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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شکر و ستتیش ب اتترهلل  هللت  کیتتش 

هللست و صلوهللت و سالم اتتر ی تت  یتت  

 هللمتتش پیشمبر  اعد هللز هللو نخوهللهد اتتو و و

 :اعد

ارهلل  شمشست هلل  ارهلل رهللن! گنج  

 رمشن  توهللنمند اتتر  ..هللز گنجهش  هلل مشن.

یلیتتد  همتتشن  ..هتتش.هش و غمنشرهللحی 
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هللست ی  اتترهلل  حمتت  ان اتتش  ستتیشنت 

و ی   اش تو  ..شو . چشر سخی  نم 

 وتوستتآ ان ..گر  . ر ان شر ک نم 

ارهلل  تو تمشم  صتتندواهش  ریتتر اتتشز 

و ارهلل  تو  ر ارهللاتتر تمتتشم   ..شو .م 

توستتآ ان اتت  .. اششتتد.شرّهش یشف  م 

یتت  توستتآ غیتتر ان رستت  چیز  م 

ان ارهلل ت هللز هر عملتت  .. نیوهللن  رسید.

استتشنیر هللستتتو ان  عتتش هللستتت و ان 
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و  ..اششتتد.شفش   ارهلل  هر مر ض  م 

یلیتتد  .. رهللحت شدن هللز تمشم  االهش.

نتتشتوهللن  ..هتتش.ارهلل  تمشم  عطتتش یتتر ن

هللست ی   ی  ان رهلل  شوهللر ادهللنتتد... و 

خت هللست ی   یتت  ان رهلل یوچتتک ااد

یتت  ان  ی   هللست و محروم ..اشمشر .

: دنمش تت رهلل تتترک ینتتد و هللز ان  ور  

   ِوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمممْ ن

تَكَِْرُو َ عَمممنْ عََِمممادَ ِي  ال مممنِ نَ  َسمممْ
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 [60]غتتشفر:  سَيَدْخُلُو َ جَهَن مَ دَاخِرِ نَ

فرمش تتد: اخوهللنیتتد )و پرور گشرتشن م 

هللز مرهلل تش هللجشات ینم شمش رهلل! ی شن  ی  

عبش ت من طلب تکبتتر نمش نتتدو انهتتش 

 .روهللر شده وهللر  جهنم روهللهند شد(

هللگتتر ایرتتشرگ  صتتفت تتتو شتتده 

ی   هللست ی  ایرشره رهلل  هللت.. هللست.

هللز اتتشز یتتر ن  ر  .. ینتتد.هللجشات م 

و ان رهلل اش یلید .. هللجشات عشجز مبشش!.
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: فرمو ه هللستتت پیشمبر..  عش اشز ین!.

 «»أعجز الناس من عجممز عممن الممدعا 

تر ن مر م ی   هللستتت یتت   ر نشتوهللن)

  عش یر ن نشتوهللن  یند(.

هللگر فقیر ه تتی و هللت .. هلل  ارهلل ر!.

 .نیشز هللستتعشل  ا 

جشهلیر ن متتر م .. هلل  ارهلل ر من!.

-ی   هللست ی  وای  اال   نشزل متت 

و ..  هللنتتد.ان رهلل هللز متتر م متت .. شتتو .
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 ..ینتتد.پرور گتتشرش رهلل فرهللمتتوش متت 

-اتت شس هللح نیشزمند او ن ا  مر م و 

نیشز  هللز جشنتتب هللت تعتتشل  چیتتز  رهلل 

تتتو ستتع  .. یندو مگر فقر رهلل.ز ش  نم 

ین  تش هلل مشن رهلل  ر البت حم  ین  م 

-تش ان رهلل  ر زندگ  رو ت ا  مرحل 

هللز مقیضیشت هلل متتشن ..   عم  ارسشن .

ا  هللت تعشل  و هللستتمهش و صتتفشتب هلل تتن 

اششد ی  نیشزمند  رو ت ا  و  رهلل م 
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پس ان رهلل هللنجشم اده و  ..اشکشر نمش  .

و هللز هللو  رروهللستتت .. .نمتتش!ار هللو توی  

ز رهلل هیچ تغییر و ادرت  وجتتو  .. .!ین

 .ندهللر و مگر هللز جشنب و 

*** 

 کندها و بالها را دفع میدعا شر  

ا ش  وست  هللر  تتتش .. هلل  ارهلل ر!.

و تتت  اتترهلل ان عطتتش ا  تو عطش شتتو  و 
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و هللز اال و هللمور شرّ هلل متتن .. یشف  اششد

.. پس ار توست ی   عش نمش  . ..شو .

-ضرا  زننده.. ان سالح   کیش هللست.

اتتش اتتال وهللر  جنتت  .. هللست. گشن هلل   

زند و ار ضد هللو اتترهللر شده و ان رهلل م 

.. ینتتد.گیتتر  و اتتر ان غلبتت  متت متت 

یند تتتش همرنشن ار ان سخی  وهللر  م 

ان رهلل .. ان رهلل  ور یند و هللز اتتین ابتتر .

هللز هللاتتو .. ستتشز .هللندهللز  و ملقتت  متت م 
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امده هللست ی  رستتول  سعید ردر 

 ممدعو اهلل  م»ما من مسل فرمو : هللت

بدعوة ليس فيها نثم وال قطيعممر رحممم 

نال أعطاه اهلل بها نحدى ثالث: نممما أ  

 عجل له دعو ه، ونما أ   ممدخر ا لممه 

في اآلخرة، ونما أ   صممرع عنممه مممن 

)م لمشن  نی تتت یتت  هللز  «السو  مثلها

مش د و  ر ان  عتتشو هللت اش  عش    عش ن

  رحمتت  وجتتو  گنتتشه و اطتته صتتل 
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ندهللشی  اششدو مگر ان یتت  هللت  کتت  هللز 

 هتتد: گتتشه  هلل ن س  چیز رهلل ا  هللو م 

 عتتتش  هللو رهلل  ر زمتتتشن  نز  تتتک 

یند و گشه  ان رهلل عقتتب م یجش  م 

-هللندهللری  و ارهلل  اررت ذریتتره متت 

فرمش د و گشه  توسآ ان هللمر اد  اتت  

( گفینتتد: دینتت مشنند ان رهلل هللز هللو  ور م 

: هللگر ] عش رهلل[ ز ش  ینتتیم چتت م فرمتتو 

]روهلله  هد[( )هللت ایشیر ]م  «»اهلل أكثر 
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 .رمذ [أحمد وهلللیِ

: گفیتت  هللستتت ایم رحمتت  هللتان هلل 

تر ن سبب ارهلل   فه نمو ن  عش او »

هللمتتر نشپ تتند و ادستتت اور ن هللمتتر 

اتتش   مطلتتو  هللستتت و ان هللز  هللروهتتش

اششتتدو و ان  شتتمن اتتال تر م منفعت

ینتتد و  رمتتشن  ه و ان رهلل  فتته متت او

  امتتدن اتتال نمش د و مشنه ا  وجتتوم 

شتتو و ان رهلل هللز  شو  و هللگر اال نشزلم 
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 ان رهلل تقلیتت  اتتر  و  تتش اتتین متت 

 .«و ان سالح مؤمن هللست  هدم 

دعمما و بال مما دارا  سممه   ابممل 

 :باشندمي

اششد و تر هللز اال م  عش او  -1

 .یندان رهلل  فه م 

هللز اال او ه و اال تر ان ضعیف -2

شتتو  و اتتر انتتده وهللر  ار ان چیره م 

گر  و ولتت  ]ان  عتتش[ حیتت  هللگتتر م 
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 .یندضعیف نیز اششدو ان رهلل یم م 

 ر ارهللاتتر  کتتد گر مقشومتتت  -3

-ینند و هر یدهللم هللز انهش هللز گو نتتدهم 

]هلللجتتوهلل  هلللکتتشف   .شتتو متت  جدهلل هللش 

 [25ص

اور ه هللستتتت یتتت   ستتتلمشن

ضمما  نال ال  »ال  ممرد فرمتتو : پیشمبر

 «الدعا ، وال  ز د فممي العمممر نال الَممر 

یند )حکم ]هللت تعشل [ رهلل چیز  ر  نم 
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-مگر  عش و چیز  عمر رهلل ز ش  نمتت 

 ]روهلله هلللیرمذ [.یندو مگر نیک ( 

ارهلل   جشمه  .. هللسماال هلل  ارهلل ر.

تمشم  چیزهش  هللست ی  هللن تتشن هللز ان 

هش یرهللهت  هللر  و ششم  حشلیهش و تقد ر

شتتو و ر انتتده وهللر  نمتت و ا.. اششد.م 

هللش رهلل تیتتره و تتتشر مگر ان ی  زندگ 

-و رهللحی  هللو رهلل فشسد متت .. سشز .م 

و اشعث رسیدن نشرهللحی  و غتتم .. یند.
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هتتش و و همرنین اتتد .. شو .ا  هللو م 

.. .ستتشز رهلل پیشمتتد رتتو  متت  هتتشحزن

هتتش و روش رهلل تمتتشم  رهلله انتتده گشه 

-ارهلل   ور یر ن ان اال ا  گر ن متت 

مشل ز ش   رهلل اتترهلل  ان رتتر   ..گیر .

و ستتالح  عتتش رهلل فرهللمتتوش .. ینتتد.م 

همشن چیز  هللست ی  حقیقیشً یند ی  م 

اتترهلل  هللو  ینتتد ومحشفظت م مؤمن رهلل 

نگهبشن ارهللر رهلل ازرگیر    ینندهیمک 
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 .ی  ارهلل ب یشف  هللست هد م 

: گفیتت  هللستتت ایم رحمتت  هللتهللان 

  هتتش اتت  منزلتت  عشهش و پنتتشه اتتر ن»

اششند ]ی   شتتمن می  م سالح و سال

زننتتد یتت  ان اتت  تنهتتش   رهلل اش ان[ م 

شو ... وای  سالحو سالح   شفت نم 

یشم  اتتو ه... و یمتتک یننتتدهو یمتتک 

گمشتتده  و  او   اششد... و مشنهیننده

شو  اششد... شک ت  شمن حشص  م 
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و وای   ک  هللز هلل ن س  متتور  وجتتو  

 .«رو هللز این م  ندهللشی  اششدو تأثیر ان

 [36جوهلل  هلللکشف  ص]هللل

هلل  ارهلل ر گرهللم ! هللگتتر  ر ستتنت 

تأمتت  ینتت و  ر ان  عشهتتش و  پیشمبر

 شا  ی  ا  مشننتتد هش   رهلل م پنشه ار ن

 ودناششتت  هللرو   شفش  هنده ارهلل  اال م 

هش  االو و ارهلل  هر ایمشر  هللز ایمشر 

  شا  ی  اش ان ضد ت نمو همشن  م  ر
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 و ان رهلل  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

م  اششد و یند؛ چ  ا  صورت عموم 

 .چ  ا  صورت رشص

هش و  عشهش طتتوین  ان پنشه ار ن

و ز ش  ه یند و  ر هلل نجش محتت  ا تتآ 

اششد... ول  هللز رو  مثشل ز ن انهش نم 

و نز  ک نمو ن هللمر اعض  هللز انهتتش رهلل 

 .ینیم ش  م 

هللز انهش  عشهش   ه یند ی  
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ینندو طوفشن اال و مشکالت رهلل  فه م 

هللان ز همشن طور ی   ر صحیحین هلل

امده هللست ی   عبشس رض  هللت عنهمش

- ر هنگشم مشکالت م  رسول هللت

  لَا الْحَلِيمُ الْعَِظيمُ الل هُ نِل ا نِلَهَ لَا» فرمو :

 نِلَهَ لَا الْعَِظيمِ الْعَْرشِ رَبُّ الل هُ نِل ا نِلَهَ

 اْلأَرْضِ  وَرَبُّ الس مَوَاتِ رَبُّ الل هُ نِل ا

)هیچ پرسیب  «الْكَِر مِ الْعَْرشِ وَرَبُّ

و    ارحق  جز هللتِ ازرگشونده
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وجو  ندهللر و هیچ پرسیب  ار اشر

  ار حق  جز هللت وجو  ندهللر  شونده

اششدو ی  پرور گشر عرش ازرگ م 

  ار حق  جز هللت هیچ پرسیب شونده

وجو  ندهللر  ی  پرور گشر اسمشنهش و 

پرو گشر زمین هللست و پرور گشر 

]روهلله ششد(. اعرش گرهللم  م 

 .م لم[ و )اخشرهلل  (هلللبخشر 

هللز هللنس امتتده هللستتت یتت  رستتول 
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 قَيُّممو ُ  َمما حَمميُّ  َمما»: فرمتتو متت  هللت

تَيِي ُ بِرَحْمَتِكَ )هلل  زنتتده ]و[ هلل   «أَسممْ

ا  رحمت تو فر ش   !ارپش و ارپش  هللرنده

 رمذ []روهلله هلللیِ ینم(.روهلله  م 

گفیتت  هللستتت أسمشء انت عمتتیس 

»أال و : اتت  متتن فرمتت  رستتول هللت

أعلمك كلمات   ولينهن عند الكرب: 

يْا ا بِهِ أُشِْركُ الَ رَبِّى الل هُ الل هُ )ا تتش  «شممَ

ا  تو یلمشت  رهلل ایشموزم ی  انهتتش رهلل  ر 
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هنگشم مشتتکالت اگتتو  م ]ان:[ »هللت 

هلل  ا  هللو و ذره هللست پرور گشر من !هللت

]روهلله  اششتتد(.ورزم« متت شتترک نمتت 

 رمذ [هلللیِ

 اتتو :   و همرنتتین  ر  عتتش

»اللهم نني أعوذ بك من جهد الممَال  

ودرك الش ا ، وسو  ال ضا ، وشممما ر 

اتترم ) ش هللت! من ا  تو پنشه م  «األعدا 

هللز رنجب اال و  رک اداخی  و اتتد  
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حکم شدن و روشتتحشل   شتتمنشن هللز 

]صتتحیا هلللجتتشمه رو  نشرهللحی  متتن(. 

 [2968رام: 

 نِنِّي الل هُم »: فرمو همرنین م 

 لَيْلَرِ  َوِمنْ السُّو ِ، َ وْ ِ مِنْ  بِكَ  وذُأَعُ

 وَِمنْ  السُّو ِ، سَاعَرِ وَمِنْ السُّو ِ،

 فِي السُّو ِ جَارِ وَِمنْ السُّوِ ، صَاحِبِ

) ش هللت! من ا  تو پنشه  «الْمُ َامَرِ دَارِ

ارم هللز روز اد و هللز شب اد و هللز م 
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زمشن اد و هللز همنشین اد و هللز هم ش   

]صحیا هلللجشمه:  هللاشمت(.اد  ر مح  

1299] 

هلل تتن  عشهتتش و   گتتر  عشهتتش  ر 

ییشاهش  فضش   ]هللعمشل[ و  عش وجتتو  

 هللر  و  ر هللعمتتتتشل روز و شتتتتب و 

هتتر .. ییشاهش  هللذیشر نوشی  شده هللست.

  سالح  هللستتت یدهللم هللز انهش ا  منزل 

و اتترهلل   ..ینتتد.ی   شمن رهلل  فتته متت 
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و  ..اششد.هللن شن هللز شر نف ب یشف  م 

هش و هللز شرّ شیطشنهش و شرّ جنهمرنین 

... و ینتتدهللو رهلل حفتتم متت  شرّ هللن تتشنهش

هتتش   یتت   ر ستتش ر شتترّهمرنتتین هللز 

اششتتدو مشننتتد: فقتترو هللطرهللف هللن شن متت 

گرسنگ و ایمشر و روهللر  و نیشز و ا  

یتت   ه تتیند االهش   و هلل نشن همشنمشنند

 . ر زندگ  هللن شن وجو   هللر 

ا   تتش  اور! هلل  اتترهلل ر! حتتر   
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هللسیفش ه هللز هلل ن  عشهشو اشعتتث او ن  ر 

شتتو  و میضتتمن  فتته شتتدن اتتال متت 

عبو  ی  هللست یتت   ر اهیتتر ن شتتک  

و  ر انهتتش اشتتکشر یتتر ن .. اششتتد.م 

 ن اتت  هللت تعتتشل  وجتتو  ونیشزمنتتد اتت 

 ر انهتتش هللاتترهللر اتت  توحیتتد ..  هللر .

و توحید هللستتمهش و  1راوایت و 1هلللوهیت

 
 ک  او ن هللت تعشل   ر مقشم پرسیب  -1

 جم( شدن و اندگ .)میر
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اتتر   ر انهش تویتت .. اششد.م  2صفشتب

= 
 

پرور گشر  مقشم  ک  او ن هللت تعشل   ر - 1

رلقتو پش ششه  و تدایر  :ششم  ان او ن و

 اششد.)میرجم(م 

شنشرت هللت تعشل  و صفشت هللو فقآ اش   - 2

انر   ر اران و سنت امده هللست و ی   رهلل  

 ر ان صفشت اش هللت تعشل  شر ک 

 ندهللن ین.)میرجم( 
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اتت   هللمور ا  و  و توس  و  و سپر ن

هللو و طلب امرزش و توا  و ایزهللر  هللز 

پتتذ ر  و غیر انر و چیز  هللنجشم نمتت 

 شاتتدو مگتتر هللز جشنتتب هللت تغییتتر نمتت 

تعشل و وجو   هللر  و ا  همین  لیتت  هللز 

»الممدعا   ممو  امده هللست: رسول هللت

 ) عتتش همتتشن عبتتش ت هللستتت( «العَادة

 ]روهلله أاو  هللو [.

رهلل ر تتی  پس هلل  ی   ی  اال هللو 
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اش رشل  یر ن  عش ارهلل  .. یر ه هللست.

ز تترهلل .. رهلل نجشت اده. تهللت تعشل  رو 

هللو  هللرهلل  عطش یر نتت  وستتیه هللستتت و 

هلل  ی تت  یتت  ! اششتتدمشلک  رمشن م 

مشتتکالت هللو رهلل ترستتشنده هللستتت... و 

اتت   ..هللند.هش ار علی  و  شجشع شدهشرّ

و اتتر  ..هللت تعشل  پنشه ابر هللز هر شتترّ .

و  و  رروهللستتت هللز  یمک گتترفین هللز

تتتو رهلل ؛ و  ارهلل  عشفیت تدهللوم ابخب
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-هللز شرّ هر صشحب شرّ  حفتتم متت 

 هد یتت  م  یند... زندگ  سشلم  ا  تو

 ر ارهللار هر اال و ادون مصیبت او ه و 

 .شو مشکل  ارهلل  تو یشف  م 

  ش من  رى مش ف  هلللضمیر و  مه

 

  
 أنتتتت هلللمعتتتد لکتتت  متتتش  یواتتته  

 ش تتش متتن  رجتتا للشتتدهلل د یلهتت  

 

  
  تتش متتن  لیتت  هلللمشتتیکا وهلللمفتتزع  

 



 31// دعا کلید تمامی امور خیر

  

 

 

  ش من رزهلل ن رزا  ف  اول  یتتن

 

  
 هلُلمْتتنُنْ فتتلن هلللخیتتر عنتتدک أجمتته  

 مش ل  سوى ارع  لبشاک حیلتت  

 

  
 فلتتترن ر  ت فتتتأ  اتتتش  أاتتترع  

  *** 

 باشددعا طلب باران رحمت می

 قُمملْ مَمما  َعََْممأُ بِكُمممْ رَبِّممي لَوْلَمما

[ )اگو: هللگر  عش 77]هلللفراشن:  دُعَاؤُكُمْ

و عبتتش ت شتتمش نبششتتدو پرور گتتشرم 
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 ر نییجتت  هلل  .. هللعینش   ا  شمش ندهللر (.

ارهلل ر!  عش  راتت  هللز  راهتتش  رحمتتت 

هللستتت... الکتت  ان استتشنیر ن  ر  و 

-تر ن انهش  ر سخی  و مشقت متت یم

 ..اششد.

 ر  عش رحمت هللت تعتتشل  تجلتت  

تتتر هللز ان ز رهلل چیز  گرهللمتت ..  شاد.م 

 تعشل  وجو  ندهللر و هللاوهر ره نز  هللت

فرمتتو :  اور ه هللست یتت  رستتول هللت



 33// دعا کلید تمامی امور خیر

  

 

»ليس شي  أكر  على اهلل  عممالى مممن 

تر )نز  هللت تعشل  چیز  گرهللم  «الدعا 

 رمذ []روهلله هلللیِ هللز  عش وجو  ندهللر (.

هللت تعشل  انتتدگشنب رهلل  ر ا تتشت 

ا یشر  ا  ان هللمر فرمو ه هللستو مشنند 

وا رَب كُمممْ ادْعُمم : فرمش تتدانجش یتت  متت 

 َضَرُّع ا وَخُفْيَر  نِن هُ لَا  ُِحبُّ الْمُعْتَدِ نَ * 

لَاحِهَا  وَلَا  ُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْممدَ نِصممْ

وَادْعُوهُ خَوْف مما وَمَمَع مما نِ   رَحْمَممرَ الل ممهِ 
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و 55]هللألعتترهللف:  قَرِ بٌ مِنَ الْمُْحسِنِينَ

)هللز پرور گشرتتتتشن اتتتش زهللر  و  [56

عتتش ینیتتد! ز تترهلل هللو تجتتشوز پنهتتشن   

 هللر  * ینندگشن هللز حق رهلل  وست نم 

ح ان ف تتش  الو  ر زمین اعتتد هللز هللصتت 

نکنیتتد و هللو رهلل هللز رو  تتترس و طمتته 

اخوهللنیتتتدو همشنتتتش رحمتتتت هللت اتتت  

 نیکویشرهللن نز  ک هللست(.

ار ی تت  یتت  هللز  سبحشن  الک  هللت



 35// دعا کلید تمامی امور خیر

  

 

 عش  هللز و  و  رروهللستتت نمتتو ن هللز 

-گر هللندو غضتتب متت و  رو  ار م 

 فرمش تتدو همتتشن گونتت  یتت  پیتتشمبر

»مممن لممم  سممأل اهلل : فرمتتو ه هللستتت

)ی تتت  یتتت  هللز هللت  « يضمممب عليمممه

 رروهللسی  ندهللشتتی  اششتتدو هللو اتتر و  

 رمذ []روهلله هلللیِ یند(.غضب م 

 هتتد تو رهلل  عوت م  سبحشن هللو 

  پنشه اگیر ... و ار تتتو ی  ا  سو  و
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شتتتو  هللگتتتر هللز و  رشتتتمگین متتت 

 رروهللسی  ننمتتش  ... و هللز تتتو رهللضتت  

شو  هللگر هللز و  یمک اطلبتت  و اتت  م 

و هلل ن  لیل  ار  ...سو  و   عش نمش  

ازرگ او ن عظمت رحمت هللو اتت  تتتو 

هللو سبحشن  هللز رو ت ا  تتتو .. اششد.م 

. ار تو نی ت مگتتر ان ..تر هللستمهراشن

 اتترو  نمتتش   و رو  یتت  اتت  ستتو  

 .. رروهللست هللز و  پشفشتتشر  نمتتش  .
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هللو یر م  هللست ی  اندگشنب رهلل ] ست 

گر هللنتتدو ستتلمشن رتتشل [ اتتر نمتت 

 اور ه هللستتت یتت  پیتتشمبر فشرس 

»ن  ربكم  َارك و عالى حيي : فرمو 

كر م  ستحي من عَده نذا رفممي  د ممه 

)پرور گشرتتتشن  «نليه أ   رد ما صفر ا

  هللست اش یرهللمت هلل تبشرک و تعشل  زنده

ینتتدو هللگتتر ان هللش شرم متت ]و[ هللز انده

]انده[  ست رو  رهلل ا  سو  و  اتتشی 
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ار  و انهش رهلل  ست رتتشل  ارگر هللنتتد(. 

 ]روهلله أاو  هللو [

» ممد اهلل : همرنین فرمو ه هللستتت

ممم ى ال  يضممها نف ممر سممما  الليممل 

والنهار، أرأ ممم ممما أنف ممه مممن خلمم  

السما  واألرض فإنه لم  يض ممما فممي 

، وكا  عرشممه علممى الممما ، وبيممده  ده

) ست هللتو پُر  «ض و رفيالميزا   نخف

یتتم  رهلل  هللستتت و هللنفتتشيو چیتتز  هللز ان
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اخشد. ا تتش روز م یند. هللو شب و نم 

ی  هللز ادو افر نب اسمشنهش و  این نم 

زمینو چقدر هللنفشي یر ه ول  چیز  هللز 

انر   ر  ست  هللر و یم نشده هللست. و 

.  هللشتتت عرش هللت اتتر رو  ا و اتترهللر

یتتم  [رزي رهلل و ] ترهللزو  ر  ست هللوست

 یند(.و ز ش  م 

هلل  ارهلل ر! فرصت  عش نمتتو ن رهلل 

و هللز فضتت  هللت تعتتشل   ..غنیمت اشمشر.
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 رروهللست نمش... هللو  هللرهلل  عطتتشیر ن  

وستتیه هللستتت و یلیتتدهش  استتمشنهش و 

و حُکتتم  ..اششتتد.زمین  ر  ست هللو م 

اششتتد... و چیتتز  نمو ن ارهلل  هللو متت 

ی  مخشزن ان  ر  ست  نی ت مگر ان

هللو هللست... و چیز  ار رو  زمتتین  تتش 

هللو رهلل نشتوهللن وجو  ندهللر  ی   ر اسمشن 

 ..سشز .

 حشجتت  -انتت  ا م -ی ت تتألن

 

 
 نیشز  رهلل هللز فرزندهللن ا م  رروهللست نکم



 41// دعا کلید تمامی امور خیر

  

 

 وستت  هلللتتذ  أاوهللاتت  ی تحجتتب

 

 

 شو هللز ی    رروهللست ین ی   راهش ب ا ی  نم  
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 هللل هللت  غضتتتتب  ن تریتتتتت  ستتتتؤ

 

 
 شو هللت هللگر  رروهللست هللز و  رهلل ترک ین  رشمگین م 

 وانتت  ا م حتتتین   تتتأل  غضتتتب 

 

 

 شوندشو و رشمگین م و فرزندهللن ا م وای  ]هللز انهش[  رروهللست م 

هلل  اتترهلل ر گرهللمتت !  تتش  اور یتت  

مگر ان یتت  اتت   ومخلوا  وجو  ندهللر 

 َمما أَ ُّهَمما  هللت تعتتشل  نیشزمنتتد هللستتت...

تُمُ الْفُ َرَا ُ نِلَى الل ممهِ وَالل ممهُ  ُمموَ الن اسُ أَنْ

)هلل  مر م شمش نیشزمنتتد  الْيَنِيُّ الَْحمِيدُ
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نیتتشز ا تتیشر هللت ه یید و هللت همشن اتت 

ادهللن ی  نیشزمند او ن  واششد(سیو ه م 

ا  هللت تعشل  فقر مطلق هللست ]و شتتر  

و شتتروط  نتتدهللر [ و شتتشم  تمتتشم  

م  تمتتشاششد و  ر هش  تو م مصلحت

 .هللت اش تو همرهلله هللستزندگ  زمشن

 ر حد ث  ادستت  عال  هللت ج  و

» ا عَاد  كلكم ضممال نال : فرمش دم 

مممن  د تممه فاسممتهدوني أ ممدكم،  مما 
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عَاد  كلكممم جمماالي نال مممن أمعمتممه 

فاستطعموني أمعمكم،  ا عَاد  كلكم 

مممن كسممو ه، فاستكسمموني  عممار نال

أكسممكم،  مما عَمماد  ننكممم  خطاممو  

ار، وأنمما أرفممر الممننوب بالليممل والنهمم 

هلل  ) «جميع ا فاستيفروني أرفممر لكممم   

اندگشن منو همگ  شمش گمرهلله ه ییدو 

مگر ی   ی  هللو رهلل هدهلل ت یر ه اششمو 

پس هللز من طلب هدهلل ت ینید تتتش شتتمش 
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رهلل هتتدهلل ت نمتتش مو هلل  انتتدگشن متتنو 

تمشم  شمش گرسن  ه ییدو مگر ی تت  

ی  من ا  هللو غذهلل  هلل ه اششمو پس هللز من 

ورهللی  ینید تش ا  شمش رورهللی  طلب ر

 هتتمو هلل  انتتدگشن متتنو همگتت  شتتمش 

عر شن ه ییدو مگر ی   ی  من اتتر هللو 

لبشس پوششنده اششمو پس هللز من طلتتب 

هلل لبتتشس اپوشتتشنمو لبشس ینید تش شمش ر

ش  ر شتتب و روز هلل  اندگشن متتنو شتتم
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ینید و من تمتتشم  گنشهتتشن رهلل رطش م 

امرزمو پس هللز من طلتتب امتترزش م 

]روهلله م لم (. ...مش رهلل ایشمرزمینید تش ش

 مطویً[

: گفی  هللستتت هللان رجب رحم  هللت

یند ی  تمشم  مخلواشت هلل ن حکم م »

اتتت  هللت تعتتتشل   ر ادستتتت اور ن 

یزهتتش   ضتترر مصشلحشتتشن و  فتته چ

و  نیش شتتشنو رستتشننده  ر هللمتتور   تتن 
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هلل  هللز نیشزمنتتد ه تتیند و انتتدگشن ذره

تمشم  ان چیزهتتش رهلل اتترهلل  رو شتتشن 

ی تت  یتت  هللز هللت  واششتتند مشلتتک نمتت 

طلتتتب  و]تعتتتشل [ هللز هتتتدهلل ت و رزي

فضیلت نکند ان رهلل  ر  نیش ارهلل  رتتو  

حرهللم یر ه هللست و ی   ی  هللز فضیلت 

امتتترزش گنشهتتتشنب رهلل  وهللت تعتتتشل 

نخوهللهتتدو مجتتشزهللت رطشهتتش ب رهلل  ر 

]جشمه هلللعلوم وهلللحکم  .«اینداررت م 
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2/37] 

هللت ا  هللت تعتتشل  رهلل پس نیشزمند 

ت اشکشر ین! ... و ان رهلل یلید اش  عش 

.. ادرتو رسیگشر  و نجشتت ارهللر اده.

هللز نشتوهللن  ارهلل   عش ا  علتتت ی تتشلت 

تتتر ن متتر م ... ز رهلل نشتوهللنارحذر اشش

ی   هللست یتت  هللز  عتتش یتتر ن نتتشتوهللن 

اششد...  ش ان یتت  هللز رو  تکبتتر هللز ان 

رو  هللر  ین و ز رهلل ی   ی   ر ارهللار 
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تتتب جهتتنم هللت تکبر یندو جش گشه هللو ا

 ..گر  .هللست... و  ر  نیش روهللر م 

 نذا لممم  كممن مممن اهلل عممو  للفتممى

 

  

 فمممأول مممما   ضمممي عليمممه اجتهممماده 

چگونه از كساني باشيم كه دعا   

 ؟شودآنها مستجاب مي

چيممز  نخممورد مگممر آ  كممه    -1

هلل تتن یتتشر رهلل هللنجتتشم  ی    هللگر    : پاك باشد 

ا  هللو اششرت ادهید ی  هللز هللت تعشل    و ندهلل  
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 وهللستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   رر 

نیش و اررت    ریر  عش نمش د و  ر ان م  

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  رهلل هللز و   

روهللهتتد و هللت تعتتشل   عتتش  هللو رهلل  متت  

امتتده    یندو هللز هللاتتوهر ره م یجش  نم  

» مما أ همما   فرمتتو :  هللست ی  رسول هللت 

َ ا، ون    الناس ن  اهلل ميب ال   َل نال مي

اهلل  عممالى أمممر المممبمنين بممما أمممر بممه  

ُل  المرسلين ف ال  عالى:  َ مما أَ َُّهمما الرُّسممُ
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اِلح ا ِننِّممي   ََاِت َواْعَمُلمموا صممَ ُكُلوا ِمَن الط يِّ

َ ا أَ َُّها ال ممنِ َن  وقال:  ِبَما َ ْعَمُلوَ  َعِليٌم

ََاِت َما َرَزْقَناُكْم ، ثممم  َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َميِّ

ذكر الرجل  طيل السفر أشع  أرَر،  مد  

    مما ربِّ د ممه نلممى السممما :  مما ربِّ   

ومطعمه حرا ، ومشربه حممرا ، وملَسممه  

حرا ، ورممن  بممالحرا  فممأني  سممتجاب  

)هلل  مر م! هللت پشک هللست و جتتز   « لنلك 

یندو و هللت تعشل  چیز   پشی  رهلل ابول نم  
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رهلل ار مؤمنشن هللمر فرمو ه هللست یتت  ان رهلل  

ا  رسوین هللمر نمو ه هللستتتو ]هللت[ تعتتشل   

هتتش  فرمش تتد: )هلل  رستتوین هللز پتتشی  متت  

و عم  صشلا هللنجشم  هیدو ز تترهلل   اخور د 

 متتتتتن اتتتتت  انرتتتتت  هللنجتتتتتشم  

- هیدو ا تتیشر اگتتشه ه تتیم( و متت  م  

هلل تتدو  فرمش د: )هلل  ی شن  ی  هلل متتشن اور ه 

هلل تتم     هلل ه هش   ی  ا  شتتمش روز هللز پشی  

  یتت   نمتتو ش  اخور د( سپس مر   رهلل  تت 
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یشد و ژولیتتده متتو  و  م   سفر هللو طول 

اششدو  سیشنب رهلل ا  سو   غبشر الو  م  

گو تتد:[ هلل   مشن النتتد یتتر ه ]و متت  استت 

پرور گتتشر! هلل  پرور گتتشر! و هلل تتن  ر  

هللش حرهللم هللستتت  حشل  هللست ی  رور ن  

-هللش حرهللم هللست و پوشتتیدن  و نوشیدن  

ب اتتش حتترهللم  دن ت و رورهللن هللش حرهللم هللس 

هللستو پس چگون   عش  و  م تتیجش   

 م لم[  ]روهلله  شو (. م  
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در دعمما بمما جممد م از اهلل  -2

ت و وایتت  عظمتت  : عالي ملممب كممرد 

د و هلل تتن یتت  ا تت ادرت هللو ا   تتش  متت 

چیز   ر زمین و اسمشن هللو رهلل نتتشتوهللن 

ستتتشز  و هللو ستتتبحشن   عتتتش  نمتتت 

ینتتد و  رروهللستتت یننتتده رهلل ر  نمتت 

تر هللز  عتتش وجتتو  چیز  نز  هللو گرهللم 

ندهللر و پس  ر  عش ت جتتد  اتتشش و 

گمشن رو ت رهلل ا  پرور گشرت نیکتتو 
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امتتده هللستتت یتت   گتتر هللنو هللز هللنتتس

»نذا دعمما أحممدكم  فرمو : رسول هللت

فليعز  في الممدعا  وال   ممل: اللهممم ن  

 «شام فأعطني، فإ  اهلل ال مستكره له

)هللگتتر ی تت  هللز شتتمش  عتتش نمتتو و  ر 

 عش ب جد  اششد و نگو تتد:  تتش هللت! 

هللگر روهللسی  ا  من عطش ین! ز تترهلل هللت 

]روهلله  هللز ان یرهللهتتتتتتتتتتتتت  هللر (.

 وم لم[ )اخشرهلل  (هلللبخشر 
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ت یتت  اور ه هللستت  هللاتتوهر ره

»ال   ممولن أحممدكم: فرمتتو :  پیشمبر

اللهم ارفر لي ن  شام، اللهم ارحمنممي 

ن  شام، ولكن ليعز  المسألر وليعظم 

الررَممر، فممإ  اهلل ال  تعاشمممه شممي  

)ی   هللز شمش نگو تتد:  تتش هللت!  «أعطاه

هللگر روهللسی  مرهلل ایتتشمرز!  تتش هللت! هللگتتر 

روهللستتی  متترهلل رحمتتت یتتن! الکتت  

رغبتتت   رروهللسیب رهلل محکتتم ینتتد و
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عطتتش ا  ان ز تتش  ینتتدو ز تترهلل رو  رهلل 

هللت تعتتشل  مشتتک   هلل یر ن چیز  اتتر

 )اختتشرهلل  (]روهلله هلللبخشر (. اششتتدنمتت 

 وم لم[

كه دعا ممم  د  ين داشته باش -3

 ز تترهلل پیتتشمبر :شممودمسممتجاب مممي

»ادعمموا اهلل وأنممتم  فرمتتو ه هللستتت:

)هللت رهلل اخوهللنیتتد و  «موقنممو  بااجابممر

 یشن[ هللجشات  قین  هللشی  اششید ی  ] عش
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 رمذ []روهلله هلللیِ شو (.م 

: دبرا  اجابم دعا عجله نكن -4

اور ه هللستتت یتت  رستتول  هللاتتوهر ره

» ستجاب ألحدكم ما لم فرمو :  هللت

سممتجب   عجل في ول: قد دعوت ولممم 

) عتتش ] ر صتتورت [ اتترهلل  شتتمش  «لي

شو  ی  ]شخ [ عجلتت  م یجش  م 

نکنتتد و نگو تتد: همشنتتش  عتتش یتتر م و 

 ]چرهلل نشدم چرهلل نشدم[( م یجش  نشد
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 وم لم[ )اخشرهلل  (]روهلله هلللبخشر 

دور  از گنا مما  و انجمما   -5

ان اتتداخی  متتؤمن هللستتت...  :واجَات

اند  و اشعث اتت   راهش  رحمت رهلل م 

شو  وجو  امدن مجشزهللت و سخی  م 

هش  ان عتتدم م تتیجش  و هللز مجشزهللت

شدن  عش هللستتتو همتتشن گونتت  یتت  هللت 

الل هَ لَا  ُيَيِّممُر مَمما  نِ  فرمش د: تعشل  م 

هِمْ )هللت  بِ َوْ ٍ حَت ممى  ُيَيِّممرُوا مَمما بِأَنْفُسممِ



 دعا کلید تمامی امور خیر //60

 

 

 هدو مگتتر ]حشلت[ اوم  رهلل تغییر نم 

 ان ی  ]حشلت[ رو  رهلل تغییر  هند(.

: گفی  هللست هللان جوز  رحم  هللت

هش  اوم  رهلل تغییر هللت ]تعشل [ سخی »

 هدو مگر ان ی  رو ششن هللرتکش  نم 

ششن رهلل تغییر  هنتتد ]و ان رهلل ا  گنشهشن

یم ینند و  ش هللز این ابرنتتد[ و تغییتتر  

]هللز نخوهللهد او و مگتتر ان یتت  تغییتتر  

 «.ا  وجو  ا دطرف رو  انهش[ 
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 نحتتتن نتتتدعو هلل لتتت  فتتت  یتتت  یتتتر 

 رتتوهللنیممتتش  ر تمتتشم  مشتتکالت هللت رهلل متت 

 

  

 ثتتتتتم نن تتتتتشه عنتتتتتد یشتتتتتف هلللکتتتتترو  

-ش متت سپس هنگشم هللز این رفین مشکالت هللو رهلل فرهللمو

 ینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیم

  
 ییتتتتتف نرجتتتتتو  جشاتتتتت  لتتتتتدعشء

چگون  ا  م یجش  شدن  عتتش هللمیتتد  هللشتتی  

 اششیم

  

 اتتتتتتتد ستتتتتتتد نش طر قهتتتتتتتش اشلتتتتتتتذنو  

 انتتتتد موایتتتت  رهلله ان رهلل اتتتتش گنشهتتتتشن متتتت 
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هلل  ارهلل ر ار  عشهش   ی   ر لفتتم 

ه تتیند ولتت   هللرهلل  معنتتش   کیوچتت 

و اتتر  عشهتتش   یتت   اششتتندز ش   م 

اشش!  هللشییشي  هللشی اششندو رالص  م 

تتتر هللستتت و ز رهلل ان ارهلل  تو اش منفعت

تمشم  انر  هللز هللمور ریر هللست رهلل ارهلل  

ستتشز  و همرنتتین  ر انهتتش تو مهیش م 

هلل ا  وجو   هللر  ی  ارهلل   عتتش نمتتو ن 

 .مطلو  هللست



 63// دعا کلید تمامی امور خیر

  

 

سنت نبتتو  مملتتو هللز چیزهتتش   

هللست ی  هر ی   ی  اتت  ریتتر رغبتتت 

اششتتدو  ر  هللر  و ا   نبشل فضیلت متت 

جوهللمتته  یتتشمبر شاتتدو اتت  پان متت 

)ستتخنشن  یوتتتشه و پُرمغتتز(  هلل ه هلللکلم

اششتتد شده هللست و هللز انهش  عشهش   م 

هللرتترو  ی  تمشم  مصتتشلا  نیتتو  و 

 .داشششخ  رهلل ششم  م 

ارحذر اشش هللز هلل ن ی  هللز حتتق و 
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حقتتوي رتتو ت  ر ارهللاتتر هللت تعتتشل  

نمش  و ز رهلل ان ظلم  هللست ی  نتجشوز 

 اششدو همرنین هللز  عش نمتتو نگنشه م 

ارهلل  مر م ا  نشحق و  عش اتترهلل  اطتته 

  رحم رو  هللر  ین! هللت تعتتشل  صل 

رُّع ا : فرمش تتدمتت  ادْعُمموا رَب كُمممْ  َضممَ

)هللز  وَخُفْيَممر  نِن ممهُ لَمما  ُِحممبُّ الْمُعْتَممدِ نَ

پرور گشرتشن اتتش زهللر  و پنهتتشن   عتتش 

ینیدو ز رهلل هللو تجشوز ینندگشن هللز حق رهلل 
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یتت   ر  هللر (. ]هللز م تتش ل   وست نم 

-هلل ن اشره وجو   هللر  و رعش تتت نمتت 

شو و  عش یر ن هللز هللت تعشل  اش صتتدهلل  

 اتتر ستتر هللو الند و  ش حی   هلل  یشتتیدن

  ان صتتلوهللت  هللستتت اششد و نمون م 

ی   ر این فشرس  زاشنشن هلل رهللن وجتتو  

 . هللر [

»ال  ممزال : فرمو ه هللست پیشمبر

 ستجاب للعَممد ممما لممم  ممدو بممإثم أو 
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همتتوهللره ) « ستعجل ب طيعر رحم، ما لم

و مگر ان شو  عش  انده م یجش  م 

ی  ارهلل  هللمر  گنتتشه  تتش اطتته نمتتو ن 

  رحم  عش یند ]و  تتش ان یتت   ر صل 

]روهلله هللجشاتتت  عتتش[ عجلتت  نمش تتد(. 

 م لم[.

علا  صلا هللت علا نبینش محمدو و

 سلم. صحب  و ال  و

 *** 


