
یمبسم اهلل الرحمن الرح



:سرآغاز بحثنکته ای در 



:هشدار مهم قرآن کریم



ِتِيدٌعَیَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِل َا لَدَیْهِ رَقِيبٌ مَا 
18/ق



ای ریشه یابی مضامين بلند دع

عرفه در قرآن کریم

:موضوع جلسه



یادآوری



مند آن این دعا به دلیل مضامین آسمانی و بسیار بلند و ارزش
ادر یقینا از یک منبع نورانی و معصومانه و فوق بشری ص

.شده است
ی را به مگر ممکن است فرد غیرمعصوم بتواند چنین محتوای

آورد؟؟؟زبان 
که محتوای این دعا به قدری با عظمت و مطابق اصول است

و نظیر آن را از سند بی نیاز و احتیاجی به آن ندارد
.نمی توانند بیان نمایندائمه معصومینوپیامبرانجز

.۲۹ق، ص۱۳۷۸جعفری، نیایش امام حسین در عرفات، 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86


:حضرت آیت اهلل جوادی آملی

دورصبهاطمیناندارد،موضوعیتآنچهروایات،اسنادبررسیدر
تاصالووثاقتراهازگاهیاطمینانایناست؛معصومامامازآن
ومحتوابلندیراهازگاهیمی آید،دستبهراویصداقت  و

.لمتصومنفصلقرائنوشواهدراهازنیزگاهیومتناتقان  

.18۴، ص«نيم نگاهی به شرح فرازهایی از دعای عرفه»حسينی، 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%82%D9%87


محور اصلی دعای شریف عرفه۴



:محور اول

و تجدید عهد و پيمان با الهیصفات و بيانخداشناخت

توجه پروردگار و شناخت پيامبران و تحکيم ارتباط با آنها و

.آخرتبه



:محور دوم

نعمت های بيکران الهی بر انسان و حمد ویادآوری 
.سپاس خداوند بر آن ها



:محور سوم

ست و درخواتوبهتضرع به درگاه خداوند و اقرار به گناهان و

.عفو و روی آوردن به صفات پسندیده و اعمال خير



:محور چهارم

بر محمد وصلواتحوایج که با درود ودرخواست 
.  آل محمد شروع می شود

و تقاضای بخشش و نور هدایت و رحمت سپس 
...و وسعت روزی و پاداش اخروی وبرکت



:نمونه ها



...الصَ نائِعَبِحِکْمَِتِهِ اَتْقَنَ 
.نیستساخته هیچ سازنده اى او ساخته همانند 

:آیات
نمل/88-اللَ هِ الَ ذِی أَتْقَنَ کُلَ  شَیْءٍ صنع 

 مِنْ تَفَاوُتٍ الرَ حْمَنِ فِی خَلْقِ تَرَى مَا 
 
لْ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَۖ

ملک/3-مِنْ فُطُورٍتَرَى 



.او شنونده دعاهاستهُوَ لِلدَ عَواتِ سامِعٌ 

:آیات
39/ابراهيم-الدُ عَاءِإِنَ  رَبِ ی لَسَمِيعُ ۖ  الْحَمْدُ لِلَ هِ الَ ذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 

186/بقره-دَعانِأُجيبُ دَعوَةَ الد اعِ إِذا 

-اخِرِینَدَإِنَ  الَ ذِینَ یَسِْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَ مَ ۖ  رَبُ کُمُ ادْعُونِی أَسِْتَجِبْ لَکُمْ وَقَالَ 
60/غافر



بالهاو دورکننده وَلِلْکُرُباتِ دافِعٌ

:آیات
 وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللَ هُ بِضُرٍ  فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَ ا هُوَ 
 
107/یونس-لِفَضْلِهِوَإِنْ یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ  ۖ

6۴/انعام-قُلِ اللَ هُ یُنَجِ يکُمْ مِنْهَا وَمِنْ کُلِ  کَرْبٍ ثُمَ  أَنِْتُمْ تُشْرِکُونَ



.باالبرنده درجات استو وَلِلدَ رَجاتِ رافِعٌ

:آیات
مجادله/11-الل َهُ ال َذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَال َذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍیرْفَعِ 

15/غافر-رَفِيعُ الد َرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

165/انعام-آتَاکُمْبَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَکُمْ فِی مَا رَفَعَ 



.زِدْتَنىشَکَرْتُکَ اِنْ 
.بیفزایىاگر به شکرت برخیزم بر نعمتم و 

:آیات

-شَدِیدٌلَلَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَن َکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِن َ عَذَابِی 
7/ابراهيم



وَهِىَ یا رَبِ  اَکْثَرُ...عَدَداًیا اِلهى اُحْصى نعَمِکَ أَىفَ
.الْعآد وُنَمِنْ اَنْ یُحْصِيَهَا 

درحالى که کنم کدامیک از نعمت هایت را به شماره آورم و یاد خدایا 
.برشمارندپروردگارا، بیش از آن است که شماره گران 

:آیات

کَف َارٌلُومٌ مِنْ کُل ِ مَا سَأَلِْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُد ُوا نِعْمَتَ الل َهِ لَا تُحْصُوهَا إِن َ الْإِنْسَانَ لَظَآتَاکُمْ و

3۴/ابراهيم



جَبْرَئيلَ وَرَبَ َویَعْقُوبَوَاِسْحقَ وَاِسْماعيلَاِْبراهيمَآبائىوَاِلـهَاِلـهىیا
الِتَ وریهِلَوَُمنْزِالْمُنِْتَجَبينَ الِهِ وَ النَ بِي ينَخاتِمِ ُمَحمَ دٍوَرَب  وَاِسْرافيلَوَميکائيلَ 
.يمِالْحَکوَالْقُرآنِوَیسَ وَطـهکـهيَ عَ صَ وَمُنَزِ لَوَالْفُرْقانِوَالزَ بُورِوَاالِنْجيلِ

:آیه
163/نساء-وَیَعْقُوبَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 



الْعُبُود یَِّه  دَ بَعْوَجاع لَهُ الْجُب ِّم نَوَمُخْر جَهُ الْقَفْر  الْبَلَد ف ىل یُوسُفَالرَِّکْب مُقَی ِّضَ یا

کاش فَیاکَظیم  فَهُوَ الْحُزْن  م نَ عَیْناهُ ابْیَضَِّتْ اَن  بَعْدَ یَعْقُوبَعَلىرادَِّهُیامَل کاً

وَفَنآء  ن ِّه  س  ک بَر  بَعْدَ ابْن ه  ذَبْح  عَنْ ا بْرهیمَ یَدَىْ وَمُمْس کَ اَیُِّوبَ عَنْ وَالْبَلْوىالضُِّر ِّ 

خْرَجَ اَمَنْیاوَحیداً فَرْداً یَدَعْهُ وَلَمْ یَحْیىلَهُ فَوَهَبَ ل زَکَر یِّااسْتَجابَمَن یاعُمُر ه 

ف رْعَوْنَوَجَعَلَفَاَنْجاهُمْ ا سْرآئیلَ ل بَنىَِّالْبَحْرَ فَلَقَمَنْیاالْحُوت بَطْن م نْ یُونُسَ 

رَحْمَت ه یَدَىْبَیْنَمُبَش ِّراتٍالر ِّیاحَاَرْسَلَمَنْیاالْمُغْرَقینَم نَوَجُنُودَهُ



عَمِلْتُعَلَىَ  بِما قَدْ شاهِدَهٌ وَجَوارِحى کُلُ ها 
.گواهندهمه اعضایم بر آنچه عمل کردم بر من 

:آیات

 وَهُوَ خَلَقَکُمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا الل َهُ ال َذِی أَنْطَقَ کُل َ شَیْءٍ
فصلت/21-تُرْجَعُونَأَو َلَ مَر َةٍ وَإِلَيْهِ 

نور/2۴-یَعْمَلُونَیَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَِتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا 



اَوْسِعْ عَلَىَ  مِنْاَللَ هُمَ  ... الر احِمينَ تَبْسُطُهُ یا اَرْحَمَ و رِزْقٍ 
.الْحَاللِرِزْقِکَ 

خدوندا روزی.مهربانانو رزقى که می گسترى، اى مهربان ترین 
.حالل مرا توسعه بده



:آیات
32/نساء-فَضْلِهِوَاسْأَلُوا الل َهَ مِنْ 

26/عدر-مَِتَاعٌةِ إِل َا رَالل َهُ یَبْسُطُ الر ِزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الد ُنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الد ُنْيَا فِی الْآخِ

58/داریات-الْمَِتِينُإِن َ الل َهَ هُوَ الر َز َاقُ ذُو الْقُو َةِ 

71/نحل-الر ِزْقِوَالل َهُ فَض َلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی 

27/وریش-بَصِيرٌيرٌبَسَطَ الل َهُ الر ِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَلَکِنْ یُنَز ِلُ بِقَدَرٍ مَا یَشَاءُ إِن َهُ بِعِبَادِهِ خَبِوَلَوْ 



سه سوره ای که خواندن آن در 

ه روایات برای افزایش روزی توصي

.شده است



سوره واقعه
(112ص-6ج-وسایل الشيعه)

سوره ليل
(۴۴۴ص-مصباح کفعمی)

سوره ذاریات
(377ص-اعالم الدین دیلمی)




