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قصه های عبرت آموز قرآنیدرس چهارم

حوادثتمامیمیتوانآندرکهمیداندآئینهایراتاریخکریم،قرآن
الهامباارزندگیآیندهسرنوشتوگرفتعبرتحوادثاینازودیدرازیباوزشت

ودیدراآنهاسرنوشتوطاغوتیانستمگران،توانمی.کردانتخابگویاآئینهایناز
وصالحانوورزیدخوددارینداردهالکجزسرنوشتیکهآنهاراهانتخاباز

.رفتگپیشدرراسعادتراهآنانبهتأسیباودیدراحقحضرتبرگزیدگان
ازبسیاریدر.استقرآندرفراوانتاریخیحوادثطرحهدفآموزی،عبرت
رآنقهدفهرگزها،داستانایندر.استآمدهالهیبزرگانبیاءهایداستانآیات،
یهاداستاناینرهگذرازرهنمودارائههدفبلکهنیست،محضسرائیداستان
بیفایدهمسائلازانبیاء،قصصازیکهیچدرکهاستاساسهمینبر.استسازنده

دیگرباهرابطدراست؛نیامدهمیانبهسخننداردهدایتدرنقشیکهفایدهایکمیا
مسائلپیگیریکریمقرآنکهآنجاتااست؛همینقرآنروالنیز،تاریخیحوادث
ریمکقرآننمونه،عنوانبه.میگیردتمسخربهراتاریخیحوادثدربیفایده
کوهشنرابودندنفرچنداینانکهکهفاصحابداستاندرمسئلهاینپیگیری
.میکند

1(بیایدپیشهمشمابرایشاید)یوسفقصهفراززیباترین

انیانکارووانداختندچاهدررایوسفحسادت،رویازیوسفبرادرانآنکهازپس
بهوکردزندگیخانوادهازدوربهمصرعزیزکاخدرسالهافروختندمصردررااو

مقامهبوشدثابتاشگناهیبیهاسالازپسوافتادزندانبهتهمتیکخاطر
.رسیدمصروزارت
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وکردهداپیمحبوبیتیمنطقهکشورهایبیندرقحطیدوراندریوسفحاال
اوشپیبارچندهمیعقوبفرزنداناند،کردهدرازاوسویبهنیازدستهمه

میکاشنوجوانشفراقدرپدرونشناختندرااواماگرفتهاندکمکوآمدند
بارااشهرابطاماشدهخاطررنجیدهپسرانشازاینکهبانیست،ناامیداماریزد،
!کندنمیقطعآنها
بنیامینبرادرشویوسفدنبالبرویدمصربهدیگربارفرزندانم:گفتپدر

زجکهچرا«اللَّهِرَوْحِمِنْتَیْأَسُواوَلَا»نشویدناامیدخدارحمتازوبگردید
.شوندنمیمایوسخداوندیرحمتازکافران
ذاشتگدسترویدستنبایدهاسختیدرکهآموختفرزندانبهپدرآری
.کردپیداراامیدهایروزنهتحرک،وتکاپوبابایدبلکه

ای : گفتنددندوبهتوصیهپدر،فرزندانیعقوبباردیگرنزدیوسفدرمصررفت
ی بدا ما و خاندان ما را فرا گرفته و برای خرید گندم پول کم،عزیز مصر قحطی

بر ما خود آورده ایم شما به کمی پول ما نگاه نکن سهم ما را به طور کامل بده و
.ببخش زیرا خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش می دهد

کههدرحهقبرادرانیوسفهنوزاورانشناختهبودندونمیدانستنداینبزرگی
مساعدتوگرفتنآنهالطفمیکندبرادرشانیوسفاستاماراهورسمکمک

:رابهماآموختند

(یاایهاالعزیز)ابتدافرمانروایمصررابهبزرگییادکردند-1
.سپسنیازخودرابهخوبیبیانکردند-2

بهابیهانآنگاهکمبودبودجهوفقرمالیخودراوانگیزهکمهکخواسهتنرا-3
.عاطفیبهبهترینشکلمطرحکردند

.رپایانپاداشالهیرایادآوریکردندد-4

بودید؟یوسف گفت آیا می دانید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که نادان



حهاالدرصحنهعجیبیپهیشآمهدهبهود،سهالهابهینبهرادرانفاصهلهافتهادهبهود
نداینهمهانسرزمینیدوربافرمانرواییروبروشدهاند،بهشکافتادهاندکهنک

ینامههچطورازگذشتهماخبردارد؟چراعزیزمصروقته!برادرمانیوسفباشد
سهفدارد؟پدرمارامیخواندگریهکرد؟راستیقیافهاوچهشباهتزیادیبایو

! نیامینگفتند آیا تو همان یوسفی؟ گفت آری من یوسفم این برادر من است، ب
ه کند خداوند بر ما منت گذاشت، حقیقت این است که هرکس تقوا و صبر پیش

.همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند

دگیودراینجاصحنههاییپیشآمد،وکدامنقاشمیتواندسهیماییازشهرمن
!شادیوگریهرابهتصویربکشد؟

ایهن.چقدرقصههایآدمهاشبیههماستاصالفایدهقصهخوانیهمهیناسهت
کههبههیوسفاولهیننکتههای.قصههاقدیمینیست،قصههمهروزگاراناست

راینسالهاسپسکلیدموفقیتخودراد«مَنَّاللَّهُعَلَیْنَا»زبانآوردلطفخدابود
.هکننددردوکلمهخالصهکردکهآیندگانبهکمکاینبرمشکالتغلب

صبر و پایداری_تقوا و پاکی 

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

.فکرمیکردیمچونتعدادمازیاداستپساجازههرکاریراداریم
.فکرمیکردیماگرتوراازپدردورکنیممحبوبخواهیمشد
.فکرمیکردیماگهتوراازهمهدورکنیمفراموشخواهیشد

.بود،ماازخداغافلشدهبودیمفراموشیخدااشتباهبزرگما

.دیوسف گفت امروز بر شما عیب و مالمتی نیست خداوند شما را می بخش



نکههیوسهفبههجهایای،بزرگیانسانهارادرروزگارقدرتمیتوانشناخت
وهبراینآنهاگالیهوشکایتکندبدونهیچقیدوشرطیبرادرانرابخشیدعال

.رابهبخششخداامیدوارکرد
مخداوندریشهزمامداریاورادرمصرفهراه،شایدبهخاطرهمیندرجهبزرگ

.کرد

رزنشیوسفبخششخودرااعالمکردتاهمهبدانندودیگرانهمزبهانبههسه
زید تا بینا آنگاه گفت این پیراهن ما را ببرید و روی صورت پدرم بندا.نگشهایند

.شود و همه خاندان را نزد من بیاورید

درروزهاییکهبرادرانمهمانیوسفبودنهداوههرروزوشهنآنههارابهرسهر
اسخمیسفرهخودمینشاند،آنهااحساسشرمندگیمیکردند،امایوسفدرپ

زگهاریمنافتخارمیکنمکهکنارشماباشموبهاشهماغهذابخهورم،رو:گفت
ومردمفکرمیکردندمنبردهایآزادشدههستم،حاالهمهفهمیدنهدمهنکهس

.خانوادهدارم،برادرانیمثلشماوپدریمثلیعقوبدارم!کاردارم

را کم بوی یوسف را می یابم، اگر م: چون کاروان رهسپار کنعان شد، پدر گفت
!خرد ندانید

ینند،آریدراینجهانچیزهاییاستکهگوشهایشنواوچشمهایبینامیب
راناویعقوبازدوردستبوییوسفوپیراهنشرااستشماممیکردامهادیگه

.رامسخرهمیکردند

ابینهایبعضیچهمیداننهدوچگونههبهاورمیکننهدکههپیهراهنیوسهفچشهمانن
نهویرادر؟انسانباصفایباطنیمیتوانهدحقهایقیمع!یعقوبراشفامیدهد

.اینجهاندرککندوشیرینیامدادهایغیبیرابچشد



ایستگاه تفکر 

؟«لَّهِوَلَاتَیْأَسُوامِنْرَوْحِال»بهنظرشماچرانبایدازرحمتخداناامیدشد•

عَلْتُمْقَالَهَلْعَلِمْتُمْمَافَ»یوسفپیامبر،آنهارابهگذشتهمیبردچرا•

؟«بِیُوسُفَوَأَخِیهِإِذْأَنْتُمْجَاهِلُونَ

شمانشتکهچچهتفاوتیباپیراهنهایدیگردایوسفمگرپیراهن•

؟یعقوبراشفاداد

شرفتعلمهدفقرآنازبیانداستانهایگذشتگانچیست؟باتوجهبهپی•

وصنایعمختلفدیگراینداستانهاکاربردیدارد؟



آیات و ترجمه

سوره یوسف 
87-95آیات 

رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال

ترجمه آیات

ید، و از بروید و از یوسف و برادرش تفحص کن! پسرانم

رحمت خدا مایوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم 

.  شوندکافر مایوس نمی

وا مِنْ یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُ

رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ

﴿۸۷﴾

ند ای شدند گفت( یوسف)هنگامی که آنها وارد بر او 

ع کمی ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متا! عزیز

ه ما را ایم، پیمانبا خود آورده( برای خرید مواد غذائی)

وند بطور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که خدا

. دهدمتصدقان را پاداش می

رُّ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ

نَا إِنَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْ

﴾۸۸﴿اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ

ید آنگاه گفت آیا دانستید چه با یوسف و برادرش کرد

!  که جاهل بودید؟
ونَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُ

﴿۸۹﴾

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

و این برادر من است خداوند بر ما منت ! یوسف

و استقامت گذارده، هر کس تقوی پیشه کند و شکیبائی

اداش چرا که خداوند پ( شودسرانجام پیروز می)نماید 

.کندنیکوکاران را ضایع نمی

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی قَدْ مَنَّ

جْرَ اللَّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَ

﴾۹۰﴿الْمُحْسِنِینَ 

اشته، و ما گفتند بخدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم د

.  خطا کار بودیم

﴾۹۱﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّا لَخَاطِئِینَ

اوند شما گفت امروز مالمت و توبیخی بر شما نیست خد

!بخشد، و ارحم الراحمین استرا می

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

ید، بینا این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بینداز

.شود، و همگی خانواده نزد من آئیدمی

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

رشان جدا شد پد( از سرزمین مصر)هنگامی که کاروان 

م اگر کنگفت من بوی یوسف را احساس   می( یعقوب)

!  مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید

وْلَا أَنْ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَ

﴾۹۴﴿تُفَنِّدُونِ 

!  یبه خدا تو در همان گمراهی سابقت هست: گفتند ﴾۹۵﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِی ضَلَالِكَ الْقَدِیمِ



1ارتباط ابراهیم و پروردگارشدرس پنجم

کهاستاینامبرایپیامشانکنندمیفتحرابلندهایقلهکهکوهپیمایانی
موفقیتبهوگذاشتسرپشتراهاسختیتوانمیتالشوکوششباباشیدامیدوار
نشیبیوفرازپرزندگییکتاپرستی،وتوحیدقهرمانالسالمعلیهابراهیمحضرترسید
امیداوزندگیتماماست؛نامیدهملتیکتنهاییبهاوراقرآندرخداوندوداشته
هایآرمانوآرزوهاودعاهادرراهاانسانبزرگیاستبودهآموزدرسوآفرین

میاآشنبزرگقهرماناینهایخواستهودعاهاباآیاتایندریافتتوانمیهاآن
.شویم

«امنیت»:اولدعای
درمابراهی.دهقرارامنراشهراینمنپروردگار:گفتابراهیمکهرازمانییادآوربه

ووزانآمدانشباشدامنیتاگرچراکهکندمیآرزوراکشورامنیتخداپیشگاه
دادبازرگانان،میکنندتفریحآرامشدرهابچهمیکنند،تحصیلراحتیبهدانشجویان

بهخدانبندگاویابندمیحضورورزشیهایمیداندرورزشکارانکنند،میستدو
.پردازندمیعبادت
«سالمعقیدهوخوبفکر»:دومدعای
فکریانحرافآریبود؛سالمعقیدهوخوبفکرداشتنابراهیمحضرتدیگردعای

تبلیغاتیایهبادستگاهثروتمندانوقدرتمندان.میکندتهدیدراماهمیشهعقیدتیو
بهیممستقراهازرامافرزندانوماتاهستند،ماکمیندرمتنوعروشهایباوجذاب
.ببرندبیراهه
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عادتمندیسوهدایتخودفرزندانبرایبلکهخودبرایفقطنهابراهیمحضرت
کهاستمعروفسخنمیخواهد؛خداازراانحرافاتوگمراهیازدوریو

نیستچیزیعقیدهآنراهدرتالشودرستعقیدهداشتنجززندگیمیگوید
.«جهادوعقیدهالحیاهان»

کهاستظلم؛استظلمباالترینبتهاپرستشخداجایبهوخرافهپرستی،بت
برود؛مخلوقسراغبهخالقجایبهبپرستد،چوبوسنگخداجایبهانسان
مراهگرامردمازبسیاریهابتاینپروردگارا:گفتابراهیمحضرتآنگاه

ندکمخالفتمنباکههرواستمنازاوکندپیرویمراکههرپسکرده اند
.مهربانیبخشندهتوهمانا

بلکهدنیستنچوبوسنگازمجسمههاییهمیشههابتکهنکنیمفراموش
ومیکنندجمعخوددوررامردموشوندمیبتهاطاغوتوهاانسانگاهی
:بودندگروهدودنیادرحاکمانشوند؛میمردمگمراهیومردمجهلسبن
ردهاطاغوتومردمهدایتآرزویدرپیامبرانباطل؛پیروانوگرایانحق

کسهرگویدمیآیهایندرابراهیمحضرت.بودهاندمردمکردنگمراهاندیشه
استابراهیمیاستمنخاندانازاستمنفرزندانازکندپیرویمنآییناز
استخواگر.خداستباکارشوسربگیردفاصلهمنمکتنازکسهرو

.بخشدمیرااوخواستاگروکندمیعذاب
بهعملبابلکهنیستشعارباداریدینکهآموختمابهالسالمعلیهابراهیم

پیامبرت؛اسقراربرمکتبیرابطهمومنانوآسمانیرهبرانمیاناستدستورات
منبیتاهلازاوفرمودونامیدهمحمدیسلمانرافارسیسلماناسالمعزیز
.کردطردخودازبودعمویشاینکهباراابولهنواست
نسرزمیبهخدافرمانبهاوبودعراقدرابراهیمحضرتزندگیمحلآری

بهابراهیمایرسیدفرماناینکهتابودفلسطیندرسالهاکردمهاجرتفلسطین
.کنمهاجرتمکهبهاسماعیلخردسالتفرزندوهاجرهمسرتاتفاق



زمینایجهواترینوآبخوشازخانوادهاتفاقبهرسیدهدستورکنیدتصور
سفربایدکندمیزندگیکسینهوداردگیاهوآبنهکهسوزانسرزمینیبه

راضیودبخداعاشقوبودخداتسلیمابراهیمحضرتامادارید؟حالیچهکنید
دعاهبدسترسیدمکهبهوقتیشدمکهراهیزودخیلیبودخدارضایبه

:گفتوبرداشت

پرستیخدابهمردمگرایش:سومدعای
نهخاکنارگیاهوآببیسرزمیندرراهاجرهمسرمواسماعیلفرزندمخدایا

اطرافمردمازایعدههایدلپسدارندپابهرانمازتاکردمساکنمقدست
شانروزیکشاورزیمحصوالتوهامیوهازوکنمتمایلآنانطرفبهرا

مککبهخواهدمیفداکاریاینبابزرگابراهیم.کنندتوشکرتافرما
معنایبهوبسازدخداپرستاننیایشبرایپایگاهیسرزمینایندراشخانواده
هجرانورنجوفداکاریمقدساهدافبرایآری.داردپابهرانمازواقعی
هبدستحرکت،بابزرگهایانساناست؛الزمکوششوجهاداست،الزم
انسانباشندلهیاپاسخانتظاردروکننددعاوبنشیننداینکهنهداشتندمیبردعا
خطربهراخودعزیزانوخودجانبلنداهدافبهرسیدنبرایبزرگهای

.میانداختند
تاکردثارنراخویشخونالسالمعلیهحسینامامکهمیخوانیماربعینزیارتدر

شمعچونبعضیکنندپیدانجاتدودلیوشکوگمراهیوجهالتازملتها
.بخشندروشنیدیگرانبهتاسوزندمی

اهپایگمکهودادجواباوهایکوششوشدمستجابابراهیمحضرتدعای
کنند،میطوافوارپروانهخانهاینگردنفرمیلیونهاقیامتتاوشدیکتاپرستی

میاهراوازومیستایندبزرگیبهرااوومیزنندصداراخداوخوانندمینماز
.کنندمیتوکلاوبهوجویند



وکنیممیپنهانراهاچهمیدانیخوبتوخدایاگفتمیادامهدرابراهیم
اوازآسمانوزمیندرچیزیکههستیخداییهمانچونآشکار،راهاچه

وزچیهمهبراوعلمواستروشنخدابرچیزهمهکهاکنون.نیستمخفی
کنیمنگناهباشیمخودمواظناومحضردربایدپسدارداحاطهماکارهایهمه
وهانعمتزارشکرگ.باشیممهربانخدایرضایتجلندنبالبهونکنیماشتباه

زندانیفرداشتنخاطربهراخداوندابراهیمکهاینجاستدرباشیم؛اودادههای
بهریپیدرکهراخداوندیستایشوسپاسمیگویدومیکندشکرصالح

رانآو)دعاستشنوندهپروردگارمیقینبهبخشیدرااسحاقواسماعیلمن
(میکندمستجاب

نمازگزارنسلی:چهارمدعای
نمازدکنمیآشناهستیچشمهسربارامانمازبودهآسمانیادیانهمهدرنماز
انسانهاماندکمیمتصلهستیبزرگنیروگاهبهرامانمازدهدمیبزرگیمابه

خداوندوداریمدوستراپاکیوزیباییتوانایی،دانایی،هستیمطلنکمال
میخودبهخدارنگشویممیماندگارنمازبااستبرترصفاتاینمظهر
.شودمیپیدامادرپروازعشقوگیریم

ونسلودهقرارنمازپادارندهبرمراپروردگاراگویدمیابراهیمحضرت
.بپذیرمرادعایخدایاودهقرارنمازدارندگانبرپانیزرافرزندانم

درنمازرچمپبرافراشتنیعنینمازاقامهاستنمازداشتنبرپاازغیرخواندننماز
درسه،مومسجدبرزن،وکویهردراینکهبرایتالشیعنینمازاقامهجامعه،
همازمازنبرپاییبرایهمهوبرسدگوشبهخداپرستیندایخیابانوبازار

میخواهدشیرینبیانبادعوتمیخواهدتبلیغاتنمازاقامه.بگیرندسبقت
مسجددرومدرسهدرتوانیممیهابچهمامیخواهدخوشاخالقبادعوت
خود،وتدعباخود،باطنصفایباخود،حضورباباشیمنمازدارندهبرپامحل

.شویممیابراهیدیگرکاردههاباودعاواذانگفتنبانمازخانه،کردنتمیزبا



آمرزشطلب:پنجمدعای
وازنیدستکهدادیادمابهاواستبلنددعابهابراهیمحضرتدستهنوز
سختیوقیامتبهنگاهیباابراهیماینجادرباشدآسمانسویبهماامیدچشم
گویدمیوخواهدمیآمرزشمومنانومادروپدروخودبرایآنهای

می شودبرپاحسابکهروزیرا،مومنانرا،مادرموپدرمرا،پروردگارا
نباشیمخودفکردرتنهادعادرکهدادیادمابهالسالمعلیهابراهیم.ببخشای

اینمباشیهمایمانبازنانومردانهمهفکروخانوادهاعضایفکربهبلکه
.استدیگرانبهمامهرورزیدهندهنشاناحساس
رامادرشوشدبیدارخوابازشبینیمهمجتبیحسنامامکهایدشنیدهحتما
دکنمیدعااسمبارادیگراننمازشقنوتدرکهشنیدودیدنمازحالدر

درراههمخداوندپیشگاهدرکهاستمومنانسانیکنشانهاینکهدریافت
.داردنظر



پرهیجانووموضوعاتسورههایقرآنپرازداستانها:آیندهسازانسرزمینم
یباهمکالسیهاودوستانمدرسهومحلخودوباکمکمعلمومرب.جذاباست

ریازاینمدرسهیاروحانیمحلسایرداستانهارومطالعهکنیدویانمایشیاتئات
.داستانهاتولیدکنید

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

نوجوانان امیرکبیر  مهدی آذریزدی
قصه های خوب برای

بچه های خوب

کودکان و 
نوجوانان

آیین دانش            مجید مهری داستان های قرانی

عموم وحدت بخش
معصومه بیگم

آزرمی
کتاب قصه های 

قرآن



رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال

ترجمه آیات

گارا این زمانی را که ابراهیم گفت پرورد( به یاد آورید)
ز را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را ا( مکه)شهر 

.پرستش بتها دور نگاهدار

نِیَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَ

﴾۳۵﴿أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 

اختند بسیاری از مردم را گمراه س( بتها)پروردگارا آنها 
هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس   

.نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی

هُ مِنِّی رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّ

﴾۳۶﴿وَمَنْ عَصَانِی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

یآب و پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین ب
اختم تا ای که حرم تو است ساکن سعلفی در کنار خانه

ا نماز را بر پای دارند، تو قلبهای گروهی از مردم ر
نان متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزی ده شاید آ

.  شکر تو را بجای آورند

رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ 

 مِنَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

رُونَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُ

﴿۳۷﴾

ار پروردگارا تو میدانی آنچه را ما پنهان و یا آشک
کنیم، و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهانمی

.نیست

للَّهِ مِنْ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَى عَلَى ا

﴾۳۸﴿شَیْءٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ 

ا به حمد خدای را که در سن پیری اسماعیل و اسحاق ر
ت و اجاب)شنود من بخشید مسلما خدای من دعا را می

(.  کندمی

اقَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَ

﴾۳۹﴿إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ 

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

عَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُ

﴿۴۰﴾

پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤ منان را روزی 
. شود بیامرزکه حساب بر پا می

ابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَ

﴿۴۱﴾

نه، )و گمان مبر که خدا از کارهای ظالمان غافل است 
که چشمها آنها را تاخیر انداخته برای روزی( بلکه کیفر
. ایستداز حرکت باز می( از ترس و وحشت)در آن 

رُهُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّ

﴾۴۲﴿لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصَارُ 

لك گردنها برافراشته، سر به آسمان کرده، حتی پ
ف نگاه چرا که به هر طر)ماند چشمهایشان بیحرکت می

یشان به دلها( لذا)و ( های عذاب آشکار استکنند نشانه
!  گرددخالی می( ریزد وفرو می)کلی 

مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُءُوسِهِمْ لَا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ 

﴾۴۳﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ 

آیات و ترجمه

سوره ابراهیم 
35-43آیات 

التماس دعا
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