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 مقدمه

انسان از آغاز بلوغ فکری و روانی خود را نیازمند پیوند با کانونی 

 قرآن»کهامربه این با توجه  دانسته تا به آرامش دست یابد. می

 باال و صاعد کالم ،«دعا»و خداوند ی آمده پایین و نازل کالم «کریم

 .گفتگو با حق تعالی استهنر  ،دعاباشد؛ از این رو  می او ی رونده

 از متعددی های واژه با دعاها ،است الهی کالم که کریم قرآندر 

 از تربوبیّقابل ذکر است که . است شده مطرح... و ناربّ ،ربّ جمله

 که خداوندی که چرا است بنده به خداوند صفات ترین نزدیک

 داشته اهتمام نیز وی هدایت و تربیت به نموده، خلق را انسان

 .خوانند می نام این به را خداوند تر بیش ادعیه، در و است

 تعداد فقط که آمده قرآن در مرتبه 068 تنهایی به ناربّ ی واژه

 در با توجه به اینکه .باشد می دعا صورت به موارد این از محدودی

 ضرورت است، شده دعا به زیادی های سفارش نیز ائمه و انبیاء بیان

 با که است اینامر  علت .گردد بررسی دعاها این تا کند می ایجاب

احساس نزدیکی با پروردگار  مؤمن انسان طرفی از واژه این بیان

آموزد که  کند و از سوی دیگر  نحوه دعا کردن را می خویش می

 عالوه بر خود برای جمیع مسلمین نیز دعا نماید.
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 سعی متناسب با ماه مبارک رمضان مجموعه تنظیم شده این در 

که  شود، پرداخته دعایی مضمون با ناربّ آیات بررسی به تا گردیده

 درخواست ربوبی درگاه از انبیاء، اولیاء خدا و مؤمنان ، یارانانبیاء

. است تأمل قابلاز ایشان  گروه هر درخواستهای و اند نموده حاجت

ترجمه عالوه بر اشاره به آیات، ترجمه فارسی و انگلیسی آیات، 

شأن نزول و پیامهای هر آیه با استناد به تفسیر نور ، آیه لغات

تهیه و نیز تدوین حجت االسالم والمسلمین جناب آقای قرائتی 

  است. شده

 «من اهلل توفیقو »                                      

 «علیهاالسالم»پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا
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 الْع لِيمُ الس َّمِيعُ أَنْت  إِنََّك ب َّنَا تَقَب َّلْ مِنََّا رآیه اول : 

 (041آیه ،بقرهسوره )

پروردگارا! از ما بپذیر، دعای حضرت ابراهیم بعد ساخت کعبه : 

 که تو شنوا و دانایی

 

Our Lord, accept [this] from us. Indeed You 

are the Hearing, the Knowing 
 

 آیهپیام های 

در مسیر اهداف الهى، کار بنّایى و کارگرى نیز عبادت است.  .0

یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ ... رَبَّنا »خواهند.  لذا از خداوند قبولى آنرا مى

 «تَقَبَّلْ مِنَّا

کار مهم نیست، قبول شدن آن اهمیّت دارد. حتّى اگر کعبه  .4

 «رَبَّنا تَقَبَّلْ»دارد. بسازیم، ولى مورد قبول خدا قرار نگیرد، ارزش ن
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کارهاى خود را در برابر عظمت خداوند، قابل ذکر ندانیم.  .1

رَبَّنا »حضرت ابراهیم نامى از کار و بنایى خود نبرد و فقط گفت: 

 «تَقَبَّلْ مِنَّا

در روایات آمده است: از شرایط استجابت و آداب دعا، ستایش  .8

ا با ستایش پروردگار خداوند است. ابراهیم علیه السالم دعاى خود ر

 «إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»همراه ساخته است. 

 

 عَلَيْنَا تَحْمِلْ وَلَا رَبََّنَارَبََّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  دوم:  آیه

  بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحَمَِّلْنَا وَلَا رَبََّنَاإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الََّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا 

 الْكَافِرِینَ الْقَوْمِ عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ  وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفِرْ عَنََّا وَاعْفُ

 (040 آیه ،بقره سوره)

پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن! 

که )به خاطر چنانقرار مده، آنپروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما 

گناه و طغیان،( برکسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی! پروردگارا! 

آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما 

بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو موال و سرپرست 

 !وز گردانمایی، پس ما را بر جمعیّت کافران، پیر
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Our Lord, do not impose blame upon us if we 

have forgotten or erred. Our Lord, and lay not 

upon us a burden like that which You laid upon 

those before us. Our Lord, and burden us not with 

that which we have no ability to bear. And 

pardon us; and forgive us; and have mercy upon 

us. You are our protector, so give us victory over 

the disbelieving people. 
 

 فراچنگ «: کَسَبَتْ»تاب و توان. «: وُسْع:»معانی کلمات آیه

 فراچنگ آورد. اغلب ثالثی مجرّد ماده«: إِکْتَسَبَتْ»آورد. 

ها به مزید برای انجام بدیها، ثالثی )کسب( برای انجام خوبی

در انجام وظائف غفلت و کوتاهی «:نَسِینَا»رود.  کار می

 دچار خطا و گناه شدیم)«: أَخْطَأْنَا»کردیم)نگا: کهف/ و طه(. 

. (فرسا )نگا: اعراف تکالیف سخت و طاقت«: إِصْر»نگا:طه(. 

 .سَرور و یاور«: مَوْلی»
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 های آیهپیام

ال یُكَلَِّفُ اللََّهُ نَفْساً  »انسان نیست.تکالیف الهى، بیش از توان  .0

 .گیرى اسالم، دینِ آسانى است، نه سخت« إِلََّا وُسْع ها

ها لَ»گردد.  اعمال ما آثارى دارد که بازتابش به خود ما برمى .4

 « ما كَس ب تْ و  ع لَيْها م ا

 «لَها ما كَس ب تْ»انسان، آزاد و صاحب اختیار است .1

، سود وضررش براى خود ماست. انجام یا ترک دستورات الهى .8

 « لَها ... ع لَيْها»

سراپا عادل ومتّقى  و« س مِعْنا و  أَطَعْنا»گویند:  کسانى که مى .5

کنند.  دعا مى هاى خود نگرانند و نسیان هستند، بازهم از خطا و

 « إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا»

حوادث تلخ آنان بنگریم تا درس عبرت  به تاریخ گذشتگان و .0

 «کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا»فته وبه خدا پناه ببریمگر

ال طاقَةَ »آداب دعا آن است که ابتدا به ضعف خود اقرار کنیم؛  .1

آنگاه « أَنْت  م وْالنا »سپس به عظمت خداوند گواهى دهیم؛«لَنا

 «و  اعْفُ ع نََّا و  اغْفِرْ لَنا و  ارْح مْنا»خواست خود را مطرح کنیم
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فَانْصُرْنا »پیروزى اسالم بر کفر، خواسته دائمى مؤمنان است.  .4

 « ع لَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ

 

رَبََّنَا آتِنَا فِي الدَُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ آیه سوم: 

 النََّارِ

 (460 آیه ،بقره سوره)

در آخرت نیز )نیکی( پروردگارا! به ما در دنیا )نیکی( عطا کن! و 

 !مرحمت فرما! و ما را از عذابِ آتش نگاه دار

Our Lord, give us in this world [that which is] 

good and in the Hereafter [that which is] good 

and protect us from the punishment of the Fire. 
 حسنة: مؤنث حسن و آن پیوسته وصف :معانی کلمات آیه

 .مثل نعمت حسنه است،

 های آیهپیام

دنیا و آخرت با هم منافاتى ندارند، به شرط آنکه انسان به  .0

 «فِي الدَُّنْيا ح س نَةً و  فِي الْآخِرَةِ ح س نَةً»دنبال حسنه و نیکى باشد
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هر رفاهى مذموم نیست، بلکه زندگانى نیکو، مطلوب نیز  .4

 «ر ب َّنا آتِنا فِي الدَُّنْيا ح س نَةً »هست.

دوزخ، حساب جدایى دارد. با اینکه از خداوند نیکى آخرت  .1

قِنا »کنند از آتش، جداگانه دعا مىخواهند، ولى براى نجات  را مى

 .«عَذابَ النَّارِ

 

الْقَوْمِ  رَبََّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَىآیه چهارم:

 الْكَافِرِینَ

 (456 آیه ،بقره سوره)

پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و قدمهای ما 

 !را ثابت بدار! و ما را بر جمعیّت کافران، پیروز بگردان

Our Lord, pour upon us patience and plant 

firmly our feet and give us victory over the 

disbelieving people. 

 

 افرغ: یعنى فرو ریز. افراغ به معنى ریختن : معانی کلمات آیه

 (است )قاموس قرآن
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 پیام های آیه

ها، دعا همراه با حرکت الزم  همیشه و به خصوص در جبهه .0

 « ... ب رَزُوا لِجالُوت  ... ر ب َّنا أَفْرِغْ»است، نه دعا به جاى حرکت. 

صبر و پیروزى، مالزم یکدیگرند.در اثر صبر، ظفر آید.  .4

 «و  انْصُرْنا ص بْراً ...»

 «…ر ب َّنا أَفْرِغْ»آغاز کنیم.« ربّنا»دعاهاى خود را با  .1

به « افرغ»در شداید، انسان به صبرِ بسیار محتاج است. .8

نیز در قالب نکره آمده است « صبراً»معناى نزول فراوان است. کلمه 

 .ى صبر بزرگ است که نشانه

پشت سر گذاشتن امتحانات و موفقیّت در آنها شما را  .5

 .«ثَبَِّتْ أَقْدام نا»مغرور نکند، باز هم از خداوند استمداد نمائید

ى انسان، حرکت و تالش است، امّا پیروزى به دست  وظیفه .0

 « رَبَّنا ... وَ انْصُرْنا»خداست. 

پیروزى در جنگ، زمانى با ارزش است که هدف رزمندگان  .1

انْصُرْنا ع لَى و  »برترى حقّ بر باطل باشد، نه برترى یکى بر دیگرى. 

 « الْقَوْمِ الْكافِرِینَ
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رَبََّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  رَبََّنَا وَلَا تَحْمِلْ  :پنجم آیه

عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الََّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبََّنَا وَلَا تُحَمَِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ 

وَاعْفُ عَنََّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا  أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ لَنَا بِهِ  

 الْكَافِرِینَ

 (440سوره بقره، آیه )

پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن! 

پروردگارا! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آن چنان که )به خاطر 

،( بر کسانی که پیش از ما بودند، قرار دادی! گناه و طغیان

پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرّر مدار! و آثار 

گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو موال و 

 !سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیّت کافران، پیروز گردان

Our Lord, do not impose blame upon us if we 

have forgotten or erred. Our Lord, and lay not 

upon us a burden like that which You laid upon 

those before us. Our Lord, and burden us not with 

that which we have no ability to bear. And 

pardon us; and forgive us; and have mercy upon 

us. You are our protector, so give us victory over 

the disbelieving people. 
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  :در انجام وظائف غفلت و کوتاهی کردیممعانی کلمات آیه 

دچار خطا و گناه شدیم)نگا: «: أَخْطَأْنَا(.»)نگا: کهف/ و طه 

. (نگا:اعراف/ فرسا) تکالیف سخت و طاقت«: إِصْر»طه/(. 

 .سَرور و یاور«: مَوْلی»

 

 پیام های آیه:

متّقى  سراپا عادل و« سَمِعْنا وَ أَطَعْنا »گویند: کسانى که مى .0

إِنْ »کنند. دعا مى هاى خود نگرانند و نسیان هستند، بازهم از خطا و

 .«نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا

حوادث تلخ آنان بنگریم تا درس عبرت  به تاریخ گذشتگان و .4

 «كَما ح م لْتَهُ ع لَى الََّذِینَ مِنْ قَبْلِنا»به خدا پناه ببریم.  گرفته و

ال طاقَةَ »آداب دعا آن است که ابتدا به ضعف خود اقرار کنیم .1

آنگاه «أَنْت  م وْالنا»سپس به عظمت خداوند گواهى دهیم؛«لَنا

 .«اارْحَمْن و  اعْفُ ع نََّا و  اغْفِرْ لَنا و »خواست خود را مطرح کنیم
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فَانْصُرْنا »پیروزى اسالم بر کفر، خواسته دائمى مؤمنان است. .8

 «ع لَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ

 

رَبََّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ششم:  آیه

 الْوَهََّابُ أَنْتَ إِنََّكَرَحْمَةً  

 (4 آیه ،ال عمران سوره)

دلهایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردی، )از راه پروردگارا! 

حق( منحرف مگردان! و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو 

 !ای بخشنده

Our Lord, let not our hearts deviate after You 

have guided us and grant us from Yourself 

mercy. Indeed, You are the Bestower 
 

  وهب »هب: فعل امر است یعنى: عطا کن. : کلمات آیهمعانی

لدنک: لدن ظرف زمان و مکان است، بمکان .«یهب هبة

وهاب: بسیار عطا کننده، بسیار هبه .کندنزدیک داللت مى

 .کننده، صیغه مبالغه است
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 پیام های آیه:

به علم و دانش خود مغرور نشویم و از خداوند هدایت  .0

 «... تُزِغْ قُلُوب نار ب َّنا ال »بخواهیم.

ى علم واقعى و رسوخ در علم، توجّه به خدا و استمداد  نشانه .4

 «و  الرََّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ... ر ب َّنا ال تُزِغْ قُلُوب نا»از اوست. 

ال تُزِغْ »محور هدایت و گمراهى، قلب و افکار انسانى است .1

 .«قُلُوب نا

خارج نشدن در خط قرار گرفتن خیلى مهم نیست، از خط  .8

 ...بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا.بسیار اهمیّت دارد

 «إِنََّك  أَنْت  الْو ه َّابُ»ى حقیقى، مخصوص اوست.  هدیه و هبه .5

 

 رَبََّنَا إِنََّكَ جَامِعُ النََّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَیْبَ فِيهِآیه هفتم: 

 (9آیه  ،آل عمرانسوره )

آن نیست، پروردگارا! تو مردم را، برای روزی که تردیدی در 

 کند. جمع خواهی کرد؛ زیرا خداوند، از وعده خود، تخلّف نمی

Our Lord, surely You will gather the people 

for a Day about which there is no doubt. 

 ریب: شک. بعضى شکّ بدتر گفته اند: معانی کلمات آیه. 
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 پیام های آیه:

إِنََّك  »اند دوختهراسخان در علم، به آینده و قیامت چشم  .0

 «...جامِعُ النََّاسِ لِي وْم

وپاسخگویى به « ال تُزِغْ قُلُوب نا»توجّه به حاالت روحى در دنیا؛  .4

لِیَوْمٍ ال رَیْبَ »ى دانشمندان واقعى است اعمال در آخرت، نشانه

 .«فِیهِ

جا براى روز قیامت، هم روز جمع است که مردم یک .1

و هم روز فصل است که « النَّاسِجامِعُ »شوند؛  حسابرسى جمع مى

إِنََّ ی وْم  »روند. بعد از محاکمه، هریک جداگانه به جایگاه خود مى

 «الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً

چون به « ال ر یْب  فِيهِ»اسخان در علم به قیامت یقین دارندر .8

 .«ال یُخْلِفُ الْمِيعاد »وفاى خداوند یقین دارند

 

 آمَنََّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النََّارِرَبََّنَا إِنََّنَا هشتم: آیه

 (00 آیه ،آل عمران سوره)

ایم؛ پس گناهان ما را بیامرز، و ما را از  پروردگارا! ما ایمان آورده

 عذابِ آتش، نگاهدار
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Our Lord, indeed we have believed, so forgive 

us our sins and protect us from the punishment of 

the Fire 

  :ما را محفوظ و مصون دار. از ماده «: قِنَا»معانی کلمات آیه

 ))وقی

 پیام های آیه

 .«َی قُولُون»متّقین، همواره در انابه و دعا هستند .0

 .«آم نََّا فَاغْفِرْ لَنا»ى عفو الهى است. ایمان، زمینه .4

فَاغْفِرْ ر ب َّنا ... »ى تربیت است عفو، از شئون ربوبیّت و الزمه .1

 .«لَنا

قِنا ع ذاب  »هاى تقواست ترس از قهر و عذاب خداوند، از نشانه .8

 .«ِالنََّار

که اهل تقوا هستید، باز به کارهاى خوبتان اعتماد نکنید. با آن .5

 «هم از قهر الهى باید ترسید

 

 مَعَ الشََّاهِدِینَرَبََّنَا آمَنََّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتََّبَعْنَا الرََّسُولَ فَاكْتُبْنَا نهم:  آیه

 (51 آیه ،آل عمران سوره)
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ای، ایمان آوردیم و از فرستاده )تو(  پروردگارا! به آنچه نازل کرده

 پیروی نمودیم؛ ما را در زمره گواهان بنویس

Our Lord, we have believed in what You 

revealed and have followed the messenger Jesus, 

so register us among the witnesses [to truth]. 
  :گواهان. اقرارکنندگان به یگانگی «: شَاهِدِینَ»معانی کلمات آیه

 .خدا

 پیام های آیه

 .«آم نََّا ... و  اتََّب عْنَا الرََّسُولَ»ى ایمان، پیروى از پیامبر است الزمه .0

 .«آم نََّا بِما أَنْزَلْت »به تمام دستورات الهى الزم است ایمان .4

از خداوند بخواهیم ما را در ایمان ثابت و از حامیان انبیا قرار  .1

 .«فَاكْتُبْنا م ع  الشََّاهِدِینَ»دهد

 

رَبََّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَِّتْ أَقْدَامَنَا دهم:  آیه

 صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَوَانْ

 (081 آیه ،آل عمران سوره)
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پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندرویهای ما در کارها، 

پوشی کن! قدمهای ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیّت  چشم

 !کافران، پیروز گردان

Our Lord, forgive us our sins and the excess 

[committed] in our affairs and plant firmly our 

feet and give us victory over the disbelieving 

people. 
 

  :اسرافنا: سرف و اسراف به معنى تجاوز از معانی کلمات آیه

ثبت .حد است، اسراف طرف افراط، سرف طرف تفریط است

 .هاى ما را. کنایه از استقامت استاقدامنا:ثابت کن قدم

 .پیروز گردان ما راانصرنا: 

 

 پیام های آیه

روى است. رزمندگان  از عوامل شکست در جنگ، گناه و زیاده .0

اغْفِرْ لَنا ذُنُوب نا و  »برند مخلص، با این موانع پیروزى را از بین مى

 .«إِسْرافَنا

شکستِ خود را به قضا و قدر و یا دیگران نسبت ندهید، به  .4

 .«ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا»داشته باشیدقصورها و تقصیرهاى خود نیز توجّه 
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اوّل استغفار، بعد استنصار. ابتدا طلب آمرزش کنید، سپس از  .1

 .«اغْفِرْ لَنا ... و  انْصُرْنا»خداوند پیروزى بخواهید

به جاى تسلیم در برابر دشمن، در پیشگاه خداوند اظهار ذلّت  .8

 «وَ مَا اسْتَکانُوا ... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا»نمایید

هاى جهاد و جنگ، بسترى است براى دعا و استغفار  صحنه .5

 .«و  ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلََّا أَنْ قالُوا ر ب َّنَا اغْفِرْ لَنا»

مردان خدا، نصرت و یارى خدا را براى نابودى کفر  .0

و  انْصُرْنا ع لَى الْقَوْمِ »خواهند، نه براى کسب افتخار خود مى

 .«الْكافِرِینَ

رِبَِّيَُّونَ كَثِيرٌ ... »کیه کنید، نه بر نفرات خودبر لطف خداوند ت .1

 .«ر ب َّنَا ... انْصُرْنا

 

 رَبََّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النََّاریازدهم:  آیه

 (090 آیه ،آل عمران سوره)

ای! منزهی تو! ما را از عذاب  بار الها! اینها را بیهوده نیافریده

 نگاه دارآتش، 
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Our Lord, You did not create this 

aimlessly;exalted are You [above such a thing]; 

then protect us from the punishment of the Fire. 

 قیاما: جمع قائم )ایستاده(، چنان که قعود : معانی کلمات آیه

 .جمع قاعد )نشسته( است

باطل: مراد  (طرفها -جنوبهم: جنب: پهلو. جنوب: پهلوها )طرف

 .از باطل در اینجا عبث و بى غرض است

 محل نزول

پیامبر بر  مدینهاین آیه همچون دیگر آیات سوره آل عمران در 

طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر )نازل گردیده استاسالم

 (.091، ص 4 القرآن، ج 

 191و  191، 191، 191شأن نزول آیات 

روایت شده که این آیات و آیات دیگر صادقو  باقراز امامین 

و جماعتى از مرتضى م علىامادرباره  سوره آل عمرانآخر 

که پیامبر بعد از مرگ اصحاب و یاران او نازل گردید، زیرا هنگامى

گشت قریش بر  مدینهمأمور هجرت به سوى  ابوطالبعموى خود 

سوگند شدند که یک شب در وقتى که پیامبر  ضد او با یکدیگر هم

در خواب باشد بر او حمله کنند و با وارد آوردن ضربات متعدد وى 

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
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را بکشند تا قاتل او معلوم نگردد و کسى نتواند به علت معلوم 

 .ونخواهى کندنبودن قاتل از او خ

بنابراین خداوند امر فرمود که على در آن شب به جاى 

بخوابد تا بتواند آن شب به طرف مدینه هجرت کند پیامبر

سول رطبق امر خداوند به جاى پیامبر خوابید و على

به طرف مدینه هجرت فرمود. مشرکین وقتى آمدند و خدا

على را به جاى پیامبر دیدند در عین حال تعجب به قهقرى 

اى که براى قتل پیامبر چیده بودند، به خواست برگشتند و توطئه

به دستور رسول خدا خداوند عملى نگردید سپس على مرتضى

ابوسفیان از این  زوجات او را به طرف مدینه حرکت داد وقتى که

را دنبال کرد که امیرالمؤمنیناى موضوع اطالع یافت با عده

شاید از هجرت او با زوجات پیامبر به سوى مدینه جلوگیرى به 

 .عمل آورد

ابوسفیان غالمى داشت به نام اسود که بسیار زرنگ و در عین 

حال قوى و نیرومند هم بود. به این غالم دستور داد که زودتر برود 

برخورد نماید جلو او را بگیرد تا و در هر جا به على مرتضى

خودش برسد، اسود با عجله و شتاب فراوان به راه افتاد تا به على 

باید صبر کند تا :رسید. او را از رفتن مانع شد و گفتمرتضى

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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ابوسفیان برسد و حتى تهدید کرد که اگر به رفتن ادامه دهد او را 

 .خواهد کشت

د فرمود: که از جلو راه او خارج شود و در غیر به اسو على

این صورت به ضرر او تمام خواهد شد. اسود با شمشیر به على 

ور گردید و جنگ بین آن دو نفر درگرفت. حملهمرتضى

به راه خود با کشته شد و علىسرانجام اسود بدست على

و همراهان دیگر ادامه داد. ابوسفیان وقتى رسول خدازوجات 

که به محل حادثه رسید غالم خود اسود را کشته یافت. لذا با 

که را دنبال کرد تا اینتر على سرعت و شتاب هر چه تمام

زنان را که  باألخره به او رسید و گفت: یا على با اجازه چه کسى این

برى در حالتى که غالم  می مدینهاز فامیل ما مى باشند با خود به 

 .اىمرا هم به قتل رسانیده

ام که اجازه من بدست فرمود: با اجازه کسى به راه افتادهعلى

هتر است که برگردى و کار خود را به جنگ و اوست. بنابراین ب

ها به جنگ کشید.  جدال نکشانى. ابوسفیان اعتنائى نکرد و کار آن

در این جنگ ابوسفیان کارى از پیش نبرد و با نومیدى مراجعت 

با یاران و زوجات پیامبر به مدینه آمد پس از ورود به کرد، على

دازند و پس از مدینه دستور داد که همراهان به استراحت پر

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
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گذارند و به شکرانه وارد شدند به مدینه در حال  نمازاستراحت 

سالمت به ذکر خداوند مشغول شدند و تا صبح به ذکر خدا و نماز 

رسول  سپس نزد .پرداختند و شکر و سپاس خداى را بجاى آوردند

نزد رسول  جبرئیلآمدند و قبل از رسیدن خدمت پیامبر، خدا

را به وى خبر داد و این آمد و موضوع على مرتضىخدا

 !فرمود:یاعلىبه علىآیات را نازل نمود سپس پیامبر

 خداوند این آیات را درباره تو و اصحاب و یاران تو نازل گردانید

نمونه بینات در   محمدباقر محقق،؛ کتاب نهج البیان از شیبانى و تفسیر برهان)

 .(014و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص  شیخ طوسیاز نظر  شأن نزول آیات

 پیام های آیه

لِأُولِي الْأَلْبابِ »ى خردمندى، یاد خدا در هر حال است نشانه .0

 .«جُنُوبِهِمْ  الََّذِینَ ی ذْكُرُونَ اللََّه  قِياماً و  قُعُوداً و  ع لى

الََّذِینَ ی ذْكُرُونَ ... و  »دذکر باید اهل تعقل و تفکر باشن اهل .4

 .«ی تَفَكََّرُونَ

 

 وَمَارَبََّنَا إِنََّكَ مَنْ تُدْخِلِ النََّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ  دوازدهم:  آیه

 أَنْصَارٍ مِنْ لِلظََّالِمِینَ

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A


 
23 

 (094 ، آیهال عمران سوره)

پروردگارا! هر که را تو )بخاطر اعمالش،( به آتش افکنی، او را 

 !ای! و برای افراد ستمگر، هیچ یاوری نیست خوار و رسوا ساخته

Our Lord, indeed whoever You admit to the 

Fire - You have disgraced him, and for the 

wrongdoers there are no helpers. 

  : ای خوار و زبونش کرده«: أَخْزَیْتَهُ»معانی کلمات آیه. 

 

 پیام های آیه

آتش قیامت سخت است، امّا نزد خردمندان که خواهان  .0

تر از آن است  خوارى ورسوایى قیامت، دردناککرامت انسان هستند 

 .«م نْ تُدْخِلِ النََّار  فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ»

ما لِلظََّالِمِينَ مِنْ »ستمگران، از شفاعتِ دیگران محروم هستند .4

 .«ٍأَنْصار

 

رَبََّنَا إِنََّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا سیزدهم:  آیه

 ذُنُوبَنَا وَكَفَِّرْ عَنََّا سَيَِّئَاتِنَا وَتَوَفََّنَا مَعَ الْأَبْرَار لَنَا فَاغْفِرْ رَبََّنَابِرَبَِّكُمْ فَآمَنََّا 

 (091  آیه ،ال عمران سوره)
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شنیدیم که به ایمان دعوت پروردگارا! ما صدای منادی )تو( را 

و ما ایمان آوردیم؛ « به پروردگار خود، ایمان بیاورید!»کرد که:  می

پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بدیهای ما را بپوشان! و ما را با 

 !نیکان )و در مسیر آنها( بمیران

Our Lord, indeed we have heard a caller 

calling to faith, [saying], 'Believe in your Lord,' 

and we have believed. Our Lord, so forgive us 

our sins and remove from us our misdeeds and 

cause us to die with the righteous. 
  :کفر: کفر و تکفیر در اصل به معنى معانی کلمات آیه

سیئات: جمع سیئه. آن چیزى است که .پوشاندن است

مراد از آن در اینجا ظاهرا آثار گناهان  ناراحت کننده است.

ابرار: بر )بفتح اول(: نیکوکار. ابرار )نیکوکاران( جمع .است

 .آنست

 پیام های آیه:

ى پذیرش حقّ هستند و در کنار پاسخگویى  خردمندان، آماده .0

إِنََّنا »دهند به نداى فطرت، به نداى انبیا، علما و شهدا پاسخ مى

 «.... یُنادِي لِلْإِیمانِس مِعْنا مُنادِیاً 
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لِأُولِي الْأَلْبابِ ... ر ب َّنا »ى عقل است استغفار و اعتراف، نشانه .4

 .«فَاغْفِرْ لَنا

کند، توجّه به  ى عفو الهى را فراهم مى از آداب دعا که زمینه .1

 .«ر ب َّنا فَاغْفِرْ لَنا»ربوبیّت الهى است

 .«فَآم نََّا، فَاغْفِرْ لَنا»ى دریافت مغفرت الهى است ایمان، زمینه .8

 .«فَاغْفِرْ لَنا»دیگران را در دعاى خود شریک کنیم .5

هاى تربیت است  از شیوه عفو، از شئون ربوبیّت و پوشى و پرده .0

 .«ر ب َّنا ... كَفَِّرْ ع نََّا»

 .«تَو فََّنا»مردن و مرگِ انسان با اراده الهى است .1

تَو فََّنا »کنند مىخردمندانِ دوراندیش، مرگ با نیکان را آرزو  .4

 .«م ع  الْأَبْرارِ

کند  نیکان و ابرار مقامى دارند که خردمندان آرزوى آن را مى .9

 .«لِأُولِي الْأَلْبابِ ... تَو فََّنا م ع  الْأَبْرارِ»
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 یَوْمَ تُخْزِنَا وَلَا رُسُلِكَرَبََّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى چهاردهم:  آیه

 الْمِيعَادَ تُخْلِفُ لَا إِنََّكَ  الْقِيَامَةِ

 (098 آیه ،ال عمران سوره)

پروردگارا! آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودی، به ما 

گاه از  عطا کن! و ما را در روز رستاخیز، رسوا مگردان! زیرا تو هیچ

 .کنی وعده خود، تخلف نمی

Our Lord, and grant us what You promised us 

through Your messengers and do not disgrace us 

on the Day of Resurrection. Indeed, You do not 

fail in [Your] promise." 
  :میعاد: وعدهمعانی کلمات آیه. 

 پیام های آیه  

ر ب َّنا و  آتِنا ما »وفاى به وعده، از شئون ربوبیّت الهى است .0

 .«و ع دْتَنا

کند، لکن ما نیز باید  هاى خود وفا مى خداوند به وعدهگرچه  .4

 .«آتِنا ما و ع دْتَنا»دعا کنیم



 
27 

هاى الهى ایمان دارند  همه وعده ى انبیا و خردمندان به همه .1

 .«رُسُلِك   ما و ع دْتَنا ع لى»

نهایت آرزوى خردمندان، رسیدن به الطاف الهى و نجات از  .8

 .«ع دْتَنا، و  ال تُخْزِنا ی وْم  الْقِيام ةِآتِنا ما و »دوزخ و رسوایى قیامت است

آتِنا ما و ع دْتَنا ... و  ال »بیم و امید باید در کنار هم باشد .5

 .«تُخْزِنا

 

 رَبََّنَا آمَنََّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشََّاهِدِینَپانزدهم:  آیه

 (41سوره مائده، آیه )

گواهان صدق )او( بارالها، ما ایمان آوردیم، پس نام ما را در زمره 

 .بنویس

Our Lord, we have believed, so register us 

among the witnesses. 

 های آیهپیام

 ... استمداد کنیم. رَبَّنا آمَنَّا« ربّنا»ى مقدّس  در دعا، از کلمه .0

ى  شناخت و معرفت، اشک و اعتراف به نواقص خود، نشانه .4

  است. رشد و تربیت
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ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنََّ  رَبََّنَا شانزدهم: آیه

 مِنَ الْخَاسِرِینَ

 (41 آیه ،اعراف سوره)

پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم! و اگر ما را نبخشی و بر ما 

 !رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود

Our Lord, we have wronged ourselves, and if 

You do not forgive us and have mercy upon us, 

we will surely be among the losers." 

 پیام های آیه

داریم باید از خداوند  هایى که به خود روا مى در برابر ستم .0

 «.... قاال ر ب َّنا ظَلَمْنا »استمداد جوییم و آنها را جبران کنیم

آدم و حوّا، هم در تخلّف شریک بودند، هم در جبران گذشته  .4

 .«ذاقَا، قاال ر ب َّنا»و عذرخواهى

هرگونه خالفى، ظلم به خویشتن است، چون مخالفت با  .1

ظَلَمْنا »فرمان خدا مخالفت با تکامل و سعادت واقعى خود است

 .«أَنْفُس نا
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قاال ر ب َّنا »استاز آداب دعا و استغفار، ابتدا اعتراف به گناه  .8

 .«ظَلَمْنا أَنْفُس نا

و  »رحمت بود ى بشر از خدا، تقاضاى عفو و نخستین خواسته .5

 .«إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا

ترین مسأله براى گناهکار، مغفرت الهى است، سپس  مهم .0

 .«إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا و  تَرْح مْنا»هاى دیگر درخواست

گیرد  سارت ابدى را مىلطف و مهربانى خدا، جلوى خ ،عنایت .1

 «. إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا ... لَنَكُونَنََّ مِنَ الْخاسِرِینَ»

 

 رَبََّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَهفدهم:  آیه

 (81 آیه ،اعراف سوره)

بهترین پروردگارا! میان ما و قوم ما بحق داوری کن، که تو 

 !داورانی

Our Lord, decide between us and our people in 

truth, and You are the best of those who give 

decision. 
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 :فاتحین: فتح: باز کردن.منظور از آن، .معانی کلمات آیه

 .فیصله دادن و قضاوت است. فاتحین داوران، باز کنندگان

 پیام های آیه

مصداق توکّل و تسلیم است.  خداوند، نمونهواگذارى داورى به  .0

 «...  ع لَى اللََّهِ تَو كََّلْنا ر ب َّنَا افْتَحْ»

در دعا، رعایت تناسب بین خواسته و اسماى الهى مطلوب  .4

زنیم.  است.آنجا که نیاز به فتح داریم،خدا را با خیرالفاتحین صدا مى

 « ... خَيْرُ الْفاتِحِينَ  افْتَحْ»

جانبه است. داورى،  صحیح، علم وآگاهى همهى داورى  الزمه .3

ءٍ عِلْماً ...  و سِع  ر بَُّنا كُلََّ شَيْ»داند حقّ کسى است که همه چیز را مى

 «....  ر ب َّنَا افْتَحْ

 .«رَبَّنَا افْتَحْ»داورى، از شئون ربوبیّت خداوند است .8

هدف انبیا تثبیت و بر کرسى نشاندن حرف حقّ است، نه  .5

 «.افْتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ»سخن خویشتن
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 رَبََّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَتَوَفََّنَا مُسْلِمِینَهجدهم:  آیه

 (040 آیه ،اعراف سوره)

و آخرین درجه شکیبائی ) !بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز

 !را به ما مرحمت فرما!( و ما را مسلمان بمیران

Our Lord, pour upon us patience and let us die 

as Muslims [in submission to You]. 
 افرغ: فراغ: دست کشیدن از کار. افراغ:   :معانی کلمات آیه

توفنا: توفى: تمام اخذ  .ریختن... أَفْرِغْ عَلَیْنا: بریز بر ما

  « .بمیران ما را : «توفنا»کردن. 

 های آیهپیام

صراحت، شجاعت،  آرامش، مقاومت، مؤمنان راستین،ى  نشانه .1

آم نََّا ... ر ب َّنا أَفْرِغْ »هاست تضرّع و دعا بخصوص در هنگام سختى

 «.ع لَيْنا ص بْراً

 .«َبَِّنار»در دعا به ربوبیّت خداوند متوسّل شویم .4

ها، دعا و توکّل بر خدا و  بهترین شیوه در برابر تهدید طاغوت .1

 .«ر ب َّنا أَفْرِغْ ع لَيْنا ص بْراً و  تَو فََّنا مُسْلِمِينَ»تحفظ ایمان و پایدارى اس
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وقتى تهدیدها سنگین باشد، صبر و مقاومت بیشترى هم  .8

دل ما را پر از صبر كن « اًأَفْرِغْ ع لَيْنا ص بْر»ساحران گفتند:. طلبد مى

 «أُنْزِلَ ع لَيْنَاند:ونگفت

رَبِّنا ... »حسن عاقبت، نیاز به دعا، استمداد وتوفیق الهى دارد  .5

 «. تَوَفَّنا مُسْلِمِینَ

0.  

 الظََّالِمِين لِلْقَوْمِ فِتْنَةً تَجْعَلْنَا لَا رَبََّنَا: نوزدهم آیه

 (45 آیه یونس، )سوره

 !مده قرار ستمگر گروه شکنجه مورد را ما! پروردگارا

Our Lord, make us not [objects of] trial for the 

wrongdoing people 
 امتحان و آزمایش. فتنه و بال. مراد این «: فِتْنَةً:»معانی کلمات آیه

است که پروردگارا کافران را با اذیّت و آزار رساندنشان به ما 

آزمایش مکن که تاب و توان شکنجه ستمکاران را نداریم. یا این 

تیر بالی ستمکاران و مقهور و مغلوب که: پروردگارا ما را نشانه 

 .ایشان مگردان

 های آیهپیام

 .«تَو كََّلْنا، ر ب َّنا»اوّل توکّل، بعد دعا .0
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دعا، خود را از شرّ ظالمان نجات دهیم  با ایمان، توکّل و .4

 .«تَوَکَّلْنا، رَبَّنا، نَجِّنا»

ساز  فرعونیان، هم مسرفند،هم ظالم و هم کافر. اسراف زمینه .1

 .«، الْكافِرِینَ ، الظََّالِمِينَ الْمُسْرِفِينَ»ى کفر است نیز زمینهظلم و ظلم 

« ال تَجْعَلْنا فِتْنَةً»ابتدا باید براى حفظ هویّت مکتبى دعا کرد، .8

چون اگر ستمگران پیروز « نَجِّنا»سپس براى سالمتى شخصى. و

 .شوند شوند، خطّ ظلم و کفر حاکم شده، مؤمنان تحقیر و مبتال مى

 

 عَلَى یَخْفَى وَمَا  نُعْلِنُ وَمَا نُخْفِي مَا تَعْلَمُ إِنََّكَ رَبََّنَابیستم:  آیه

   السََّمَاءِ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي شَيْءٍ مِنْ اللََّهِ

 (14ابراهیم، آیه سوره) 

 و کنیم؛ می آشکار یا و پنهان ما را آنچه دانی می تو! پروردگارا

 !نیست پنهان خدا بر آسمان و زمین در چیزی

Our Lord, indeed You know what we conceal 

and what we declare, and nothing is hidden from 

Allah on the earth or in the heaven. 

 االمر علن. »شدن آشکار: عالنیه و علن: نعلنآیه:  معانی کلمات 

 .کنیم مى آشکار: «نعلن» ،«انتشر و ظهر: عالنیة و علنا و علونا
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 های آیهپیام

 ما وَ نُخْفِی ما تَعْلَمُ»ندارد معنا آشکار و پنهان خدا نزد در .0

 .«نُعْلِنُ

 فِی...   یَخْفى ما»است یکسان خداوند علم نزد آسمان و زمین .4

 «.السَّماءِ فِی ال وَ الْأَرْضِ

 

یَقُومُ رَبََّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيََّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یَوْمَ بیست و یکم:  آیه

 الْحِسَابُ

 (80سوره ابراهیم، آیه)

پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که 

 !شود، بیامرز حساب برپا می

Our Lord, forgive me and my parents and the 

believers the Day the account is established. 

 :آید و  حساب و کتاب به میان می«: ی قُومُ الْحِس ابُ»معانی کلمات آیه

 .شود از گذشته بازخواست می
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 های آیهیامپ

، نشانه تأثیر در آغاز دعاهاى حضرت ابراهیم« رب»تکرار  .0

 .«ر بَِّ اجْع لْنِي»آن دراستجابت دعا و یا یکى از آداب آن است

ى نماز خود و فرزندانتان، از خداوند استمداد کنید  براى اقامه .4

 .«اجْع لْنِير بَِّ »

ر ب َّنا لِيُقِيمُوا »استنماز، محور دعاهاى حضرت ابراهیم .1

 «.ر بَِّ اجْع لْنِي مُقِيم  الص َّالةِ»، «الص َّالةَ

ى  ى دین است اما دعا براى اقامه که رسالت انبیا اقامهبا آن .8

نماى  نماز به جاى آن، نشانه آن است که نماز چهره و سیماى تمام

 «الةِمُقِيم  الص َّ»دین است.

 ى نماز، عِدل و همتاى رهبرى است. حضرت ابراهیم اقامه .5

ى نماز  را بکار برد: یکى درباره« و  مِنْ ذُرَِّی َّتِي» در دو مورد عبارت

و یکى در مورد رهبرى نسل « مُقِیمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی»نسل خود 

لِلنَّاسِ إِماماً  إِنِّی جاعِلُکَ»که خداوند به ابراهیم فرمود:خود هنگامى

گفت: من تو را امام مردم قرار دادم ابراهیم«قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی

 «.پروردگارا ذریّه مرا نیز به این مقام برسان»
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 أَمْرِنَا مِنْ لَنَا وَهَيَِّئْ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنَا رَبََّنَابیست و دوم:  آیه

 رَشَدًا

 (06کهف، آیه سوره)

 کن، عطا رحمتی خودت سوی از را ما! پروردگارااصحاب کهف: 

 !ساز فراهم ما برای نجاتی راه و

Our Lord, grant us from Yourself mercy and 

prepare for us from our affair right guidance. 
 :کمال،. صالح هدایت،(: شرف وزن بر: )رشد معانی کلمات آیه 

 .دهنده نجات: «مرشد» است اخیر معناى آیه از منظور نجات،

 های آیهپیام

 «رَبَّنا...   أَوَى» است مؤثّر حرکت و تالش با همراه دعا .0

 کارى ها،ارزش و ایمان حفظ براى فاسد محیط از هجرت .4

 .«الْكَهْفِ إِلَى الْفِتْي ةُ أَو ى»است جوانمردانه

 الهى امدادهاى دریافت ى زمینه خدا، براى قیام و هجرت .1

 .«فَضَرَبْنا..   الْكَهْفِ إِلَى الْفِتْي ةُ أَو ى»است
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رَبََّنَا آمَنََّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ بیست و سوم:  آیه

 الرََّاحِمِينَ

 (069  آیه ، مومنون سوره)

پروردگارا! ما ایمان آوردیم؛ ما را ببخش و بر ما رحم کن؛ و تو 

 !بهترین رحم کنندگانی

Indeed, there was a party of My servants who 

said, 'Our Lord, we have believed, so forgive us 

and have mercy upon us, and You are the best of 

the merciful. 

 پیام های آیه

ى دریافت رحمت  ى مغفرت و مغفرت، مقدّمه ایمان مقدّمه .0

 .«ارْح مْناآم نََّا فَاغْفِرْ لَنا و  »الهى است

 .«و  أَنْت  خَيْرُ الرََّاحِمِينَ»ها خداست ى مهربانى سرچشمه .4

 .«و  أَنْت  خَيْرُ الرََّاحِمِينَ»از آداب دعا، تجلیل از خداوند است .1
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 فَاغْفِرْ وَعِلْمًا رَحْمَةً شَيْءٍ كُلََّ وَسِعْتَ رَبََّنَاو چهارم: بیست  آیه

 « الْجَحِيمِ عَذَابَ وَقِهِمْ سَبِيلَكَ وَاتََّبَعُوا تَابُوا لِلََّذِینَ

 (1غافر، آیه سوره)

 پس است؛ فراگرفته را چیز همه تو علم و رحمت! پروردگارا

 را آنان و بیامرز، کنند می پیروی را تو راه و کرده توبه که را کسانی

 «!دار نگاه دوزخ عذاب از

Our Lord, You have encompassed all things in 

mercy and knowledge, so forgive those who have 

repented and followed Your way and protect 

them from the punishment of Hellfire. 

 معنی نظر از و تمییز نحوی لحاظ از: «رَحْمَة»: معانی کلمات آیه 

 واژه. فرما مصونشان و محفوظ. دار دورشان به: «قِهِمْ.»است فاعل

 .است( وقی) ماده امر فعل( قِ)

 ی آیههاپیام

 بِحَمْدِ یُسَبِّحُونَ»تحمید، و تسبیح ابتدا: است این دعا آداب .0

 آن «عِلْماً و  ر حْم ةً ءٍ شَيْ كُلََّ و سِعْت »توصیف و تجلیل سپس «رَبِّهِمْ

  ـ«فَاغْفِرْ. »دعا گاه
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 مؤمنان براى ایمان اهل فرشتگانِ. است الزم سنخیّت دعا در .4

 «.آم نُوا لِلََّذِینَ ی سْتَغْفِرُونَ...   یُؤْمِنُونَ»کنند مى دعا

 ایمان اهل خود که است مؤثّر دیگران حقّ در کسانى استغفار .1

 .«آم نُوا لِلََّذِینَ ی سْتَغْفِرُونَ و  بِهِ یُؤْمِنُونَ»باشند

 قرآنى ى شده شناخته و پسندیده ارزش یک دیگران، به دعا .8

 .«آم نُوا لِلََّذِینَ ی سْتَغْفِرُونَ و »است

 باشند عمل و ایمان اهل که فرشتگانند دعاى مشمول کسانى .5

 «.اتََّب عُوا...  آم نُوا»

 و  تابُوا»است الزم عملى پیروى نیست، کافى تنهایى به توبه .0

 .«اتََّب عُوا

 قِهِمْ و  س بِيلَك  اتََّب عُوا و . »خداست راه از پیروى در نجات، راه .1

 «الْج حِيمِ ع ذاب 

 

 وَمَنْ وَعَدْتَهُمْ الََّتِي عَدْنٍ جَنََّاتِ وَأَدْخِلْهُمْ رَبََّنَاو پنجم: بیست  آیه

 الْحَكِيمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ إِنََّكَ  وَذُرَِّیََّاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ آبَائِهِمْ مِنْ صَلَحَ

 (4غافر، آیه  سوره)
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 وعده آنها به که بهشت جاویدان باغهای در را آنها! پروردگارا

 هر فرزندانشان و همسران و پدران از همچنین کن، وارد ای فرموده

 !حکیمی و توانا تو که بودند، صالح که کدام

Our Lord, and admit them to gardens of 

perpetual residence which You have promised 

them and whoever was righteous among their 

fathers, their spouses and their offspring. Indeed, 

it is You who is the Exalted in Might, the Wise. 

 :نحل ،/  رعد ،/  توبه: نگا: )«ع دْنٍ ج نََّاِتِ» معانی کلمات آیه  /، 

 کرد نیک کار. گردید بایسته. شد شایسته: «صَلَحَ/ (. » کهف

 / (.رعد: نگا)

 ی آیههاپیام

  أَدْخِلْهُمْ»دارد الزم صالحیّت شدن، خدا اولیاى دعاى مشمول .1

 « ص لَح  م نْ و ... 

 قِهِمْ»دارد ارزش بهشت به ورود نیست؛ کافى دوزخ از نجات .4

 «ج نََّاتِ أَدْخِلْهُمْ - الْج حِيمِ ع ذاب 

 «أَدْخِلْهُمْ - قِهِمُ. »کماالت دریافت سپس ها، بدى از پاکى اول .1
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 مَنْ وَ...   ج نََّاتِ أَدْخِلْهُمْ»خواهد مى صالحیّت بهشت، به ورود .8

 « صَلَحَ

 ضابطه کنار در ولى ندارد ارزش صالحیّت و لیاقت بدون رابطه .5

 ملحق و است قانون و ضابطه داشتن صالحیّت)دارد افزوده ارزش

 .«آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ.(»است رابطه بستگان به شدن

 است حکیمانه او عطاى ولى دارد اعطا بر قدرت خداوند، .0

 .«الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ»

  أَدْخِلْهُمْ»است الهى نعمت یک بستگان همزیستى و همجوارى .1

 «...  صَلَحَ مَنْ وَ.. 

 .«الْع زِیزُ أَنْت  إِنََّك »خداست مخصوص عزّت .4

 

 اكْشِفْ عَنََّا الْعَذَابَ إِنََّا مُؤْمِنُونَرَبََّنَا آیه بیست و ششم: 

 (04 آیه ، دخان سوره)

 آوریم پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می

Our Lord, remove from us the torment; indeed, 

we are believers. 

 عذاب آخرت. قحطی و خشکسالی «: َالْع ذَاب: »معانی کلمات آیه

ایم و  ما اینک از غفلت بدر آمده«: إِنََّا مُؤْمِنُونَ»گریبانگیر قریش. 
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آوریم، یعنی تصمیم داریم که ایمان  ایم.ما ایمان می ایمان آورده

 .بیاوریم

 پیام های آیه

 بیرون تردید و غفلت از روزى اند، گرفته بازى به را دین که آنان-0

 «. اكْشِفْ ر ب َّنَا...   ی لْع بُونَ»افتاد خواهند التماس به و آمده

 «.الذَِّكْرى لَهُمُ أَنََّى...  ر ب َّنَا»ندارد اثرى عذاب دیدن هنگام به ـ توبه4

 قَدْ و ...   أَلِيمٌ ع ذابٌ هذا»است حجّت اتمام از پس خداوند قهر ـ1

 «...  ر سُولٌ جاء هُمْ

. او رسول هم «الْمُبِينِ الْكِتابِ و » است، روشنگر خدا کتاب هم -8

 .«مُبِينٌ ر سُولٌ»

 

رَبََّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الََّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ بیست و هفتم:  آیه

 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًَّا لِلََّذِینَ آمَنُوا رَبََّنَا إِنََّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

 (06 آیه ، حشر سوره)

ما پیشی گرفتند  پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر

ای نسبت به مؤمنان قرار مده!  بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه

 !پروردگارا، تو مهربان و رحیمی
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Our Lord, forgive us and our brothers who 

preceded us in faith and put not in our hearts 

[any] resentment toward those who have 

believed. Our Lord, indeed You are Kind and 

Merciful." 
 

 :مراد تابعین و همه مؤمنانی ...«: الَّذِینَ جَآءُوا »معانی کلمات آیه

آیند و آئین اسالم را  ه تا دامنه قیامت به دنیا میاست ک

 .توزی و دشمنانگی کینه. کینه«: غِالًّ»پذیرند.  می

 

 های آیهپیام

مکتب کامل مکتبى است که براى پیروان آینده خود نیز طرح  .0

 .«و  الََّذِینَ جاؤُ مِنْ ب عْدِهِمْ»کمال و رشد داشته باشد

هاى خود استغفار  از لغزشبراى جلوگیرى از سوء تفاهم، ابتدا  .4

 .«اغْفِرْ لَنا و  لِإِخْوانِنَا»هاى دیگرانکنیم و سپس لغزش

مؤمن، مصونیت از گناه ندارد، ولى هرگاه گناهى مرتکب شد،  .1

 .«اغْفِرْ لَنا و  لِإِخْوانِنَا»کند بالفاصله استغفار مى
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و  الََّذِینَ جاؤُ »دعاى خیر براى گذشتگان، وظیفه آیندگان است .8

 «. ب عْدِهِمْ ی قُولُونَ ر ب َّنَا اغْفِرْ ... الََّذِینَ س ب قُونا بِالْإِیمانِ مِنْ

کنند  تمام مسلمانان باهم برادرند و براى یکدیگر دعا مى .5

 .«اغْفِرْ لَنا و  لِإِخْوانِنَا الََّذِینَ س ب قُونا بِالْإِیمانِ»

 .«س ب قُونا بِالْإِیمانِ»سابقه در ایمان، یک ارزش است .0

لِإِخْوانِنَا الََّذِینَ س ب قُونا »رى واقعى، در پرتو ایمان استبراد .1

 .«بِالْإِیمانِ

در اخوت و برادرى دینى، زمان و مکان و نژاد مطرح نیست  .4

 .«لِإِخْوانِنَا الََّذِینَ س ب قُونا بِالْإِیمانِ»

ر ب َّنَا اغْفِرْ ... لِإِخْوانِنَا »ها را از دل دور کنیم با دعاى خیر، کینه .9

 «.ال تَجْع لْ فِي قُلُوبِنا غِلًَّا لِلََّذِینَ آم نُوا ...

ال تَجْع لْ فِي قُلُوبِنا غِلًَّا لِلََّذِینَ »مؤمن، بدخواه دیگران نیست .06

 .«آم نُوا

ر ب َّنَا ... ال »شود خودسازى بدون استمداد از خداوند نمى .11

 «.تَجْع لْ فِي قُلُوبِنا غِلًَّا
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. ریشه بسیارى از ها رفت در اصالحات باید به سراغ ریشه .04

ال »کن شود گناهان، کینه و حسادت ودشمنى است که باید ریشه

 .«تَجْع لْ فِي قُلُوبِنا غِلًَّا

رأفت و رحمت خداوند، از آداب و  ،توجه به ربوبیت .01

  «.ر ب َّنَا اغْفِرْ ... إِنََّك  ر ؤُفٌ ر حِيمٌ»پشتوانه اجابت دعاهاست.

 

تَوَكََّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ رَبََّنَا عَلَيْكَ بیست و هشتم:  آیه

 الْمَصِيرُ

 (8 آیه ،ممتحنه سوره)

پروردگارا! ما بر تو توکّل کردیم و به سوی تو بازگشتیم، و همه 

 !فرجامها بسوی تو است

Our Lord, upon You we have relied, and to 

You we have returned, and to You is the 

destination. 
 

 :با توبه کردن و کارهای نیکو انجام «: أَنَبْنَا»معانی کلمات آیه

 گردیم  دادن برمی
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 های آیهپیام

گیرى و قاطعیّت در برابر کفر و شرک، به توکّل، نیایش  جبهه .0

 «.إِنََّا بُرَآؤُا ... ع لَيْك  تَو كََّلْنا»و توجّه به معاد نیاز دارد

بلکه در کنار اعالم گیرى و انفعال نیست،  معناى توکّل گوشه .4

گیرى شدید نسبت به مشرکان، توکّل معنا  برائت صریح و موضع

 «.تَو كََّلْنا... إِنََّا بُرَآؤُا ... كَفَرْنا»دارد

هم با هاست. چون اعالم برائت آن توکّل داروى رفع نگرانى .1

قاطعیّت و صراحت ممکن است آثار سویى را در پى داشته باشد، 

 «.... ع لَيْك  تَو كََّلْنا  إِنََّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ»توکّل الزم است.

دهید،  گویید و تصمیمى از خود نشان مى هر کجا سخنى مى .8

، ب دا ب يْنَنا و   إِنََّا بُرَآؤُا ... كَفَرْنا بِكُمْ»نفس خود را با یاد خدا مهار کنید

 «.ا، و  إِلَيْك  الْم صِيرُ... ر ب َّنا ع لَيْك  تَو كََّلْنا، و  إِلَيْك  أَنَبْن  ب يْنَكُمُ

ع لَيْك  تَو كََّلْنا و  »توکّل و انابه باید تنها به درگاه خدا باشد .5

« اَنَبْنأ»و « تَو كََّلْنا»مقدّم بر « إِلَیْکَ»و « عَلَیْکَ«  کلمه«)إِلَيْك  أَنَبْنا

 .نشانه انحصار است
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إِلَيْك  أَنَبْنا و  »مسیر تمام هستى و مسیر ما به سوى اوست .0

 .«لَيْك  الْم صِيرُإِ

 

رَبََّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلََّذِینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبََّنَا  بیست و نهم:  آیه

 الْحَكِيمُ الْعَزِیزُ أَنْتَ إِنََّكَ

 (5 ، آیهممتحنه سوره)

پروردگارا! ما را مایه گمراهی کافران قرار مده، و ما را ببخش، 

 !عزیز و حکیمی ای پروردگار ما که تو

Our Lord, make us not [objects of] torment for 

the disbelievers and forgive us, our Lord. Indeed, 

it is You who is the Exalted in Might, the Wise. 
 

 :مفتون و گرفتار. وسیله آزمون )نگا: «: فِتْنَةً»معانی کلمات آیه

تکرار این واژه برای مبالغه «: نَار ب َّ»یونس / ، اسراء / ، حج / (. 

تواند ملحق به ماقبل و یا به مابعد  در تضرع و زاری است. می

 .شود
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 پیام های آیه

است. معمولًا دعاهاى قرآن با « یا رَبِّ»  از آداب دعا، خطاب .0

 .شود آغاز مى «رَبَّنا»  کلمه

مسلمانان در تمام موارد حتى در قراردادهاى اقتصادى، نظامى  .4

اى عمل کنند که مورد سوء استفاده کفّار  فرهنگى نباید به شیوهو 

ال »قرار گیرند و راه فشار و سلطه کفّار را به روى خود بُگشایند

 .«تَجْع لْنا فِتْنَةً لِلََّذِینَ كَفَرُوا

دین و سیاست در کنار هم هستند، برائت از کفّار، در کنار  .1

و دعاى دیگر رنگ طلب مغفرت از خدا. یک دعا رنگ سیاسى دارد 

 «.ر ب َّنا ال تَجْع لْنا ... و  اغْفِرْ لَنا»معنوى. 

ر ب َّنا »به درگاه کسى رو کنیم که هم توانمند است و هم حکیم .8

 «. ... إِنََّك  أَنْت  الْع زِیزُ الْح كِيمُ

ال تَجْع لْنا فِتْنَةً ... »ابزار دست کفّار قرار نگرفتن، رمز عزّت است .5

 .«أَنْت  الْع زِیزُ

رفتار بسیارى از قدرتمندان حکیمانه نیست، ولى خداوند هم  .0

 .« أَنْت  الْع زِیزُ الْح كِيمُ»ناپذیر است و هم حکیم قدرتمند شکست
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 شَيْءٍ كُلَِّ عَلَى إِنََّكَ  لَنَا وَاغْفِرْ نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ رَبََّنَا...آیه سیم: 

 قَدِیرٌ

 (4تحریم، آیه سوره) 

 چیز هر بر تو که ببخش را ما و کن کامل را ما نور! پروردگارا

 !توانائی

Our Lord, perfect for us our light and forgive 

us. Indeed, You are over all things competent. 
 :از یا نور تکمیل درخواست: «نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ» معانی کلمات آیه 

 منافقان نور که است وقتی تقاضا این و است، مؤمنان همه سوی

 تا که خواهند می متعال خدای از مؤمنان. گردد می خاموش

 مؤمنان، از برخی نور که این یا. بماند نورشان بهشت به رسیدن

 تابندگی و پرتو نورشان که نمایند می درخواست و بوده ضعیف

 .باشد داشته بیشتری

 های آیهپیام

 تکمیل فکر به روز آن در مؤمنان. هست تکامل نیز قیامت در .0

 .«نُور نا لَنا أَتْمِمْ ر ب َّنا»هستند خود نور
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 و «لَنا اغْفِرْ و »ها بدى کاهش و ریزش فکر در واقعى مؤمنان .4

 .«نُور نا لَنا أَتْمِمْ»هستند ها خوبى جهش و رویش

 از برخاسته«لَنا اغْفِرْ و  نُور نا لَنا أَتْمِمْ»دعا استجابت به امید .1

 .«قَدِیرٌ ءٍ شَيْ كُلَِّ  ع لى إِنََّك »اوست مطلقه قدرت
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