
 ...«فَاَجابَکَ وَ اسْتَعْمَلتَهُ بِمَعُونَتِکَ فَاَطاعَکَ  تَهُینَظَرَ مَنْ نادَ یَّاُنْظُر اِلَ یاِله» ... 

کنند،  یاجابتت م ،یکن یم شانیکه چون ندا یبه من فرما، مانند نظر کردنت به کس یمعبود من! نظر» ... 

 ...« کنند یتو اطاعتت م یاریو به کمک و 

 

 فراز نیاز ا ینکات

 در اجابت دعوت خداوند؛ قیتوف یتقاضا -1

 در اطاعت او؛ یتعال14استعانت از حق  -2

 

 

 «...  فَاَجابَکَ تَهُینادَ نَظَرَ مَن یَّاُنْظُر اِلَ یاِله...  »

 

 خداوند یدر اجابت نداها قیتوف یتقاضا 

آن به سر  یحضرت دوست دارند، تا در پ هیاز ناح ییو ندا یدارد که همواره چشم بر اشاره ا یبندگان خداوند

 یهیبد «دنیاشاره از ما به سر دو کیاز تو به »است که:  نیشان ا یشگی. زمزمه همندیبدوند و اجابتش نما

به همراه نخواهد داشت.  کنندهاجابت  یبرا یابد اتیجز، ح یزیاست اجابت ندا و دعوت حضرت دوست، چ

 :دیفرما یم میچنانچه قرآن کر

چون خدا و رسول،  مان،یاهل ا یا ؛کُمْییحْیُلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما  بُوایآمَنُوا اسْتَج نَیالَّذ هَایُّأَ  ای » 

 .دیابد برس اتیتا به ح دیکنند، اجابت کن یخوانند و دعوت م یشما را م

 (24)انفال: 

 

 (دارید یبه سو ردیسرعت بگ)سارِعُوا نَحْوَ اللِّقا ییزند هر دم صال یبهر خاصان خدا     م یعشق گسترده است خوان 

 ندا

 



 خدا دیجو یهر که م دیبزم عشق آ یسو                انیندا هر دم به روح خاک نیا بیاز غ دیآ

 بقا اندر فنا ابدیهر که گردد مست از آن           زان، زنده گردد جاودان یکه نوشد جرعه ا هر

 یکاشان ضیف

 

 ...« بِمَعُونَتِکَ اسْتَعْمَلْتَهُ َو...  »

 

 از خدا استعانت 

 یباشد. ما در شبانه روز، حداقل ده بار در نمازها یممکن نم یکار چیو استعانت خداوند، ه یریدستگ بدون

 یاریتنها از تو مدد و  نُ؛ینَسْتَع اکَیّوَ إِ. ..» : میکن یوعرض م دهیطلب یاریاز پروردگارمان، کمک و  هیومی

دغدغه خاطر سبب شده است  نیو هم ت؛استعانت حق ناممکن اس یب زیاطاعت از خداوند ن. «مییجو یم

و امداد  یریفراز از دعا، در عبادت و اطاعت پروردگارش، از ذات مقدسش طلب دستگ نیتامناجات کننده در ا

 .دینما

 

 روم و همرهان سوارانند یم ادهیمن پ که          خجسته یخضر پ یشو ا ریدستگ تو

 حافظ

 


