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 بالها و هدرند حیوانات شر از ایمنی برای دعا    

هفدهم: کلینى و برقى به سندهاى معتبر، از د؛ خوان باید مساء و صباح در که دعاها و اذکار بعض ذکر

 شود، این دعا را  اند: چون نزدیك غروب آفتاب حضرت صادق و کاظم علیهم السّالم روایت کرده 

و   بخوان، تا از شرّ هر درنده و گزنده و شرّ شیطان لعین و فرزندانش، و شرّ هر صاحب زهرى، و دزدان

 دیوانگى ایمن گردى.

 

ْذ َوَلدًا  خِ ذی ََلْ َيته ِ الَّ حمِي َاْلحَْمُدّلِله ْْحِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اّلله

 

ُف َوال ُُيَصُف  ذی ََيِ ِ الَّ  َو ََلْ َيُكْن َلُه َشريٌك ِِف اْْلُْلِك َواْلحَْمُدّلِلَّ

 

ََ ااَل َو َيْعََلُ َوال ََ ِِ ُدوُر َو ُيْعََلُ َيْعََلُ آئ ِِف الصُّ  ْعُُيِ َو ما ُتخْ

 

ِ اْلَعظمِي ِمْن َشرِّ ما ِ اْلَكرمِي َو ِباْسِم اّللَّ ْجِه اّللَّ َ
 َذَرَء َو َبَرَء  َاُعوُذ ِبِ

 

ی َو ِمْن َشرِّ ما َظَهَر َو ما َبَطَن   َو ِمْن َشرِّ ما َتحَْت الَّثَّ
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َة َو ما َوَلَد  هاِر َو ِمْن َشرِّ َاىب ِقْْتَ ََّ ْیِل َوال  َو ِمْن َشرِّ ما اكَن ِِف اللَّ

 

ِ َربِّ اْلعاَْلَُي  سیِس َو ِمْن َشرِّ ما َوَصْفُت َو ما ََلْ َاِصْف َواْلحَْمُدّلِلَّ  َو ِمن َشرِّ الرَّ
 

هجدهم: کلینى به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّالم روایت کرده: هرکه در صبح این دعا را 

 بخواند،در آن روز چیزى به او گزندى نزد ان شاء اللّه تعالى

 

ِتَك َو ِجواِرَك  ُهمَّ ِاّنه َاْصَبحُْت ِف ِذمَّ  َالله

 

ُهمَّ ِاّنه َاْسَتْوِدُعَك ديین َو َنْفىس َو ُدْنیاَی َو آِآَرىت َو َاْهلى َو ماىل   َالله

 

 َاُعوُذِبَك يا َعظمُي ِمْن َشرِّ َآْلِقَك ََجیعًا َو 

 

وُدُه  َُ ِلُس ِبِه ِاْبلیُس َو ُج  َو َاُعوُذِبَك ِمْن َشرِّ ما ُُيْ
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نوزدهم: و نیز کلینى به سندى در حدّ سند صحیح روایت کرده: مردى به محضر حضرت صادق علیه 

که هر صبح و شب بخوانم، حضرت فرمود:این دعا را   السّالم عرضه داشت: به من دعایى تعلیم کن

 بخوان:

 

ذی َيْفَعُل ما َيشئُء َوالَيْفَعُل ما ِ الَّ ُه  َاْلحَْمُدّلِلَّ  َيشئُء َغْْيُ

 

ِ َكما ُهَو َاْهُلُه  ُ َاْن ُيحَْمَد َاْلحَْمُد ّلِلَّ بُّ اّلله ِ َكما ُيحِ  َاْلحَْمُدّلِلَّ

 

ٍد  دًا َو آَل ُمحَمَّ ُهمَّ َاْدِآْلین ِف ُكلِّ َآْْيٍ َاْدَآْلَت فیِه ُمحَمَّ  َالله

 

دًا َو آَل  ُه ُمحَمَّ َْ ٍء َاْآَرْجَت ِم ٍد َو َاْآِرْجین ِمْن ُكلِّ ُسوَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُ لََع ُمحَمَّ ى اّلله ٍد َصلَّ  ُمحَمَّ
 

در کتاب بلد األمین از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت کرده: هرکه این دعا را هنگام  بیستم:

 ه بخواند، در آن روز از بالها محفوظ بماند.صبح، هفت مرتب

 

اِْحَُي  ُ َآْْيٌ حاِفظًا َو ُهَو َاْرَحُم الره  َفاّلله
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اِلحَُي  َوىلَّ الصه َل اْلِكتاَب َو ُهَو ََيَ ذی َنزَّ ُ الَّ َ اّللَّ  ِانَّ َوِلِّيِّ

 
 پس اگر رو برگرداندند، بگو:

 

ُ ال ِالَه ِااله ُهَو  ْوا َفُقْل َحْسِِبَ اّللَّ لَّ  َفِاْن ََتَ

 

ْلُت َو ُهَو َربُّ اْلَعْر  كَّ  ِش اْلَعظمِي َعَلْیِه ََتَ
 

 


