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 صبح وشامامامان هنگام ادعیه     

 :ادعیه منتخب کافی: فصل اول: دعاهای امامان هنگام داخل شدن در صبح و شام

  شد مى  لیه السّالم روايت شده: حضرت سجاد علیه السّالم چون وارد صبح مىاز حضرت صادق ع .1

 :گفت

 ُ ِ َو ما شآَء اَّلله َلىت ِبْسِماَّلله ىم هذا َبْْيَ َيَدْى ِنْسیاىن َو َعجَ  َاْبَتِدُء ََيْ

 .كنم، پيشاپيش فراموشى و شتابم، به نام خدا، و آنچه خدا خواست شد  امروز را آغاز مى

 

شود ،سه مرتبه   حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: هرکس اين کلمات را وقتى داخل شب مىاز  .2

 :شود پوشیده گردد، تا وارد صبح  بگويد: به بالى از بال هاى جبرئیل

 

َ اْلَعِلىه اَل  َاْسَتْوِدُع  لیَل اْلَعظمَي َنْفىس َو َمْن اَّلله َ َنْفىِسَ اْْلَْرُهوَب  لْْعَ اْلجَ َيعْنیىن َاْمُرُه َاْسَتْوِدُع اَّلله
وَف   َشْیئ   اْْلَخُ

 اْْلَُتَضْعَضَع ِلَعَظَمِتِه ُكلُّ

سپارم به   است، خويش را مى  سپارم خويشتن و هركه را كارش با من  خداى واالى واالتر شكوهمند بزرگ مى به

  آورده در برابر عظمت او است چيز هراسان و ترسان و سرفرود  خدايى كه همه

 

 :همچنین از آن حضرت روايت شده: چون وارد شب شوى بگو .3
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َى  ِاىّن َاْسَئُلَك ِعْنَد ِاْقباِل َلْیِلَك َو ِاْدباِر ََناِرَك َو  َالّلُهمه  لِّ ُحُضوِر َصَلواِتَك َو َاْصواِت ُدعآِئَك َاْن ُُتَ
د  َو  د   لَْع ُمحَمه  آِل ُمحَمه

خوانندگانت، اينكه بر   هاى  خواهم، هنگام درآمدن شب، و رفتن روز، و حضور نمازهايت، و بانگ  از تو مى خداى

 .محمّد و خاندان محمّد درود فرستى

 .و به آنچه خواهى دعا کن

 :گفت  شد مى  از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: پدرم وقتى وارد صبح مى .4

 

ِ  ِبْسم ِ َو ِباَّلله ِ َو لَْع اَّلله ِ َو س  َسبیِل اَّلله ُ َعَلْیِه َو آِلِه   َو ِا َى اَّلله ِ َصلهى اَّلله ِة َرُسوِل اَّلله
  ِمله

 به نام خدا و به خدا،و به سوى خدا،و در راه خدا،و بر آئين رسول خدا درود خدا بر او و خاندانش،

 

ْض  ْلُت يا َربه اْلعاَْلَْي َالّلُهمه ِاَلْیَك َاْسَلْمُت َنْفىس َو ِاَلْیَك َفوه كه   ُت َاْمرى َو َعَلْیَك ََتَ

 خدايا خود را به تو تسليم كردم، و كارم را به تو واگذاشتم، و بر تو توكّل نمودم اى پروردگار جهانيان،

 

مياِن ِمْن َبْْيِ َيَدىه َو ِمْن َخْلىف ِِ   َالّلُهمه اْحَفْظىن ِبِحْفِظ اْل

 رويم و پشت سرم،  نگهدارى ايمان، از پيشخدايا مرا نگهدار، به 

 



 شام ادعیه امامان هنگام صبح و                                                                                                                                                                                                                                                 موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

3 www.ahlolbait.com 

 

  َو َعْن مَيیىن َو َعْن ِِشا ى َو ِمْن َفْوقى َو ِمْن َتحْىت َو ِمْن ِقَبلى

 و از سمت راست و چپم، و از باال و زير پايم، و از پيش خودم،

 

ِ نَْسَئُلَك  ل َة ِاّل ِباَّلله ْنیا اْلَعْفَو  ِالَه ِال َاْنَت ل َحْوَل َو ل ُقوه ء  َو َشر ّ سِ  الدُّ  ُسوه
  َواْلِخَرِة  َواْلعاِفَیَة ِمْن ُكلِّ

معبودى جز تو نيست، جنبش و نيرويى جز به خدا نيست، گذشت و سالمت كامل، از هر بدى و شرّ در دنيا و 

 خواهم، تو مى  را از  آخرت

 

ِمْن ضیِق اْلَقْْبِ َو َاُعوُذِبَك ِمْن َسَطواِت  َطِة اْلَقْْبِ َو ِاىّن َاُعوُذِبَك ِمْن َعذاِب اْلَقْْبِ َو ِمْن ُضْغ  َالّلُهمه 
هاِر ، ْیِل والنه  الله

 آورم به تو از يورش هاى شب و روز، آورم به تو از عذاب قبر و فشار قبر و تنگى قبر و پناه مى  خدايا پناه مى

 

لِّ َو اِل  حَراِم َو َربه َربه اْْلَْشَعِر اْلحَراِم َو َربه اْلَبَلِد اْل  َالّلُهمه  د  َعىّنِ اْلحِ دًا َو آَل ُمحَمه  ْحراِم َاْبِلْغ ُمحَمه
الَم    السه

خداى اى پروردگار مشعر الحرام، و پروردگار شهر حرام، و پروردگار حلّ و احرام، به محمّد و خاندان محمّد از 

 .جانب من سالم برسان
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ْمِعَك َاْن ُُتیَتىن َغَرقًا َاْو َحَرقًا َالّلُهمه ِاىّن َاُعوُذ ِبِدْرِعَك  صیَنِة َو َاُعوُذ ِبجَ   اْلحَ

 شدن يا سوختن  كردنت از اينكه مرا بميرانى به غرق  آورم به جمع  زره محكمت، و پناه مى  آورم به خدايا پناه مى 

 

يًا س  َاْو  ء  ِمْن  ِبْئر   َشَرقًا َاْو َقَودًا َاْو َصْْبًا َاْو ُمَسّمًا َاْو َتَردِّ  َاْو َموَت اْلُفجاَئِة َاْو ِبََشْ
ِ
ُبع میتاِت  َاْو َاكیَل السه

وِء    السه

تدريجى يا مسموميت يا به چاه افتادن، يا طعمه درنده شدن يا   يا گلوگير شدن يا قصاص يا شكنجه و مرگ

 سكته يا به چيزى از مدرنيهاى بد،

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه َولِكْن َاِمْتىن لَْع ِفراىش س  طاَعِتَك َو    طاَعِة َرُسوِلَك َصلهى اَّلله

 مرا در بسترم، به حال اطاعت از خود و رسولت )درود خدا بر او و خاندانش( بميران،  ولى

 

ْ ُُبْیاٌن َمْرُصوٌص  ُ هَّنه ْ س  ِكتاِبَك )ََكَ هََتُ ِف الهذيَن َنعه  َغْْيَ ُمْخِطئ  َاْو سِ  الصه
حَقِّ  1(ُمصیبًا ِِلْ

 .كه در قرآنت وصفشان كردى: گويى ايشان بنايى استوارند  به حق، نه خطاكار، يا در صف آنان  رسيده

 

 

 

                                                           
 .4( سوره الصف، آيه  1
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 2(دى َو ما َرَزَقىن َرّّب ِبـ )ُقْل َاُعوُذ ِبَرِبّ اْلَفَلِق لَ ُاعیُذ َنْفىس َو َو 

 «...قل اعوذ بربّ الفلق»دهم به  ام نموده پناه مى   خودم و فرزندانم و آنچه پروردگارم روزى 

 

 تا آخر سوره

 

 3(دى َو ما َرَزَقىن َرّّب ِبـ )ُقْل َاُعوُذ ِبَربِّ الّناِس لَ َو ُاعیُذ َنْفىس َو َو 

 «...قل اعوذ برب الناس»دهم به  ام نموده پناه مى  خوم و فرزندانم و آنچه پروردگارم روزى

 

 : تا آخر سوره و مى گوئى

 

ِ ِمْثَل ما َخَلَق َو اْلحَ  ُ َواْلحَْمُدَّلِله ِ َعَدَد ما َخَلَق اَّلله َِ ما َخَلَق اْلحَْمُد َّلِله ِ ِماْل  ْمُدَّلِله

عدد آنچه خدا آفريد، و ستايش خداى را مانند آنچه پديد آورد، و ستايش خداى را به پرى   ستايش خداى را،به

 آنچه خلق كرد،

 

ِ ِرضا َنْفِسِه  ِ ِزَنَة َعْرِشِه َواْلحَْمُدَّلِله ِ ِمداَد َكِلماِتِه َواْلحَْمُدَّلِله   َواْلحَْمُدَّلِله

يش خداى را به امتداد كلمتش، و ستايش خداى را به وزن عرشش،و ستايش خداى را به خشنودى و ستا

 خودش،

                                                           
 .5-1( سوره الفلق، آيات  2

 .6-1( سوره الناس، آيات  3
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ُ اْلَعِلىُّ اْلَعظمُي  ُ اْلحَلمُي اْلَكرمُي َو ل ِالَه ِال اَّلله   َول ِالَه ِال اَّلله

 معبودى جز خدا نيست بردبار بزرگوار، و معبودى جز خدا نيست واالى بزرگ،

 

ِ َربِّ ُسْبحا َنُهما َو َربِّ اْلَعْرِش اْلَعظمِي  َن اَّلله رَضَْي َو ما ََبْ َِ مواِت َواْل   السه

 منزّه است خدا، پروردگار آسمانها و زمين، و آنچه در ميان آن دو است، و پروردگار عرش بزرگ،

 

ْع  َِ ِء َو ِمْن َِشاَتِة اْل قاه   دآِء َو َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َو اْلَوْقِر َالّلُهمه ِاىّن َاُعوُذ ِبَك ِمْن َدَرِك الشه

آورم از تنگدستى، و سنگينى   مى  آورم از درجات بدبختى، و از شماتت دشمنان، و به تو پناه خدايا به تو پناه مى 

 نياز،

 

ْهِل َواْْلاِل َواْلَوَلِد  َِ ِء اْْلَْنَظِر سِ  اْل  َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوه

 آورم از بد ديدن در خاندان و دارايى و فرزندانم  ىو به تو پناه م

 

 و ده مرتبه بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست

 :از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: چون نماز مغرب و صبح بجا آوردى، هفت مرتبه بگو .5
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 بسم اَّلّل الّرمحن الّرحمي ل حول و ل قّوة اّل باَّلّل 

 .مهربان، هيچ جنبشی و نيرويی نيست مگر به ياری خداوند بلند مرتبه بزرگ به نام خداوند رحمتگر

 

حقیقتا هرکس اين ذکر را بگويد، جذام و پیسى و ديوانگى و هفتاد نوع از انواع بالها به او نرسد. 

 :چون داخل صبح و شام شدى دو مرتبه بگو

 

 ِِ باِح َاْلحَْمُد ِلفاِلِق اْل   ْصباِح َاْلحَْمُد ِلَربِّ الصه

 ستايش براى پروردگار بامداد، ستايش براى شكافنده صبح،

 :دو مرتبه

ِتِه َو َنحُْن س  عاِفَیة   هاِر ِبَرمْحَ ْیَل ِبُقْدَرِتِه َو جآَء ِبالنه
ِ الهذى َاْذَهَب الله  َاْلحَْمُدَّلِله

 ستايش خداى را كه شب را به قدرتش برد، و روز را به رحمتش آورد، و ما در سالمت كامليم

 

 :خوانى  و آية الكرسى، و آخر سوره حشر، و ده آيه از سوره صافات را مى

 

ِ َر ) ُفوَن * َو سالٌم لَْعَ اْْلُْرَسلَْي * واْلحَْمُدَّلِله ِة َعّما ََيِ
َك َربِّ اْلِعزه  4(بِّ اْلعاَْلَْي ُسْبحاَن َربِّ

كنند، و سالم بر فرستادگان، و ستايش خداى را   منزّه است پروردگارت، پروردگار عزّت، از آنچه وصف مى

 پروردگار جهانيان،

                                                           
 .182-180( سوره الصافات، آيات  4
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ِبحُوَن * َو لَ  َفُسْبحاَن ) ُسوَن َو حَْي ُُتْ ِ حَْي ُُتْ مواِت َواَل  ُه اْلحَْمُد سِ  اَّلِله ْرِض َو َعِشّیًا َو حَْي السه
  * ُتْظِهُروَن 

نماييد، و براى او ستايش در آسمانها و زمين و شب و  كنيد و صبح مى   پس منزّه است خدا هنگامى كه شام مى 

 .نماييد  هنگامى كه ظهر مى

 

ِرُج  َت ِمَن اْلحَىِّ َو  ُيخْ ِت َو ُيْخِرُج اْْلَیِّ َرُجوَن  اْلحَىه ِمَن اْْلَیِّ ْرَض َبْعَد َمْوِِتا َو َكذلَِك ُتخْ َِ  5(ُيحِِْي اْل

كند، و   پس از مرگش زنده مى را آورد، و مرده را از زنده بيرون مى آورد، و زمين  را از مرده بيرون مى زنده

 شويد،  اينچنين زنده از قبرها درآورده مى

 

ُتَك َغَضَبَك ل ِالَه ِاّل َاْنَت  وِح َسَبَقْت َرمْحَ ِئَكِة َوالرُّ ا َو َربُّ اْْلاَله وٌس َرُّبُّ وٌح ُقدُّ   ُسبُّ

 بت، معبودى جز تو نيست،بسيار منزّه و مقدّس است پروردگار فرشتگان و روح، پيش گرفته رحمتت بر غض

 

حمُي  َك َاْنَت الّتّواُب الره ه ِانه ىن َو ُتْب لَْعَ  ُسْبحاَنَك ِاىّن َظَلْمُت َنْفىس َفاْغِفْر  ى َواْرمَحْ

پذير و   ام را بپذير، به راستى توبه منزّهى تو، من به خود ستم كردم، مرا بيامرز، و به من رحم كن، و توبه 

 .مهربانى

 

 :روايت شده  م صادق علیه السّالم اين دعا براى صبحاز اما .6

                                                           
 .19-17( سوره الروم، آيات  5
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ُدَك َو َاْسَتعیُنَك َو َاْنَت َرّّب َو َاَنا َعْبُدَك َاْصَبحُْت لَْع َعْهِدَك َو َوْعِدَك    َالّلُهمه َلَك اْلحَْمُد َامْحَ

من بنده توام، صبح  خواهم، و تو پروردگار منى، و  كنم، و از تو كمك مى  خدايا ستايش توراست، ستايشت مى

 ات،  كردم بر پيمانت و وعده

 

ِ َوْحََدُ ل َشريَك َلُه  َة ِاّل ِباَّلله ْعِدَك َو ُاوس  ِبَعْهِدَك َما اْسَتَطْعُت َول َحْوَل َو ل ُقوه َ   َو ُاوِمُن ِبِ

جز به خداى يگانه بى   ستكنم به پيمانت تا بتوانم، و جنبش و نيرويى ني  ات، و وفا مى  آورم به وعده  و ايمان مى

 شريك 

 

دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه َاْصَبحُْت لَْع  َو  ِة ِاْْبهمَي ِفْطَرِة اِل  َاْشَهُد َانه ُمحَمه ْخالِص َوِمله ِِ   ْسالِم َوَكِلَمِة اْل

 راهيم،اسالم و كلمه اخالص و آيين اب  دهم كه محمّد بنده و فرستاده اوست، صبح كردم بر فطرت  و گواهى مى

 

 ُ ما لَْع ذِلَك ُاْحِي َو َاُموُت ِاْن شآَء اَّلله ِ َعَلْیِهما َو آِِلِ د  َصَلواُت اَّلله   َوديِن ُمحَمه

 .ان شاء اللّه  و دين محمّد درود خدا بر آن دو، بر اين زندگى كنم و بميرم

 

ىن لَْع ذلِ    َك َواْبَعْثىن ِاذا َبَعْثَتىن لَْع ذلَِك َاْبَتغىَالّلُهمه َاْحِیىن ما َاْحَیْیَتىن َو َاِمْتىن ِاذا َاَمته

كه   بدار و بميران و مرا برانگيز زمانى زمانی كه مرا زنده داری و آنگاه كه بميرانی ام، مرا بر اين باروها زنده تا

 برانگيزانى بر همان حقايق،
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ْاُت َظْهرى  باَع َسبیِلَك ِاَلْیَك َاْلجَ ىتِبذِلَك ِرْضواَنَك َواتِّ د  َاِئمه ْضُت َاْمرى آُل ُمحَمه   َو ِاَلْیَك َفوه

جويم، بر تو تكيه كردم، كارم را به تو واگذاردم، خاندان محمّد امامان   ات و پيروى راهت را مى  از آنها خشنودى

 من هستند،

 

ْ َاْق  ْ َاْئََتُّ َو ِاّياُُهْ َاََتَ ّى َو هِِبِ ُُهْ هِِبِ ٌة َغْْيُ   َتدىَلْیَس  ى َاِئمه

 نمانم،  دارم، و به آنان اقتدا مى كنم، و آنان را دوست مى  جز آنها امامانى برنگيرم، از آن پيروى مى 

 

ْنیا َو اْلِخَرِة َواْجَعْلىن ُاوا ى َالّلُهمه  ْنیا  اْجَعْلُهْم َاْوِلیآئى سِ  الدُّ ْم سِ  الدُّ ْم َو ُاعادى َاْعدآََئُ َاْوِلیآََئُ
ْقىن بالّصاِلحَْي َو آبائى َمَعُهْم  َواْلِخَرِة َو   َاْلحِ

و دشمن بدارم دشمنانشان  را در دنيا و آخرت سرپرستان من قرار ده، و اينكه دوست بدارم دوستانشان را، خدايا 

 .پدرانم را با ايشان قرار ده را در دنياو آخرت، و مرا به شايستگان بپيوند. و

 

ترك   ترك کردى، خواندن اين دعا را در هر صبح و شامو از آن حضرت روايت شده: هرچه را . 7

 .مكن

 

باِح َو س  هَذا اْلَیْوِم  َالّلُهمه  ِتَك َو َاْبَرُء ِاَلْیَك ِمْن َاْهِل َل  ِاىّن َاْصَبحُْت َاْسَتْغِفُرَك س  هَذا الصه ْهِل َرمْحَ
  َلْعَنِتَك 

خواهم، و از اهل لعنتت به تو   خدايا صبح كردم در اين بامداد و در اين روز براى اهل رحمتت از تو آمرزش مى

 جويم،  بيزارى مى
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ْن َنحُْن َبْْيَ َظْهرانِهِيْ ِمَن اْْلُْشِركَْي  ِاىّن َاْصَبحُْت َاْبَرُء ِاَلْیَك س  هَذا اْلَیْوِم َو س  هَذا َالّلُهمه  باِح ِِمه َو  الصه
ا ْ َكُُنا َقْوَم َسْوء  فاِسقَْي  ِِمّ

ُ   َكُُنا َيْعُبُدوَن ِاهَّنه

از مشركان به سوى تو بيزارى  كه از آنها كه بين آنانيم  من صبح كردم، در اين روز، و در اين صبح درحالى خدايا

 بد و فاسقند،  ايشان قومى پرستند به درستى كه جويم از آنچه كه مى   مى

 

باِح  َالّلُهمه  ْرِض س  هَذا الصه َِ مآِء ِا َى اْل َكًة لَْع َاْوِلیآِئَك َو  اْجَعْل ما َاْنَزْلَت ِمَن السه َو س  َهَذا اْلَیْوِم َْبَ
  َاْعدآِئَك  ِعقابًا لَْع 

خدايا آنچه از آسمان به زمين فرو فرستادى در اين صبح و اين روز، براى دوستانت بركت، و براى دشنمانت كيفر 

 ه،قرار د

 

ْمِن  َالّلُهمه  َِ ٌس َاْو َغَرَبْت  واِل َمْن والَك َو عاِد َمْن عاداَك َالّلُهمه اْخَِتْ  ى ِباْل ما َطَلَعْت َِشْ   َواْل مياِن ُكله

به ايمنى و ايمان  را كه دشمنت داشت، خدايا  كه دوستت داشت، و دشمن بدار كسى  دوست بدار كسى خدايا

 .ه خورشيد سر زند يا غروب كندبرايم ختم كن، هر زمان ك

 

یاىن َصغْيًا الّلُهمه  َالّلُهمه  ُهما َكما ربه اْغِفْر لِلُْمْؤِمنَْي َواْْلُْؤِمناِت َواْْلُْسِلمَْي  اْغِفْر ى َو ِلواِلَدىه َواْرمَحْ
ْ َو اَل  َواْْلُْسِلماِت  ْحیآِء ِمهْْنُ َِ   ْمواِت َاْل

پروريدند، خدايا مردان و زنان  كه مرا در كودكى و به هر دو رحم كن، چنان مرا و پدر و مادرم را بيامرز، خدايا

 بيامرز، زندگان و مردگان آنان را  مؤمن و مسلمان
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َبُهْم َو َمْثوُهُيْ َالّلُهمه اْحَفْظ ِاماَم اْْلُْسِلمَْي ِبِحْفِظ اْلمياِن، َك َتْعََلُ ُمَتَقله  َالّلُهمه ِانه

 دانى، خدايا پيشواى مسلمانان را حفظ كن به حفظ ايمان،  قامتگاهشان را تو مىخدايا بازگشتگاه و ا

 

رًا َعزيزًا َواْفَتْح َلُه َفْتحًا َيسْيًا َواْجَعْل َلُه َوَلنا ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َْنْيًا  ْرُه َْنْ   َواْْنُ

راى او و ما از جانب خود فرمانروايى او او را يارى ده يارى پيروزمندانه، و بگشاى براى او گشايشى آسان، و ب

 پيروزمندانه قرار ده،

 

َتِلَفَة لَْع َرُسوِلَك  َالّلُهمه  ِة ِمْن َبْعَِدِ  اْلَعْن ُفالنًا َو ُفالنًا َواْلِفَرَق اْْلُخْ ِئمه َِ ْمِر َبْعَد َرُسولَِك َواْل َِ َو ُولِة اْل
ْ  َو    شیَعهَِتِ

بعد بعد از رسولت و امامان  ى كه اختالف كردند بر رسولت، و واليان امرلعنت كن فالن و فالن و گروه هاي خدايا

 پس از او، و شيعيان ايشان را،

 

ْقراَر ِِبا جآَء ِبِه ِمْن  َو  ِِ ياَدَة ِمْن َفْضِلَك َو اْل اَفَظَة لَْع ما  َاْسَئُلَك الزِّ ْمِرَك َوامْْلُ َِ ْسلمَي ِل ِعْنِدَك َوالته
نًا َقلیاًل  َاَمْرَت ِبِه    ل َاْبَتغى ِبِه َبَدًل َو ل َاْشََتى ِبِه ََثَ

امر   فرمانت، و محافظت بر آنچه به آن زيادى فضلت، و اقرار به آنچه از نزد تو آمد، و تسليم به  خواهم از تو مى  و

 جايگزينى نجويم، و آن را به بهاى اندكى نفروشم،  فرمودى، به طورى كه به جاى آن
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َك َتْقضى َول مه َالّلُه  ُيْقضى َعَلْیَك َو لَيِذلُّ َمْن واَلْیَت  اْهِدىن فیَمْن َهَدْيَت َو ِقىن َشره ما َقَضْیَت ِانه
  َتباَرْكَت َو َتعاَلْیَت 

كردى كه تو چنانى كه  هدايت كن مرا در زمره كسانى كه هدايت كردى و نگاهم دار از شر آنچه حكم خدايا

 دوستش دارى بزرگى تو و برتری و حكم نكند و خوار نشود كسى كه توحكم كنى و كسى بر ت

 

ْبُت ِبِه ِاَلْیَك  ُسْبحاَنَك  ْل ِمىّن ُدعآئى َو ما َتَقره ِمْن َخْْي  َفضاِعْفُه  ى َاْضعافًا َكثَْيًة َو اِتنا  َربه اْلَبْیِت َتَقبه
  َاْجرًا َعظمًي  ِمْن َلُدْنَك 

تقرب جستم از نيكى پس آنرا  كعبه بپذير از من دعايم را و آنچه را بوسيله آن به توتو اى پروردگار خانه  منزهى

 از پيش خود پاداشى بزرگ برايم مضاعف گردان به چندين برابر و بده به ما

 

َت  ما َاْحَسَن ما َاْبَلْیَتىن َو َاْعَظَم ما َاْعَطْیَتىن َو َاْطَوَل ما َربِّ  ما َسََتْ ه َفَلَك اْلحَْمُد  عاَفْیَتىن َو َاْكََثَ   لَْعَ

عافيتى كه به من  چه نيكو است آنچه مرا آزمودى و بزرگ است آنچه به من دادى و چه طوالنى است پروردگارا

 دادى و بسيار است آنچه بر من پوشيدى پس تو را است ستايش

 

َِ  يا مواِت َو ِماْل َِ السه بًا ُمباَرًَك َعَلْیِه ِماْل َِ ما شآَء َرّّب َو َرِضَى َو َكما اْل  ِاِلى َكثْيًا َطیِّ ْرِض َو ِماْل َِ
ْْكاِم  ََيَْبغى ِلَوْجِه  ِِ الِل َواْل  َرّّب ِذى اْلجَ

پرى آنچه پروردگارم خواهد و  معبود من بسيار و پاكيزه و با بركت به اندازه پُرى آسمانها و پرى زمين و اى

 پروردگارم صاحب جاللت و بزرگوارى است خوشنود گردد و بدان سان كه شايسته ذات
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 :به هنگام طلوع فجر ده مرتبه بگويد  از امام باقر علیه السّالم روايت شده است که هر که .8

 

ُ َوْحََدُ ل َشريَك َلُه َلُه اْْلُْلُك َو َلُه  ل وُت ِبَیَِدِ ا  ِالَه ِال اَّلله ْْيُ َو اْلحَْمُد ُيحِْي َومُيیُت َو ُهَو َحىُّ لمَيُ ُهَو  ْلخَ
 لَْع ُكلِّ َشِْي ء  َقديٌر 

ميراند، و   كند، و مى  مى راى اوست فرمانروايى و ستايش، زندهب شريك است،  جز خدا نيست، يگانه و بى معبودى

 او بر هرچيز تواناست ميرد، خير تنها به دست اوست، و  او زنده است و نمى

 

و پنج مرتبه   بگويد، و سى «سبحان اللّه»و پنج بار   ده بار صلوات بر محمّد و آل محمّد فرستد، و سى و

مرتبه حمد کند، در آن روز از غافالن نوشته نشود، و اگر  و پنج  بگويد، و خدا را سى« ال اله االّ اللّه»

  .شب از غافالن شمرده نشود در شب گويد، در آن

دعايى بیاموزد.  ل روايت شده: خدمت حضرت جواد علیه السّالم نوشتم که به مناز محمد بن فضی .9

 :گويى  حضرت در جوابم نوشت که صبح و شام مى

 

حمُي ل ُاْشِرُك ِبِه َشْیئاً  مْحُن الره ِ الره
ُ َرّبِّ ُ َاَّلله ُ َاَّلله  َاَّلله

 ى او شريك نگيرمخدا، خدا، خدا، پروردگار بخشنده و مهربان من است، چيزى را برا

 

اى است براى رفع هر حاجتى به اذن  کلمات مقدّمه   کنى. که اين  سپس براى حاجت خود دعا مى

 .خداى تعالى

از حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: به داود رقّى فرمود: سه بار خواندن اين دعا را در صبح و  .10

 .سه بار در شب ترك مكن
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َعُل فیها َمْن ُتريُد َالّلُهمه اْجَعلىن س   صیَنِة اّلىت َتجْ  ِدْرِعَك اْلحَ

 .دهى  را بخواهى در آن قرار مى  خداوندا مرا در زره محكم خود قرار ده، كه هركه

 

 .فرمود: اين از دعاهاى مخزون ]محفوظ در گنجینه خدا[ است  به درستى که پدرم مى

 


