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تألیف :حجتاالسالموالمسلمین مرحوم حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی (رحمتاهلل علیه)
مجید رضا جهان مهین مدیر مرکز جهرمشناسی
و سید محیالدین حسینی

مرحوم حجتاالسالموالمسلمین حاج
شیخ عبدالعظیم فرقانی (طاب ثراه)
که از جملة علما و مشایخ شیعی در
دارالمؤمنین جهرم بودند که در سال
 1302هجری شمسی به دنیا آمده و
پس از نود سال زندگانی عزتمند و
اقامة دین در چهاردهم دیماه سال
هجری شمسی  1394دعوت حق
را لبیک گفته و در جوار شهدای
قبرستان رضوان جهرم در قطعة
علما و روحانیون به خاک سپرده
شد.
معظم له تحصیالت حوزوی خود
را در جهرم ،شیراز و مدتزمان
کوتاهی در قم گذراند .در تهذیب
و تحصیل و ارشاد امت اسالمی بوده
و اقامة جماعت و انجام امور مذهبی
کوشید و منشأ خیرات و برکات
فراوانی شد .وی از واعظ قدیمی
جهرم بودند و عالمی خداترس
و خدمتگزاری راستین برای نظام

اسالمی و پیرو واقعی ولیفقیه زمان
خود بود و مردم جهرم بهویژه
افرادی که در محضر وی کسب
فیض نمودهاند ،همواره از وی به
نیکی یاد مینمایند .کتاب دعای
ب اْ َ
أل ْدعِ َیه ،یکی
نیکان یا ُم ْنتَخَ ُ
ازجمله تألیفات ارزنده از این عالم
فقید است که اخیرًا توسط نشر
پیمان غدیر در جهرم منتشر گردیده
و مطالعه آن را به طالبان فیض الهی
توصیه می نمائیم.
شناسنامه
کتاب دعای نیکان تألیف
جناب
حجتاالسالموالمسلمین
مستطاب حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی
(رضواناهلل تعالی علیه) در قطع
رقعی مشتمل بر ادعیه زیارتی شیعه
است که توسط فرزند ارشد ایشان،
برادر بزرگوار جناب عبدالمحمد
فرقانی (دام عزه) که بازنشستة اداره
آموزشوپرورش جهرم هستند،

تدوینشده و در یکصد و چهار
صفحه به تیراژ هزار نسخه و بهای
هر جلد چهار هزار تومان توسط نشر
پیمان غدیر جهرم چاپ و منتشر
گردیده و برخوردار از شابک و
شمارگان ثبتی در ردهبندی دیویی
و کنگره و کتابشناسی ملی است.
فهرستنویس برابر فیپا ،برخورداری
از فهرست عناوین پنجصفحهای،
مقدمه دوصفحهای و فهرست منابع
و مآخذ در سه صفحه آخر کتاب از
دیگر ویژگیهای این اثر ارزنده و
معنوی است.
نظری به مقدمه
عالم ربانی حجتاالسالموالمسلمین
حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی ،در
مقدمه دوصفحهای این اثر در
صفحات  11و  12کتاب چنین
نوشته است که :دعاهای مأثور از
پیامبر عظیمالشأن اسالم (صلیاهلل
علیه و آله و سلم) و ائمه هدی
السالم) از بزرگترین نعماتی
(علیهم ّ
است که خداوند عزیز به جوامع
انسانی عطا فرموده و گذشته از
آنکه مشحون از معارف عالیه بوده،
ادب سخن گفتن با پروردگار را به
انسانها میآموزد و بهعالوه ،دوای
دردهای بیشمار بشریت در طول
ازمنه و اعصار بوده است.
مجموعهای که پیشروی شما است،
دعاهایی است که در طول سالها از
منابع مورد اعتماد برای استفاده خود
و فرزندانم در دفاتر مختلف یادداشت
کرده بودم و برای آنکه نفعش
عامتر گردد ،بنا به درخواست بعضی
از اعزه به این شکل تنظیم و تقدیم
عزیزان میشود و ضمن توصیه به
استفادهکنندگان برای بهرهگیری
از کتب معتبر و مفصل علمای
بزرگ امثال شیخ طوسی و سید بن
طاووس و عالمه مجلسی و محدث
قمی و( ...رضواناهلل تعالی علیهم)،
یادآوری میکنم که شرط اساسی
در اجابت دعا ،رعایت تقوای الهی و
اعتقاد راسخ به عنایات حضرت حق
است.
امید است با توجه به مطالب ذکرشده

و در سایه توسل به آبرومندان در
پیشگاه خداوند
تعالی ،یعنی رسول اعظم اسالم و
آل طاهرینش (صلوات اهلل و سالمه
علیهم اجمعین) ،به مقصود خود
برسند و در موقع دعا در حیات و
ممات این محتاج عنایات ربانی و
والدینم را فراموش نفرمایند.
نگاهی به فهرست کتاب
در فهرست کتاب میخوانیم:
سریع االجابه ()1؛
مقدمه؛ دعای
ُ
سریع االجابه ()2؛ دعای
دعای
ُ
مجرب؛ دعای احتجاب؛ دعا در سحر
ّ
شبهای جمعه؛ دعای پس از نماز
شفع؛ قنوت نماز وتر و دعای آن؛
دعای حزین که پس از نماز شب
خوانده میشود؛ برای بیدار شدن در
شب؛ استغفاری مختصر و پرفایده؛
استغار غروب روز پنجشنبه؛ دعای
عهد؛ صلواتی با فضیلت بسیار؛
دعای مؤثر برای حوائج دنیا و
آخرت؛ دعایی مختصر اما جامع و
کامل؛ دعایی با تأثیر فراوان؛ جهت
غلبه بر دشمن و ادای دین و رفع
هم و غم؛ جهت تأخیر افتادن اجل
ّ
و غلبه بر دشمن؛ دعای مستجاب
هم و غم؛ برای نجات از
برای رفع ّ
هم و غم؛ برای حفظ کودکان از
ّ
شر جن و انس؛ تعقیب کوتاه نماز؛
ّ
ولی عصر (عجل اهلل
حرز حضرت ّ
تعالی فرجه الشّ ریف) دعایی از
حضرت ولی عصر (عجل اهلل تعالی
فرجه الشّ ریف)؛ دعایی دیگر از
آن حضرت (عجل اهلل تعالی فرجه
الشّ ریف)؛ برای استجابت دعاها؛ دعا
برای رفع بیماری؛ دعای سالمتی و
در امان ماندن از آفات و امراض؛

دعای مختصری که حضرت امیر
السالم) به شخصی که دعای
(علیه ّ
طوالنی میخواند تعلیم داد؛ دعا
برای رفع ترس و وحشت؛ دعایی
السالم) به فضل
که امام کاظم (علیه ّ
بن یونس تعلیم داد؛ دعایی از موالی
السالم)؛ دعا برای در
متقیان (علیه ّ
امان خدا بودن؛ جهت تقرب به خدا
و ازدیاد علم و فهم؛ برای فهمیدن
مطالب در هنگام مطالعه؛ جهت
زیاد شدن حافظه؛ جهت فراموش
نکردن قرآن؛ دعایی مختصر با
ثواب زیاد؛ به جهت رفع درماندگی؛
جهت گشایش و رفع گرفتاریها؛
دعای توسعة رزق و توانگری؛
آثار معجزهآسای آیهالکرسی و
سوره مبارکه حمد؛ وصیت مرحوم
آیتاهللالعظمی مرعشی (رحمتاهلل
علیه)؛ برای توفیق زیارت حج؛ برای
تسلط بر نفس اماره؛ برای امر دنیا
و آخرت و رفع درد چشم؛ دعایی
السالم)؛
که حضرت عیسی (علیه ّ
خواند و به آسمان عروج نمود؛
ذکری برای سالخوردگان؛ دعای
غریق برای حفظ ایمان؛ دعای
قنوت؛ اعمال قبل از خواب؛ کسی
که گرفتار بیخوابی است؛ دعا در
زمان غیبت و امتحان شیعه؛ اسم
اعظم الهی؛ حمد خداوند در شب
جمعه؛ ختم سوره مبارکه انعام؛ ختم
سوره مبارکه حشر؛ بعضی از آثار
حروف مقطعه اوایل سوره قرآن؛
دعای فرج؛ دعای نور (برای شفای
از تب)؛ نماز توسل به حضرت
السالم)؛ نماز
صدیقه طاهره (علیها ّ
طیار؛ نماز جهت رفع عسرت
جعفر ّ
و سختی؛ نماز حاجت؛ توسل
به حضرت قمربنی هاشم (علیه
السالم)؛ استخارة ذات الرقاع؛ دعای
ّ
هنگام خروج از خانه؛ دعای هنگام
مسافرت؛ جهت به مقصد رسیدن
نامه؛ برای در امان ماندن از زمین
لرزه؛ برای پیدا شدن گمشده؛ برای
زیاد شدن نور چشم؛ جهت شفای
سردرد؛ جهت رفع شکمدرد؛ جهت
رفع پادرد؛ جهت رفع درد ساق پا؛
شر عقرب و مار؛ جهت
جهت دفع ّ

شر دزد؛
شر عقرب؛ برای دفع ّ
رفع ّ
برای خواب؛ اذکار و آثار بعضی
از آیات و سورههای قرآن؛ چند
توصیه؛ منابع.
منابع و مأخذ
مؤلف گرامی و عالم ربانی حضرت
حجتاالسالموالمسلمین مرحوم حاج
شیخ عبدالعظیم فرقانی (اعلیاهللمقامه
الشّ ریف) در تألیف کتاب خود از
منابع و مستندات فراوانی بهره گرفته
است؛ ازجمله :اقبال االعمال؛ آفتاب
خوبان؛ اختیارات مجلسی؛ ارشاد
القلوب؛ اصول کافی؛ المجتبی؛
باقیات الصالحات؛ بلدا َ
المین؛ تحفه
احمدیه؛ ترجمةعدة الداعی؛ ختوم
و اذکار؛ زادالمعاد؛ زبدة االحادیث؛
سفینة البحار ،صحیفة علویه؛ قصص
العلماء؛ کبریت احمر؛ کشف الغمه؛
کشکول بالدی؛ مجلة کیهان اندیشه؛
گوهر شب چراغ؛ مرآت الکمال،
مصباح؛ معادشناسی؛ مفاتح الغیب؛

مفاتیح الجنان؛ منتخب التواریخ؛
منتهی اآلمال؛ من الیحضره الفقیه؛
مهج الدعوات؛ نفس المهموم؛
وصایا و نصایح؛ هدایة االنام؛ هدیة
احمدیه.
سخن پایانی
کتابهای ادعیه و زیارات در
فرهنگ دینی شعیه فراواناند،
ب
اما کتاب دعای نیکان یا ُمنتَخَ ُ
َ
حجتاالسالموالمسلمین
األ ْدعِ َیه،
مرحوم حاج شیخ عبدالعظیم فرقانی
سره) به جهت انتخابی
(قدس
ّ
شایسته ،سادگی در کالم و
خالصه بودن اثر ،مفید و خواندی
است.
ضمن نثار فاتحه جهت شادی روح
آن عالم ربانی و تقاضای ترفیع
درجات بهشتی برای آن فقید سعید،
امید آنکه همه ما در پرتو انوار الهی
شاگردان حقیقی مکتب ائمه هدی
السالم) باشیم.
(علیهم ّ

درمورد بیمه بیکاری بیشتر بدانیم

برخالف آنچه خیلیها تصور میکنند حداکثر زمان استفاده از بیمه بیکاری برای مجردها  36ماه و برای افراد متأهل  50ماه است.
یکی از مزایای برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی این است که فرد اگر زمانی شغلش را از دست بدهد میتواند برای مدتی هرچند کم
از کمکهزینهای که بهعنوان بیمه بیکاری در اختیار او قرار میگیرد ،استفاده کند.
یکی از دلمشغولیهای بسیاری از کسانی که به هر دلیلی شغل خود را ازدستدادهاند یا در آستانه از دست دادن آن قرار دارند ،در کنار
چگونگی پیدا کردن شغل جدید و تأمین هزینههای زندگی و ...راه و روش بهره گرفتن از بیمه بیکاری است.
آشنایی با قانون استفاده از بیمه بیکاری برای کسانی که اطمینان چندانی به آینده شغلی خود ندارند یک ضرورت است ،سازمان تأمین
اجتماعی اخیرًا اصالحاتی روی این قانون داشته است ،با خواندن این مطلب خیلیها شاید راهی ادارات کار شوند که از بیمه بیکاری استفاده
کنند و خیلیها هم پی ببرند که برخالف تصورشان مشمول استفاده از بیمه بیکاری نیستند.
بیکار ازنظر قانون بیمه بیکاری
یکی از مهمترین نکاتی که در مورد قوانین موجود در این زمینه باید موردتوجه قرار دهید ،تعریف بیکار ازنظر این قانون است چراکه
تصور اکثر مردم از بیکاری که میتواند از این قانون استفاده کند با تعریف قانون تفاوت دارد ،بیکار ازنظر قانون بیمه بیکاری بیمهشدهای
است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آمادهبهکار باشد.
بر اساس این قانون چنانچه بیمهشدهای به علت تغییرات ساختاری اقتصادی کارگروه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید
شورای عالی کار ،بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمهشدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ،زلزله ،جنگ و آتشسوزی
بیکار شوند ،میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند ،تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمهشده ،بر عهده کمیتهای
متشکل از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمهشده است.
یکی از مواردی که این روزها در سالنهای ادارات کار به آن برمیخوریم این است که مردم بیمه بیکاری را با طرح مجلس که قرار
است بر اساس آن بیکاران از یک حقوق  300تا  350هزارتومانی بهرهمند شوند ،اشتباه میگیرند.
باید توجه داشت که آن قانون یک طرح مجزا است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده و با بیمه بیکاری تفاوت دارد ،بنابراین اگر با میل
خودتان کارتان را ترک کردهاید یا در این زمینه با کارفرمایتان به هر دلیلی و بر اساس هر موافقتنامهای به توافق رسیدهاید و یا اینکه
اساسًا از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نبودهاید به فکر استفاده از بیمه بیکاری نباشید.
کارگران فصلی ،یک استثنا
یکی از نقاط قوت این قانون این است که بر اساس آن کارگران فصلی درصورتیکه دراثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنها
بدون اراده شخصی تشخیص داده شود ،مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
همچنین بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین درصورتیکه بر اساس رأی مرجع حل اختالف دراثنای مدت قرارداد اخراج شده باشند و
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بودهاند با تشخیص واحدهای
کار و امور اجتماعی ،درصورتیکه در پایان قرارداد بیکار شوند موردحمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند
شد.
چگونه اعالم کنیم ،بیکار شدهایم

بیمهشده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت  30روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد کار و امور
اجتماعی ذیربط اطالع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعالم کند تا بتواند از بیمه بیکاری
استفاده کند.
بیمهشدگان بیکار ،درصورتیکه مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند ،تبعه کشورهای خارجی نباشند ،مستمریبگیر بازنشسته و یا
ازکارافتاده کلی نباشند و دارای حداقل  6ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند ،میتوانند برای استفاده از بیمه بیکاری اقدام کنند.
حداکثر زمانی که میتوانیم از بیمه بیکاری استفاده کنیم
بسیاری از مردم تصورشان این است که تا هر زمان دوست داشته باشند میتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند ،این تصور غلط است و باید
دقت داشت که مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمهشدگان واجد شرایط به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و
حداکثر زمان استفاده از آن برای مجردها  36ماه و برای متأهلها  50ماه است.

بیکار شدگانی که بر اساس مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختالف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام
وظایف محوله و یا نقض آئیننامههای انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شدهاند ،مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود و
درصورتیکه پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمهشدهای مشخص شود که بیکاری بیمهشده به اراده شخص او بوده است ،بیمهشده
باید وجوه دریافتی بهعنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند ،همچنین بیمهشدگانی که با دریافت مزد
ایام بالتکلیفی به کار قبلی خود بازمیگردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
چنانچه بیمهشده بیکار ،اشتغال مجدد خود را اعالم نکند و بهرغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد ،باید مقرری
دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
دژبخش ،مدیر موسسه مشاوره شغلی و کاریابی هستی

