فهم قرآن کریم
آیات درس چهارم و پنجم کتاب درسی
پایه هفتم

دوره اول متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی
اداره کل قرآن ،عترت و نماز

درس چهارم

قصه های عبرت آموز قرآنی

قرآن کریم ،تاریخ را آئینهای میداند که در آن میتوان تمامی حوادث
زشت و زیبا را دید و از این حوادث عبرت گرفت و سرنوشت آینده زندگی را با الهام
از این آئینه گویا انتخاب کرد .می توان ستمگران ،طاغوتیان و سرنوشت آنها را دید و
از انتخاب راه آنها که سرنوشتی جز هالک ندارد خودداری ورزید و صالحان و
برگزیدگان حضرت حق را دید و با تأسی به آنان راه سعادت را در پیش گرفت.
عبرت آموزی ،هدف طرح حوادث تاریخی فراوان در قرآن است .در بسیاری از
آیات ،داستان های انبیاء بزرگ الهی آمده است .در این داستان ها ،هرگز هدف قرآن
داستان سرائی محض نیست ،بلکه هدف ارائه رهنمود از رهگذر این داستان های
سازنده است .بر همین اساس است که در هیچ یک از قصص انبیاء ،از مسائل بیفایده
یا کم فایدهای که نقشی در هدایت ندارد سخن به میان نیامده است؛ در رابطه با دیگر
حوادث تاریخی نیز ،روال قرآن همین است؛ تا آنجا که قرآن کریم پیگیری مسائل
بیفایده در حوادث تاریخی را به تمسخر میگیرد .به عنوان نمونه ،قرآن کریم
پیگیری این مسئله در داستان اصحاب کهف که اینان چند نفر بودند را نکوهش
میکند.
زیباترین فراز قصه یوسف (شاید برای شما هم پیش

بیاید)1

پس از آنکه برادران یوسف از روی حسادت ،یوسف را در چاه انداختند و کاروانیان
او را در مصر فروختند سالها در کاخ عزیز مصر به دور از خانواده زندگی کرد و به
خاطر یک تهمت به زندان افتاد و پس از سال ها بی گناهی اش ثابت شد و به مقام
وزارت مصر رسید.
 -1سوره یوسف آیات  87الی 95

حاال یوسف در دوران قحطی در بین کشورهای منطقه محبوبیتی پیدا کرده و
همه دست نیاز به سوی او دراز کرده اند ،فرزندان یعقوب هم چند بار پیش او
آمدند و کمک گرفتهاند اما او را نشناختند و پدر در فراق نوجوانش اشک می
ریزد ،اما ناامید نیست ،با اینکه از پسرانش رنجیده خاطر شده اما رابطه اش را با
آنها قطع نمی کند!
پدر گفت :فرزندانم بار دیگر به مصر بروید دنبال یوسف و برادرش بنیامین
بگردید و از رحمت خدا ناامید نشوید «وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» چرا که جز
کافران از رحمت خداوندی مایوس نمی شوند.

آری پدر به فرزندان آموخت که در سختی ها نباید دست روی دست گذاشت
بلکه باید با تکاپو و تحرک ،روزنه های امید را پیدا کرد.
بهتوصیهپدر،فرزندانیعقوبباردیگرنزدیوسفدرمصررفتندوگفتندد :ای
عزیز مصر قحطی ،ما و خاندان ما را فرا گرفته و برای خرید گندم پول کمی بدا
خود آوردهایم شما به کمی پول ما نگاه نکن سهم ما را به طور کامل بده و بر ما
ببخش زیرا خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش می دهد.

برادرانیوسفهنوزاورانشناختهبودندونمیدانستنداینبزرگی کههدرحهق
آنهالطفمیکندبرادرشانیوسفاستاماراهورسمکمکگرفتنو مساعدت
رابهماآموختند:
 -1ابتدافرمانروایمصررابهبزرگییادکردند(یاایهاالعزیز)
 -2سپسنیازخودرابهخوبیبیانکردند.
 -3آنگاهکمبودبودجهوفقرمالیخودراوانگیزهکمهکخواسهتنرا بهابیهان
عاطفیبهبهترینشکلمطرحکردند.
 -4درپایانپاداشالهیرایادآوریکردند.
یوسف گفت آیا می دانید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که نادان بودید؟

صحنهعجیبیپهیشآمهدهبهود،سهالهابهینبهرادرانفاصهلهافتهادهبهود حهاالدر
سرزمینیدوربافرمانرواییروبروشدهاند،بهشکافتادهاندکهنکنداینهمهان
برادرمانیوسفباشد!چطورازگذشتهماخبردارد؟چراعزیزمصروقتهینامهه
پدرمارامیخواندگریهکرد؟راستیقیافهاوچهشباهتزیادیبایوسهفدارد؟

گفتند آیا تو همان یوسفی؟ گفت آری من یوسفم این برادر من است ،بنیامین!
خداوند بر ما منت گذاشت ،حقیقت این است که هرکس تقوا و صبر پیشه کند
همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

دراینجاصحنههاییپیشآمد،وکدامنقاشمیتواندسهیماییازشهرمندگیو
شادیوگریهرابهتصویربکشد؟!
چقدرقصههایآدمهاشبیههماستاصالفایدهقصهخوانیهمهیناسهت .ایهن
قصههاقدیمینیست،قصههمهروزگاراناست.یوسفاولهیننکتههای کههبهه
زبانآوردلطفخدابود«مَنَّاللَّهُعَلَیْنَا»سپسکلیدموفقیتخودرادراینسالها
دردوکلمهخالصهکردکهآیندگانبهکمکاینبرمشکالتغلبهکنند.
تقوا و پاکی _ صبر و پایداری

برادران گفتند به خدا قسم که خداوند تو را بر ما برتری داده است و قطعاً مدا
اشتباه میکردیم.

فکرمیکردیمچونتعدادمازیاداستپساجازههرکاریراداریم.
فکرمیکردیماگرتوراازپدردورکنیممحبوبخواهیمشد.
فکرمیکردیماگهتوراازهمهدورکنیمفراموشخواهیشد.
اشتباهبزرگمافراموشیخدابود،ماازخداغافلشدهبودیم.
یوسف گفت امروز بر شما عیب و مالمتی نیست خداوند شما را می بخشد.

بزرگیانسانهارادرروزگارقدرتمیتوانشناخت ،یوسهفبههجهایاینکهه
گالیهوشکایتکندبدونهیچقیدوشرطیبرادرانرابخشیدعالوهبراینآنها
رابهبخششخداامیدوارکرد.
شایدبهخاطرهمیندرجهبزرگ،خداوندریشهزمامداریاورادرمصرفهراهم
کرد.
یوسفبخششخودرااعالمکردتاهمهبدانندودیگرانهمزبهانبههسهرزنش
نگشهایند.آنگاه گفت این پیراهن ما را ببرید و روی صورت پدرم بندازید تا بینا

شود و همه خاندان را نزد من بیاورید.

درروزهاییکهبرادرانمهمانیوسفبودنهداوههرروزوشهنآنههارابهرسهر
سفرهخودمینشاند،آنهااحساسشرمندگیمیکردند،امایوسفدرپاسخمی
گفت:منافتخارمیکنمکهکنارشماباشموبهاشهماغهذابخهورم،روزگهاری
مردمفکرمیکردندمنبردهایآزادشدههستم،حاالهمهفهمیدنهدمهنکهس و
کاردارم!خانوادهدارم،برادرانیمثلشماوپدریمثلیعقوبدارم.
چون کاروان رهسپار کنعان شد ،پدر گفت :بوی یوسف را می یابم ،اگر مرا کم
خرد ندانید!

آریدراینجهانچیزهاییاستکهگوشهایشنواوچشمهایبینامیبینند،
یعقوبازدوردستبوییوسفوپیراهنشرااستشماممیکردامهادیگهراناو
رامسخرهمیکردند.
بعضیچهمیداننهدوچگونههبهاورمیکننهدکههپیهراهنیوسهفچشهماننابینهای
یعقوبراشفامیدهد!؟انسانباصفایباطنیمیتوانهدحقهایقیمعنهویرادر
اینجهاندرککندوشیرینیامدادهایغیبیرابچشد.

ایستگاه تفکر

• بهنظرشماچرانبایدازرحمتخداناامیدشد«وَلَاتَیْأَسُوامِنْرَوْحِاللَّهِ»؟
• چرایوسفپیامبر،آنهارابهگذشتهمیبرد «قَالَهَلْعَلِمْتُمْمَافَعَلْتُمْ

بِیُوسُفَوَأَخِیهِإِذْأَنْتُمْجَاهِلُونَ»؟
• مگرپیراهنیوسفچهتفاوتیباپیراهنهایدیگرداشتکهچشمان
یعقوبراشفاداد؟
• هدفقرآنازبیانداستانهایگذشتگانچیست؟باتوجهبهپیشرفتعلم
وصنایعمختلفدیگراینداستانهاکاربردیدارد؟

آیات و ترجمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سوره یوسف
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آیات

ترجمه

یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ

پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش تفحص کنید ،و از
رحمت خدا مایوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم

رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ
﴿﴾۸۷
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا إِنَّ
اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ ﴿﴾۸۸

کافر مایوس نمیشوند.
هنگامی که آنها وارد بر او (یوسف) شدند گفتند ای
عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی
(برای خرید مواد غذائی) با خود آورده ایم ،پیمانه ما را
بطور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که خداوند
متصدقان را پاداش میدهد.

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ

گفت آیا دانستید چه با یوسف و برادرش کردید آنگاه
که جاهل بودید؟!

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی قَدْ مَنَّ

گفتند آیا تو همان یوسف هستی؟! گفت (آری) منم

﴿﴾۸۹
اللَّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِینَ ﴿﴾۹۰
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّا لَخَاطِئِینَ ﴿﴾۹۱

یوسف! و این برادر من است خداوند بر ما منت
گذارده ،هر کس تقوی پیشه کند و شکیبائی و استقامت
نماید (سرانجام پیروز میشود) چرا که خداوند پاداش
نیکوکاران را ضایع نمیکند.
گفتند بخدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته ،و ما
خطا کار بودیم.

قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِینَ ﴿﴾۹۲

گفت امروز مالمت و توبیخی بر شما نیست خداوند شما
را میبخشد ،و ارحم الراحمین است!

اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا
وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ ﴿﴾۹۳

این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید ،بینا

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
تُفَنِّدُونِ ﴿﴾۹۴

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِی ضَلَالِكَ الْقَدِیمِ ﴿﴾۹۵

میشود ،و همگی خانواده نزد من آئید.
هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد پدرشان
(یعقوب) گفت من بوی یوسف را احساس میکنم اگر
مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید!
گفتند :به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی!

درس پنجم

ارتباط ابراهیم و

پروردگارش1

کوهپیمایانی که قله های بلند را فتح می کنند پیامشان برای ما این است که
امیدوار باشید با کوشش و تالش می توان سختی ها را پشت سر گذاشت و به موفقیت
رسید حضرت ابراهیم علیه السالم قهرمان توحید و یکتاپرستی ،زندگی پر فراز و نشیبی
داشته و خداوند در قرآن اورا به تنهایی یک ملت نامیده است؛ تمام زندگی او امید
آفرین و درس آموز بوده است بزرگی انسان ها را در دعاها و آرزوها و آرمان های
آن ها می توان یافت در این آیات با دعاها و خواسته های این قهرمان بزرگ آشنا می
شویم .
دعای اول« :امنیت»
به یادآور زمانی را که ابراهیم گفت :پروردگار من این شهر را امن قرار ده .ابراهیم در
پیشگاه خدا امنیت کشور را آرزو می کند چراکه اگر امنیت باشد دانش آموزان و
دانشجویان به راحتی تحصیل میکنند ،بچه ها در آرامش تفریح میکنند ،بازرگانان داد
و ستد می کنند ،ورزشکاران در میدان های ورزشی حضور می یابند و بندگان خدا به
عبادت می پردازند.
دعای دوم« :فکر خوب و عقیده سالم»
دعای دیگر حضرت ابراهیم داشتن فکر خوب و عقیده سالم بود؛ آری انحراف فکری
و عقیدتی همیشه ما را تهدید میکند .قدرتمندان و ثروتمندان بادستگاه های تبلیغاتی
جذاب و با روشهای متنوع در کمین ما هستند ،تا ما و فرزندان ما را از راه مستقیم به
بیراهه ببرند.
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حضرت ابراهیم نه فقط برای خود بلکه برای فرزندان خود هدایت و سعادتمندی
و دوری از گمراهی و انحرافات را از خدا میخواهد؛ سخن معروف است که
میگوید زندگی جز داشتن عقیده درست و تالش در راه آن عقیده چیزی نیست
«ان الحیاه عقیده و جهاد».
بت پرستی ،خرافه و به جای خدا پرستش بتها باالترین ظلم است؛ ظلم است که
انسان به جای خدا سنگ و چوب بپرستد ،به جای خالق به سراغ مخلوق برود؛
آنگاه حضرت ابراهیم گفت :پروردگارا این بت ها بسیاری از مردم را گمراه
کردهاند پس هر که مرا پیروی کند او از من است و هر که با من مخالفت کند
همانا تو بخشنده مهربانی.

فراموش نکنیم که بت ها همیشه مجسمههایی از سنگ و چوب نیستند بلکه
گاهی انسان ها و طاغوت ها بت می شوند و مردم را دور خود جمع میکنند و
سبن جهل مردم و گمراهی مردم می شوند؛ حاکمان در دنیا دو گروه بودند:
حق گرایان و پیروان باطل؛ پیامبران در آرزوی هدایت مردم و طاغوت ها در
اندیشه گمراه کردن مردم بودهاند .حضرت ابراهیم در این آیه می گوید هر کس
از آیین من پیروی کند از فرزندان من است از خاندان من است ابراهیمی است
و هر کس از مکتن من فاصله بگیرد سر و کارش با خداست .اگر خواست
عذاب می کند و اگر خواست او را می بخشد.
ابراهیم علیه السالم به ما آموخت که دین داری با شعار نیست بلکه با عمل به
دستورات است میان رهبران آسمانی و مومنان رابطه مکتبی بر قرار است؛ پیامبر
عزیز اسالم سلمان فارسی را سلمان محمدی نامیده و فرمود او از اهل بیت من
است و ابولهن را با اینکه عمویش بود از خود طرد کرد.
آری محل زندگی حضرت ابراهیم در عراق بود او به فرمان خدا به سرزمین
فلسطین مهاجرت کرد سالها در فلسطین بود تا اینکه فرمان رسید ای ابراهیم به
اتفاق همسرت هاجر و فرزند خردسالت اسماعیل به مکه مهاجرت کن.

تصور کنید دستور رسیده به اتفاق خانواده از خوش آب و هواترین جای زمین
به سرزمینی سوزان که نه آب و گیاه دارد و نه کسی زندگی می کند باید سفر
کنید چه حالی دارید؟ اما حضرت ابراهیم تسلیم خدا بود و عاشق خدا بود راضی
به رضای خدا بود خیلی زود راهی مکه شد وقتی به مکه رسید دست به دعا
برداشت و گفت:
دعای سوم :گرایش مردم به خدا پرستی
خدایا فرزندم اسماعیل و همسرم هاجر را در سرزمین بی آب و گیاه کنار خانه
مقدست ساکن کردم تا نماز را به پا دارند پس دل های عده ای از مردم اطراف
را به طرف آنان متمایل کن و از میوه ها و محصوالت کشاورزی روزی شان
فرما تا شکر تو کنند .ابراهیم بزرگ با این فداکاری می خواهد به کمک

خانواده اش در این سرزمین پایگاهی برای نیایش خداپرستان بسازد و به معنای
واقعی نماز را به پا دارد .آری برای اهداف مقدس فداکاری و رنج و هجران
الزم است ،جهاد و کوشش الزم است؛ انسان های بزرگ با حرکت ،دست به
دعا بر می داشتند نه اینکه بنشینند و دعا کنند و در انتظار پاسخ الهی باشند انسان
های بزرگ برای رسیدن به اهداف بلند جان خود و عزیزان خود را به خطر
میانداختند.
در زیارت اربعین میخوانیم که امام حسین علیه السالم خون خویش را نثار کرد تا
ملتها از جهالت و گمراهی و شک و دودلی نجات پیدا کنند بعضی چون شمع
می سوزند تا به دیگران روشنی بخشند.
دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد و کوشش های او جواب داد و مکه پایگاه
یکتاپرستی شد و تا قیامت میلیونها نفر گرد این خانه پروانه وار طواف می کنند،
نماز می خوانند و خدا را صدا میزنند و او را به بزرگی میستایند و از او راه می
جویند و به او توکل می کنند.

ابراهیم در ادامه می گفت خدایا تو خوب میدانی چه ها را پنهان می کنیم و
چه ها را آشکار ،چون همان خدایی هستی که چیزی در زمین و آسمان از او
مخفی نیست .اکنون که همه چیز بر خدا روشن است و علم او بر همه چیز و

همه کارهای ما احاطه دارد پس باید در محضر او مواظن خود باشیم گناه نکنیم
اشتباه نکنیم و به دنبال جلن رضایت خدای مهربان باشیم .شکرگزار نعمت ها و
دادههای او باشیم؛ در اینجاست که ابراهیم خداوند را به خاطر داشتن فرزندانی
صالح شکر میکند و میگوید سپاس و ستایش خداوندی را که در پیری به
من اسماعیل و اسحاق را بخشید به یقین پروردگارم شنونده دعاست (و آن را
مستجاب میکند)
دعای چهارم :نسلی نمازگزار

نماز در همه ادیان آسمانی بوده نماز ما را با سر چشمه هستی آشنا می کند نماز
به ما بزرگی می دهد نماز ما را به نیروگاه بزرگ هستی متصل می کند ما انسانها
کمال طلن هستیم دانایی ،توانایی ،زیبایی و پاکی را دوست داریم و خداوند
مظهر این صفات برتر است با نماز ماندگار می شویم رنگ خدا به خود می
گیریم و عشق پرواز در ما پیدا می شود.
حضرت ابراهیم می گوید پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار ده و نسل و
فرزندانم را نیز برپا دارندگان نماز قرار ده و خدایا دعای مرا بپذیر.

نماز خواندن غیر از برپا داشتن نماز است اقامه نماز یعنی برافراشتن پرچم نماز در
جامعه ،اقامه نماز یعنی تالش برای اینکه در هر کوی و برزن ،مسجد و مدرسه،
بازار و خیابان ندای خداپرستی به گوش برسد و همه برای برپایی نماز از هم
سبقت بگیرند .اقامه نماز تبلیغات میخواهد دعوت با بیان شیرین میخواهد
دعوت با اخالق خوش میخواهد ما بچه ها می توانیم در مدرسه و در مسجد
محل برپا دارنده نماز باشیم با حضور خود ،با صفای باطن خود ،با دعوت خود،
با تمیز کردن نمازخانه ،با گفتن اذان و دعا و با دهها کار دیگر ابراهیمی شویم .

دعای پنجم :طلب آمرزش

هنوز دست حضرت ابراهیم به دعا بلند است او به ما یاد داد که دست نیاز و
چشم امید ما به سوی آسمان باشد در اینجا ابراهیم با نگاهی به قیامت و سختی
های آن برای خود و پدر و مادر و مومنان آمرزش می خواهد و می گوید
پروردگارا مرا ،پدر و مادرم را ،مومنان را ،روزی که حساب برپا میشود
ببخشای .ابراهیم علیه السالم به ما یاد داد که در دعا تنها در فکر خود نباشیم

بلکه به فکر اعضای خانواده و فکر همه مردان و زنان با ایمان هم باشیم این
احساس نشان دهنده مهرورزی ما به دیگران است.
حتما شنیده اید که امام حسن مجتبی نیمه شبی از خواب بیدار شد و مادرش را
در حال نماز دید و شنید که در قنوت نمازش دیگران را با اسم دعا می کند
دریافت که این نشانه یک انسان مومن است که در پیشگاه خداوند همه را در
نظر دارد.

آیندهسازانسرزمینم:سورههایقرآنپرازداستانهاوموضوعاتپرهیجانو
جذاباست.باهمکالسیهاودوستانمدرسهومحلخودوباکمکمعلمومربی
مدرسهیاروحانیمحلسایرداستانهارومطالعهکنیدویانمایشیاتئاتریازاین
داستانهاتولیدکنید.
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ترجمه

آیات
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ
أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿﴾۳۵
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی
وَمَنْ عَصَانِی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ﴿﴾۳۶
رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ
بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ
﴿﴾۳۷
رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ
شَیْءٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ ﴿﴾۳۸
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ ﴿﴾۳۹

(به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا این
شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از
پرستش بتها دور نگاهدار.
پروردگارا آنها (بتها) بسیاری از مردم را گمراه ساختند
هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس
نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی.
پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بیآب و
علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا
نماز را بر پای دارند ،تو قلبهای گروهی از مردم را
متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزی ده شاید آنان
شکر تو را بجای آورند.
پروردگارا تو میدانی آنچه را ما پنهان و یا آشکار
میکنیم ،و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان
نیست.
حمد خدای را که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به
من بخشید مسلما خدای من دعا را میشنود (و اجابت
میکند).

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

پروردگارا مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندان من
نیز چنین کن پروردگارا دعای (ما را) بپذیر.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ

پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤ منان را روزی
که حساب بر پا میشود بیامرز.

﴿﴾۴۰
﴿﴾۴۱
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ
لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصَارُ ﴿﴾۴۲
مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُءُوسِهِمْ لَا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ
وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿﴾۴۳

و گمان مبر که خدا از کارهای ظالمان غافل است (نه،
بلکه کیفر) آنها را تاخیر انداخته برای روزی که چشمها
در آن (از ترس و وحشت) از حرکت باز میایستد.
گردنها برافراشته ،سر به آسمان کرده ،حتی پلك
چشمهایشان بیحرکت میماند (چرا که به هر طرف نگاه
کنند نشانه های عذاب آشکار است) و (لذا) دلهایشان به
کلی (فرو میریزد و) خالی میگردد!

التماس دعا

