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 قبل و بعد از نمازادعیه     

 :ادعیه منتخب کافی: فصل چهارم : دعاهای امامان قبل و بعد از نماز

هرکه اين دعا را به  :حضرت صادق علیه السّالم نقل شده: حضرت امیر مؤمنان علیه السّالم فرمود از

 :محمّد و آل محمّد خواهد بود قیام براى نماز، پیش از شروع نماز بگويد با  هنگام

 

ٍد َو  َالّلُهم   ٍد َو آِل ُمحَم  حَم  ُه ِاَلْیَك ِِبُ ج  ْ ِاَلْیَك  ِاّّن َاََتَ ُب هِِبِ ْم َبْْيَ َيَدْى َصَلواىت َو َاَتَقر  ُُمُ  ُاَقدِّ

اندازم، و به آنان به تو تقرّب  کنم، و آنان را پیش روى نمازم پیش مى   خدايا به محمّد و خاندان محمّد به تو رو مى

 جويم،  مى

 

ْعِرَفِِتْ َفاْجَع  بَْي َمَنْنَت لََعَ  ِِبَ ْنیا َوااْلِخَرِة َو ِمَن اْْلَُقر  ْ َوجیهًا ِِف الدُّ   ْلىن هِِبِ

 مرا در دنیا و آخرت با آنان آبرومند قرار ده، و از مقرّبان محسوب فرما، بر من به شناختن آنان منّت نهادى،

 

ْ َو ِو  َفاْخِتْ  ْ َو َمْعِرَفِِتِ اىل ِبطاَعِِتِ َ ْ َفِاَّن  َك لََع ُكلِّ َشْیٍئ َقدير   الَيِِتِ عاَدُة َو اْخِتْ ىل ِِبا َفِان   الس 

که تو بر   پايان ده برايم به اطاعت و معرفت و واليتشان،که خوشبختى آن است،و به آنها برايم پايان ده،به درستى

 .هرچیز توانايى

 

 :گويى  ى مىآورى، و چون فارغ شد آنگاه نماز را به جاى مى 
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ٍء  َالّلُهم   ٍد ِف ُكلِّ عاِفَیٍة َو َبال  ٍد َو آِل ُمحَم  ٍد ِف ُكلِّ َمْثوًى  اْجَعْلىن َمَع ُمحَم  ٍد َو آِل ُمحَم  َواْجَعْلىن َمَع ُمحَم 
  ُمْنَقَلٍب  َو 

و بازگشتگاهى با محمّد و اقامتگاه  و باليی با محمّد و خاندان محمّد قرار بده، و در هر  مرا در هر عافیت خدايا

 کن،  خاندان محمّد همراه

 

ْ َواْجَعْلىن َمَعُهْم  َالّلُهم   َك  اْجَعْل َمحْیاَى َمحْیاُُهْ َوََماىت ََماهََتُ ْ ِان  ق َبْیىن َو َبْیهََنُ ها َوالُتَفرِّ ِِف اْْلَواِطِن ُكلِّ
 ُكلِّ ََش ٍء َقدير   لََع 

ايشان همراه فرما، و بین من و آنان  گم را مرگ آنان قرار ده، و مرا همه جا باام را زندگى آنان، و مر  زندگى خدايا

 .توانايى جدايى مینداز، به درستى که تو بر هر کار

 

شده: امام صادق علیه السّالم را ديدم پیش از تكبیر رو به قبله کرد   از صفوان جمّال ]شتربان[ روايت .2

 :و گفت

 

ِتَك َوال َالّلُهم   ْطىن ِمْن َرْْحَ ِ ِاال اْلَقْوُم  ال ُتْؤِيْسىن ِمْن َرْوِحَك َوالُتَقنِّ ُه ال َيْاَمُن َمْكَراَّلل   ُتْؤِمىّن َمْكَرَك َفِان 
 اْلخاِسُروَن 

منما، زيرا از مكر خدا  بخشت مأيوسم مكن، و از رحمتت نا امیدم مفرما، و از مكرت ايمنم از نسیم جان خداى

 شمارند مگر مردم زيانكار ايمن نمى خويش را 
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از امام صادق علیه السّالم روايت شده: حضرت امیر مؤمنان علیه السّالم پس از فارغ شدن از نماز  .3

 :گفت  ظهر مى

 

ٍد َعْبِدَك َو َرُس  حَم  ُب ِاَلْیَك ِِبُ ِمَك َو َاَتَقر  وِدَك َو ََكَ ُب ِاَلْیَك ِبجُ   ولَِك َالّلُهم  ِاّّن َاَتَقر 

 جويم،  ات به تو تقرّب مى جويم، و به محمّد بنده و فرستاده  خدايا به بخشش و کرمت به تو تقرّب مى 

 

ِئَك اْْلُْرَسلَْي َو ِبَك  یا  بَْي َو َاْْنِ ِئَكِتَك اْْلَُقر  ال  ُب ِاَلْیَك ِِبَ   َو َاَتَقر 

 .جويم  تقرّب مى و به فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسلت و به حقیقتت به تو 

 

َت  َاْنَت اْلَغىِنُّ َعىّن َو ِِبَ اْلفاَقُة ِاَلْیَك َاْنَت اْلَغىِنُّ  الّلُهم   ىت َو َسََتْ لََعَ  ُذ  َعىّن َو َاَنا اْلَفقرُي ِاَلْیَك َاَقْلَتىن َعْْثَ
  ُُنِب

نیازى و من به تو نیازمند، لغزشم را ناديده گرفتى، و گناهانم را  نیازى، و من به تو نیازمند، تو بى   خدايا تو از من بى

 پوشاندى،

 

ْبىن ِبَقبيحِ ما َتْعََلُ ِمىّن َبْل َعْفُوَك َو ُجوُدَك َيَسُعىن  َفاْقِض اْلَیْوَم حاَجىت َو ال ُتَعذِّ

 .شتى آنچه که از من خبر دارى عذابم مكن، بلكه گذشت و بخشش تو مرا فرا گیردامروز حاجتم را برآور، به ز
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 :گفت  افتاد و مى  سپس آن حضرت به سجده مى

 

ْقوى َو يا َاْهَل اْْلَْغِفَرِة يا َبرُّ يا َرحمُي َاْنَت  يا الِيِق  َاْهَل الت   اْلخَ
ِ
ِب ِمْن َاِب َو ُاّّم َو ِمْن ََجیع   َاَبرُّ

 قوا و آمرزش اى نیكوکار، اى مهربان، تو از پدر و مادرم و همه خاليق به من نیكوکارترى،اى اهل ت

 

ِء َعىّن   ِاْقِلْبىن ِبَقضآِء حاَجىت ُمجابًا ُدعائى َمْرُحومًا َصْوىت َقْد َكَشْفَت َاُْناَع اْلَبال 

زگردان، به حقیقت تو انواع بالها را مورد رحمتت قرار گرفته با  مرا با برآمدن حاجت، و دعاى اجابت شده، و صداى

 از من برطرف کردى

 

 :فارغ شدى بگو  از امام جواد علیه السّالم نقل شده: زمانى که از نماز واجب .4

 

ًة  ْسالِم دينًا َو ِباْلُقْرآِن ِكتابًا َو ِبُفالٍن َو ُفالٍن َاِئم  ِِ ّیًا َو ِبااْل ٍد َْنِ حَم 
ِ َرّبًا َو ِِبُ   َرضیُت ِباَّلل 

دينم، و به قرآن براى کتابم و به  شدم به خدا که پروردگارم باشد، و به محمّد براى پیامبرى و به اسالم براى راضى

على و الحسن و الحسین و على و محمّد و جعفر و موسى و على و محمد  فالن و فالن ]به جاى فالن و فالن بگو:و به

 ،الحجّة[ پیشوايانم و على و
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َك ُفالن  َفاْحَفْظُه ِمْن َبْْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َولِ  َالّلُهم     َعْن ََيیِنِه َو َعْن ِِشاِلِه َو ِمْن َفْوِقِه َو ِمْن َتحِْتِه  یُّ

سر، و از جانب راست و چپ و  رو و پشت ات فالن ]به جاى فالن بگو:القائم الحجّة[ را حفظ کن از پیش  ولىّ خدايا

 پايش،  ناز باالى سر و پايی

 

بُّ    َواْمُدُد َلُه ِف ُعْمِرِه واْجَعْلُه اْلقآِئَم ِبَاْمِرَك َواْْلُْنَتِصَر ِلديِنَك َو َاِرِه ما ُيحِ

 و بر عمرش بیفزا، و او را قیام کننده به امرت، و پیروز کننده دينت قرار ده، و آنچه دوست دارد به او بنمايان،

 

ِه َو ِف َاْهِلِه َو ماِلِه َو ِف شیَعِتِه َو ما َتِقرُّ ِبِه َعْیُنُه ِف َن  ِ
  ْفِسِه َو ُذّرَّي 

 .کند و به او نشان بده  اش چشمش را روشن مى و آنچه نسبت به خودش و ذريه و اهل مال و شیعه 

 

ِه َو َاِرُِهْ ِمْنُه ما َيحَْذُروَن َو َاِرِه فِهِيْ ما َو  ِبِه َعْیُنُه َو  ِف َعُدوِّ بُّ َو َتِقرُّ  اْشِف ُصُدوَرنا َو ُصُدوَر َقْوٍم ُيحِ
 ُمْؤِمنَْي 

آنها آنچه را دوست دارد، و چشمش به  کنند به آنان بنما، و درباره  حذر مى  از جانب او درباره دشمنانش از آنچه و

 هاى مردم مؤمن را شفا بده  هاى او، و سینه  شود به او بنمايان، و سینه  آن روشن مى

 

 :گفت  شد مى  صلى اللّه علیه و آله از نماز فارغ مىو فرمود:چون رسول خدا 
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ْرُت َو ما َاْسَرْرُت َو ما َالّلُهم   ْمُت َو ما َاخ  َاْعَلْنُت َو ِاْسراِف لََع َنْفىس َو ما َاْنَت َاْعََلُ ِبِه  اْغِفْرىل ما َقد 
  ِمىّن 

نمودم، و اسراف بر خودم و آنچه  فرستم، و آنچه پنهان کردم، و آنچه آشكار  آنچه پیش فرستادم، و از پى مى خدايا

 را تو به آن از من داناترى، برايم بیامرز،

 

ُر ال ِالَه ِااّل َاْنَت ِبِعْلِمَك  َالّلُهم   ُم َو اْْلَُؤخِّ عَْي اْلَغْیَب َو ِبُقْدَرِتَك لََعَ اْل  َاْنَت اْْلَُقدِّ ْلِق َاَْجَ   خَ

 ات بر همه خلق، انداز، معبودى جز تو نیست، به حق دانشت به غیب، و به توانايى انداز و پس  خدايا تويى پیش 

 

ىن ِاذا َعِلْمَت الَوفاَة َخرْيًا ىل ف    ما َعِلْمَت اْلحَیوَة َخرْيًا ىل َفَاْحیىِن َو ََتَ

 دانى، جانم را بگیر،  ام بدار، و زمانى که مرگ را برايم خیر مى دانى، پس زنده   تا زندگى را برايم خیر مى

 

رِّ َو اْلَعالِنَیِة َو َكِلَمَة  َالّلُهم   ضا َواْلَقْصَد ِِف اْلَفْقِر  ِاّّن َاْسَئُلَك َخْشَیَتَك ِِف السِّ اْلحَقِّ ِِف اْلَغَضِب َو الِرّ
  َواْلِغنا

روى را در ندارى و دارايى از   حق را در خشم و خشنودى، و میانه  سخنخدايا هراس از خود را در نهان و آشكار، و 

 خواهم  تو مى
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َة َعْْيٍ الَتْنَقِطُع َو  َو  َكَة اْْلَْوِت َبْعَد اْلَعْیِش َو  َاْسَئُلَك َنعامًي الَيْنَفُد َو ُقر  ضا ِباْلَقضآِء َو ََبَ َبْرَد  َاْسَئُلَك الرِّ
 اْلَعْیِش َبْعَد اْْلَْوِت ،

خواهم:خشنودى به قضا و برکت  مى خواهم که تمام نشود،و نور چشمى که قطع نگردد،و از تو نعمتى را از تو مى و 

 مرگ، پس از  مرگ پس از زندگى،و گوارايى زندگى

 

َة اْْلَْنَظِر ِاىل َوْجِهَك َو َشْوقًا ِاىل ُرْؤََّيَِك َو  َو  ٍة َوال َلذ  ٍة ِلقآِئَك ِمْن َغرْيِ َضّرآَء ُمِضر    ِفْتَنٍة ُمِضل 

 کنندگى،  بخشى، و فتنه گمراه  ات، و شوق ديدار و لقايت، بدون سختى و زيان  و لذت تماشاى زيبايى

 

َتديَن َالّلُهم  اْهِدنا فیَمْن َهَدْيَت  ّنا ِبزيَنِة ااْلَياِن َواْجَعْلنا ُهداٍة ُُمْ   َالّلُهم  َزِيّ

هدايت کردى   که يافته قرار بده، خدايا ما را در ضمن آنان ما را راهنمايان ره خدايا ما را به زينت ايمان بیاراى، و

 هدايت کن،

 

ْمِر َو  َالّلُهم   َِ باَت ِِف ااْل شاِد َوالث  ْشَد َوَاْسَئُلَك ُشْكَر ِنْعَمِتَك َو ُحْسَن عاِفَیِتَك َو  ِاّّن َاْسَئُلَك َعزََيَة الر  الرُّ
َك  َاداَء    َحقِّ

خواهم، و شكر نعمتت و خوبى عافیتت و اداى حقّت   استوار و پايدارى در کار و رشد بسیار از تو مىخدايا تصمیم 

 را از تو درخواست دارم،
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  َوَاْسَئُلَك يا َربِّ َقْلبًا َسلامًي َو ِلسانًا صاِدقًا َوَاْسَتْغِفُرَك ِْلا َتْعََلُ 

 کنم،  دانى طلب آمرزش مى  آنچه مى  و از تو براىخواهم   پروردگارا، دل سالم، و زبان راستگو، از تو مى

 

َك َتْعََلُ َوالَنْعََلُ َو َاْنَت َعاّلُم اْلُغُیوِب  َاْسَئُلَك َخرْيَ ما َتْعََلُ َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما َتْعََلُ  َو   َفِان 

  دانى، و ما نمى  آورم، زيرا تو مى  اه مىپن دانى به تو  دانى از تو درخواست دارم، و از شرّ آنچه مى  خیر آنچه را مى و

 .دانیم، و تو داناى نهان هايى

 

از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: هرکس نزد هر نماز واجب، اين کلمات را بگويد، خود  .5

 .و خانه و دارايى و اوالدش محفوظ بماند

 

َمِد  ُاجرُي َنْفىس َو ماىل َو َوَلدى َو َاْهلى َو دارى َو ُكل   َحِد الص  َِ ِ اْلواِحِد ااْل   ما ُهَو ِمىّن ِباَّلل 

 نیاز، دهم به خداى واحد يگانه بى   ام و هرچه از من است پناه مى ام و فرزندم و خاندانم و خانه   خودم و دارايى
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ـ  ََلْ َيِلْد َو ََلْ ُُيَلْد َو ََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحد  َو  ال ذى ُاجرُي َنْفىس َو ماىل َو َوَلدى َو ُكل  ما ُهَو ِمىّن ِب
 1(اْلَفَلِق * ِمْن َشرِّ ما َخَلَق  )َربِّ 

ناه دادم به هرچه از من است را پ ام و فرزندم، و  نشده، و هیچ همتايى ندارد، و خودم و دارايى  نزاده و زاده که

 ...از شرّ آنچه آفريد  دم  پروردگار سپیده

 ج

 تا آخر سوره،

 

اِس   2(َو ُاجرُي َنْفىس َو ماىل َو َوَلدى َو ُكل  ما ُهَو ِمىّن ِبـ )َربِّ الّناِس * َمِلِك الن 

 ...دهم به پروردگارم مردم، فرمانرواى مردم  و هرچه از من است را پناه مى ام و فرزندم  و خودم و دارايى

 

 تا آخر سوره،

ِ ال َو  وُم ال َتْاُخُذُه ِسَنة   ُاجرُي َنْفىس َو ماىل َو َوَلدى َو ُكل  ما ُهَو ِمىّن ِبـ )اَّلل  ِالَه ِاال ُهَو اْلحَىُّ اْلَقیُّ
م    3(َوالَُنْ

معبودى جز او نیست، زنده و پا برجاست  دهم به خدا،  ام و فرزندم و هرچه از من است را پناه مى خودم و دارايى  و

 ...او را چرت و خواب درنگیرد

 

  .تا پايان اية الكرسى

                                                           
 .5-1( سوره الفلق، آيات  1
 .6-1( سوره الناس، آيات  2
 .257-255( سوره البقره، آيات  3


