
 
 )ره(امر به معروف ونهي از منكر برهمه ي مسلمين واجب است                 امام خميني 

 

كانون فرهنگي تخصصي  وشوراي امر به معروف و نهي از منكر حوزه معاونت بهداشتي « 
 » .سالمت معاونت برگزار مي نمايد

 

 مسابقه آيه هاي زندگي 
 

در راستاي گسترش فريضه امر به معروف و نهي ازمنكر شوراي امر  و فرهنگيطرح هاي برنامه ها و به منظور اجراي 
تهيه و طراحي اولين  بهاقدام كانون فرهنگي تخصصي سالمت معاونت بهداشتي با همكاري به معروف ونهي از منكر 
  .نموده است مي باشدكه مجموعه اي از دعاهاي آخرتي و دنيايي   "تا آسمان "با عنوان مجموعه آيه هاي زندگي 

الزم بذكر است اين شورا در راستاي پربارترشدن برنامه ها و دستيابي به اهداف مربوطه آماده دريافت كليه 
 .پيشنهادات ، انتقادات و رهنمودهاي سازنده شما بزرگواران مي باشد 

**************************************************************** 
 

دعا . دعاميدان عرضه نيازاست به خداي بي نياز .  ت و عبوديت استيدعا دانشگاه عالي معنو:  سانان ي  دعا سرمايه
نور دعا رابطه انسان است با خداوند  است به نحويعا حركت از ظلمت د. آسمان پرواز روح است تا بي نهايت خدا

 . منان
   دعا براي انتخاب راه درست  -1
 ) 7و6سوره حمد آيه (ضّالينالصراطَ الذين اَنعمت عليهم غَيرِ المغضوبِ عليهم و ال –اهدنا الصراطَ المستقيم «

راه كساني كه آنان را مشمول نعمت خود ساختي نه كساني كه بر آنان غضب كرده اي , ما را به راه راست هدايت كن
 . و نه گمراهان

  دعا براي زياد شدن علم و دانش-2
 »بر دانشم بيفزاي ، پروردگارا             )114آيه : سوره طه( ربِّ زِدني علماً«

 :در يكي از وصاياي خود به هشام فرمود) ع(امام موسي كاظم 
اگر در شبي بسيار تاريك چراغي پيدا كنيد كه با روغن قطران : به حواريون فرمودند )ع(اي هشام حضرت عيسي 

چون در بيابان تاريك احتياج شديد به نور . را تحمل مي كنيدبه سبب روشنايي و نورش آن بوي بد . روشن است
جا ديديد مغتنم بشماريد هر چند  داريد حكمت هم مانند همان نور است كه راه شما را روشن خواهد كرد آن را هر

 .و عالم بي عمل باشد نكندئه نور استضاصاحب حكمت خود از آن 
  قبولي اعمال  ي دعا برا-3
 )127آيه : بقره( تَقَبل منّا انّك اَنت السميع العليمربنا «
 »از ما بپذير كه در حقيقت تو شنواي دانايي ،اي پروردگار ما 

خداوند در قيامت به حساب مومن رسيدگي مي كند و به او مي فرمايد اين حساب را مي : فرمودند) ع( قامام صاد
چنين و چنان دعا كردي و من  ،در فالن زمان و فالن جا: مي فرمايدخداوند .شناسي؟ عرض مي كند نه اي پروردگار

كاهش هيچ  ، ب و پاداش خدا را مي بيند عرض ميكند  پروردگاراا آن مومن چون عظمت ثو. آن را براي تو اندوختم
 . دعا  و خواهش مرا در دنيا برآورده نمي كردي

 :دعاي مومن از سه حالت خارج نيست): ع(امام سجاد 
 .يا در دنيا برآورده مي شود يا باليي را كه مي خواهد به او برسد دفع مي كند ،برايش ذخيره مي گردديا 
 دعا براي عاقبت به خيري   -4



 )  8آيه  -سوره آل عمران (  .ت الوهابو هب لَنا من لدنك رحمه انك انربنا التزع قُلوبنا بعد اذ هديتنا «
هدايت كردي دلهايمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتي بر ما ارزاني پروردگارا پس از آنكه ما را 
 » دار كه تو خود بخشايشگري

 دعا براي رهايي از سود عاقبت -5
 )47آيه  -سوره اعراف(   ربنا ال تجعلنا مع القومِ الظالمين«

 »مار را در زمره گروه ستمكاران قرار مده, پروردگارا 
 .است.... همراه نشدن با دين خدا و , مال پرستي, گناه, تكبر :هم بد عاقبتياز عوامل م

 عاقبتي بلعم با عورا بعلت غفلت از خدا وبد  ،سوء عاقبت قارون به سبب دنيا پرستي ،مثل بد عاقبتي ابليس به تكبر
 توجه دنيا

   دعا در هنگام ورود به هر كارو مكان و خروج از هر كار و مكان -6
 )80آيه  –سوره اسراء (. اَدخلني مدخَل صدق و اَخرجني مخرَج صدقً واجعل لي من لدنك سلطاناً تصيرا ربِّ«

به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود براي من تسلطي ) در هر كاري(پروردگارا مرا 
 »ياري بخش قرارده

ي وترس تورا فرا گرفت اين آيه را بخوان و اگر شخصي را كه از او درد شهرگاه به جايي وا: فرمودند) ع(امام صادق 
 .ديدي آيه الكرسي را بخوان ي مي ترسيد

 :در برخورد با مشكالت بگو -
 حسبي اهللا ال اله اال هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم«
 ». بر او توكل كردم و او پروردگار عرض بزرگ است. مرا بس است هيچ معبودي جز او نيست داخ
 :به هنگام وسوسه هاي شيطان و افراد پليد اين گونه به خود پناه ببر -
 مزات الشياطين و اعوذ بك ربِّ اَن يحضرونهرب اَعوذبك من «
مي برم و پروردگارا از اينكه به پيش من حاضر شوند به تو پناه مي پروردگارا، از وسوسه هاي شيطان ها به تو پناه «

 ».برم
   به ايمانر سه درخواست بعد از اقرا-7
 ربنا اَنّنا سمعنا منادباً ينادي لاليمان ان آمنوا بِربكم فامنُا« 

                 )193آيه  –سوره آل عمران (ربنا فَاغفرلنا ذُنوبنا و كفّرعنّا سيئاتنامع االبرار  
يم دما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا ميخواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان آور, پروردگارا
 ».بميران ان گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را بزُداي و مار در زمره نيك, پروردگارا

 براي نجات پنج ربنا بخوان
خداوند او را ازآنچه , ربّنا: بگويدمرتبه هر گاه براي كسي كار و حاجت مهمي پيش آيد پنج : فرمودند) ع(امام صادق 

 پرسيدند چگونه بگويد؟. مي ترسد نجات مي دهد و به آنچه مي خواهد مي رساند 
اجابت  ،خواند  زيرا در پي آن ب) سوره آل عمران 194تا  191آيه (اين آياترا كه مشمتمل بر پنج ربناست : فرمودند

 ........پروردگار است و
 نوشته حسين اسكندري"آيه هاي زندگي تا آسمان "برگرفته از كتاب                                                        

 
 

 دعا براي آموزش خود و والدين و مومنان در روز حساب-8
 )4ايه  -سوره ابراهيم.  (يوم يقوم الحسابالدي و للمومنين وربنا اغفرلي ول«

 »شايبخپروردگارا در روز حساب بر من و پدرو مادرم و بر مومنان ب



 :اسباب مختلف براي آمرزش الهي
           صدقه دادن پنهان            . 5     سخن درست واستوار      .  4        تقوا     . 3           ايمان و عمل صالح. 2         توبه.1
 پرهيز از گناهان كبيره. 8             قرض الحسنه دادن  . 7                جهاد و شهادت  ، هجرت. 6
 دعا براي خود و برادر-9
 )15سوره اعراف آيه (ربِّ اغفرلي و الَفي واَدخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحمين   «

 »ور و تو مهربانترين مهرباناني آو ما را در رحمت خود در  ز برادرم را بيامرپروردگارا من و 
خود را جلو بيندازد و درباره آنان دعا كند و پس ) ديني(چهل نفر از برادران ) در مقام دعا(هر كس ): ع(امام صادق 

 .ردداز آن درباره خود دعا كند دعاي او هم درباره آنان و هم درباره خودش مستجاب مي گ
خداوند به موسي بن عمران وحي فرستاد اي موسي مرا با زباني كه با آن معصيت نكرده اي بخوان او گفت اين كدام 

 )زيرا زبان تو نسبت به خود مومن ديگر گناه نكرده است(مرا با زبان كس ديگر بخوان : زبان است حضرت حق فرمود
 دعا براي همسر و فرزند-10
 )74آيه  –سوره فرقان ( .ازواجنا و ذُرياتنا قُرّه اَعينٍ واجعلنا للمتفين اماَماربنا هب لَنا من «

 باشد و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان ) ما(كه مايه روشني چشمان  از همسران و فرزندانمان آن ده پروردگارا به ما
و  به پدر: كنيم حضرت فرمودند گفت به چه كسي نيكي) ص(كه مردي از انصار به پيامبر : در حديث آمده است

خدا رحمت كند پدر و مادري را كه با : فرمودند) ص(پيامبر  .مادرت گفت آنهامرده اند فرمود به فرزندت نيكي كن
 .خوش رفتاري خود فرزندانشان را كمك كنند

 دعا براي منزلگاه خوب-11
 )29آيه  -مومنونسوره (منزلين لمنزالً مباركاً و انت خير ا ،ربِّ اَنزِلني«

 »پروردگارا مرا در جايي پر بركت فرود آور كه تو نيك ترين مهمان نوازاني 
اي علي هرگاه خواستي در جايي منزل كني بگو , اين بود) ع(به حضرت علي ) ص(يكي از وصاياي پيامبر اكرم 

منزل روزي تو مي شود و شر و بدي  وبي آندر اين صورت خير و خ» اَللهم اَنزلني منزالً مباركاً و اَنت خَيرالمنزلين«
 . آن از تو دور ميشود

 فوايد برخي از آيات قرآن كريم
از رسول خدا روايت شده است كه دو آيه آخر سوره بقره از گنج هاي بهشتي است كه خداوند آن را به قدرت خود  *

گام خواب بخواند از عبادت شب او را دو هزار سال پيش از آفرينش مخلوقات نگاشت هر كس ان را شبانگاهان به هن
 .كفايت مي كند

در روايت آمده است هر كس هزار بار بطور پيوسته بگويد ماشاءاهللا در همان سال حج روزي اش مي شود و اگر  -
اي علي هرگاه از براي  :فرمودند) ع(به حضرت علي ) ص(پيامبر .  روزي اش نشد آن قدر عمر مي كند تا به حج رود

 .ز خانه ات بيرون آمدي آيه الكرسي را بخوان ان شاءاهللا حاجتت برآورده خواهد شدحاجتي ا
اُمري الي  ضوفاُ: ي گويدنم در تعجبم از كسي كه عليه او نقشه مي كشند و حيله بكار مي برند چرا) : ع(امام صادق 

 .اهللا انَّ اهللا بصير بالعباد
 
 
 
 
 
 
 


