
 !!ایي دعاُا را در ضة قذر فزاهْش ًکٌین

 

ُوَ افزاد تَ ًحْی در تالش ُستٌذ تا تَ آرسُّا ّ خْاستَ ُا ّ اُذافی کَ در سز دارًذ دست پیذا کٌٌذ ،تزخی تَ اُذاف 

خْد دست پیذا هی کٌٌذ ّ تزخی دیگز در حسزت رسیذى تَ آًِا عوزخْد را سپزی ّ در ًِایت تا کْلَ تاری اس ضکست 

 .دًیای خاکی را تزک هی کٌٌذ ایي

 

اٍب ع٘اه ٍَٖی کٔ دسایْجب ٍطشح ٍی ؽ٘د ایِ اعذ کٔ ثشای سعیذُ ثٔ إذاف،چٔ 

ػ٘اٍو ٗ ؽشائطی سا ثبیذ ٍٖیب کْیٌ رب دس عبیٔ عبس آّٖب ثز٘اّیٌ عشػذ خ٘د سا ثشای 

 .سعیذُ ثٔ ٍ٘فقیذ ثیؾزش کْیٌ

اثؼبد ٍخزيف صّذگی ثیبُ ؽذٓ اعذ دس آیبد ٗ سٗایبد ػ٘اٍو ٍزؼذدی ثشای ٍ٘فقیذ دس 

کٔ دس ٍیبُ ایِ ػ٘اٍو دػب اص إَیذ ثٔ عضایی ثشخ٘سداس ث٘دٓ ٗ ٍی ر٘اُ ثب ٍذیشیذ 

 .صذیخ آُ رذ٘الد ثضسگی سا دس صّذگی فشدی ٗ اجزَبػی خ٘د ثٔ ٗج٘د ثیبٗسیٌ

 تْجَ تَ اتعاد هختلف دعا

سدٓ ٍی ؽ٘د،ع٘ء ٍذیشیزی اعذ کٔ دس آُ دیذٓ ٍی ؽ٘د اص ایِ ٍزبعفبّٔ یکی اص اثؼبد ٌٍٖ دػب کٔ اغيت ثٔ دعذ فشاٍ٘ؽی عپ

جٖذ کٔ رْٖب ثٔ یک ثؼذ اص آُ پشداخزٔ ٍی ؽ٘د ٗ اثؼبد دیگش آُ ٍغف٘ه ٗاقغ ٍی ؽ٘د کٔ ایِ ٍغبىٔ سا ٍی ر٘اُ ثٔ 

ثٔ ایِ ٗض٘ح،ٍخص٘صب دس اٍبکِ ٍقذعٔ ٍؾبٕذٓ کشد کٔ ثغیبسی اص افشاد ثشای دعذ پیذا کشدُ ثٔ دبجذ ٕبی ٍبدی خ٘د 

ٍکبُ ٕبی ٍقذط عفش ٍی کْْذ ٗ ٍذیشیذ دػب دس اثؼبد ٍؼْ٘ی صّذگی دس جبٍؼٔ ثغیبس کٌ سّگ ٗ یب گبٕی سّگ ٗ ث٘ی خ٘د 

 .سا کبٍال اص دعذ دادٓ اعذ

ایِ دس دبىی اعذ کٔ دس فشْٕگ قشآُ ٗ سٗایبد اعالٍی ر٘جٔ ثٔ رَبً اثؼبد دػب ٍ٘سد ربکیذ قشاس گشفزٔ اعذ،ثذیِ ٍؼْب کٔ 

اً دػب رْٖب ثٔ ثؼذ ٍبدی آُ اکزفب ّکْیٌ ٗ پیشاٍُ٘ ٍغبئو اخشٗی ٗ ٍغبئو ٍؼْ٘ی ّیض دعذ ثٔ دػب ثشداسیٌ ٗ ایِ َٕبُ دس ْٕگ

 : عجک صّذگی قشآّی اعذ کٔ خذاّٗذ ٍزؼبه اص آُ دس صّذگی ٍۆٍْیِ یبد ٍی کْذ

شَی » فِوی ااخِو َٗی َْیخًة  غَی ّْنیَیب دَی َیب فِوی اىذُّد َیب آرِْو ثَّْم هُه سَی ِ یَیقُ٘ه ٍَّم ْْنٌُٖه  ٍِو اةَی اىَّْمبسِو ِٗو زَی َیب ػَی قِْو َٗی َْیخًة  غَی گ٘یْذ پشٗسدگبسا دس ایِ  ٗ ثشخٚ اص آّبُ ٍٚ: حِو دَی

 [201:ثقشٓ]«ّگٔ داس[ دٗس]ّینٚ ػطب مِ ٗ ٍب سا اص ػزاة آرؼ [ ّیض]دّیب ثٔ ٍب ّینٚ ٗ دس آخشد 

دس دیِ عبىٌ ثَبّذ ثبیذ ّیبصٙ ثذُٗ ٍبه سا ثخ٘إذ ٗ آعبیؼ ده اص دغذ سا ثخ٘إذ ٗ ٕش مٔ ثخ٘إذ  ٕش مغٚ مٔ غْب ٗ ثٚ

پیؼ خذاٙ ٍزؼبه رضشع مْذ ٗ اص اٗ ثخ٘إذ مٔ ػقيؼ سا مبٍو مْذ، اگش ػقو اّغبُ مبٍو ؽذ ایِ عٔ خ٘اعزٔ ٌٍٖ اّغبُ 

 ؽ٘د  دبصو ٍٚ

ٗ دس ٍقبثو اص افشادی کٔ رْٖب ثٔ یک ثؼذ اص دػب ّگبٓ ٍی کْْذ ٍزٍذ ؽذٓ اعذ،چشا کٔ ثب ایِ ع٘ء ٍذیشیذ خ٘د سا اص ثخؾی 

 :ّؼَذ ٕبی ٌٍٖ ٗ اعبعی ٍذشًٗ ٍی کْْذ اص

الَی ٍق  ....» ِْن خَی ٍِو حِو  شَی ُه فِوی ااخِو ب ىَٔی ٍَی َٗی ّْنیَیب  َیب فِوی اىذُّد َیب آرِْو ثَّْم هُه سَی ِ یَیقُ٘ه ٍَی َِی اىَّْمبطِو  َِو گ٘یذ پشٗسدگبسا ثٔ ٍب  ٗ اص ٍشدً مغٚ اعذ مٔ ٍٚ: فَی

 [200:ثقشٓ]«دس َٕیِ دّیب ػطب مِ ٗ دبه آّنٔ ثشاٙ اٗ دس آخشد ّصیجٚ ّیغذ 

ثب ر٘جٔ ثٔ إَیذ ؽت ٕبی قذس ٗ ّقؼ ایِ ؽت ٕبی ثی ّظیش دس صّذگی اّغبُ ٗ عشّ٘ؽزی کٔ دس ایِ ؽت ٕب ثشای افشاد 

سقٌ ٍی خ٘سد،اّغبُ ٕبیی ٍی ر٘اّْذ اص ایِ ؽت ٕب ّٖبیذ اعزفبدٓ سا داؽزٔ ثبؽْذ کٔ یک ٍذیشیذ صذیخ ٗ جبٍغ ثش ٍغئئ 



د ٍبدی ٗ اقزصبدی صّذگی اخزصبؿ ّذْٕذ ٗ دس کْبس ایِ ثخؼ اص ادػیٔ ثشای دػب داؽزٔ ثبؽْذ ٗ دػبٕبی خ٘د سا رْٖب ثٔ ثغ

ّیض دػب کْْذ کٔ دس ایِ ٍقبىٔ ثٔ ثخؾی اص ادػیٔ عشّ٘ؽذ عبص کٔ ٍی ر٘اّذ رَبً اثؼبد صّذگی ٍب سا رذذ  إذاف ٍزؼبىی رش 

 :ربثیش قشاس دٕذ اؽبسٓ ٍی کْیٌ

 دعا تزای ًسل صالح 

اُ ٗیژٓ خذاّٗذ دسخ٘اعذ یک ّغو صبىخ ٗ پبک ث٘دٓ اعذ رب ٍغیش دق ٗ دقیقذ سا ادأٍ اص جَئ ٍَٖزشیِ ادػیٔ ثْذگ

 :ثذْٕذ

َِی  ِو  زَّمقِوی َُه يْنَْیب ىِويْن ؼَی اجْن َٗی ٍِق  یُه حَی  َیػْن َیب قُهشَّم یَّمبرِْو رُهسِّر َٗی َْیب  اجِو َٗی ِْن  َیصْن ٍِو َیب  َیب َٕیتْن ىَْی ثَّْم َُی سَی ىُ٘ه َِی یَیقُ٘ه ی اىَّمزِو بَٗی ًٍة ب ا اص گ٘یْذ پشٗسدگبسا ثٔ ً اّذ مٔ ٍٚ ٗ مغبّٚ: ٍَی

 )فشقبُ 74)ثبؽذ ٗ ٍب سا پیؾ٘اٙ پشٕیضگبساُ گشداُ [ ٍب]َٕغشاُ ٗ فشصّذاَّبُ آُ دٓ مٔ ٍبیٔ سٗؽْٚ چؾَبُ 

اص إَیذ ایِ دػبی ؽشیف َٕیِ ثظ کٔ اٍبً عجبد ػيیٔ اىغالً یکی اص ٍْبجبد ٕبی خ٘د ثب خذاّٗذ دس صذیفٔ عجبدیٔ سا ثٔ 

صذیخ دػب ٗ ر٘جٔ ثٔ َٕٔ اثؼبد ٍبدی ٗ ٍؼْ٘ی فشصّذاُ سا دس ایِ دػبی دػب ثشای فشصّذاّؼ اخزصبؿ دادٓ اعذ ٗ سٗػ 

 :ؽشیف ثٔ ٍب آٍ٘خزٔ اعذ

ٌْن » ِٖو ی ثِو زَیبػِو ٍْن ٌْن ىِوی ٗ ثِو ِو ِٖو دِو الَی َٗی ثِو ِوصْن ىْنذِوی  ُٗه يَییَّم ثِوجَیقَیبءِو  َِّم ػَی ٍُه َٗی  ٌَّم  ُه ، . اىيَّٖم ٌْن ِٕو بسِو ََی ػْن
دْن ىِوی فِوی  َی ذُه ٍْن ِٖوی ا  ِوىَی

ةِّر  َٗی سَی  ، ٌْن ِٖو بىِو ٌْن  َٗی صِودْن ىِوی فِوی آجَی ُه یَیبَّٖی َٗی  َیدْن ٌْن  ُه اَّٖی خَّم ىِوی  َیثْنذَی َٗی  َیصِو  ، ٌْن ُه یفَٖی ؼِو ِّ٘ر ىِوی ضَی َٗی قَی  ، ٌْن ُٕه یشَی غِو ىِوی صَی

سِو  دْن
َٗی  َی  ، ٌْن ِٕو شِو ٍْن

ِْن  َی ٍِو ِٔو  ِْویذُه ثِو ب ػُه ٍَی َٗی فِوی مُهوِّر  ٌْن  ِٖو اسِودِو َ٘ی َٗی فِوی جَی ٌْن  ِٖو ّْنفُهغِو
ٌْن فِوی  َی ِٖو بفِو َٗی ػَی  ، ٌْن ُه قَٖی الَی سْن َٗی  َیخْن

ٌْن  ُه اقَٖی صَی يَٚی یَیذِوی  َیسْن َٗی ػَی ىِویَیبئِولَی َٗی . ىِوی  ْٗن َی َٗی ِلِو  ، َِی ىَیلَی ی یؼِو طِو ٍُه َِی  ی ؼِو ٍِو ب اءَی عَی شَی اساًة  َیرْنقِویَیبءَی ثُهصَی ٌْن  َیثْنشَی يْنُٖه ؼَی اجْن

َِی  ی ٍِو ، آ َِی ی ضِو جْنغِو ٍُه َٗی  َِی  ی بِّوذِو ؼَی ٍُه ائِولَی  ذَی یغِو  َیػْن َِو َٗی ىِوجَی  ، َِی ی ذِو َْیبصِو ٍُه َِی  جِّری ذِو  ٍُه

آ خذاًّذ،تز هي احساى كي ّ فزسًذاًن را تزاین تاقٔ گذار ّ ضایستگیطاى تخص ّ هزا 

آ خذاًّذ،تزآ هي،عوزضاى دراس ًوآ ّ تز .هٌذ گزداى اس ایطاى تِزٍ

تٌطاى ّ دیٌطاى ّ .ًاتْاًطاى تْاًا گزداى.خزدسالطاى را پزّرش دٍ.تیفشآ سًذگاًیطاى

در جاًطاى ّ جسوطاى ّ در ُز كار اسكارُایطاى كَ رّٓ در .اخالقطاى تَ سالهت دار

 .رآ هي ّ تز دست هي پیْستَ گزداىهي دارد،عافیت تخص ّ ّظیفَ رّسٓ ایطاى،ب

ٗ چْبُ مِ مٔ فشٍبّٖبٙ ر٘ سا ثْی٘ؽْذ ٗ اطبػذ .اٙ خذاّٗذ،فشصّذاُ ٍشا َٕٔ ّینبُ ٗ پشٕیضگبساُ ٗ ثیْبیبُ قشاس دٓ 

 «.آٍیِ.ر٘صاُ ثبؽْذ ٗ ّینخ٘إبُ ٗ ثب دؽَْبُ ر٘ دؽَْبُ ٗ میْٔ مْْذ،یبساُ ر٘ سا ٍذجبُ

 دعا تزای سزاًجام ًیک 

إبیی کٔ ثغیبس ٍؾٖ٘س اعذ ٗ ثش عش صثبُ ٕبعذ،دػب ثشای ػبقجذ ثٔ خیشی اعذ،اٍب ٍؼَ٘ال ایِ دػب ثیؾزش اص جَئ دع

ٍی ... ّبظش ثٔ جْجٔ اقزصبدی ث٘دٓ ٗ ثشخی ػبقجذ ثٔ خیشی سا دس داؽزِ یک خبّٔ گشاُ قیَذ ٗ یک ارٍ٘جیو ؽیک ٗ 

سز اًجام ًیک در دیي  ّیک جْجٔ ٍَٖزشی ّیض داؽزٔ ٗ آُداّْذ،اٍب دس کْبس َٕٔ ایِ ٍصبدیق ػبقجذ ثٔ خیشی ٗ عش اّجبً 

داری ّ تٌذگی خذاًّذ هتعال است،چزا کَ تسیاری اس افزاد تا داضتي سال ُا عثادت،سز اًجام ًیکی در تٌذگی خذاًّذ کسة 

 .ًکزدٍ ّ عاقثت تا تٌذگی ضیطاى دار فاًی را ّداع گفتٌذ

ٍزؼبه دس آیبد ٍزؼذدی اص قشآُ ٍجیذ افشاد سا ثٔ ٍطبىؼٔ ٗ دقذ دس عش  إَیذ ایِ دػب اص آّجب سٗؽِ ٍی ؽ٘د کٔ خذاّٗذ

اّجبً گشٗٓ ٕبی ٍخزيف دػ٘د کشدٓ اعذ رب ثب ثشسعی اد٘اه آّٖب ثٔ ػ٘اٍو دخیو دس عش اّجبً ّیک ٗ یب ؽش آّٖب آگبٕی پیذا 

 .کْْذ

دس اثؼبد ٍبدی ٗ ٍؼْ٘ی دس دػبی ثیغذ ٗ  ٗ ثٔ جٖذ إَیذ ایِ دػب اٍبً عجبد ػيیٔ اىغالً پیشاٍُ٘ ػبفیذ ٗ عالٍزی کبٍو

 :اص صذیفٔ عجبدیٔ ٍی فشٍبیذ عً٘ 



ثش رِ ٍِ ثپ٘ػ ٗ ٍشا دس ػبفیذ خ٘د فشٗپ٘ؽبُ ٗ دس  ثبس خذایب،دسٗد ثفشعذ ثش ٍذَذ ٗ خبّذاُ اٗ ٗ جبٍٔ ػبفیذ خ٘یؼ»

فیذ خ٘د ثٔ ٍِ ثخؼ ٗ ػبفیذ ّیبص فشٍبٙ ٗ ػب دصبس ػبفیذ خ٘دجبٙ دٓ ٗ ثٔ ػبفیذ خ٘د گشاٍٚ داس ٗ ثٔ ػبفیذ خ٘د ثٚ

خ٘د دس دّیب ٗ  خ٘د ثٔ ٍِ اسصاّٚ داس ٗ ػبفیذ خ٘د ثشاٙ ٍِ ثگغزشاُ ٗ ػبفیذ خ٘د دس خ٘س ٍِ گشداُ ٗ ٍیبُ ٍِ ٗ ػبفیذ

 «.آخشد جذایٚ ٍیفنِ

اٙ .ٍْذ گشداُ اٙ خذاّٗذ،ثش ٍِ ادغبُ مِ ٗ فشصّذاٌّ سا ثشایٌ ثبقٚ گزاس ٗ ؽبیغزگیؾبُ ثخؼ ٗ ٍشا اص ایؾبُ ثٖشٓ

رْؾبُ ٗ .ّبر٘اّؾبُ ر٘اّب گشداُ.خشدعبىؾبُ سا پشٗسػ دٓ.ثیفضاٙ خذاّٗذ،ثشاٙ ٍِ،ػَشؽبُ دساص َّبٙ ٗ ثش صّذگبّیؾبُ

دس جبّؾبُ ٗ جغَؾبُ ٗ دس ٕش مبس اصمبسٕبیؾبُ مٔ سٗٙ دس ٍِ داسد،ػبفیذ ثخؼ ٗ .دیْؾبُ ٗ اخالقؾبُ ثٔ عالٍذ داس

 .ٓ گشداُٗظیفٔ سٗصٙ ایؾبُ،ثشاٙ ٍِ ٗ ثش دعذ ٍِ پی٘عذ

 دعا تزای عقل کاهل

ِٔو ثأُ یَینَوَی ػقئ، فَِ ! یب ٕؾبً  ِِو فَیيْنیَیزضشعْن اىٚ هللاِو فی ٍغأىز ْٚ ثال ٍبهٍق ٗ سادخَی اىقيتِو ٍِ اىذغذِو ٗاىغالٍخَی فی اىذی ِ  سادَی اىغِو ٍَی
ٌْن یَیقْغْن ثَب ینفیٔ ىٌ یذسك اىغْٚ   ِ ى ٍَی غَی ثَب ینفیٔ اِوعزغْٚ ٗ ِ قَْی ٍَی غَی ثَب یَینفیٔ ٗ  قوَی قَْی  .ثذاًة ػَی

ّیبصٙ ثذُٗ ٍبه سا ثخ٘إذ ٗ آعبیؼ ده اص دغذ سا ثخ٘إذ ٗ ٕش مٔ ثخ٘إذ دس دیِ عبىٌ ثَبّذ ثبیذ  ٕش مغٚ مٔ غْب ٗ ثٚ

پیؼ خذاٙ ٍزؼبه رضشع مْذ ٗ اص اٗ ثخ٘إذ مٔ ػقيؼ سا مبٍو مْذ، اگش ػقو اّغبُ مبٍو ؽذ ایِ عٔ خ٘اعزٔ ٌٍٖ اّغبُ 

 )388صفذٔ :رذف اىؼق٘ه. )ؽ٘د دبصو ٍٚ

خالصٔ کالً آّکٔ ایِ ٕب ثخؾی اص ٍَٖزشیِ دػبٕبیی ث٘د کٔ ٍی ر٘اّذ صّذگی ٍب دعزخ٘ػ رذ٘ه کْذ ٗ ؽت ٕبی قذس فشصذ 

ٍْبعجی ثشای دسخ٘اعذ ػقو کبٍو ٗ فشصّذاّی صبىخ ٗ عش اّجبً ّیک اص خذاّٗذ ٍزؼبه اعذ رب ثب اجبثذ ایِ ادػیٔ یک عبه 

 .ثضّیٌعشؽبس اص ٍ٘فقیذ سا ثشای خ٘د ٗ جبٍؼٔ سقٌ 

  

 


