواستارم تو از را هدایت بر پایداري و امر در ثبات! الیه 
 راستگو زاباين و سالم قلب و. خواستارم تو از را عبادت  حسن و نعمت

 تو از آاگيه، آن به که آچنه از  را، چزي بهرتین و. خواهم يم تو از
 که آچنه از  و آورم يم پناه تو به داين، يم که آچنه بدترینِ  از و خواستارم

 نهاين هر به آاگه تو همانا و نمایم يم استغفار آاگيه، آن به خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و چه كسى خوش گفتارتر است از آن کسی که 

دعوت به سوی هللا می کند و کار شایسته انجام 

 «كه من از مسلمانانم»میدهد و میگوید:  
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م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
لِ  نِْعَمتَِك، َزوَالِ  مِنْ  بَِك  أ  اَعفَِیتَِك، َوحَتَوُّ

     ( مسلم رواه ) َسَخِطَك  ومََجِیعِ  نِْقَمتَِك، َوف َجاَءةِ 

 که را واعفییت وسالمیت شود گرفته من از نعمتهایت اینکه از من!  الیه 
 خشم مورد ناگهان اینکه واز دهم دست از یا داشته  ارزاین من به

  آورم یم پناه بتو ات ونارضاییت خشم   همه از و گریم قرار تو وغضب

م   وذ إيِِن  الل ه  ع 
َ
ْبِ  وَالْـکسل، الْـَعجزِ  ِمنَ : بَك  أ  وَالْـج 

وذ وَالْـب ْخِل، وَالْـَهرمِ  ع 
َ
 َوِمنْ  الْـَقرْبِ،  َعَذاِب  ِمنْ : بَك  وَأ

     ( مسلم رواه )   وَالْـَمَماتِ  الْـَمْحَیا فِْتَنةِ 

 برم، یم پناه تو به ترس، و خبل سسیت، و ناتواین و  اندوه و غم از من! الیه 
 برم یم پناه تو به مرگ و  زندیگ امتحان  از و   قرب عذاب از

م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
ْنَکرَاتِ  مِنْ  بَِك  أ ْخاَلِق، م 

َ
ْعَماِل، اأْل

َ
 وَاأْل

ْهوَاءِ 
َ
  (الرتمذي)  وَاأْل

  میجو یم پناه تو به ناپسند یو آرزوها زشت کردار و اخالق از! الیه 
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م   وذ إيِِنْ  الل ه  ع 
َ
َقاءِ، َوَدْركِ  الْـَبالَءِ، َجَهدِ  ِمنْ : بَك  أ ْوءِ  الش   وَس 
ْعَداءِ  َوَشَماتَةِ  الْـَقَضاءِ،

َ
 (ابلخاري) األ

 از و وابدخبتیها شقاوت واز مصیبتها، وشدت بالها سخیت از من  ! الیه 
 تو دراگه به روزم، و ِبال دشمنان شادماین واز( بد وقضاء) تاریک  آینده

  جویم یم پناه

م  ال َيْنَفع  ، َوِمْن قَلْب  ال َُيَْشع  
وذ  بَِك مِْن ِعلْ ع 

َ
م  إيِِن أ الل ه 

       ، َوِمْن َنْفس  ال تَْشَبع  ، َوِمْن َدْعَوة  ال ی ْسَتَجاب  لََها.

 رساند  اى نیم ه فاید به تو از علم و دانیش که سود و ! پناه میربمالیه 

 قناعت و یسریو از نفیس که  ندارد وترىس هراس  تو از که وازقلیب
 (وأبوداود  یالرتمذ) .و از داعیی که مستجاب نمیشود شناسد نیم

وذ بَك ِمَن الْـب خِل،  ع 
 
ِْب، وَأ وذ بَك ِمَن الْـج  ع 

َ
م  إيّن أ الل ه 

وذ بَك ِمْن  ع 
َ
مِر، وَأ ْرذِل الْـع 

َ
َرد  إیَِل أ

 
ْن أ

َ
وذ بَِك ِمْن أ ع 

َ
وَأ

ْنَیا َوَعَذاِب الْـَقرب  ( ِابلخاري)   فِْتَنِة ادلُّ

 ده، پناهم خبیىل از و دار، امان در زدیگ وحشت و ترسویي از مرا! الیه 
 ذیلل و رجنور و ناتوان که مگردان وساخلورده وشکسته  پری آچننان ومرا

 سوزناک عذاب و دنیایئ آزمایش و امتحان و  فتنه از و گردم پژمرده و
  ساز دورم خودت بزریگ به قرب
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وذ  بَِك مِْن رَشِ َسْمـِع ، َوِمْن رَشِ بََصــرِي ،  ع 
َ
م  إيِِن أ الل ه 

         َمنِّي  رَشِ  َومِنْ َومِْن َشــِر لَِسـايِنْ ، َومِْن رَشِ قَـلْـِب 

به تو از رش شنوایی، از رش بینایی، از رش زابان و از رش  ! پناه میربمالیه 
  (ابلخاري) [ناگوار] رسنوشت رش از و قلبم

م   وذ   إيِِنّ  الل ه  وءِ، یَْومِ  ِمنْ  بَِك  أع  وءِ، یَلْلَةِ  َوِمنْ  السُّ  َوِمنْ  السُّ
وءِ، َساَعةِ  وءِ،  َصاِحبِ  َوِمنْ  السُّ وءِ  َجارِ  َوِمنْ  السُّ  َدارِ  ف السُّ

قاَمةِ   (الطرباین)   الْم 

 ه  یهمسا بد، قیرف بد،( وقت) ساعت بد، شب بد، روز از تو به من   !الیه 
 برم یم پناه تو به دانیجاو و باىق یرسا در ستهیناشا 

وذ   إيِن  امهلل  َقاءِ، َوَدَركِ  ابْلَاَلءِ، َجْهدِ  ِمنْ  بَِك  أع  وءِ  الش   وَس 
ْعَداءِ  َوَشَماتَةِ  الَْقَضاءِ،

َ
 (ابلخاري)   اأْل

 از و بدخبتیها و شقاوت از و مصیبتها وشدت بالها سخیت از من! الیه 
  .جویم یم پناه تو دراگه به دشمنان شادماین واز( بد  وقضاء)تاریک آینده

وءِ األْخالقِ  وذ  بَِك ِمَن الِشَقاِق وَانلَِفاِق، وَس  ع 
َ
م  إيِِن أ   الل ه 

  (ابلخاري)   .بد اخالق به تو از شقاق و نفاق و   الیه! پناه میربم  
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م   وذ إيِّن  الل ه  ع 
َ
 َوَعَذاِب  الْـَقرْبِ، َوفِْتَنةِ  انل ارِ، فِْتَنةِ  ِمنْ  بَك  أ

م   الْـَفْقِر،  فِْتَنةِ  َورَشِ  الْـِغیَن  فِْتَنةِ  َورَشِ  الْـَقرْبِ، وذ إيِِن  الل ه  ع 
َ
 أ

اِل، الْـَمِسیحِ  فِْتَنةِ  رَشِ  ِمنْ  بَِك  ج  م   ادل   قَلِْب  اْغِسْل  الل ه 
ْیَت  َکَما الْـَخَطایَا ِمنَ  قَلِْب  َوَنِق  وَالْـرَبِْد،  اثل لْجِ  بَِماءِ   َنق 

ْبَیَض  اثل ْوَب 
َ
نَِس، ِمنَ  األ  َخَطایَايَ   َواَبنْیَ  بَیِْن  َواَباِعدْ  ادل 

م   وَالْـَمْغرِِب، الْـَمرْشِقِ  َبنْیَ  بَاَعْدَت  َکَما وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
 بَِك  أ

ثَمِ  الْـَکسلِ  ِمنَ 
ْ
 (ابلخاري) وَالْـَمْغرَمِ   وَالْـَمأ

 فتنة رش از و قرب عذاب و فتنة و دوزخ عذاب و آتش فتنة از! الیه 
 مسیح فتنة رش از! الیه . برم یم پناه تو به فقر  فتنة رش از و ثروتمندي

 خطاها از و بشوي وژاهل یخ  و آب با را دلم! الیه. برم یم پناه تو به دّجال
 بنی و. کردي  پاك آلودگي و چرك از را سفید بلاس چنانكه گردان پاك
 فاصله مغرب و مرشق بنی که چنان انداز فاصله خطاهایم و من

   برم یم پناه تو به ،(خساره) انیز و گناه از و تنبل از! الیه   . انداخيت

م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
 ن وِن، الْرَبَِص، ِمنَ  بَِك  أ

ْ
َذاِم،َومِنْ  َواجل  وَالْـج 

ْسَقامِ  َسِیئِ 
َ
  (الرتمذي) األ

( خوره) جذام و وانیگید و( یسیپ) برص یماریب به شدن دچار از  ! الیه 
 برم یم پناه تو به دیپل یها یماریب  از و
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وذ  بَِك ِمْن رَشِ فِْتَنِة الِغیَن ، َوِمْن رَشِ فِْتَنِة الَفْقِر. ع 
َ
م  إيِِن أ  الل ه 

  (ابلخاري)  فتنه غنا و فقربه تو از رش    ! پناه میربمالیه  

م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
ْنَکرَاتِ  مِنْ  بَِك  أ ْخاَلِق، م 

َ
ْعَماِل، اأْل

َ
 وَاأْل

ْهوَاءِ 
َ
  وَاأْل

 (  یالرتمذ )  برم يم پناه تو به هوس و هوا و اعمال، و اخالق یبد از    !الیه 

 ، وذ بَك: ِمْن رَشِ َما َعلِْمت  ع 
َ
م  إيِِن أ َوِمْن رَشِ َما لَْم الل ه 

ْعلَمْ 
َ
    ( مسلم رواه )  أ
 رش واز زده رس من از آچنه یوابال رش از تو به  آورم  يم پناه!  الیه 

 ام نشده مرتكب آچنه وزشیت

م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
نْ  بَِك  أ

َ
رْشِكَ  أ

 
ـَا بَِك  أ ن

َ
، وَأ ْعلَم 

َ
ْسَتْغِفر كَ  أ

َ
 وَأ

ْعلَم   الَ  لَِما
َ
 (  امحد روایت)  أ

 هم آچنه از و آورم یم پناه تو به بورزم رشک تو به آاگهانه نکهیا ازالیه!  
 آورم یم پناه تو به باشد ناآاگهانه  که
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مَ  وذ بِکَ إیِِن  الل ه  ع 
َ
وذ بِکَ وَاذِلل ِة، وَالِقل ةِ  الَفقِر، مِنَ  أ ع 

َ
 وَأ

ن ِمن
َ
ظلِمَ  أ

َ
و أ

َ
ظلَمَ  أ

 
     (والنسایئ ابوداود)  أ

 از و     .نگهدار خویش درپناه یوخوار ذلت و ینادار و فقر از مرا!  الیه 
  دارد  روا ستیم و ظلم برمن کیس یا و ورزم وستیم ظلم کیس به اینکه

 دار امانم در

م   وذ   إيِِن  الل ه  ع 
َ
َِدي، مِنَ  بَِك  أ  وَالَْغِم، وَالَْهْدِم، الَْهَرِم،وَالرت 

ََرِق، وَالَْغَرِق، وذ   وَاحلْ ع 
َ
نْ  بَِك  وَأ

َ
ْیَطان   َيَتَخب َطِنَ   أ  ِعْندَ  الش 

وذ   الَْمْوِت، ع 
َ
نْ  بَِك  وَأ

َ
م وَت  أ

َ
ْدبِرا ، َسبِیلَِك  ِف  أ وذ   م  ع 

َ
 بَِك  وَأ

نْ 
َ
وَت   أ م 

َ
ا أ    (وابوداود ،النسایئ)  دَلِیغ 

 پناه تو به سوزاندن و شدن غرق و شدن هالک و دنیلغز از   !الیه 
 پناه تو به کند رسگردانم مرگ هناگم طانیش نکهیا  از و آورم، یم
 به مریبم برگرداننده و کننده پشت حالت  با تو راه در نکهیا از و آورم یم
 مریبم دهیگز و رجنانده حالت  با مرگ هناگم نکهیا از و آورم یم پناه تو
 میجو یم پناه تو به

ِعیِن  َرِب 
َ
، َواَلت ِعن أ ِن  َعَل  ، تَنرص   َواَل  وَانرص  ر َعَل   ِل  وَامک 

ر َواَل  ، تَمک  دَ  یرِسِ  وَ   وَاهِديِن  َعَل  ، یالـه  ِن   إَِل   ىلَعَ  َوانرص 
، َبَغ  َمن را ، لَکَ اجَعلِن  َرِب  َعَل  را ،  لَکَ  َشاک   لَکَ َذاک 
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ابا ، بِتا   إیَِلکَ مِطوَااع ، لَکَ َره  و اها   خم 
َ
نِیبا ، أ  َتَقب ل َرِب  م 

ِجب  َحواَبيِت، َواغِسل تَواَبيِت،
َ
يِت، َوَثِبت َدعَوِِت، وَأ ج   ح 

داود و  أبو )   قَلِب  َسِخیَمةَ  وَاسل ل لَِسايِن، وََسِدد قَلِب، وَاهدِ 
  (الرتمذي

 پریوز ومرا مده یویار کمک من علیه بر را کیس و ده ییار مرا الیه
 باش گشایم راه اکرهایم ودر مساز، چریه من بر را  ودشمنانم گردان
 یرستاگر هار فرموده عطا هدایت  مرا  و مساز، برویم راه وموانع

  دارند بغاوت من  بر کسانیکه بر ومرا فرما، آسان برایم را وآسایش
 بر را ویادت ذکر ده، قرار نعمتهایت شکرگذار مرا باراهلا ،گردان  پریوز

 هراس و ترس کیس از تو از جز که ده توفیقم كن، یجار زابانم 
 و سختیها در و گردم فرمانربدارت و مطیع  وهمیشه باشم نداشته

 اظهار گناهانم از جسته  مدد و ییار تو از و آیم بسویت دشواریها
 درگذر گناهانم از و فرما قبول من توابه باراهلا،  .کنم پشیماین و ندامت

 یبسو را وقلبم دار قدم  ثابت حق راه در مرا و بپذیر را داعهایم و
 وابدیها وزشتیها  گردان راست حق راه در را زابانم کرده، راهنمایی خویش

 یبزدا قلبم از را
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 دعا های که در نماز جمعه معموال  امامان میگویند 

ِف   رْشَ
َ
الَم  ىلَعَ أ الَة  وَالس  احَلْمد  هلل َرِب الَعالَِمنِیَ وَالص 

ْصَحابِِه 
َ
د  َوىلَعَ آهِلِ وَأ َم  ْرَسلنِِیَ َسِیِدنَا حم  نْبَِیاءِ وَالم 

َ
األ

ْتَباِعِه بِإِْحَسان  إیَِل یَْوِم ادِلیِنِ 
َ
 وَأ

سالم و  ، نعالمیار گاوردست پرا وََجل   َعز   اهللای بر خاصستایش 
حرضت  وََجل   َعز   اهللپیغمربان و رسول های  ارشفدرود بر مقام واالی 

پریوان  و و بر خانوده و اصحاب کرام او وسلّم هیعل اهلل صىّل حمّمد  
 .او تا روز قیامت نیراست

 وکتابك دینك انرص امهلل و ادلین نرص من انرص امهلل
ن ة  .ملسو هيلع هللا ىلص   نبِیك وس 

 و  نید ده نرصت الیه. را ما نید ده نرصت و را ما گردان وزریپ! الیه 
  ملسو هيلع هللا ىلص    حممد حرضت غمربت،یپ روش و  سنت و را خود کتاب

 ودمر و واملرشکنی الرشك وأذل و واملسلمنی اإلسالم أعز امهلل
 بالد وسائرَ  مطمئنا   آمنا   ابلدل هذا امهلل واجعل و ادلین أعداء

 . املسلمنی

   مرشاکن و رشک  و گردان مسلمانان و اسالم بینص را یوزریپ!  الیه 
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 کشور نیا در را نانیاطم و امن و ساز زابون و خوار را اسالم دشمنان و
 زسا برجا پا   اسالیم یکشورها هیبق و

 و َقیُّوم یا ِح یا ماکن ك ف املسلمنی إخواننا انرص امهلل
ر ا نرص ا انرصهم امهلل  واحفظهم و بتأییدك وأیدهم و مؤز 

 واإلکرام اجلالل ذا یا قیوم یا ِح یا ِبفظك

 یا زنده یا فرما تیعنا یوزریپ جا همه در را ما مسلمان برادران! الیه 
 یپنها و حفظ در و گردان شان بینص را یوزریپ و نرصت الیه ، ندهیپا

 بزریگ  و عظمت صاحب اى ندهیپا یا زنده یا.  دار نگه شانرایا خود
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 پنجم فصل

   (َوَجل   َعز  ) هللا ینامها مختصر  شرح 

    :مقدمه

 و الرمحن به را اش مبارک الكم که است ذایت آن از شیستا و سپاس
 است،  انیپا یب  بنداگنش به او  یها ىكین  که خالیق کرد، آاغز  میالرح

 ه،یشب نقص، از و باشد یم کمال به موصوف  ابد و ازل در که خالیق
 و همرس که نیا از است  مزنه و است، مزنه و پاک ضد، و کیرش

 ملک، بقاء  عزت، ،ایئیکرب عظمت، در که خالیق. باشد داشته یفرزند
 هر  فضلش با که یا خبشنده. است رینظ یب اریبس  احسان و ندیگیخبشا

 که را بنداگن از کدام هر عدالتش با و کند یم تیهدا خبواهد، را که
 تیهدا اسالم بر را ما که را یپرورداگر سپاس .کند یم  گمراه خبواهد،

 حممد حرضت عینی ها یكیتار چراغ  و تیبرش رسور امت از را ما و داد
 داد قرار  وسلم علیه اهلل صىل

 مانیا تیتقو باعث  وََجل   َعز   اهلل یکوین  ینامها شناخت و  معرفت
 شرتیب یكینزد سبب آنها معاین دنیفهم یبرا تالش و شده مؤمن کی
 .  گرددیم او پرورداگر و خالق با بنده کی

ْسَماء احلْ ْسیَن    :دیفرمایم  األعراف سوره ۱۸۰ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل
َ
َوهلِلِ األ

ْسَمآئِِه َسی ْجَزْوَن َما اَکن واْ َيْعَمل ونَ 
َ
وَن ِف أ ِیَن ی لِْحد  واْ اذل  وه  بَِها َوَذر   . فَاْدع 

 است، پس او را باین )نامها( تعایل و سبحانه   اهلل نامهای نیکو از آن 
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او کجروی میکنند بكنار بگذارید،  خبوانید و کساین را که در نامهای
 .بزودی ایشان مطابق به کردار خویش جزا داده میشوند

 به داع کتاب نیا در احلسین اسماء  خمترص رشح دنیگنجان عمده هدف
 :است بوده لیذ لیدال

وه   در آیت فوق اذلکر بنداگن خویش را به ﴿ وََجل   َعز   اهلل (۱ ﴾   فَاْدع 
 اسماء احلسین امر نموده است. داع کردن با  عینی

و ایمان آوردن به هر یک آن امر  وََجل   َعز   اهللدانسنت صفات  (۲
رضوری برای هر مسلمان است. ان شاء اهلل در پرتوی از مفاهیم 
 آنها زندیگ وعملکرد مؤمنان زیادتر  به  صفات الیه  مزین میگردد

: عینی دیتوح اگنه سه انواع ،     (ل  وَجَ  َعز  ) اهلل یبایز یها نام شناخت (۳
 بر در را صفات و اسماء دیتوح و تیرابواب دیتوح  و تیالوه دیتوح
 شود،  شرتیباهلل  صفات و نامها به نسبت بنده شناخت هرچه  دارد

  .  گردد یم افزونرت مانشیا

 دیگر زابان هیچ به      (وََجل   َعز  ) اهلل یها نام یلغو قیدق وترمجه چون
 مفهوم .است جائز دیگر زابان هر به آن معناى ترمجه اما نمیباشد، جائز

 اهلل اسماء از بعیض حیت و است، قیدق اریبس احلسین اسماء معاین و
  به آن کی هر معاین مفصل  رشح. کندیم  افاده را معین کی از ادتریز 

  از کی هر  باره در را کتایب توانیم و داشته رضورت  گسرتده قاتیحتق
 است  خارج کتاب نیا ِبث ازموضوع متاسفانه که نوشت احلسین اسماء

 قرآن از تیآ دو یكی استناد به خمترص رشح  و یلغو معاین با  کتاب نیا در هلذا
    .    مینمود اکتفا شان معاین  بهرت فهم یبرا الشان میعظ
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 فضیلت اسماء هللا تعالی 

 وسیله به که است عظیم یدستاورد و بزرگ نعمت وََجل   َعز   اهلل یاد
 ها، قلب قوت اهلل یاد میشود؛ دفع ها عقوابت و فراهم نعمت آن

 ارواح حیات و حیات روح نفوس، رسور و یشاد چشمان، روشنايي
 تعایل اهلل اسماء و صفات مفهوم و معنا دانسنت و خواندن .است

در قرآن جمید و  جالهل جل اهللفضیلت زیاد دارد، فضیلت اسماء 
 ازم ثابت گردیده است. سل و هیعل اهلل صىلاحادیث گرانبهای آحنرضت 

 ۱۸۰ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل .میشویم آور ادی مبارکه ةیآ دو از آجنمله
وه  بَِها   :دیفرمایم  األعراف سوره ْسَماء احلْ ْسیَن فَاْدع 

َ
نامهای  (. ..َوهلِلِ األ

(. ..است، پس او را باین )نامها( خبوانید تعایل و سبحانه   اهلل نیکو از آن 
واْ  میفرماید:   اإلرساء سوره ۱۱۰ تیآ در همچنانو  وِ اْدع 

َ
واْ اهلل  أ ق ِل اْدع 

یّا  
َ
ْسَماء احلْ ْسیَن )بگو:  الر مْحَـَن أ

َ
واْ فَلَه  األ ا تَْدع  را خبوانید  وََجل   َعز   اهللم 

 )نامهای نیکو از آن اوست را خبوانیدآنهرکدام   یا رمحن را خبوانید

 امربیپ که است آمده عنه اهلل ريض رهیابوهر از یتیروا نیحیصح در

ِ  إِن َّ : است فرموده سلم و هیعل اهلل صىلاسالم   إِّل ِمائَّةً  اْسمًا وَّتِْسِعنیَّ  تِْسعَّةً  ّلِل َّ
اهَّا مَّْن  وَّاِحًدا َّْحصَّ لَّ  أ ن َّةَّ  دَّخَّ  از کمرت کی) یا ۹۹   (وََجل   َعز  ) اهلل. )برای الْجَّ
   میگردد بهشت وارد کند، یاد نامها این به را او هرکه دارد، نام ،(صد

)یعین با آنها ایمان داشته باشد و معاین آنها را بداند و با اخالص آنها را 
وه   ﴿ یمعنا خبواند( به جنت داخل میشود(.  نیا با که است نیا ﴾  فَاْدع 

 )واملرجان اللؤلؤ (  .دیینما را   اش بندیگ و نموده ذکر و حیتسب را او اسماء
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  (َوَجل   َعز  ) هللا یبایز یها نام ـ یالحسن هللا اسماء

 پیامربمشهورترین این اسماء همان است که  .شد ذکر مبارک ثیحد قبال   کهیقسم

نقل   رَض اهلل عنه  که ترمذی از ابوهریره  در حدیثرا  هاآنصىل اهلل علیه وسلم 
اسم دارد، کیس که آن را بشمارد،  ۹۹ پرورداگربه درسیت : »است نموده ادی کرده 

  اند از:  ها عبارتو آن «.گردد بهشت یم وارد 

 

 

 

َهیِمن  الَعِزیز   الر محن  الر حیم  الَملِك    اهلل     ْؤِمن  الم  الَم  الم  وس  الس  دُّ الق 
ز اق   اب  الر  ار  الَوه  ار  الَقه  َصِور  الَغف  َتَکرِب اخلَالِق  ابلَارِىء  الم  اجَلب ار  الم 
ِمیع   الفت اح  الَعلِیم  الَقابِض  ابلَاِسط  اخلافض  الر افِع  املعزُّ املِذل الس 

ور  ابلَِصری  احلَ  َكم  الَعْدل  اللِّطیف  اخلَبرِی  احَللِیم  الَعِظیم  الَغف 
ِقیت  احَلِسیب  اجَللِیل  الَکِریم   ور  الَعِلُّ الَکبرِی  احَلِفیظ  الم  ک  الش 
ِهید  احَلق  ود  الَمِجید  ابلَاِعث  الش  ِجیب  الْوَاِسع  احَلِکیم  الَود  الر قِیب  الم 

ْحِي الَوکِیل  الَقوِيُّ ا ِعید  الم  ْبِديء  الم  ْحِِص الم  لَمتنِی  الَوِِلُّ احَلِمید  الم 
ْقَتِدر   َمد  الَقاِدر  الم  ِمیت  الَحُّ الَقیُّوم  الَواِجد  الَماِجد  الوَاِحد  الص  الم 

اِهر   ل  اآلِخر  الظ  َؤِخر  األو  َقِدم  الم  َتَعالِ  الم  و اب  الرَبُّ اتل   ابلَاِطن  الوَاِل الم 
ْقِسط  لِْك ذ و اجَلالَِل وَاإلْکرَاِم الم  وُّ الر ءوف َمالِك  الم  املنَتِقم  الَعف 
ارُّ انل افِع  انلُّور  الَهاِدي ابلَِدیع  ابلَاِق  ْغِن الَمانِع  الض  اجَلاِمع  الَغِنُّ الم 

ب ور   الوَارِث  الر ِشید  الص 
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 ترجمه و شرح مختصر

 )َوَجل   َعز  ( هللا کین ینامها

  ) پرورداگر ذات اسم و برحق معبود عینی) :َجلََّ َجالَلُه اهلل

 ال" بمعین اهلل لکمه   .نیست ترمجه قابل دیگر زابان هیچ به" اهلل"    لفظ
 اهلل که داشت خاطر به دیبا. است" پرورداگر کی تنها " عینی" اهل

 که آن از بعد و داشت وجود هم اکئنات خلقت از قبل تعایل و سبحانه
 َعز     اهلل ذلا  بود خواهد باىق هم( امتیق روز)  زدیبر هم در  اکئنات

 نه و است مرد نه ،یهمرس نه و دارد یفرزند نه است، آخر و اول وََجل  
 ندارد ایجیاحت کدام قطعا   هم انسانها ما به و ،(ندارد جنس عینی) زن
 به به مرتبه ۹۸۵ اهلل لکمه   میدار اجیاحت او به حلظه هر ما کهحایل در

ِ   ؛ اهللَ   ؛ اهلل  )  همچو خمتلف اشاکل  میعظ   قرآن در    ( الل ه م   و   ؛   اهلل
     .است شده ذکر الشأن

 ذکر بار ۹۸۰ و شودیم تلفظ( اهلل  ) باشد، شده ذکر فاعل ثیاگرِب
وَ  اهِلَ  الَ  اهلل  } مثال بطور  شده ِ  َویِل   اهلل   ،...ه  ُ  وَاهلل   ،...َءاَمن و  نَ یاذل   َسِمع 
 .{ میَعلِ 

  شده ذکر ۵۹۲ و شودیم تلفظ( اهللَ ) باشد، آمده مفعول ثیِب اگر
  ایَ   ،...انل یِبِ  ىلَعَ  َصلُّونَ ی   َملَئَِکَته   وَ  اهللَ  أِن  } مثال بطور

َ
 َءاَمن واْ  نَ یاذَلِ  َهايُّ أ

واْ  ُ  اهللَ  ات ق  رنَفس  َمت َما َوتلَنظ   شلک به  وََجل   َعز   اهلل نام و...{  لَِغد قَد 
واْ  فاَلَ }...  مثال بطور  شده ذکر بار ۱۲۵( اهللِ ) ا اهللِ  َمعَ  تَدع  َحد 

َ
 اَِذا ،۰أ

ل ونَ یَ ...    ،۰َوالَفتح   نرَص اهللَ  َجاءَ  ا اهللِ  نِ یدِ  ىِف  دخ   نام همچنان و  {اَفوَاج 
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م  ) شلک به  وََجل   َعز   اهلل  ق لِ }   مثال بطور   شده ذکر بار پنج( الل ه 
م   لِْك  َمالَِك  الل ه  م   ق لِ  ،...ت ْؤِِت  الْم  َماَواِت  فَاِطرَ  الل ه  ْرِض  الس 

َ
 ...{َواأْل

 دو نیا به است ذکر آن در  اهلل اسم که مهیکر اتیآ همه مجله از
 : دیفرمایم حممد سوره ۱۹ تیآ در وََجل   َعز   اهلل.  میکنیم اکتفا تیآ

ن ه   فَاْعلَمْ 
َ
( برحق)    یمعبود چیه که بدان پس: ترمجه)  اهلل    إاِل   إهَِلَ  اَل  أ

  ( [باش استوار حق به نسبِت  تیآاگه بر  نیبنابرا] ستین اهلل جز

 : دیفرمایم ابلقره سوره ۱۱۵ تیآ در وََجل   َعز   همچنان اهلل

 ِ ْيَنَما َوالَْمْغرِب   الَْمرْشِق   َوهلِل
َ
ِ  وَْجه   َفَثم   ت َولُّواْ  فَأ  َعلِیم   َواِسع   اهلل   إِن   اهلل

 رو سو هر به و  است وََجل   َعز   اهلل آن از مغرب و مرشق: ترمجه)
 ( !داناست و ازین یب  وتعایل تبارك  اهلل  آجناست وََجل   َعز   اهلل دیکن

 (فراخ شیخبشا یدارا و مهرابان، تینها یب عینی) :َجلََّ َجالَلُه الر محن  

 اعمرت( میرح) از و شودیم استعمال مبالغه یبرا که است مشبه  صفت
 کندیم وسعت و کرثت بر داللت است فعالن وزن بر که رمحان. است

 ، مؤمنان) انسانها و موجودات همه شامل الیه رمحت که معین نیبد
( ۵۷) رمحان  .  باشدیم  انسانها ریغ و (بداکران  و کواکران،ین     اکفران،
   . .است  دهیگرد ذکر دیجم قرآن در مرتبه

  دارد داللت رمحان. است فعل میرح و است وََجل   َعز   اهلل وصف رمحان

 نیا بر دارد داللت میرح و است وََجل   َعز   اهلل صفت  رمحت که نیا بر
   .کند یم رحم  بنداگنش بر خود رمحت با وََجل   َعز   اهلل که
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   اول   تیآ در و نموده رشوع خود نام نیا با را   میقرآنكر  وََجل   َعز   اهلل
 : دیفرمایم   نیچن الفاحته سوره

ِ  ِمْسِب ـَنِ  اهلل   ( شگریخبشا خبشنده پرورداگر نام به) الر ِحیمِ  الر مْح

 : دیفرمایم  نیچن( ارسائیل بین) اإلرساء سوره   ۱۱۰ تیآ در همچنان

واْ  ق لِ  وِ  اهلل   اْدع 
َ
واْ  أ یًّا الر مْحَـنَ  اْدع 

َ
ا أ واْ  م  ْسَماء فَلَه   تَْدع 

َ
 احلْ ْسیَن  األ

ّ : »بگو)  پاکش ذات) د،یخبوان را کدام هر را، «رمحان» ای دیخبوان را «اهلل
 )نامهاست نیبهرت او یبرا( و است؛ یكی

 ( ندهیخبشا مهرابان، اریبس عینی) :َجلََّ َجالَلُه الر حیم  

 اشاره کند ویم حق دائم و جاوداین رمحت بر داللت. است مشبه صفت
  قیطر از  آنرا که است  مؤمن  بنداگن یبرا پرورداگر  خاص رمحت به

 در مرتبه( ۹۴) میرح. کنندیم کسب خود   صالح  عمل  و مانیا
 در وََجل   َعز   اهلل شد ذکر قبال   چناچنه  .است  دهیگرد ذکر میقرآنكر

 : دیفرمایم  األحزاب سوره ۴۳ تیآ

وَ  ِي ه  مْ  ی َصِل  اذل  م َوَماَلئَِكت ه   َعلَْیك  ل َماِت  ِمنَ  یِل ْخرَِجك   انلُّورِ  إیَِل  الظُّ
ْؤِمننِیَ  َواَکنَ  ا بِالْم   رمحت و درود شما بر که است کیس او (  رَِحیم 

 شما تا کنند یم رمحت یتقاضا شما یبرا( زين) او فرشتاگن و فرستد،یم
 (تقوا و علم و مانیا) نور یسو به( گناه رشک و جهل) ظلمات از را

 )است بوده مهرابان همواره مؤمنان به نسبت او گردد؛ رهنمون

 نام همه نیب از را( میالرّح و الرمّحن) صفت دو نیا تعایل و سبحانه   اهلل  
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 جامع که «اهلل» ذکر از بعد و اش الكم اول تیآ در شیخو گرید یها 
 اهلل تیمیرح و تیرمحان صفات  رایز نمود انتخاب است صفات و اسماء

 بنداگن و خملوقات حال شامل گرید صفات از شیب ،وتعایل تبارك 
 تر روشن الیه  تیعبود ستیگیشا   نعمت، دو نیا بواسطه و شودیم
 م،یکنیم رشوع را یاکر هر ای میخوانیم قرآن ما كهیبار هر ذلا. شودیم
 ما که است معین بدان نیا. میکن آاغز میالرح الرمحن اهلل، بنام دیبا

 یب شیخبشا و تنایهیال رمحت چشمه   رس و منبه او که میبسپار خباطر
 در خملوقات آچنه و کرده دیتقل صفات دو نیاز زين ما و است انیپا

  میریبگ اکر مهراباین و رحم از آنها با ماست اطراف

صاحب  ، ملک ، صاحب ،یقیحق پادشاه عینی)  :َجلََّ َجالَلُه الَملِك   
 در مرتبه ۱۰ و( خملوقات همه   بر فرمانروا ،حقییق تمام اکئنات است

 سوره ۴۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل مثال بطور  .است شده ذکر میکر قرآن
 : دیفرمایم  األحزاب

وَ  َقُّ  الَْملِك   اهلل    َفَتَعایَل  ه    او یقیحق شاه که ذات آن است مقام واال)   احلْ
 عمران آل سوره ۱۸۹ تیآ در وََجل   َعز   اهلل همچنان و.  ( !است 

 : دیفرمایم

 ِ لْك   َوهلِل َماَواِت  م  ْرِض  الس 
َ
ُّ  َواأل َ  َواهلل ِ  ىلَعَ ء   ك   و پادشایه و) قَِدیر   ََشْ

 بر وََجل   َعز   اهلل و است وََجل   َعز   اهلل آن از نیزم و آسمانها ییفرمانروا
 ( . تواناست زيچ همه
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وس   دُّ  و  بیع  هر  از  مزنه  و  پاک  تینها  عینی) :َجلََّ َجالَلُه الق 
 اهلل  .است شده تكرار قرآن در مرتبه   دو و است مبالغه غه  یص( نقص

 را وََجل   َعز   اهلل جالل که است یگزيپاک و تیقدس منبه   تعایل و سبحانه
 و پاک تینها یمعنا که باشدیم قدس از مشتق قدوس دهدیم نشان
 ها اکسیت و ها نقص تمایم از که است کیس قدوس و دهدیم را مزنه

 : دیفرمایم اجلمعة سوره اول ه  یآ در وََجل   َعز   اهلل . باشد پاک و اکمل

َِ  ی َسبِّح   َماَواِت  ِف  َما هلِل ْرِض  ِف  َوَما الَسّ
َ
وِس  الَْملِِك  اأْل د ّ َِکیمِ  الَْعِزیزِ  الْق   احلْ

 وََجل   َعز   اهلل حیتسب همواره است نیزم در آچنه و آسمانها در آچنه)
 و مربا، نقیص  و بیع هر از و است حاكم و مالک که ذایت ند،یگویم 

   ( است میحک و زیعز

الَم      خبش، آرامش نقص، و بیع هر از سالم عینی) :َجلََّ َجالَلُه الس 

 و صلح منبع ،یاخرو و یویدن آفت هر از  دهنده تیاعف کننده، منیا
 ، َسالم   مانند خمتلف  اشاکل به مرتبه ۳۳ سالم لکمه    .(امن و آرامش

وَن، ، اَسلَمت   ، اَْسلَمَ   قرآن در  هریوغ ماَ،یتَسلِ  م سلَِمات، ،نیَ م سلِمِ  م سلِم 
 ه  یآ احلرش سوره در  وََجل   َعز   اهلل مثال بطور  .است  دهیگرد ذکر دیجم
وَ   :دیفرمایم ۲۳ ِي اهلل    ه  وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل  اذل  وس   الَْملِك   ه  دُّ اَلم   الْق   او) الس 

 از اوست، اصىل مالک و حاكم ست،ین او جز یمعبود که است ذایت
   ( است خبش آرامش است، مزنّه نقص و بیع هر
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ْؤِمن    از شان دهنده    امان  ، مانینگهدارنده  ا  عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
 و هستند امان در او تیمحا جوار در بنداگنش آنكه  ش،یخو  عذاب

 در ِصاحت به میکر قرآن در بار یك  و است فاعل اسم(. کننده  قیتصد
 اهلل  .است شده ذکر تعایل و سبحانه   اهلل اسماى از دیگر بریخ ردیف

 نموده ذکر ۲۳ ه  یآ احلرش سوره در را شیخو یبایز صفت نیاوََجل   َعز  
  : است

وَ  ِي اهلل    ه  وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل  اذل  وس   الَْملِك   ه  دُّ اَلم   الْق  ْؤِمن   الس   است ذایت او) الْم 
 و بیع هر از اوست، اصىل  مالک و حاكم ست،ین او جز یمعبود که

 (   است مانیا مراقب  است، خبش آرامش است، مزنّه نقص

را در قلب انسان ها جا  مانی)امَل ؤمِن( است که ا تعایل و سبحانهاهلل 
وابا رمحت خود  کند،یم هیتقو و هیمحا طانیآنها در مقابل ش از و دهدیم

  در همچنان و .اندازدیصلح و صفا م ،آنها حمبت، ترحم، خویش نیدر ب
 ما ذلا  .کندیم هیمحا افرسدیگ و ترس، فقر، ،یضیمر ضعف، مقابل

 میئ نما استداع اکمل اخالص با  تعایل و سبحانه اهلل نزد دیبا مسلمانان
  . گرداند نیرتمزیقو مانیا با را ما یها قلب تا

َهیِمن    بر مراقب و طریمس باشکوه، ناگهدارنده، عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
َهیِمن  (. بنداگن گفتار و اعمال بر گواه رازها،  یدارا ش،یخو بنداگن  الم 

 اهلل اسماى از دیگر بریخ ردیف در ِصاحت به میکر قرآن در بار یك 
 که است آن بزرگ نام نیا معاین گرید از  .است شده ذکر   (وََجل   َعز  )
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 او برابر در هسیت تمام و است هسیت اعلم نگهبان تعایل و سبحانه   اهلل
 داگنشیآفر رفتار و اعمال ناظر و شاهد او اند، آورده فرو میتسل رس

 خطور ذهن در یشهایاند چیه و ستین یزمزمها چیه و باشدیم
   (وََجل   َعز  ) اهلل .  است آاگه آن از وتعایل تبارك  اهلل نکهیا مگر کند،ینم
  است نموده ذکر ۲۳ ه  یآ احلرش سوره در را شیخو یبایز صفت نیا

وَ : ِي اهلل    ه  وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل  اذل  وس   الَْملِك   ه  دُّ اَلم   الْق  َهْیِمن   الْم ْؤمِن   الس   او) الْم 
 از اوست، اصىل مالک و حاكم ست،ین او جز یمعبود که است ذایت
 بر گواه و مانیا مراقب است، خبش آرامش  است، مزنّه نقص و بیع هر

 (است بنداگن گفتار و اعمال

 شکست یتوانا ،موجودات همه   بر اغلب عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَعِزیز  

 بطور است شده تكرار دیجم قرآن در مرتبه  ۹۲ و  (ومندرین ر،یناپذ
 : دیفرمایم ۱ ه  یآ احلرش سوره در   (وََجل   َعز  ) اهلل   مثال

َمَواِت  ىِف  َما هلِلِ  َسب حَ  َوالَعزِ  وَ  االَرِض  ىِف  َما وَ  الس    زيچ همه) م  یز احَلکِ یه 

 ریناپذ شکست یتوانا او و ندیگویم را تعایل او یثنا و  محد اکئنات در
  .(است حکمت با و

 اهلل. است مزنلت یگیپا بلند و قدر ییگرانبها یمعنا به زیالعز نیهمچن
 که قّهار یكتای اوست باشدیم دارا را مطلق عّزت که است   (وََجل   َعز  )
 قرآن در .کنندینم یبرابر او با مزنلت و عّزت در بنداگنش از کی چیه

 را موضوع نیا که است آمده غلبه و عّزت باره   در  متعدد اتیآ میکر
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 سلطه یدارا کس همه و زيچ همه بر   (وََجل   َعز  ) اهلل که کندیم گوزشد
. باشدینم دشوار او یبرا نیزم و آسمانها در یزيچ چیه نشیآفر و است

وا َما: دیفرمایم   ۷۴ هیآ حج، سوره در چناچنه ِ  َحق   اهلل َ  قََدر   اهلل َ  إِن   قَْدرِه
اند  نكرده درک آن تیحقان به را    (وََجل   َعز  ) اهلل قدر)  َعِزیز   لََقوِير 

 (است ریناپذ شکست یتوانا و ومندرین تعایل و سبحانه اهلل    دیترد یب

 کننده ازین یب  باشکوه، و عظمت با اریبس عینی) :َجلََّ َجالَلُه اجَلب ار  
ها و  کننده  کیم لیتكم،  ها، شکستیگ کننده اصالح و ازمندانین

 قرآن در بار یك  و  (زيچ همه و کس همه بر مسلط و قاهر ها، اکسیت
 ذکر وتعایل تبارك  اهلل اسماى از دیگر بریخ ردیف در ِصاحت به میکر

 ه  یآ احلرش سوره در را شیخو یبایز صفت نیا وََجل   َعز   اهلل  .است شده
 :  است نموده انیب ۲۳

وَ  ِي اهلل    ه  وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل  اذل  وس   الَْملِك   ه  دُّ اَلم   الْق  ْؤمِن   الس  َهْیِمن   الْم   الَْعِزیز   الْم 
َب ار  

ْ
 اصىل مالک و حاكم ست،ین او جز یمعبود که است ذایت او) اجل

 و مانیا مراقب است،  خبش آرامش است، مزنّه نقص و بیع هر از اوست،
 اراده با که ریناپذ شکست یقدرتمند است، بنداگن گفتار و اعمال بر گواه
 (کند یم  اصالح را یامر هر خود نافذ
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َتَکرِب   صفات از برتر ،بزریگ و عظمت صاحب عینی)  :َجلََّ َجالَلُه الم 
 .(ستین ذاتش زساوار و قیال كهیزيچ هر و نقص  هر از برتر و خلق،

 ردیف در ِصاحت به میکر قرآن در بار یك  و. است فاعل اسم املتکرب 
 وََجل   َعز   اهلل  .است شده ذکر وتعایل تبارك  اهلل اسماى از دیگر بریخ

  . است نموده انیب ۲۳ ه  یآ احلرش سوره در را شیخو یبایز صفت نیا

وَ  ِي اهلل    ه  وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل  اذل  وس   الَْملِك   ه  دُّ اَلم   الْق  ْؤمِن   الس  َهْیِمن   الْم   الَْعِزیز   الْم 
َب ار  

ْ
َتَکرِب   اجل  و حاكم ست،ین او جز یمعبود که است ذایت او) الْم 

 است، خبش آرامش  است، مزنّه نقص و بیع هر از اوست، اصىل مالک
 شکست قدرت است، بنداگن گفتار و اعمال بر گواه و مانیا مراقب

 بزریگ ستهیشا و کند، یم اصالح را یامر هر خود  نافذ اراده با که ریناپذ
 (است وعظمت

 به را َجاَلهل     َجل   اهلل در تكرب صفت میکر قرآن   نیمفرس اکرث
 جالل و عظمت و ییایکرب که رایز  اند کرده معنا ییایکرب و عظمت

 آن از باالتر و تر بزرگ و است وتعایل تبارك  اهلل زوال یب ذات خمصوص
 بودن متکرب ذلا  .دینما بزریگ اظهار او مقابل در کیس بتواند که است

  وََجل   َعز    اهلل است؛ بزریگ و عظمت یمعنا به و  مدح  وََجل   َعز   اهلل
 شود یم گفته وقیت انسان در اما. است مرتبه بلند عینی است تکربامل

 ندیب یم گرانید از باالتر و برتر را خود عینی است متکرب شخص فالن
   است مناسب نا انسان یبرا که
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خلق   چیه از  ، بنداگن  داگریآفر  ننده،یآفر):  َجلََّ َجالَلُه اخَلالِق  
فعل   .است شده ذکر میکر قرآن در مرتبه ۱۱   و. است فاعل اسم(. کننده

 دیجم   قرآنبار در  ۶۴ که نخلق کرد عینیَخلََق است  الیه  صفت نیا
 ۱۰۲ ه  یآ األنعام درسوره وََجل   َعز   اهلل مثال بطور . است  ذکرشده

م  : دیفرمایم ُّ  َذلِك  مْ  اهلل وَ  إاِل   إِلَـهَ  ال َرابُّك  ِ  َخالِق   ه  ء   ك  وه   ََشْ  وَه وَ  فَاْعب د 
ِ  ىلَعَ  ء   ك   ست؛ین او جز یمعبود چیه! شما پرورداگر است نیا) َوکِیل   ََشْ
 همه مّدبر  و نگهبان او و دیبرپست را او است؛ زيچ همه داگریآفر

 ( .است موجودات

 ادَيا و عدم، ازخملوقات  آورنده   دیپد عینی)  :َجلََّ َجالَلُه  ابَلارِئ  
 سه «بارئ» صفت ، کریم قرآن در  .است  فاعل اسم(. موجودات  کننده  

   چناچنه( آفریننده) ابلارئ فاعل اسم بارشلک یك: است رفته اکر به بار
وَ  :ذکرنموده حرش سوره  ۲۴ آیه دروتعایل  تبارك  اهلل َالِق   اهلل    ه 

ْ
 اخل

َصِور   ابْلَارِئ   ْسَماء هَل   الْم 
َ
 هسیت خالق و ندهیآفر ذات  اوست ) ... احلْ ْسیَن  اأْل

 ، ( اوست آن از[ صفات و] کوین ی نامها بهرتین[ که] صورتگر خبِش 
(« بیافرینیم را آن) نربأها» تعبری با بار یك و( «  شما آفریننده) بارئكم»

 او چناچنه .  است شده داده نسبت وََجل   َعز   اهلل به فعل صورت در که
َصاَب  َما   :دیفرمایم احلدید سوره ۲۲ ه  یآ در تعایل

َ
ْرِض  ِف  مُِّصیبَة   مِن أ

َ
 اأْل

مْ  ِف  َواَل  ِسك  نف 
َ
ن َقْبلِ  ِمن کَِتاب   ِف  إاِل   أ

َ
َها أ

َ
   یَِسری   اهلل ِ  ىلَعَ  َذلَِك  إِن   ن رْبَأ

 در ای( ستم و فقر و آفت و یقحط از) نیزم در  رنج و  بتیمص  چیه)
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 شما به ای وندد،یپ نیم  وقوع  به(  درد و غم و ترس چون) شما نفس
 لوح) کتاب آن در شدن واقع  از شیپ نکهیا مگر دهد، نیم دست

 (است آسان تعایل او بر اکر نیا ابلته و است بوده ضبط و ثبت   ) حمفوظ 

َصِور    دیپد خبش، صورت صورتها، کننده ادَيا) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 از را او که دهدیم صوریت زيچ هر به آنكه خمتلف،  یصورتها آرنده  

 حرش سوره  ۲۴ آیه در وََجل   َعز   اهلل   بار کی و  (سازدیم جدا گرانید
 .است  ذکرنموده فاعل اسم شلک به را خود صفت نیا

وَ  َالِق    اهلل    ه 
ْ
َصِور   ابْلَارِئ   اخل ْسَماء هَل   الْم 

َ
 ندهیآفر ذات  اوست ) ... احلْ ْسیَن  اأْل

 و] کوین ینامها بهرتین[ که] است صورتگر خبِش  هسیت خالق و
  ( اوست آن از[ صفات

ار    چاگهیه توابه دروازه عینی مکرر ندهیخبشا عینی ):  َجلََّ َجالَلُه الَغف 
 از لغت در غفار(. آمرزنده اریباشد، بس بار ها ده که لو و شودینم بسته
 «اذلنب هل غفراهلل» م،یدیپوش عینی «ءیش َغَفرَ »شده، گرفته َغَفرَ  ماده

 معنا دو است و( الغافر)   مبالغه غهیص د،غفاریپوش را گناهانش عینی
 ذکر میکر قرآن در بار ۱۰ و آمرزنده، اریبس و پوشاننده اریبس عینی دارد
 طه سوره  ۸۲ آیه در تعایل و سبحانه   اهلل مثال بطور  .است دهیگرد

ار   َوإيِِن : دیفرمایم  و)  .اْهَتَدى ث م   َصاحِل ا َوَعِمَل  َوآَمنَ  تَاَب  لَِمن لََغف 
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 اکر و آورد مانیا و کرد توابه که هستم کساین  آمرزنده من مسلما  
 (شوند یم( ابیراه)  تیهدا سپس داد، اجنام ستهیشا

  چهار در را گناه گرفنت دهیناد و پوشاندن رشط هیآ نیا در وََجل   َعز   اهلل
 .  تیهدا و ؛ صالح  عمل مان؛یا  ؛توب:  داد  رشح  زيچ

 و غفار وََجل   َعز   اهلل ویل. کنندیم گناه و خطا و سهو متواتر ها انسان
 سبحانه اهلل از و کنند توابه اگر و پوشانده را بنده گناهان نینده ایخبشا 

 شیخبشا نیا.  دهدیم قرار عفو مورد را اش بنده خبواهند، عفو تعایل و
 گناه متوجه که بمجرد  کنندیم گناه ای اشتباه  زماین که ستیکسان یبرا

 ابلته. کنند یم توابه و  نموده ندامت اظهار الیه درابار به شدند خود
 اشتباها    اگر ویل نشود، تكرار گناه آن که شود کوشش اکرث حد دیبا

 کرد مغفرت طلب عزوجل از و کرد توابه دیبا هم باز شد، واقع هم باز
 است غفار او رایز

ار   در  زيهمه کس و همه چ مسلط بر عینی ):   َجلََّ َجالَلُه الَقه 
 ندارد، او به را مقابله توان کس چیه که غلبه و قهر با اری، بسناتاکئ

 مبالغه   غةیص(. ستماگران بر قهرکننده موجودات، عیمج بر مستویل  توانا،
 زين صفت نیا  .است شده تكرار دیجم قرآن در بار  ۶ و. است( القاهر)

 اهلل. شودینم اطالق  بنده به و است مرابوط وتعایل تبارك  اهلل به ِصف
 اعیل ، اغلب  آخرت در هم و ایدن در هم خملوقات همه بر مسلط  متعال
  :دیفرمایم الرعد  سوره   ۱۶ ه  یآ در  وتعایل تبارك  اهلل. است مقتدر و مقام
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ُّ  ق لِ  ِ  َخالِق   اهلل ء   ك  ار   الَْواِحد   َوه وَ  ََشْ  همه نندهیآفر: بگو: ترمجه) الَْقه 
 ( است مسلط  یكتای او تنها و است وََجل   َعز   اهلل  فقط زيچ

اب    بر وستهیپ آنكه نده،یخبشا اریبس عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَوه 
 کیس از شیخو خبشش و اعطا در و کند یم احسان و خبشش بنداگنش 

 قرآن در مرتبه ۳ و. است( الواهب) مبالغه   غةیص (. خواهد نیم عوض
  عمران آل سوره   ۸ هیآ در  وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور  .است آمده میکر

نَك  مِن نَلَا وََهْب  َهَدیْتَنَا إِذْ  َبْعدَ  ق ل واَبَنا ت ِزغْ  الَ  َراب َنا   :دیفرمایم  رمَْحَة   دل  
نَت  إِن َك 

َ
اب   أ  یکرد تیهدا را ما آنكه از پس را ما   یدهلا!  الیه ) الَْوه 

 یب]  همانا كن، ارزاین خبشش خود  یسو از را ما و مگردان،[ حق از]
 (  خبشنده ساریب یيتو[ شک

انسان   .بدون حساب یم خبشداست اوست که الوهاب  َجاَلهل     َجل   اهلل
عطا کند  را شاید به انساین دیگر مال یا منصب و یا هر چزي دیگری

زیرا این که انسان به دیگری یم  ویل نیم توان نام )وهاب( را بر او نهاد.
 سبحانه   اهلل همانا واقىع مالکدهد، در حقیقت ملک او نیست بلکه 

ِ   (است تعایل و َماوَاتِ  م لْك   َوهلِل ْرِض  الس 
َ
ُّ  وَاأل َ  وَاهلل ِ  ىلَعَ ء   ك   ـ قَِدیر   ََشْ

 او و است وََجل   َعز   اهلل آن از نیزم و ها آسمان تیمالک که همانا)
  ( .تواناست زيچ همه بر تعایل

 را جهان شیها خبشش و کرم و جود که است یسخاوتمند همان وّهاب
 به شیها ونعمت شده شامل را ها دهیآفر تمام او یها خبشش برگرفته، در

    .است شده عطا اکفران حیت و مؤمنان
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ز اق    ، شماریب   دهنده یروز ، خبش یروز  عینی ): َجلََّ َجالَلُه الر 
 و. است( الرازق) مبالغه   غه  یص  (.   اسباب ننده  یآفر و یروز ننده  یآفر
 متعال وََجل   َعز    اهلل مثال بطور   .است شده ذکر میکر قرآن در بار پنج

وَ  اهلل َ  إِن   : دیفرمایم اذلاریات سوره   ۵۸ هیآ در  ز اق   ه  ةِ  ذ و الر  و   الَْمتنِی   الْق 

 یابد قدرت و قّوت صاحب و دهنده یروز خود وََجل   َعز   اهلل دیترد یب)
 .(است

 ، پوشاک ، خوراک چون رزق خود خملوقات تمام به تعایل و سبحانه اهلل
 نفوذ و تیّ موقع ، مقام ، علم ، عقل چون یمعنو رزق و مسكن
 اهلل از شهیهم دیبا انسانها هلذا . دهدیم  روح و جسم سالمیت ، اجتمایع
 باشند سپاسگذار تعایل و سبحانه

 و حق به قاَض ایداور  شگر،یگشا اریبس عینی)  :َجلََّ َجالَلُه الفت اح  
 یم بنداگنش به را رمحتش یها  نهیگنج آنكه کننده، حكم قت،یحق

 به بار کی میکر قرآن در الفتاح. است( الفاتح) مبالغه   غه  یص(. دیگشا
 سبا سوره ۲۶ هیآ در چنانكه است، شده ذکر اهلل وصف عنوان

َِق   بَیْنَنَا  َيْفتَح   ث م   َرابَُّنا  بَیَْنَنا ََيَْمع    ق ْل   :دیفرمایم   الَْفت اح   ه وَ  وَ   بِاحلْ
 در سپس کند،یم مجع[ امتیق در] را ما همه ما پرورداگر: بگو)  الَْعلِیم  

  ( است ییدانا( جداکننده)   داور او و د،ینمایم یداور ِبق ما انیم

 امور واقىع یکشا مشلک که  است الیه  یها صفت از یكی الفتاح 
 یرو بر را رمحتش یها خزانه تعایل او که کندیم انیب را  بنداگن
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 با و دیگشا یم را یا بسته گره هر تشیعنا با و دیگشا یم خملوقاتش
 معرفت با را مؤمنان قلب. دینما یم برطرف را مشىلك هر تشیهدا

 .کند یم باز گناهاکران یبرا را عفو و مغفرت باب و دیگشا یم خودش

 یدارا ومطلق  بطورموجودات  همه   به اعلم عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَعلِیم   
 غهیص(. باطن ای ظاهر ،پنهان  ای آشاکرآچنه  رازها یدانا ع،یوس علم

 اهلل علم  .است شده ذکر میقرآنكر در بار  ۱۳۵ و. است( العالم) مبالغه  
 است ظاهر در آچنه هر داندیم او ندارد حدود و است نتیهیال  وََجل   َعز  

 باالتر الیه  علم اکمل کردن درک و.   پنهان ای است آشاکرا باطن، در ای
 خلق را انسان  ذهن و عقل او رایز است ها انسان حماسبه   تصورو از

 ۲   تیآ در وتعایل تبارك  اهلل .بخشدیم دانش و علم انسان به  و کرده
 کتاب نیا) الَْعلِیمِ  الَْعِزیزِ  اهلل ِ  ِمنَ  الِْکَتاِب  تزَنِیل    :دیفرمایم اغفر سوره  
 (ودانا ریناپذ شکست یتوانا ذات یسو از شده نازل

 كجای تعایل و سبحانه اهلل صفات گرید با متعددا   قرآن در" میعل" لکمه  
 م،یشاکرعل م،یعل  سمع م،یعل واسع م،یحک میعل} مثال   شده ذکر
 …)میزالعلیالعز ،ریاخلب میعل م،یعل ظیحف

 جانها کننده    ، قبض  ، كم کنندهمنقبض عینی) : َجلََّ َجالَلُه الَقابِض  
 و منقبض اسم فاعل بوده مشتق از قبض و در  لغت به معین (.روحها و  

 .است شده داده نسبت  جالهل جل  اهلل یبرا اسم نیا فیرش ثیحد در
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 کین یها نام از نام دو( کننده منبسط و منقبض) ابلاسط و القابض
 تا شوند یم ذکر گریكدی همراه به معموال   که است وََجل   َعز   اهلل
 و باشد بنداگن امور اداره و یزیر ىپ در الیه  مطلق قدرت انگرینما

 خبشش مانع ای و خبشد یم که اوست تنها که است مطلب نیا انگریب
 خبشش و عطا کند،یم بسط و قبض که است او قت،یحق در و شود یم
 ۲۴۵   تیآ در تعایل اهلل .ندارد یمرز و حد کند اراده که هر یبرا او

ط  َوإیَِلِْه ت رَْجع ونَ : : دیفرمایم ابلقره سوره   ُّ َيْقبِض  َویَبْس    اهلل و )  وَاهلل
 تنگ[ بداند مصلحت و] خبواهد کس هر به( را یروز) وََجل   َعز  

  دهدیم وسعت[ بداند ستهیشا و] خبواهد که کس هر به یبرا و سازدیم

   (دیشو یم بازگردانده او یسو به  و 
 وتعایل تبارك  اهلل .است (روح قبض) اسم فاعل  گر قابضید معین

 نکهیا احساس   .کندیم خارج آنها تن از مرگ هناگم را بنداگن ارواح
 خاطر آرامش و نانیاطم باعث است، وََجل   َعز   اهلل دست در آدیم اجل

 در را خود اعقبت و اجل که چرا گردد؛ یم رسنوشتمان به نسبت ما
    .است بنداگن تگریهدا و خواه ریخ همواره که مینیب یم کیس دست

 کهیکس یبرا یروز  کنندهمنبسط  عینی) : َجلََّ َجالَلُه ابَلاِسط  
بسط عکس قبض است پهن کننده است گشاینده فضل و   (خبواهد

  احسان و نعمتهای یب اندازه بر بنداگن خود.

  عظمت و قدرت بر که است الیه  صفات بوده و از اسم فاعل  ابلاسط
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 یروز وََجل   َعز   اهلل تنها که نستیا آن یمعنا .کندیم داللت او
 بر را خبشش و رمحت که اوست و است خود بنداگن یقیحق دهنده

:  دیفرمایم الرعد سوره ۲۶   تیآ چناچنه در  . دهدیم افزون بنداگنش
 ُّ ط   اهلل  یبرا را یروز تعایل و سبحانه   اهلل)   َویََقِدر   یََشاء لَِمنْ  الِرْزَق  یَبْس 
 و) خبواهد کس هر یبرا ع،یوس( بداند ستهیشا و) خبواهد کس هر

      ( دهد قراریم تنگ ( بداند مصلحت

 کندیم پست، و آنكه  کننده خوار و لذیل عینی) :َجلََّ َجالَلُه اخَلافض  

 ثیحد در و فاعل اسم(. است ذلت  و پسیت زسوار که را کیس مقام 
 دو(  کننده رسابلند و کننده لذیل) الرافع و اخلافض  .است آمده فیرش
 یم ذکر گریكدی به همراه معموال   که است الیه  افعال اسماء از نام

 و ایدن در بنداگن امور در وََجل   َعز   اهلل مطلق قدرت انگرینما تا شوند
  مزنلت و شأن که اوست تنها که است مطلب نیا انگریب و آخرت باشد

( شخص همان تیجبار و تكرب ظلم، سبب از) لذیل و ینیپا را کیس
 بلند (شان کین اعمال سبب از) را مؤمنان مزنلت و شأن ای و کند،
 لذیل را جباران و و متکربان اکفران آخرت و ایدن در وََجل   َعز   اهلل.  کند

. دیافزا یم مؤمنان مزنلت و شأن برآن  عکس بر و و کند یم خوار و
 و شده لذیل و خوار که کساین انیم ییجدا روز که امتیق روز

 اعمال نسبت به فزون و اکسیت نیا اند شده رسفراز و رسابلند کهیکسان
 الواقعة سوره ۳ ـ ۱ اتیآ در وََجل   َعز   اهلل چناچنه  است ایدن نیا در آنها
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   ر افَِعة   َخافَِضة   ـ اَکذِبَة   لَِوْقَعتَِها لَیَْس  ـ الَْواقَِعة   َوَقَعِت  إَِذا  :دیفرمایم

 شدنش واقع در که شود، واقع( امتیق) میعظ واقعه که هناگیم)
 دوزخ به  ( آورد یم ینیپا را  گرویه( واقعه نیا) ست،ین[ اکر در] درویغ

  (     گرداند رسابلند جنت به )برد یم باال را گرویه و   ) کند لذیل و خوار

 لذیل را او و آورده ینیپا را کیس شأن که خبواهد وتعایل تبارك  اهلل اگر
 َعز   اهلل چنانكه گردد، الیه یقضا نیا مانع تواند نیم کس چیه کند،
 را او که هناگیم ویل بود، دهیخبش ییواال مرتبه و شأن «سیابل» به  وََجل  

 او فرمان از و دیورز تكرب سیابل خواند، فرا آدم برابر در سجده به

 او از من یدیآفر لگ از را آدم و آتش از مرا:گفت  و کرده رسکیش تعایل
 بود  وََجل   َعز   اهلل فرمان از او یچیرسپ و تكرب نیهم سبب به و برترم

  .شد خوار و داد دست از را خود مزنلت و شد رانده الیه رمحت از که

درجات بنداگن و کننده  بلند  رسابلند کننده، یعین) : َجلََّ َجالَلُه الر افِع  
 یم برد(. اسم فاعل و یک  چزيهای دیگر، آنكه مقام متقیان را بلند 

سوره  ۱۱در آیت  اهلل َعز  وََجل    مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است.
وت وا الِْعلَْم  

 
ِیَن أ ْم َواذل  ِیَن آَمن وا ِمنك  املجادهل میفرماید:  یَْرفَِع اهلل   اذل 

کساین را که  سبحانه و تعایل  اهلل )      َواهلل   بَِما َتْعَمل وَن َخبرِی   ۖ  َدرََجات  
اند و کساین را که علم به آنان داده شده درجات عظییم  ایمان آورده

    ( دهید آاگه است  به آچنه اجنام یم  پرورداگر  خبشد و  یم

 )اخلافظ و الرافع( تدبّر و َجاَلهل     اهلل َجل  مسلماین که در معاین نام های 
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است که بر همه امور  اهلل َعز  وََجل  د یافت که تنها ندرخواه تأمل کند
اگر بنده خبواهد   آسمان ها و زمنی در دست اوست و پادشایه  تواناست،

تها زیرا همه عز پناه برد؛ اوتعایلباید به   به درجه و مزنلیت واال دست یابد
سوره   ۸چناچنه در آیت    .و پیامرب و مؤمنان استاهلل َعز  وََجل  از آن  

ْؤِمننَِی  وهِلِ َولِلْم  ة  َولِرَس  )عزت و قدرت از  املنافقون میفرماید:    َوهلِل ِ الِْعز 
  مؤمنان است( و از آنِ او  پیامربو  اهلل َعز  وََجل   آنِ 

 برافراشته ستون بدون را هاسمانآ و نموده َتىل رافع اسم با وََجل   َعز   اهلل
 بلند کرانیب یفضا در را پرنداگن داده، رفعت  آسمان در را ابرها و است
 است  نموده بلند آخرت و ایدن در را مؤمنان و اءاویل مقام و ده،یگردان

 زیعز خبواهد را کس هر آنكه ـ دهنده عزت عینی)  :َجلََّ َجالَلُه املعزُّ 
 فیرش ثیحد در و فاعل اسم(. دهدیم یاری  و نرصت را او و سازدیم

ِعز  .است دهیگرد ذکر ِذل و الم   نام دو(  کننده لذیل و دهنده، عزت) الم 
 شوند یم ذکر گریكدی به همراه معموال   که است الیه  افعال اسماء از
 که است ذات  تنها  الیه اقدس ذات که  باشد قتیحق نیا انگریب تا

 از و باشد اوامرش فرمانربدار و  میتسل  که دهدیم کیس به را عزت
 کیس به را  ذلت و  یخوار و ورزدیم اجتناب کرده منع که یها زيچ

 اهلل باشد شیآرزوها زنداین و باشد خود نفس ریاس که داردیم ارزاین
 ینور همچون طاعت و است نموده طاعت با مرتبط را عزت وََجل   َعز  

 وََجل   َعز   اهلل نیهمچن. برد یم نیب از را حجاب یها  پرده که است
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 ظلمت و تیمعص و گناه رایز  است داده رابط هم به را ذلت و تیمعص
 آل   سوره ۲۶ تیآ در تعایل او. وََجل   َعز   اهلل و بنده انیم است حجایب
 خبوایه را کس هر و  )  تََشاء َمن َوت ِذلُّ  تََشاء َمن َوت ِعزُّ : دیفرمایم عمران
  (یدار یم خوار خبوایه را کس هر و دیه یم قدرت و عزت

 تبارك  اهلل یرضا کسب کوشش در شیهم مؤمن مسلمان کی ذلا
( دهنده عزت) عزامل وََجل   َعز   اهلل تنها که دارد اکمل نیقی و بوده وتعایل

  . است( خوارکننده) ذلامل و

ِذل    و خوار خبواهد را کس هر آنكه کننده، لذیل عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
 بوده فاعل اسم املذل  .است شده انیب فیرش ثیحد در  و(. کندیم لذیل

 ذلت و یخوار یمعنا ذل. است مرابوط تعایل و سبحانه   اهلل به ِصف و
 چناچنه .دهدیم را آخرت در عذاب و ایدن در

م   :دیفرمایم عمران آل   سوره ۲۶ تیآ در وََجل   َعز   اهلل َمالَِك ق ِل الل ه 
ن تََشاء َوت ِعزُّ َمن تََشاء  لَْك مِم  لَْك َمن تََشاء َوتزَنِع  الْم  لِْك ت ْؤِِت الْم  الْم 

ء  قَِدیر   ِ ََشْ َ ك  رَْی  إِن َك ىلَعَ
ْ
 یا! الیه : بگو)  َوت ِذلُّ َمن تََشاء بَِیِدَك اخل

 هر از و دیه  یم ییفرمانروا خوایه که هر به! موجودات همه یفرمانروا
 یم عزت  خبوایه  کس هر به و ،ستاین یم  باز را ییفرمانروا خوایه که

 توست، دست به یریخ  هر ، گرداینیم خوار خبوایه کس هر از و دیه
  (ییتوانا یاکر هر بر تو نا  یقی

  در هم و  ایدن  در  هم خملوقات همه بر مسلط  تعایل  و سبحانه  اهلل
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آن سبب   بیماری ها  غرور استیكی از بزرگرتین . است  آخرت 
همه  تعایل  و سبحانه  اهللكفر  و چشم پویش از حقیقت میشود، اما 

در این زندیگ و را قدرتمند و توانا است و او  تنها میتواند  وضعیت ما 
 آینده  تغری دهدزندیگ 

ِمیع    و مطلق  بطور آوازها و صوتها همه شنونده   عینی) :َجلََّ َجالَلُه الس 
 تكرار دیجم قرآن  در مرتبه ۴۵ و است( السامع) مبالغه   غهیص( اکمل
  :   دیفرمایم ابلقره سوره ۱۸۱ تیآ در وََجل   َعز   اهلل است شده

 ( داناست و شنوا اهلل نا  یقی : ترمجه)  َعلِیم   َسِمیع   اهلل   إِن  

:  کند یم فیتوص صفات نیبد را خود فراواین اتیآ در تعایل و تبارك  اهلل
اَعء َسِمیع    َسِمیع   ؛( کینزد و شنونده ) قَِریب   َسِمیع   ؛( داع  شنونده) ادلُّ
  (.  دانا و شنوا) َعلِیم   َسِمیع   ؛( نایب و شنوا) بَِصری  

 سمع به شباهیت چیه  وتعایل تبارك  اهلل ییشنوا و سمع که داد تذکر دیبا
شود  صادر که  ماکین  هر از را صداها تمام تعایل او رایز ندارد خملوقات

 ای  بلند  آشاکر، ای و پنهاین صورت  به چه شنود یم  زمان نیع در
 آن به خمتص فقط تعایل و سبحانه   اهلل  دنیشن نیا. شود انیب فیخف

 حترک آن به زابان ای شود یم خارج  لب دو انیم از که ستین الكیم
 جنوا ها درون را آچنه هر  و است پنهان ریضما در آچنه هر بلکه رد،یپذ یم

 یآرزو  دن،ید خواب مجله از دینما خطور ذهین به هرآچنه و کنند
  تعایل و  سبحانه    اهلل   را همه ، اوهام  و تصورات ای داشنت را یزيچ



( شرح  بادعا و نیایش   258   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 ای و دارد آنرا دنیشن توان برش که را صوت وََجل   َعز     اهلل . داند یم
 سمع مانند تیحمدو چیه وََجل   َعز   اهلل  سمع شنود یم را همهندارد 

مْ   :دیفرمایم الزخرف  سوره ۸۰ تیآ در چناچنه .  ندارد خملوقات
َ
 أ

ن ا َُيَْسب ونَ 
َ
مْ  نَْسَمع   اَل  أ ه  م رِس  ل َنا بىََل  َوجَنَْواه  یِْهمْ  َور س    یَْكت ب ونَ  دَلَ

 ندیگو یم هم گوش به که پنهان و یرسّ  سخنان که کنند یم گمان ایآ)
 اعمال سندهینو فرشتاگن که] ما فرستاداگن و میشنو یم چرا  م؟یشنو نیم
    ( .سندینو یم[ را شانیرازها و اعمالشان و] حارضند آنان نزد[ اند

 و پنهان ینایب ها،زيچهمه   نندهیب و نایب عینی)  :َجلََّ َجالَلُه ابَلِصری   
 قرآن در را ریبص اسم بار ۴۱  وََجل   َعز   اهلل   است مشبه صفت(. آشاکر

 :   دیفرمایم اغفر سوره  ۲۰ تیآ در مثال بطور  . . است کرده ذکر دیجم

 ( داناست و شنوا اهلل نا  یقی )  َعلِیم   َسِمیع   اهلل   إِن  

  کند یم فیتوص صفات نیبد را خود فراواین اتیآ در وتعایل تبارك  اهلل
ِمیع  ﴿ مانند  ،﴾ بِالِْعَبادِ  بَِصری   اهلل َ  إِن  ﴿ ،﴾ بَِصری   َخبرِی  ﴿   ،﴾ ابْلَِصری   الس 

 ﴾. َتْعَمل ونَ  بَِما بَِصری   َواهلل   ﴿ ،﴾ بَِصری   َتْعَمل ونَ  بَِما َواهلل   ﴿

با سمع  وََجل   َعز   اهللچناچنه در صفت السمیع  ذکر شد که سمع  
با دید  پرورداگر خملوقات اش فرق دارد به عنی شلک بصریت و یا بینایئ 

خملوقات اش فرق فاحش دارد زیرا او تعایل پاک و مزنه است و قادر به 
دیدن هر چزي است چه ظاهر باشد یا پنهان و چه در روشین باشد یا در 

 و ندیب  یم مادر شكم در را نیجن وتعایل تبارك  اهلل .  تاریكی
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 از نیزم و ها آسمان در بزریگ و کوچک زيچ چیه. ندیب یم را حراکتش
 اوج در ای و  نیزم ریز در آچنه. ستین پنهان وََجل   َعز   اهلل داگنید

 . ندیب یم را همه باشد، ها آسمان

 آن یمعنا و کند شرتیب دقت" ریبص" پرورداگر صفت نیا در انسان اگر
 یم چگونه او  کرد خواهد یدور گناهان اجنامِ  از ابدیدر درسیت به را

 و اوست اعمال بر آاگهمتعال   اهلل داندیم که حایل در کند گناه تواند
 کشد؟ نیم خجالت گناه اجنام از ایآ اوست؟ بر شاهدِ  تعایل او که بداند

 که است نیا احسان: »دیفرما یم وسلم هیعل اهلل صىل امربیپ
 را او تو اگر ینیب یم  را او یيگو که کین عبادت چنان آن را پرورداگرت

 که اگه هر: دیگو یم دانشمندان از یكی. «ندیب یم را تو او ینیب نیم
 تو او که كن نافرماین را او ییجا در دیه اجنام را  اهللَ  نافرماین خواسیت 

 را او  وََجل   َعز    اهلل حلظه هر بداند که است واجب بنده بر. ندینب را
   شنود یم را الكمش و دهید

 که قاَض مطلق، قاَض ای و حاكم عینی) :َجلََّ َجالَلُه احَلَكم   
(. گرداند بر را او حكم ای و   کند رد  را او قضاوت تواندینم چکسیه

  .است شده ذکر  میکر قرآن در بار کی و است، «احلاكم» مبالغه   غهیص
 دیفرمایم احلج سوره   ۵۶ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل  

لْك   م   هلِل ِ  یَْوَمئِذ   الْم  مْ  َُيْك  ِینَ  بَیَْنه  احِلَاِت  َوَعِمل وا آَمن وا فَاذل   َجن اتِ  ِف  الص 
 وتعایل تبارك  اهلل آن از( پادشایه) سلطه( امتیق) روز آن در)  انل ِعیمِ 
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 و آورده مانیا  آنانكه پس  کند،یم  حكم  شانیا انیم و است؛
  ( باشند یم بهشت پرنعمت  یباغها در اند داده اجنام ستهیشا یاکرها

 فیتوص صفات نیبد را خود دیجم قرآن خمتلف اتیآ در  وََجل   َعز   اهلل
ْحَكم  :  کند یم

َ
َاکِِمنیَ  أ

ْ
َاکِِمنیَ  َخرْی   ؛( ماحاک حاكم نیبهرت)   احل

ْ
   احل

  (.قاَض و حاكم نیبهرت)  

 به که کیس و است اعدل داور و حاكم تعایل و سبحانه   اهلل چون
 یم آرامش روانش کند، اطاعت آن از و بربد پناه وََجل   َعز   اهلل حكم

 عدالت به که سپارد یم کیس به را خود یها غم و دردها او رایز ابدی
  کند یم حكم

 العدل، اکمل انصاف، و عدل با کننده، عدل عینی)  :َجلََّ َجالَلُه الَعْدل  
 فیرش ثیحد در اسم نیا(. دارد قرار کمال  اوج در عدالتش در آنكه

 و عدل   چون   .است الیه  مجال  صفات از  یكی و  است  آمده 
 معتدد اتیآ در وََجل   َعز    اهلل و است قضاوت اساس و هیپا انصاف
 بطور کندیم یداور و حكم موقع  در عدالت به امر را خود بنداگن
 : دیفرمایم  انلحل  سوره ۹۰ تیآ درمثال 

ر   اهلل   إِن   م 
ْ
 به  َجاَلهل     َجل   اهلل راسیت به: ترمجه)  َواإِلْحَسانِ  بِالَْعْدلِ  یَأ

 ( کندیم امر یکواکرین و  عدالت
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 نیب قیدق ادیز مهرابان، و فیلط تینها یب عینی) : َجلََّ َجالَلُه اللِّطیف  
 ۷ و است مشبه صفت  (بنداگن به کننده ىكین  امور، همه   به مطلع و

 تیآ در وََجل   َعز    اهلل مثال بطور   است شده ذکر میکر قرآن در مرتبه
ق   بِِعَباِدهِ  لَِطیف   اهلل   : دیفرمایم یالشور سوره   ۱۹ وَ  یََشاء َمن یَْرز   َوه 

 و مهرابان اریبس بنداگنش به نسبت وََجل   َعز   اهلل )  الَعِزیز   الَْقوِيُّ 
 یتوانا  و ومندرین او و خبشد یم یروز خبواهد را که هر است، کواکرین

  (  .است ریناپذ شکست

آاگه و  عینی) ریقرآن با اخَلَبِ  شرتدریرا ب ف  یصفت اَل طِ  وتعایل تبارك  اهلل
اندازه   به پروداگر لطافت.  است ذکر کرده كجایباخرب( همبسته و 

 سوره ۱۴ تیآ در چناچنه کنند درک را او توانندینم ها دهید که است
اَل : دیفرمایم  امللک

َ
وَ  َخلََق  َمنْ  َيْعلَم   أ َبرِی   الل ِطیف   َوه 

ْ
 ایآ: ترمجه) اخل

 و ست؟ین آاگه آنها حال از است، دهیآفر[ را موجودات همه] که کیس
  ( .است آاگه اعلم  امور همه ظاهر و باطن بر او  آنكه حال

 موجودات همه  حاالت به خرب با و آاگه عینی)   :َجلََّ َجالَلُه اخَلبرِی  
 بمعین مبالغه   غهیص(. ها شهیاند و ریضما   و نهانها بر آاگه ، قیدق بطور
 اهلل    .است شده تكرار  میقرآنكر در مرتبه ۴۲ و است فاعل اسم

 و ستین دهیپوش او از یخرب چیه. است ریخب و اعلم تعایل و سبحانه  
 همه  علمش و ماند نیم پنهان او از ملکوتش و ملک در یزيچ چیه
  انعام سوره   ۱۰۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل است کرده احاطه را زيچ
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وَ :  دیفرمایم َبرِی   الل ِطیف   َوه 
ْ
 با و نعمتها، انواع) خبشنده او و : ترمجه) اخل

  (است زيچ( همه از) آاگه و( موجودات قیدقا از خرب

 چه و ظاهر در چه الیه   اوامر اساس به شانرا زندیگ دیبا مسلمانان هلذا
 باشند خود رفتار و اعمال مراقب و مواظب و  ساخته نیمز باطن در
 در  مثال بطور .است( ریخب) خرب با آشاکرشان و نهان از تعایل او رایز

  کی به ظاهرا   را شیخو نماز نمازگزار هزاران پنجاگنه ینمازها هناگم
 او رایز  نگردیم شانیها  قلب به َجاَلهل     َجل   اهلل ویل کنندیم اداء شلک
 از و  کندیم گذر ها قلب در آچنه هر داندیم و  است  ریخب میعل تعایل

 وارد نفس به که را یا  وسوسه هر و کندیم عبور ها  خاطره  به آچنه هر
 و یكینزد و اخالص انزيم برحسب را نمازگزار  هر هلذا گردد،یم

 . دهدیم  ریخ پاداش پرورداگر به  اقشیاشت و  خشوع

 ادامه بر بردبار حلم، با و بردبار اریبس عینی ):  َجلََّ َجالَلُه احَللِیم   
 و دزيانگ نیم بر یزود به خشمش آنكه  اکر، خطا بنداگن یروز دادن
 میقرآنكر در بار  ۱۱ و  است مشبه صفت(. زند نیم جمازات به دست

 گرید صفات با را صفت نیاوتعایل  تبارك  اهلل  است دهیگرد تكرار
ُّ ) مانند  ذکر کرده كجای  خود ور   وَاهلل ُّ ) ؛( َحلِیم   َغف   ؛( َحلِیم   َغِنر  وَاهلل

ور   وَاهلل   )  ؛( َحلِیم   لََعلِیم   اهلل َ  إِن  )  ( َحلِیم   َشک 

 میاحلل است مجال و جالل صفات تمام به متصف که وََجل   َعز   اهلل
 تیمعص چگونه که ندیب یم را خود گناهاکر بنداگن او باشد یم مطلق
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 شود نیم نیخشمگ ویل کنند یم یچیرسپ شیها فرمان از و نموده متواتر
 یاکرها از دیشا تا داده مهلت آنها به بلکه دریگ نیم انتقام رسعت به و

  .ندینما توابه او دراگه به و کنند نظر ِصف خود

 آن هر و است الیه  فرستاداگن و امربانیپ صفات از همچنان یبردبار
 صفت در وََجل   َعز   اهلل شود ،یم رستاگر بردارد اگم آنها ریمس در که

ور   َواهلل   : دیفرمایم اتلغابن سوره ۱۷ هیآ در السالم و هیعل میابراه  َشک 
   ( است بردبار و پذیر  سپاس وََجل   َعز   اهلل)  َحلِیم  

که فرمودند: ]هرکس  شده تیروا سلّم و هیعل اهلل صىّل رسول اهلل  از
را که  داشته باشد، آناین شرتیمسكن بهرت)در آخرت( و اجر ب خواهدیم

صدمه  ایرا که او را رد کرده  به او رضر رسانده اند ببخشد و کساین
اند رابطه برقرار  دهیصله  رحم را بر کهیو با کسان دیزده اندعفو نما
صفات حلم،  نیهمه  ما را با ا وتعایل تبارك  اهللکه  میکنیکند.[ ما داع م

 نیو شفقت آراسته بگرداند. آم یدباربر

موجودات  همه   از بزرگرت و بزرگ اریبس عینی) : َجلََّ َجالَلُه الَعِظیم   
 به آنكه ، (ها خارج استتصور انسان از کهعظمت جاودانه  ،او 

  مرتبه   نیبلندتر به کمال و جالل صفات به بودنش متصف واسطه  
  .است شده ذکر میقرآنكر در بار ۸ و است مشبه صفت. دارد قرار  بزریگ

 و اراتیس و ستاراگن به نگرد یم بزرگ جهان نیا به انسان که هناگیم
 جز   به تواند نیم گفته گرید زيچ او کند یم دقت رودها و اهایدر
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 مطلق قدرت به اقرار و نظام نیا نندهیآفر بزریگ و عظمت به اعرتاف
 همه وجود با ما چشم که است ىلیمسا یبرا تهنا یریگ جهینت نیا. او

 نیم که  آچنه دراباره مسأهل ویل است آن دنید به قادر شیها تیحمدو
   است؟ چگونه مینیب

 او، اجازه به مگر دهدینم رخ آنها انیم و آسمانها و نیزم در زيچ چیه

 یبرتر یمیعظ هر بر عظمتش و است جالل و عظمت دارنده او رایز
 را او حكم از خروج و او بر غلبه و ریچ ییتوانا زيچ چیه و جسته
 یاریبس که  (۲۵۵ هیآ ابلقره، سوره) الکرىس ةیآ ریاخ در اگر .ندارد

 اهلل نام راز عظمت از شود دقت ـ پندارند یم قرآن هیآ نیتر میعظ آنرا
 شأن   با  که است یا مرتبه بلند او .میشویم آاگه شرتیب وتعایل تبارك 

 علمش طهیح از زيچ چیه و است مسلط و هریچ زيچ  همه بر و اریبس
ه   َوالَ … » .ماند نیم خمیف ود  َما یَؤ  ه  وَ  ِحْفظ   « الَْعِظیم   الَْعِلُّ  َوه 

 او و است مشقت بدون و آسان او بر نیزم و آسمانها نگهباین و… )  
   ( .  باعظمت( و)   باالتر همه از است

ور     و  کننده عفو اریبس و خبشنده اریبس عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَغف 
 مرتبه ۹۱ میکر قرآن  در. است( الغافر) مبالغة غه  یص( هایزشت ۀپوشند

 صفات نیبد را خود یاریبس اتیآ در وََجل   َعز   اهلل  .است شده ذکر
ور  : است دهیگردان متصف ، َغف  ور   ر ِحیم  ، َغف  وًّا  َحلِیم  ور ا، َعف   َعِزیز   َغف 
، ور  ور   َغف  ، َغف  ور  ور   َشک  ود   الَْغف   .الَْود 
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 بنداگن گناهان همه تعایل او  معین نیبد است غفورال وتعایل تبارك  اهلل
 متعدد اتیآ در و دهدیم را کردن توابه فرصت شانیبرا و پوشانده   را خود

 .دهدیم استغفار و توابه اتلماس به مرشوط را خبشش و عفو یدواریام

 بشارت شا مؤمن بنداگن به الزمر سوره   ۵۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل
 رمحت  با تعایل او و نشده دیام نا  الیه یانتها یب رمحت از که دهدیم
ِینَ  ِعبَادِيَ  یَا ق ْل : بخشدیم شانرا گناهان  تمایم اش عیوس  ف وا اذل  رْسَ

َ
 ىلَعَ  أ

ِسِهمْ  نف 
َ
وا اَل  أ ن وَب  َيْغِفر   اهلل َ  إِن   اهلل ِ  ر مْحَةِ  ِمن َتْقَنط  ا اذلُّ وَ  إِن ه   مَجِیع  ور   ه   الَْغف 

 یرو ادهیز خود بر[ گناه ارتكاب با] که من بنداگن یا: بگو)  الر ِحیم  
 یم را گناهان همه اهلل  نا  یقی د،ینشو دیام نا پرورداگر رمحت از! دیکرد

  (است مهرابان و آمرزنده اریبس او رایز آمرزد؛

ور   ک   پاداش قدردان، و گذار شکر اریبس عینی)  :َجالَلُهَجلََّ  الش 

  است( الشاکر) مبالغه   غهیص  (خدمت  و اطاعت برابر درار یبس دهنده  
  .است شده ذکر میکر قرآن در مرتبه ۴ و

. دارد بنده جانب از شکر با یلک تفاوت  َجاَلهل     َجل   اهلل جانب از شکر
  اهلل که است معین نیبد است  شکور ای  شاکر وََجل   َعز   اهلل که نیا

 نموده ریتقد( ادیز چه ای و كم چه) را بنداگنش   کین یها اکر وََجل   َعز  
 وکند یم  ارزاین شانیبرا را خود فراوان یها نعمت آن مقابل در و

 به غفور اسم کنار در شکور اسم خاطر نیبد آمرزد یم را گناهانشان
    ۳۰  تیآ در وََجل   َعز   اهلل  است دهیگرد انیب اهلل اسماء از اسم دو عنوان
مْ : دیفرمایم  فاطر سوره مْ  یِل َوِفَیه  وَره  ج 

 
م أ ور   إِن ه   فَْضلِهِ  ِمن َویَِزیَده   َغف 
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ور    اجر وََجل   َعز   اهلل تا دهند یم اجنام (را صالح اعمال نیا )     آنها )    َشک 
 او نا  یقی د؛یفزایب  آنان بر فضلش از و کند عطا اکمل را شان پاداش و

  ( .است اندک عمل برابر در فراوان پاداش کننده عطا و آمرزنده اریبس

 الیه  یها نعمت  از یسپاسگزار و اعرتاف بنده جانب از شکر ویل
 اول: شودیم اجنام  نوع سه به بنده کی یابلته شکرگزار باشدیم

 یبردن اعضا اکر به از است عبارت آن و است بدین یشکرگزار
 قلیب ی شکرگزار دوم ؛وتعایل تبارك  اهلل اطاعت راه در خمتلف بدن

 ادیازد و قلب در الیه نعمات کردن احساس از است عبارت آن و است
 عبارت آن و است زاباین شکر سوم ؛ تعایل و سبحانه    اهلل کردن ذکر

 بنده اگر. الیه محد و شیستا با همراه کردن  اظهار شکرانیگ از است
 او یها  نعمت بر وََجل   َعز   اهلل دهد اجنام خود خالق نعمات شکر نیچن

 َشَکْرت مْ  لنَِئ :    دیفرمایم میابراه سوره   ۷ تیآ در چناچنه د؛یافزا یم
مْ  زِیَدن ك 

َ
 یسپاسگزار( وََجل   َعز   اهلل یها نعمت از) اگر : ترمجه) أل

 (دهم یم شیافزا تانیبرا قتا  یحق د،یکرد 

 دهیرس مرتبه   نیبلندتر به آنكه مرتبه، بلند  عینی)  :َجلََّ َجالَلُه الَعِلُّ  
 بار ۸ و است مشبه صفت  (است ناتوان آن درک  و تصور از عقل که
 تیآ در وتعایل تبارك  اهلل مثال بطور  .است شده تكرار میقرآنكر در
ن  :  دیفرمایم احلج سوره   ۶۲

َ
وَ  اهلل َ  وَأ  اهلل نا  یقی و)   الَْکبرِی   الَْعِلُّ  ه 

   (است بزرگ و مرتبه بلند مـتـعال 
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 اْسمَ  َسِبحِ :  دیفرمایم األىلع  سورهاول  تیآ در وََجل   َعز   اهلل همچنان  و
ىلْعَ  َراِبَك 

َ
 کوتایه نوع هر از] را ات مرتبه بلند و برتر پرورداگر نام )   اأْل

  ( .بدار پاک و مزنّه[ جىل و خیف رشک و

  رکعت هر در است سجود که نماز حالت نیتر ارزش پر در مسلمانان
ْبَحانَ : )ندیگویم بار سه شان ىلْعَ  َرِبَ  س 

َ
 که است تذکر قابل ابلته . (اأْل

 درجه هر به رایز است ؛ ریناپذ اماکن العىل صفت  درجه به دن بندهیرس
 است واجب بنده بر نیبنابرا. باشدیم موجود درجه آن از برتر برسد که
 و پست امور از را خود و دیبگشا بال متعایل و بلند امور یسو به که
 دیبا کند، کسب مزنلیت و مقام که خواهد یم کس هر. برهاند ارزش یب
 .باشد متواضع وََجل   َعز   اهلل برابر در

 از بزرگرت جربوت، و جالل با بزرگوار، عینی ):  َجلََّ َجالَلُه الَکبرِی  
 ناتوان آن درک از انسانها پنجاگنه حواس   و  عقل که وصف و حد
  .است دهیگرد  ذکر دیجم قرآن در بار  ۱۰ و است مشبه صفت. (اند

 بلند و جالل یدارا که بزریگ اوست. است اهلل نِ  آ از ایکرب و عظمت
    اهلل . است پست و خوار اریبس او برابر در زيچ هر و است مرتبیگ
ن   َذلَِك  :  دیفرمایم احلج  سوره   ۶۲ تیآ در متعال

َ
َقُّ  ه وَ  اهلل َ  بِأ ن   احلْ

َ
 َما وَأ

ونَ  وَ  د ونِهِ  ِمن یَْدع  ن   ابْلَاِطل   ه 
َ
 یب قدرت] نیا)   الَْکبرِی   الَْعِلُّ  ه وَ  اهلل َ  وَأ

 یبرا[ مردم حال و وضع به نسبت و نشیآفر امور به نسبت او تینها
  پرستند، یم او جز را آچنه نکهیا و است، حق  اهلل فقط که است نیا
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  ( !است بزرگ و مقام   بلند اهلل فقط نکهیا و است، باطل

 نیا به قتیحق در م،یکن یم آاغز  الکرب اهلل گفنت با را نماز که هناگیم
 کس همه از و زيچ همه از وََجل   َعز   اهلل که مینمائ یم اعرتاف تیواقع

 میگذار نماز تا میشتافت او یسو که است لدیل نیهم به و است بزرگرت
 را زيچ همه و میکرد خم او برابر در رس میساخت رها را گرید یاکرها
 مرتبه بلند وََجل   َعز   اهلل برابر در که میدان یم رایز مینهاد رس پشت

 صىل  امربیپ که شده نقل  عنها اهلل رَض شهیاع حرضت  از. میا ستادهیا
 و کس چیه که ایگو کرد آاغز را نمازش که هناگیم وسلم هیعل اهلل

 .شناخت نیم را زيچ چیه

 َوَکرِبْه   ؛ فََکرِبْ  ؛ الِْکرْبِیَاء ؛ الَْکبرِی   شلک به قرآن در الیه صفت نیا
َتَکرِب   ؛ تَْكبرِی ا  است آمده الْم 

 اعمال  هنگهدارند ، نگهبان و حافظ  عینی) :  َجلََّ َجالَلُه احَلِفیظ  
 بار ۳ و. است( احلافظ) مبالغه   غهیص(. شدن اعیض و حبطه از بنداگن

  .است شده ذکر میکر  قرآن در

 از گناه با و باشد او اوامر عیمط انسان که است معنا نیبد اهلل حفظ
  وََجل   َعز   اهلل جانب از انسان حفظ اما. نكند َتاوز او یمرزها و حد
 انسان .کندیم حفظ خطر  و یبد هر از را او که معناست نیبد
 و تیامن در نیزم یرو باز شیها ناتواین و ها ضعف تمام غمریعل

 یبرا وََجل   َعز   اهلل  حفظ برکت از همه نیا و کندیم زندیگ آرامش
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َ  َرِب  إِن      :  دیفرمایم هود  سوره   ۵۷ تیآ در چناچنه  .اوست  ِ  ىلَعَ ء   ك   ََشْ
  (   است ناگهبان و حافظ زيچ هر بر  پرورداگرم همانا: ترمجه)  َحِفیظ  

ِقیت    ننده  یآفر دهنده، قوت نگهبان، مقتدر ، یتوانا) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 آمده دیجم قرآن در بار کی و است فاعل اسم (. روىح و یماد یغذا

 م ن  :دیفرمایم النساء سوره   ۸۵ تیآ در َجاَلهل     َجل   اهلل چناچنه  .است
ن َحَسَنة   َشَفاَعة   یَْشَفعْ   َسیَِئة   َشَفاَعة   یَْشَفعْ  َوَمن ِمْنَها نَِصیب   هل    یَك 
ن ُّ  َواَکنَ  ِمْنَها کِْفل   هل    یَك  ِ  ىلَعَ  اهلل ء   ك  ِقیت ا ََشْ  اکر سبب که هر) مُّ

[ جامعه مشالکت حّل  و مردم به احسان جهاد، چون یریخ اکر] کوىئین
 و یرشّ  تا] یناپسند اکر لهیوس که هر و برد یم آن از اکمىل بهره شود،
 افتی خواهد سهیم آن از گردد[ رسد مردم به اینیز و دیآ وجود به باطىل

  (   است توانا مراقب و  نگهبان  زيچ همه بر اهلل و

 و یماد یغذا نندهیآفر وََجل   َعز   اهلل که است نیت ایگر املقید معاین
 هوش، ،سالمیت مانند انسان یازهاین گرید و خوراک شامل) روىح

  .باشد یم( هریوغ مانیا

 رفتار و کردار حسابگر کننده،  حساب عینی) :َجلََّ َجالَلُه احَلِسیب  
 اسم بمعین و است مشبه صفت( خملوقاتی ها شهیاند  و حاالت و

 اهلل  مثال بطور  است شده تكرار دیجم  قرآن در بار ۳ و د،یآ یم فاعل
ِ  ىلَعَ  اَکنَ  اهلل   إِن      :دیفرمایم  النساء  سوره ۸۶ تیآ در وََجل   َعز   ء   ك    ََشْ
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 (   دارد  زيچ هر به حساب پرورداگر نا  یقی: ترمجه) َحِسیب ا

 ابلقره سوره ۲۸۴ تیآ در وََجل   َعز   اهلل را بنداگنش اعمال حسابرىس
َماواِت  ِف  ما هلِل ِ :  دیفرمایم ْرِض  ِف  َوَما الس 

َ
واْ  َوإِن األ مْ  ِف  َما ت ْبد  ِسك  نف 

َ
 أ

وْ 
َ
وه   أ ْف  م ُت  َاِسْبك   از است، نیزم در آچنه و است ها آسمان در آچنه)  ُي 

 پنهان ای دیساز آشاکر دیدار دل در که را آچنه اگر( ذلا) و است، اهلل آن
 ( کند یم حماسبه آن طبق را شما وََجل   َعز   اهلل د،یدار

  مرتبه، اعیل وبسیار گرانقدر  جالل، پر عینی) :َجلََّ َجالَلُه اجَللِیل  
 مشبه صفت . )است جاللصفات  دارنده   صفاتش کمال بواسطه آنكه
  .است آمده فیرش ثیحد در و است

 شود یم اطالق کیس به و است شأن و عظمت و جالل از مأخوذ لیجل
 و تنها یقیحق لیجل ذلا باشد کمال و جالل و مجال صفات واجد که

 در هایبزرگ تمام که است بزریگ لیجل. است الیه اقدس  ذات تنها
  َجل   اهلل چناچنه.  باشد یم ریحق او نزد مهیم هر و  کوچک مقابلش

َاَللِ  ِذي َراِبَك  اْسم   َتَباَركَ      :دیفرمایم الرمحن  سوره ۷۸ تیآ در َجاَلهل     اجلْ
ْکَرامِ   و جالل صاحب پرورداگر نام  است ریناپذ  زوال و پرابرکت)  َواإْلِ
 (تو بزرگوار
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آنكه  ، ، بسیار خبشندهجواد)صاحب کرم و :   َجلََّ َجالَلُه الَکِریم  
 در بار ۳ و است مشبه صفت بدون درخواست و عوض میدهد(. 

 و شده گرفته   َکرَمَ  شه  یر  از از اکرم  و  میکر  .است شده ذکر میقرآنكر
  را    " میالکر "  غزایل امام .است نیاالکرم اکرم َجاَلهل     َجل   اهلل

 انیعص و كفران و خبشد یم مانىع چیه بدون و اریبس که یا خبشنده
  َجل   اهلل چناچنه  .است کرده فیتعر ندارد یاثر او خبشش در بنداگن

 اهلل همانا)  َکِریم   َغِنر  َرِب  فَإِن     :دیفرمایم انلمل  سوره ۴۰ تیآ در َجاَلهل   
  (است دادن در سخاوتمند شرتیب و ازین  یب وََجل   َعز  

 همه   در خملوقات احوال مشاهد نگهبان،  عینی) : َجلََّ َجالَلُه الر قِیب  
 تكرار قرآن در بار ۳ و. است فاعل بمعین و مشبه صفت(. حال 

 صاحب را او که است الیه صفات از یكی بیالرق   .است دهیگرد
 بر) حاالت   همه در خملوقات ناظر و هناگهدارند و زيچ   همه بر اریاخت
تعایل  او .پندارندیم( شود یم  گفته ای و شود یم  داده اجنام آچنه هر
 پنهان او از نیزم و ها آسمان در یزيچ چیه که است یحمافظ ای بیرق

 :دیفرمایم األحزاب  سوره اول تیآ ریاخ   در وََجل   َعز   اهلل ماند  نیم

مْ  اَکنَ  اهلل   إِن     حافظ شما بر همواره وتعایل تبارك  اهلل نا  یقی) َرقِیب ا َعلَْیك 
  (است نگهبان و
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ِجیب    قبول و بنداگن یداع کننده   اجابت عینی) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 بار ۲ و است فاعل اسم(. حاجات هبرآورند و شان، صاحله اعمال کننده  

 ۶۱ تیآ در وََجل   َعز   اهلل   مثال بطور  .است شده ذکر میکر قرآن در
وه        :دیفرمایم هود  سوره ِیب   قَِریب   َرِب  إِن   إیَِلْهِ  ت واب واْ  ث م   فَاْسَتْغِفر 

  جمُّ

 رایز د؛یبازگرد او یسو به سپس د،یخبواه آمرزش او از نیبنابرا )
  (است کننده  اجابت  و کینزد[ بنداگنش به] پرورداگرم

 او داند یم آنها پرسش از قبل را ازمندانین خواست وتعایل تبارك  اهلل
 هاست نهیس در آچنه و ها چشم پنهان ناگیه داند یم و است یكی

، حمیط بر همه چزي،  کننده عطا اریبس عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَْواِسع  
دهنده، آنكه رمحت و  صاحب وسعت و فضل و گشائش، روزی 

بار در  ۶فضلش به همه مریسد(. اسم فاعل فعل الزم است. و 
 ۱۱۵ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور  قرآنكریم تكرار شده است. 

ِ    :دیفرمایم ابلقره  سوره ْيَنَما َوالَْمْغرِب    الَْمرْشِق   َوهلِل
َ
 وَْجه   َفَثم    ت َولُّواْ  فَأ

 ِ  و! استوََجل   َعز   اهلل  آن از مغرب، و مرشق)     َعلِیم   وَاِسع   اهلل   إِن    اهلل
 اریبس تعایل و سبحانه   اهلل نا  یقی    !آجناست تعایل او د،یکن رو سو هر به

  ( داناست و کننده عطا
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 و حکمت در اکمل ،حکمت  پر و دانا عینی) :َجلََّ َجالَلُه احَلِکیم  
 قرآن در دفعه ۹۴ و است ( احلاكم) فاعل اسم مبالغه   غهیص (خرد

 صفات نیبد را خود  تعایل و سبحانه   اهلل  .است دهیگرد ذکر دیجم
، الَْعلِیم  : دینما یم وصف َِکیم  ، َعِزیز   احلْ ،  َعلِیم   َحِکیم  ا َحِکیم   َواِسع 

ا، َِکیم   َحِکیم  ، احلْ َبرِی 
ْ
، تَو اب   اخل ، َحِکیم   َحِکیم   .َحِکیم   َعِلر  مَحِید 

ْبَحانََك  قَال واْ :  دیفرمایم ابلقره سوره ۳۲ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  ِعلْمَ  الَ  س 
نَت  إِن َك  َعل ْمَتَنا َما إاِل   نَلَا

َ
َِکیم   الَْعلِیم   أ  تو، مزنیه: گفتند( فرشتاگن)) احلْ

 پر و دانا یيتو که ،یفرمود میتعل ما به خود تو آچنه جز میدان نیم ما
 (حکمت

 که بنداگین یبرا َجاَلهل     َجل   اهلل جانب از است یگرانبها حتفه حکمت
 دل به دیام و خوف الیه    وعظمت مقام از شان زندیگ حلظه هر در

 دیگو سخن چون  و است تفکر در باشد سکوت در اگه هر و دارند
 همه یباال را خالق یرضا دهد اجنام عمىل اگر و. کند انیب ریخ الكیم

 دهیبرگز  را کساین بنداگن نی ا انیم از وََجل   َعز   اهلل دهدیم حیترج زيچ
 ۱۸ تیآ  در وََجل   َعز    چناچنه اهلل. کندیم عطا حکمت شان یبرا و

ِْکَمةَ  ی ؤِِت : دیفرمایم ابلقره سوره
ْ
ِْکَمةَ  ی ْؤَت  َوَمن یََشاء َمن احل

ْ
 َفَقدْ  احل

وِِتَ 
 
ر   َوَما َکثرِی ا َخرْی ا أ ک  ْول واْ  إاِل   یَذ 

 
بْلَاِب  أ

َ
 حکمت ضیف وََجل   َعز   اهلل)  األ

 دیترد یب شود، داده حکمت او به آنكه و کند، عطا خواهد که هر به را
 متذکر خردمندان جز را قتیحق نیا و اند، داده فراواین ریخ را او

  ( نشوند
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 عیمط بنداگن دوستدار مهرابان، دوستدار، عینی): َجلََّ َجالَلُه الَود ود  
 شانیبرا احوال همه در و است خواه ریخ بنداگنش  یبرا آنكه مسلمان،

 دیجم قرآن در مرتبه ۲ و. است ( الواد) مبالغه   غهیص(. کندیم ىكین
 بیشع حرضت زابان از وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور  .است شده تكرار

 فرا  تعایل او یسو به بازگشت به را قومش که والسالم هناگیم هیعل
واْ   :دیفرمایم هود سوره ۹۰ تیآ در خواندیم مْ  َواْسَتْغِفر   ت واب واْ  ث م   َراب ك 

ود   رَِحیم   َرِب  إِن   إیَِلْهِ   یسو به و د؛یبطلب آمرزش خود، پرورداگر از)  َود 
 (است( اکر  توابه بنداگن) دوستدار و مهرابان پرورداگرم که د؛یبازگرد او

 و کرم و جود یدارا ، بزرگوار  و ستوده عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَمِجید  
(. دارد قرار بزریگ و رشف اوج  در آنكه ماکن، و زمان از مزنه و ،بزریگ

   .است شده  ذکر بار کی میقرآنكر در و است( املاجد) مبالغه   غهیص

 از صفیت هر ها، آن وسعت و صفات عظمت از است عبارت جمد
 و است اکمل علمش که است اعلیم او. است بزریگ  شأن یدارا صفاتش
 یقدرتمند و توانا برگرفته، در را زيچ همه  اش مهراباین که است مهراباین

 است یمیحل و صبور کند، نیم  ناتوان و درمانده را او زيچ چیه که است
 که است حکمت از پر امورش وهمه میحک و است اکمل حلمش در که

 سوره ۷۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  چناچنه  .است کمال و تمام اش حکمت 
َتْعَجبنِیَ  قَال واْ : دیفرمایم  هود

َ
ْمرِ  ِمنْ  أ

َ
ِ  أ ِ  رمَْحَت   اهلل مْ  َواَبَراَکت ه   اهلل  َعلَْیك 

ْهَل 
َ
ید   مَحِید   إِن ه   ابْلَْیِت  أ ِ

 تبارك  اهلل فرمان از ایآ: گفتند( فرشتاگن)) جم 
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 شما بر براکتش و َجاَلهل     َجل   اهلل رمحت نیا  ؟کینیم تعجب وتعایل
 (است بزرگوار  و ستوده او نا  یقی. است خانواده

( دواباره خنتیبرانگ مرداگن، کننده زنده عینی ):  َجلََّ َجالَلُه ابَلاِعث  
 صفات از یكی ابلاعث  .است آمده فیرش ثیحد در و بوده فاعل  اسم

 باره دو امتیق زمان در و قبور در را متویف بنداگن که است  الیه گرید
 دواباره و کند یم حماسبه هاست نهیس در را آچنه هر و گرداندیم زنده 

  اهلل   . دهد یم  دواباره اتیح بدانان  بازگردانده اجساد  به را ها  روح
ن   :  دیفرمایم  احلج سوره ۷ تیآ در    وََجل   َعز  

َ
اَعةَ  وَأ  َرْیَب  ال   آتَِیة   الس 

ن   فِیَها
َ
ب ورِ  ِف  َمن َيْبَعث   اهلل َ  وَأ  و است، آمدین زيرستاخ نکهیا و ) الْق 

 بریم  هستند قربها در که را کساین تمام پرورداگر و ست؛ین آن در شىّك 
   (.کند     یم باره زنده دو) دزيانگ 

 دو دیبا مردن از بعد هلذا    است  شده خلق یابد زندیگ یبرا انسان چون
 . شود )بعث ( ختهیبرانگ  باره

ِهید    زيچ هر بر آاگه نندهیب حارض، و گواه  عینی):   َجلََّ َجالَلُه الش 
 ۲۰ و. است فاعل اسم( الشاهد) مبالغه   غهیص(. آشاکر  و نهان و اندک
 اسم دو" الرقیب" و" الشهید"  .است  شده ذکر میقرآنكر در مرتبه

 و تبارک  اهلل  که دارند داللت مطلب نیا بر دو هر که اند مرتادف
 یا ذره نیتر کوچک و ند،یب یم را ها دینید و شنود یم را ها دینیشن تعایل
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  همه ماند علمش نیم پنهان او مشاهده   از نیزم و ها آسمان در
 در وََجل   َعز   اهلل. است برگرفته در پنهان چه و آشاکر  چه را معلومات

ِي  :دیفرمایم  الربوج سوره ۹ تیآ َماوَاتِ  م لْك   هَل   اذل  ْرِض  الس 
َ
 وَاهلل    وَاأْل

ِ  ىلَعَ  ء   ك   از نیزم و ها آسمان ییفرمانروا و تیّ مالک که ذایت )  َشِهید   ََشْ
 (است گواه زيچ همه بر َجاَلهل     َجل   اهلل و اوست آن

 را آچنه هر و یظاهر عمل ره و است انیآدم اعمال بر گواه وََجل   َعز   اهلل 
 مراقبت مورد رود آن ىپ در چشم را آچنه  و کند خطور آدیم ذهن به

 در و کرده حماسبه و شمارش آنرا و ماند نیم پنهان او  از و دهد یم قرار
 دهد،یم قرار خود اعدالنه قضاوت یترازو در را اعمالشان امتیق روز

 ریخاعمالشان  اگر. دهدیم شان عملکرد مطابقرا  شان یجزا سپس
   .نندیب یم رش باشد رش و  دیپل اگر و نندیب یم ریخ باشد

   (درست و راست زال،یال و ثابت برحق، ذات عینی) : َجلََّ َجالَلُه احَلق
 احلق  .است شده ذکر میکر قرآن در مرتبه ۱۰ و بوده ( احلاق) فاعل

 صفت نیا در چکسیه. است تعایل و سبحانه اهلل قدىس ذات وصف
 وجود به وََجل   َعز   اهلل . یجماز صورت  به حیت ست،ین او کیرش

 دهیآفر را آن ابتدا که  همچنان و است حق براساس موجودات ی آورنده
 در وََجل   َعز    اهلل   .است حق تعایل او  وعده و گرداندیم باز را او سپس

َقُّ  الَْملِك   اهلل    َفَتَعایَل  :دیفرمایم املؤمنون سوره  ۱۱۶ تیآ
ْ
 پس: ترمجه)  احل

 ( !است حّق  سلطان که یپرورداگر است مرتبه بلند
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 به امور همه آنكه اکرساز، ،حایم مدداگر، عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَوکِیل  
 مشبه صفت(. بنداگن یازهاین و اکرها ههم مرجع  گردد،یم ضیتفو او

 در وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور  .است شده  ذکر میکر قرآن در بار ۱۳ و بوده
م  : دیفرمایم االنعام سوره ۱۰۲ تیآ ُّ  َذلِك  مْ  اهلل وَ  إاِل   إِلَـهَ  ال َرابُّك   َخالِق   ه 

 ِ ء   ك  وه   ََشْ وَ  فَاْعب د  ِ  ىلَعَ  َوه  ء   ك   شما، پرورداگر   اهلل است نیا )       َوکِیل   ََشْ

 را او تنها پس است زيچ همه داگریآفر ستین او جز یمعبود چیه
 ( .است زيچ هر ساز اکر او و دیبرپست 

 را شیداع تعایل او دینما یازین   یب طلب َجاَلهل     َجل   اهلل از که هر و
 خملوقات  امور همه. گرداند یم  ازین  یب بنداگن گرید از را او و نموده قبول

 بس و اکىف شانیا یبرا تعایل او تنها رایز شود یم واگذاروََجل   َعز   اهلل به
 رزق و یروز لیکف و کند یم ریتدب را شانیا یاکرها مصلحت و است 
  است شانیا

 قدرت یدارا ،زيچ برهمه توانا ومند،رین عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَقوِيُّ  
 شده ذکر دیجم قرآن در بار ۹ و بوده مشبه  صفت(. دهنده یتوانا اکمل،
 او قوت و قدرت. است عظمت  و قوت کمال یدارا وََجل   َعز   اهلل   .است

  ستین مطلقه قدرت یدارا  تعایل  او جز چکسیه و  است مطلق

ن  :  دیفرمایم ابلقره سوره   ۱۶۵ تیآ در وََجل   َعز   اهلل    چناچنه
َ
ةَ  أ و  ِ  الْق   هلِل

 (استوََجل   َعز   اهلل  آنِ  از قدرت تمامِ ) مَجِیعا  
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 تبارك  اهلل که دهد نشان تا دیآ یم زیعز اسم کنار در یقو اسم اگیه
 دالئل گرید از .ردیپذ  نیم سسیت که است عزت با قدریت صاحب  وتعایل
 و نیزم و ها آسمان در مطلق ترصف او تنها که است نیا الیه  قدرت

 او قدرت و سلطه حتت خملوقات تمایم و دارد هاست آن انیم آچنه 
 . هستند 

 آنكه اکمل، متانت یدارا حمكم، استوار، عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَمتنِی  
 بار کی و است مشبه صفت(. دارد قرار یاستوار  و حمکیم تینها در
 قدرت کمال یدارا که است ذات نیاملت  .است شده ذکر میکر قرآن در

 خمالفیت و معارضه چیه  شیاکرها از یاکر در که یا  گونه به است
 مانع کس چیه  و ندارد وجود قدرتش در ضعیف چیه و دریگینم صورت
 رایز دارد وجودَجاَلهل     َجل   اهلل در فقط ها نیا تمایم و شودینم امرش

 در تعایل او و است قدرت اوج در و صفات یاعال حد در وََجل   َعز   اهلل 
 .است لیدخ  و مؤثر اکرها تمایم

 هم مکِمل شده داده قرار هم فیرد در که  صفت دو نی  اَلَمتِ  و ی  اَلَقوِ 

 اهلل . باشد داشته استحکآم و ثبات دیبا یومندرین و قوت رایز گرندید
 العاده خارق کمال با را اکئنات تمام و است قدرت منبه   وََجل   َعز  
 شودینم دهید نظیم یب نیکوچکرت آن در کهیثبات وابا مطلق، صله  یوف

 یرو موجودات تمایم قدرتش و متانت با وََجل   َعز   اهلل است  کرده خلق
 وستهیپ  حرش روز تا  نیزم یرو بر اتیح  آاغز  زمان از   را نیزم



( شرح  بادعا و نیایش   279   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 وََجل   َعز   اهلل اذلاریات سوره  ۵۷ـ۵۸   اتیآ  در چناچنه است داده یروز
رِید   َما :دیفرمایم

 
رِید   َوَما ِرْزق   ِمن ِمْنه م أ

 
ن أ

َ
 ه وَ  اهلل َ  إِن      ـ ي ْطِعم ونِ  أ

ز اق   ةِ  ذ و الر  و   گونه چیه و) طعام و رزق( خلق) آنها از من )  الَْمتنِی   الْق 
 و دهنده یروز خود وتعایل تبارك  اهلل قتا  یحق  ؛ خنواستم خود بر( یسود

  (است استوار قدرت صاحب

)یار و دوست، نگهدار، رسپرست اکرهای بنداگن( : َجلََّ َجالَلُه الَوِِلُّ 
  بار در قرآنكریم ذکر شده است. ۲۹ و است( الوایل)   مبالغه   غهیص

 دار عهده و متویل معین که شده ذکر تعایل و تبارک اهلل وصف در الویل
   . دهدیم را بنداگنش اعمال

 َویِلِـيَ  إِن  : دیفرمایم األعراف سوره  ۱۹۶   تیآ  در تعایل و سبحانه   اهلل
 ُّ ِي اهلل َل  اذل  وَ  الِْکَتاَب  نَز  احِلنِیَ  َيَتَویل   َوه   و رسپرست نا  یقی: ترمجه ) الص 

 را ستاگنیشا همواره او و کرده نازل را قرآن که است ذایت من اری
  ( .کند یم یاری و رسپرسیت

 در و گرفته عهده بر ریتدب حفظ  با را بنداگنش رسپرسیت وََجل   َعز   اهلل
 تا ابتدا از و است آنها  نده  آور وجود به و اکئنات تمایم دارنده  برپا واقع 
 و ویل که کس هر. ساندریم یاری یروز و زندیگ با را اش بنده انتها 

 اش یاری و داشته دوست را او وتعایل تبارك  اهلل باشد،  تعایل او دوست
   . کند یم
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 ستهیشا ، حممود ،شیستا زساوار شده، ستوده):  َجلََّ َجالَلُه احَلِمید  
 شده ذکر میقرآنكر در بار ۱۶ و است ( احلامد) مبالغه   غهیص(. سپاس
 ثنا مستحق  معین  به که(  است  حممود) مفعول حالت در احلمید  .است

 حالت در و باشدیم کمایل اوصاف عیمج به موصوف و بوده شیستا و
 توسط وََجل   َعز   اهلل  شیستا و ثنا معین  به  که(  است  حامد) فاعل

 آن تواندینم خود یبرش یها تیحمدود با بنده رایز . باشدیم خودش
تمام  برابر در   تعایل و تبارک اهلل شیستا و ثنا  ستهیشا که چنان
  هلذا. آورد جا به    است دهیآفر شانیبرا که باطین و یظاهر یها نعمت

 و( دیمح صفت) محد  چگونیگ دیجم قرآن متعدد اتیدرآ  وََجل   َعز   اهلل
 شانیا به زمان نیع در  و دهدیم  آموزش بنداگن  به را خود یثنا

 بورزند، كفر و کنند ناسپاىس ها انسان همه اگر که دهدیم هوشدار
 است شیستا و محد مستحق و بوده  ازین  یب آنان از  وََجل   َعز   اهلل هم باز

 : دیفرمایم تعایل و سبحانه   اهلل  احلج سوره ۶۴ تیآ در مثال بطور 

َماَواتِ  ِف  َما هَل   ْرِض  ِف  َوَما الس 
َ
وَ  اهلل َ  َوإِن   اأْل َِمید   الَْغِنُّ  لَه   در آچنه) احلْ

 وََجل   َعز   اهلل تنها و است اهلل آن از است، نیزم در آچنه و ها، آسمان
 ستهیشا( و است گرانید کمک از ازین یب و هسیت اعلم  در باذلات) غین

  (باشدیم( بنداگن جانب  از) شیستا و محد هرگونه

، مَحِید   همچو الیه  گرید صفات با  همراه احلمید صفت ید  ِ
 َعِزیزِ  جم 

َِمیِد، ، َحِکیم   ، مَحِید   َغِنر  احلْ َِمید   َوِِلُّ  مَحِید 
ْ
 است آمدهعدد تات میدرآ  احل

  در  وََجل   َعز   اهلل    .میکنیم تیکفا آن مثال کی با فقط جا نیا در که



( شرح  بادعا و نیایش   281   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 : دیفرمایم الشورى سوره ۲۸ تیآ

وَ  ِي َوه  وا َما َبْعدِ  ِمن الَْغْیَث  ي زَنِل   اذل  وَ  رمَْحََته   َویَنرش    َقَنط  َِمید   الَْوِِلُّ  َوه   احلْ
 نازل شدند، دینوم[ آمدنش از مردم] نکهیا از پس را باران که اوست و)
 (.است ستوده و اری و رسپرست او و گسرتاند،یم را رمحتش و کندیم

ْحِِص   علم به را زيچ هر آنكه شمارنده، عینی) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 اسم(. ماند نیم خارج او شمار  ساحه از یزيچ چیه و شمارد یم شیخو

 در  املحیص كهیوجود با  .است آمده فیرش ثیحد در و است فاعل
    اتیآ ضمن در آن  مفهوم اما نشده، ذکر فاعل شلک به فیرش قرآن

  .شودیم دهید خویب  به خمتلف

 آشاکر آچنه هر بر و است مطلع اعلم  امور همه به که است ذات املحیص
 جل اهلل. است آاگه و ریخب است  دهیپوش آچنه هر به و بوده ریبص است

 طیحم ها  حالت  تمایم بر و کندیم حماسبه را ها طاعت و عبادات جالهل
 است متعال پرورداگر خواص از اسم نیا و است ناظر و

ِْي  حَنْن   إِن ا: دیفرمایم  سی سوره ۱۲ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل  الَْمْویَت  حن 
وا َما َونَْكت ب   م  مْ  قَد  ء   َولك    َوآثَاَره   به:  ترمجه ) م بنِی   إَِمام   ِف  أْحَصْیَناه   ََشْ

 آثار تمام و اند فرستاده شیپ از را آچنه و میکن یم زنده را مرداگن ما نیقی
( حمفوظ لوح) آشاکر کتاب در را زيچ همه ما و م؛یسینو یم را آنها

 (میناگر یم و میینما یم یرسشمار
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ْبِدئ    از ، سیتین و عدم از هسیت کننده   ادَيا عینی ):  َجلََّ َجالَلُه الم 
 اسم نیا فیرش ثیحد در و. است فاعل  اسم(. داگریآفر ابتداء و اول
  .است شده ثابت   وتعایل تبارك  اهلل یبرا

  اهلل   : دیفرمایم الروم سوره ۱۱ تیآ در وََجل   َعز   اهلل
 
َلَْق  َيْبَدأ ه   ث م   اخلْ  ی ِعید 

 کند، یم آاغز( عدم از) را نشیآفر َجاَلهل     َجل   اهلل) ت رَْجع ونَ  إیَِلْهِ  ث م  
 او یبسو  همه سپس گرداند،یم( فنا و مرگ از پس)باز را آن سپس

 ( .دیشویم دهیبازگردان

ِعید    همه  کنند بازپرس ، دهند برگشت عینی): َجلََّ َجالَلُه الم 

 تذکر آن از فیرش ینبو ثیحد  در و  است فاعل اسم  ( موجودات
 باز حسابرىس یبرا را خملوقات که است ذات دیاملع  .است آمده بعمل

 داردیبرم شانیرو از را غفلت یها پرده و ختهیبرانگ  را آنان و گرداندیم
 کردارش  و الكم برابر در و گرفته قرار حماسبه مورد  یموجود هر و

 همچو به مؤمن و صالح بنداگن شوندیم( منیف ای و مثبت) جمازات
 و شده زشت اعمال   مرتكب که کساین ویل هستند انتظار در یروز
 روز نیا از اند   نموده یسرپ توانا  خالق نافرماین در را خود زندیگ همه

 ونسی سوره ۴ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  چناچنه .دارند دیشد وحشت
مْ  إیَِلْهِ   :دیفرمایم ا َمرِْجع ك  ِ  َوْعدَ  مَجِیع  ا اهلل   إِن ه   َحقًّ

 
َلَْق  َيْبَدأ

ْ
ه   ث م   اخل  ی ِعید 

ِینَ  یِلَْجزِيَ  احِلَاِت  َوَعِمل واْ  آَمن واْ  اذل  ِینَ  بِالِْقْسِط  الص  واْ  َواذل  مْ  َكَفر   رَشَاب   لَه 
یِلم   َوَعَذاب   مَحِیم   ِمنْ 

َ
ونَ  اَکن واْ  بَِما أ ر   به فقط شما همه بازگشت) یَْكف 
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 دیترد یب وثابت؛ حق یا وعده[ داد وعده را شما اهلل. ]اوست یسو
 بازیم[ امتیق به] را آن سپس ند،یآفر یم را نشیآفر جهان که اوست
 اند، داده اجنام ستهیشا یاکرها و اند آورده مانیا که را کساین تا گرداند

 فریک به شدند اکفر که کساین یبرا و.  دهد پاداش انصاف و عدالت به
 عذایب و جوشان اریبس آب از رشابیت دند،یورز یم همواره که یكفر

  ( .است دردناک

ْحِي   دآورندهیپد  خبش، زندیگ کننده، زنده عینی) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 در مرتبه ۲ و. است فاعل اسم مبالغه   غهیص(. زنده موجود هر در زندیگ
  را موجودات تمایم که است ذات ياملح  .است شده تكرار دیجم قرآن
 .تعایل و تبارک اهلل یبرا است  خاص صفت نیا و گرداندیم زنده

 . ستین گرید کیس تعایل و سبحانه   اهلل جز مرگ و زندیگ ننده  یآفر

 ه وَ  إاِل   إهَِلَ  اَل : دیفرمایم ادلخان سوره ۸ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  چناچنه
ِْي  مْ  َوی ِمیت   ُي  م   َوَربُّ  َرابُّك  لنِیَ  آبَائِك  و 

َ
 او جز «برحق»  یمعبود چیه) اأْل

 پدران پرورداگر و شما پرورداگر او اند؛ریم یم و کند یم زنده ست؛ین
 ( !شماست نیخنست
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ِمیت    موجودات از زندیگ نده  ریگ دهنده، مرگ عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
  .است آمده فیرش ثیحد در و بوده  فاعل اسم مبالغه   غهیص(. جاندار
  خاص صفت نیا و اندریمیم را موجودات تمایم که است ذات املمیت

 سوره ۴۰ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  چناچنه است تعایل  و تبارک اهلل یبرا
ِي اهلل   : دیفرمایم الروم مْ  اذل  مْ  ث م   َخلََقك  مْ  ث م   َرَزقَك  مْ  ث م   ی ِمیت ك  ْیِیك   ُي 

م ِمن َهْل  اَکئِك  َ م ِمن َيْفَعل   م ن رش  ء   ِمن َذلِك  ْبَحانَه   ََشْ ا َوَتَعایَل  س   َعم 
ونَ   یروز سپس د،یآفر را شما که است کیس همان وََجل   َعز   اهلل) ی رْشِک 

 یبرا که اینیهمتا از کی چیه ایآ کند؛ یم زنده سپس اند،ریمیم بعد داد،
 و مزنّه او دهند؟ اجنام توانند یم را اکرها نیا از یزيچ دیا داده قرار اهلل
 ( .دهندیم قرار او به همتا آچنه از است برتر

 بر فنا چیه که یابد ، زنده   دانیجاو و زنده عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَحُّ 
 تكرار میقرآنكر در بار ۱۵ و. است مشبه صفت ( گرددینم اعرض آن

 و است دیجاو  زنده وََجل   َعز   اهلل  که است نیا الیح یمعنا  .است شده
 دچار شیبقا و است نبوده عدم دچار چاگهیه  و اوست آن از مطلق بقاء
 او خمصوص ازیل و یابد اتیح که است ذایت مزنه و پاک شود، نیم فنا

 در  وََجل   َعز   اهلل چناچنه   .هستند زنده او  اراده به همه که است تعایل
ْ : دیفرمایم الفرقان سوره ۵۸ تیآ ِي الَْحِ  ىلَعَ  َوتََولك   وََسِبحْ  َيم وت   اَل  اذل 

ن وِب  بِهِ  َوَکیَف  ِِبَْمِدهِ  ِ  بِذ   که یا زنده آن بر كن تولك و)  َخبرِی ا ِعَبادِه
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 به او که است اکىف و آور؛ جبا را او محد و حیتسب و د؛ریم نیم هرگز
 ( .باشد آاگه بنداگنش گناهان

 است خود ذات به قائم که است  یابد و دانهیجاو زنده آن الَْقیُّوم   الَْحُّ 
 افتی کمایل و ایتیح جا هر. اوست تیومیق به موجودات تمام قوام و

 را ىح ذلا ستین یگرید زيچ ازیل فرد آن تیمظهر و ندیگینما جز شود
 .  است آورده ومیق مقارن

 زوال، یبم، یقا بطور اکئنات نگهدارنده عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَقیُّوم  
 بنداگن امور کننده ریتدب  ، هسیت جهان برپادارنده   و خود، بذات ندهیپا
 امیق استمرار یمعنا به ومیق  لکمه   .است مبالغه   غهیصآنها(.  نگهبان و
 ومیق .است دیگیبر و انقطاع چیه بدون ها حلظه تمایم  در نگهدارندیگ و

 و رپدازدیم ملکش حفاظت و  ریتدب به کمال و تمام به که است کیس
 او از موجودات تمایم و است ازین یب ریغ از و است خود ذات به قائم
 به حمصور اعلم همه قیام  هلذا است او به  وابسته و ندیجویم مدد

 هر در و است آمده  میقرآنكر در مرتبه سه قّیوم  لکمه. اوست قیومیت
 در وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور . دارد قرار «ىَحّ » لکمه کنار در مورد سه

ُّ : دیفرمایم ابلقره سوره ۲۵۵ تیآ وَ  إاِل   إِلَـهَ  الَ  اهلل :  ترمجه) الَْقیُّوم   الَْحُّ  ه 
 مّدبر و] پاینده خود به زنده اگنهی وََجل   َعز   اهلل جز ستین یمعبود چیه
 (  است[ خملوقات همه دارنده نگه و دارنده برپا و

  نیتر عظمت با از یكی را  ومیالق الیح  عنه اهلل رَض  عباس ابن
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 صىل رسول بدر، غزوه   روز در من: "گفتیم او. است خوانده اهلل اسماء
 وََجل   َعز   اهلل نزد متواتر و بودند سجده در که دمید  را وسلم علیه اهلل
 آنكه تا خواندند را داع نیا آنقدر".  ومیق ای ىح ای" که کردندیم داع
 شده هیتوص بنابرآن. ساخت اغلب جنگ  در را او تعایل و سبحانه  اهلل
 و کرده ادا حاجه نماز تواندیم شد، گرفتار مشىلك به مسلمان اگه هر که
مَ : ] کند داع و خبواند را تعایل و سبحانه  اهلل اعظم اسم نیا بعد  ای الل ه 
 و یابد زنده، شهیهم یا! الیه "  عینی[ ثیاَسَتغِ  برمحتک وم،یق ای ىح

 ".كن کمک  بمن رمحتت یرو از ،ازیل

 یم خبواهد را چه هر آنكه آرنده، دیپد عینی) : َجلََّ َجالَلُه الَواِجد  
 در که است فاعل اسم مبالغه   غهیص  (. موجودات همه ابنده  ی ابد،ی

 هر وََجل   َعز   اهلل که است نیا الواجد یمعنا  .است آمده فیرش ثیحد
 واجد  .حارضند او نزد در ایاش    همه و آورد یم دست به خبواهد را آچنه

 قادرمتعال     اهلل.  گرددینم فاقد و ابینا او از یزيچ که است کیس
 را یزيچ هر و آورد یم اجرا  در به را آن کند اراده را آچنه هر که است

 یدارا است توانا یزيچ هر بر  است، میعظ رشف یدارا  و داندیم
 قائل یمرز و حد  کردن اعطا و خبشندیگ در و است تمام و تام قدرت

 و سبحانه   اهلل چناچنه. است وََجل   َعز   اهلل فقط مطلق، واجد. ستین
ء   ِمن َوإِن: دیفرمایم احلجر سوره ۲۱ تیآ در تعایل  َخَزائِن ه   ِعنَدنَا اُِل   ََشْ

 ( ماست نزد آن خزانه و منبع آنكه جز ستین اعلم در زيچ چیه و)
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"   لکمه   تعایل و سبحانه اهلل  .   است اکمل و ثروت، و غنا منبه    اهلل پس
" ترا  ابدییم ( اهلل) او) عینی"  دکَََيِ "  ای و ،( "را او میافتی) عینی  وََجدنَه  

 :  دیفرمایم ص سوره ۴۴  تیآ در   مثال  . است    برده بكار دیجم قرآن در

و اب    إِن ه   الَْعْبد   نِْعمَ  َصابِر ا وََجْدنَاه   إِن ا
َ
 بایشک را( السالم هیعل وبیا) او ما)   أ

 (!بود  ( اهلل یسو به) کننده بازگشت اریبس که خویب بنده چه م؛یافتی

 قرار بزریگ و رشف اوج در آنكه بزرگ، عینی ):  َجلََّ َجالَلُه الَماِجد  
 شده ذکر فیرش ثیحد در و است  فاعل اسم مبالغه   غهیص(. دارد
 جالل و جاه یدارا متعال پرورداگر که است نیا املاجد یمعنا    .است

 همتش که است رشافتمند ذایت و کوین یرفتار و بایز صفات و میعظ 
. است احساس با و مهرابان  سخاوتمند و خبشنده حال  نیع در و اعیل

  هود سوره ۷۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل.  دهدیم را «دیجم» یمعنا نیهمچن
َتْعَجبنِیَ  قَال واْ : دیفرمایم

َ
ْمرِ  مِنْ  أ

َ
ِ  أ ِ  رمَْحَت   اهلل مْ  َواَبَراَکت ه   اهلل ْهَل  َعلَْیك 

َ
 أ

ید   مَحِید   إِن ه   ابْلَْیِت  ِ
  ؟کینیم تعجب اهلل فرمان از ایآ: گفتند: ترمجه) جم 

 و ستوده او نا  یقی. است خانواده شما بر براکتش و وََجل   َعز   اهلل رمحت نیا
 (است بزرگوار 
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 كتای و اگنهی كتا،ی داگریآفر كتا،ی اگنه،ی عینی ) :َجلََّ َجالَلُه الوَاِحد  
 در بار ۲۲ و است فاعل اسم الواحد (. خود  صفات و ذات در)

 وََجل   َعز   اهلل که است نیا الواحد یمعنا .است شده تكرار میقرآنكر
 و دهد یم اجنام خبواهد آچنه هر و بوده اگنهی افعالش و صفات و ذات در
وََجل    اهلل تیوحدان بر نشانه   همه است  نیزم و ها آسمان در آچنه هر  َعز 

 واحد و احد صفات. اوست  بودن اگنهی و منفرد دهنده   نشان و است
 ها بنده است تعایل و سبحانه اهلل خمصوص و بوده گریهمد مکِمل

  موجود فراواین اتیآ میقرآنكر در. کنند دیتقل صفات نیا از توانندینم
  فیتعر احلسین اهلل اسماء ریسا مجله در را الواحد اسم که است 

 ق لِ :  دیفرمایم الرعد سوره ۱۶ تیآ درمتعال     اهلل مثال بطور کند،یم
 ُّ ِ  َخالِق   اهلل ء   ك  وَ  ََشْ ار   الَْواِحد   َوه   اهلل فقط زيچ همه نندهیآفر: بگو) الَْقه 

 (است (  هسیت چرخش و نشیآفر اجنام بر) توانا كتای او تنها و است

َمد    برآورده را همه مقاصد آنكه از،ین یب غین عینی) : َجلََّ َجالَلُه الص 
 مشبه صفت(. ازمندانین اگه پناه ندارد، حاجت چیه خود و سازدیم

 و بال و ها یگرفتار و مشالکت هناگم در که است ذات الصمد  .است
 تواندیم که اوست فقط و شود یم برده پناه  او یسو به فقط ها بتیمص

 دیجم قرآن در بار کی فقط صمد  لکمه .دینما دفع را بالها و ها یگرفتار
َمد   اهلل   :   است دهیگرد انیب اخالص  سوره دوم تیآ در  آن: ترمجه) الص 

 ( .است( ازمندین او به اعلم همه و) ازین یب( اعلم همه از) که ذایت
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 او به خواهشات و رضورت، اضطرار، حالت در تنها ها انسان بعیض
 داع . است متىكمتعال  اهلل به شهیهم مؤمن انسان ویل کنندیم رجوع

 نیآم. کند تیهدا میمستق راه   به را ما شیهممتعال  اهلل که میکنیم

 موجودات  همه   آنكه باقدرت، و توانا عینی ): َجلََّ َجالَلُه الَقاِدر  
 ۱۲ و شده گرفته الزیم فعل( قدر)   از و است فاعل اسم  (دارد  حماطه

 از مبالغه ه  غیص ریقد  ه  لکم و  .است دهیگرد تكرار دیجم قرآن در بار
 سوره   ۶۵ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل   .است اعلم از که میعل مانند است قادر

وَ  ق ْل  :دیفرمایم  األنعام ن ىلَعَ  الَْقاِدر   ه 
َ
مْ  َيْبَعَث  أ  ِمن َعَذاب ا َعلَْیك 

مْ  وْ  فَْوقِك 
َ
مْ  حَتِْت  ِمن أ لِك  رْج 

َ
 ریز از ای باال از که است توانا او: بگو)  أ

 (  بفرستد شما بر عذایب ،[ نیزم ای آسمان]  شما یپا

 بر او و کند درمانده را او تواند نیم کیس که است قدریت صاحب قادر
 چکسیه معاونت و یاری به ازین و تواناست دهد، اجنام خبواهد آچنه  هر

 اگه هر.  دینما اکمل ترصف هسیت جهان از یزيچ هر در  تواندیم و ندارد
 خطاب که  است نیا تنها او اکر بشود، که خبواهد را یزيچ وََجل   َعز   اهلل

 . شودیم هم آن بشو: دیبگو بدان

 ای و آورد وجود به را ممكن هر توانیم  آن با که است صفیت الیه  قدرت
 جز چکسیه  و است مطلق تعایل و سبحانه   اهلل قدرت رایز کرد، نابود
 از دارند قدرت که کساین تمایم و ندارد مطلق قدرت وََجل   َعز   اهلل

 شان قدرت  رایز اند، ناتوان و اعجز یگرید جهت از و بوده قدرتمند  جهیت
  .است کرده عطا انها به متعال پرورداگر که است زمان  دیمق و حمدود
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ْقَتِدر    سلطه   و قدرت یدارا توانا،اقتدار،  با  عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
 ۴ و شده گرفته «اقتدار» از  و بوده فاعل اسم( موجودات همه   بر اکمل

 صفت که توانا و قادر عینی املقتدر  .است شده تكرار میقرآنكر در بار
 چیه که است میعظ قدریت به متصف و است وََجل   َعز   اهلل  خاص

 قدرتش که رایز دارد؛  اکمل کنرتول موجودات یرو بر و. ندارد یتینها
 :  دیفرمایم الکهف سوره   ۴۵ تیآ در وََجل   َعز   اهلل .  دارد یقیحق وسعت

ِ  ىلَعَ  اهلل    َواَکنَ  ء   ك  ْقَتِدر ا ََشْ   ( تواناست زيچ همه بر وََجل   َعز   اهلل و) مُّ

 تمام یباال العاده خارق قدرت و توانا  وََجل   َعز   اهلل  که داد تذکر دیبا
 الیه   معجزه   نیا. است انسانها انگشت نشان آن مثال کی دارد خملوقات

 روز در بلکه گرددیم انسان هر مطلق تیهو سبب ناید نیا در تنها نه
 چکیسیه بیترت نیبد تا شد خواهد خلق زيچ نیع دواباره هم امتیق

 .نتواند تهُيگر جزا روز کتاب و حساب از

َقِدم    ساحه    در آنكه برنده، جلو کننده، شیپ عینی) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 بر ماکن در ای و زمان در ای و مقام و رشف را  موجودات از بریخ هسیت
 ذکر فیرش ثیحد در و است  فاعل اسم(. دارد یم مقدم گرید بریخ
 در را اءیاش ، تعایل و سبحانه   اهلل که است  نیا املقدم یمعنا  .است شده
 آچنه هر و داردیم  میتقد خبواهد را آچنه هر. دهد یم قرار خودشان مقام

 . )املؤخر  (اندازد یم ریتأخ به خبواهد را
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يَُّها یَا: دیفرمایم احلرش سوره ۱۸ تیآ در وََجل   َعز   اهلل
َ
ِینَ  أ وا آَمن وا اذل   ات ق 

رْ  اهلل َ  ا َنْفس   َوتْلَنظ  َمْت  م   اهلل از دیا آورده مانیا که کساین یا) لَِغد   قَد 
 از زيچ چه  (امتیق در)   شیفردا یبرا تا بنگرد دیبا کس هر و ؛  دیبرتس

 (است، فرستاده شیپ

َؤِخر    بوده فاعل اسم ( دهنده ریتأخ  کننده، پس عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
 دهیگرد ثابت فیرش ثیحد در   تعایل و سبحانه   اهلل یبرا اسم نیا 

م َيْغِفرْ : دیفرمایم نوح سوره ۷۱ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  .است  ِمن لَك 
مْ  مْ  ذ ن وابِك  َجل   إیَِل  َوی َؤِخْرك 

َ
َجَل  إِن   مَُّسیمًّ  أ

َ
ر   اَل  َجاء إَِذا اهلل ِ  أ  لَوْ  ی َؤخ 

نت مْ  ونَ  ک   تا را شما و امرزدیب را گناهانتان تعایل و سبحانه   اهلل) َتْعلَم 
 یریتأخ رسد، فرا الیه اجل که هناگیم رایز دهد مهلت نیمع زماین

 ( دیدانستیم اگر داشت خنواهد

 بعیض از اش اراده با را هازيچ بعیض آوردن وجود بهوتعایل  تبارك  اهلل
 آچنه هر که املؤخر املقدم ذایت مزنه و پاک .اندازد یم  ریتأخ به گرید

 واقع ملکش در هرآچنه و. دهد یم اجنام  حکمتش براساس دهد اجنام
  .اوست    ه  اراد براساس گردد،یم 

ل    بوده شهیهم آنكه ،زيچ همه خنست و اول عینی) :َجلََّ َجالَلُه األو 
 اهلل  .است شده ذکر میقرآنكر در  بار کی و است مشبه صفت(. است

وَ : دیفرمایم دیاحلد سوره   ۳ تیآ در وََجل   َعز   ل   ه  و 
َ
اِهر   َواآْلِخر   اأْل  َوالظ 



( شرح  بادعا و نیایش   292   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

وَ  َوابْلَاِطن   ِل  َوه  ء   بِك   او و باطن، و ظاهر و آخر و اول اوست) َعلِیم   ََشْ
 ( داناست زيچ همه به

ْرنَا حَنْن  : دیفرمایم الواقعه سوره   ۶۰ تیآ در وََجل   َعز   اهللهمچنان   قَد 
م    مقّدر شما همه بر را مرگ ما: ترمجه ) بَِمْسب وقنِیَ  حَنْن   َوَما الَْمْوَت  بَیَْنك 

 (دریگ نیم یشیپ ما بر کیس هرگز و میساخت

 نیا﴾  بَِمْسب وقنِیَ  حَنْن   َوَما  ﴿ یمعنا که شده گفته ریتفاس از درابعیض
  است نبوده یزيچ چیه او از قبل و است اول  وََجل   َعز   اهلل  که است

 پس آنكه( األول) برعکس ،زيچ همه انیپا عینی)  :َجلََّ َجالَلُه اآلِخر  
 نام دیجم قرآن در بار کی و بوده فاعل اسم(. است  ندهیپا اکئنات همه   از

 از پس وََجل   َعز   اهلل  تنها که است نیا اآلخر یمعنا  .است شده برده
 چناچنه  ندارد ییانتها چیه و است  یبرجا و باىق موجودات  همه ینابود
ل   ه وَ : دیفرمایم دیاحلد سوره   ۳ تیآ در وََجل   َعز   اهلل و 

َ
 َواآْلِخر   اأْل

اِهر   وَ  َوابْلَاِطن   َوالظ  ِل  َوه  ء   بِك   و ظاهر و آخر و اول اوست) َعلِیم   ََشْ
 ( داناست زيچ همه به او و باطن،

ُّ  :دیفرمایم الرمحنسوره ۲۷ـ۲۶  اتیآ در وََجل   َعز   اهلل   همچنان  َمنْ  ك 
اََللِ  ذ و َراِبَك  وَْجه   َویَْبیَق  ـ فَان   َعلَْیَها

ْ
ْکرَامِ  اجل  کساین همه: ترمجه ) وَاإْلِ

 ارمجند و باشکوه ذات تنها و ؛ شوند یم فاین هستند[  نیزم] آن یرو که
  ( .ماند یم باىق پرورداگرت
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اِهر    با آنكه ان،ینما و دایپ آشاکر، و ظاهر عینی) :َجلََّ َجالَلُه الظ 
 فاعل اسم  (است ساخته انینما را شیخو  وجود عالمات و ها نشانه
   ۳ تیآ دروََجل   َعز   اهلل  .است شده ذکر میقرآنكر در بار کی و است
ل   ه وَ : دیفرمایم وََجل   َعز     اهلل دیاحلد سوره و 

َ
اهِر   وَاآْلِخر   اأْل  َوالظ 

وَ  َوابْلَاِطن   ِل  َوه  ء   بِك   او و باطن، و ظاهر و آخر و اول اوست) َعلِیم   ََشْ
 ( داناست زيچ همه به

ِ : دیفرمایم ابلقره سوره   ۱۱۵ تیآ درهمچنان  و  َوالَْمْغرِب   الَْمرْشِق   َوهلِل
ْيَنَما

َ
ِ  وَْجه   َفَثم   ت َولُّواْ  فَأ  اهلل آنِ  از مغرب، و مرشق) َعلِیم   َواِسع   اهلل   إِن   اهلل

 و ازین یب وََجل   َعز   اهلل! آجناستمتعال  او  د،یکن رو سو هر به و! است
 ( !داناست

 آنكه «الظاهر» برعکس دهیپوش و نهان عینی) :َجلََّ َجالَلُه ابَلاِطن  
 در بار کی و است فاعل اسم(. است دهیپوش لیُت و ها دهید از ذاتش
 اهلل دیاحلد سوره   ۳ تیآ وََجل  در َعز   اهلل  .است دهیگرد ذکر دیمح قرآن

وَ : دیفرمایم وََجل   َعز   ل   ه  و 
َ
اِهر   َواآْلِخر   اأْل وَ  َوابْلَاِطن   َوالظ  ِل  َوه  ء   بِك   ََشْ

 ( داناست زيچ همه به او و باطن، و ظاهر و آخر و اول اوست َعلِیم  

ل   و 
َ
اِهر   و  َواآْلِخر   اأْل  تعایل و سبحانه   اهلل متضاد صفات َوابْلَاِطن   الظ 

  وََجل   َعز   اهلل چون. است  کرده معریف آنها با را خود تعایل او که است
 همچنان. نبود یزيچ ای کیس او از قبل  و بود اول او است، اکئنات خالق
 باىق وََجل   َعز   اهلل ود،ریم نیب از و خوردیم هم بر اکئنات نظام همه وقیت
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 تعایل و سبحانه  اهلل توسط اکئنات در  زيچ همه باىق. بود وآخرخواهد
 باشد داشتهیم عمرحمدود کی باشد شده خلق كهیزيچ و شده خلق

 نیب از خیتار از درقسمیت  و شده خلق خیتار از قسمیت کی در عینی
  .وندریم ای و اند رفته

 و مالک مترصف، دوستدار، دهنده، یاری عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَواِل 
 شده ذکر میکر قرآن در بار کی و است  فاعل اسم( اءیاش مترصف

 و رسپرست و داگنیآفر امور  کننده ریتدب که است ذایت الوایل  .است
 قابل علم و قدرت و ریتدب با فقط یاکر نیچن نیا و  است شانیا اوری

 َعز   اهلل  فقط باشد، داشته را صفات  نیا تمایم که کیس و است اجنام
 جز کندیم انیب که دارد وجود عددتم ایتیآ میکر قرآن در.  است وََجل  
 خملوقات امور دار  عهده و اوری  و رسپرست یگرید کسمتعال  اهلل

رَادَ  َوإَِذا : دیفرمایم الرعد سوره   ۱۱ تیآ در  چناچنه. ستین
َ
ُّ  أ  بَِقوْم   اهلل

ا وء  م َوَما هَل   َمَرد   فاَلَ  س  ونِهِ  ِمن لَه   وََجل   َعز   اهلل که هناگیم و) َوال   ِمن د 
 مانع زيچ چیه برساند(  شان بد اعمال  خاطر به) قویم به ییبال خبواهد

 خنواهد یاوری چیه وََجل   َعز   اهلل جز آنان یبرا رایز  شد، خنواهد آن
 (.بود

 

 نام اهلل بر دلت بنویس با آب طال
 تا شوی یک مؤمن ذاکر با نام اهلل                     

 بفرست دائم درودی برنبی پاک ما
 آنکه نامش نیک و کارش رو برا                          
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َتَعالِ   بزرگوار، ه،یپا بلند رت،اعیل و برتر همه از عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
 شده ذکر دیجم قرآن در بار  کی و است فاعل اسم ( ها نقص از هزيپاک

 مزنلت و شأن صاحب وََجل   َعز   اهلل  که است نیا املتعال یمعنا   .است
 حوادیث از برتر و واال صفاتش  و بزرگوار و میعظ ذاتش اهلل . است اکمل
 سوره    ۹  تیآ در وََجل   َعز   اهلل   چناچنه.  ندزيم رس بنداگن از که است
َهاَدةِ  الَْغْیبِ  اَعلِم   :دیفرمایم الرعد َتَعالِ  الَْکبرِی   َوالش  [ وََجل   َعز   اهلل] ) الْم 

 (  .است بلندمرتبه و بزرگ و آشاکر و نهان یدانا

 و است کواکرین اریبس آنكه حمسن؛ کواکر،ین عینی) : َجلََّ َجالَلُه الرَبُّ 
 بار کی و است بر به موصوف فاعل  اسم «ابلار»  و(. ندهیافزا او احسان

 الطور سوره    ۲۸   تیآ در وََجل   َعز   اهلل   .است شده ذکر میقرآنكر در
ن ا إِن ا: دیفرمایم وه   َقْبل   ِمن ک  وَ  إِن ه   نَْدع   نیا از ما رایز)  الر ِحیم   الرَْبُّ  ه 
 بر) خود او که میکردیم پرستش قتیحق به را وََجل   َعز   اهلل شیپ

 ( .است مهرابان و کخواهین اریبس( بنداگنش

 ادیکنند بنام االبرار  یوریو پ دیتقل صفات او تعایل نیاگر مردم از
  ۱۹۳   تیآ در وََجل   َعز   اهلل  .(صالح و اعدل، اعبد و متیق عینی) شوندیم

ن واَبَنا نَلَا فَاْغِفرْ  َراب َنا: دیفرمایم عمران آل سوره    َسیَِئاتَِنا َعن ا َوَکِفرْ  ذ 
َنا  مانیها یبد و امرز،یب را ما گناهان! پرورداگرا: ترمجه) األبَْرارِ  َمعَ  َوتََوف 

 (کواکرانین زمره در را ما و كن، حمو ما از را
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 یبرا آنكه )شگریخبشا ر،یپذ توابه اریبس عینی) : َجلََّ َجالَلُه اتل و اب   
 در بار ۱۱ و. ردیپذیم شانراتوابه   سپس و دهدیم  توابه قیتوف گنهاگران

 ابلقرة سوره    ۱۲۸   تیآ در وََجل   َعز   اهلل  .است شده تكرار دیجم  قرآن
ْسلَِمنْیِ  َواْجَعلَْنا َراب َنا: دیفرمایم ة   ذ ِری تَِنا َوِمن لََك  م  م 

 
رِنَا ل َك  مُّْسلَِمة   أ

َ
 وَأ

نَت  إِن َك  َعلَْیَنآ َوت ْب  َمَناِسَکَنا
َ
[ وجود همه با] را ما)  الر ِحیم   اتل و اب   أ

 فرمانت میتسل که امیت ما، فرزندان از و  ده قرار خود فرمان  میتسل
 ر،یبپذ را ما توابه و ده نشان ما به را ما عبادت طرز و آر، دیپد باشند

 (مهراباین و ریپذ  توابه تو که

 از نیا و کرده ذکر كجای میالر ح با را تواب صفت تعایل و سبحانه   اهلل
 توابه دل صدق از بنده وقیت که است تعایل او  مهراباین و لطف تینها

  اندازه   همان به بلکه رد،یپذیم را او توابه    تنها نه وََجل   َعز   اهلل کند،یم
 دهدیم حسنات او به گناهانش

 اسم )دهنده جزا بداکران، از ندهریگ انتقام عینی) :َجلََّ َجالَلُه املنَتِقم  
 بطور  .است آمده انیبم تذکر آن از میقرآنكر در  مرتبه ۳ و است فاعل
 اهلل   حَتَْسَْب   فاَلَ : دیفرمایم میابراه سوره ۴۷ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل  مثال

ْلَِف  لَه   َوْعِدهِ  خم   َعز   اهلل که مرب گمان پس)  انْتَِقام   ذ و َعِزیز   اهلل   إِن   ر س 
 و قادر تعایل او که چرا! کند ُتلّف داده، امربانشیپ به که را وعده   وََجل  

 ( .است ندهریگ انتقام



( شرح  بادعا و نیایش   297   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 انتقامش از کند، درک را تعایل و تبارک اهلل عظمت بنده واقعا   اگر
وََجل   اهلل   .گرددیم دواریام شیها نعمت افتیدر به و رتسدیم سخت  َعز 

 از را او که دریگیم انتقام بنده از هناگیم اش انیپا یب رمحت به نظر
 را زشت اعمال حكم و داده  میب و اندرز الیه کتب و رسوالن قیطر

 بنده ،ویل است داده توابه و گشت بر یبرا اکىف مهلت او به و داشته انیب
  ورزد یم اِصار  خود شیگیپ ستم و نافرماین و گناه بر

وُّ   نیب از و حمو گناهان، و نده خطاهایخبشا عینی) : َجلََّ َجالَلُهالَعف 
 بوده وََجل   َعز   اهلل  یها نام از یكی العفو ) ازین بر اضافه و ادهیز بردن،

 احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که
 که  آنانرا گناهان وََجل   َعز   اهلل  که است نیا شیمعنا و. باشدیم شامل
 در شان معاىص از و گشتانده پاک گردند باز دراگهش  به و کرده توابه

 مبالغه  غهیص العفو. دهد یم قرار عفو و خبشش مورد را ها آن و گذردیم
 مثال بطور  .است شده تكرار میقرآنكر  در بار پنج و است العاىف  از

وَ : دیفرمایم یالشور سوره   ۲۵ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  ِي َوه   اتل ْواَبةَ  َيْقَبل   اذل 
و ِعَباِدهِ  َعنْ  یَِئاِت  َعنِ  َویَْعف   بنداگنش توابه که ذایت اوست و: ترمجه) الس 

 (بخشدیم را گناهان و ردیپذ یم را
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 و پرمهر و ندهیخبشا مهرابان، و مشفق ادیز عینی) :َجلََّ َجالَلُه الر ؤف
 تكرار دیجم قرآن در مرتبه ۷ و بوده «الرائف»   مبالغه   غهیص(. عطوفت

 به  که بوده وتعایل تبارك  اهلل یها نام از یكی الرؤوف   .است دهیگرد
 شامل  احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس

 عیوس رمحت صاحب که وََجل   َعز   اهلل  که  است نیا شیمعنا و. باشدیم
 کندیم رفتار  بنداگنش با شفقت و نوازش با توأم خاص  مهراباین  با  است

و رؤوف به معین رمحان هم   .کندیم ىكین شانیا حق در شیها نعمت با و
 : دیفرمایم دیاحلد سوره ۹ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  است.

وَ  ِي ه  م بَیَِنات   آیَات   َعْبِدهِ  ىلَعَ  ي زَنِل   اذل  ل َماِت  ِمنَ  یِل ْخرَِجك   انلُّورِ  إیَِل  الظُّ
مْ  اهلل َ  َوإِن   وف   بِك   اتیآ اش بنده بر که است کیس او)  ر ِحیم   لََرؤ 

 و  و برد؛ نور یسو به ها یكیتار از را شما تا کند یم نازل روشین
 ( .است میرح و   مهرابان اریبس شما به نسبت وََجل   َعز   اهلل نا  یقی

 از آچنه در که است نیا بنداگنش بر الیه  رأفت یها نشانه از یكی
  مثال بطور است، شده قائل زين فیُتف نموده، فرض  شانیا بر واجبات

 یبرا هم آن و بار کی فقط عمر طول در حج یادا ساخنت واجب
 در نماز  خواندن  کوتاه و قرص  باشد؛ داشته مایل توان که کساین

 نیچن هم  و ؛ ساالن کهن و ضانیمر یبرا روزه کفاره  دادن  ؛ مسافرت
 صورت به توانندیم ندارند نماز یادا یبرا را شدن ستادهیا توان که کساین

  . دهد اجنام را آن پهلو بر ای و نشسته 
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 را سبزه نرسد گر هوا و آب

 بجا نماند ،سبزه شود خشک                            

 زگاریپره مؤمن دل و روح

 اهلل ذکر به است وشاد زنده                            

لِْك  َمالِك    و اکئنات همه   مترصف و مالک عینی ): َجلََّ َجالَلُه الم 
لِْك  َمالَِك (.  هسیت جهان مطلق یفرمانروا موجودات،  نام از یكی الْم 

  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز   اهلل  یها
 شده ذکر نوع سه به دیجم قرآن در .باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء در

لِْك، َمالَِك  ، الْم  ْقَتِدر   َملِیك   الَْملِك   مُّ

لِْك  َمالَِك    لکمات ستون در و گرندیهمد مِکمل که است صفت دوالْم 
 کرده، خلق را اکئنات تمام تعایل و سبحانه اهلل چون. ندیآیم مرتادف

 و سپاس  و. ندارد یكیرش چیه و آنست مالک و صاحب او تنها
  وََجل   َعز   اهلل چناچنه  . تواناست یزيچ هر بر او و او زساوار تنها شیستا
م   ق لِ : دیفرمایم عمران آل سوره ۲۶ تیآ در لِْك  َمالَِك  الل ه   ت ْؤِِت  الْم 

لَْك  لَْك  َوتزَنِع   تََشاء َمن الْم  ن الْم   تََشاء َمن َوت ِذلُّ  تََشاء َمن َوت ِعزُّ  تََشاء ِمم 
رَْی   بَِیِدكَ 

ْ
َ  إِن َك  اخل ِ  ىلَعَ ء   ك  ! الیه ( غمربیپ یا) بگو: ترمجه) قَِدیر   ََشْ

 از و خبیش سلطنت و ملک خوایه را که هر تو ،یيتو حکومتها مالک
 یم عزت خوایه را که هر و ،یریبازگ سلطنت و ملک خوایه که هر

 توست دست به یيکوین و ریخ هر ،گرداین خوار خوایه را که هر و خبیش
 ( .ییتوانا یاکر هر بر تو نا  یقیو
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 و عظمت صاحب عینی) : َجلََّ َجالَلُه َواإلْکَرامِ  اجَلالَلِ  ذ و
 اهلل یها نام از یكی  ( ارمجند و بزرگ پرورداگر ،القدر لیجل و ایکرب
 در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز  

 شده م ذکریکر قرآن در بار ۲   و.  باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء
  :دیفرمایم الر محن سوره ۲۷ تیآ در وََجل   َعز   اهلل  مثال بطور  .است

 ُّ َاَللِ  ذ و َراِبَك   وَْجه   َویَْبیَق   ـ   فَان   َعلَْیَها َمنْ  ك  ْکَرامِ  اجلْ  آنان همه )    َواإْلِ
 پرجالل و باشکوه ذات تنها و شوند یم فاین هستند نیزم نیا یرو که

  (.  ماند یم باىق  پرورداگرت

 َجَل  لکمه   شودیم ذکر او صفات ای اهلل اسم که کجا هر که دیشیاند دیبا
 عظمت که است معین بدان  نیا شودیم اضافه آن به وََجل   َعز   و جالهل  

 در او و هاست عظمت همه از واالتر و تر باال   تعایل و سبحانه اهلل
 است واحد و اگنهی عظمت، و کمال و جالل

ْقِسط  اهلل  یها نام از یكی  ( دادگسرت اعدل، عینی) : َجلََّ َجالَلُه الم 
 در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز  

 وََجل   َعز    اهلل  که است نیا شیمعنا و .باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء
 که انصاىف و عدل با و  کندیم حکومت عدل و حق با که است حاکیم

 در وََجل   َعز   اهلل دریگیم  ظاملان از را مظلومان حق اوست کمال حد در
ُّ  َشِهدَ : دیفرمایم  عمران آل سوره ۱۸ تیآ ن ه   اهلل

َ
وَ  إاِل   إِلَـهَ  الَ  أ  ه 

ْول واْ  َوالَْمالَئَِكة  
 
وَ  إاِل   إِلَـهَ  الَ  بِالِْقْسِط  قَآئَِما   الِْعلْمِ  وَأ َِکیم   الَْعِزیز   ه    احلْ
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 دادند گوایه و او جز ذایت ستین که است داده گوایه   وََجل   َعز   اهلل)
 بر یمعبود است، عدل کننده   برگزار تعایل او دانشمندان، و فرشتاگن 

 ( .است حکمت با اغلب ست،ین او جز   حق    حق

 برپا تعایل و تبارکَُ اهلل کندیم انیب که آمده قرآن در عددتم ایتیآ
 قضاوت قسط و عدل براساس بنداگن  انیم و است عدل و قسط  دارنده

 . خواندیم  فرا قسط و عدالت یاجرا به را بنداگنش و کرده

 قیحقا آنكه کمال، صفات تمام یدارا عینی) :َجلََّ َجالَلُه اجَلاِمع  
 را مردم همه   امتیق روز در آنكه کند،یم  مجع را پراگنده و خمتلف

 ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز   اهلل  یها نام از یكی  (کندیم مجع
 ۲ و باشدیم شامل احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ

 اهلل  مثال بطور  .است شده ذکر فاعل اسم  شلک به میکر  قرآن در بار
 انل اِس  َجامِع   إِن َك  َراب َنا: دیفرمایم عمران آل سوره    ۹   تیآ در وََجل   َعز  

ْلِف   الَ  اهلل   إِن   فِیهِ  َرْیَب  ال   یِلَْوم    مردم تمام تو نا  یقی پرورداگرا،)  الِْمیَعادَ  ُي 
 تعایل او  رایز کرد خوایه مجع ستین آن در شبهه چیه که یروز در را
 ( کند نیم ُتلّف خود وعده از
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 بوده وََجل   َعز   اهلل یها نام از یكی )ازین یب عینی)  : َجلََّ َجالَلُه الَغِنُّ 
 احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که

 هرکس و زيهرچ از وََجل   َعز   اهلل  که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل 
 او به موجودات همه   کهحایل  در بوده  ازین یب اوقات همه در و حال هر در

 و اعجز او و است مطلق غین حایل هر در وََجل   َعز   اهلل   هلذا ازمندند،ین
  .  باشد؛ داشته یبرتر و فضل او بر تواندینم چکسیه  و ستین ناتوان
 مثال بطور  .است شده  ذکر میقرآنكر در بار ۱۸ و است مشبه صفت

 :دیفرمایم فاطر سوره ۱۵ تیآ در وََجل   َعز   اهلل 

يَُّها یَا
َ
نت م   انل اس   أ

َ
َقَرآء    أ وَ  َواهلل    اهلل ِ  إیَِل  الْف  َِمید   الَْغِنُّ  ه   یا: ترمجه ) احلْ

 یب وََجل   َعز   اهلل  فقط و ،وتعایل  تبارك  اهلل به ازمندانین دییشما! مردم
   ( .است ستوده و ازین

ْغِن    اهلل  یها نام از یكی (کننده ازین یب عینی) :َجلََّ َجالَلُه الم 
وََجل    در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده َعز 

 تبارك  اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء
. است انعام و کرم و احسان و فضل صاحب و جواد و سىخ وتعایل

 َعز   اهلل . است فاعل اسم غةیص.  سازد یم ازین یب  فضلش به را بنداگنش
ن ه  : دیفرمایم انلجم سوره  ۴۸ تیآ در  وََجل  

َ
ْغیَن  ه وَ  وَأ

َ
ْقیَن  أ

َ
 و  )   وَأ

 هر) هیرسما و کندتوانگر   و ازین یب( را بنداگن) که اوست نا  یقی
 (.خبشد( سعادت
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 اسباب آنكه بازدارنده، کننده، ممانعت عینی) : َجلََّ َجالَلُه الَمانِع  
 بوده وََجل   َعز   اهلل یها نام از یكی  (. داردیم باز را ینابود و هالکت

 احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که
 یمعنا به هم اگیه. است وحوادث بال منع یمعنا به  و . باشدیم شامل 

 که دارد اراکملیاخت  وتعایل تبارك  اهلل. است کننده طلب یتقاضا رد
 را یزيچ شدن واقع اجازه ای کند، ممانعت ای بدهد را یزيچ بكیس

 بال از را بنداگنش هراگه .   گردد حوادث   افتادن اتفاق  مانع ای و   بدهد
 را یزيچ اگه هر ای و استاهلل  جانب از  بایز  لطف  نیا دارد،یم حمفوظ
  وََجل   َعز   اهلل  .اوست جانب از فراوان فضل  هم نیا کند،یم منع ازآنان

ُّ  َيْمَسْسَك  َوإِن: دیفرمایم یونس سوره ۱۰۷ تیآ در ٍّ  اهلل  هَل   اَکِشَف  فاَلَ  برِض 
وَ  إاِل   وَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  یََشاء َمن بِهِ  ی َصیب   لَِفْضلِهِ  َرآد   فاَلَ  خِبرَْی   ی رِْدكَ  َوإِن ه   َوه 

ور    اینیز( گناه، فریک ای امتحان یبرا)  وََجل   َعز   اهلل اگر و) الر ِحیم   الَْغف 
 یریخ اراده اگر و سازد؛ نیم برطرف را آن او جز کس چیه رساند، تو به
 از کس هر به آنرا! شد خنواهد او فضل مانع کس چیه کند، تو یبرا

 ( !است میرح و غفور او و رساند؛ یم خبواهد بنداگنش

ارُّ   فرو دشمنانش بر را عذابش آنكه ، رضر صاحب) : َجلََّ َجالَلُه الض 
 ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز   اهلل یها نام از یكی( فرستدیم
 و . باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ

 خبواهد، که هرگونه و کس هر یبرا را رش و رضر که است نیا شیمعنا
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 باالست و واال حکمیت که تشیمش و حکمت  اساس بر و کندیم ریتقد
 ای و داده شفا ای و نموده ریفق  ای و کرده ماریب خبواهد که را کس هر

 سودمند که اوست  فقط و کندیم ریتقد را یزيچ هر او. گرداند یم گمراه
 است  ییبال سبب آن است نموده مسخر را اسباب بودن رضرمند ای بودن

 شیافزا باعث که یشیآزما و ابتال ای و کند یم پاک را گناهان که
 براساس دیآ یم وجود به ملکش در آچنه هر که بدان . شودیم درجات

 وََجل   َعز   اهلل .اوست نیتكو و تیمش  و اراده و قضا و حكم و ادَيا
ُّ  َيْمَسْسَك  َوإِن: دیفرمایم األنعام سوره ۱۷ تیآ در ٍّ  اهلل  هَل   اَکِشَف  فاَلَ  برِض 
وَ  إاِل   ِ  ىلَعَ  َفه وَ  خِبرَْی   َيْمَسْسَك  َوإِن ه  ء   ك  یر   ََشْ ( ریتقد) اگر و: ترمجه) قَد 

 آنرا تواندینم( تعایل)   او جز کس چیه برساند، تو به یرضر( تعایل) اهلل
( شود آن مانع نتواند کیس  چیه) برساند، تو به یریخ اگر و کند، دفع
 )تواناست زيچ همه بر( تعایل) او پس

 او احسان و ىكین آنكه خبشنده، منفعت عینی) :َجلََّ َجالَلُه انل افِع  
 َعز   اهلل یها نام از یكی( است گرفته فرا  را ها نیرسزم و ها بنده تمام
 اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده  وََجل  

 وََجل   َعز   اهلل فقط  که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل 
 صادر او از نید و ایدن در نفع و ریخ که است مهرابان  و رساننده نفع
 تیهدا جاه، سعادت، ،یثروتمند  ،تندرسیت کننده  عطا او تنها و شود یم
 : دیفرمایم النساء سوره ۷۹ تیآ در  تعایل و سبحانه   اهلل .است یتقو و
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ا َصابََك  م 
َ
ِ  فَِمنَ  َحَسَنة   ِمنْ  أ َصابََك  َوَما اهلل

َ
 ن ْفِسَك  فَِمن َسیَِئة   مِن أ

ْرَسلَْناكَ 
َ
وال   لِلن اِس  وَأ ِ  َوَکیَف  َرس  ا بِاهلل  ىكین از آچنه![ انسان یا] )  َشِهید 
 خود یسو از رسد، تو به یبد از آچنه و است اهلل یسو از رسد، تو به

 یبرا را تو[ نکهیا ماست یسو از که ییها ىكین از! امربیپ یا] و. توست
 ( است اکىف[ تو یِ امربیپ بر] اهلل بودن گواه و م،یفرستاد یامربیپ به مردم

 و آشاکر بذات خود آنكه مطلق، و نوراکمل عینی ):  َجلََّ َجالَلُه انلُّور  
 بوده تعایل و سبحانه   اهلل یها نام از یكی( است  خود ریغ کننده آشاکر

 احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که
 است ذایت تعایل و سبحانه   اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل 

 دیخورش با را  ظاهر وجود او است دهیگردان روشن و منور را جهان که
   حمكم یها استدالل و ها حجت و دالئل با را ها قلب و  ستاراگن و

 و نور منبه   و باشد تواندینم منبه بدون نور . است دهیگردان روشن
 ۳۵ تیآ  در  وََجل   َعز   اهلل   است چناچنه تعایل و سبحانه  اهلل ،روشنایئ

َماَواِت  ن ور   اهلل   : دیفرمایم انلور سوره ْرِض  الس 
َ
 َجاَلهل     َجل   اهلل: ترمجه) وَاأْل

  (است نیزم و آسمانها نور

 به را موجود هر آنكه راهنما، گر، تیهدا عینی) :َجلََّ َجالَلُه الَهاِدي
 نام از یكی یاهلاد (است آنان نگهبان و حافظ کرده رهنمون  یامور

  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز   اهلل یها
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 اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء در
 یجستجو در روز و شب  که  را  بنداگین یها  قلب تعایل و سبحانه  

 و کند یم تیهدا ادتریز خودش یسو دهندیم خبرچ مسایع او یرضا
 در بار ۲ و فاعل اسم یاهلاد  .دیفرما تیهدا  کردن توابه به را گناهاکران

  شود رجوع میکر قرآن به اگر  .است آمده بعمل تذکر  آن از میقرآنكر
 اهلل جانب از تنها تیکه هدا سازد یم روشن و واضح اکمال   را امر نیا

 اإلرساء سوره ۹۷ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل چناچنه باشدیم  جالهل جل
ُّ  َيْهدِ  َوَمن: دیفرمایم وَ  اهلل ْهَتدِ  َفه  مْ  ََتِدَ  فَلَن ی ْضلِْل  َوَمن الْم  ْویِلَاء لَه 

َ
 ِمن أ

ونِهِ   به کس آن کند ییرهنما تعایل و سبحانه   اهلل را که هر و: ترمجه) د 
 گرید  سازد، گمراه( اعمالش خباطر) را کس هر و افتهی تیهدا قتیحق
 (افتی خنوایه آنها بر نگهباین و دوست( و رهنما) چیه اهلل جز

 تا کنندیم داع شیهم تعایل و سبحانه   اهلل نزد مانیا با مسلمانان
 ذکر عمران آل  سوره ۸ تیآ در داع نیا و درینگ باز آنها از را تیهدا
 إِذْ  َبْعدَ  ق ل واَبَنا ت ِزغْ  الَ  َراب َنا:  دیفرمایم  وََجل   َعز   اهللکه  است شده

نَك  ِمن نَلَا َوَهْب  َهَدیْتََنا نَت  إِن َك  رمَْحَة   دل  
َ
 دل! پرورداگرا:  ترمجه ) الَْوه اب   أ

 یسو از و مكن، منحرف یفرمود تیهدا آنكه از پس را ما یها
 ( .یئ خبشنده اریبس تو رایز ببخش؛ برما رمحیت خود
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 آسمانها ۀکنند ادَيا ،سیتین از آورنده دیپد عینی) :َجلََّ َجالَلُه ابَلِدیع  
 میکر قرآن در بار  ۲ و استمبالغه  غهیص( موجودات  سائر و نیزم و

 به  که بوده وََجل   َعز   اهلل یها نام از یكی عیابلد   .است شده تكرار
 شامل  احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس

 صفات و ذات در تعایل و سبحانه   اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم
 او . شودینم افتی او همانند یرینظ ند،یآفر یم آچنه هر در و افعالش و

 و خملوقات خمتلف یها صورت و آورده دیپد  را جهان که است کیس
 تیآ در وََجل   َعز   اهلل .  است دهیآفر قبىل  نمونه  بدون را شانیها فطرت

َماَواِت  بَِدیع  : دیفرمایم ابلقرة سوره ۱۱۷ ْرِض  الس 
َ
ْمرا   قیََض  َوإَِذا َواأل

َ
 فَإِن َما أ

ول   ن هَل   َيق  ون   ك   و است نیزم و آسمانها نندهیآفر تعایل او: ترمجه) َفَیک 
 یزيچ آمدن وجود به فرمان که وهناگیم کند، یزيچ دنیآفر اراده چون

 ( شودیم درنگ یب پس  « وش: » دیگو یم آن به فقط کند صادر را

 شیبقا کهیذات است، شهیهم آنكه نده،یپا عینی ): َجلََّ َجالَلُه ابَلاِق 
 َعز   اهلل یها نام از یكی  ابلاىق  .است فاعل  اسم( باشدیم خبودش متىك
 اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل  

 کی وََجل   َعز   اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل 
 او  از گرانید و ردیپذینم ینابود و فنا که بوده دائیم و مستمر وجود
 وجودش اگه هر و د،ریمینم که است یا زنده تعایل او. ندینما یم بقا طلب

 به اگه هر و ندیگو میقد و ازیل را او شود، سهیمقا  گذشته به نسبت
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 اتیآ در وََجل   َعز   اهلل شود دهینام  یابد و باىق شود، داده نسبت ندهیآ
ُّ : دیفرمایم الر محن سوره  ۲۷و ۲۶   ذ و َراِبَك  وَْجه   َویَْبیَق  ـ فَان   َعلَْیَها َمنْ  ك 

َاَللِ  ْکرَامِ  اجلْ  شوند؛ یم فاین هستند، نیزم نیا یرو که کساین همه) َواإْلِ
 ( ماند یم باىق پرورداگرت اکرام صاحب و باشکوه ذات تنها و

 هریذخ و آرندیم بدست چه هر که باشند داشته خاطر به دیبا ها انسان
   لدیل آن به. ماندیم اثریم به ای ودریم نیب از ای شود،یم گم ای کنندیم

  آخرت یبرا را خود دهدکهیم هوشدار خود بنداگن به وََجل   َعز   اهلل
 . کنند آماده

 همه   بر  اثریم ، یابد ستاننده   باز برنده، ارث): َجلََّ َجالَلُه الَوارِث  
  .است دهیگرد تكرار میکر قرآن در بار ۳ و بوده فاعل اسم(. اءیاش

 امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل   َعز   اهلل یها نام از یكی الوارث
 شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل

 صاحبان که است یهازيچ تمام وارثوتعایل  تبارك  اهلل که است نیا
 یفنا از بعدوتعایل  تبارك  اهلل ویل .  شوندیم نابود زماین از بعد ها آن 

 پاک. اوست یسو  به یزيچ هر بازگشت و رجوع. است باىق خملوقاتش
 : دیفرمایم احلجر سوره   ۲۳ تیآ در  وََجل   َعز   اهلل چناچنه  است مزنه و

ِْي  نَلَْحن   َوإن ا  اتیح که مییما نا  یقی و: ترمجه ) الَْوارِث ونَ  َوحَنْن   َون ِمیت   حن 
  ( .میهست[ انیجهان و جهان] وارث ما و میانریم یم و م،یده یم
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 َعز   اهلل یها نام از یكی (گر تیهدا راهنما،): َجلََّ َجالَلُه الر ِشید  
 اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ ثیحد اساس به  که بوده وََجل  

 هر به وََجل   َعز   اهلل که است نیا شیمعنا و . باشدیم شامل  احلسین اهلل 
 او تنها و  کندیم عطا را راست  راه ای رشد خبواهد که بنداگنش از کس

 وتعایل تبارك  اهلل که کساین  نشانه   است رشد یسو به کننده تیهدا
 صورت به که  است نیا است نموده ابیراه شان نفس اصالح به را آنان

 و ندینما یم تولك تعایل و سبحانه   اهلل بر فقط یاکر هر در کوین و بایز
 هر در و ندینما یم ضیتفو وََجل   َعز   اهلل به اکمل را نتاجئش  و اکرها

 ییراهنما طلب او از یاکر هر در و برند یم پناه او به فقط  حالت
 : دیفرمایم ابلقره سوره  ۱۸۶  تیآ در  وََجل   َعز   اهلل  . ندینما یم

لََك  َوإَِذا
َ
ِجیب   قَِریب   فَإيِِن  َعِن  ِعَباِدي َسأ

 
اِع  َدْعَوةَ  أ  َداَعنِ  إَِذا ادل 

مْ  يِب  َویْل ْؤِمن واْ  ِل  فَلْیَْسَتِجیب واْ  ونَ  لََعل ه  د   من بنداگن چون و: ترمجه ) یَْرش 
 اجابت كم،ینزد آنها به من که قیحتق به پس برپسند من باره   در تو از

 مرا حكم که ستیبا  پس خبواند، مرا اگر را کننده داع یداع مینما
   ( ابندی راه[ قتیحق و حّق  به] تا آورند، مانیا من به و رندیبپذ

ب ور  آنكه صرب، و حتمل یدارا استوار، باحوصله،) : َجلََّ َجالَلُه الص 
. است «الصابر»   مبالغه   غهیص(. کند نیم شتاب اگنش  بنده جمازات در

 ثیحد اساس به  که بوده وتعایل تبارك  اهلل یها نام از یكی  الصبور
 و . باشدیم شامل  احلسین اهلل  اسماء در  وسلم علیه اهلل صىل امربیپ
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 انیعص به  و است  صبور تعایل و سبحانه   اهلل که است نیا شیمعنا
 دست رسعت و عجله با اما ند،یب یم را گناهان دهد،یم مهلت کننداگن

  وََجل   َعز   اهلل. رسد فرا آن زمان که  نیا مگر شود نیم عذابشان اکر به
يَُّها یَا: دیفرمایم عمران آل سوره   ۲۰۰   تیآ در

َ
ِینَ  أ واْ  آَمن واْ  اذل   اْصرِب 

واْ  واْ  َوَصابِر  واْ  َوَرابِط  مْ  اهلل   َوات ق  ونَ  لََعل ك   صرب! مؤمنان یا:  ترمجه)  ت ْفلِح 
 یداریپا و استقامت  و( ماتینامال برابر در و نید امر در) دینمائ
 و سبحانه اهلل از و دیباش  مرزها مراقب و( دشمن مقابل در) دیورز

 (  دیگرد رستاگر که باشد تا دیبرتس تعایل

 

 

 

 

 

 

 همراه و دهیگرد ذکر آنها از مبارک ثیحد در که نام( ۹۹) نه و نود نیا
 بلکه نبوده وََجل   َعز   اهلل  صفات تمام. شد انیب یخمترص رشح  و معاین با

 شده انیبگر ید ثیاحاد در  تعایل و سبحانه   اهلل  یبرا زين یگرید صفات
  .کرد ادی توانیم را مبارک صفات نیا آجنمله از است

 ؛ اگنهی و كتای  «األحد»   ؛ مهرابان و مشفق اریبس «احلنان» 
 «لیالکف»   ؛ رس ادیفر «ثیاملغ» ؛ کننده احسان اریبس «املنان»

 یدارا «ذوالفضل» ؛ برتر و توانگر ؛  ازین یب «ذوالطول» ؛ ضامن
  . نندهیآفر اریبس «اخلالق»   ؛ خبشش و فضل
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ششم فصل    

 استغفار و  اذکار
 

  تسبیح فضلیت

 و ذکر و صالت و کردن ادی پاىك به را  وََجل   َعز   اهلل عینی کردن حیتسب
   .تعایل و سبحانه   اهلل کردن سیتقد و دیحتم

اکِِرینَ  : فرماید يم احزاب سوره ۳۵ تیآ ریاخ در  وََجل   َعز   اهلل  اهلل َ  َواذل 
اکَِراِت  َکثرِی ا َعد   َواذل 

َ
ْغِفَرة   لَه م اهلل    أ ْجر ا م 

َ
 اهلل که زناین و مردان ) َعِظیم   وَأ

 و آمرزش  آنها یبرا وتعایل تبارك  کنند اهلل یم یاد بسیار را  وََجل   َعز  
 .  (است ساخته فراهم بزریگ پاداش

يَُّها یَا :میفرماید ۴۱ تیآ سوره نیع در چننی هم و
َ
ِینَ  أ وا آَمن وا اذل   اْذک ر 

 بسیار را  وََجل   َعز   اهلل اید آورده ایمان که کساین اي ) َکثرِیا   ِذْکرا   اهلل َ 
  (کنید یاد

 کتاب قسمت نیا در
 را یحمدود اذاکر چند

 حرضت توسط که
 اهلل صىل)   اکرم رسول

 آور ادی است درج اسالیم معترب کتب در و شده هیتوص( سلم و هیعل
 مرور به و  نموده تكرار روزانه را آنها حمرتم خواننداگن تا میشو یم

 یبرا را احسن حتفه نیا شاءاهلل ان و بسازند شیخو اعدت   جز زمان
 باشند داشته خود با شیهم
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 تكبیر و تهلیل، و تحمید، و تسبیح

 مؤمن کی اتیح جز مکرر و مداوم صورت به وََجل   َعز   اهلل  ادی و ذکر
 لیذ اذاکر وسلم علیه اهلل صىل   اهلل رسول از معترب ثیاحاد در است
  : فرماید يم که است شده قول و نقل

ْبَحانَ  -   1   اهللِ  س 

َيْعَجز  »
َ
مْ  أ ك  َحد 

َ
نْ  أ

َ
لَْف  یَْوم   ك    یَْكِسَب  أ

َ
، أ هَل    َحَسَنة 

َ
 ِمنْ  َسائِل   فََسأ

لََسائِهِ  نَا یَْكِسب   َکْیَف  ج  َحد 
َ
لََف  أ

َ
؟ أ  ِمائَةَ  ی َسِبح  :»قَاَل  َحَسَنة 

 ، لْف   هَل   َفی ْکَتب   تَْسبِیَحة 
َ
وْ  َحَسَنة   أ

َ
َطُّ  أ لَف  ُ   َعْنه ُي 

َ
 «َخِطیَئة   أ

 آورد؟ بدست نیىك هزار روزانه تواند نیم شما از کیس آیا) : یعین
 یكی چگونه: پرسید داشت حضور جلسه در که کساین از یكی 

 بار صد هرکس: )فرمود آورد؟ بدست نیىك هزار تواند یم ما  از
 از گناه هزار یا شود، يم نوشته نیىك هزار برایش بگوید اهلل سبحان 
 ( مسلم)    (.میشود خبشیده او 

ْبَحانَ    -   2  َوِِبَْمِدهِ  اهللِ  س 

ْبَحانَ :  قَاَل  َمنْ » ة   ِمائَةَ  یَْوم   ِف   َوِِبَْمِدهِ  اهللِ  س  ْت  َمر  ط   َولَوْ  َخَطایَاه   ح 
 (مسلم و ابلخاري)   «ابْلَْحرِ  َزاَبدِ  مِْثَل  اَکنَْت 

ْبَحانَ » بار صد روزانه هرکس): یعین   ِ  اهللِ  س   بگوید، «َوِِبَْمِده
   (.باشند دریا کف اندازه   به چه اگر میشوند خبشیده  گناهانش



( شرح  بادعا و نیایش   313   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

ْبَحانَ  -   ٣ ْبَحانَ  َوِِبَْمِدهِ  اهللِ  س   الَْعِظْیمِ  اهللِ  س 

 اعمال ترازوى در و میآیند  زابان به راحت که دارد وجود لکمه دو
ْبَحانَ : »اند حمبوب  وتعایل تبارك  اهلل نزد و اند، سنگنی  اهللِ  س 
ْبَحانَ  َوِِبَْمِدهِ   را او و است، مزنّه و پاك اهلل): یعین  .  «الَْعِظْیمِ  اهللِ  س 
  (.است مزنّه و پاك  ، بزرگ اریبس وََجل   َعز   اهلل میکنم، ستایش

 ( مسلم و ابلخاري)

 اهلل    إاِل   إهَِلَ  الَ  - هللِ، احَلْمد   -   4

ْفَضَل  إِن  »
َ
اَعءِ  أ ْفَضَل  َوإِن   هللِ، احَلْمد   ادلُّ

َ
   «اهلل    إاِل   إهَِلَ  الَ  اذِلْکرِ  أ

   (.است اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  ذکر بهرتین و هللِ، احَلْمد   داع بهرتین): یعین
 ( ماجه وابن  الرتمذي)

ْبَحانَ  -   5 َْمد   اهللِ، س  ،  إاِل   إهَِلَ  َوالَ  هللِ،ُِ  وَاحلْ ْكرَب   َواهلل   اهلل 
َ
 أ

َحبُّ »
َ
ْراَبع   اهللِ  إیَِل  الْالَکَمِ  أ

َ
ْبَحانَ : أ َْمد    اهللِ، س   إاِل   إهَِلَ  َوالَ  هللِ، َواحلْ

، َواهلل   اهللِ، ْكرَب 
َ
ُّكَ  الَ  أ ی ِهن   یرَض 

َ
َت  بَأ

ْ
   «بََدأ

 تر حمبوب همه  لکمات از وتعایل تبارك  اهلل نزد لکمه چهار): یعین

ْبَحانَ » .اند  َْمد   اهللِ، س  ،  إاِل   إهَِلَ  َوالَ  هللِ،ُِ َواحلْ ْكرَب   َواهلل   اهلل 
َ
 یك هر با «أ

 (مسلم)  ندارد اشاکیل کین  رشوع که آنها از
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لْك   هَل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  -   ٦ َْمد   َوهَل   الْم   احلْ
وَ  ِ  ىلَعَ  َوه  ء   ك   قَِدیْر     ََشْ

 و یكتاست ندارد، وجود اهلل جز به برحق معبودى هیچ) :یعین  
 چزي هر بر او و است، او آنِ  از ستایش و پادشایه  ندارد، رشیكی
  (.تواناست

نند  فوقهركس دعاى  ند ما كیس است كه چهار تن از  را ده بار بخوا
 را آزاد كرده است  )البخاري و مسلم(. (غالم) برده

ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ    -   ٧  بَاهللِ   إاِل   ق و 

الَ  قَیْس   بْنِ  اهللِ  َعْبدَ  یَا» 
َ
لَُّك  أ د 

َ
ن وزِ  ِمنْ  َکزْن    ىلَعَ  أ َن ِة؟ ک 

ْ
لْت   اجل : َفق 

وَل  یَا بىََل  ةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ  ق ْل : »قَاَل  اهللِ، َرس    . «بَاهللِ   إاِل   ق و 

 بهشت هاى گنج از گنىج به را تو آیا! قیس بن عبداهلل اى): یعین  

 َوالَ  َحْولَ  الَ  "  :بگو) : فرمود! اهلل رسول یا بىل: گفتم( کنم؟ راهنمایی  
ةَ   (مسلم)    "(.بَاهللِ  إاِل    ق و 

ْكرَب   اهلل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل    إهَِلَ  الَ    -   ٨
َ
 َکبرِْیا ، أ

َْمد   ْبَحانَ  َکثرِْیا ، هللِ ُِ  وَاحلْ ،  َرِب  اهللِ  س   َحْوَل  الَ  الَْعالَِمنْیَ
ةَ  َوالَ  َِکْیمِ  الَْعِزْیزِ  بِاهللِ  إاِل   ق و   احلْ

 و یكتاست ندارد، وجود اهلل جز به برحق معبودى هیچ): یعین
 شیستا و محد و  بزریگ کمال در  بزرگ پرورداگر   ندارد، رشیكی
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 هیچ ،ها جهان  خالق و پرورداگر است مزنّه و اوست آن از کرانیب
 وجود اهلل جز به نیىك به  دهنده توفیق و گناهان از بازدارنده نریوى
 (دانا ومندرین اوست  ندارد

: گفت و آمـد  وسلم علیه اهلل صىل  اهلل رسـول نـزد نشیین بادیـه
 صىل اهلل رسول سازم، خود زابان وِرد آنرا تا بیاموز من به  اى مجله
 اهلل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل    إهَِلَ  الَ : »بگو: فرمود  وسلم علیه اهلل

ْكرَب  
َ
َْمد   َکبرِْیا ، أ ْبَحانَ  َکثرِْیا ، هللِ ُِ َواحلْ ،  َرِب  اهللِ  س   َوالَ  َحْوَل  الَ  الَْعالَِمنْیَ

ةَ  َِکْیمِ  الَْعِزْیزِ  بِاهللِ  إاِل   ق و   آنِ  از مجالت  این: گفت مرد آن. «احلْ
 علیه اهلل صىل  اهلل رسول بگویم؟ چه خود براى است، پرورداگر

 : بگو: فرمود   وسلم

م  » ، اْغِفرْ  الل ه  ، ِلْ ، َوارمَْحِْنْ ْقِنْ  َواْهِديِنْ  .  «وَاْرز 

 و  كن  هدایت مرا و  كن رحم من به و  ببخش مرا  ! الیه : )یعین
 (مسلم)     (.فرما عنایت روزى من به

، الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  َربُّ  -   9 الَ إهَِلَ إاِل  اهلل  الْـَعِظیم  الْـَحلِیم 
َمَواِت َوَربُّ الْـَعْرِش  الْـَعِظیِم، الَ إهَِلَ إاِل  اهلل َربُّ الس 

ْرِض َوَربُّ الْـَعْرِش الْـَکِریمِ  
َ
 (ابلخاري) األ

بزرگ و بردبار. معبودی به  پرورداگرمعبودی به حق نیست مگر 
بزرگ. معبودی به حق نیست مگر  حق نیست مگر پرورداگر عرش 

  آفرینش جهان یشاهنشاها و زمنی و عرش بزرگ و  پرورداگر آسمان
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م    -   10 نَْت  الْـَحْمد   لََك  الل ه 
َ
َموَاتِ  َقِیم   أ ْرِض  الس 

َ
 َمنْ  وَ  وَاأل

، لْك   لََك  الْـَحْمد   َولََك  فِیِهن  َماوَاتِ  م  ْرِض  وَ    الس 
َ
 األ

، َوَمنْ  نَْت  الْـَحْمد   َولََك  فِیِهن 
َ
َموَاتِ  ن ور   أ ْرِض  الس 

َ
 وَاأل

، َوَمنْ  نَْت  الْـَحَمدْ  َولََك  فِیهن 
َ
َماوَاتِ  َملِك    أ  الس 

ْرِض،
َ
نَْت  الْـَحْمد   َولََك  وَاأل

َ
، أ كَ  الْـَحقُّ ، َوَوْعد   الْـَحقُّ

، َولَِقاؤ كَ  ،   قَْول َك  وَ  َحقر ، وَالْـَجن ة   َحقر ، وَانل ار   َحقر  َحقر
، وَانل بیُّونَ  د   َحقر َم  ،   َوحم  اَعة   َحقر  (ابلخاري)  َحقر  وَالس 

 و آسمانها متوِل[ که زیرا]    توست شایسته ستایش! الیه : )یعین  
[ که]توست شایسته ستایش. تويي  آنهاست در چه هر و زمنی

   آن از آنهاست،  نیماب در چه هر و زمنی و آسمانها فرمانروايي
 هر و زمنی و آسمانها نور تو[ زیرا] توست شایسته ستایش. توست

 فرمانرواي[ که] توست شایسته ستایش . باَش یم آنهاست، در چه
 حق، ات وعده و   حق که توست شایسته ستایش و زمین، و آسمانها

 و حق پیغمربان حق، آتش  ، حق بهشت حق، گفتارت  حق، تو با دیدار
 (باشد يم حق قیامت و حق   سلم و هیعل اهلل صىل حممد 
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 اذکار بعد از ادای نماز

وقیت سالم نماز را  صىل اهلل علیه و سلم از ثوابان روایت است : پیامرب
فرمود : )امهلل أنت   کرد و یم  یم) أستغفر اهلل( میداد سه بار استغفار

تو ! الیه : )یعینالسالم و منک السالم تبارکت یا ذا اجلالل و اإلکرام( 
سالم هسیت و سالمیت از طرف توست. خریهایت فراوانند ای صاحب 

 «.شکوه و بزرگواری

من سبح فرمود : )  از ابوهریره روایت است : پیامربصىل اهلل علیه و سلم 
ثالثا و ثالثنی و حمداهلل ثالثا و ثالثنی، و کرب اهلل اهلل یف دبر کل صالة 

ثالثاً و ثالثنی، فتلک تسعه و تسعون، و قال تمام المئة : ال إله إال اهلل 
يک له، له الملک و له الحمد، و هو عىل کل شیی قدير غفرت  وحده ال شر

 ( خطاياه و إن کانت مثل زبد البحر

 کیس که بعد از هر نماز »

بار  ۳۳، اهلل سبحانبار  ۳۳

 اهلل أكرب بار  ۳۳و  احلمدهلل

 را با  ۱۰۰ و  ۹۹ این –بگوید 

لْك   هَل   هَل ، رَشِْیَك  الَ  وَْحَده   اهلل   إاِل   إهَِلَ  الَ  َْمد   َوهَل   الْم  وَ  احلْ  َوه 
ِ  ىلَعَ  ء   ك  شود اگرچه مانند  اکمل کند گناهانش خبشوده یم قَِدیْر     ََشْ

 «.کف دریا )زیاد( باشد
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دستم   از معاذ بن جبل روایت است روزی پیامربصىل اهلل علیه و سلم  
يا معاذ واهلل إىن ألحبک، فقلت : بأیب أنت و أیم، را گرفت و به من فرمود : 

  واهلل إىن ألحبک. قال : يا معاذ إىن أوصيک التدعن أن تقول دبر کل صالة 
قسم من ترا دوست دارم؛ گفتم : پدرم و مادرم فدایت  اهلل)ای معاذ به 

قسم من هم تو را دوست دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصیت  اهللبه 
 بعد از هر نمازی این داع را ترک نكنکنم که  یم

م   ِعِنْ  الل ه 
َ
ْکرَِك، ِذْکرَِك، ىلَعَ  أ ْسنِ  َوش   ِعَباَدتَِك  وَح 

 روش بهرتین  به و گویم سپاس و کنم یاد را تو تا بده توفیق من به! الیه 

 (.  ابوداود سنن )  نمایم عبادتت

سلم فرمود : )من از ابو أمامه روایت است که پیامربصىل اهلل علیه و 
 قرأ آیة الکرىس دبر ك صالة مکتوابة لم یمنعه من دخول اجلنة إال أن

آیة الکرىس را خبواند تنها زنده  هرکس بعد از هر نماز فرض»یموت( 
 «. رود( شود )پس از مرگ به بهشت یم بودنش مانع رفنت او به بهشت یم

َو الَْحُّ الَْقیُّو﴿ ُّ الَ إِلَـَه إاِل  ه  ه  ِسَنة  َوالَ نَْوم  هل   اهلل ذ  خ 
ْ
م  الَ تَأ

ِي یَْشَفع  ِعْنَده   ْرِض َمن َذا اذل 
َ
َماوَاِت َوَما ِف األ َما ِف الس 

وَن  ِیط  ْم َوالَ ُي  یِْدیِهْم َوَما َخلَْفه 
َ
إاِل  بِإِْذنِِه َيْعلَم  َما َبنْیَ أ

رْ  ء  ِمْن ِعلِْمِه إاِل  بَِما َشاء وَِسَع ک  َماوَاِت بيَِشْ ِسیُّه  الس 
﴾ َو الَْعِلُّ الَْعِظیم  َما َوه  ه  ه  ِحْفظ  ود  ْرَض َوالَ یَؤ 

َ
 . وَاأل
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 توبه و استغفار

 ینید اصطالح در و است بازگشت و رجوع یمعنا به لغت در توابه
 گناه از شدن مانیپش حق، قیطر بر بازگشنت گناه، از دنیکش دست

 بزریگ نعمت و هدانست الیه هاى حمبت و الطاف از توانیم را توابه. است
 مرتكب از بعداست  بازگشت رایه و شده ارزاین برش بر که است
  باشدیم گناه شدن

 بر میتصم آن الزمه که است گناه از ماینیپش و ندامت" توابه" قتیحق
 صدد در است، جربان قابل که بوده اکرى اگر. است ندهیآ در ترک

 بیترت نیا به است، معنا نیهم انگریب استغفار گفنت. دیآ بر جربان
 .کرد خالصه زيچ پنج در توان یم را توابه اراکن

 قلیب ماینیپش و ندامت  -   1

 زالیال ذات اززاباین  استغفار طلب  -   2

 گذشته گناهان از ترک  -   ٣

 ندهیآ در بندیگ و طاعت و گناه ترک بر میتصم  -   4

 ممكن که یمقدار هر تا گذشته یها یخرابكار اصالح و جربان -   5
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 نا کرده گناه در جهان کيست ؟ بگو

 بگو آن َکس که گنه نکرده چون زیست؟
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 و گناه از رجوع و توابه به را مردم متعددي آیات در کریم قرآن
 تیآ در مثال بطور است کرده ترغیب و تشویق اليه دراگه به بازگشت

ي ه وَ  وَ  :دیفرمایم  وََجل   َعز   اهلل یشور سوره ۲۵  َعن اتل وابةَ  یَقبَل   اذل 
وا وَ  ِعباِدهِ  یئاِت  َعنِ  یَعف   که است کیس(    اهلل) او)  تَفَعل ونَ  ما یَعلَم   وَ  الس 
 آچنه هر میداند و خبشد يم را گناهان و پذیرد يم بنداگنش از را توابه
  وََجل   َعز   اهلل الزمر سوره ۵۳ اتیآ در همچنان و (دهید يم اجنام

ینَ  ِعباِديَ  یا ق ل   :دیفرمایم ف وا اذل  رْسَ
َ
ِسِهم َعلَ  أ ْنف 

َ
وا أ  رمَحَةِ  مِن التَقَنط 

ن وَب  یَغِفر   اهللَ  إِن   اهللِ  وَ  إِن ه   مَجِیعا   اذلُّ ور   ه   بنداگن اي بگو)؛ الر ِحیم   الَغف 
 میدا ان وََجل   َعز   اهلل رمحت از! اید کرده ستم و ارساف خود بر که من

 وََجل   َعز   اهلل که درسيت به آمرزد، يم را گناهان همه تعایل او که نشوید
 . (است مهرابان خبشنده

 : فرماید یم وسلم علیه اهلل صىل  اهلل رسول  

يَُّها یَا
َ
ت وب   فَإيِِن  اهللِ  إیَِل  ت واب وا انل اس   أ

َ
ة   ِمائَة   إیَِلْهِ  ایْلَْومِ   ِف  أ  (مسلم) . َمر 

 من که چرا[ کنید توابه] گردید باز وََجل   َعز   اهلل سوى به! مردم اى) 
  (.میکنم توابه بار صد روزانه 

ْسَتْغِفر  
َ
ِيْ  الَْعِظْیمَ  اهللَ  أ وَ  إاِل   إهَِلَ  الَ  اذل   اْلَقیُّْوم   الَْحُّ  ه 

ت ْوب  
َ
 (  والرتمذي    أبوداود) *  إیَِلْهِ  وَأ

 و ندارد  وجود او جبزبرحق  معبودى هیچ که بزریگ ىپرورداگر از من) 
    (.کنم یم  توابه او سوى به و میخواهم آمرزش است، پاینده و زنده

آمرزد، اگر چه از   گناهانش را مى َوَجلَّ  عَزَّ  هللارا بخواند،  فوقهركس دعاى *
   میدان جهاد گریخته باشد
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 مناجات
 (  یانصار عبدهللا خواجه از ینیگلچ) 

 در پهناور وزمنی شوند، یم بسته برویت امید یدرها همه که آنهناگم
 بدراگه وتنها تنها را تو ورسشت فطرت یندا گراید، یم تنیگ به دیداگنت 
  . خواند یم آفریداگرت 

 یالبال در ینآمید ساحل در تنها یتنها یموجود را خودت که آنهناگم
 آفریداگرت یبسو را تو عقل ناقوس یایب یم... و وناتواین عجز  یخارها

  .کشاند یم

 شگست گر نظاره سو كم باچشماین یبیمار برفراش که آنهناگم
 اعماق از آشنا صدایی ،هسیت وابرق پرزرق یوداروها  دواها وسسیت

  . خواند یم آفریداگرت  یبسو را تو درون

 به را امیدهایت یأس سوزان یبیابانها در زندیگ رساب که وآنهناگم
 مناجات لرزان دستان تا افیت یم بزمنی وتنها یكه کشد،  یم آتش
 براباد روزاگران وندامت توابه یاشکها وابا کین  دراز آفریداگرت یبسو
  . بازیایب را رفته

 وابا کند دراز خویش پرورداگر یبسو یوزار  ترّضع دست بنده چون
 گشت برخنواهد بهره یب وهرگز هرگز کوابد او ملکویت درِ  ومناجات  داع
 است وخبشاینده وکریم سخاوتمند اوبسیار وآفریننده پرورداگر  که چرا
  .برگردد امید نا او در از وحمتایج فقری  که ورزد یم وأبا
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 تویي نماینده صبح شب دامن بر      تویي  پاینده خویش ملک به آنكه یا

 تویي گشاینده که خدایا یبگشا         شده بسته یقو بیچاره من اکر

 مارا وعصیان جرم هست که هرچند         را ما پریشان لطف از مكن یارب

 مارا مگردان خود غری حمتاج               حمتاجیم همه وما غین تو ذات

 نشوم وخویشان بیاگنه به حمتاج      نشوم  پریشان که كن چنان تو یارب

 نشوم ایشان درِ  بر تو درِ  از تا             ده یروز مرا خود خلق منت یب

 نروم وخرم وامیدوار شاد جز            نروم غم با تو یوازکو  غمناكم

  نروم هم ومن نرفت کس امید نا        هرگز کرییم تو همچون درگه از
 

  خاکسارانم مجله از نگرم خود در چون و دارانم تاج مجله از نگرم تو در چون الیه

  میجو تو یرضا میجو اگر و  میگو تو یثنا و شیستا میگو اگر الیه

   ندارم کیس تو جز جهان دو اندر  ندارم بیس طاعت اگر الیه

  آلوده غفلت خبواب میدار باطین و دهیشور بس میدار یظاهر الیه

   میفتین چاه در که ده نایئیب و میفتین راه در که ده توانایئ الیه

  کیتار او راه ؛ نشناسد ترا که هر و کیبار او اکر ؛ شناسد ترا که هر الیه

 .  تواین یم برآوردن و داینیم و ینیمب الیه

 ستین پناهم تو فضل جز که ریگ دستم ستین راهم پس از و خطر شیپ از الیه

 .ندارم زیگر یپا که ریبپذ عذرم و ندارم زیآو دست که ریگ دستم الیه

  است حرام یدیام است،نا انیم در تو کرم تا.است تمام بدان دیمم،امیکر گفیت!الیه

 میشو استوار نید در که ده یقیتوف و میشو ارزيب ایدن از که ده یقیحتق الیه
 

 است زیعز چه ؛ گوایه را مومنان ؛ رایه رس بر را قاصدان ؛ پنایه را فانیضع الیه
 که ده قناعیت و نشود باز ما بر حرص در که ده دیل الیه! خوایه تو که آنكس

 خود چاریگیب بر و آاگهم خود عجز بر الیه .نشود باز تو یبرو جز ما دیام چشم
 . خواهم چه من ؛ توست خواست خواست ؛ گواهم
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   کتاب   مراجع

 تریس  عبدالستار دکتور توسط اول جز ده خمترص ریتفس و معاین ترمجه   

 یدیس محداهلل دوکتور توسط ترمجه و هیته  ـ مأثور یها داع 

 سعید: تایلف(  والسنة الکتاب أذاکر من املسلم حصن) مسلمان پناهاگه 
 پرست یزدان یونس:  ترمجه القحطاين وهف بن عل بن

 اجلربین عبدالرمحن بن عبداهلل د الشیخ العالمة تقدیم  جامع داعهاى 
 (اهلل رمحه) دبریي اسحاق: ترمجه

 قحطاین وهف بن ىلع بن دیسع  :فتأیل   سّنت و کتاب با درمان و داع   
 تبار  رستیم فاروق: ترمجه

 (اهلل رمحه) دبریي اسحاق: ترمجه :جامع داعى کتاب 

 عیمط اهلل بیقر  :فتایل   (داع)  مؤمن سرپ 

 صقر امحد دکتور توسط     ادلاعء کتاب 

 یفرهاد روان دوکتور توسط یدر ترمجه با ها داع خبش اتیحمتو 

 اذاکر صاحلنی نوشته دکتور نظام ادلین نافع 

 حممود سایم مانیسل  :فتأیل  احلسین   اسماء 

 سلجویق راشد مرتجم ،  قطب دیس مفرس  ، قرآن  یها هیسا   در ریتفس  

 خاموش اهلل عبد ترمجه ،ینوو یحی ایذکر   ابو   اثر ، نیالصاحل اضیر   
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اگر اشتباه و یا غلطی را در این کتاب مشاهده فرمودید  آرزومندم
 خویش اتو انتقاد پیشنهادات و  را با بزرگواری خود خبشیده نم

ن در میان م با( mnassimi@gmail.comرا از طریق ایمل )
 چاپ در و  از آن استقبال خواهیم کرد احرتام کمال باگذارید، که 

 داد مخواه اجنام را الزمه اصالحات بعدی های

mailto:mnassimi@gmail.com


( شرح  بادعا و نیایش   325   صفحه            مختصر نامهای هللا )َعزَّ َوَجلَّ
 

 و انتفایع غری تشکیل  یك( آمو)  امریكا مقیم  افغانان اساليم دعوت اجنمن
 منظور به و گردیده ثبت رسما   لکیفورنیا  ایالت در که بوده سیايس غری

 و افغانها   میان در هماکرى و تفاهم اَياد و افغاین جامعه    به خدمت
  غیتبل و  دعوت یبرا اجنمن این. میرپدازد  فعایلت به یهمشهر مسلمانان

 و اسالیم معارف  کسب به جوانان بیترغ و اسالم از دفاع و اسالیم   متعایل
 یها اگم برداشنت ، ینید ضیفرا قبال در  آنان تمسئویل احساس خنتیبرانگ

 هاى برنامه  طریق  از دیجد یها نسل به اسالیم دانش انتقال یبرا  مناسب
 گوشة هر در ما هموطنان گوش به را اسالم  راستنی پیام  ترابیوى، و تعلییم
  .مریساند  جهان

 افغانان از چندى عده  همت به امریكا مقیم افغانان اساليم دعوت اجنمن
 جنویب لکیفورنیاى  مقیم    (  پرسان و دخرتان مردان، زنان، از اعم) عالقمند

 شهر در اکنون احلمداهلل و گردید تاسیس میالدى  ۲۰۰۶ سال اکتوابر ماه در
 حمىل مدیره هئیت  نظر زیر  سکرمنتو و  سانفرانسسکو، اجنلس، الس  یها

  .دارند فعایلت ها شهر آن خود

 خبش نماینداگن و موسس اعضاى بنی از آمو یمرکز مدیره  ئتیهاعضاى 
رهنمایی یكعده از  ریو ز      گرددیم انتخاب  خمتلف یها  شهر در اجنمن یها

این اجنمن را تشکیل  علماى جید و فعال جامعه افغاین که کمیته مشوریت
 .ندینمایم تمیدهند فعایل
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 یدیگر خود را در شهر ها یهاینمایندگ یاین اجنمن آرزومند است به زود
 رسارس را درافغان خمتلف امریكا باز نموده و صف منظم جوانان مسلمان 

با سازمانها و   هماهنیگ و  ارتباط ،این کشور تشکیل دهد. و در اَياد احتاد
 فاینقش خود را ا ایننقاط د ریمیان افغانهاى امریكا و سا  ینید  مؤسسات

به این اهداف مقدس در تدویر کنفرانس ها،   ان شاءاهلل براى رسیدن .دینما
ىس دی  ،دی وی دی ها  ، و کتب اسالیم و چاپ و تكثری  نرشیه ها  تهیه
 از طریق انرتنت خواهد کوشید.  وها، 

افغان اعم از زن ومرد که با اهداف، عضویت اجنمن آمو به روى هر فرد 
با  و استباز  باشند موافقالیس ها، شیوه اکر و اساسنامه این اجنمن پ

پرداخت حق العضویت ماهانه خویش میتوانند عضویت اجنمن را بدست 
برادران و  یآورند. امیدواریم که به لطف و مرمحت خالق متعال و با هماکر

و  ینیاهداف د نیبه ا دنیخواهران افغان،  قدم مثبت و ارزنده را در راه رس
 یبرا جمدد پیام اصل اسالم مؤثر ثابت شویم.. برداشته و در معریف اجتمایع

 مراجعه  usa.com-www.aamo   اجنمن تیسا به لطفا دیمز معلومات
 دیکن

 
 

http://www.aamo-usa.com/

