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 چکیده

دعا نوعی ارتباط کالمی بنده با خداوند متعال استتته کن بنده خواستتتتن خود را ان خداوند 

ی مدعو گاهی مورد اقبال خداوند متعال قرار گرفتن و خواستتتن خواهد، این خواستتتنمتعال می

کند، و گاهی مورد اقبال قرار نگرفتن و دسه رد بن سینن مدعو نده اسه. اش را اجابه میبنده

و این قبول شتد  و عد  قبول شد  دعا در دعاهای انبیا  و اوییا  اییی نی  مرر  اسه کن ررا  

خداوند بعضتی دعاها را مورد اقبال قرار داده و بعضی دیگر رد نووده اسه  و برای ااس  این  

ئوال باید بن وحی و قرآ  رجوع نوود کن ران استجابه دعاهای انبیا  و اوییا  خدا رسه  با س

بررستی بعضتی دعاهای قرآنی بن این نتیجن رستید  کن عوامت متعدد ان شناخه و ایوا  ب دا    

گرفتن تا آداب و شوه دعا در استجابه آ  دخیت اسه،  و آنچن کن مورد توجن اسه این اسه 

اوییا  خدا در دعاهای شتتتا  اول توبن و استتتت اار و اقرار بن عج  خود در م ابت  کتن انبیتا  و  

خداوند نووده استته و بعد ان آستتامی و  تتاان خداوند بویصه ان  تتاه روبوبیده خداوند    

 استوداد نووده و در آخر خواستن شا  را ان خداوند منا  در خواسه نووده اسه.  

  جاب، انبیاء،: قرآن کریم، دعا، دعای مستکلید واژه

  



 

 

 

 مقدمه

دعا در ح ی ه یاری خواستن ان قدرن بی نیایه اسه کن او ان بندگا  خویش خواسه تا 

 «یَكُمْ استتْتَج  ْ ادْعُونى رَبُّكُمُ قالَو»اورا ب واند و او دعا و خواستته آنا  را مستتتجاب نواید 

شتتود، و در مناب  مستتتجاب نوی ( و اما خیلی ان دعا های استته کن بنا بن ملتتای ی06)غافر:

استتالمی بن ران و عوامت استتتجابه دعا توجن شتتده و عده در این مورد کتاب و م ا تی را بن  

رشتن ت ریر در آورده اسه با عناوین عوامت استجابه دعا و عوامت عد  اجابه دعا و آداب و 

ده اسه، ت  یق کن ما شتراط  دعای مستتجاب را در مناب  قرآنی و روایی مورد بر رسی قرار دا  

در ایش داریم انشتتا  ام می خواهیم عوامت و  ران استتتجابه دعا های انبیا و اوییا  اییی را در 

قرآ  کریم مورد بررستی قرار داده و جواب این سوال کن ران استجابه دعا های انبیا  و اوییا   

 در قرآ  کریم رسه 

وط بن دعاهای قرآنی را مورد بررسی قرار برای ااس  بن این سوال ما در سن ب ش آیان مرب

 می دهیم:

 مایو  دعا در قرآ  کریم. .1

 ران استجابه دعاهای انبیا  و اوییا  را ان قرآ  و تااسیر مورد بررسی قرار دادیم. .2

 و در آخر نتیجن گری نووده و جواب این سئوال را ااس  داده ایم .3

  



 

 

 مفهوم دعا در قرآن

اسه و گاهى مرلق خواند  آمده اجه خواستن و استوداد بوعنى خواند  و حدعا در ی ه: 

و گاهى مراد هوا  در خواسه و  (0نو : )إ یَّا فِراراً  دُعاطِی فَلَمْ یَ  دْهُمْ ان آ  منظور اسه مثت

ایدُّعا ِ  یَسَوِی ُ ایْ َوْدُ یِلَّنِ ایَّذِی وَهَ َ یِی عَلَى ایْكِبَر  إ سْواعِیتَ وَ إ سْ اقَ إ  َّ رَبِّی استوداد اسه مثت

 (333،ص2:ج1331، قریشیدعوة نی  بوعنى خواند  میباشد.) (33ابراهیم: )

 دعا در قرآ  کریم بن معانی عبادن و دعون و طل  نیان و است اثن آمده اسه. 

 مَ َ تَدْعُوا فَال یِلَّنِ ایْوَساج دَ أَ َّ وَ»آنجای کن خداوند متعال می فرماید: : عبادتبن معنای  -1

إ  َّ  » ( و13)جن:  .مپرستید خدا با را کس هیچ اس خداسه، ویصه مساجد و «أَحَد ایلَّنِ

در ح ی ه، کستتتانى را کن بن جاد خدا « ایتَّذِینَ تتَدْعُو َ مِنْ دُو   ایلتَّنِ عِبتادم أَمْثتایُكُمْ     

 .ارستتتیدیعنى آنا  کن بن جاد خدا آنیا را مى ؛خوانید، بندگانى امثال شتتوا هستتتند مى

 (133)اعراف:

 إ یَى یَدْعُوا ایلَّنُ وَ اینَّار  إ یَى یَدْعُو َ أُویئِكَ»آنجای کن می فرماید: و : دعوتبتن معنای   -2

 نک حایى در کنند،مى دعون آتش سود بن( را شوا) مشترکا   آ « ب إ ذْنِن ایْوَ ْاِرَة  وَ ایْجَنَّة 

خواند. مى فرا آمرنش و بیشتتته بن را شتتوا  خود، دستتتوران  و فرما  با خداوند

   (.221)ب ره:

 كُمْیَ أَسْتَج  ْ ادْعُونی رَبُّكُمُ قالَ وَ» و انجای کن می فرماید: : طلب و استتااه  بن معنای  -3

 رام: گاه اروردگارتا  و« داخِرین جَیَنَّمَ ستتَیَدْخُلُو َ عِبادَتی عَنْ یَستتْتَكْب رُو َ ایَّذینَ إ  َّ

 و خوار نودد بن ورنند، تكبدر من عبادن ان کن آنا  کنم، اجابه را شتتوا تا ب وانید

وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَوَعاً إ  َّ »ودر جای دیگر می فرماید:  (06غافر:. )درآیند دونخ بن رسوا

و با بیم و امید، او را ب وانید کن  (10)اعراف: « رَحْوتَهَ ایلتَّنِ قَر یت م مِنَ ایْوُ ْستتتِنِینَ   

در ایبتن در معانی دیگر نی  بكار رفتن اسه کن  ارا  ن دیك استه. رحوه خدا بن نیكوک

 ما متذکر نوی شویم.



 

 

 ".خداوند از بنده تضرع و خضوع با توأم درخواست" از دعا عبارن اسه ا رال  در

  (12)عدة ایداعی:ص

 دعای مستجاب

 لَّ ْرَای جابُوا ایَّذِینَ ثَوُودَ وَ»  اسه کرد  قر  و برید  معنی بن «جوب» ان مشتق استتجابه 

 جواب انجیه ان را جواب.« ساختند هاخانن و. بریدند درده در را ستنگیا  کن ثوود قو  و ب ایْوادِ؛

... استجابه بوعنى اجابه اسه و ح ی ه آ  مییدا (3:فجر)میشود.  قر  آ  با ست ن  کن گویند

جابه را شتتد  براد جواب استته ویى رو  مییدا شتتد  در اغل  ان اجابه مناكد نیستته، ا  

ب ره فرموده: اجابه و استتتجابه بیك معنى اسه.)  130اند. طبرستى ذیت آیة  استتجابه گاتن 

 (.30، ص2هق: ج1312قریشی، 

 قو  اد؛ أَج یبُوا داعِیَ ایلَّنِ» اسه  نی  استتعوال شده معنی این بن نی   در قرا  کریماین معنی 

 و؛ داعِیَ ایلَّنِ ( و وَ مَنْ   یُج  31ْ)اح اف:«  بپذیرید را خدا ستتتود بن داعى این دعون ما

 نمین در را خداد تواندنوى نكند اجابه را خدا ستتود بن داعى دعون کستتى اگر کن بدانید

و اجابه بن معنی: اذیرفتن دعون و ( 323ص1(. )راغ  ا تتایانی:ج23)هوا :«  کند عاج 

 بن "اجابه "و "استجابه "و (233، ص1هق:ج1323خواهش کسى.)جوعی ان اصوهشگرا ، 

 اما و اجابه، و دعا معناد اسه این اوسه، بسود آورد  رود و داعى، دعون اذیرفتن معناد

 و غایه بلكن نیستته، معنا ج   استتتجابه، در حاجه برآورد  و دعا، در حاجه درخواستته

 (333ص 11)عالمن طباطبایی: ج .اسه دو آ  معناد متوم

اس اجابه در ا ترال  بن معنای اقبال خدوند بن سوی دعا کننده و بر طرف کرد  حاجه  

و اعرای خواستتن اوسته، رن خواستن او برای دنیا باشد و رن برای آخرن.)دکترعبدام جاج   

( و در آیان معتددی خداوند متعال ان ما خواستتن کن خواستن های ما  را ان  01: 1331علی، 

 إ ذا وَ» (  و هم رنین می فرماید: 06غافر:«) یَكُم أَستتْتَج  ْ ادْعُونی رَبُّكُمُ قالَ وَ »او طل  کنیم. 

 یَعَلَّیُمْ ب ی یْیُؤْمِنُوا وَ یِی فَلْیَستتْتَج یبُوا دَعا   إ ذا ایدَّاع  دَعْوَةَ أُج ی ُ قَر ی م فَإ نِّی عَنِّی عِبادِی ستتَلَیَكَ

 دعا دعاد! ن دیكم من( بگو) کنند ستتؤال من باره در تو ان من بندگا  کن هنگامى یَرْشتتُدُو َ؛ و



 

 

 من نب و بپذیرند مرا دعون باید آنیا اس گویم،مى ااستت  خواندمى مرا کن هنگامى بن را کننده

 .(130ب ره:)« (.برسند م لد بن و) یابند راه تا بیاورند ایوا 

در نتیجن منظور ان دعا در این ت  یق دعا بن معنای درخواسه و طل  بنده ان خداوند متعال 

استه. و م لتود ان استتجابه اذیریش دعا و خواستن اسه کن مورد اقبال خداوند متعال قرار    

می گیرد. یعنی دعاها و خواستتن های کن توست  انبیا  و اوییا  ام مرر  شده و مورد اذیرش   

 عال قرار گرفتن اسه.خداوند مت

 راز استجابت دعا های انبیاء و اولیاء

برای یافتن ران استجابه دعاهای قرآنی باید ان ابعاد م تلف مورد ب ث قرار بگیرد کن ما 

اکنو  ان جان  دعا کننده گا  و آ  هم ان جان  انبیا  اییی مورد بررسی قرار می دهیم کن 

 م موارد نیر باعث استجابه دعاهای آنیا شده اسه.های موجود در قرآ  کریباتوجن بن دعا 

 خواست خود خداوند متعال

خداونتد متعتتال قتویی قرعتتی بتن استتتجابه دعتای کتتن م تایف حكوتتتش نباشتتد را داده      

إ  َّ ایَّتتذینَ  یَكُتتمْ أَسْتتتَج  ْ وَ قتتالَ رَبُّكُتتمُ ادْعُتتونی » استته در آنجتتای کتتن متتی فرمایتتد:    

متترا ب وانیتتد »و اروردگارتتتا  گاتته:  «سَتتیَدْخُلُو َ جَیَتتنَّمَ داخِتترین تییَسْتتَكْب رُو َ عَتتنْ عِبتتادَ 

ورننتد  تا براد شوا اجابه کنم. هوانتا کستانى کتن ان عبتادن متن ستر بتان نده و تكبدتر متى         

وَإ ذَا » و در جتای دیگتر متی فرمایتد:        «.شتوند بن نودد با سترافكندگى بتن جیتنوم وارد متى    

فَتتإ نوی قَر یتت م أُج یتت ُ دَعْتتوَةَ ایتتدَّاع  إ ذَا دَعَتتا   فَلْیَسْتتتَج یبُواْ یِتتی وَ یْیُؤمِنُتتوا سَتتلَیَكَ عِبَتتادِی عَنِوتتی 

و هرگتتاه بنتتدگانم ان تتتو دربتتاره متتن ارستتند )بگتتو: ( هوانتتا متتن    « ب تتی یَعَلَّیُتتمْ یَرْشُتتدُو َ 

ن دیكم؛ دعای نیایشگر را آنگتاه کتن مترا متی خوانتد ااست  متی گتویم. اتس بایتد دعتون            

( انبیتا  اییتی   130)ب تره:   .پذیرنتد و بتن متن ایوتا  آورنتد، باشتد کتن بتن رشتد رستند          مرا ب

اویین کسانی هستتند کتن ایتن دعتون قرعتی خداونتد را در یافته متی کننتد و بتا قرت  ان            

خداونتتد متعتتال خواستتتن هتتایش را متتی خواهنتتد، ایبتتتن ایتتن خواستتتن هتتا نبایتتد م تتایر بتتا   

شتد مثتت دعتای حضترن نتو  علیتن ایستال         حكوه اییی باشتند و ا  مستتجاب ن واهتد    

کتتن بتترای نجتتان فرننتتدش را ان خداونتتد استته و ایتتن کتتار ختتالف حكوتته اییتتی بتتود   



 

 

رو  خداوند مؤمنین را متی خواسته نجتان دهتد نتن کتافرا  را یتذا در جتواب حضترن          

 تایٍِ  فَتال    قتالَ یتا ُنتو ُ إ نَّتنُ َیتْیسَ ِمتنْ َأْهِلتكَ إ نَّتنُ عََوتت  َغْیتُر          »نو  علیتن ایستال  فرمتود:    

)خداونتد در  ( 31)هتود: « َتْسَئلْن  ما َیْیَس یََك ب تِن ِعْلتمم إ نِّتی أَعُِظتكَ َأ ْ تَُكتو َ ِمتنَ اْیجتاِهلین       

ااستت ( فرمتتود: اد نتتو ! او )در واقتت ( ان خانتتدا  تتتو )و نبتتودن( نیستته، او )داراد( عوتتت 

نتتا متتن تتتو را ناشایستتتى استته، اتتس ریتت د را کتتن بتتن آ  علتتم نتتدارد ان متتن م تتواه، هوا

 کنم کن )مبادا( ان جاهال  باشى.موعظن مى

 ایمان به خداوند و حسن ظن به استجابت دعا

ختداوند متعال در قرآ  کریم می فرماید کن دعای کستتتانی را کن ایوا  آوردند و عوت   

 عَوِلُوا وَ آمَنُوا ایتتَّذِینَ یَستتتْتَج یتت ُ وَ»دهنتتد استتتتجتتابتته می کنتتد  تتتایٍ انجتتا  می 

 إ  َّ ایَّذینَ یَستتْتَكْب رُو َ عَنْ عِبادَتی »و در آین قبلی نی  می فرماید:  (20:شتتوری«)انِایلتتدایِ 

ورنند بن هوانا کستتانى کن ان عبادن من ستتر بان نده و تكبدر مى« ستتَیَدْخُلُو َ جَیَنَّمَ داخِرین

ا در دع. و برای هوین اسه کن ف   خداوند را شوندنودد با سرافكندگى بن جینوم وارد مى

و انبیا  اییی در قلن «. یَكُمْ أَسْتَج  ْ ادْعُونِی »اذیرد.ب وانیم کن او خواسته و دعای ما را می 

و « ادعونی استج  یكم» و خدا وند می فرماید:  ایوا  و حستن نن بن استجابه دعا اسه. 

 فَظُنَّ دَعَوْنَ إ ذَا » تتادق علین ایستتال  می فرماید و اما  «أُج ی ُ قَر ی م فَإ نِّی»: بان می فرماید

و در جای دیگر می خوانیم خدوند را در  (313 ص ،2 ج)کلینی:  ب ایْبَاب  حتَاجَتتَكَ   أَ َّ

 (10:اعراف) «طَوَعاً وَ خَوْفاً ادْعُوهُ وَ»حایه خوف و رجا باید ب وانیم 

 اخالص در دعا

ادْعُوا ایلَّنَ فَ »یكی ان شتتتراط  دعا اخالص در دعا استتته کن در قرآ  کریم می خوانیم  

اس خدا را ب وانید در حایى کن دین خود را براد ؛ «مُ ْلِلتِینَ یَنُ ایدِّینَ وَ یَوْ کَر هَ ایْكافِرُو َ  

( و در ستتتوره اعراف می 13)غافر: اید، هر رند کافرا  را ناخوش آید.او ایراستتتتتن کرده 

 ایدِّینَ یَنُ مُ ْلِلینَ ادْعُوهُ وَ مَسْج دٍ کُتِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ أَقیوُوا وَ ب ایْ ِستْ ِ  رَبِّی أَمَرَ قُتْ»خوانیم 

 خویش توجدن و اسه کرده عدایه بن امر اروردگار : »بگو( 23)اعراف:«تَعُودُو َ بَدَأَکُمْ کَوا

 دین کن حایى در ب وانید، را او و! کنید او ستتود بن( عبادن هنگا  بن و) مستتجد هر در را

 بار) آفرید، را شتتوا آغان در کن گونن هوا ( بدانید و! )گردانید خایص او براد را( خود)



 

 

. و اخالص یكی ان ویصگی های انبیا  اییی استته کن ج  !گردیدبانمى( رستتتاخی  در دیگر

؛ و خداوند بن ایامبر  تتتلی ام علین و آین می  دهندبرای رضتتتای خدا عوت را انجا  نوی

   (26جن:) «أَحَداً ب نِ أُشْر كُ   وَ رَبِّی أَدْعُوا إ نَّوا قُتْ»فرماید: 

  مخفیانه و تضّرع با

 رَبَّكُمْ ادْعُوا»دعا و در خواسه بنده ان خدوند باید در حایه تضرع و ناری  و م ایانن باشد

رَبَّنُ نِدا ً  نادد إ ذْ»( و در مورد حضرن نکریا علین ایسال  می خوانیم 03انعا :) «خُاْیَةً وَ تَضَرُّعاً

دعاد انیانى "( تاستتیر نورآمده:3)مریم:« نمانى کن اروردگارش را با ندایى انیا  خواند.خَاِیًّا؛ 

خیر »در حدیث آمده استته: ، «نِدا ً خَاِیًّا»تر استته. تر استته، رو  بن اخالص ن دیكبا ارنش

 (233، ص: 1ج تی:)قراط بیترین دعا، دعایى اسه کن انیانى باشد.« ایدعا  ای اى

أَمَّنْ یُج ی ُ ایْوُضتتْرَرَّ »وهوچنین می خوانیم کن خداوند دعای در مانده را مستتتجاب می کند 

کیستته کن  «إ ذا دَعاهُ وَ یَكْشتتِفُ ایستتُّو َ وَ یَجْعَلُكُمْ خُلَاا َ ایْلَرَْ  أَ إ ینم مَ َ ایلَّنِ قَلِیلًا ما تَذَکَّرُو َ 

( و در 02. )نوت:ب واند، اجابه نواید و بدد و ناخوشى را برطرف کنداد او را هرگاه درمانده

مورد حضتترن نو  علین ایستتال  نی  می بینیم کن وقتی در مانده شتتد  ان خداوند برای نجان  

ر اس هنگامى کن ب «عَوُا ایلَّنَ مُ ْلِلتتِینَ یَنُفَإ ذا رَکِبُوا فِی ایْاُلْكِ دَ»شتتا  با اخالص دعا می کنند: 

( و 01خوانند. )عنكبون:نند،( خدا را با اخالص مىستوار شوند )و خرر را احسا  ک کشتتى  

، 0)قراطتی:ج «یُج ی ُ ایْوُضْرَرَّ»شترط استجابه دعا، قر  امید ان دیگرا  واخالص در دعاسه.  

حضتترن ایوب علین ایستتال  وقتی گرفتار شتتدید درد و مشتتكالن شتتده بن خدوند   (331ص

و )بیاد  «أَنْهَ أَرْحَمُ ایرَّاحِوِینَ رَبَّنُ أَنِّی مَستَّنِیَ ایضُّرُّ وَ  وَ أَیُّوبَ إ ذْ نادد» متعال عرضتن می دارد:  

آور( ایوب را آ  نما  کن اروردگارش را ندا داد کن هوانا بن من آسی  رسیده و تو میربانترین 

فَاسْتَجَبْنا یَنُ » ید: فرما( و خداوند متعال در جواب در خواسه ایامبرش می33انبیا : )میربانانى.

اس  «یِلْعاب دِینَ فَكَشتتتَاْنتا ما ب نِ مِنْ ضتتتُرَ وَ آتَیْناهُ أَهْلَنُ وَ مِثْلَیُمْ مَعَیُمْ رَحْوَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِکْرد 

)دعاد( او را مستتتجاب کردیم و ستت تى او را برداشتتتیم و خاندانش را بن او بان گرداندیم و   

ایشتتا  )هوراه کردیم تا هم( رحوتى ان ستتود ما )بن او باشتتد و هم   هوانندشتتا  را )نی ( با 

 (33)انبیا : یادآورد( و اند و تذکورد براد عبادن کنندگا .



 

 

 بهره گیری از آسماء الهی

آسوا  حسنی با بیره گرفتن ان آسوا  اییی یكی ان آداب دعا خداوند می فرماید من را 

در هون ادعین قرآنی انبیا  و اوییا  اییی  (136اعراف:) «ب یا فَادْعُوهُ ىایْ ُسْن ایْلَسْوا ُ یِلَّنِ وَ»ب وانید

 ان اسوا  و  اان خداوند منا  استااده نووده اسه کن در نیر نوونن های ان آ  را می آوریم:

حضرن آد  و حوا علییواایسال  در دعای شا  ان  اه ربوبیه خداوند استااده نووده   .1

 وَإ  ْ یَمْ تَ ْاِرْ یَنا وَ رَبدنا نَلَوْنا أَنْاُسَنا قَایَا» اب هم شده اسه اسه و این دعای شا  مستج

باراییا، ما بن خود ستتتم کردیم کن نافرمانی تو کردیم اگر ؛ نا یَنَكونَنَّ مِنَ ای استتِرینَتَرْحَوْ

 (23)اعراف:.ما را نیامرنی و بن ما رحم نكنی ما ان نیا  کارا  خواهیم بود

خداوند را با  اه حود حضترن نو  علین ایستال  بعد ان انیكن ان طوفا  نجان یافه    .2

وَقُتْ رَبِّ أَنْ  یْنی مُنْ َ ً مُبارَکاً *نَجدینا مِنَ ایْ َوْ   ایظایوِینَ  اَیْ َوتْدُ یلون ایَّذی » ستتتتیش نووده

كارا  نجان داد. و حود برای خدایی اسه کن ما را ان دسه ستو«  وَأنْهَ خَیرُ ایوُنْ  یینَ؛

 .بگو: بتتاراییتتا، مرا در من یگتتاهی مبتتارك جتتای ده، بنیران تو بیترین فرود آورنتتدگتتانی

 (23و23)مومنین:

مالطكن وقتی برای اهت نمین دعا و استتتت اار می کند ان تستتتبیٍ و حود خداوند متعال  .3

 تگا فرش ؛ایْلَرَْ  فِی یِوَنْ  ْاِرُو َیَسْتَ وَ رَبِّی مْ ب  َوْدِ یُستَبِّ ُو َ  ایْوَالطِكَةُ وَ»گیرد کوك می

 ٍ  ت ااراس هستند نمین در کن کسانى براد و آورندمى بجا را اروردگارشا  حود و تستبی

 .«کنندمى

و در بین هون این اسوا  ای سنی خداوند متعال  اه ربوبیه بشترین کار برد را داشتن کن 

 در نیر بیا  می کنیم:

 «رَبَّ»شروع دعا باکلم   

بیشتتتترین کلون در قرآ  « ایلَّنِ» دبیترین کلون براد دعاستتته. بعد ان کلون« ربد»د کلون

، 0: ج1333 ،د دعاها بن کار رفتن استتته. )قراطتیاستتته و معوویًا در هون« رَبِّ» دکلوتن 



 

 

اسه کن در دعاهای انبیا  و مؤمنین  ی ربدو یكی ان اسرار استجابه دعا هوین کلون (161ص

 كار رفتن اسه.و مالطكن ب

    :ا نوَإ  ْ یَمْ تَ ْاِرْ یَنا وَ تَرْحَوْ رَبدنا نَلَوْنا أَنْاُسَنا»در دعای آد  علین ایستال  استه کن فرمود

باراییا، ما بن خود ستتتتم کردیم کن نافرمانی تو کردیم اگر ما را ؛ یَنَكونَنَّ مِنَ ای استتتِرینَ

 (23)اعراف:.«م بودنیامرنی و بن ما رحم نكنی ما ان نیا  کارا  خواهی

  :بِّ إ نوی أَعُوذُ ب ك أَ ْ أَستتْئَلَك ما یَیسَ یی ب نِ ر »در دعای نو  علین ایستتال  آمده استته

باراییا، من بن تو اناه می بر  ان این  ؛« عِلْمم، وَإ  ْ   تَ ْاِرْ یی وَتَرْحَوْنی أَکنْ مِنَ ایْ اسِرینَ

اهم، اگر مرا نیامرنی و بن من رحم نكنی کتن ری ی را کن بن آ  آگاهی ندار  ان تو ب و 

 (31. )هود:ان نیا  کارا  خواهم بود

   :رَبَّنا اغْاِرْ یِی وَیِوایِدَی وَیِلْوُؤْمِنِینَ یوْ َ ی ُو ُ »و حضتتترن ابراهیم علیتن ایستتتال  فرمود

باراییا، بیامرن مرا و ادر و مادر  و مؤمنا  را در رونی کن حستتاب براا می  .؛ ای ِستتابُ

 (33-31)ابراهیم:« .شود

   :رَبِّ اغْاِرْ یی وَهَ ْ یی مُلْكاً   ینْبَ ی ألَحَدٍ »و حضترن سلیوا  نبی این گونن دعا نوود

خداوندا، مرا بیامرن و حكومتی بن من بب ش کن شتتایستتتن  مِنْ بَعْدی إ نَّك أَنْهَ ایوَهدابُ؛

 (31ص،« ).هیچ کس اس ان من نباشد، هوانا تو بسیار عرا کننده ای

  : وَ احْلُتْ  *وَیسِّرْ یِی أَمْر ی  *رَبِّ اشْرَ ْ یِی  َدْر ی »دعای حضرن موسی علین ایسال

باراییا، سینن ا  را گشاده دار.  ؛عَتْ یِی وَن یراً مِنْ أَهْلِیوَاجْ *یاْ َیُوا قَوْیِی  *عُ ْدَةً مِنْ یِسانِی 

م را بایوند. ان خاندانم برایم ملموریتم را برایم آسا  کن. گره ان نبانم بگشا. تا س ن

 (30-25)طن: « یاوری قرارده.

    ایلویُمَّ رَبَّنا أَنْ  لْ عَلَینا ماطِدَةً مِنَ ایسَّوا ِ تَكو ُ یَنا عِیداً »دعای حضترن عیسی علین ایسال

گارا! برما ماطده باراییا، ارورد  ِ َ وَّ یِنتا وَآخِر نتا وَآیتةً مِنْك وَارْنُقْنا وَأَنْهَ خَیرُ ایروان قِینَ؛   

آستوانی فرو فرسته تا برای اول و آخر ما عید شتود، و نشتانن ای ان تو باشد، و ما را     

 (114)ماطده:« .رونی ده کن تو بیترین رونی دهندگانی



 

 

  رَبِّ اغْاِرْ وَارْحَمْ وَأَنْهَ خَیرُ ایرواحِوینَ؛»ایامبر استال   تلی ام علین و آین وسلم:   دعای 

 (113مؤمنو :« ).و رحم کن، تو بیترین رحم کنندگانی خداوندا! بیامرن،

  :لَك یرَبَّنا وَستتِعْهَ کتَّ شتتَی ٍ رَحْوَةً وَعِلْواً فَاغْاِرْ یِلَّذِینَ تابُوا وَاتَّبَعُوا ستتَب  »دعای مالطكن

بتاراییتا، رحوه و دانش تو هون ری  را فرا گرفتن استتته، اس   ؛ وَقِی مْ عتَذابَ ایجَ ِیم  

« .کن توبن کردند و راه تو را ایوودند، و آنا  را ان آتش جینوم بانداربیتامرن کستتتانی را  

 (1غافر:)

  :رَبَّنا اغْاِرْ یَنا وَ ِ ِخْوانِنا ایَّذِینَ ستتَبَ ُونا ب ای یوا   وَ  تَجْعَتْ فِی قُلُوب نا غاِل   »دعای مؤمنین

ما و برادرا  و خواهرا  ما را کن ایش ان ما  باراییا، یِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إ نَّك َ رَ ُوفم رَحِیمم؛

ایوا  آوردند بیامرن، و در دل های ما نستبه بن افرادی کن ایوا  آوردند کینن و دشونی  

 (16حشر:« ).قرارنده؛ باراییا، تو میربا  و رحیوی

بكارفتن استته و ستترو این را نی  در تااستتیر  « رَبَّ»در هون این دعاها می بینیم کن کلون 

شتتتروع میشتتتود  و ما « ربد»مورد ب تث قرار داده کن ررا دعاهای قرآنی با کلون مبارك  

 بلورن خال ن آ  را در اینجا می آوریم: 

 مفهوم ربّ

 تا ردک تربیه را بچن یعنى «ادرك تىح ربداه: ربدا ایلتبى  ربد» کرد  تربیه "در ی ه بن معنی

 ربد :میگوید راغ . اسه استعاره برور بى مرو یعنى فاعت بر آ  اطالق و( اقرب. )رسید برشتد 

و در معانی مایك،  تاح ، مربدی، و مللٍ نی  بكار رفتن اسه.   .استه  تربیه بوعنى ا تت  در

 (33ص ،3ج ش:1311)قریشی،" شود نن مرلق.رب در غیر خدا بلورن اضافن استااده می

 نگاهآ یعنى میكند روشن را خداوند ربوبیده م ا  و اسه حسنى اسوا  ان مربدى بوعنى ربد"

 موجودان توا  کرد  تربیه و داد  ارورش مراد. ایعایوین ربد: شتتود گاتن خدا و تف  در کن

 یبا  و آب و نا  ان و اوسه موان  ایوستن و میكند تربیه را طات یكنار هوانروریكن .اسه

 این مبیدن ستتب ا  خداوند بر ربد کلون اطالق رنین هم. ندارد غاله او ت لتتیت و اخالق و

 کن میكند روشتتن آنچن کن کلون ربد در قرا  کریم استتتااده شتتدهن مضتتوو بوان  .استته معنى



 

 

 هذا على تربیه هم و اوسه جان  ان خل ه هم اسه موجودان توا  دهنده ارورش خداوند

 (33-33ص ،3ج )هوا : ".اسه سب ا  خداد ف   معبود و مربدى و خایق

 آ  دعا بیترین کن شتتودمى استتتااده خوبى بن تعبیران این ان "نویستتد: در تاستتیر نوونن می

 جامعترین "ایلَّن "مبارك نا  کن اسه درسه شتود،  آغان اروردگار ربوبیه مستاین  ان کن استه 

 ارد،د ربوبیه مساین با تناس  او یرف ار م ضتر  ان ت اضتا  کن آنجا ان ویى استه  خدا نامیاد

 و او عور آخر تا و شودمى آغان انسا  وجود ی ظان ن ستتین  ان خداوند ناحین ان کن ربوبیتى

 آغان در نا  این بن خداوند خواند  کند،مى اییى ایراف غرق را انستتا  و دارد، ادامن آ  ان بعد

 (23، ص26مكار : ج) ".اسه ترشایستن و مناسبتر دیگر نا  هر ان دعاها

یعنی ای کستتتی ختایق و ارورش دهنده من در توا    "ربنتا "خوانیم اس اینكتن در دعتا می  

 شود.ی ظان نندگی هستی. برای هوین بشترین ادعین قرآنی با کلون ربنوا شروع می

ی خدا دعای شتتتا  را با استتتوا  بینم کن انبیا  اییی و مومنین و مالطكندر ادعیتن قرآنی می 

کند کن بشتتترین دعاهای قرآنی با کلون ربنوا شتتروع میشتتود: نی خداوند متعال شتتروع میای ستت

نا رَبَّ »و « رَبِّ اجْعَتْ هذا ایبَلَدَ آمِناً »و « رَبِّ أَنْ  یْنی مُنْ َ ً مُبارَکاً »و « رَبدنا نَلَوْنا أَنْاُستتَنا» رنانچن

نَ قَوْمِنا رَبَّنا افْتٍَْ بَینَنا وَبَی »و « رَبِّ اغْاِرْ یی وَهَ ْ یی مُلْكاً »و  «تَ َبَّتْ مِنوا إ نَّك أَنْهَ ایسَّوِی ُ ایعَلِیمُ

ایلویُمَّ رَبَّنا أَنْ  لْ عَلَینا ماطِدَةً مِنَ  »و « رَبِّ   تَذَرْنی فَرْداً »و « رَبِّ اشتتْرَ ْ یِی  تتَدْر ی »و « ب ایْ َقِّ

رَبَّنا اغْاِرْ یَنا وَ ِ ِخْوانِنا ایَّذِینَ ستتَبَ ُونا  »و « وَستتِعْهَ کتَّ شتتَی ٍرَبَّنا  »و « رَبِّ اغْاِرْ »و « ایستتَّوا ِ

 «.ب ای یوا   

 زمان در دعا

یكی ان موارد کتن در ادعین قرآنی مورد توجن قرار گرفتن استتته نما  ها  خاص برای دعا  

( و فرنندا  یع وب علین 12)انعا :  «یَدْعُو َ رَبَّیُمْ ب ایْ َداة  وَ ایْعَشِیِّ»خوانیم: اسه و در قرآ  می

ایستتال  برای اینكن ان خداوند برای آنیا طل  استتت اار کنند حضتترن برای نما  خا تتی برای 

مْ رَبِّی قالَ سَوْفَ أَسْتَ ْاِرُ یَكُ نُوبَنا إ نَّا کُنَّا خاطِئِینَ*قایُوا یا أَبانَا اسْتَ ْاِرْ یَنا ذُ» فرنندانش دعا میكند.

)فرنندا ( گاتند: اد ادر! براد گناهانوا  )ان خداوند( طل   آمرنش کن  ؛إ نَّنُ هُوَ ایْ َاُورُ ایرَّحِیمُ



 

 

کن براستتتتى ما خراکار بودیم. )یع وب( گاه: ب ودد ان اروردگار  براد شتتتوا طل  آمرنش 

 (  31،33)یوسف:« سیار میربا  اسه.کنم، براستى کن او، خود آمرننده وبمى

اس معلو  استه کن نما  در دعا دخیت اسه کن قرآ  آ  را بیا  نووده و انبیا  اییی نی  در  

نمتا  هتای ختاص دعا می کنند، و بیترین نما  برای دعا و ذکر ویاد خدا در اول و آخر رون    

( و 3ٍ:فت« )دادا  و شامگاها ، تسبیٍ گویید.وَ تُسَبِّ ُوهُ بُكْرَةً وَ أَ ِیلًا، و خداوند را بام»استه.  

ار  وَ ب ایْلَستتْ  *کانُوا قَلِیلًا مِنَ ایلَّیْت  ما یَیْجَعُو َ »خداوند متعال در مورد مؤمنا  مت ی می فرماید: 

در ستت رگاها ،  خوابیدند. وشتتا  این بود کن( اندکى ان شتت  را مى )برنامن ْاِرُو َ؛ هُمْ یَستتْتَ

اما   ادق علین ایسال  فرمود: برترین نما  براد ( و 11 -13آین  :ذاریان« )د.کردناست اار مى

، 3ج)قراطتی: « وَ ب ایْلَسْ ار  هُمْ یَسْتَ ْاِرُو َ»استه:   دعا، وقه ست ر استه. رو  خداوند فرموده  

 «231ص: 

 اعتراف به عجر و استغفار قبل از دعا

خورد اعتراف بن عج  و تواض  شا  رشم مییكی ان موارد کن در دعاهای انبیا  و اوییا بن 

قا  رَبَّنا نَلَوْنا أَنْاُسَنا وَ إ  ْ یَمْ تَ ْاِرْ یَنا وَ  »خوانیم:اسه کن در مورد حضرن آد  علین ایسال  می

)آد  و حودا( گاتند: اروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر  ؛تَرْحَوْنا یَنَكُونَنَّ مِنَ ایْ اسِر ینَ

( و در تاسیر نور ذیت 23)اعراف:« ا نب شایى و رحم نكنى، قرعاً ان نیانكارا  خواهیم بود.ما ر

«. اُسَناقا  رَبَّنا نَلَوْنا أَنْ»ان آداب دعا و است اار، ابتدا اعتراف بن گناه اسه. هوین نكتن می وانیم 

 (31، ص3)قراطتی: ج

 رَبِّ إ نِّی»فرماید: اعتراف نووده میحضرن نکریا در دعای خود ابتدا بن عجر و ناتوانی خود 

)نکریدا( گاه: اروردگارا! نْ ب دُعاطِكَ رَبِّ شَ ِیًّا؛ وَهَنَ ایْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَتَ ایرَّأْ ُ شَیْباً وَ یَمْ أَکُ

د ایرد، ساید شده اسه و اروردگارا! من هوانا است وانم سسه شده، و )مود( سر  ان شعلن

 (3)مریم:« ا .)ان اجابه( م رو  نبوده هرگ  در دعاد تو

 استتتوداد« رَبِّ» ددر دعا ان کلون"در تاستتیر نور ان این آین مبارکن اینگونن استتتااده نووده 

ها و نعوه« وَ اشتتْتَعَتَ ایرَّأْ ُ شتتَیْباً »هاد خود بگوییم، ان ضتتعف ... رَب  ... رَب  بجوییم، رَب 

آنگاه حاجه خود را بن نبا  آوریم. « أَکُنْ ب دُعاطِكَ رَبِّ شتتتَ ِیًّا وَ یَمْ»ایرتاف خدا را ذکر کنیم.  



 

 

آداب دعا این "نویستتد: و در جای دیگر می (233، ص1)قراطتی: ج "«فَیَ ْ یِی مِنْ یَدُنْكَ وَیِیًّا»

 ٍ کُتَّ شَیْعْهَ وَسِ»سپس تجلیت و تو یف، « یُسَبِّ ُو َ ب  َوْدِ رَبِّی مْ»اسه: ابتدا تسبیٍ و ت وید، 

 (220 ص ،8ج)هوا :  "«فَاغْاِرْ. »آ  گاه دعا« رَحْوَةً وَ عِلْواً

او نو  علین ایستال  ان خداوند خواسه کن فرنندش را نجان دهد خداوند بن او عرضن کن  

نو  و ان خاندا  تو نیسته، او ناشتایسته اسه، آنچن را کن بن آ  آگاهی نداری ان من م واه    

بِّ إ نوی أَعُوذُ ب ك أَ ْ أَسْئَلَك ما یَیسَ یی ب نِ عِلْمم، وَإ  ْ   تَ ْاِرْ ر :د آمد و گاهبن خوعلین ایستال   

باراییا، من بن تو اناه می بر  ان این کن ری ی را کن بن آ   یی وَتَرْحَوْنی أَکنْ مِنَ ایْ تاستتتِرینَ؛ 

.« ا  کارا  خواهم بودآگتاهی نتدار  ان تو ب واهم، اگر مرا نیتامرنی و بن من رحم نكنی ان نی   

 (31)هود:

 تناسب خواسته داعی با صفات مدعو

در دعاهای قرآنی یكی ان موارد کن مورد توجن قرار گرفتن تناستت  خواسه داعی با  اان 

 مَّایلَّیُ »... فرماید:اش ان خدوند متعال میمدعو اسه کن حضرن عیسی علین ایسال  در خواستن

 أَنْهَ وَ ارْنُقْنا وَ مِنْكَ آیَةً وَ آخِر نا وَ یِلَوَّیِنا عِیداً یَنا تَكُو ُ ایستتتَّوا ِ مِنَ ماطِدَةً عَلَیْنا أَنْ  لْ رَبَّنا

 ددعی تا بارسه ما بر آسوا  ان ادماطده! اروردگارا خداوندا،: کرد عرَ عیستى  خَیْرُایرانقین؛

« دهندگانى. روند بیترین تو ده، روند ما بن و تو، ان ادنشتتانن و باشتتد ما آخر و اول براد

و تو یف خداوند متعال  "ماطده=رونی"ی او ( در خواستتی نبی خدا بین خواستن 113)ماطده:

 «.خَیْرُایرانقین أَنْهَ وَ ارْنُقْنا وَ »کن فرمود

ان  َرب   »حضترن ابراهیم و استواعیت بعد ان ستاختن کعبن دسه بن دعا برداشتن فرمود:    

ِیُ ا الَلِیُ ا ک َأنْ َتَقب ْل ِماّن  ِإن   ا بپذیر؛ تو شتتنوا و باراییا، ان م؛ َت السََّّ 

( یعنی ارودکارا این ستتعی ما را در ستتاخه خانن کعبن مورد قبول خود قرار 121ب ره:« )دانایی

 دهید ررا کن تو این دعای مار میشنوی و بن سعی و کار ما در ساخه بیه ام ای را  گاهی.

ثْ فِیی مْ رَستتتُو ً مِنْیُمْ یتْلُوا عَلَیی مْ آیاتِك وَیعَلِّوُیُمُ ایكتابَ وَای ِكوَةَ رَبَّنا وَابْعَ» و بان دارد کن 

باراییا، در میا  فرنندا  ما ایامبری برگ ین کن آیان تو را بر  وَی َکیی مْ إ نَّك أَنْهَ ایعَ  ی ُ ای َكیمُ؛

 «.وانا تو ع ی  و حكیویمرد  ب وانتد و کتتاب وحكوته بن آنا  آموند و آنیا را ت کین کند؛ ه   



 

 

در این دعا حضترن ابراهیم علین ایستال  ان خداوند متعال خواستن کن ان نست او    (123)ب ره: 

 »ند کایامبر را بر گ یند و حكوه را بن او بیاموند، و خداوند با  تتاه ع ن و حكوه یاد می

 «إ نَّك أَنْهَ ایعَ  ی ُ ای َكیمُ

 نتیجه

دعا بن معنای درخواستتته و طل  بنده ان خداوند متعال استتته. و م لتتتود ان استتتتجابه 

ی اسه کن مورد اقبال خداوند متعال قرار می گیرد. با بررسی برخی ان اذیریش دعا و خواستتن 

کن او  دعا کرد  و خواستتتن ان خداوند متعال واج   رستتیمادعین قرآ  کریم بن این نتیجن می

وا  قاط  برای حت گرفتاری هایش ان او استتوداد نواید. ثانیا دعا کرد  آدابی اسه کن بنده با ای

دارد کتن بتایتد ابتتدا بتا اخالص و در حایه تضتتترع و ناری و م ایانن در نما  های خاص      

) تب گاها  و س رگاها ( با این شیوه کن او  توبن و است اار نووده و بن عجر خود در م ابت  

ید و با استتوداد ان آستوا  و  اان خداوند متناس  با در خواسه کن   خداوند متعال اقرار نوا

اش را ب واهد کن این شیوه دعا را ما در دارد؛ بویصه ان  اه و م ا  ربوبیده اییی ان او خواستن

 قرآ  کریم در دعاهای انبیا  اییی مشاهده میكنیم.

 ربنا ت بت منا انك انه ایسوی  ایعلیم

 رحوه ام حویدی
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