
 

 

  دو فصلنامه تفسیرپژوهی  
  سال پنجم، شماره نهم  

  97بهار و تابستان       
  67-89صفحات       

  
  *هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم جلوه

  
  **اعظم پرچم
 ***فایضه علی عسگری

  چکیده
شود که  هایی مواجهه می ها و وسوسه انسان همواره در زندگی با مشکالت، اضطراب

انجامد، از این رو نیاز به هدایت الهی دارد. قرآن تنها مرجع  به تشویش و ناامیدی او می
اند،  ر، او را به رفتار انبیاء الهی که متخلق به اخالق الهی و نمونه انسان کاملهدایت بش
در شرایط سخت، » استعاذه«دهد که چگونه باورهای خداجویانه بشر مانند  ارجاع می

دهد، نظیر:  در به دست آوردن آرامش او موثراند. این نوشتار به سؤاالتی پاسخ می
چگونه بوده است؟ آیا استعاذه انبیاء فقط در جهت استعاذه انبیاء در شرایط مختلف 

ها بوده؟ در مواردی که أنبیاء با  پیشبرد اهداف مطلوب دنیوی و پیروزی آن
ها چه دستاوردی  شدند، استعاذه برای آن هایی در زندگی دنیوی رو به رو می ناکامی

اق و داشته است؟ به همین منظور پژوهش حاضر برای پاسخ به این سؤاالت به سی
از جمله  ها را مورد بررسی قرار داده است. های مختلف آیات توجه کرده و آن بافت

هایی که به آن دست یافته عبارت است از  اینکه انسان بر اساس الگوی  رهیافت
آموزد که استعاذه در همه  شرایط  چه سخت و چه آسان باید صورت  رفتاری انبیاء می

ایط، خواه به نتیجه مطلوب برسد و خواه به شکست ی شر گیرد و دستاورد آن در همه
ی آن تخلق به اخالق الهی، آرامش شخص، پرهیز  های دنیوی بینجامد؛ نتیجه و ناکامی

  از خشونت و تعادل در رفتار فردی 
 و اجتماعی است.
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  ) مقدمه1

خانوادگی، های مختلف  آور زیادی در زمینه اضطرابانسان در جریان زندگی، با عوامل 
توانـد   تحصیلی و شغلی مواجهه است و گهگاه حوادث ضربه زننده و غیر منتظره مـی 

تأثیر عمیقی در به هم زدن تعادل روحی او داشته باشد و روابط و سالمت انسـان را  
ـ  های جمعی، شبکه به خطر اندازد. از سوی دیگر رسانه هـا،    اهوارههای اجتماعی و م

های معنویـت او را بـه    انسان را با تهاجم شدید فرهنگی دینی مواجهه ساخته و بنیان
اند. انسان در شرایط سخت و بحرانی با از دست دادن باورهای معنـوی   خطر انداخته

پناهی، تشـویش و   رسد و این حالت به احساس بی خود، به خالء و پوچی درونی می
اسـت. حـال ایـن    » استعاذه«ز جمله باورهای معنوی انسان اشود.  ناامیدی منتهی می
شود: آیا انسان تنها باید در شرایط بحرانـی و سـخت زنـدگی بـه      سواالت مطرح می

تواند به خدا پناه ببـرد؟   درگاه خدا استعاذه بجوید؟ یا در شرایط سهل و آسان هم می
انجامد؟  به شکست میشود یا در مواردی هم  آیا استعاذه همواره منجر به پیروزی می

  ی چه منفعتی دارد؟ پس استعاذه
َحْرٍف فَإِنْ أَصاَبُه َخْيـٌر    َو ِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّه َعلى«قرآن در مورد انسان فرموده اسـت:  

و از   ِلَك ُهَو الُْخْسـرانُ الُْمـبِني؛  َوْجهِِه َخِسَر الدُّْنيا َو الْآِخَرةَ ذ  اطَْمأَنَّ بِِه َو إِنْ أَصاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلى
پرستد. پس اگر  ] مى میان مردم کسى است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل

خیرى به او برسد بدان اطمینان یابد، و چون بالیى بدو رسد روى برتابـد. در دنیـا و   
) (فوالدونـد،  11(حـج/ » آخرت زیان دیده است. ایـن اسـت همـان زیـانِ آشـکار.     

)  انسان در صورتی که شرایط به نفع او باشد به وسـیله ذکـر الهـی و    333ق: 1418
جوید، اما زمانی که به نتیجه مطلوب خود دست نیابد،  استعاذه از خداوند استعانت می

خدا را کنار گذاشته و بر اساس خلق و خوی فـردی همچـون: خشـونت، شکسـتن     
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که بتواند به نفع خود از دیگران انتقام  کند و از هر راهی حریم دیگران و ... رفتار می
    کند. رود. یعنی هدف وسیله را توجیه می بگیرد، پیش می

از این رو الزم است در جامعه کنونی به آیات قـرآن و رفتـار انبیـاء بـه عنـوان      
شود انسان بـه ایـن    برترین الگوهای بشری توجه شود. بررسی آیات قرآن، سبب می

اند و همـواره   مصداق بارز انسان کامل و متخلق به اخالق الهیانبیاء نکته پی ببرد که 
ی ایمان راسخ و توکل به  در طول عمر خود با استعاذه به خدا پیش رفته و به واسطه

خدا در مواجهه با شرایط مختلف و پیش آمد مسائل متعدد، آرامـش قلبـی خـود را    
شد در هر صـورت در برابـر   ها باشد یا نبا حفظ نموده؛ چه نتیجه کار بر وفق مراد آن

  ی الهی تسلیم بودند. اراده
ی تحریر در آمده است، کـه در   در رابطه با موضوع استعاذه آثاری چند، به رشته

تـألیف مرحـوم دسـتغیب،    » استعاذه«شود: کتاب  هایی از آن اشاره می اینجا به نمونه
سـنده بـه ذکـر    ی محمدرضا اظهری که به گفتـه نوی  نوشته» حقیقت استعاذه«ی  مقاله

المعارف بـزرگ اسـالمی    در دایره» استعاذه«لطائفی از استعاذه پرداخته است، مدخل 
به قلم احمد بادکوبه هزاوره که نویسنده پس از بیان استعاذه در لغـت و اصـطالح، از   
فرهنگ استعاذه در میان عرب جاهلی و سپس استعمال آن در قرآن گزارشـی ارائـه   

  رابطه استعاذه و قرائت پرداخته است.نموده و به طور خاص به 
شود، اسـتعاذه امـری ضـروری     با پژوهش در آیات قرآن این رهیافت روشن می

رسـد امـا در    ست که انسان در صورت عدم استفاده از آن، به پوچی و ناامیـدی مـی  
ی شرایط به آرامـش رسـیده و در جهـت تخلـق بـه       صورت استفاده از آن، در همه

اشته است. پاسخ به سواالت مطرح شده در موضـوع اسـتعاذه در   اخالق الهی گام برد
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در شرایط مطلوب یـا  » استعاذه«نوشتار حاضر، در آثار مذکور نیامده و این منابع به 
  شود. ای است که در آثار دیگران دیده نمی اند و این نکته نامطلوب دنیوی نپرداخته

شناسی و بافت  نزول، مخاطب این نوشتار، ابتدا به بافت بیرونی آیات نظیر: فضای
های  ذهنی افراد توجه کرده و سپس به کمک بافت درون متنی آیات نظیر: بحث

استعاذه انبیاء را در ده آیه مورد تحلیل و بررسی لغوی، سیاق کلمات و سیاق آیات، 
  قرار داده است.

  ی استعمال آن در قرآن  ) مفهوم لغوی استعاذه وگستره2

به معنای پناه بردن به غیر، پیوسته » عوذ»  را از ریشه» استعاذه«ی  واژه پژوهان واژه
 1404؛ ابن فارس، 3/498ق :1414اند. (ر.ک ابن منظور،  شدن به او و التجاء دانسته

ــفهانی،  4/183: ــب اص ــطفوی، 594ق:1412، راغ ــی، ؛ 8/314ق: 1430؛ مص قرش
از ) 5/380ق:1414، مرتضــی زبیــدی، 2/698ق: 1988، ابــن دریــد، 5/68ش:1371

یعنـی  » عُوذَۀ«اند:  اشاره کرده» عَائِذ «و» عُوذَۀ«ی  به دو واژه» عوذ«مشتقات ریشه 
برند و از این معنى تمیمه و رقیۀ (دعاى بـاز و بنـد    افسون و چیزى که به آن پناه مى

آورد،  مـى به معنای هر مادری که طفلى به دنیا » عَائِذ«اند و  گفته» عوذۀ«کودکان) را 
راغـب،   4/184ق: 1404نامیدند. (ابـن فـارس،    مى» عائذ«ا هفت روز او را ها ت عرب

مرتضـی   ،3/500ق:1414، ابـن منظـور،   2/335ق:1421ابن سیده،  ؛595ق:1412
در » عـوذ «ی  برخی از لغت پژوهان به هنگام توضیح ریشـه ) 1414:5/380زبیدی، 
، »أَعُـوذُ بـاهللا  «مانند: اند  استفاده کرده» رب«و » اهللا«الیه  های مختلف از مضاف شکل

بـه یـک معنـا    را » عـاذ و تعـوذ و اسـتعاذ   «و برخـی  »  عاذ فالن بربّه«، »مَعَاذَ اهللا«
، فیـــومی، 3/93ق:1421؛ ازهـــری، 2/229ق: 1409انـــد. (فراهیـــدی،  دانســـته
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ها تنها مرحوم مصـطفوی بـه    ) از میان آن3/183ش: 1375، طریحی، 437ق:1414
بـر  » أعوذ«ی  پرداخته و معتقد است: صیغه» اسْتِعَاذه«و  »أعوذ«تفاوت معنایی میان 

رود  مـی اظهار پناه بردن حقیقی نفس انسان به صورت دائم و مستمر از اموری که انتظار 
در آینده به وقوع بپیوندد مانند: شرمخلوق و وسوسه و حضور شیاطین داللـت دارد،  

شـدن آن بـه یـاری و عنایـت      بر درخواست پناهندگی انسان و محقق» اسْتِعَاذه«اما 
گیـرد و خداونـد متعـال     خداوند داللت دارد و به امور حاضر در زمان حال تعلق می

قادر برمحقق ساختن آن است. مانند: پناه بردن بـه خـدا بـه هنگـام قرائـت قـرآن.       
  )8/316ق:1430(مصطفوی، 

 هـای ثالثـی   به کار رفته است. صـورت » عوذ«بار مشتقات  17در  قرآن مجید، 
و در ثالثـی مزیـد یـک بـار     » عُذت، أعوذ، یَعوذونَ، معـاذ «مجرد آن بیشتر از همه 
ی  و در صیغه» استعاذه«و چهار بار از باب استفعال » أعیذها«صورتی از باب إفعال 

  به کار رفته است.» اِستَعِذ«امر 
ی آن  استعاذه در فرهنگ اسالمی به ویژه در قرآن، دعـایی اسـت کـه بـه وسـیله     

دهد. عرب پیش از اسـالم نیـز    برای دفع شرور، خود را در پناه خدا  قرار میانسان 
های گوناگون از جمله: رُقیه، نُشره، نَفره، تمیمه و ... بـه   برای رهایی از شرور، تعویذ

بردند، یا از ساحران و کاهنان که مدعی رابطه بـا موجـودات غیبـی (جـن و      کار می
ی آنـان بـه آن    خواستند و با واسـطه  ند، یاری میشیطان) و دانستن رازهای نهفته بود

های مکی مانند ناس و فلق  جستند! قرآن با نزول نخستین سوره موجودات توسل می
پذیری در برابر  ی حقیقی پرداخت و بر خالف تفکر جاهلی که تسلیم به تبیین استعاذه

از هـر بـدی و    داد، استعاذه را تنها پناه بـردن بـه خـدا    نیروهای شیطانی را رواج می
  )8/195ش: 1377ی شیطانی دانست. (بادکوبه هزاوه،  وسوسه
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انـد. آنـان    انبیاء نیز در مسیر دعوت به سوی توحید، فرهنـگ اسـتعاذه را داشـته   
انـد و بـه    اند که همیشه محتاج رحمت الهی بـوده  ی زندگی خود را بر این نهاده شیوه

بـه ذکـر او بپردازنـد، بـه همـین دلیـل       رب و مالکی نیاز داشتند که به او پناه برند و 
ای آنان را بـه   بردند که لحظه اند و از آن جهت به خدا پناه می همواره به یاد خدا بوده

تر از آغـوش خـدا    حال خود وانگذارد؛ چنان که در بزنگاه خطر، هیچ پناهی را ایمن
ـ   نیافتند در مواقع سخت زندگی به خدا پناه بردند و خدا هم آن ت نمـوده  هـا را اجاب

هـای مختلـف را بررسـی     ی انبیـاء در موقعیـت   هایی از استعاذه است. در اینجا نمونه
  خواهیم کرد:

  ی انبیاء (صلوات اهللا علیهم) در قرآن  هایی از استعاذه ) نمونه3

لَقَْد « انـد.  انبیاء به عنوان برترین الگوهای بشری، روش زندگی را به مردم آموخته
ُد؛قطعاً ْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كانَ َيْرُجوا اللََّه َو الَْيْوَم الْآِخَر َو َمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميكانَ لَكُْم ِفيهِْم أُ

] براى کسى که به خدا و روز  براى شما در [پیروى از] آنان سرمشقى نیکوست [یعنى
نیـاز سـتوده    ] خدا همـان بـى   که بندد. و هر کس روى برتابد [بداند بازپسین امید مى

در همین راستا قرآن با ظرافت خاص هنـری و زبـان   ) 6(ممتحنه/ 1»] است. [صفات
کند. قـرآن بـه    رسا، مفاهیم غنی و عمیق الهی مکتب پیامبران را برای انسان بیان می

ها آنقدر عمیـق   آموزد، همان گونه که سخنان پیامبران عمیق است رفتار آن انسان می
تـوان راه و رسـم زنـدگی را آموخـت چنانچـه       ها می ترین کار آن که از جزئیاست 
ی پیامبران و روشی که برگزیدگان خدا در عمل و روش برای مقاصـد خـویش    سیره

) 52ش:1375تواند الگوی زندگی انسان قرار بگیریـد (مطهـری،    اند می به کار گرفته

                                                 
 آیات از ترجمه قرآن فوالدوند استفاده شده است.ی  در ترجمه .1
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های مختلف سخت و دشوار، مورد  تی انبیاء در موقعی در اینجا چند نمونه از استعاذه
  بررسی قرار خواهیم داد.

  ) استعاذه حضرت نوح (ع) 1- 3
حضرت نوح(ع) از انبیایی است که در دوران رسالت طوالنی خـویش قـوم خـود را    
پیوسته به یکتاپرستی دعوت نمود و در این باره از هیچ تالشی فـرو گـذار نکـرد و    

تا شاید موحّد گردند اما جز گروهی معدود،  ها را به جان خرید های آن تمام لجاجت
دعوت توحیدی او را اجابت نکردند! سرانجام زمانی که دیگر هیچ امیدی بـه ایمـان   

ها مقدّر شده بود به  آوردن قوم وجود نداشت به حکم الهی عذاب سختی که برای آن
  وقوع پیوست.  

  ) استعاذه از پرسش بدون آگاهی 3-1-1

مورد پسرش پس از جریان غـرق شـدن او بـود و تنهـا     پرسش حضرت نوح(ع) در 
إِنَّ َوْعَدَك الَْحـقُّ َو أَْنـَت أَْحكَـُم    « پرسشی بر مبنای ایمان بود چنانکه این مبنا بر اساس 

سـاخته  /هود) استوار 45» (وعده تو حق، و تو، از همه حکم کنندگان برترى الْحاِكِمَني؛
د فرزندش اطالعى نداشـت، و از سـوی   بود. حضرت نوح (ع) از سویی از کفر و عنا

پروردگـارا پسـرم از    ؛...اْبنِي ِمْن أَْهِلـي ...« .دانسـت  دیگر فرزندش را از اهل خود می
اْحِمـلْ  «ها را از غرق شدن استثناء کرده بـود،   /هود) که خدا آن45» ( کسان من است

] از هـر حیـوانى یـک     در آن [کشتىَق َعلَْيِه الْقَْولُ؛ ِفيها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َو أَْهلََك إِلَّا َمْن َسَب
/هود) و تنها زن او بود که به تصریح وحى بایسـتى  40» (جفت، با کسانت حمل کن

از غرق شدگان باشد، به همین خاطر ایشان در نصیحت به پسرش برای سوار شـدن  
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راه کـافرین نبـاش و نفرمـود:    /هود) هم42( »...ال َتكُْن َمَع الْكاِفرِيَن...«به کشتی فرمود: 
  )305-14/307ق:1406من الکافرین. (صادقی تهرانی، 

اما بالفاصله پاسخی شنید! پاسخی تکان دهنده و روشنگر از یک واقعیت بـزرگ  
يا ُنوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن «داد:  که پیوند مکتبی را ما فوق پیوند نسبی و خویشاوندی قرار مـی 

] کـردارى   اى نوح، او در حقیقت از کسان تو نیست، او [داراىغَْيُر صاِلحٍ؛ أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ 
/هود) پس بر این اساس اهل نوح (ع)صالحانی هستند که پیرو 46» (ناشایسته است.

برند تا اصالح کننـد.   ها کسانی هستند که زمین را به ارث می راه هدایت او باشند. آن
ها به خط رسـالت اسـت و دورتـرین     رین آنت ها به خدا نزدیک ترین آن پس نزدیک

ها از خط رسالت اسـت. بنـابراین قرابـت بـر اسـاس آیـه        ها از خدا دورترین آن آن
مذکور، براساس تقرب نسبی و عاطفی نیست بلکـه بـر اسـاس پیونـد و ارتبـاط بـا       

 )  12/71ق: 1419رسالت است. (فضل اهللا، 
یافته طبیعتاً منجـر   ادامه می بعد از آنکه حضرت نوح(ع) فهمید درخواست او اگر

بـود و   شد که از واقعیت آن خبر نداشت و در نتیجه از جاهالن مـی  به درخواستی می
نیز به دست آورد که عنایت خدا بین او و هالکت حایل شده، لذا از در شـکرگزاری  
به خدا پناه برده و از چنان درخواست خسران آوری طلب مغفـرت و رحمـت کـرد    

 إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَْسئَلََك ما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َو إِالَّ َتْغِفْر ِلي َو َتْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن الْخاِسرِيَن؛َربِّ «وگفـت:  

برم که از تو چیزى بخواهم که بدان علم نـدارم، و   گفت: پروردگارا، من به تو پناه مى
او همین پرسش  /هود)47» (اگر مرا نیامرزى و به من رحم نکنى از زیانکاران باشم.

را گناه بزرگی دانسته و طلب مغفرت کرد با اینکه یـک تـرک اوالئـی بیشـتر نبـود!      
دانسـت، بـدین معنـا     ی پرسش از چیزی کـه نمـی   ی حضرت نوح(ع) درباره استعاذه

کـنم چـون آدمـی بایـد      دانم، از شما سؤال نمـی  نیست که هرگز من چیزی را که نمی
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 ؛... فَْسئَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمون...« .ران و ائمه (ع) بپرسـد مجهول خود را از پیامب
/نحل). بلکـه  43(» هاى آسمانى جویا شوید. دانید، از پژوهندگان کتاب پس اگر نمى

از اعتراض یا درخواسـت ناصـواب، آن را    مقصود پرسش توقعی است که تقریباً نمی
ستعالمی و استفهامی یا تقاضایی راجح که استعاذه نـدارد.  کرد؛ نه سؤال ا همراهی می

تر از شما اجازه بگیرم  درنگ عرض کرد که من باید پیش به دیگر سخن، نوح (ع) بی
که فالن درخواست به مصلحت است و سپس از شما بخواهم و از ایـن پـس چنـین    

  )  392-38/394ش، 1395کاری نخواهم کرد. (جوادی آملی، 
یک بار بـه جـای اسـتفاده از تنبیـه و خشـونت علیـه فرزنـد        حضرت نوح (ع) 

نافرمانش به خدا استعاذه نمود. چون خشونت و تنبیه مورد رضایت خدا نیست و این 
داری آن حضرت شد. بار دیگر از ایـن دسـت آویـز معنـوی در      کار باعث خویشتن
و در ی دنیوی یعنی نجات فرزندش مدد جست گر چه با لفظ سوال  جهت تحقق بهره

خواست مطرح شده ولی از نظر مفهومی از خدا کمک خواست و به خدا پناه برد و به 
همین خاطر بار دیگر به خاطر چنین درخواستی استعاذه نمود و از خدا طلب مغفرت 

  کرد و تسلیم رضای الهی شد. 
ی حضرت نوح(ع) بر اساس محور توحید قابل تبیـین   ی استعاذه در حقیقت رابطه

آن قرابت بر اساس ایمان و عمل صالح تعریف شده است و بر اساس آن  است که در
هیچ تبعیضی در حق امت جائز نیست هیچ فرقی بین پسـر نـوح بـا کـافران و غیـر      
صالحین وجود ندارد. پس حضرت نوح(ع) نباید تنها برای پسرش به خـاطر قرابـت   

و عناد پسـرش   نسبی درخواست نجات و رفع عذاب نماید؛ هر چند او نسبت به کفر
ناآگاه بود ولی غرق شدن فرزندش، خود دلیل بر عدم استحاقتش بود و دیگر جـای  

 سؤال نبود.
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سخن حضرت نوح (ع) کالمی است که صورتش توبه است ولی حقیقتش شکر 
در برابر نعمت تعلیم و تأدیبی است که خدا به وی ارزانی داشت؛ اما اینکه به صورت 

است که همین شکرگزاری رجوع به خدا و پناه بردن به توبه تعبیر شده علتش این 
ی آن این است که از خدا طلب مغفرت و رحمت کند، یعنی آن عملی  اوست و الزمه

گردد بر آدمی بپوشاند و  که اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس هالکت می
؛ 357-10/358ش:1374نیز عنایت و رحمتش شامل حال آدمی گردد. (طباطبایی، 

ی  ) عملکرد حضرت نوح(ع) درسی است برای همه61-7/62ش:1369طیب، 
و نیز چنین » هر چه آن خسرو کند شیرین بود«مسلمانان و مخاطبان قرآن زیرا 

شود که خدا انسان را موفق  خضوع و فروتنی در پیشگاه خدای سبحان موجب می
  )12/71،ش1360؛ طبرسی، 7/62ش:1369بدارد و به خود وامگذارد. (همان، 

 ) استعاذه حضرت یوسف(ع) 2- 3

ی حضرت یعقـوب (ع)   حضرت یوسف(ع) از همان سنین کودکی مورد عنایت پدرانه
قرار گرفته بود. زمانی که او در سنین خردسالی خوابی دید کـه از جـنس رویاهـای    
کودکانه نبود و آن را برای پدرش حضرت یعقوب(ع) بازگو کـرد، پـدر دانسـت کـه     

ی الهی خواهد شد بنابراین در تربیت الهی و شـکوفا   نبی و برگزیدهیوسف خردسال، 
کردن فطرت توحیدی فرزندش کوشش نمود و او را به خدا سپرد زیـرا یعقـوب بـه    

پـس خـدا    ؛...فَاللَُّه َخْيٌر حاِفظاً َو ُهَو أَْرَحُم الـرَّاِحِمنيَ  ...«حفاظت الهی باور قلبی داشـت:  
اما برادران نسبت  )64(یوسف/ » ربانترین مهربانان.بهترین نگهبان است، و اوست مه

ی شـوم خـود را عملـی     به تربیت و محبت پدرانه یعقوب حسادت ورزیدند و نقشـه 
  ی گردش و بازی در صحرا یوسف را به قعر چاه افکندند! نمودند و به بهانه
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ُبوا بِِه َو فَلَمَّا ذََه«گرچه در ظاهر یوسف در چاه بود اما در حقیقت در پناه خدا بود  

پـس وقتـى    ُرون؛أَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غَياَبِت الُْجبِّ َو أَْوَحْينا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم هذا َو ُهْم ال َيْشُع
او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند [چنین کردند]. و به او 

با خبر خـواهى   -دانند در حالى که نمى -آنان را از این کارشانوحى کردیم که قطعاً 
و در این زمان بود که خدا به او وعده داد که تـو بـه جایگـاهی      /یوسف)15» (کرد.

ی  خواهی رسید که حتی برادرانت تو را نخواهند شناخت! در راسـتای تحقـق وعـده   
را ازچاه بیرون آوردند کردند یوسف خردسال  الهی کاروانیان که از آن محل عبور می

و این آغاز ماجرای پناهندگی یوسف (ع) بـه خـدا    و عزیز مصر او را خریداری کرد
را به معنای حقیقی کلمه » استعاذه«او از پیامبرانی ست که در دوران زندگی خود  بود

ی آن  های دشوار زندگی به کار برد کـه در اینجـا بـه دو نمونـه     در شرایط و موقعیت
  ود:ش اشاره می

  ) استعاذه در هنگام مراوده زلیخا 3-2-1

ی  مـراوده یوسف (ع) در شرایط حساس و بحران برانگیز جوانی در معرض درخواست 
غیر مشروع زلیخا قرار گرفت! زلیخا تمام درهاى ظاهرى و باطنی را بـر یوسـف(ع)   

ابواب عـذر   های ورودى قصر و هم /یوسف). هم در23( »...َو غَلَّقَِت الْأَْبواَب...«بست 
ی اهتمام شهوانى یوسف(ع) در کل جهات بشرى فراهم بـود: جـوانى،    زمینه و بهانه!

ها،  ی این اما با همهزیبائى و تنهایى یوسف به اضافه جوانى و زیبائى و تنهایى زلیخا! 
اهتمام متقابل یوسف(ع) نسبت به زلیخا با وجود کل شرایط شـهوانی هرگـز محقـق    

من برای تـو   ؛...َهْيَت لََك...«بر سر یوسف فریاد کشید و گفت: نشد این هنگام زلیخا 
/یوسف) اما یوسف(ع) ساکت بود همچون سنگی سخت و کوهی بلند و 23» (ام آماده
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توانند آن را حرکت دهند یا به لغزش درآورنـد   ها و گردبادها نمی مستحکم که طوفان
نان زلیخا به جای اینکـه  و هیچ حس و میلی در یوسف(ع) ایجاد نشد و در برابر سخ

 او را تهدید کند یا با ترس از عزیز مصر و یا عذاب الهی او را از این کار برحذر دارد

تنها یک جمله به زبان آورد که همین یک جمله کافی بود تا درهای بسته را بر روی 
پناه بر خدا، او آقاى من است.  ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ؛َمعاذَ اللَِّه إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثْواَي إِنَُّه ال «او را باز نماید: 

) و در این 23(یوسف/» شوند به من جاى نیکو داده است. قطعاً ستمکاران رستگار نمى
  )  59-15/61ق:1406تهرانی،  موقعیت حساس یوسف (ع) تنها به خدا پناه برد. (صادقی

یشان به جای ی قابل توجه در عبارت حضرت یوسف (ع) این است که ا نکته
تا » معاذ اهللا«یک سره به سراغ پناه دادن خدا رفت و فرمود: » أعوذ باهللا«گفتن 

پناهندگی خود را مطرح نکند، خود را ندید! در واقع برای خود ارزشی قائل نشد. 
) و یوسف(ع) با این جمله هم امتناع خود را از آن عمل 6/55ش:1383(قرائتی، 

ان درخواست کرد تا او را در پناه خویش گیرد و از اظهار کرد و هم از خدای سبح
) و 12/190ش: 1360خواست محافظت فرماید. (طبرسی،  انجام کاری که زلیخا می

هر دو به سوی در شتافتند و زلیخا پیراهن یوسف(ع) را از پشت پاره کرد و در 
: همین هنگام همسر زلیخا را نزدیک در دیدند و زلیخا رو به همسرش کرد و گفت

کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو ما َجزاُء َمْن أَراَد بِأَْهِلَك ُسوءاً إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن أَْو َعذاٌب أَِليم؛ «
و بر  ؛/یوسف)25( » کرده چیست؟ جز اینکه زندانى یا [دچار] عذابى دردناک شود

و اگر آنچه را   ؛...َو لََيكُوناً ِمَن الصَّاِغرِين لَِئْن لَْم َيفَْعلْ ما آُمُرُه لَُيْسَجَننَّ ...«این امر مُصر بود: 
دهم نکند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد  به او دستور مى

های رنج و غربت زندان  به جرم گناه نکرده، سالو یوسف (ع)  /یوسف)32» (گردید
سِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعوَننِي َربِّ ال«ی نامشروع زلیخا ترجیح داد و پذیرفت:  را بر خواسته



 79  هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم جلوه

 

» خوانند تر است از آنچه مرا به آن مى داشتنى ؛ پروردگارا، زندان براى من دوست إِلَْيه
و این چنین زلیخا در حق یوسف(ع) ظلم نمود و یوسف(ع) بر خالف  /یوسف)33(

م به حقوق فردی ورزد اما در رابطه با ظل آن که در برابر ظلم به دین ایستادگی می
خود که قابل قصاص بود، گذشت نمود و هیچ قصاصی نخواست! و بدون هیچ 

های از عمر شریفش را در زندان گذراند  اعتراضی و یا در خواست قصاص، سال
  /یوسف)42» (چند سالى در زندان ماند ؛...ِفي السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني...«

داده شد، پناهی که اگر چه ظـاهرش   در حقیقت یوسف(ع) به خدا پناه برد و پناه
زندان بود ولی باطنش آغوش پر مهر پروردگار بود و هر کس بـه خـدا پنـاه ببـرد،     

ی پادشـاه و   ی ویـژه  هـا گذشـت و یوسـف(ع) نماینـده     یابد. چنانچه سـال  عزت می
و َمُه قالَ إِنََّك الَْيْوَم لََدْينا َمِكٌني أَِمٌني؛ َو قالَ الَْمِلُك ائُْتونِي بِِه أَْسَتْخِلْصُه ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلَّ«دار شد:  خزانه

پادشاه گفت: او را نزد من آورید، تا وى را خاص خود کنم. پس چون بـا او سـخن   
  قالَ اْجَعلْنِي َعلى« ) 54(یوسـف/ » تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى.«راند، گفت: 

هاى این سرزمین بگمـار، کـه    مرا بر خزانه«] گفت:  [یوسف َخزاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم؛
َو كَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتَبوَّأُ ِمْنها َحْيثُ َيشاُء « )55(یوسف/» من نگهبانى دانا هستم.

ر سرزمین (مصر) و بدین گونه یوسف را د ُنِصيُب بَِرْحَمِتنا َمْن َنشاُء َو ال ُنِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني؛
کرد. هر که را بخواهیم به  قدرت دادیم، که در آن، هر جا که مى خواست سکونت مى

  )56(یوسف/.» سازیم رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمى رحمت خود مى
سرانجام یوسف(ع) به دلیل اینکه عزیز مصر بداند که در نهان به او خیانت نکرده  

  اْرجِـْع إِىل « گفت:ی عزیز  به دنبال او آمدند، به فرستادهوقتی برای تعبیر خواب ایشان 

نزد آقاى خـویش برگـرد و   َربَِّك فَْسئَلُْه ما بالُ النِّْسَوِة الالَِّتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم؛ 
هـاى خـود را بریدنـد چگونـه اسـت؟ زیـرا        از او بپرس که حال آن زنانى که دست
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/یوسف) و سـرانجام زلیخـا بـر پـاکی     50» (پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است.
اکنـون   الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا راَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه َو إِنَُّه لَِمَن الصَّـاِدِقَني؛ «یوسف(ع) شـهادت داد:  

ن شـک او از راسـتگویا   ] از او کـام خواسـتم، و بـى    حقیقت آشکار شد. من [بودم که
ی میـزان   و این میزان گذشت و بردباری یوسف(ع) نشان دهنـده  /یوسف)51» (است
 ی باالی او به خداست. ی ایمان فردی و استعاذه درجه

  ) استعاذه در هنگام قضاوت 3-3-2

خاندان یعقوب نیز های اطراف آن را فرا گرفت،  گاه که خشکسالی مصر و سرزمین آن
(ع) ی تأمین آذوقه خود برای بار دوم خدمت یوسـف  و برا با کمبود آذوقه مواجه شدند

رسیدند و بنا به خواست قبلی ایشان، این بـار بـرادر کـوچکتر را نیـز آورده بودنـد.      
حضرت یوسف(ع) که دلتنگ دیدار بنیامین برادر تنی خود بـود تصـمیم گرفـت کـه     

یـان اجـرا   پیمانه را، در بار کاالی او قراردهد و مجازات او را بر اسـاس آیـین کنعان  
شـد و   نماید نه بر اساس آیین پادشاه مصر! بر اساس آیین کنعانیان دزد بازداشت می

داشتند. حضرت یوسف(ع) نیز به همـین   گرفتند و نزد خود نگه می او را به بردگی می
  صورت عمل کرد و بنیامین را نزد خود نگه داشت.

تواند تحمل کند  مین را نمیدانستند پدر، فراق بنیا پس از این ماجرا برادران که می
ها را نزد خود نگه دارد. یوسـف (ع)   از یوسف(ع) خواستند که به جای او یکی از آن

قالَ َمعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِالَّ َمْن َوَجْدنا َمتاَعنا ِعْنَدُه «ها را شدیداً نفی کرد و فرمود:  درخواست آن

ایم  دا، که جز آن کس را که کاالى خود را نزد وى یافتهگفت: پناه به خإِنَّا إِذاً لَظاِلُمونَ؛ 
) بر طبـق  79(یوسف/» بازداشت کنیم، زیرا در آن صورت قطعاً ستمکار خواهیم بود.

آیین شما باید همان کسی گرفته شود که پیمانه در میان رحلش یافت شده و اگر غیر 
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دانید ظلـم اسـت، از    میام. پس شما چیزی که  ی شما ظلم نموده او را بگیرم به عقیده
من طلب نکنید. ظاهر سخن یوسف(ع) این اسـت کـه بـر اسـاس نظـر شـما کسـی        
بازداشت شود که جام در بار او یافت شده و اگر کسی دیگر را بگیرم، این در مذهب 

دانید ظلم است؟! بـاطن سـخن ایـن     کنید که می شما ستم است و چرا درخواستی می
ن داده که بنیامین را با در نظر گـرفتن مطـالحی کـه    است که خدا، یوسف (ع) را فرما

داند که چیست نگه دارد و اگر برخالف فرمان خـدا عمـل نمایـد و     فقط خودش می
). 2/493ق : 1407کسی دیگر را نگه دارد، آن گاه ستمکار خواهد برد. (زمخشری، 

ی کـه  آموزد که انسان باید در هر امری در زندگ استدالل حضرت یوسف(ع) به ما می
بر خالف حکم عقل و شرع باشد به خدا پناه برد تا بتواند به شـکل درسـت تصـمیم    

  بگیرد و دچار اشتباه و آراء متشنج نگردد.
ی ظریفـی   پس پناه جوئی حضرت یوسف(ع) به خدا در این ماجرا بیـانگر نکتـه  

د های فردی که برادرانش ناجوانمردانه در حق او روا داشتن ست، ایشان با وجود ظلم
های مدید غربت از دیار و فراق پدر، زمانی که بردارانش دید بـا بـزرگ    ،بعد از سال
هـا را بخشـید! در ایـن     ی صدر و بدون هیچ شـکایت و اعتراضـی، آن   منشی و سعه

بـه   کنـد  ای را بازسـازی مـی   ماجرا یوسف(ع) با گذاشتن پیمانه در بار بنیامین صحنه
نکرده بود ولی یوسـف (ع) او را بـه بردگـی     در حقیقت بنیامین دزدیی اینکه  قرینه
امـا بـرادران بـراى تبرئـه      با هدف اینکه برادران از گناه خـود توبـه نماینـد.    گرفت

خودشان از عمل منسوب به بنیامین گفتند: تعجّبى ندارد! اگر او مرتکب چنین عملى 
اگـر او  ُه ِمْن قَْبل...؛ ..فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَ«.شده زیرا برادر بزرگترش هم این سابقه را داشـت  

و مقصودشان  /یوسف)77» (دزدى کرده، پیش از این [نیز] برادرش دزدى کرده است
هـا حرفـی نـزد و ایـن      یوسف (ع) بود! ایشان متوجّه نظر آنها شد ولى در جواب آن
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ها آگاه بود. (ثقفی تهرانـی،   در حالیکه از جایگاه بد آنشماتت را در دل نهان داشت؛ 
  )3/167ق: 1398

 ) استعاذه حضرت موسی(ع)3- 3

اش  سرنگونیموسی (ع) از همان بدو تولد در پناه خدا بود؛ آن زمان که فرعون از ترس 
دستور داد تمام نوزادان را بکشند خدا به مادرش الهام کرد که موسی را شیر دهـد و  

ز در صندوقی گذارد و در پناه خدا به دریا اندازد و او توسـط فرعـون و همسـرش ا   
آب گرفته شد و مهرش به دل همسر فرعون نشست و موسی(ع) را به فرزندی خـود  

  قبول کردند و او در قصر فرعون منزلت یافت!
پس از آنکه موسی (ع) جوانی برومند شد؛ حضور او در دعوایی موجب قتل غیر 
عمدی شخص قطبی شد و او از شهر گریخت! خسـته و گرسـنه بـه مـدین رسـید و      

پروردگارا، من به هر خیـرى کـه    َربِّ إِنِّي ِلما أَْنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري؛«د: خدایش را خوان
) و دعایش با دعوت حضرت شـعیب(ع)  24(قصص/» سویم بفرستى سخت نیازمندم

ی  هـا  هـایی از اسـتعاذه   از او مستجاب شد و پناه و منزلت یافت. در اینجا بـه نمونـه  
  و در مقابله با فرعون اشاره خواهیم کرد:حضرت موسی (ع) پس از رسالت 

  ) استعاذه از اعمال جاهالنه 3-3-1

اسرائیل که قاتل آن معلوم نبود! در میان قـوم نـزاع    به دنبال کشته شدن فردی از بنی
کرد.  داد و خود را تبرئه می ای دیگرنسبت می شد و هر قبیله، قتل را به طایفه و قبیله

چون از طرق عادى  ل، نزد حضرت موسی (ع) رفتند،ها برای داوری و حل مشک آن
حل این قضیه ممکن نبود، و از طرفى ادامه این کشمکش ممکن بود منجـر بـه فتنـه    

) حضـرت  1/302ش:1371. (مکـارم شـیرازی،   اسـرائیل گـردد   عظیمى در میان بنى
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موسی (ع) به امر خدا به قوم خود گفت: گاوی را ذبح کنید. قوم به جای آنکه فرمان 
ی اینکه میان پیدا شدن قاتل ناشناس با ذبح گـاو   آن حضرت را اطاعت کنند به بهانه

ای؟  پیوندی نیست، در کمال سفاهت به نبی خـدا گفتنـد: مـا را بـه تمسـخر گرفتـه      
هـا سـخن    حضرت موسی (ع) در پاسخ قوم برآشفته نشد و در مقابله به مثل علیه آن

بـرم بـه خـدا کـه [مبـادا] از       پناه مىأَكُونَ ِمَن الْجاِهِلَني؛  أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ«نگفت، بلکه گفت: 
خردی در برابر عقـل و   بی» جهل«) در این کالم، مقصود از 67(بقره/» جاهالن باشم

خردورزی و حلم است، نه نادانی در برابر علم؛ از این رو با علم، قابل جمـع اسـت،   
زیرا آنچه بـا   عقل و حلم باشد.خرد و دانشمند فاقد  یعنی ممکن است کسی عالم بی

استهزا در حین انجام مأموریت الهی و ابالغ اوامر آسمانی قابل جمع نیسـت، حلـم و   
خرد است و آنچه الزم آن انجام اعمال نابخردانه و از جمله استهزا در چنان موقعیتی 

 (ع) خردی است، و وقتـی کسـی چـون موسـی     حلمی و بی است، جهل به معنای بی
. شـود  در مقام تبلیغ نمیء ردمند بود، مرتکب هیچ معصیتی از جمله استهزاخ یپیامبر

  )5/188ش:1378(جوادی آملی، 
شود، قابل توجه است. نفرمود: من از  اما تأدبی که از جانب آن حضرت ابراز می 

برم که از جـاهالن باشـم. یعنـی در ایـن      جاهالن نیستم، بلکه فرمود: به خدا پناه می
ی جهالت از خویش، به خدا پناهنده شد. این گونه سخن گفتن ضمن تنزیه نفس و نف

باشـد و آنـان را بـه تأمـل وادارد تـا      » جدال أحسـن «تواند مصداقی برای  اینکه می
دریابند که این دستور عاقالنه و حکیمانه است، بیانگر ادبـی از آداب الهـی انبیـاء و    

های نفسانی است که انسـان   یریپذ ها و آسیب ها، ضعف ی آنان به حیله ی توجه نشانه
درمانده و ضعیف، برای رهایی از آن باید به خداوند قوّی پناه ببـرد و بایـد لطـف و    

ای است به اینکه گروهـی   دستگیری حضرت حق را نیز گوشزد کند. این سخن اشاره
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ها باشند، ولی مـن از آن گـروه نیسـتم؛     اسرائیل از آن به جهالت مبتالیند و شاید بنی
ه از آن که من اصالً در مسائل عادی اهل استهزاء نیستم چه رسـد بـه معـارف    گذشت

موسی(ع) ) در این ماجرا حضرت 189-5/190ش:1378دینی و احکام الهی. (همان، 
به جای به کار بردن خشونت، آزار زبانی و فیزیکی با قوم خـود بـه خـاطر متخلـق     

گـاه در جهـت تربیـت و     اء هـیچ بودن به اخالق الهی به خدا استعاذه نمود، چون انبی
  کردند. اصالح مردم از ابزار خشونت استفاده نمی

  ) استعاذه در برابر گزند فرعونیان 3-3-2

حضرت موسی(ع) در هدایت نمودن فرعون که به وجود خدا اعتقاد نداشت، از هـیچ  
خواستند  تالشی فروگذار نکرد. در مقابل، فرعونیان کمر به قتل موسی(ع) بسته و می

سنگسارش نمایند و حتی او را به اعدام تهدید نمودند، حضرت موسـی(ع) در برابـر   
این تهدید، هیچ ضعفی نشان نداد و از رسالت الهی خـود دسـت برنداشـت بلکـه بـا      
ایمان راسخ و استواری عقیده به انجام رسالت خود پرداخت به رب خود پنـاه بـرد،   

موسی(ع) خود را تحت تربیت خـدا  زیرا پناه دادن از شئون ربوبیت است و حضرت 
تـوان   دانست و به ربی پناه برد که مدبر و مربی اوست. در حقیقت در اینجا هم می می

؛ 497-8/498ش:1374گفت: استعاذه نوعی از توکل به خداست. (ر.ک. طباطبایی، 
  )8/128و  22-1/29ش،1383قرائتی، 

انگیـز و   شر محیط رعبحضرت موسی (ع) با استعاذه از خدا خواست تا او را از 
و مـن بـه    ؛..َو إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َو َربِّكُـْم أَنْ َتْرُجُمـونِ  ...« .تصمیم شوم فرعونیان پناه دهد

) 20(دخان/» برم از اینکه مرا سنگباران کنید پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى
چنان که به نظر » رجم«فرعونیان به خداوند پناه برد. » رجم«حضرت موسی (ع) از 
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سـازی باطـل    رسد در باطن خود، متضمن از بین بردن شخصیت رسول با شـایعه  می
ی مـردم در آن   ای که همـه  است و سپس از بین بردن شخصیت و زندگی او به طریقه

ی  ی مردم بیفتد ولی او را مجـالی بـرای مطالبـه    سهیم باشند و خون او به گردن همه
دارای دو معناست: رجم بـا  » رجم«نماند. بنابراین  خون و مجازات کردن قاتل باقی

ای از رجم دوم است.  سنگ و رجم با دشنام و توهین که در واقع رجم نخستین نتیجه
هـا از نـوع    ی خود مورد رجـم انسـان   بنابراین ممکن است انسان در زندگی روزمره

د و بـا  ی الهـی درس گیـر   توانـد از ایـن آمـوزه    توهین و دشنام قرار گیرد، پس مـی 
داری در برخوردهای اجتماعی خـویش بـه خـدا اسـتعاذه نمایـد و رفتـار        خویشتن

  مناسبی از خود نشان دهد.
اما تهدیدات فرعونیان تنها به رجم خاتمه نیافـت بلکـه وقتـی فرعـون متکبرانـه      
دعوت توحیدی را نپذیرفت و نتوانست با دلیـل و برهـان، معجـزات موسـی (ع) را     

معاوضه کند تصمیم بر قتل موسی(ع) گرفت و باز هم موسـی (ع)  باطل نماید و با او 
در برابر این تهدید خطرناک هیچ ترسی به خود راه نداد و به شخص خـود و یـا بـه    

-12/54و  30-13/31ش:  1377منطق قوت و زور تکیـه نکـرد (ر.ک مدرسـی،    
)به جـای دسـت برداشـتن از دعـوت     20/170-21ش: 1374؛ مکارم شیرازی، 53

ی و نجات جان عزیز خود با ایمان قوی بر رسالت الهی خود بر جا ماند و در توحید
إِنِّي ُعذُْت بَِربِّـي َو  «برابر این تهدید حضرت موسی (ع) در مقام استعاذه برآمد و گفـت:  

ه من از هر متکبّـرى کـه بـه روز حسـاب عقیـد     َربِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ ال ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحسابِ؛ 
(ع) ) در این جا موسی 27(غافر/» ام ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده

برد و ایـن سـخن از    هاست پناه می به خدایی که رب او و رب آن» تکبّر«از خصلت 
روی ضعف و ترس او نیست بلکه درصدد باطل کردن سـخن فرعـون اسـت کـه از     
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و  )26(غافر/» خداى خود را به یارى طلبد؛ ... بَّهَو لَْيْدُع َر...«موسی (ع) خواسته بود 
) و موسی (ع) نه تنهـا  32-20/33ق:1419ایجاد ترس در وجود اوست. (فضل اهللا، 

بـرد، زیـرا تکبّـر     از تکبر فرعون بلکه از هر ستمگر سرکشی دیگری به خدا پناه می
تر بینی اسـت.  یعنی سرباز زدن از پذیرش حق، به عنوان بدترین نوع استکبار و خود بر

) شخص فرعون مهم 25/434ق:1406؛ صادقی تهرانی، 4/161ق:1407(زمخشری، 
اسـت و بایـد از آن بـه خـدا پنـاه ببـرد.       » تکبّر«نیست بلکه خصلت فرعونی یعنی 

) حضرت موسی(ع) با استعاذه به خدا و تخلق به اخالق 10/243ش:1383(قرائتی، 
ود، خواه کشته شود و خواه نجات یابد. الهی در حقیقت خود را تسلیم مشیت الهی نم

ی الهی و راضـی بـودن    برای او نجات جان مهم نبود بلکه تسلیم شدن در برابر اراده
  ای برای انسان است. به قضای الهی؛ مهم بود و این درس آموزنده

  نتیجه  

استعاذه حالتی نفسانی ست که سـبب آن امـور مختلفـی همچـون: وسوسـه و وهـم       
خطر، گناه و اعمال جاهالنه است. استعاذه تنها ذکر زبـانی نیسـت   شیطانی، احساس 

ی زبـانی سـبب و    بلکه فهم آن و آراسته شدن جسم و روح شرط آن است و استعاذه
ای ست برای اینکه انسان در مسیر تخلق الهی از آن عبـور کنـد تـا مظهریـت      مقدمه

گیرد و سپس  أت میصفات الهی را نشان دهد؛ چون استعاذه از نیت و قلب آدمی نش
یابد.در غیر این صورت، انسـان بـا نداشـتن دسـتاویزهای      در رفتار انسان تجلی می

رسد، تعـادل روحـی او بـه هـم      معنوی و باورهای دینی به خالء و پوچی درونی می
شود. استعاذه، دستاویزی الهی ست  خورد و اضطراب و نا امیدی جایگزین آن می می

دهد و  رساند و او را در مسیر تخلق به اخالق الهی قرار می که انسان را به آرامش می
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های گوناگون پـیش   این همان شیوه و روشی ست که انبیاء الهی در شرایط و موقعیت
اند. بر اساس آیات قرآن، انبیاء در مراحل مختلف زنـدگی چـه سـخت و چـه      گرفته

ره آرامـش قلبـی و   آسان با استعاذه به خدا پیش رفتند و همین امر سبب شد تا هموا
هـای   تعادل رفتاری داشته باشند و از خشونت بپرهیزند. اسـتعاذه انبیـاء در موقعیـت   

های مهمی برای زندگی انسان است از جملـه: دفـع شـرور،     گوناگون دارای رهیافت
داری، کسب آرامش، برخورد اجتماعی مطلوب و رفع   تخلق به اخالق الهی، خویشتن

ای در جهت تربیت یاران و شاگردان خـود   ا به عنوان وسیلهخشونت. انبیاء استعاذه ر
ی  در راستای تخلق به اخالق الهی به کار گرفتند و با رفتار خود آموختند که در همه

شرایط (چه زمانی که به مطلوب خود رسیدند و نجات یافتند، مانند: استعاذه حضرت 
ـ  یوسف(ع) در ماجرای مراوده االترین شـأن اجتمـاعی   ی زلیخا منجر به موفقیت و ب

یوسف(ع) و شکست زلیخا شد. چه در زمانی که بـا ناکـامی دنیـوی روبـرو شـدند،      
مانند: استعاذه حضرت نوح(ع) که ابتدا نجات فرزندش را از خدا خواست و سپس با 
استعاذه به آرامش رسید، هرچند فرزندش را از دست داد) بایـد بـه خـدا پنـاه بـرد.      

ربیتی برای انسان در جهت تخلق به اخالق الهـی و مظهریـت   ی انبیاء درس ت استعاذه
  صفات الهی است.
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