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 مقدمه

گـوییم و از او   ستایش خاص اهللا عزوجل اسـت. اوتعـالی را سـپاس مـی    حمد و ثنا و 
بریم. هر  هاي نهان به او پناه می درون و زشتیهاي   طلبیم، و از بدي استعانت و استغفار می

اي نیست و هر که اوتعالی گمـراه کنـد او را    کننده که را اهللا متعال هدایت کند او را گمراه 
دهم که معبودي به حق جز اهللا جل جالله نیست، یگانـه   یگري نیست. و گواهی م هدایت

و رسول  دهم که محمد صلی اهللا علیه وسلم بنده است و او را شریکی نیست. وگواهی می
 اوست. درود و سالم فراوان بر او و آل و یاران او باد. اما بعد:

ه نیاز بنـده  ه گاه انسان است. دعا بر آرندینقطه اوج عبادات، دعاست. دعا اسلحه و تک
 .برد می بکار یاسلحه را بر ضد آدم نیا طانیچه بسا که ش امابه پروردگار است. 

ـ یعبـدالقادر ج  ایـ و  دمد نیحس ایمدد  یعل ایاهللا مدد،  ای يهنگام که بنده بجا آن  یالن
ـ  ؛گویـد  مـی  برس، ادمیاهللا به فر ای ي. و بجاگوید می مدد ریو فالن پ یفالن ول ایو  ددم  ای

دهد: (من از  می آن زمان است که اهللا قادر و توانا ندا ،یادرکن ریو پ خیو فالن ش یفالن ول
قرار دهد من آن عمل را تماما بـه   یکیشر میبرا یدر عمل یهرکس ازترمین بی کانیهمه شر

ـ ن بی همه شرکاء ز. من اکنم می واگذارخود  کیشر ـ   اهللا)، ازترمی را  ییدعـا  نیعزوجـل چن
 ریـ و فـالن پ  یو فالن ول یالنیج القادرو عبد  نیو حس یو آن دعا را به عل کند مین قبول

 .کند می واگذار
او در  باو حوائج خود را  کندمناجات و عرض و حاجت  یبا ذات اقدس اله دیبا بنده

گماشته و نه  يریو نه وز ،یو دربان یگذاشته و نه حاجب رینه ام یاوتعال رایز بگذارد، انیم
 .یو معرف لیوک

 نیـ و هر چه خواهد گو بخواه کبر و نـاز و حاجـب و دربـان در    ایب گوخواهد  هک هر
بـه   یاوتعـال  د،یبا جناب او سخن گو تواند می . هر کس در هر جا که خواهدستین گاهدر

 هرگـز و  اي. واسـطه و رشـوه   نـه و  خواهـد  مـی  آگاه است، نه متـرجم  یهر دل و هر زبان
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و  مـان یبلکـه فرمـوده، ا   د،یاوریرا واسطه و همراه ب یکس ایو  دیمرا بخوان نیمقرب نفرموده
 د،یـ را بخوانهـا   ایـن  هنـه آنکـ   دیـ بجوئها  این لهیو بوس دیدان لهیخود را وس يارو ز يتقو

 چنانکه در سوره مائده فرموده:

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  .]٣٥[املائدة:  ﴾لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا

 »لةيادعـوا الوسـ«) و نفرمـوده:  دییـ بجو لهیاو وسـ  يو بسـو  دیمؤمنان از اهللا بترس ي(ا
 .دییرا بجو هیوسل

تا بـاو   خواند می جود و کرم بندگانش را به درگاه خود يپنج مرتبه از رو يروز شبانه
 راز يدانا زبنده نوا ازکنند، عجب پروردگار کارس یعهد بندگ دیو با او تجد ندیتقرب جو

 است فشکرا له ثم شکرا له. يازین بی
ـ ا دهاز حقوق اهللا عزوجل بـر بنـ   یکی رایبا قرآن و سنت باشد ز بقمطا دیهم با دعا  نی

او  چنانکـه او دسـتور داده بخوانـد، و    ةکه خـود او و فرسـتاد   ياست که او را بهمان نحو
 یصـفات کند و از برنامه و قانون او تخلف نکند و به همـان اسـماء و    یخواسته او را بندگ

ناقص خود اکتفـا کنـد    ي قهیبسل نکهیاو را صدا زند، نه ا کرده یخود را معرف متعالکه اهللا 
ـ ارادت بـه انب  ي را بخواند و بـه بهانـه   او ستیذات او ن قیکه ال یو اسمائها  نام و به و  اءی

 عمل نکند. یبر خالف قانون اله اءیاول
از اذکـار را ورد خـود سـاخته و بـه      یکـه بعضـ   مبینـی  میاز مردم را  ياریبس متأسفانه

ـ ا وانـدن خ کهی! درحالورزند میصبح و شام مبادرت ها  آن واندنخ ـ اذکـار نـه از آ   نی  اتی
 بتثاها  آن خواندن يو اثر ثیو نه هم در کدام حد ،ينبو ثیبوده و نه هم از احاد یقرآن

بعمـل   يادیزهاي  ییو گزافه گو غهاذکار مبال نیااز  یدر خواندن بعض یتشده است، و ح
 يمحتـوا  بـی  اسـاس و  بی و اسناد اتیخواننده روا بیو ترغ قیآمده است، و بمنظور تشو

و ثبـت شـده اسـت، و از     منـدرج هـا   آن خرد و نادان در بی مردم زااي  عده ۀساخته و بافت
 يگـر ید زیـ شان جز فروش نشرات شـان چ  که هدفها  از چاپ خانه یبعض گریطرف د

   اند. به نشر سپردهآن را  ستین
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 نکـه یآداب دعا، اوقات اجابت دعـا و اسـباب آن، وا   يحاضر (سپر مومن) حاو ۀرسال
که هاي  و دعا ؟،شوند مین روزیو چرا مسلمانان بر دشمنان شان پ ؟گردد میچرا دعا قبول ن

دعا که بـر سـر    ةدر بار فیو ضع یجعل ثیاداحاز  یبرخاز آن منع شده، و  سلمانم ةبند
که این کـار   آن. با امید باشد می و دعاهاي جامع برگرفته از آیات و احادیث ،ها است زبان

وسـلم   هیـ اهللا عل یفقط براي رضا و خشنودي اهللا متعال و پیروي از سنت پاك پیامبر صـل 
 باشد.

 آهل وصحبه وسلم. ىلعو�مد  هينب اهللا ىلع وص�





 
 

 پیشگفتار

و روح هر  است، وسائل ارتباط بندگان با اهللا جل جالله نیاز مهمتر یکی شیایو ن دعا
 گردد میبا اجابت مقرون  اه. دعا آنگباشد می با او ازیو راز و ن لقرب به اهللا متعا یعبادت

 میاهللا متعال بگردد، و از صم اوامر عیمط نندهو اخالص بوده و دعا ک مانیکه همراه با ا
 رداشته باشد. دعا از هر کس، و در هرکجا، و در ه مانیا شیخو يقلب به اجابت دعا

آن را  وسلم هیاهللا عل یاکرم صل امبریکه پ یو احوال یاوقات ژهیکه باشد بو یوقت و زمان
 شیخو يدعادر  کننده. دعا گردد میاند، اگر اهللا عزوجل بخواهد قبول  اشتهد انیب

ُ ﴿ .کند می یجهان هست مۀبا ه ياریتمام ع یهمرنگ َّ� ٞ (همه  .]٢٦الروم: [ ﴾٢٦َ�ٰنُِتوَن  ۥُ�ّ
 ).دارندبه او فرمان بر

موجودات در حال درخواست ۀ که هم مبینی می میدعا بنگر ۀدر مسأل قیدق یما کم اگر

َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ .باشند میاز اهللا جل وعال شأنه  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ٖن  ۡ�

ۡ
ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

از او [حاجات خود را]  تاس نیو زم ها ماندر آس کهیکسان مام(ت .]٢٩الرمحن: [ ﴾٢٩
 است). یاو هر روز در شأن جویند می

 رایـ ز باشـد  مـی خبـر ن  بـی  دعا یتیو ترب ،یاجتماع ،یاثرات روان زا یفرد مسلمان چیه 
 یگـاه  هیـ خـود بـه تک   يهـا  نـاراحتی  و برطرف ساختن شیخو ةاراد تیتقو يبرا انسان

. دعا چراغ استذات پاك اهللا عزوجل  همانو آن  دیو مدد نما ياریدارد که او را  اجیحتا
 يبـرا  يشـتر یب یسـتگ یدعا و تضـرع شا  ۀلیو انسان بوس سازد،یرا در انسان روشن م دیام
 وندیدعا پ قی. وقلب و روحش از طرکند میاهللا جل جالله حاصل  وضاتیآوردن ف ستبد

 .  دینما می دایپ روردگاربه پ یکینزد
 درمـانی هاي  روش از بسیاري توسعه و ظهور شاهد جهان سراسر در امروزه ما چنانکه

 ایـن . هسـتیم  انسـان  روح و روان ،ذهن ،جسم به نسبت  نگر کل دید یک در مکمل طب
 بـا  ،دانشـمندان  از برخی. است گشته برخوردار باالیی پذیرش از اخیرهاي  درسال دیدگاه
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 و جسـمی  سـالمت  بـر  دعـا  تـاثیر  بـر  مبنی شواهدي یافتن پی در علمی، مطالعات انجام
 .باشند می انسان روحی
 شـواهد  گونـه  ایـن  ارائه از داریم، اعتقاد دعا تاثیر و قدرت به که مسلمانان ما چه اگر

 .بود نخواهد حکمت از خالی تحقیقات، این از برخی نتایج به پرداختن اما هستیم، نیاز بی

 نظر دانشمندان غرب و شرق در باره دعا:

 بـه  آنان دینی هاي آموزه در  و است توجه قابل بسیار  مسلمانان  براي  درمانی دعا چه اگر
 مـردم   دوري  بـه   کـه  شـرق  و غـرب  در محققان اما. شده تاکید اریبس الهی توکل و توسل

 عالقمنـد   باره این در  تحقیق  به  تازگی به ،واقفند  معنویت و دعا از مدرن اصطالح به جوامع 
 اند. نموده یدرمان تیمعنو انواع یمعرف به اقدام و گشته
هـا   آن کـار  دسـتور  کـه  شده تأسیس جهان در مهمى تحقیقاتى مراکز اخیرهاى   سال در

 در مطالعـه  صدها کنون تا و  است یسالمت و مذهب ای ،سالمتى و دعا بین ارتباط بررسى
ـ ا آن و کند مى اشاره واحد امر یک بر ها بررسى این همه نتایج که شده انجام زمینه این  نی

 لـذا  و است سایرین از کمتر ایمان با افراد در مرگ وها  يماریب به ابتالء  میزان«  :که است
 از بیشـترى  رضایت و عمر طول همچنین، و اجتماعى و روانى جسمى، سالمتى افراد این

 ».دارند زندگى
ـ ا: گویـد  می یآلمان روانشناس فرانکل کتوریو دکتر  باعـث  کـه  سـت ین درد و رنـج  نی

 يو. ماسـت  ینـاراحت  باعـث  یزنـدگ  در معنـا  فقـدان  بلکـه  شـود  می ما اندوه و یناراحت
ـ  لوگـو ( ایـ  یدرمـان  معنـا  بنـام  ،یشناسـ  روان مکتب نیتر دیجد انگذاریبن  logo=یتراپ

therapy( است  . 
 عمـده  ادیـان  مـذهبى  دستورات در مشترکى اصول که اند رسیده نتیجه این به محققین

 شـه یر مشـترك  اصـول  نیا. کند مى محافظتها  آن پیروان سالمتى از که دارد وجود جهان
ـ  و برتـر  قـدرت  یـا  و اهللا به اعتقاد از عبارت  معنویت. دارد تیمعنو در  در واال یهـدف  ای

 اعتمـاد  و بیمـار  دفاع قدرت مختلفی طرق از شود می تالش معنوي طب در. است یزندگ
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. نماینـد  کمـک  مـزمن  يهـا  بیماري و مشکالت با او آمدن کنار به و افزوده را او نفس به
 .گردد می نانیواطم آرامش باعث که باشد می دعا ،ها روش نیا از یکی

 ضـربان  آورد، مـی   پایین را  خون فشار  گفتن وذکر  خواندن دعا دهد  می نشان  تحقیقات
  بیمـاري . کند می  پیشگیري  بدن  دفاعی  سامانه با مرتبط ي ها بیماري واز کند می آرام را  قلب 

 و  کلیـوي ي هـا  بیمـاري  از  برخی ومو،  پوست  يها بیماري از  بسیاري ، شکر  همچون  هایی
 دعـا   کـه  هستند  بدن  دفاعی  سامانه تاثیر  تحت  شدت  به  عفونی ي ها بیماري وبرخی  ریوي

 توانـد   مـی  حتی دعا . کاهد  می ما  بدن در ها بیماري نوع  این  شدت و موارد تعداد از  درمانی
 عمل از  پس نیاز مورد  بیوتیک  آنتی مقدار  وکاهش  بیماران زودتر  بهبودي  به ها، جراحی در

 .شود منجر 
 در ،دعـا  کـه   اسـت   شـده   ثابـت  متعـدد   تحقیقات در امروز  مدرن  پزشکی در  همچنین

 زیادي  شیوع حاضر عصر در  که ها بیماري این از  پیشگیري و  وروان  اعصاب  بیماران  درمان
 .دارد  سزایی  به تاثیر  است  یافته 

 انجـام  جـالبی  تحقیـق  فرانسیسکو شهرستان عمومی بیمارستان در بایرد رندولف دکتر
 درانـد   بـوده  بستري بیمارستان قلبیهاي  مراقبت بخش در که را بیمار 393 وي. است داده
 کننـده،  دعـا  عنوان به خاص افرادي توسط مرتب طور به گروه یک در. داد قرار گروه دو
 يهـا  درمـان  گـروه  دو هـر . شـد  نمی انجام دعایی هیچگونه دوم گروه براي و شد می دعا

 بیمـاري  به ابتال میزان جنس، سن، نظر از و کردند می دریافت مشابه صورت به را دارویی
. آمـد  دسـت  بـه  انگیـزي  شگفت نتایج بعد ماه ده.. بودند یکسان... و قلبی شرایین انسداد

 نیـاز  بیوتیـک  آنتـی  به نشده دعا بیماران از کمتر برابر 5 بود شده دعا برایشان که بیمارانی
 بودنـد  شده قلب عروق انسداد دچار نشده دعا بیماران از کمتر برابر 2,5. بودند کرده پیدا

 .بود کمتر شده دعا بیماران در قلبی ایست میزان و
 متخصـص  و آلمـان  بـن  شـهر  دانشـگاه  در عصـبی  شناسی روان استاد دتلولینک دکتر

 افـراد  خواب از قبل نیایش و دعا وسیله به که است معتقد درخواب نظمی بی و اختالالت
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 کابوس و گرفته دردست را خود خواب کنترل توانند می شبانه مستمر هاي کابوس به مبتال
 از قبـل  دعـا  مـنظم  خوانـدن  لینـک  دکتر گفته به. کنند مبدل شیرین رویاي به را خود تلخ

 از کـه  افـرادي  رهـایی  بـه  ذهـن  از ناپـاك  و پلیـد  افکار زدودن طریق از تواند می خواب
 آلمـانی،  دانشـمند  ایـن  گفتـه  بـه . بکنـد  بزرگـی  کمک برند، می رنج وحشتناك کابوسهاي

 تـا انـد   شـده  موفـق  درمـانی  دعـا  روش این از استفاده با وي مستاصل بیماران از شماري
 .بازیابند مجددا را خود راحت خواب و نسبی سالمتی
 خوانـدن  دعـا : کـرد  اعالم دعا درمانیهاي  ارزش کنفرانس در زین بنسون هوبرت دکتر

 را نـازایی  ،کاهـد  می خون فشار از ،دهد می کاهش را ایدز عوارض اندازد، می بکار را مغز
 و شـود  مـی  مغـز  موجی فعالیت و تنفس میزان کاهش باعث دعاها تکرار.....کند می درمان
 از را دارویـی  هزینـه  پـر  درمان یا جراحی عمل به نیاز که دارد درمانی قدرت چنان گاهی

 .برد می بین
 ،آب يرو بـر  يا گسـترده  قاتیتحق )موتویا ماسارو( دکتر نام به ،یجاپان دانشمند یک

 الفاظ اندیشه، و فکر نیروي ي العاده خارق راتیتاث و ،داده انجام کوانتومی فیزیک وسیله به
 تنها نه کشفیات، این طبق .است کرده یبررس را صداها انواع و دعا، احساسات، کلمات، و
 و معنوي نیروهاي خصوص  به نیروها، این طریق از را مشکالتمان از ياریبس توانیم می ما

 زنـدگیمان  و گذاشته اثر پیرامونمان محیط و دیگران بر توانیم می بلکه کنیم؛ برطرف الهی،
 .   کنیم تر شیرین و بهتر را

 کـه  آنسـت  يبـرا  دعـا  و قاتیتحق و علوم ۀهم: گوید می نوبل زهیجا برنده يکور ریپ
 پـرده  یزمان فقط و دارد ییرازها خداوند. کند آشکار ما بر رااش  يابد  يرازها پروردگار

 .  باشدها  آن گشودن يجستجو در مشتاقانه انسان که داردیم برها  آن از
تـرین   قـوي  نمـاز  و دعـا : «گویـد  می باره این در مشهور فیزیولوژیست ،کارل الکسیس

 زمـین،   جاذبـۀ   قـوة  چـون  که است نیرویی  کنند؛ ایجاد توانند  می ها انسان که است نیرویی
ل  بـا  را خود محدود نیروي کوشد می بشر دعا، راه از. دارد حقیقی وجود  بـه  شـدن  متوسـ 
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 کـه  ناپـذیري  پایـان  محرکـۀ  قوة به را خود دعا، هنگام. دهد افزایش) اهللا( نامحدودي منبع
 و دعـا  آثـار . ردیـ گ مـی  قـدرت  او از و کنـد  می متصل  است، پیوسته هم به را کائنات تمام

 و قهرمـانی  گـاه  و بـاطنی  انبساط و شکفتگی نوع یک انسان مغزي هاي فعالیت در نیایش
 شـفابخش  نیـروي  و نیـایش  و دعـا  اند؛ داده نشانها  پژوهش».  کند می تحریک را دالوري
 قرمـز هـاي   گلبول از حفاظت سرطانی،هاي  سلول رشد از جلوگیري موجب آن از حاصل
 نیـز  وهـا   اندام به خون توسط رسانی اکسیجن افزایش و خون کیمیایی حالت تغییر خون،
 .گردد می پوستی جراحات وها  زخم تر سریع بهبود

 قلبی،ي ها بیماري به مبتال افراد روي بر دور راه از درمانی دعاي  زمینه در که مطالعاتی
 دعـا  مثبـت  تاثیري  دهنده نشان نیز گرفته انجام وسرطان ایدزي ها بیماري خون، پرفشاري

 .است افراد این سالمتی در
 هـمــه  کــه  را یشناسـ  روان یاصـل  اجیـ احت چند کردن دعا: «گوید می یکـارنگ ـلید
 :کند می برآورده, است میسه آن در مشرك و مومن از اعـم کـس

 بـر  است شده مـا یناراحت و زحمت باعث که را ییزهایچ کردن دعا مـوقع در) الـف
 .دهد یم انجام را کاغذ يرو کردن ادداشتی عمل همان کردن دعا م؛یساز یم يجار زبان

ـ  کـه  دهـد  یم دست ما به احساس نیا کردن دعا هـنـگام) ب  دایپــ  غـم  کیشـر  کی
 گرفتـار  مـا  یوقتـ  کـه  کـنــند  یمـ  دییتا شناس روان پزشکان تمام. میستین تنها و میا کرده

 اسـت  الزم معالجـه  يبـرا  ,میهــست  یروحــ  تـالم  و نهیسـ  در فشـرده  يهـا  غم و جانیه
 یخال را خود دل درد اصطالح به و مییبگو یکس يبـرا را خود يها گرفتاري و مشکالت

 توانـا  و قادر اهللا میتوان یم شهیهم, مییبگو گرید کس چیه به میتوان ینم مـا که یوقت. میکن
 .میده قرار خود اسرار محرم را

 .کند می کار به وادار را انسان کردن دعا و) ج
 جامعه کی در فعال مشارکت بیترک دادکه نشان دوك دانشگاه در مطالعات از يتعداد

 ایـ فرنیکال دانشـگاه  در. دارد خـون  فشـار  يرو يا العاده فوق اثرات مکرر يدعا و یمذهب
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 و کردنـد  می دعا گریداي  عده را گروه کی که کردند میتقس دسته دو به را یقلب ماریب 393
ـ ن و کمتـر  ریـ م و مرگ دعا مورد گروه که گرفتند جهینت  کمتـر  یپزشـک  مـداخالت  بـه  ازی

 .  داشتند
 دعا. است بخشنده و قدرتمند از،ین بی يموجود به ازین  کی اعالم دعا ،يآر

 و تدبر با که کسی و. است پروردگار به بنده نیاز دعا. است عبادت حقیقتي  دربردارنده
 حق که شود می متوجه بنگرد، پیامبر پاك سنت و قرآن صریح و آشکار کالم بر اندیشه،

 است؛ حقیقتی حقی هر براي و است، آشکار و واضح و متواتر آن فهم و فضل و دعا
 از نوعی دعا ،يآر. است بسیاري پاداش و اجر احسانی، و فضل هر براي که چنان
 انجام پروردگار ذات سوى به قلب و ذهن کردن متوجه با که است یشفابخش يها درمان

 .شود مى



 
 

 دعا در لغت و اصطالح

 مطلـق  گـاهى  و اسـت،  استمداد و خواستن حاجت و خواندن معناى به :لغت در دعا
 .است منظور آن از خواندن
 مـدد  و زدن صـدا  یـا . متعال اهللا از حاجت خواستن: از است عبارت دعا :اصطالح در

 .  متعال اهللا از خود مشکالت حل در خواستن
 از کـه  اسـت  رفتـه  کـار  به معنا نیچند به کریم قرآن در آن مشتقات گرید و دعا واژه

 دعـوت  زدن، صـدا  دادن، نـدا  عزوجـل،  اهللا از خواسـتن  کردن، دعا خواندن، ها، آن جمله
 .باشد  مى ...و کردن عبادت خواستن؛ ارىی و استغاثه کسى، سوى به ای زىیچ به کردن

 فضیلت دعا

ـ پ هـم  و کریم قرآن در عزوجل اهللا هم که است یاعمال نیبهتر از یکی کردن دعا  امبری
بنابرین دعا بهترین  اند. نموده اریبس دیتاک شریف احادیث در سلم و هیعل اهللا یصل اکرمش

و  ،رود مـی  مراد و مقصود مؤمنان و نیکوکاران به شـمار ترین  روز آخرت و بزرگي  توشه
 است. ین وقت عبادت مهمیدر ع

 فضیلت دعا از قرآن کریم: 

ۡسَتِجۡب َلُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿ :فرماید میاهللا متعال 
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

 .]٦٠[املؤمن:  ﴾٦٠ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
(و پروردگار شما فرمود: مرا با خلوص دل بخوانید تا دعاي شما را مسـتجاب کـنم و   
آنان که از دعا و عبادت من روي گردانند و سرکشـی کننـد، زود بـا ذلـت و خـواري در      

 دوزخ وارد شوند).

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿ :فرماید میو 
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱَس� إَِذا َدَ�نِ�  �َّ
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  .]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
نزدیکم ها  آن (و چون بندگان من از دوري و نزدیکی من از تو پرسند، بدانند که من به

و هر که مرا بخواند، دعاي او را اجابت کنم. پس بایستی دعـوت مـرا بپذیرنـد و بـه مـن      
 یابند). -سعادت -اورند، باشد که راه یمان بیا

 فضیلت دعا از سنت مطهر:

ِعبَاَدةُ « اند: ه وسلم فرمودهیاهللا عل یرسول اکرم صل
ْ
اعُء ُهَو ال  .   )١(»ادلُّ

 (دعا همان عبادت است).

ْن «و فرمودند: 
َ
ِْه أ

َ
إِنَّ َر�َُّ�ْم َ�بَارََك َوَ�َعاىل َحِيٌّ َكِر�ٌم �َْستَْحِي ِمْن َ�بِْدهِ إَِذا َرَ�َع يََديِْه إِيل

[ ُهَما ِصْفراً [َخائِبَتَْ�ِ  .)2(»يَُردَّ
که  کند میخود شرم ي  (پروردگار تبارك و تعالی شما داراي حیا و کرم است و از بنده

 هرگاه دو دستش را به سوي او بلند کند، آن را خالی برگرداند).

 الرِبُّ «همچنان فرمودند: 
َّ
ُعُمِر إِال

ْ
اَعُء، َوَال يَِز�ُد يِف ال  ادلُّ

َّ
َقَضاَء إِال

ْ
 .)3(»َال يَُردُّ ال

مگـر دعـا. و هـیچ چیـز جـز نیکـی و        گردانـد  می(هیچ چیز قضا و سرنوشت را باز ن
 افزاید). نمی مربخشش و طاعت، بر ع

رِْض ُمْسـِلٌم يَـْدُعو اَهللا «ه وسـلم فرمودنـد:   یاهللا عل یهمچنان رسول اهللا صل
َ
مـا ىلع األ

 آتَاُه اُهللا إِيَّاها 
َّ
 بَِدْعَوٍة إِال

َ
ُ]-َ�َعاىل ِخَرَها هلَ ْن يَـدَّ

َ
ا أ لََها، َو�مَّ ْن ُ�َعجِّ

َ
ا أ ْو رَصََف َ�نْـُه ِمـَن  -[إِمَّ

َ
أ

وِء ِمثْلَهاَ، مَ  ْو قَِطيَعِة رَِحمٍ  ا لَْم يَْدعُ السُّ
َ
قَـاَل: اُهللا  ،قَـاَل رَُجـٌل ِمـَن الَقـْوِم: إِذاً نُْ�ـرِثُ  ،بإِثٍْم أ

ـ ) و فرمـود: ا 2969اره(ث شـم یحـد  يسنن امام ترمـذ ) و 1481ث شماره(یسنن امام ابوداود حد )1( ن ی
ث یح الجـامع حـد  یح خوانده است. نگا: صحیز صحیآنرا ن یح است و عالمه البانیصحث حسن یحد

 ).3401شماره(

 .است حیصح حسن ثیحد نیا: فرمود و) 3922(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )2(
 .هیعل متفق )3(
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رَثُ 
ْ
�

َ
 .)1(»أ

را به دعایی نخواند مگر این که اهللا عزوجل دعاي او  ی(هیچ مسلمانی بر زمین اهللا تعال
را اجابت کند، یا این که زود به او دهد، یا این که براي روز قیامت او ذخیره کند یـا ایـن   
که مانند آن شر و بدي از او برگرداند، درحالی که در دعاي او گناه و قطع رحمی نباشد). 

ه وسـلم  یـ اهللا عل یکنـیم. آنحضـرت صـل   یم گفت: اگر چنین است زیاد دعاها  آن مردي از
 ).کند میفرمودند: (اهللا بیشتر اجابت 

ِر�ـُد إِْن «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یهمچنان رسول اکرم صل
ُ
للكِّ نيَِبٍّ َدْعَوٌة يَْدُعو بَِها، فَأ

ِقيَاَمة
ْ
يِت يَْوَم ال ْختَِبَئ َدْعَوِ� َشَفاَعًة ألمَّ

َ
ْن أ

َ
 .)2(»َشاَء اُهللا أ
دعـاي   خـواهم  میکند و من  می یامبر دعاي مخصوص به خود دارد که با آن دعا(هر پ

 خود را پنهان کنم تا ـ إن شاء اهللا ـ روز قیامت شفاعتی براي امتم باشد).

 شروط دعا

 اول: توحید و اخالص در دعا

َ ٱقُِل ﴿ :فرماید میاهللا عزوجل  َّ�  ُ ۡ�ُبُد ُ�ۡلِٗصا �َّ
َ
ْ ٱفَ  ١٤دِيِ�  ۥأ  ۦۗ َما ِشۡئُتم ّمِن ُدونِهِ  ۡ�ُبُدوا

ِينَ ٱ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱقُۡل إِنَّ  ۡهلِيِهۡم يَۡوَم  �َّ
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٓواْ أ َ� َ�ٰلَِك ُهَو  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَخِ�ُ

َ
انُ ٱ�  لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ

 .]١٥-١٤[الزمر:  ﴾١٥
گردانم. شـما هـم    می و دینم را خاص و خالص براي او پرستم می(بگو من اهللا یکتا را 

 جز اهللا بپرستید). خواهید میاي مشرکان هر که را 

� ٱَدۡعَوةُ  ۥَ�ُ ﴿ :فرماید میاهللا عزوجل  ّقِ ِينَ ٱوَ  ۡ�َ َ� �َۡسَتِجيُبوَن لَُهم  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
ۡيهِ إَِ�  ٍء إِ�َّ َكَ�ِٰسِط َكفَّ إِ�َّ ِ� َضَ�ٰٖل  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَما ُدَ�ُٓء  ۦۚ غِهِ ِ�َۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِ�ٰلِ  لَۡمآءِ ٱ�َِ�ۡ

  و فرمود: این حدیث حسن صحیح است.) 3922سنن امام ترمذي حدیث شماره()1(

 متفق علیه )2(
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 .]١٤[الرعد:  ﴾١٤
(دعوت اهللا و رسول، به حق و حقیقت است، ولی دعوت غیر اهللا همه دروغ است. 
هیچ حاجتی را از خلق برنیاورند مانند، آن کس که دست بر چاه آبی فرو برَد که بیاشامد 

 ).کنند میبه حرمان و گمراهی دعوت نو دستش به آب نرسد. و کافران جز 

 باشد حاللدوم: این که خوردن و آشامیدن و پوشیدن از 

َماِء، «  السَّ
َ

، َ�ُمدُّ يََديِْه إِىل ْشَعَث أْ�رَبَ
َ
َفَر، أ َذَكَر انلَّيبُّ ص� اهللا عليه وسلم الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

ُ�هُ  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ ، يَارَبِّ ّ� �ُْسـتََجاُب  يَارَبِّ
َ
ََراِم، فَأ

ْ
بَُسُه َحَراٌم، وَُغِذَي بِاحل

ْ
َحَراٌم، َوَمل

لَِك؟!  .)1(»ذِلَ
و  کند میه وسلم از مردي یاد کردند که سفر خود را طوالنی یاهللا عل ی(رسول اکرم صل

الهـا!  «: گوید میبا مویی پریشان و رویی گردآلود دو دستش را به سوي آسمان بلند کرده، 
در حالی که غذایش حرام، آبش حرام، لباسش حرام و تغذیه شده بـه حـرام اسـت.     »الها!

پس چگونه اهللا متعال دعاي او را اجابت کند (اهللا عزوجل دعاي چنین بندگانی را اجابـت  
 ).کند مین

 آداب دعا

 یو درود بر پیامبر اکرم صـل  ید با حمد و سپاس و ستایش اهللا تبارك وتعالیدعا با -1
 به پایان برسد.ها  آن ه وسلم شروع و بایاهللا عل

شـان، در دعـا   یه وسلم به کسی که قبل از درود فرسـتادن بـر ا  یاهللا عل یپیامبراکرم صل

ْهلُُه وََصلِّ «کردن عجله فرمود: 
َ
، إَِذِا َصلَّيَْت َ�َقَعْدَت فَامْحَِد اَهللا بَِما ُهَو أ

ُمَص�ِّ
ْ
َها ال ُّ�

َ
عجلَت �

، ُ�مَّ اْدُعهُ  َّ  .»يلَعَ

 ).1015(شماره حدیث مسلم امام حیصح )1(
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و نشسـتی، اهللا را بـه آن چـه سـزاوار      ي(اي نمازگزار! عجله کردي. هرگاه نماز خواند
 است ستایش کن و برمن درود بفرست، سپس اهللا  را دعا کن).

َهـا «شـان درود فرسـتاد، فرمـود:    یو به کسی که اهللا عزوجل را ستایش نمـود و بـر ا   ُّ�
َ
�

َْب  ُمَص�ِّ اْدُع جتُ
ْ
 .)1(»ال

 شود). می ا کن که دعایت اجابت(اي نمازگزار! دع

ـٍد َصـ�َّ «: یتیو در روا ـٍد، وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َماِء َحىتَّ يَُص�َّ ىلَعَ ُ�َمَّ لُكُّ ُداَعٍء َ�ُْجوٌب َعِن السَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ   .  )2(»ا�َّ
ه یـ اهللا عل یتا آنکـه بـر محمـد صـل     شود میآسمان منع  ياز باال رفتن بسو یی(هر دعا

 شان درود فرستاده نشود).یت ایوسلم و اهل ب
 ین داشـته باشـدکه اهللا تعـال   یقیدر دعا و خواهش از اهللا متعال، عزم و اراده کند و  -2
 رد.یپذ می ش رایدعا

لََة، َوَال «ه وسـلم فرمودنـد:   یـ اهللا عل یرسول اکرم صل
َ
َمْسـأ

ْ
يَْعـِزِم ال

ْ
َحـُدُ�ْم فَل

َ
إَِذا َداَع أ

 : ُ َ�ُقولَنَّ
َ

إِنَُّه َال ُمْستَْكِرَه هل
ْعِطِ�، فَ

َ
 .)3(»اللُّهمَّ إِْن ِشئَْت فَأ

ا! اگـر  م و اراده کند و نباید بگویـد: الهـ  از شما دعا کرد، در دعا کردن عز ی(هرگاه یک
مجبـور کـرده    ياهللا جـل جاللـه را بـه انجـام دادن کـار      یرا کسـ یـ خواستی به من بده؛ ز

 ).تواند مین
 در اجابت دعا عجله نکند. -3

َحـِدُ�ْم َمـا لَـْم َ�ْعَجـْل، َ�ُقـوُل: «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یپیامبراکرم صل
َ
�ستجاُب أل

 .است حسن حدیث نیا: فرمود و) 3476( شماره حدیث ترمذي امام سنن )1(
 شـماره  حـدیث  البـانی  عالمـه  از الجامع حیصحو) 1474(شماره ثیحد یهقیب امام از مانیاال شعب )2(

)4399(. 
 .علیه متفق )3(
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 .)1(»َدَعوُْت فَلَْم �ُستََجْب يِل 
که عجله نکنـد و نگویـد: دعـا کـردم ولـی       یشود تا وفت می از شما قبول ی(دعاي یک

 مستجاب نشد).
افیه) نگوید یعنی با تکلف دعا نکند و صداي خود را بلند در دعا سجع (سخن با ق -4

ْ ٱ﴿ نکند. و در تفسیر تعدي و تجاوز در دعا، در این آیه سجع گفته شده است:  ۡدُعوا
 .]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًةۚ إِنَّهُ 

بخوانید که اهللا هرگز سـتمکاران و تجاوزکننـدگان   (پروردگار خود را با تضرع و زاري 
 را دوست ندارد).

اَعِء «... ابن عباس رضی اهللا عنهما به عکرمه رحمه اهللا فرمـود:   ـْجَع ِمـَن ادلُّ فَـانُظِر السَّ

 ِ  َذل
َّ
ْصَحابَُه ال َ�ْفَعلُوَن إِال

َ
إِ�ِّ َعِهدتُّ رَُسوَل اِهللا ص� اهللا عليه وسلم َوأ

 .)2(»َك فَاْجتَنِبُْه، فَ
ه وسـلم و  یـ اهللا عل ی(بنگر و از سجع در دعا دوري کن؛ زیرا عهد من با رسول اهللا صل

 ).کردند میاصحاب او چنین بود، که از سجع دوري 
در حال دعا رو به قبله بودن همراه با بلنـد کـردن دو دسـت، و وضـو داشـتن بـه        -5

 خصوص در دعاي طلب باران.

ِقبْلََة َوقَلََب رَِداَءهُ  َداَع رَُسوُل اِهللا ص� اهللا«
ْ
 .)3(»عليه وسلم َواْستَْسىَق، ُ�مَّ اْستَْقبََل ال

ه وسلم براي طلب باران دعا کرده، رو به قبله ایستادند و عباي یاهللا عل ی(رسول اهللا صل
 رو رو (معکوس) بر تن کردند).یخود را ز

يف ُخطبـِة اجلُُمعـِة ِ�ـَ� وقد َ�بََت كذلَك داعُؤُه صـ� اهللا عليـه وسـلم يف االستسـقاِء 
 .)4(مستقِبٍل الِقبْلَةَ 

 .علیه متفق )1(
 .)6337(شماره حدیث بخاري امام صحیح )2(
 .علیه متفق )3(
 .)1014(شماره حدیث بخاري امام حیصح )4(
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ـ    جمعـه، قبلـه را    ۀو همچنین در روایتی ثابت است که در دعاي طلـب بـاران در خطب
 استقبال نکردند.

ه وسلم در حال دعا دو دوست خود را بلند کردند تا آن جـا  یاهللا عل یو رسول اهللا صل
رضی اهللا عنهما، سفیدي زیر بغل حضرت را که عده اي از صحابه مانند ابو موسی و انس 

 .)1(مشاهده نمودند
 :فرماید می یخشوع و حضور دل در دعا همراه با صداي کوتاه. اهللا تعال -6

[األنبياء:  ﴾٩٠َوَ�ۡدُعوَ�َنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعَِ�  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱإِ�َُّهۡم َ�نُواْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿

٩٠[. 
و  نـد خواند مـی و در حال بیم و امید مـا را   کردند میدر کارهاي خیر عجله ها  آن (زیرا

 همیشه به درگاه ما متواضع و فروتن بودند).

ْ ٱ﴿ و فرمود:  .]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًةۚ إِنَّهُ  ۡدُعوا
زاري بخوانید که اهللا هرگز سـتمکاران و تجاوزکننـدگان   (پروردگار خود را با تضرع و 

 را دوست ندارد).

َصمَّ َوَال اَغئِباً، إِنَُّ�ْم «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یو رسول اهللا صل
َ
إَنَُّ�ْم لَيَْس تَْدُعوَن أ

 .)2(»تَْدُعونَُه َسِميعاً قَِر�باً وَُهَو َمَعُ�مْ 
 خوانید که با شماست).ینده اي نزدیک را مخوانید، بلکه شنوی(شما کر و غایب را نم

 این که در دعا کردن همچنان التماس و زاري نماید. -7

ْلٍَة، َداَع رَُسـوُل اِهللا صـ� «عایشه رضی اهللا عنها گوید: 
َ

ْو َذاَت يل
َ
ن َذاَت يَْوٍم، أ

َ
حيت إَِذا اَك

 .)3(»اهللا عليه وسلم، ُ�مَّ َداَع، ُ�مَّ َداَع...
ه وسلم پروردگـار را خوانـد سـپس او را    یاهللا عل یصل و رسول اهللا (شبی یا روزي بود

 .هیعل متفق )1(
 .هیعل متفق )2(
 .علیه متفق )3(
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 خواند، سپس او را خواند).
 اهللا جل جالله به او توسل جوید.هاي  در دعا کردن با نام -8

ِ ﴿ :فرماید میاهللا عزوجل  ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
ْ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ� ۖ َوَذُروا ِينَ ٱبَِها يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ  �َّ

�ِهِ  ۡسَ�ٰٓ
َ
 .]١٨٠[األعراف:  ﴾١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  ۦۚ أ

او هاي  را با آن بخوانید، و آنان را که در نام یاست، اوتعالها  نام نیبا تریز ي(و اهللا دارا
 زنند، واگذارید که به زودي به کردار بدشان مجازات خواهند شد). می ف دستیبه تحر

ِ «ف آمده: یث شریو در حد إَِذا ُهَو  -ص� اهللا عليه وسلم-َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
َمْسِجَد فَ

ْ
ال

َمُد ا َحُد الصَّ
َ
ُ األ لَُك يَا ا�َّ

َ
ْسأ

َ
ُد وَُهَو َ�ُقوُل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ى لَْم بِرَُجٍل قَْد قَىَض َصَالتَُه وَُهَو يَتََشهَّ ِ

َّ
ذل

ْ َولَمْ  َغُفوُر الرَِّحيُم.  قَاَل َ�َقاَل  يَِ�ْ َولَْم يُودلَ
ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر ىِل ُذنُوِ� إِنََّك أ

َ
َحٌد أ

َ
ُ ُكُفًوا أ

َ
: يَُ�ْن هل

 ُ
َ

ُ قَْد ُغِفَر هل
َ

 . )1(»قَْد ُغِفَر هل
نمـاز خوانـده و    يه وسلم وارد مسجد شدند که مـرد یاهللا عل یرسول اکرم صل ي(روز

ـ ن بی ۀگانیاهللا  يا خواهم می: پروردگارا! من از تو گوید می ر نشسته ویدر تشهد اخ از کـه  ی
چرا که  یینکه گناهانم را ببخشایست ایچ کس او را همتا نیرا نزاده و زاده نشده و ه یکس

ده شد، یگمان بخش بی( ه وسلم فرمودند:یاهللا عل ی. آنحضرت صلیمهربان هست ةتو بخشند
 ده شد).یبخش
 به اهللا توسل جوید.به اعمال نیک و صالح خود  -9

قصُة ثالثِة رَْهٍط، «ه وسلم آمده است: یاهللا عل یح از رسولِ اهللاِ صلیث صحیدر حد

ّوُل 
َ
ْت عليهُم الغاَر صخرٌة ِمَن اجلَبِل؛ فداع األ ْن اَكنُوا َ�بْلَنَا، آواهُم املبيُت إىل اغٍر فسدَّ ِممَّ

تهِ  هِ بأبَو�ْه، واثلا� بِعفَّ ًال بمز�ِد بِرِّ ايع إيله، واثلالُث حبفِظِه  متوسِّ � مع ِعَظِم ادلَّ عن الزِّ
رًة لصاحِبها، فانفرَج يف دعوِة لكِّ واحٍد منهْم يشٌء منها، فلّما  ًة مثمَّ األمانَة ورَدِّهاَ تامَّ

 ).987( شماره ثیحد داود ابو امام سنن )1(
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 .)1(»انفرَجْت لكُّها خرجوا يمُشون
اسـالم، بـه   ه وسلم ثابت است که سه نفر از مـردم پـیش از   یاهللا عل ی(از رسول اهللا صل

به اهللا جل جاللـه متوسـل شـدند،    ها  آن غاري پناه بردند. سنگی راه ورودي غار را بست.
اولین نفر به فرمانبرداري و طاعت پدر و مادر، دومی به پاکی و عفت خود از زناکـاري بـا   

و سـود آن. و بـا   هـا   وجود سبب آن و نفر سوم به امانت داري و برگردانیدن تمام امانـت 
سـوم کـامال راه    یعنین یآخر يشد. با دعایاندکی از راه ورود باز م ها، آن دام ازدعاي هرک

 باز شد، از غار بیرون آمدند و رفتند.
 درنگ و تأمل کند.ها  آن در دعا کردن، به دعاهاي کامل و جامع روي آورد و بر -10

اَعِء،«ث یدر حد ََواِمَع ِمَن ادلُّ
ْ
 .)2(»َوَ�َدُع َما ِسَوى َذلَِك  اكَن رَُسوُل اِهللا �َْستَِحبُّ اجل

دانسـت کـه کامـل و جـامع بـود      یه وسلم دعایی را مستحب میاهللا عل ی(رسول اهللا صل
(شامل دنیا و آخرت و دعایی با عبارت کوتاه و معناي بسیار) و آن حضرت  دعاهاي غیر 

 کرد).یاین را ترك م
رحمـه اهللا از عبـداهللا ابـن     يد، چنانکه امام بخـار ید سه بار تکرار نمایرا باها  دعا -11

ه یـ اهللا عل یامبر اکرم صـل یپ یاز روزها وقت یکیت نموده که در یاهللا عنه روا یمسعود رض
ان پشـت و دو  یـ ط شـکمبه شـتر را م  یمع یوسلم در کنار کعبه به سجده رفتند عقبه بن اب

از را  آن اهللا عنهـا آمـد و   یه وسلم نهاد تا آنکـه فاطمـه رضـ   یاهللا عل یشانه آنحضرت صل

ا� « :ش را بلنـد نمـوده فرمودنـد   یشان سر خـو یپشت مبارك شان دور انداخت سپس ا

ن دعا را تکرار فرمودند. یش برس) و سه بار ای(الها! خودت به حساب قر »ش�ک بقريعل
 .  )3(نمودند) می شان دعا و مسألت را سه بار تکراریا

 حیصـح  و) 2215( شـماره  حـدیث  بخاري امام حیصح :هیعل متفق حدیث معناي از است مختصري )1(
 ).2743(شماره حدیث مسلم امام

 ).2412(شماره حدیث حبان ابن حیصح و). 1482(شماره حدیث ابوداود امام سنن )2(

 .علیه متفق )3(
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   به اهللا عزوجل: يه و ناله و زاریگر -12
نَّ انلَّىِبَّ 

َ
َعاِص أ

ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال ِ َعزَّ  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن َ�بِْد ا�َّ تََال قَْوَل ا�َّ

) اآليََة. َوقَاَل (وََجلَّ ىِف إِبَْراِهيَم  إِنَُّه ِم�ِّ
َن َكِثً�ا ِمَن انلَّاِس َ�َمْن تَِبَعِ� فَ

ْ
ْضلَل

َ
رَبِّ إِ�َُّهنَّ أ

َالُم  ِعيىَس َعلَيْهِ  َِكيُم) (السَّ
ْ
َعِز�ُز احل

ْ
نَْت ال

َ
إِنََّك أ

ُهْم ِعبَاُدَك َو�ِْن َ�ْغِفْر لَُهْم فَ ْ�ُهْم فَإِ�َّ إِْن ُ�َعذِّ
ىِت «فََرَ�َع يََديِْه َوقَاَل  مَّ

ُ
ىِت أ مَّ

ُ
ٍد »اللَُّهمَّ أ  ُ�َمَّ

َ
�ُل اْذَهْب إِىل ُ َعزَّ وََجلَّ يَا ِجرْبِ . َوَ�َ�ى َ�َقاَل ا�َّ

�ُل  تَاُه ِجرْبِ
َ
ُه َما ُ�بِْكيَك فَأ

ْ
ْعلَُم َفَسل

َ
َالُم  -َوَر�َُّك أ َالُة َوالسَّ ْخرَبَُه رَُسوُل  -َعلَيِْه الصَّ

َ
ُ فَأ

َ
هل

َ
فََسأ

 ِ ٍد َ�ُقْل إِنَّ  -ص� اهللا عليه وسلم-ا�َّ  ُ�َمَّ
َ

�ُل اْذَهْب إِىل ُ يَا ِجرْبِ ْعلَُم. َ�َقاَل ا�َّ
َ
ا بَِما قَاَل. وَُهَو أ

ِتَك َوَال �َُسوُءكَ  مَّ
ُ
 .)1(َسُ�ِْضيَك ىِف أ

ه وسلم یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ یت است که وقتیاز عبد اهللا بن عمرو بن العاص روا 
از مـردم را   يارین بتها بسـ ی(پروردگارا! ا ه السالمیم علیاهللا عزوجل در مورد ابراه ةفرمود

ه السالم فرمود: یعل یسیکند، او از من است) و ع يرویپس هرکه از من پاند  گمراه ساخته
ـ   -یشان گذشت کنی، بندگان تو هستند و اگر از ای(اگر آنان را عذاب کن و  یتـو خـود دان

) را تـالوت نمودنـد دو دسـت شـان را بلنـد نمـوده       ییچرا که تو توانا و کار بجا -یتوان

ل نزد محمـد بـرو و   یجبر يود: اه نمودند. اهللا متعال فرمیو گر »ميتأ ميتأا� «فرمودند: 
ه السـالم  یل علیه آورد؟ جبریبه گرتو را  زیپروردگارت آگاه تر است و از او بپرس چه چ

ل بـازگو نمـود در   یـ ه را بـه جبر یـ شان سبب گریه وسلم آمد ایاهللا عل ینزد آنحضرت صل
 محمد بگو مـا ل برو و به یجبر يکه اهللا عزوجل داناتر است. سپس اهللا متعال فرمود: ایحال

 م کرد). ین نخواهیغمگتو را  م ویساز می یدر مورد امتت راضتو را 
 دعا در همه احوال و اوضاع:  -13

ـَدائِِد « :فرماید میه وسلم یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ ُ ِعنَْد الشَّ
َ

ُ هل ْن �َْستَِجيَب ا�َّ
َ
ُه أ َمْن رَسَّ

اَعَء يِف  يُْكرِثِ ادلُّ
ْ
 .)2(»الرََّخاءِ َوالَكْرِب فَل

 .)520(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(
 و اسـت  خوانـده  حیصـح  را ثیحـد  نیا اهللا رحمه حاکم و) 3382(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )2(
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و شدت و رنج قبـول   یش را در وقت سختینکه اهللا عزوجل دعاید ای(آنکه خوشش آ
 اد بکند).یز يش دعاید در وقت آسایکند پس با

 عدم دعا بر اهل و اوالد و اموال: -14

ْ�ُفِسـُ�ْم َوَال تَـْدُعوا «: فرمایند میه وسلم یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ 
َ
ىلَعَ َال تَـْدُعوا ىلَعَ أ

ُل ِ�يَها َ�َطـاٌء فَيَْسـتَِجيُب 
َ
ِ َساَعًة �ُْسأ ْمَواِلُ�ْم َال تَُوافُِقوا ِمَن ا�َّ

َ
ْوالَِدُ�ْم َوَال تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
أ

 .)1(»لَُ�مْ 
که  ید تا موافق نشود به ساعتیبد نکن يخود و بر اوالد و اموال خود دعاهاي  (بر نفس

 شما اجابت کند). يسوال شود برا ییدر آن ساعت چون از عطا یاهللا تعال
 نطلبد: يزیگر چید یبه جز اهللا عزوجل از کس -15

يَا « ه نمودند:ین توصیاهللا عنهما چن یه وسلم به ابن عباس رضیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ

َعلُِّمَك لَكَِماٍت 
ُ
َ َ�َْفْظَك  ،ُغَالُم إِ�ِّ أ َاهَ  ،اْحَفِظ ا�َّ

ُ
ْدُه جت ِ

َ
َ جت ِل  ،َك اْحَفِظ ا�َّ

َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
إَِذا َسأ

 َ ِ  ،ا�َّ ٍء لَْم  ،َو�َِذا اْسَتَعنَْت فَاْستَِعْن بِا�َّ ْن َ�نَْفُعوَك �يَِشْ
َ
َة لَْو اْجتََمَعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
َواْعلَْم أ

ُ لََك  ٍء قَْد َكتَبَُه ا�َّ  �يَِشْ
َّ
وكَ  ،َ�نَْفُعوَك إِال ْن يرَُضُّ

َ
ٍء  َولَْو اْجتََمُعوا ىلَعَ أ  �يَِشْ

َّ
وَك إِال ٍء لَْم يرَُضُّ �يَِشْ

ُ َعلَيَْك  ُحُف  ،قَْد َكتَبَُه ا�َّ ْت الصُّ قَْالُم وََجفَّ
َ
پسر! چند سخن ارجمند را  ي. (ا)2(»ُرفَِعِت األ

را در  یاد اهللا باش اوتعالیحفظ کند. بتو را  دهم. اهللا را حفظ کن تا می میت تعلیبرا
از اهللا بجو، و بدان  ییجو می ياریاز اهللا بخواه، اگر  یخواه می يزی. اگر چییاب می برابرت

را  يزیتوانند مگر چ نمی برسانند، نفع رسانده یکه اگر تمام مردم جمع شوند تا به تو نفع
 رسانده يبرسانند، ضرر يت نوشته است و اگر همه جمع شوند تا بتو ضرریکه اهللا برا

ت نوشته و مقدر کرده است، قلمها برداشته شده و یتوانند مگر آنچه را که اهللا برا نمی
 ده است).یخشک گردها  فهیصح

 ).6166( شماره ثیحد یالبان عالمه از الجامع حیصح: نگا. است موافق او با  اهللا رحمه یذهب

 .)7705(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(
 .است حسن حیصح ثیحد نیا :فرمودو)2516(شماره ثیحد يترمذ سنن )2(
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 به گناهان خود اعتراف کند و از اهللا عزوجل آمرزش بخواهد:  -16
ه وسـلم  یـ اهللا عل یامبر اکـرم صـل  یـ ت است کـه پ یاهللا عنه روا یاز شداد بن اوس رض

َ َسيُِّد « د:ین است که بگوید استغفار ایفرمودند: س
َ

نْـَت َر�ِّ َال إِهل
َ
ْن َ�ُقوَل اللَُّهمَّ أ

َ
االِْسِتْغَفاِر أ

ُعـوُذ بِـَك ِمـْن رَشِّ َمـا 
َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َمـا اْسـتََطْعُت أ

َ
نَا َ�بُْدَك َوأ

َ
نَْت َخلَْقتَِ� َوأ

َ
 أ

َّ
إِال

بُوُء بَِذنيِْب اْغِفرْ 
َ
َّ َوأ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
نَْت قَـاَل  َصنَْعُت أ

َ
 أ

َّ
نُوَب إِال إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

َوَمـْن  ،يِل فَ
َنَّةِ 

ْ
ْهِل اجل

َ
ْن ُ�ْميِسَ َ�ُهَو ِمْن أ

َ
َوَمْن قَالََهـا ِمـَن  ،قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه َ�بَْل أ

ْن يُْص 
َ
َنَّةِ اللَّيِْل وَْهَو ُموقٌِن بَِها َ�َماَت َ�بَْل أ

ْ
ْهِل اجل

َ
 .  )1(»ِبَح َ�ْهَو ِمْن أ

تـو ام و   ةو من بنـد  يدیست. مرا آفریجز تو ن ی، معبود برحقی(...پروردگارا! تو اله من
 آنچـه انجـام داده ام بتـو پنـاه     یاز شـر و زشـت   ام، سـتاده یمان تو بقدر تـوان ا یبر عهد و پ

را گناهان یامرز، زیدارم، پس مرا بش و هم بر گناهانم اعتراف یم، به نعمتت بر خویجو می
ـ آمرزد. آنکـه در روز آن را بگو  نمی یرا جز تو کس ن دارد و در یقـ یکـه بـه آن   ید در حالی
رد، او از اهـل بهشـت اسـت و آنکـه در شـب آن را      یش از آنکه شب کند بمیهمان روز پ

بهشـت   رد، او از اهـل یـ ش از آنکه صـبح کنـد، بم  ین دارد و پیقیکه به آن ید در حالیبگو
 است).
که در حـق شـان ظلـم و    یشان برگرداند و از کسانیتوبه کند و حقوق مردم را به ا -17

ه یـ اهللا عل یامبر اکرم صـل یش را اهللا متعال قبول کند. پیتجاوز کرده بخشش بخواهد تا دعا
 اربیـ ارب یـ که دو دسـت خـود را بطـرف آسـمان بلنـد کـرده و        يوسلم در مورد مرد

ه شـده  یـ که طعام او از حرام، و لباس او از حرام و با حرام تغذیدر حال، فرمودند: گوید می
 .     )2( ش مستجاب گردد!؟یچگونه دعا

مـت  یرا غن گـردد  مـی که در آن دعا مسـتجاب   ید اوقات و احوالیبنده مسلمان با -18
و مراعـات آداب دعـا    یچـارگ یو ب يبشمارد از اهللا قادر و توانا جل جالله با اظهار عـاجز 

 .)6306(شماره  ثیحد يبخار امام حیصح )1(
 ).1015(شماره حدیث مسلم امام حیصح )2(
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 د.یطلب نما خواهد میه را آنچ

 گردد میساعات و احوالیکه در آن دعا قبول 

 دعا در شب  قدر: -1

ۡلِف َشۡهٖر  ۡلَقۡدرِ ٱَ�َۡلُة ﴿ :فرماید میاهللا عزوجل 
َ
 .]٣  [القدر: ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 (شب قدر بهتر از هزار ماه است......)  
اهللا عنها که پرسـید: در   یعایشه رضه وسلم در پاسخ به سؤال یاهللا عل یرسول اهللا  صل

َعْفَو فَاْ�ُف َع�ِّ «شب قدر چه بگوید، فرمود: 
ْ
ِبُّ ال

ُ
 .)1(»قو�: ا�َّ إِنََّك َ�ُفٌو حت

 (بگو بار الها! تو بخشایش را دوست داري، پس مرا ببخشاي و بیامرز).
 فرض:هاي  م شب و بدنبال نمازیدعا در ن -2

ـَماِء «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یرسول اکرم صل  السَّ
َ

ْلٍَة إِىل
َ

 لُكَّ يل
َ

يِ�ُل َر�ُّنَا َ�بَارََك َوَ�َعايل

ْعِطيَـهُ 
ُ
لُِ� فَأ

َ
ُ، َمْن �َْسأ

َ
ْستَِجيَب هل

َ
ْ�يَا، ِحَ� َ�بيَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخِر، َ�ُقوُل:َمْن يَْدُعونِـي فَأ ، ادلُّ

 ُ
َ

ْغِفَر هل
َ
 .)2(»َمْن �َْستَْغِفُرنِـي فَأ

ماند، به آسمان دنیـا   می (اهللا تبارك و تعالی هر شب هنگامی که یک سوم از شب باقی
تا او را اجابت کنم و چـه کسـی از مـن     خواند میفرماید: چه کسی مرا  می آید و می فرود

کنـد تـا گناهـان او را     مـی  تا به او عطا نمایم و چه کسـی مـرا اسـتغفار    خواهد می يزیچ
 ببخشایم).

ْسَمُع ؟ قَـاَل: َجـوَْف اللَّيْـِل «ده شد: یه وسلم پرسیاهللا عل یاکرم صلامبر یاز پ
َ
اَعِء أ يُّ ادلُّ

َ
أ

َمْكتُوَ�اِت  ،اآلِخرِ 
ْ
لََواِت ال    .)3(»وَُدبَُر الصَّ

 .)2091(شماره ثیحد مشکاه در یالبان عالمه حیتصح با ماجه ابن امام سنن و احمد امام مسند )1(
 .هیعل متفق )2(
 .است حسن ثیحد نیا: فرمود و) 3499(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )3(
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ان و آخـر شـب و   یدن و اجابت است؟ فرمودند: در میشتر از همه قابل شنی(کدام دعا ب
 فرض). هاي  بدنبال نماز

 اذان و اقامه:دعا در بین  -3

َذاِن َواِإلقَاَمةِ «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یرسول اهللا صل
َ
اَعُء َ�ْ�َ األ  .)1(»َال يَُردُّ ادلُّ

 ).شود می(دعاي بین اذان و اقامه رد ن
ـ  ينمازها يدعا در وقت آذان برا -4 ـ و در وقـت جهـاد و رو   یفرض بـا   ییاروی

 دشمن:
ه وسـلم  یـ اهللا عل یامبر اکـرم صـل  یـ کـه پ ت اسـت  یاهللا عنه روا یاز سهل بن سعد رض

ِحُم َ�ْعُضُهْم « فرمودند:
ْ
ِس ِحَ� يُل

ْ
َأ

ْ
اَعُء ِعنَْد انلَِّداِء وَِعنَْد ابل اِن: ادلُّ ْو قَلََّما تَُردَّ

َ
اِن أ ثِنْتَاِن َال تَُردَّ

 .  )2(»َ�ْعًضا
: دعـا در وقـت آذان و در وقـت    شـوند  مـی ا فرمـود: کـم رد   یـ  شـوند  می(دو دعا رد ن

 ).شوند میز یگر درآوید یبا برخ یکه برخیجنگ(جهاد)، هنگام
 ساعت اجابت دعا در روز جمعه: -5

 َساَعٌة َال يَُوافُِقَها َ�بْـٌد ُمْسـِلمٌ  -يوم اجلُُمعِة  -فيِه «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یپیامبر صل

 وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ �َسْ 
َّ
 َشيْئاً إال

َ
ُل اَهللا َ�َعاىل

َ
ْ�َطاُه إِيَّاهُ أ

َ
 .)3(»أ

مسـلمان در آن لحظـه دعـا کنـد و از اهللا      ةاست که اگر بنداي  لحظه (در روز جمـعـه
 ).کند میعزوجل طلب چیزي نماید، اهللا عزوجل حتما دعاي او را اجابت 

ْن َ�ِْلَس «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یگر آمده که رسول اهللا صلیت دیو در روا
َ
َ� َ�ْ�َ أ

 ).241( شماره لیالغل ءاروا و) 521(شماره داود ابو سنن )1(

 ).2542(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )2(

 .هیعل متفق )3(
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الةَ اإلمَ  ْن َ�ْقيِضَ الصَّ
َ
 أ

َ
 .  �لُس ىلع الِمنرَْبِ یعنی:  )1(»اُم إِىل

 (آن لحظه، زمانی است بین نشستن امام بر منبرتا تمام شدن نماز).
 مسأله: ساعت اجابت در روز جمعه چه ساعتی است؟

عالمه ابن قیم رحمه اهللا ترجیح داده اسـت کـه سـاعت اجابـت دعـا در روز جمعـه،       
است، آن هم پس از ذکر یازده قول در تعیین آن سـاعت و لحظـه. و    آخرین ساعت عصر

 به طور کلی دو قول بر دیگر اقوال ترجیح داده شده کـه احادیـث صـحیح بـر آن داللـت     
 کند؟ می

هنگام نشستن براي خطبه تا تمام شدن نماز جمعه. و دلیل آن در صحیح مسـلم   -اول
 است که قبالً ذکر شد.

این که آخرین ساعت از عصر روز جمعه است و بیشتر احادیـث بـر ایـن قـول      -دوم
 داللت دارد. سپس دلیل آن را چنین ذکر کرده است.

ُُمَعِة «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یروایت امام احمد در مسند که رسول اهللا  صل
ْ
إِنَّ يِف اجل

ُل اَهللا 
َ
َعرْصِ َساَعٌة َال يَُوافُِقَها َ�بٌْد ُمْسِلٌم �َْسأ

ْ
ْ�َطاُه إِيَّاُه، َوِ�َ َ�ْعَد ال

َ
 أ

َّ
 .)2(»ِ�يها َخْ�اً إِال

مسـلمان کـه اهللا را بخوانـد، اهللا حتمـا او را     ي  (در روز جمعه ساعتی است که هربنده
 ).باشد میاجابت کند و آن ساعت پس از عصر 

ه وسـلم  یـ اهللا عل یآن چه امام ابوداود و امام ترمذي و امـام نسـایی از رسـول اهللا صـل    

ُل «که فرمودند: اند  روایت کرده
َ
َة ـ ير�ُد ساعًة ـ ال يُوَجـُد ُمْسـِلٌم �َْسـأ ُُمَعة ثِنْتَا َعرْشَ

ْ
يَْوُم اجل

َِمُسوها آِخَر ساَعٍة َ�ْعَد الَعرْصِ  ، فَاتلْ  آتَاُه اُهللا َعزَّ وََجلَّ
َّ
 .)3(»اَهللا َشيْئاً إِال

بخواهد اهللا عزوجل حتمـا   يزیاهللا چ(روز جمعه دوازده ساعت است، هر مسلمانی از 
کند)، پس آن را در آخرین ساعت پس از عصر التماس  می دهد (حاجت او را روایبه او م

 ).2012(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).7674(شماره ثیحد احمد امام مسند )2(

 ).1050(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )3(
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 د).یو طلب نمائ
سپس رحمه اهللا در پایان چنین فرمود: از دیدگاه من وقت نماز نیـز امیـد اجابـت دعـا     

. پس هردو ساعت، زمان اجابت اسـت، گرچـه سـاعت پایـانی عصـر مخصـوص       رود می
ه وسـلم  یـ اهللا عل یراویان براین احادیث متفقند و رسول اهللا صلي  . و همهباشد میاجابت 

امت خود را در این دو ساعت براي دعاي توأم با زاري و تضرع بـه سـوي اهللا عزوجـل،    
 .)1(ترغیب کرده است

 از شب: یدعا در ساعت -6

إِنَّ ىِف اللَّيِْل لََساَعًة َال يَُوافُِقَها رَُجـٌل ُمْسـِلٌم « اند: ه وسلم فرمودهیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ

ْلَةٍ 
َ

ْ�َطاُه إِيَّاُه وََذلَِك لُكَّ يل
َ
 أ

َّ
ْ�يَا َواآلِخَرِة إِال ْمِر ادلُّ

َ
ا ِمْن أ َ َخْ�ً ُل ا�َّ

َ
 .)2(»�َْسأ

از کـار   يریابد و خیهرگاه مرد مسلمان آن را درست که ی(همانا در شب لحظه و ساعت
 ).باشد می دهد و آن در هر شب می يا و آخرت را از اهللا متعال طلبد، آن را به ویدن

 دن آب زمزم:یدر وقت نوش -7

لَِمـا رُشَِب  ،َمـاُء َزْمـَزمَ « ت شده کـه فرمودنـد:  یه وسلم روایاهللا عل یامبر اکرم صلیاز پ

 ُ
َ

 .)3(»هل
 هر نیت و قصدي که نوشیده شود سودمند است).به (آب زمزم 

ِ هنگام خواندن این دعا بعد از تکبیره احرام در نماز:  -8 َْمـُد ِ�َّ
ْ
ـرَبُ َكِبـ�ا َواحل

ْ
�

َ
ُ أ (ا�َّ

ِصيًال)
َ
ِ بُْ�َرًة َوأ  .َكِثً�ا وَُسبَْحاَن ا�َّ

 ِ ُْن نَُص�ِّ َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

إِْذ قَاَل رَُجٌل ِمَن  -ص� اهللا عليه وسلم- َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل بَيْنََما �
 ِ ِصيًال. َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ بُْ�َرًة َوأ ِ َكِثً�ا وَُسبَْحاَن ا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
رَبُ َكِبً�ا َواحل

ْ
�

َ
ُ أ َقْوِم ا�َّ

ْ
صـ� - ال

 .1/131:المعاد زاد: نگا )1(
 .)1806( شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(
 سلسـله  در یالبـان  عالمـه  حیتصـح  بـا  و حـاکم  مسـتدرك  و احمد امام مسند و ماجه ابن امام سنن )3(

 .)883(شماره ثیحد حهیصح ثیاحاد
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َقائُِل لَكَِمَة َكَذا َوَ�َذا« -اهللا عليه وسلم
ْ
. قَـاَل . قَاَل رَُجٌل »َمِن ال ِ نَـا يَـا رَُسـوَل ا�َّ

َ
َقْوِم أ

ْ
ِمَن ال

َماءِ « بَْواُب السَّ
َ
ِ ». َعِجبُْت لََها فُِتَحْت لََها أ تُُهنَّ ُمنُْذ َسِمْعُت رَُسـوَل ا�َّ

ْ
-قَاَل اْ�ُن ُ�َمَر َ�َما تََر�

 .)1(َ�ُقوُل َذلَِك  -ص� اهللا عليه وسلم
امبر اکـرم  یکه ما با پیکه فرمود: در اثنائ ت استیاهللا عنهما روا یاز عبداهللا ابن عمر رض

ِ « ن گفت:یاز حاضر يم مردیخواند می ه وسلم نمازیاهللا عل یصل َْمُد ِ�َّ
ْ
رَبُ َكِب�ا َواحل

ْ
�

َ
ُ أ ا�َّ

ِصيالً 
َ
ِ بُْ�َرًة َوأ  ۀ(اهللا تبارك و تعالی برترین و بزرگترین اسـت و همـ   »َكِثً�ا وَُسبَْحاَن ا�َّ

گویم) رسول اکـرم   می ستایشها به کثرت مخصوص اوست و من صبح و شام او را تسبیح
ـ این سخن کیست؟ مردي از حاضرین گفت: من  ةصلی اهللا علیه وسلم فرمودند: گویند ا ی

آسمان بـه روي آن بـاز   هاي  رسول اهللا، فرمودند: (تعجب نمودم از این کلمه چون دروازه
فرمود: پس از آنکه سخن پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وسلم  گردید). ابن عمر رضی اهللا عنه

 ترك نکردم).آن را  هرگز در مورد این کلمه را شنیدم

ِ مَحًْدا «هنگام خواندن این دعا بعد از تکبیر احرام در نماز: همچنان در  -9 َْمُد ِ�َّ
ْ
احل

 .»َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ 

نَّ رَُجًال جَ 
َ
�ٍَس أ

َ
ِ مَحْـًدا َكِثـً�ا َ�ْن أ َْمـُد ِ�َّ

ْ
فَّ َوقَْد َحَفَزُه انلََّفُس َ�َقـاَل احل اَء فََدَخَل الصَّ

 ِ ا قىََض رَُسوُل ا�َّ ُمـتلََكُِّم «َصَالتَُه قَاَل  -ص� اهللا عليه وسلم-َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه. فَلَمَّ
ْ
يُُّ�ـُم ال

َ
�

لَكَِماِت 
ْ
َقْوُم َ�َقاَل »بِال

ْ
َرمَّ ال

َ
ًسا« . فَأ

ْ
إِنَُّه لَْم َ�ُقْل بَأ

ُمتلََكُِّم بَِها فَ
ْ
يُُّ�ُم ال

َ
. َ�َقاَل رَُجٌل ِجئْـُت َوقَـْد »�

تَُها. َ�َقاَل 
ْ
ُهْم يَْرَ�ُعَها«َحَفَزِ� انلََّفُس َ�ُقل ُّ�

َ
يُْت اْ�َ�ْ َعرَشَ َملاًَك يَبْتَِدُروَ�َها �

َ
 .)2(»لََقْد َرأ

کـه بـه   ید در حالیـ وارد صـف نمـاز گرد   يت است که مردیاهللا عنه روا یاز انس رض

ِ مَحًْدا َكِث�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يـِه)د گفت: یکش می قیز آمدن نفس عمیسبب ت َْمُد ِ�َّ
ْ
ـ  (احل  یوقت

ن سـخنان  یاز شما ا یه وسلم نماز را تمام نمود فرمودند:(چه کسیاهللا عل یرسول اکرم صل

 ).1386(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).1385( شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(
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ه وسـلم  یـ اهللا عل یپس آنحضـرت صـل  نگفتنـد، سـ   يزیرا گفت؟) مردم خاموش مانده چ
گفت: چون  يبد نگفت). مرد ین سخنان را گفت؟ که سخنیاز شما ا ی(چه کس:فرمودند:

ه یاهللا عل ین سخنان را گفتم. آنحضرت صلیدم ایکش می قیعمهاي  به سرعت آمدم و نفس
 شـان یاز ا یگرفتند تا کس یشیآن پ يدم که بسویهمانا دوازده فرشته را د«وسلم فرمودند: 

 ».باال ببرد  -آسمان يبسو -آن را 
در وقت خواندن سوره فاتحه در نماز و حضور قلب و دقت و تدبر به آنچـه   -10

 .شود می خوانده

َالَة « فرمود: یه وسلم فرمودند: اهللا تبارك وتعالیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ قََسْمُت الصَّ

َعبْدُ بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدى نِْصَفْ�ِ َوِلَعبِْدى 
ْ
إَِذا قَاَل ال

َل فَ
َ
ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ َما َسأ  ﴾٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

َدِ� َ�بِْدى َو�َِذا قَاَل   مَحِ
َ

ُ َ�َعاىل َّ َ�بِْدى.  ﴾٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿ قَاَل ا�َّ ْ�َ� ىلَعَ
َ
 أ

َ
ُ َ�َعاىل قَاَل ا�َّ

َّ َ�بِْدى  -قَاَل َ�ََّدِ� َ�بِْدى  ﴾٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن ﴿ َو�َِذا قَاَل  ًة فَوََّض إِىلَ إَِذا قَاَل  -َوقَاَل َمرَّ
 فَ

َل. فَإَِذا قَاَل  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِعُ� ﴿
َ
 قَاَل َهَذا بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�بِْدى َوِلَعبِْدى َما َسأ

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتِقيَم ﴿ ِ  ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ِصَ�َٰط ٱ�َّ
َ
يَن �

آّلَِ�  َل  ﴾٧ٱلضَّ
َ
 .)1(»قَاَل َهَذا ِلَعبِْدى َوِلَعبِْدى َما َسأ

ام از وسط نصف  ن خود و بندهی: من سوره فاتحه را بفرماید می ی(اهللا تبارك وتعال
 :گوید میکه بنده  ی، وقتخواهد یمام آن قسمت است که در آن از من  ام و سهم بنده کرده

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ بنده  یش کرد، وقتیام مرا ستا : بندهفرماید میاهللا بزرگ  ﴾٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

د و سپاس یام مرا مورد تمج : بندهفرماید میاهللا جل عظمته  ﴾٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿ :گوید می

ام مرا  : بندهفرماید میاهللا بزرگ  ﴾٤يَۡوِم ٱّ�ِيِن  َ�ٰلِِك ﴿ :گوید میبنده  یقرار داد، وقت

ن ی: افرماید میاهللا بزرگ  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِعُ� ﴿ :گوید میکه  یبزرگداشت، و وقت
 د:یبنده بگو یدهم. وقت یام هر چه را بخواهد به او م ام است، و بنده سهم من و بنده

 ).904(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(
                                                            



 37 سپر مؤمن (دعا)

َ�َٰط ﴿ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٦ٱلُۡمۡسَتِقيَم ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
َ
ِيَن � ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آّلَِ�  ام است و هر چه را بخواهد به او  ن سهم بندهی: افرماید میاهللا بزرگ  ﴾٧ٱلضَّ
 دهم).  یم

 ن گفتن در نماز:یدر وقت آم  -11

َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ﴿ إَِذا قَاَل اِإلَمامُ « ه وسلم فرمودند:یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ
آّلِ�َ  َم ِمْن َذنِْبهِ  ،َ�ُقولُوا آِم�َ ﴾ ٱلضَّ ُ َما َ�َقدَّ

َ
َمَالئَِ�ِة ُغِفَر هل

ْ
ُ قَْوَل ال

ُ
إِنَُّه َمْن َواَ�َق قَْوهل

 .)1(»فَ

آّلِ�َ ﴿ امام ی(وقت د همانا آنکه یین بگویگفت: شما آم ﴾َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ
 ).شود میده یآمرزاش  ن گفتن فرشتگان توافق کند، گناهان گذشتهین گفتنش با آمیآم

َْمدُ  در وقت بلند شدن از رکوع و گفتن -12
ْ
مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًـا ُمبَـاَرً�  ،(َر�َّنَا َولََك احل

 .ِ�يِه)

َرِ�ِّ قَاَل َ�ْن ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع  َعةِ  :ُكنَّا يَْوًما نَُص�ِّ َوَراَء انلَّيِبِّ  :الزُّ
ْ
ك َسُه ِمَن الرَّ

ْ
ا َرَ�َع َرأ  ،فَلَمَّ

َدهُ  :قَاَل  ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ  :قَاَل رَُجٌل َوَراَءهُ  ،َسِمَع ا�َّ
ْ
ا  ،مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ  ،َر�َّنَا َولََك احل فَلَمَّ

ُمَتلَكُِّم ؟« :قَاَل  ،َف انرَْصَ 
ْ
نَا :قَاَل » َمِن ال

َ
يُْت بِْضَعًة َوثََالِ�َ� َملاًَك يَبْتَِدُروَ�َها« :قَاَل  ،أ

َ
ُهْم  ،َرأ ُّ�

َ
�

ُل  وَّ
َ
 .)2(»يَْ�تُبَُها أ

اهللا  یامبر اکـرم صـل  یـ پشتسر پ يت است که گفت: روزیروا ی(از رفاعه بن رافع الزرق

ُ  سر شان را از رکوع بلند نمودند فرمودنـد:  یم، وقتیخواند می ه وسلم نمازیعل (َسـِمَع ا�َّ

َدُه) َْمُد، مَحًْدا َكِثـً�ا َطيِّبًـا ُمبَـاَرً� ِ�يـِه)شان گفت: یبدنبال ا یشخص لَِمْن مَحِ
ْ
 (َر�َّنَا َولََك احل

فرمودنـد:   ،آن مرد گفت: من» سخن گفت؟ یچه کس«نماز را تمام نمودند فرمودند:  یوقت
 سد).یاول بنوآن را  شان یکیگرفتند تا  یشیآن پ يدم که بسویو چند فرشته را د یس

 در وقت سجود: -13

 .هیعل متفق )1(
 ).799(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )2(
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�ِِّه وَُهَو َسـاِجٌد، «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یرسول اکرم صل َعبُْد ِمن رَّ
ْ
قَْرُب َما يَُ�وُن ال

َ
أ

اَعءَ  رِثُوا ادلُّ
ْ
�

َ
 .)1(»فَأ

حال سـجود اسـت پـس در آن بسـیار دعـا       جاي بنده به اهللا عزوجل درترین  (نزدیک
 کنید).
 ر:یه وسلم در تشهد اخیاهللا عل یپس از درود فرستادن بر رسول اهللا صل -14

 ِ قَاِعـًدا إِْذ َدَخـَل رَُجـٌل  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن فََضالََة بِْن ُ�بَيٍْد قَاَل بَيْنَا رَُسوُل ا�َّ
َ  فََص�َّ َ�َقاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل  َهـا « -ص� اهللا عليه وسلم-َوارمَْحِْ�. َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ُّ�

َ
ـَت �

ْ
َعِجل

َّ ُ�مَّ اْدُعهُ  ْهلُُه وََصلِّ ىلَعَ
َ
َ بَِما ُهَو أ  إَِذا َصلَّيَْت َ�َقَعْدَت فَامْحَِد ا�َّ

ُمَص�ِّ
ْ
. قَاَل ُ�مَّ َصـ�َّ رَُجـٌل »ال

َ وََص�َّ  ُ انلَّـىِبُّ  -ص� اهللا عليه وسلم- ىلَعَ انلَّىِبِّ آَخُر َ�ْعَد َذلَِك فََحِمَد ا�َّ
َ

صـ� اهللا -َ�َقاَل هل
َْب « -عليه وسلم ُمَص�ِّ اْدُع جتُ

ْ
َها ال ُّ�

َ
�«)2(. 

اهللا  یکه پیامبراکرم صـل یت است که گفت: در حالیاهللا عنه روا ید رضیاز فضاله بن عب

 (اللَُّهـمَّ اْغِفـْر ىِل َوارمَْحْـِ�)وارد مسـجد شـد و گفـت:     يه وسلم نشسته بودنـد مـرد  یعل
 يه وسلم فرمودند: (اي نمازگزار! عجله کردي. هرگاه نماز خوانـد یاهللا عل یآنحضرت صل

و نشستی، اهللا را به آن چه سزاوار است ستایش کن و بر من درود بفرست، سـپس اهللا  را  
 دعا کن).

ه یـ اهللا عل یامبر صلیو بر پگر نماز خواند و اهللا عزوجل را ستایش نمود ید يسپس مرد
 فرمودند: (اي نمازگزار! دعا کن که دعایـت اجابـت   يوسلم درود فرستاد، آنحضرت به و

 شود). می

ى لَـْم يَـِ�ْ  قبل از سالم دادن و گفتن -15  ِ
َّ

ـَمُد اذل َحُد الصَّ
َ
ُ األ لَُك يَا ا�َّ

َ
ْسأ

َ
(اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ُ
َ

ْ َولَْم يَُ�ْن هل
َ

َغُفوُر الرَِّحيُم)َولَْم يُودل
ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر ىِل ُذنُوِ� إِنََّك أ

َ
َحٌد أ

َ
 :ُكُفًوا أ

 ).1111(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(
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 ِ إَِذا ُهَو بِرَُجٍل قَْد قىََضـ َصـَالتَُه وَُهـَو  -ص� اهللا عليه وسلم-َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
َمْسِجَد فَ

ْ
ال

ُ ا لَُك يَا ا�َّ
َ
ْسأ

َ
ُد وَُهَو َ�ُقوُل اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ ُ يَتََشهَّ

َ
ْ َولَـْم يَُ�ـْن هل

َ
ى لَْم يَِ�ْ َولَْم يُودل ِ

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ
أل

َغُفوُر الرَِّحيُم.  قَاَل َ�َقاَل 
ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر ىِل ُذنُوِ� إِنََّك أ

َ
َحٌد أ

َ
ُ «ُكُفًوا أ

َ
ُ قَْد ُغِفَر هل

َ
 .)1(»قَْد ُغِفَر هل

شد که نمـاز   يکه نگاه مرد ه وسلم وارد مسجد شدندیاهللا عل یرسول اکرم صل ي(روز
اهللا   يا خـواهم  مـی : پروردگـارا! مـن از تـو    گوید می ر نشسته ویکرد و در تشهد اخ می ادا
نکه گناهـانم را  یست ایچ کس او را همتا نیرا نزاده و زاده نشده و ه یاز که کسین بی ۀگانی

ــو بخشــند  ییببخشــا ــه ت ــان هســت ةچــرا ک ــاهللا عل ی. آنحضــرت صــلیمهرب ــلم ی ه وس
 ده شد).یده شد، بخشیگمان بخش بی(فرمودند:

لَُك «همچنان قبل از سالم دادن و گفتن:  -16
َ
ْسأ

َ
  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َّ
َ إِال

َ
َْمـُد َال إِهل

ْ
نَّ لَـَك احل

َ
بِأ

رِْض 
َ
َمَواِت َواأل َمنَّاُن بَِديُع السَّ

ْ
نَْت ال

َ
َرامِ  ،أ

ْ
َالِل َواِإلك ِ

ْ
 .»يَا يَحُّ يَا َ�يُّومُ  ،يَا َذا اجل

�ٍَس 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َجالًِسا :قَاَل  ،َ�ْن أ  ،َ�ْعِ� َورَُجٌل قَائٌِم يَُص�ِّ  ،ُكنُْت َمَع رَُسوِل اِهللا َص�َّ ا�َّ

َد َداَع  ا َرَ�َع وََسَجَد َو�ََشهَّ لَُك  :يِف ُداَعئِهِ  :َ�َقاَل  ،فَلَمَّ
َ
ْسأ

َ
نَّ  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
نَْت  بِأ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َْمُد َال إِهل

ْ
لََك احل

رِْض 
َ
َمَواِت َواأل َمنَّاُن بَِديُع السَّ

ْ
َرامِ  ،ال

ْ
َالِل َواِإلك ِ

ْ
لُُك  ،يَا يَحُّ يَـا َ�يُّـومُ  ،يَا َذا اجل

َ
ْسـأ

َ
َ�َقـاَل  ،إِ�ِّ أ

ْصَحابِهِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أل ْعلَمُ  :الُواقَ  ،تَْدُروَن بَِما َداَع « :انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ي  :قَـاَل  ،ا�َّ ِ

َّ
َواذل

َعِظيمِ 
ْ
َجاَب  ،َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لََقْد َداَع بِاْسِمِه ال

َ
ي إَِذا ُديِعَ بِِه أ ِ

َّ
ْ�َطى ،اذل

َ
 .)2(»َو�َِذا ُسئَِل بِِه أ

 یصل اهللا رسول دمیشن: گفت که شده تیروا عنه اهللا یرض مالک ابن انس حضرت از(
 ،کـنم  می سوال تو از من! الها بار يا) نماز يدردعا: (گفتیم که یشخص از وسلم هیعل اهللا
 اریبسـ  ییتـو  تـو،  جـز  حق به  يمعبود ستین. توست آنِ از شیستا و ثناها) ۀهم( نکهیبا

 احتـرام،  و یبزرگـ  صاحب ن،یزم وها  آسمان گر جادیا کننده، ییکوین و مهربان ةندیبخشا

 ).987(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )1(

 ابـن  امـام  سـنن  و) 576(شـماره  ثیحد مسلم امام حیصح و) 169(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )2(
 شـماره  ثیحـد  یینسا امام سنن و) 55(شماره ثیحد يترمذ امام سنن و) 419(شماره ثیحد ماجه

 .یالبان عالمه حیتصح با) 148(
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 اعظـم  باسم را اهللا او: فرمود آنحضرت ،کنم می سوال تو از نده،یپا خود و زنده ذات يا
 دعـا  آن بـه  اگر و شود داده شود سوال آن به اگر که اعظم اسم چنان است نموده سوال او

 ).گردد اجابت شود

نَّ « پس از وضو کـردن و گفـتن:   -17
َ
ُ َوأ

َ
�ـَك هل ُ وَْحـَدُه َال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ْشـَهُد أ

َ
أ

 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل  .»ُ�َمَّ

وُُضـوَء «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یرسول اکرم صل
ْ
 َ�يُْحِسُن ال

ُ
أ َحٍد َ�تَوَضَّ

َ
َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

نَّ ُ�َمَّ 
َ
ُ َوأ

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
 ِمْن وُُضوئِِه أ

ُ
ًدا َ�بْـُدُه ُ�مَّ َ�ُقوُل ِحَ� َ�ْفُرغ

َها َشاءَ  ِّ�
َ
َنَِّة اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

ْ
بَْواُب اجل

َ
ُ أ

َ
 فُِتَحْت هل

َّ
ُ إِال

ُ
 .  )1(»َورَُسوهل
ـ ا کامـل نما یـ رد و آن را برساند یست که وضو بگیچکدام شما نی(ه د: یـ د سـپس بگو ی

 ُ
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ أ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
نکه تمام هشت یمگر ا - َوأ

 تا از هرکدام که بخواهد داخل گردد). گردد میاو باز  يبهشت برو ةدرواز
 :او ابیغ خصوصادر مسلمان برادر يبرا مسلمان يدعا -18

َمْرِء «ت است که فرمودند: یه وسلم روایاهللا عل یم صلیاز رسول کر
ْ
ُمْسِلِم َدْعَوُة ال

ْ
ال

َملَُك ا
ْ
ْ�ٍ قَاَل ال

ِخيِه خِبَ
َ
ٌ لُكََّما َداَع أل ِسِه َملٌَك ُمَو�َّ

ْ
َغيِْب ُمْستََجابٌَة ِعنَْد َرأ

ْ
ِخيِه بَِظْهِر ال

َ
ُ أل ُمَو�َّ

ْ
ل

 .)2(»بِِه آِمَ� َولََك بِِمثْلٍ 
سرش  يمستجاب است. در باال ياب ویبرادرش و در غ يشخص مسلمان برا ي(دعا
موظـف بـه او    ۀر کنـد فرشـت  یـ خ يبـرادرش دعـا   يموظف است که هرگاه برا يفرشته ا

 تو مانند آن باد). ين و برای: آمگوید می

ُ « در هنگام بلند شدن از خواب و گفتن: -19
َ

ُ هل �َك هلَ ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ
َ إِال َال�َ إِهلَ

ٍء  َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ِ وَُسبَْحاَن اهللاِ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
رَبُ  ،قَِديٌر احل

ْ
�

َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 ،َوَال إِهل

 ).5679(شماره الجامع حیصح در یالبان حیتصح با) 169(شماره داود ابو امام تیروا به )1(

 ).7105(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(

                                                            



 41 سپر مؤمن (دعا)

ِ ُ�مَّ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل  ،َوَال َحْوَل   بِا�َّ
َّ
َة إِال  . »َوَال قُوَّ

اِمِت   :َعارَّ ِمَن اللَّيِْل َ�َقـاَل َمْن �َ « :َعِن انلَّيِبِّ ص� اهللا عليه وسلم قَاَل  ،عن ُ�بَاَدُة ْ�ُن الصَّ
ُ  الَ 

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ  ،إِهل َْمـُد ِ�َّ

ْ
ٍء قَـِديٌر احل َْمـُد وَُهـَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ـُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
هل

رَبُ  ،وَُسبَْحاَن اهللاِ 
ْ
�

َ
ُ أ ُ َوا�َّ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ ُ�مَّ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َوَال قُ  ،َوَال َحْوَل  ،َوَال إِهل  بِا�َّ

َّ
َة إِال ْو  ،وَّ

َ
أ

 وََص�َّ قُِبلَْت َصَالتُهُ 
َ
أ إِْن تَوَضَّ

 .  )1(»َداَع اْستُِجيَب فَ
ت است کـه  یه و سلم روایاهللا عل یامبر اکرم صلیاهللا عنه از پ یاز عباده بن صامت رض

�ـَك  الَ (د: یکه در شب از خواب بر خاسته و بگو یفرمودند: (کس ُ وَْحـَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
إِهل

 ُ
َ

ُ  ،هل  ا�َّ
َّ
َ إِال

َ
ِ وَُسـبَْحاَن اِهللا، َوَال إِهل َْمُد ِ�َّ

ْ
ٍء قَِديٌر احل َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ هل  َوا�َّ

 ِ  بِا�َّ
َّ
َة إِال ، َوَال َحْوَل، َوَال قُوَّ رَبُ

ْ
�

َ
ـ بعد از آن از اهللا عزوجل طلـب آمـرزش نما   و )أ ا یـ د، و ی

 ، و اگر وضوء بسازد و نماز بخواند، نمـازش قبـول  گردد می بخواهد، طلبش اجابت يزیچ
 ).شود می

َ  الَ ( ن دعا:یدر هنگام خواندن ا -20
َ

  إِهل
َّ
نَْت  إِال

َ
الِِم�َ  ِمنَ  ُكنُْت  إِ�ِّ  ُسبَْحانََك  أ  : )الظَّ

 ِ َ « -ص� اهللا عليه وسلم-قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ُوِت َال إِهل
ْ
َدْعَوُة ِذى انلُّوِن إِْذ َداَع وَُهَو ىِف َ�ْطِن احل

 
َّ
ٍء َ�ـطُّ إِال إِنَُّه لَْم يَـْدُع بَِهـا رَُجـٌل ُمْسـِلٌم ىِف ىَشْ

الِِمَ�. فَ نَْت ُسبَْحانََك إِ�ِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ
َ
 أ

َّ
 إِال

 ُ ُ اْستََجاَب ا�َّ
َ

 .)2(» هل
ـ ( النـون  ذا يدعـا « انـد:  فرمـوده  وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ ) السـالم  هیـ عل ونسی

َ  الَ ( خواندآن را  نهنگ شکم در کهیهنگام
َ

  إِهل
َّ
نَْت  إِال

َ
ـالِِم�َ  ِمـنَ  ُكنْـُت  إِ�ِّ  ُسبَْحانََك  أ  )الظَّ

که من از سـتمکاران بـودم)    یتو، به راست یست، منزهیجز تو ن -برحق- يبارالها! (معبود
 او اجابـت  ينکه بـرا ین دعا، دعا کند مگر ایبه ا يزیست که در چیچ شخص مسلمان نیه

 ).1154(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )1(

 حیتصـح  بـا   و) 1186( شـماره  ثیحـد  احمد امام مسند و) 3845(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )2(
 .او با یذهب امام موافقت و) 1863( شماره ثیحد مستدرك در حاکم
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 ».شود می

ْـِه َراِجُعـوَن اللَُّهـمَّ « ن دعا خوانده شود:یا یبت وقتیدر هنگام مص -21
َ

ا إِيل
ِ َو�ِنَّ إِنَّا ِ�َّ

ا ْخِلْف ىِل َخْ�ً
َ
ُجْرِ� ىِف ُمِصيبىَِت َوأ

ْ
 . »ِمنَْها أ

مَّ َسلََمَة َزْوَج انلَّىِبِّ 
ُ
ِ  -ص� اهللا عليه وسلم-عن أ ص� اهللا -َ�ُقوُل َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ُجْرِ� «َ�ُقوُل  -عليه وسلم
ْ
ِْه َراِجُعوَن اللَُّهمَّ أ

َ
ا إِيل

ِ َو�ِنَّ َما ِمْن َ�بٍْد تُِصيبُُه ُمِصيبٌَة َ�يَُقوُل إِنَّا ِ�َّ
ا ِمنَْهاىِف  ُ َخْ�ً ْخلََف هلَ

َ
ُ ىِف ُمِصيبَِتِه َوأ َجَرُه ا�َّ

َ
 أ

َّ
ْخِلْف ىِل َخْ�ًا ِمنَْها إِال

َ
. قَالَْت »ُمِصيبىَِت َوأ

 ِ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
ُت َكَما أ

ْ
بُو َسلََمَة قُل

َ
َ أ ا تُُو�ِّ ُ ىِل َخْ�ًا  -ص� اهللا عليه وسلم-فَلَمَّ ْخلََف ا�َّ

َ
فَأ

ِ ِمنُْه   .)1(-ص� اهللا عليه وسلم-رَُسوَل ا�َّ
ت اسـت کـه   یـ ه وسـلم روا یـ اهللا عل یاهللا عنها همسر رسول اهللا صل ی(از ام سلمه رض

ست که بـه  ین يچ بنده ایه«فرمود:  می دم کهیه و سلم شنیاهللا عل یفرمود: از رسول اهللا صل
م و همانا ما یا (همانا ما از آن اهللا -ه راجعونيلإنا �نا هللا وإ -د: یگرفتار شود و بگو یبتیمص
عوض ده. مگر  يم از او بهتریبتم مزد داده و برایم) الها! مرا در مصیاو باز گردندگان يبسو

 :گفـت ». دهـد  مـی  او يبـرا  يبتش مزد داده و عوض بهترینکه اهللا عزوجل او را در مصیا
مرا امر کرده بود گفتم  ه و سلمیاهللا عل یافت چنانکه رسول اهللا صلیچون ابو سلمه وفات 

 ه و سلم را به من داد).یاهللا عل یکوتر از او، رسول اهللا صلین یو اهللا متعال عوض
 دن باران:  یدعا در وقت بار -22

ْو قَاَل  ،ثِنْتَاِن َال تَُردَّانِ « ت است که فرمودنـد: یامبر اکرم روایاز پ
َ
انِ  :أ اَعُء  ،قَلَّ َمـا تُـَردَّ ادلُّ

ثَِ� ِرْزُق  ،ِعنَْد انلَِّداءِ  ِحُم َ�ْعُضُهْم َ�ْعًضا. قَاَل ُموىَس ْ�ُن َ�ْعُقـوَب وََحـدَّ
ْ
ِس ِحَ� يُل

ْ
َأ

ْ
ْو ِعنَْد ابل

َ
أ

ُ َ�نُْه َعِن انلَّـ يِب َحاِزٍم َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد ريَِضَ ا�َّ
َ
َمَدِ�ُّ َ�ْن أ

ْ
يِبِّ ْ�ُن َسِعيِد بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن ال

ُ َعلَ  َمَطِر. َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْسنَاِد َولَْم ُ�َرَِّجاه :يِْه وََسلََّم قَاَل َص�َّ ا�َّ
ْ
َْت ال

َ
 .)2(َوحت

 ).2166(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

ـ الترغ جیتخر در را ثیحد نیا یالبان عالمه و) 2534(شماره ثیحد حاکم مستدرك )2(  در و 1/116:بی
 .است خوانده حسن) 1469(شماره ثیحد حهیصح ثیاحاد سلسله
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: دعا در وقت اذان و در وقت جنـگ،  شوند میا فرمودند: کم رد ی شود می(دو دعا رد ن
ر یـ اهللا عنـه (و ز  یت سعد رضی) و در رواشوند می زیگر درآوید یبا برخ یکه برخیهنگام

 باران).
 مردم به شخص مرده: يدعا -23

 ِ مِّ َسلََمَة قَالَْت َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
ُه  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن أ ىِب َسلََمَة َوقَْد َشقَّ برََصُ

َ
ىلَعَ أ

ْ�َمَضُه ُ�مَّ قَاَل 
َ
َرَصُ «فَأ وَح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه ابلْ ْهِلِه َ�َقاَل »إِنَّ الرُّ

َ
َال تَْدُعوا ىلَعَ «. فََضجَّ نَاٌس ِمْن أ

نُوَن ىلَعَ َما َ�ُقولُونَ  َمَالئَِ�َة يَُؤمِّ
ْ
إِنَّ ال

ْ�ٍ فَ
 خِبَ

َّ
ْ�ُفِسُ�ْم إِال

َ
ىِب َسلََمَة «. ُ�مَّ قَاَل »أ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر أل

َمْهِديَِّ� َواْخلُْفُه ىِف َعِقبِ 
ْ
َعالَِمَ� َواْرَ�ْع َدرََجتَُه ىِف ال

ْ
ُ يَا رَبَّ ال َا َوهلَ

َ
َغابِِر�َن َواْغِفْر نل

ْ
ِه ىِف ال

ُ ِ�يهِ 
َ

ْر هل ُ ىِف َ�رْبِهِ. َونَوِّ
َ

 .)1(»َوافَْسْح هل
ه وسـلم بـر   یـ اهللا عل یت شده که فرمود: رسول اهللا صلیاهللا عنها روا ی(از ام سلمه رض

ده و فرمـود: چـون   یرا پوشـ که چشمانش باز مانده بود پس آن یابو سلمه وارد شد در حال
سـتند.  یبلنـد گر  يبصـدا اش  از خانوادهاي  عده نگرد و می روح قبض شود چشم بدنبالش

 نید آمـ یـ گوئ مـی  را فرشتگان بدانچهید زیر مکنیخ يش جز دعایآنحضرت فرمود: بر خو

اش  مرتبهامرز و ی...... بار الها! ابو سلمه را بسلمه ا� اغفر الىبند و سپس فرمود: یگو می
 يکـن و ا  یتو سرپرستاند  مانده يکه از و یت شدگان بلند نما و بر کسانیان هدایرا در م

ش روشن یگشاده کن و آن را برا يامرز و قبرش را بر ویان! ما را و او را بیپروردگار عالم
 بدار).
 دعاي مظلوم: -24

اهللا عنـه را بـه یمـن فرسـتاد بـه او       یه وسلم وقتی معاذ رضـ یاهللا عل یرسول اکرم صل

إِنَُّه لَيَْس بَيْنََها َوَ�ْ�َ اِهللا ِحَجاٌب «... فرمود: 
َمْظلُوِم فَ

ْ
 .)2(»َواتَِّق َدْعَوَة ال

 ).2169(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 .هیعل متفق )2(
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(از دعاي مظلوم بپرهیز؛ زیـرا کـه بـین دعـاي او و اهللا عزوجـل، حجـاب و پـرده اي        
 نیست).
 مسافر:  يپدر بر فرزند و دعا يدعا -25

ثَالُث َدَعـَواٍت ُمْسـتََجاباٌَت َال َشـكَّ «ه وسلم: یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ ةرمودل فیبه دل

هِ  ِ
َ

َوادِلِ ىلَعَ َودل
ْ
ُمَسافِِر، وََدْعَوُة ال

ْ
َمْظلُوِم، وََدْعَوُة ال

ْ
: َدْعَوُة ال  .)1(»ِ�يِهنَّ

(سه دعا بدون شک مورد قبول است: دعاي مظلوم دعاي مسافر و دعاي پدر بر فرزند 
 خود).
 روزه دار: يپدر به فرزند و دعا يدعا -26

ـَوادِلِ لـودله« :فرمایند می ه وسلمیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ
ْ
: َدْعـَوُة ال  ،ثََالُث َدَعَواٍت َال تَُردُّ

ُمَسافِرِ 
ْ
ائِِم وََدْعَوُة ال  .  )2(»وََدْعَوُة الصَّ

 مسافر). يروزه دار، و دعا يپدر به فرزندش، دعا ي:  دعاشود می(دعاي سه نفر رد ن 
 حاکم عادل: يدعا -27

َعـاِدُل َال تُـَردُّ «ت است که فرمودنـد:  یه وسلم روایاهللا عل یاز رسول اکرم صل
ْ
اِإلَمـاُم ال

 .)3(»َدْعوته
 ).شود می(دعاي حاکم عادل رد ن

 دعا در روز عرفه:  -28

ـُت «ه وسلم فرمودند: یاهللا عل یرسول اکرم صل
ْ
اَعِء ُداَعُء يَْوِم َعَرفََة، وََخْ�ُ َمـا قُل خُ� ادلُّ

َْمـُد، وَُهـ
ْ
ُ احل

َ
ـُك، َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

َّ
َ إِال

َ
 َوانلَِّبيُّوَن ِمْن َ�بِْ�: َال إهل

ْ
نَا

َ
َو ىلَعَ لُكِّ أ

 ).3029(شماره ثیحد یالبان عالمه از الجامع حیصح و) 1538(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )1(

 الجـامع  حیصـح : نگـا . است حسن ثیحد نیا فرمود و) 5343(شماره یالبان عالمه از ریالصغ الجامع )2(
 ).3032(شماره

 .حسن: األرنؤوط شعیب تعلیق) 9723(شماره ثیحد احمد امام مسند )3(

                                                            



 45 سپر مؤمن (دعا)

ٍء قَِديرٌ   .)1(»يَشْ
ترین چیزي که من و پیامبران قبل از من گفتند، (بهترین دعا، دعاي روزعرفه است و به

ٍء قَِديرٌ این است:  َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُك، َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه ال رَشِ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
 ).ال إِهل

 دعاي بیچارگان: -29

مَّن﴿ :فرماید میاهللا جل جالله 
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�ُه َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم  لسُّ

�ِض� ٱُخلََفآَء 
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ ُروَن  �َّ ا تََذكَّ  .]٦٢[النمل:  ﴾٦٢َقلِيٗ� مَّ

را هـا   آن و رنـج و غـم   کنـد  مـی (آن کیست که دعاي بیچارگان تنگدسـت را اجابـت   
دهـد؟ آیـا بـا وجـود اهللا     یزمین قرار منماید و شما مسلمانان را جانشینان روي یبرطرف م

 یکتا، الهی هست؟ (هرگز نیست) لیکن اندکی مردم متذکر و باخبر از این حقیقتند).
 و شـود  مـی حریص ها  عزیز! انسان مومن براین حاالت و لحظات و فرصتي  خواننده

 شمارد؛ چرا که امید اجابت دعا در این مواقـع هسـت و سـود و بهـره     می را غنیمتها  آن
گرفتن از آن نزدیک است. پس از اهللا متعال یاري بخواه و عاجز مشو و بر آن چـه بـه تـو    

 رساند، حریص باش؛ که مؤمن زیرك و هوشیار است.ینفع و فایده م

 ؟گردد میچرا دعا قبول ن

 شتاب و عجله در دعا: -1

 « ت است که فرمودند:یه وسلم روایاهللا عل یامبر اکرم صلیاز پ
َ
َحـِدُ�ْم َمـا �ُْستََجاُب أل

ْو فَلَْم �ُْستََجْب ىِل 
َ
 .)2(»لَْم َ�ْعَجْل َ�يَُقوُل قَْد َدَعوُْت فََال أ

ْو قَِطيَعِة رَِحـٍم َمـا لَـْم « ت امام مسلم:یو در روا
َ
َعبِْد َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم أ

ْ
َال يََزاُل �ُْستََجاُب لِل

ِ َما االِْسِتْعَجاُل قَـاَل »�َْستَْعِجْل  َر «. ِ�يَل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�ُقـوُل قَـْد َدَعـوُْت َوقَـْد َدَعـوُْت فَلَـْم أ

 ).3269(شماره ثیحد الجامع حیصح) 3585(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )1(

 .هیعل متفق )2(
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اَعءَ   .)1(»�َْستَِجيُب ىِل فَيَْستَْحرِسُ ِعنَْد َذلَِك َوَ�َدُع ادلُّ
ه و سـلم فرمودنـد:   یاهللا عل یت است که رسول اهللا صلیاهللا عنه روا یره رضیاز ابو هر

د: بـه پروردگـارم دعـا    یکه شتاب نکند که بگویاز شما تا مادام ییک يبرا شود می ابت(اج
بنـده   يشـه بـرا  یاز امام مسلم آمده کـه: (هم  یتیرفته نشد). و در روایم پذیدعا یکردم ول
د. گفته یکه شتاب و عجله ننمایرحم دعا نکند بشرط ۀتا به گناه و قطع صل شود می اجابت

دم ی: همانا دعا کردم و دعا کردم و ندگوید میست؟ فرمودند: یشتاب چا رسول اهللا! یشد: 
 ).  کند مین اثناء خسته شده و دعا را ترك یم اجابت کند، پس در ایکه برا

ش ین قرار داده، که از آن پیمع یز وقتیهر چ ي! چون اهللا جل جالله برایگرام ةخوانند
ست و چه بسا که اثرات دعـا را  ین نرو شتاب و عجله در دعا درستی. از اشود مین و پس

 برد. می انیاز م

 :یحکمت اله -2

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ ا�َّ
َ
اِمِت أ رِْض ُمْسِلٌم «عن ُ�بَاَدَة ْ�َن الصَّ

َ
َما ىلَعَ األ

ْو رَصََف َ�نْهُ 
َ
ُ إِيَّاَها أ  آتَاُه ا�َّ

َّ
َ بَِدْعَوٍة إِال ْو قَِطيَعِة  يَْدُعو ا�َّ

َ
وِء ِمثْلََها َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم أ ِمَن السُّ

رَثُ «قَاَل: ،، َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن الَقْوِم: إًِذا نُْ�رِثُ »رَِحمٍ 
ْ
�

َ
ُ أ تش ین عبارت را در روای. حاکم ا)2(»ا�َّ

 . )3(»أو يدخر هل من األجر مثلها«افزوده است: 
ه و سـلم  یـ اهللا عل یت است کـه رسـول اهللا صـل   یاهللا عنه روا یاز عباده بن صامت رض

نکـه  ید مگـر ا یبه دربار اهللا عزوجل نما ییست که دعاین ین مسلمانیزم يبر رو«فرمودند: 
که به گنـاه و  ی. مادامگرداند می دور يرا از و يا مثل آن از بدیدهد یم يآن را بو یاهللا تعال

م. فرمودنـد:  کنـی  میاد دعا یز ن پسیاز آن گروه گفت: از يرحم دعا نکند. مرد ۀقطع صل

 ).7112(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 .است حیصح حسن ثیحد نیا:وفرمود)3573(شماره ثیحد يترمذ سنن)2(
 ).1816(شماره ثیحد حاکم مستدرك )3(

                                                            



 47 سپر مؤمن (دعا)

   .ادتر است)یاز در خواست شما ز یاحسان او تعال یعنیشتر (یاهللا ب
 او مثل پاداش او را).    يره کند برایا ذخیتش افزوده: (یحاکم در روا

 رحم: ۀدعا به گناه و قطع صل -3

 ث فوق.یل حدیبه دل

 دن از مال حرام:یدن و پوشیخوردن و نوش -4

، َ�ُمـدُّ «....: فرمایند میه وسلم یاهللا عل یصلامبر اکرم یپ ْشَعَث أْ�ـرَبَ
َ
َفَر، أ الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

بَُسـُه َحـَراٌم، وَُغـِذَي 
ْ
ـُ�ُه َحـَراٌم، َوَمل ، َوَمْطَعُمُه َحـَراٌم، َوَمرْشَ ، يَارَبِّ َماِء، يَارَبِّ  السَّ

َ
يََديِْه إِىل

لَِك؟ ّ� �ُْستََجاُب ذِلَ
َ
ََراِم، فَأ

ْ
 .)1(!»بِاحل

و  کند میه وسلم از مردي یاد کردند که سفر خود را طوالنی یاهللا عل ی(رسول اکرم صل
: گویـد  مـی با مویی پریشان و رویی گردآلود دو دستش را بـه سـوي آسـمان بلنـد کـرده،      

پروردگارا! پروردگارا! در حالی که غذایش حرام، آبش حرام، لباسش حرام و تغذیه شـده  
چگونه اهللا متعال دعاي او را اجابـت کنـد (اهللا عزوجـل دعـاي چنـین      است به حرام پس 
 ).کند میبندگانی را اجابت ن

 ا نه:یرفت یش را خواهد پذیدعا یا اهللا تعالینکه آین در اجابت دعا ایقیعدم  -5

لََة، َوالَ «ه وسـلم فرمودنـد:   یـ اهللا عل یرسول اکرم صل
َ
َمْسـأ

ْ
يَْعـِزِم ال

ْ
َحـُدُ�ْم فَل

َ
 إَِذا َداَع أ

 ُ
َ

إِنَُّه َال ُمْستَْكِرَه هل
ْعِطِ�، فَ

َ
: اللُّهمَّ إِْن ِشئَْت فَأ  .)2(»َ�ُقولَنَّ

از شما دعا کرد، در دعا کردن عزم و اراده کند و نباید بگوید: پروردگـارا!   ی(هرگاه یک
مجبـور کـرده    ياهللا جل جالله را بـه انجـام دادن کـار    یرا کسیاگر خواستی به من بده؛ ز

 ).تواند مین

 ).1015(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 .هیعل متفق )2(
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 از منکر: یترك نمودن امر به معروف و نه -6

ََماِن َعِن انلَّىِبِّ  ُمُرنَّ «قَاَل  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايلْ
ْ
َأ

َ
ى َ�ْفىِس �ِيَِدهِ تل ِ

َّ
َواذل
ْن َ�بَْعَث َعلَيُْ�مْ 

َ
ُ أ ُوِشَ�نَّ ا�َّ ْو يلَ

َ
ُمنَْكِر أ

ْ
َنَْهُونَّ َعِن ال

َ
َمْعُروِف َوتل

ْ
ِعَقابًا ِمنُْه ُ�مَّ تَْدُعونَُه  بِال

بُو ِعيىَس َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  .»فََال �ُْستََجاُب لَُ�مْ 
َ
 . )1(قَاَل أ

ت است کـه فرمودنـد:   یه وسلم روایاهللا عل یامبر اکرم صلیاهللا عنه از پ یفه رضیاز حذ
از  ده امـر نمـوده و  یپسـند  يکه جانم در دست اوسـت همانـا بـه کارهـا     یسوگند به ذات«

از نـزد   یک است کـه اهللا عزوجـل  بـر شـما عـذاب     یا نزدید کنی می ده منعیناپسند يکارها
 ».  شما را اجابت نکند يد و او دعایش بفرستد و سپس او را بخوانیخو

 از هوا و هوس:  يرویش و عشرت بر نفس و پیغلبه نمودن غفلت و ع -7

َ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می اهللا متعال نُفِسِهمۡ  �َّ
َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

 .]١١[الرعد:
نکه آنان احوال خـود را  یدهد مگر ا نمی ریرا تغ یچ گروهی(اهللا عزوجل حال و وضع ه

 )ر دهندیتغ

 دعا در حال غفلت دل و اشتغال ذهن:  -8

َ َال �َْسـتَِجيُب «... :فرمایند می یثیه وسلم در حدیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ

ٍب اَغفٍِل َالهٍ 
ْ
 .  )2(»ُداَعًء ِمْن قَل
 ).کند مین را از قلب غافل و مشغول اجابت یید که اهللا عزوجل دعای(...و بدان

 گناهان: یارتکاب بعض -9

َ فََال �ُْستََجاُب لَُهْم رَُجٌل «: فرمایند میه وسلم یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ ثََالثٌَة يَْدُعوَن ا�َّ

 .است حسن ثیحد نیا: فرمود و) 2323(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )1(
 .یالبان عالمه نیتحس با) 3479(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )2(
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ُ ىلَعَ رَُجٍل َماٍل فَلَْم �ُْشِهْد َعلَ 
َ

ُلُِق فَلَْم ُ�َطلِّْقَها َورَُجٌل اَكَن هل
ْ
ٌة َسيِّئَُة اخل

َ
ْتَُه اْمَرأ

َ
يِْه َورَُجٌل اَكنَْت حت

ُ َعزَّ وََجلَّ  ُ َوقَْد قَاَل ا�َّ
َ

ْمَوالَُ�ْم) آىَت َسِفيًها َماهل
َ
َفَهاَء أ  .)1(»(َوَال تُْؤتُوا السُّ

کـه   ي: مـرد گردد میشان اجابت ن يخوانند لکن دعا می که اهللا عزوجل رااند  (سه کس
را  یقـرض دارد و کسـ   یکه بر شخص ي. و مردکند میبد اخالق دارد و او را طالق ن یزن

ش را داده اسـت. در  یمـال خـو   يو کـم خـرد   یکه به نادان يشاهد نگرفته. و مرد يبر و
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است بـه خـود   ( :فرماید میکه اهللا عزوجل یحال

 د).یل ندهیآنان تحو

 افتد؟ می چرا پیروزي مسلمانان به تاخیر

 از وانـد   گرفتـه  قرار ستم و ظلم مورد ناحق به که یکسان ژهیبو ،یاسالم امت که آن با
 عزوجـل  اهللا مـا  پروردگـار : نـد یگو مـی  که نیا جرم بهاند  شده اخراج خود ۀکاشان و خانه
ـ  گـردد  شـان  بینصـ  يروزیپ تااند  شیاین و دعا به دست روز و شب و. است ـ ا کنیل  نی

 را آن عزوجل اهللا که باشد یحکمت يبرا بسا چه يکند نیا البته. افتد می ریتأخ به يروزیپ
 .  است خواسته

 رشـد  وجـود  با آن ۀیبن که افتد می ریتاخ به خاطر بدان مسلمان امت يروزیپ بسا چه و
 هنوز بلند ۀمرحل به دنیرس جود با و است، دهینگرد دهیرس و پخته هنوز کردن دایپ نمو و

 انباشـته  و انـدوده  هـم یرو و دهیـ نگرد جور و جمع شانیروهاین هنوز و است، نشده کامل
هـاي   اسـتعداد  و روهـا ین تـا  اسـت  دهینگرد مجهز و آماده شانیسلولها ۀهم و است، نشده

ـ پ بـه  یملتـ  همچون وقت نیا در اگر. شود شناختهها  آن در شده رهیذخ  یدسترسـ  يروزی
 تیـ حما و حفاظـت  قـدرت  که سبب بدان دهد، می دست از زودتر هرچه را آن کند دایپ

 ! ندارد را آن یطوالن
ـ ین نیآخـر  مسـلمان  ملت تا افتد می قیتعو به شانیا يروزیپ هم یگاه  در کـه  را یروئ

 ).3070(شماره ثیحد الجامع حیصح و) 21022(شماره ثیحد یهقیب امام از يکبر سنن )1(
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ـ یقهـاي   زیـ چ ۀهمـ  و کنـد،  کـار  نیا بذل دارد، که يا اندخته نیآخر و دارد، توان  و یمت
 .  انگارد ارزش بی و زیناچ و کند فدا ساده و سهل عزوجل اهللا راه در را گرانبها
 تجربـه  را خود يروهاین نیآخر مؤمن ملت تا ردیپذ صورت يکند به يروزیپ بسا چه

 ضـامن  توانـا  اهللا یبانیپشـت  بـدون  و یتنهـائ  بـه  روهاین نیا که شود متوجه و بداند و کند،
 نیآخـر  مسـلمان  ملـت  که یوقت رسد یفرام عزوجل اهللا يسو از يروزیپ. ستین يروزیپ

 و واگـذارد  متعال اهللا به را خود بار و کار آن از بعد و دارد، توان در که کند بذل را يزیچ
 .  دینما توکل او بر

 در کنـد  شتریب متعال اهللا با را خود وندیپ مسلمان ملت تا ردیگ می يکند يروزیپ یگاه
 و بانیپشـت  و بخشـد،  مـی  دارد آنچـه  و کشـد  می درد و کشد می رنج که یاحوال و حال آن
 بـه  جـز  ضـرر  و انیز و بال هنگام در و ند،یب نمی و ابدی نمی خود يبرا اهللا جز یگاه هیتک
ـ نما نمـی  يریگ کناره و شود مین منحرف يریخ و عدل و حق از و ،کند مین رو اهللا  کـه  دی
 .  است دهیبخش بدو را يروزیپها  آن پرتو در اهللا

 هایفداکار و بذل و مبارزات در هنوز مسلمان ملت چون ردیپذ می يکند يروزیپ یگاه
. اسـت  نبـوده  او دعوت يبرا فقط و است نداشته نظر در را اهللا تنها خود يهاینثار جان و

 یقهرمـان  و یمردانگ تا است دهیجنگ ای آورده، بدست که یغنائم يبرا است دهیجنگ بلکه
 را خـود  يریـ دل و شجاعت تا است دهیجنگ ای نموده، دفاع شتنیخو از و اندیبنما را خود

 و. بـس  و باشـد  او راه در و او يبرا تنها جهاد خواهد می یتعال اهللا. دهد نشان دشمنان به
ـ آم مـی  بـدان  که باشد يگریدهاي  شهیاند و احساسات ۀهم از زدوده  اکـرم  غمبـر یپ از. زدی

 يگـر ید. انـد یبنما را خـود  رتیـ غ تـا  جنگـد  مـی  یکی: شد دهیپرس سلم و هیعل اهللا یصل
 خـود  کار و دینما ایر تا جنگد می هم یکس. دهد نشان شجاعت و کند يریدل تا جنگد می

َمـْن قَاتَـَل تِلَُكـوَن «: فرمودند است؟ اهللا راه درها  این از کیکدام. دهد نشان گرانید به را

يَا َ�ُهَو يِف َسِبيِل اهللاِ 
ْ
ُعل

ْ
 .  )1(»لَكَِمُة اِهللا ِ�َ ال

 .هیعل متفق )1(
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 ).  باشد می عزوجل اهللا راه در او ،ردیگ يبرتر و یواالئ اهللا سخن تا بجنگد که یکس(
 آن بـا  مسـلمانان  ملـت  کـه  یدشـمن  در چـون  رد،یگ می يکند يروزیپ یگاه نیهمچن

 آن خواهـد  مـی   اهللا و اسـت،  مانـده  آن يالبـال  در یخوب و ریخ از يزیچ هنوز جنگد می
 ریـ خ از يا ذره و گردد، نابود تنها و تک و شود جدا شر و دیبپاال شر در زین را ریخ اندك

 .  نشود نابود هودهیب و نرود هدر آن وسط در و نماند شر با
 آن بـا  مسلمان ملت که یباطل که علت بدان رد،یپذ می صورت يکند به يروزیپ یگاه

 .  است دهینگرد واضح و روشن مردمان يبرا کامال آن انحراف هنوز رزمد می
 را باطـل  آن گـول  که یکسان شوند رهیچ و کنند غلبه آن بر مسلمانان وقت نیا در اگر
 وانـد   دهیـ نگرد قـانع  هنـوز  چـون  شوند، مددکارش و اری و ندینما کمک را آناند  خورده
ـ با و اسـت  فساد يدارا باطل آن کهاند  نشده روشن ـ م از دی  جـه ینت در. شـود  برداشـته  انی

ـ پ شـان یبرا قـت یحق کـه  بدوانـد  یپـاک  افراد يدرونها وها  دل درهائی  شهیر  دایـ هو و دای
 .  است دهینگرد

 از اسـتقبال  انیشـا  هنـوز  طیمح که خاطر بدان ،گردد می حاصل رید يروزیپ هم یگاه
 و سـازد  مـی  گـر  جلـوه  و میترسـ  راهـا   آن مسـلمان  ملت که ندارد را یعدل و ریخ و حق

 طیمحـ  آشـوب  و یدشمنانگ با گردد روزیپ وقت نیا در مسلمان ملت اگر. دارد می مجسم
 نخواهـد  يقرار و آرام مسلمان ملت يبرا آن با که یآشوب و یدشمنانگ ،شود می يارویرو
 از اسـتقبال  یآمادگ آن رامونیپ مردمان يها درون وها  دل تا ماند می دوام بر مبارزه لذا. بود
 را آن بـر  يمانـدگار  قـدرت  و رفتن حق ةریپذ وتوانائی کنند می دایپ را معزز و مظفر حق

 .داشت خواهند
, اسـت  آگـاه هـا   آن از عزوجـل  اهللا تنهـا  کـه  اسـت  يگرید يزهایچ نیا ۀهم خاطر به

 برابـر  نیچند ها يفداکار و ها ينثار وجان, دیآ می دست به رید و افتد می ریتأخ به يروزیپ
 خواهد دفاع یکسان از عزوجل اهللا و. شود می شتریب و تر فزون ها رنج و دردها و, گردد می
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 .)1(کند می دایپ وتحقق رسد می سر يروزیپ تینها در و اند, آورده مانیا که کرد

 برخی از احادیث ضعیف و جعلی در مورد دعا

 .  ندارد اساس و اصل ثیحد نیا. )ميعظ اهللا عند جا� فان جبا� توسلوا( -1

 :ثیحد نیا مورد در علما سخن
 : اهللا رحمه هیمیت ابن االسالم خیش -أ
ـ پ منزلـت  و مقام شک بدون: است نگاشته) توسل( کتاب در يو  اهللا یصـل  اکـرم  امبری

 کتـاب  در را السـالم  هیـ عل یموسـ  یاوتعـال . اسـت  بزرگ اریبس متعال اهللا نزد وسلم هیعل

 محمـد  ما امبریپ است معلوم چنانکه و )هايوج اهللا عند و�ن( نموده وصف نیچن شیخو
 یموس از تر هیوج شک بدون و است السالم هیعل یموس از تر افضل وسلم هیعل اهللا یصل
 یموضـوع  شـان یا جـاه  بـه  توسل ۀمسأل و است مسأله کی نیا و. باشد می سبحان اهللا نزد

 امـا . دینما مخلوق ةاجاز بدون را گرید یمخلوق شفاعت تواند می مخلوق رایز است گرید
 .)2(تواند مین کرده را یکس شفاعت متعال اهللا ةاجاز و اذن بدون یکس چیه

 :اهللا رحمه یالبان عالمه -ب
 آن مـورد  در اول جلـد ) 22(شماره موضوعه و فهیضع ثیاحاد ۀسلسل در یالبان عالمه

 .ندارد اصل ثیحد نیا: است فرموده

 .یجعل ثیحد )االرض و السماوات نور و نيادل عماد و املومن سالح ادلاعء( -2
 :ثیحد نیا مورد در علما سخن

ـ ا: فرموده آن مورد در 10/147 المجمع کتاب در یثمیه -أ  ابـو  تیـ روا از ثیحـد  نی
 .است متروك که دارد وجود دیزی یاب بن الحسن بن محمد آن سند در و است یعلی

 .حج ةسور 38 تیآ ریتفس از برگرفته نآالقر ظالل یف )1(
 .150-132 ص لهیالوس و التوسل یف لهیجل قاعده: نگا )2(
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ـ ا مـورد  در) 179( شـماره  موضـوعه  و فهیضع ثیاحاد ۀسلسل در یالبان عالمه -ب  نی
 :است فرموده نیچن ثیحد

 عنـه  اهللا یرضـ  طالب یاب بن یعل او جد و نیالحس بن یعل نیب آن سند در نکهیا اول
 .است نگاشته زانیالم در یذهب چنانکه دارد وجود انقطاع

 محمـد  مراد، بلکه ست،ین معروف صدوق یهمدان الحسن بن محمد از مراد نکهیا دوم
 .است فرموده اهللا رحمه حاکم چنانکه است کذاب یهمدان دیزی یاب بن الحسن بن

 مسـحي حىت طهما� لم ادلاعء ىف هيدي رفع اذا وسلم هيعل اهللا ص� اهللا رسول اكن( -3

 .است فیضع ثیحد نیا )وجهه بهما
 :ثیحد نیا مورد در علما سخن

 فیضـع  ثیحد نیا سند: فرموده 355 صفحه االذکار کتاب در اهللا رحمه ينوو امام -أ
 .است

 نمـودن  مسـح  مورد در: فرموده 2/696حیالمصاب مشکاه در اهللا رحمه یالبان عالمه -ب
ـ الغل ارواء کتـاب  در کهیطور ندارد وجود یحیصح ثیحد دعا از بعد صورت  شـماره  لی

 ام. نموده قیتحق آن مورد در 427 -426

 .)العباده مخ ادلاعء( -4
 در که دارد وجود عهیله ابن آن سند در: است فرموده مشکاه در اهللا رحمه یالبان عالمه

 .بود فیضع و کٌند ثیاحاد حفظ

 .ندارد اصل ثیحد نیا )حباىل علمه سواىل من حسىب( -5
 :ثیحد نیا مورد در علما سخن

 .است نموده اشاره ثیحد نیا بودن فیضع به اءیاالنب ةسور ریتفس در يبغو -أ

 سخن )املوضوعه عهيالشن االخبار عن املرفوعه عه�الرش ه�ت�( کتاب در عراق ابن -ب
 .است نموده نقل را ثیحد نیا بودن یجعل بر یمبن هیمیت ابن االسالم خیش

) 21( ةشـمار  بـا  موضوعه و فهیضع ثیاحاد ۀسلسل در را ثیحد نیا یالبان عالمه -ج
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 .است نموده درج

 مسلمان از آن منع شده استدعاهایی که 

 ایدن در ياخرو مجازات خواستن -1

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ٍَس أ

َ
ُمْسِلِمَ� قَْد َخَفَت فََصاَر  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن أ

ْ
اَعَد رَُجًال ِمَن ال

 ِ ُ رَُسوُل ا�َّ َفْرِخ َ�َقاَل هلَ
ْ
ُ َهْل ُكنَْت تَْدُعو « -ص� اهللا عليه وسلم-ِمثَْل ال

ُ
هل

َ
ْو �َْسأ

َ
ٍء أ �ىَِشْ

ْ�يَا. َ�َقاَل »إِيَّاهُ  ُه ىِل ىِف ادلُّ
ْ
ل قُوُل اللَُّهمَّ َما ُكنَْت ُمَعاقىِِب بِِه ىِف اآلِخَرِة َ�َعجِّ

َ
. قَاَل َ�َعْم ُكنُْت أ

 ِ ِ َال تُِطيُقُه « -ص� اهللا عليه وسلم-رَُسوُل ا�َّ ْو َال �َْستَِطيُعُه  -ُسبَْحاَن ا�َّ
َ
فَ  -أ

َ
َت أ

ْ
َال قُل

ْ�يَا َحَسنًَة َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  ُ فََشَفاهُ »اللَُّهمَّ آتِنَا ىِف ادلُّ
َ

َ هل  .)1(. قَاَل فََداَع ا�َّ
 بـه  وسـلم  هیـ عل اهللا یصـل  اکـرم  رسول يروز که است تیروا عنه اهللا یرض انس از(

 آنحضرت. بود گشته پرنده ۀچوچ مانند یناتوان و مرض شدت از که رفتند يماریب ارتیز
) ؟یخواست می يزیچ اهللا از ای يکرد می دعا يزیچ ایآ: (فرمودند يبو وسلم هیعل اهللا یصل

 آنحضـرت . فرما بینص میبرا ایدن در اکنون را میاخرو مجازات! بارالها: گفتمیم. بله: گفت
آن را  تـوان :فرمودنـد  ایـ  -ينـدار آن را  طاقـت  اهللا، سبحان: فرمودند وسلم هیعل اهللا یصل

 را ما و بده یخوب آخرت در و بده یخوب ایدن در ما يبرا! پروردگارا: (ینگفت چرا -يندار
 اهللا از وسلم هیعل اهللا یصل امبریپ: فرمود عنه اهللا یرض انس). بخش ییرها دوزخ عذاب از

 .دیبخش شفا را او اهللا و خواست صحت يدعا شیبرا جالله جل

 :مرگ يآرزو -2

تََوى َسبَْع َكيَّاٍت ىِف َ�ْطِنِه َ�َقاَل لَْوَما 
ْ
نَا ىلَعَ َخبَّاٍب َوقَِد اك

ْ
ىِب َحاِزٍم قَاَل َدَخل

َ
َ�ْن قَيِْس بِْن أ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َعوُْت بِهِ  -ص� اهللا عليه وسلم-أ َ َموِْت دلَ

ْ
ْن نَْدُعَو بِال

َ
 .)2(َ�َهانَا أ

 ).7011(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).6993(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(
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 یرضـ  خباب بر یحال در: فرمود که است تیروا عنه اهللا یرض حازم یاب بن سیق از(
 اهللا رسـول  اگر: فرمود و بود نموده داغ را شیخو شکم يجا هفت که میشد وارد عنه اهللا
 طلـب  را خـود  مـرگ  مـن  کـرد،  نمـی  منـع  مرگ کردن آرزو از را ما وسلم هیعل اهللا یصل
 ).کردم می

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ُ َ�نْهُ  ،َ�ْن أ َحُدُ�ُم « :قَاَل انلَّيِبُّ ص� اهللا عليه وسلم ،ريَِضَ ا�َّ

َ
َال َ�تََمنََّ�َّ أ

ا َيَاُة َخْ�ً
ْ
ْحِيِ� َما اَكنَِت احل

َ
يَُقِل اللَُّهمَّ أ

ْ
إِْن اَكَن َال بُدَّ فَاِعًال فَل

َصابَُه فَ
َ
َموَْت ِمْن رُضٍّ أ

ْ
يِل  ال

َوفَ 
ْ
ِ� إَِذا اَكنَْت ال

 .)1(»اُة َخْ�ًا يِل َوتََوفَّ
: فرمودنـد  وسـلم  هیـ عل اهللا یصـل  اکـرم  امبریپ که است تیروا عنه اهللا یرض انس از و

ـ بگو تنهـا  اسـت  ناچار اگر کند، طلب را خود مرگ ییماریب سبب به دینبا یکس چیه( : دی
 بهتـر  میبـرا  مرگ که یوقت و نگهدار، زنده مرا است بهتر میبرا یزندگ یوقت تا! پروردگارا

 ).رانیبم مرا باشد

 :نیمع ییچارپا ای نیمع یانسان کردن لعنت -3

ـاِن َوَال « :فرمودنـد  وسـلم  هیـ عل اهللا یصل اکرم امبریپ ـاِن َوَال اللَّعَّ عَّ ُمـْؤِمُن بِالطَّ
ْ
لَـيَْس ال

َِذىءِ  َفاِحِش َوَال ابلْ
ْ
 .  )2(»ال

 ).ستین دشنامگو و بدگفتار و لعنتگر و زننده طعنه مومن(

َعبَْد إَِذا لََعَن َشيْئًا َصِعَدِت « :فرمودند وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ همچنان
ْ
إِنَّ ال

َماِء ُدوَ�َها بَْواُب السَّ
َ
َماِء َ�تُْغلَُق أ  السَّ

َ
بَْواُ�َها ُدوَ�َها ،اللَّْعنَُة إِىل

َ
رِْض َ�ُتْغلَُق أ

َ
 األ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ َ�ْهِبُط ِإىل

ُخُذ يَِمينًا وَِشَماالً 
ْ
ي لُِعنَ  ،تَأ ِ

َّ
 اذل

َ
ْد َمَسااًغ رََجَعْت إِىل ِ

َ
إَِذا لَْم جت

  ،فَ
َّ
ْهًال َو�ِال

َ
لَِك أ إِْن اَكَن ذِلَ

فَ
 قَائِِلَها

َ
 .»رََجَعْت إِىل

 آسـمان هاي  دروازه و رود می باال آسمان يبسو لعنت ,کند لعنت را يزیچ بنده هرگاه(

 .هیعل متفق )1(
 .است بیغر حسن ثیحد نیا:وفرمود)2105(شماره ثیحد يترمذ سنن )2(
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 بسـته  آن يرو بـه  نیزمهاي  دروازه و دیآیم فرود نیزم به سپس. شود می بسته آن يرو به
 گردد می باز شده لعنت کهیکس به افتین یراه اگر و رود می چپ و راست به باز, شود می

 ).گردد می بازاش  ندهیگو به ورنه ,خوب بود آن اهل يو واگر

 :حق بدون مسلمان دادن دشنام -4 

ُ ُ�ْفرٌ ِسبَاُب « :فرمایند می وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ
ُ

ُمْسِلِم فُُسوٌق و قِتَاهل
ْ
 .  )1(»ال

 ).است کفر يو با جنگ و فسق مسلمان دادن دشنام(

ُفُسـوقِ « :فرمودند گرید یموضع در و
ْ
  ،َال يَْرِ� رَُجٌل رَُجـًال بِال

َّ
ُ�ْفِر إِال

ْ
َوَال يَْرِميـِه بِـال

ْت َعلَيِْه إِْن لَْم يَُ�ْن َصاِحبُُه َكَذلَِك   .  )2(»اْرتَدَّ
 او بـر  کفـر  و فسق نکهیا مگر کند مین متهم کفر ای فسق به را يگرید مرد يمرد چیه(
 ).نباشد درست آن بهها  نسبت نیا که هرآنگاه گردد، یبازم

 :یشرع یمصلحت و حق بدون مردگان دادن دشنام -5

ْمَواَت فَإِ�َُّهْم «: فرمایند می وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ
َ
 َمـا َال �َُسبُّوا األ

َ
فَْضـْوا إِىل

َ
قَْد أ

ُموا  .)3(»قَدَّ
 ).دندیرس فرستادند شیپ آنچه به آنان رایز دینده دشنام را مردگان(

 :تب دادن دشنام -6

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ أ مِّ  -ص� اهللا عليه وسلم-عن َجابُِر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ

ُ
ْو أ

َ
ائِِب أ مِّ السَّ

ُ
َدَخَل ىلَعَ أ

ُمَسيَِّب َ�َقاَل 
ْ
ُمَسيَِّب تَُزفِْزِ��َ «ال

ْ
مَّ ال

ُ
ْو يَا أ

َ
ائِِب أ مَّ السَّ

ُ
ُ ». َما لَِك يَا أ ُ�َّ َال بَارََك ا�َّ

ْ
قَالَِت احل

 .هیعل متفق )1(
 ).6045(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )2(

 ).1393(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )3(
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َِديدِ «َ�َقاَل  ِ�يَها.
ْ
ِكُ� َخبََث احل

ْ
ُ�َّ فَإِ�ََّها تُْذِهُب َخَطايَا بَِ� آَدَم َكَما يُْذِهُب ال

ْ
 . )1(»َال �َُسىبِّ احل

 بر وسلم هیعل اهللا یصل اکرم رسول که است تیروا عنه اهللا یرض اهللا عبد بن جابر از(
 شـده؟  چـه تو را  )بیمس ام( ای سائب ام يا: فرمودند و شده وارد) بیمس ام( ای سائب ام

 وسـلم  هیـ عل اهللا یصـل  آنحضـرت . ندهـد  بـرکتش  اهللا کـه  دارم تب: گفت ؟يلرز می چرا
 ةکـور  که همانطور برد می نیب از را آدم فرزندان گناهان تب که مده دشنام را تب: فرمودند

 ).برد می نیب از را آهن زنگ و چرك آهنگر

 :باد دادن دشنام -7

ىِت « :فرمودند وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ
ْ
ىِت بِالرَّمْحَِة َوتَأ

ْ
ِ تَأ �ُح ِمْن َرْوِح ا�َّ الرِّ

ِ ِمْن رَشَِّها َ َخْ�ََها َواْستَِعيُذوا بِا�َّ ْ�تُُموَها فََال �َُسبُّوَها وََسلُوا ا�َّ
َ
إَِذا َرأ

َعَذاِب فَ
ْ
 .)2(»بِال

 پـس  آورد مـی  خـود  با را عذاب و رحمت که است بندگانش بر یتعال اهللا رحمت باد(
ـ بطلب را آن ریـ خ جاللـه  جل اهللا از و دینده دشنامش دیدید را آن هرگاه  جـل  اهللا بـه  و دی
 ).دییجو پناه آن يبد از جالله

 :خروس دادن دشنام -8

َالةِ « اند: فرموده وسلم هیعل اهللا یصل اکرم رسول إِنَُّه يُوقُِظ لِلصَّ
يَك فَ  .)3(»َال �َُسبُّوا ادلِّ

 ).کند می داریب نماز يبرا را شما او رایز دینده دشنام را خروس(

 )دیبار باران ما بر فالن ةستار ای فالن وقت ۀبواسط: (عبارات نیچن گفتن -9

ـبِْح  َا رَُسوُل اِهللا ص� اهللا عليه وسلم َصَالَة الصُّ
َ

نَُّه قَاَل َص�َّ نل
َ
َُهِ�ِّ �

ْ
َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

 ).6735(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 عالمـه  حیتصـ  بـا ) 5099(شماره ثیحد داود ابو امام سنن و) 7619(شماره ثیحد احمد امام مسند )2(
 .یالبان

 .یالبان عالمه حیتصح با) 5103(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )3(
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ْ�بََل ىلَعَ انلَّاِس 
َ
ا انرَْصََف أ  إِثِْر َسَماٍء اَكنَْت ِمَن اللَّيْلَِة فَلَمَّ

َُديِْبيَِة ىلَعَ
ْ
َهـْل تَـْدُروَن « :َ�َقاَل  ،بِاحل

ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمنٌ 
َ
ْعلَُم قَاَل أ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ا َمـنْ  يب َماَذا قَاَل َر�ُُّ�ْم قَالُوا ا�َّ مَّ

َ
قَـاَل  َوَ�فٌِر فَأ

َكْوَكِب  يب ُمِطْرنَا بَِفْضِل اِهللا َورمَْحَِتِه فََذلَِك ُمْؤِمنٌ 
ْ
ا َمـْن قَـاَل بِنَـوِْء َكـَذا َوَ�ـَذا  ،َوَ�فٌِر بِال مَّ

َ
َوأ

َكْوَكِب  يب فََذلَِك اَكفِرٌ 
ْ
 . )1(»َوُمْؤِمٌن بِال

 هیـ عل اهللا یصـل  اهللا رسول: فرمود که است تیروا عنه اهللا یرض یجهن خالد بن دیز از
ـ بار شـب  طرف از که یباران عقب در هیببیحد در را صبح نماز سلم و  مـا  يبـرا  بـود  دهی

ـ آ: (فرمودند آورده يرو مردم به کردند تمام را نماز چون سپس خواندند ـ دان مـی  ای  کـه  دی
 بنـدگانم  از نمود صبح: فرمودند. داناتراند رسولش و اهللا: گفتند فرمود؟ چه شما پروردگار

 نـازل  بـاران  مـا  بر اهللا رحمت و فضل به: گفت که یکس اما و من، به کافر و من به مؤمن
 ةسـتار  بواسطهء گفت که یکس اما و. است کافر ستاره به و بوده مؤمن من  به کس آن شد

 همـه  در مؤثر رایز). «دارد مانیا ستاره به و بوده کافر من به او پس دیبار باران ما بر فالن
 .»بس و است عزوجل اهللا اءیاش

 )بخواهد یفالن و اهللا آنچه: (گفتن -10

ُ وََشـاَء فُـَالٌن «قَاَل  -ص� اهللا عليه وسلم-َ�ْن ُحَذْ�َفَة َعِن انلَّىِبِّ  َال َ�ُقولُوا َمـا َشـاَء ا�َّ
ُ ُ�مَّ َشاَء فَُالنٌ   .  )2(»َولَِ�ْن قُولُوا َما َشاَء ا�َّ

 وسـلم  هیـ عل اهللا یصـل  اکـرم  امبریپ که است تیروا عنه اهللا یرض مانی بن فهیحذ از(
 بخواهدو جالله جل اهللا که آنچه :دیبگوئ بلکه بخواهد، یفالن و اهللا آنچه دیمگوئ: فرمودند

 ).بخواهد یفالن سپس
ـ  و میقد متعال اهللا ةاراد و تیمش کهیحال در کند می را مشارکت يتقاضا واو رایز  یازل
ـ  بـاز  و بخواهـد  عزوجل اهللا آنچه: شود گفته دیبا. است حادث بنده تیمش و است  یفالن

 .هیعل متفق )1(
 .یالبان عالمه حیتصح با). 4982(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )2(
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 .دینما اراده

 :خود اموال و اوالد بر دعا -11

ْ�ُفِسُ�ْم َوَال «: فرمودند که است تیروا وسلم هیعل اهللا یصل امبریپ از
َ
َال تَْدُعوا ىلَعَ أ

ْمَواِلُ�ْم َال تَُوافُِقوا ِمَن 
َ
ْوالَِدُ�ْم َوَال تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
ُل ِ�يَها َ�َطاٌء تَْدُعوا ىلَعَ أ

َ
ِ َساَعًة �ُْسأ ا�َّ

 . )1(»فَيَْستَِجيُب لَُ�مْ 
که  ید تا موافق نشود به ساعتیبد نکن يخود و بر اوالد و اموال خود دعاهاي  (بر نفس

 شما اجابت کند). يسوال شود برا ییدر آن ساعت چون از عطا یاهللا تعال

 :رحم ۀصل قطع و گناه به دعا -12

ْو قَِطيَعِة رَِحٍم َما لَْم �َْستَْعِجْل َال يََزاُل «
َ
َعبِْد َما لَْم يَْدُع بِإِثٍْم أ

ْ
 .)2(»�ُْستََجاُب لِل

که یرحـم دعـا نکنـد بشـرط     ۀتا به گناه و قطع صل شود می بنده اجابت يشه برای(هم 
 د).یشتاب و عجله ننما

 ها دانستنی

َ َ�ْغَضْب َعلَيْهِ َمْن « اند: ه وسلم فرمودهیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ -1 ِل ا�َّ
َ
 .)3(»لَْم �َْسأ

 ).شود می نیخشمگ يو بر یاوتعال نکند درخواست عزوجل اهللا از کهیکس(

ِعبَاَدِة هَو ادّلاعء« اند: ه وسلم فرمودهیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ -2
ْ
فَْضَل ال

َ
   .)4(»أ

 ).است دعا همان عبادت نیبهتر(

 ).7705(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).7112(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(

 .یالبان عالمه نیتحس با) 3700(شماره ثیحد يترمذ امام سنن )3(
 ).1122(شماره ثیحد یالبان عالمه الجامع حیصح و) 1805(شماره ثیحد حاکم مستدرك )4(
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اَعِء، « اند: وسلم فرمودهه یاهللا عل یامبر  اکرم صلیپ -3 ْعَجَز انلَّاِس َمـْن َعَجـَز يِف ادلُّ
َ
إِنَّ أ

المِ  َل بِالسَّ خْبََل انلَّاِس َمْن خَبِ
َ
 .)1(»َو�ِنَّ أ
 یکسـ  مـردم  نیتـر  لیبخ و ،کند می یکوتاه دعا در که است یکس مردم نیتر سست(
 ).ورزد می بخل دادن سالم به که است

َرَم ىلَعَ اِهللا ُسـبَْحانَُه ِمـَن « اند: وسلم فرموده هیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ -4
ْ
�

َ
ٌء أ لَيَْس يَشْ

اَعءِ   .  )2(»ادلُّ
 ).ستین متعال اهللا بر دعا از تر یگرام زیچ چیه(
 و باش، داشته مواظبت فرضهاي  نماز بر پس گردد اجابت تیدعا یخواه می اگر -5
اند  نموده تیروا متعال اهللا از وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ رایز. بخوان اریبس نفل نماز

َحبَّ « :است فرموده که
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َْرِب َوَما َ�َقرََّب إِيلَ

ْ
َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل

َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ  ا اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�َتَقرَُّب إيِلَ َّ ِممَّ ْحبَبْتُُه ُكنُْت  إيِلَ
َ
إَِذا أ

ِحبَُّه فَ
ُ
أ

ي ُ�برِْصُ بِِه َوَ�َدُه الَّيِت َ�بُْطُش بَِها َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بِ  ِ
َّ

ُه اذل ي �َْسَمُع بِِه َوَ�رَصَ ِ
َّ

َها َو�ِْن َسْمَعُه اذل
ِ�يَذنَّهُ 

ُ
ْعِطيَنَُّه َولنَِئِ اْستََعاَذِ� أل

ُ
لَِ� أل

َ
 . )3(»َسأ

 ۀلیوسـ  نیبهتـر . کـنم  مـی  جنـگ  اعالن او با کند یدشمن دوستانم از یکی با که یکس(
 ۀلیبوسـ  شـه یهم ام بنـده  ام. کـرده  فـرض  يبرو که است یعبادات يادا من به ام بنده تقرب
 من داشتم دوست را يو چون. دارم می دوست را او نکهیا تا ،دیجو می تقرب من به نوافل
 چنگ بدان که یدست و ند،یب می بدان کهاش  ینائیب و شنود، می بدان که شوم اش می یشنوائ

 ذوالجـالل  اهللا منقـاد  يو جـوارح  و اعضـا  تمـام  نکهیا مراد( رود می بدان کهییپا و ،زد می
 پنـاه  يو بـه  ،دیـ جو پنـاه  من از اگر و دهم می يو به بطلبد يزیچ من از اگر و) شوند می

 ).1055(ثیحد الجامع حیصح و) 8392(ثیحد مانیاال شعب )1(

 الجامع حیصح و) 3370(شماره ثیحد يترمذ امام سنن و) 3829(شماره ثیحد ماجه ابن امام سنن )2(
 ).5268(شماره ثیحد یالبان عالمه

 ).6502(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )3(
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 ).دهم می
 تیقبول احوال یبرخ در لکن است، بنده صالح و انتید ،تقوا دعا اجابت در اصل -6

فََرَءيَۡت ﴿ :فرماید می متعال اهللا. باشد بنده استدراج دیشا و باشد می آن خالف دعا
َ
ِيٱ أ َّ� 

ا َ�َفَر � وَ�َ�َّ َماٗ� َوَوَ�ً
ُ
لََع   ٧٧َ�ٰتَِنا َوقَاَل َ� طَّ

َ
ِم  ۡلَغۡيَب ٱأ

َ
َذَ ٱأ ۚ  ٧٨َ�ۡهٗدا  لرَّ�ٱِعنَد  �َّ َّ�َ 

ا  ۡلَعَذابِ ٱِمَن  ۥَسَنۡكُتُب َما َ�ُقوُل َوَ�ُمدُّ َ�ُ  تِيَنا فَۡرٗدا  ۥَونَرِثُهُ  ٧٩َمّدٗ
ۡ
[مريم:  ﴾٨٠َما َ�ُقوُل َوَ�أ

 بدون: گوید می و کرده انکار را ما اتیآ که یکس آن از یستین شگفت در ایآ( .]٨٠-٧٧
 شده آگاه بیغ از او ایآ. شد خواهد داده من به يادیز فرزندان و فراوان ییدارا شک

 او که ستین نیچن است؟ گرفته یمانیپ و عهد مهربان پروردگار شگاهیپ از ای و است؟
 میخواه یاپیپ و مستمر او بر را عذاب و م،یسینو می گوید می که را آنچه ما. گوید می

 خواهد ما شیپ تنها و تک و زند می دم آن از که را آنچه میبر می ارث به او از و. داشت
 ).آمد

قَاَل َرّبِ ﴿ :فرماید می او حق در متعال اهللا. شد رفتهیپذ زین طانیش يدعا قبال چنانکه
نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن 

َ
 ﴾٣٨ لَۡمۡعلُومِ ٱ لَۡوۡقتِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم   ٣٧ لُۡمنَظرِ�نَ ٱفَإِنََّك ِمَن  قَاَل  ٣٦فَأ

 .]٣٨-٣٦[احلجر: 
 آن در کـه  ده مهلـت  يروز تـا  مـرا  اسـت  نیچن که اکنون! پروردگارا) طانیش( :گفت(
 -دنیرسـ  فـرا  – زمان که يروز تا. یافتگانی مهلت از تو نکیا هم: فرمود. گردند می زنده

 )است معلوم آن
 بعض عزوجل اهللا رایز. ستین احوال همه در بنده فساد بر لیدل دعا اجابت عدم -7
 :است آمده فیشر ثیحد در. رفتینپذ زین را وسلم هیعل اهللا یصل اکرم رسولهاي  دعا

َنةِ « ىِت بِالسَّ مَّ
ُ
ْن َال ُ�ْهِلَك أ

َ
ُت َر�ِّ أ

ْ
ل
َ
ْ�َطاِ� ثِنْتَْ�ِ َوَمنََعِ� َواِحَدًة َسأ

َ
ُت َر�ِّ ثََالثًا فَأ

ْ
ل
َ
 َسأ

 ُ
ْ

تل
َ
ْ�َطاِ�يَها وََسأ

َ
َغَرِق فَأ

ْ
ىِت بِال مَّ

ُ
ْن َال ُ�ْهِلَك أ

َ
ُُه أ تلْ

َ
ْ�َطاِ�يَها وََسأ

َ
َسُهْم بَيْنَُهْم فَأ

ْ
ْن َال َ�َْعَل بَأ

َ
ُه أ
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 . )1(»َ�َمنََعِنيَها
 از. نـداد  را یکـ ی و داد مـن  بـه  راهـا   آن يدوتـا  نمودم، طلب پروردگارم از زیچ سه(

آن را  و نکنـد  هـالك  شـت یمع یتنگ و یقحط و یخشکسال با را امتم خواستم پروردگارم
 از و. داد بمـن  زینآن را  و نکند هالك شدن غرق با را امتم خواستم یاوتعال از و. داد بمن

ـ  ندهـد،  قرار شان انیم در را عداوت و یدشمن خواستم یاوتعال ـ ا کنیل  قبـول  میدعـا  نی
 ).نشد
 پناه متعال اهللا به شود مین قبول که ییدعا از وسلم هیعل اهللا یصل اکرم امبریپ -8

َعْجزِ « اند: جسته
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
َقرْبِ  اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
َهَرِم وََعَذاِب ال

ْ
ُْخِل َوال نُْبِ َوابلْ

ْ
َكَسِل َواجل

ْ
َوال

 
َ
نَْت َويِلَُّها َوَمْوالََها اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
َها أ نَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ

َ
َها أ ُعوُذ بَِك اللَُّهمَّ آِت َ�ْفىِس َ�ْقَواَها َوَز�ِّ

ٍب َال َ�َْشعُ 
ْ
ٍم َال َ�نَْفُع َوِمْن قَل

ْ
 . )2(»َوِمْن َ�ْفٍس َال �َْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال �ُْسَتَجاُب لََها ِمْن ِعل

ـ پ و بخـل  و یتنبلـ  و ینـاتوان  از من! بارالها( . میجـو  مـی  پنـاه  بتـو  قبـر  عـذاب  و يری
 پـاکش  که یهست یکس نیبهتر تو که کن پاکش و کن عطا ینفس يتقوا من به! پروردگارا

 و رسـاند  نمـی  نفـع  که یعلم از من! پروردگارا. یباش می شیموال و متصرف تو اي. نموده
 پنـاه  بتـو  شود مین قبول که ییدعا و شود مین ریس که ینفس و ترسد نمی -تو از - که یدل

 ).میجو می
 اگر و شده وارد مطهر سنت و دیمج قران در که بخواند را ییدعاها بنده است بهتر -9

 .نباشد شرع ةریدا از خارج دیبا پس نمود دعا آندو ریغ به
 يدعـا  ماننـد  گـر یدهـاي   دعا در اما م،کنی می بلند را دست دو عام يدعا وقت در -10
ـ ب خـروج  و دخول يدعا ای و منزل از دخول و خروج  بلنـد  را دسـت  رهیـ غ و الخـال  تی

 .مکنی مین
 .کند شکر را جالله جل اهللا دیبا شد قبول بنده يدعا هرگاه -11

 ).7442(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).7081( شماره ثیدح مسلم امام صحیح )2(
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ْن تَْرَ�َع يََديَْك َحْذَو « اند: وسلم فرمودهه یاهللا عل یامبر اکرم صلیپ -12
َ
لَُة أ

َ
َمْسأ

ْ
ال

ْوَُهَما ،َمنِْكبَيَْك 
َ

ْو �
َ
ْصبٍُع َواِحَدةٍ  ،أ

ُ
ْن �ُِشَ� بِأ

َ
يًعا ،َواالِْسِتْغَفاُر أ ْن َ�ُمدَّ يََديَْك مَجِ

َ
 . )1(»َواِالبِْتَهاُل أ

ـ  بلند آن نحو ای ات شانه دو با برابر را دستت دو که آنست درخواست و سوال(  و ،یکن
 کـه  آنست خواستن حاجت و يزار و ،یینما اشاره شهادتت انگشت با که آنست استغفار

 ).یینما دراز باال را دستت دو هر

اَعُء، َوال يَِز�ُد يِف « اند: ه وسلم فرمودهیاهللا عل یامبر اکرم صلیپ -13 َقَضاَء إِال ادلُّ
ْ
ال يَُردُّ ال

رِبُّ 
ْ
ُعُمِر إِال ال

ْ
   .)2(»ال

 و بخشـش  و نیکـی  جـز  چیـز  هیچ و. دعا مگر گرداند میبازن را قدر و قضا چیز هیچ«
 ».افزاید نمی عمر بر طاعت،

 و سنتهاي بر گزیده از قرآن  دعا

 بر گزیده از قرآن کریمهاي  دعا

ِ ٱ �﴿ -1 ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ١ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�ٰلِِك   ٣ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ ٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِعُ�  إِيَّاكَ  ٤ ّ�ِينِ ٱيَۡوِم  ِينَ ٱ ِصَ�َٰط  ٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت  �َّ

َ
�

آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوبِ ٱَعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ   .[الفاحتة] ﴾٧ لضَّ
 جهانیـان  پروردگـار  اهللا بـراي ها  ستایش ي  همه. مهرباني  بخشاینده یکتا، الهی نام به(

. جزاســت روز پادشــاه و دارنــده و مالــک. اســت مهربــان و بخشــاینده کــه الهــی. اســت
 راه بـه  را مـا  تـو . جـوییم  مـی  کمک و یاري تو از فقط و پرستیم می را تو تنها! پروردگارا

 و شـهدا  و صـدیقان  و پیامبران راه( دادي نعمتها  آن به که آنانی راه. فرما هدایت راست
: آمـین  .)نصـارا ( گمراهان راه نه و) یهود( گرفتی خشمها  آن بر که کسانی راه نه) صالحان

 .یبانال عالمه حیباتصح و) 1489(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )1(
 ).7564(شماره ثیحد یالبان عالمه از الجامع حیصح و) 6005(شماره ثیحد یطبران از ریکب معجم )2(
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 ).فرما پایدار راست راه بر را ما و بپذیر را ما دعاي(

ۡ�َياٱَر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿ -2  .]٢٠١[البقرة:  ﴾٢٠١ �َّارِ ٱَحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ
 ۀشکنج و عذاب از و گردان مند بهره) هردو( آخرت و دنیاهاي  نعمت از را ما! بارالها(
 ).دار نگاه دوزخ آتش

3- ﴿ ٓ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � � َكَما َ�َۡلَتهُ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا َ�َ  ۥإِۡ�ٗ

ِينَ ٱ ۚ َر�َّنَ  �َّ ۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اِمن َ�ۡبلَِنا ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِ نَت  رَۡ�َۡنا
َ
أ

نَاٱَمۡولَٮَٰنا فَ   چه آن بر را ما! پروردگارا( .]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
 که چنان فرسا طاقت و گران تکلیف! پروردگارا. مکن مؤاخذه ایم، کرده خطا یا فراموش

 منه، ما دوش به ما طاقت فوق تکلیفی بار! پروردگارا. مگذار برما نهادي، ما پیشینیان بر
 گروه بر را ما تویی، ما یاور و یار و ما سلطان تنها. فرما رحمت ما بر و ببخشاي را ما گناه

 ).ده نصرت و فرما یاري کافران
نَت  َر�ََّنا﴿ -4

َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ اُب ٱَ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ  ﴾٨ لۡوَهَّ

 .]٨[آل عمران: 
 لطـف  از مـا  به و مگردان، کج فرمودي، هدایت حق به که آن از پس را ما! پروردگارا(

 ).منت و عوض بی ي بخشنده تویی همانا که فرما عطا رحمتی خویش

5- ﴿ ٓ َ ٱِ�َۡوٖ� �َّ َرۡ�َب �ِيهِ� إِنَّ  �َّاِس ٱإِنََّك َجاِمُع  َر�ََّنا [آل عمران:  ﴾٩ لِۡميَعادَ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ

٩[.  
 تردیـدي  و شـک  هـیچ  که روزي در آوري جمع را خلقي  همه تو محققاً! پروردگارا(
 ).کرد نخواهد نقض را خویشي  وعده هرگز اهللا و. قیامت روز در نیست، درآن

ِينَ ٱ﴿ -6 ٓ َءاَمنَّا فَ  �َّ َنا ٓ إِ�َّ [آل  ﴾١٦ �َّارِ ٱَ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا

 .]١٦عمران:
 را مـا  گناهـان  خـود  کـرم  به! پروردگارا: (دارند عرضه الهی باعظمت درگاه به که آنان
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 ).دار نگاه جهنم عذاب از را ما و ببخشاي

7- ﴿ ٓ نَزۡلَت وَ  َر�ََّنا
َ
َبۡعَناٱَءاَمنَّا بَِمآ أ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱفَ  لرَُّسوَل ٱ �َّ   .]٥٣[آل عمران: ﴾٥٣ ل�َّ

 را ما نام کردیم پیروي تو رسول از و آورده ایمان فرستادي که کتابی به ما! پروردگارا(
 ).فرما ثبت یقین اهلي  صحیفه در

ۡقَداَمَنا وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ -8
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاٱَ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

 .]١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧
 را مـا  و درگذرایم  کرده خودي  باره در ما که ستمی و گناه از خود کرم به! پروردگارا(
 ).منصورگردان و مظفر کافران گروه بر را ما و بدار قدم ثابت

ٓ  ١٩١ �َّارِ ٱَر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ﴿ -9 إِنََّك َمن تُۡدِخِل  َر�ََّنا
ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱ

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ٓ  ١٩٢َوَما لِل�َّ �ََّنا ۡن  رَّ

َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ إِ�َّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ َءاِمُنوا َنا َمَع  َٔ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتََو�َّ
َ
 َر�ََّنا ١٩٣ ۡ�

ٰ رُُسلِ  َنا َ�َ [آل عمران:  ﴾١٩٤ لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱَك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ

١٩٤-١٩١[. 
 لطـف  بـه  را مـا . منزهی و پاك. اي نیافریده بیهوده را باعظمت خلقت این! پروردگارا(
 سـخت  را او افکنـی  آتش در تو را که هر! پروردگارا. نگاهدار دوزخ آتش عذاب از خود
! پروردگـارا . کرد نخواهد یاري کس هیچ را ستمکاران و بوده ستمکار او و اي کرده خوار

 ایمـان  و کـردیم  اجابـت  شـنیدیم،  خوانـد  مـی  ایمـان  به را خلق که منادي صداي چون ما
 را مـا  مرگ، از پس و بپوشان را ما کردار زشتی و درگذر ما گناهان از! پروردگارا. آوردیم

 فرما نصیب دادي وعده خود رسوالن به چه ازآن را ما! پروردگارا. گردان محشور نیکان با
 ).شد نخواهد خالف هرگز توي  وعده که مگردان محروم و

نزَِل إَِ�  �َذا﴿ -10
ُ
ٓ أ ْ َما ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن  لرَُّسولِ ٱَسِمُعوا

َ
ۡمعِ ٱتََرىٰٓ أ ْ ِمَن  �َّ ا َعَرفُوا ِممَّ

� ٱ ِٰهِدينَ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ  ۡ�َّقِ  .]٨٣[املائدة:  ﴾٨٣ ل�َّ
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 ).بنویس صادق گواهاني  زمره در را ما نام آوردیم، ایمان ما! الها(

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغِفۡر َ�َا َوتَۡرَ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن  قَاَ� ﴿ -11
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]٢٣[األعراف: 
 رأفـت  و رحمـت  مـا  بـه  و نبخشـایی  را مـا  تـو  اگـر  و کردیم ستم برخویش ما! الها(

 ).شد خواهیم زیانکاران از سخت نفرمایی،

ۡصَ�ِٰب ﴿ -12
َ
بَۡ�ٰرُُهۡم تِۡلَقآَء أ

َ
ْ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا َمَع  �َّارِ ٱ۞�َذا ُ�ِفَۡت �  ۡلَقۡومِ ٱقَالُوا

ٰلِِم�َ ٱ  .]٤٧[األعراف:  ﴾٤٧ ل�َّ
 ).مگردان همراه ظالم، ستمکارانِ با را ما! پروردگارا(

ِ  ۡ�َتحۡ ٱ َر�ََّنا﴿ -13 نَت َخۡ�ُ  ۡ�َقِّ ٱبَۡيَنَنا َوَ�ۡ�َ َقۡوِمَنا ب
َ
 .]٨٩[األعراف:  ﴾٨٩ ۡلَ�ٰتِِح�َ ٱَوأ

 راه بهتـرین  تـو  کـه  بـاش  راهگشـا  و کن يداور حق به ما قوم و ما بین نزاع در! الها(
 ).اي گشاینده

َنا ُمۡسلِِمَ� ﴿ -14 � َوتَوَ�َّ ۡفِرۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ
َ
 .]١٢٦[األعراف:  ﴾١٢٦َر�ََّنآ أ

 ).بمیران اسالم برآیین را ما و فرما عطا شکیبایی و صبر ما به! الها(

ٰلِِم�َ ٱَر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِۡلَقۡوِم ﴿ -15  ﴾٨٦ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَوَ�َِّنا بِرَۡ�َتَِك ِمَن   ٨٥ ل�َّ
 .]٨٦-٨٥[يونس: 

 و رحمـت  به را مؤمنان ما و مگردان ستمکار قوم و اشراري  فتنه دستخوش را ما! الها(
 ).ده نجات کافران شر از خود لطف

16- ﴿ ٓ ِ ٱإِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ  َر�ََّنا ءٖ ِ�  �َّ �ِض ٱِمن َ�ۡ
َ
َوَ� ِ�  ۡ�

َمآءِ ٱ  .]٣٨[إبراهيم:  ﴾٣٨ لسَّ
 هـیچ  اهللا اي تـو  بـر  و آگاهی همه بر کنیم، آشکار و پنهان ما چه هر به تو! پروردگارا(
 ).نیست پنهان زمین و آسمان در چیز

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ۡغفِرۡ ٱ َر�ََّنا﴿ -17  .]٤١[إبراهيم:  ﴾٤١ ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
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 و مـن  والـدین  و مـن  بـر  سخـت، روز آن در تو شود، پا به حساب که روزي! بارالها(
 ).ببخشاي کرمت از مؤمناني  همه

نَك رَۡ�َٗة ﴿ -18 ُ ۡمرِنَا رََشٗدا َر�ََّنآ َءاتَِنا ِمن �َّ
َ
 .]١٠[الكهف:  ﴾١٠وََهّيِۡئ َ�َا ِمۡن أ

 و رشـد ي  وسـیله  ما بر و فرما عطا رحمتی خود خاص لطف به ما حق در تو! بارالها(
 ).کن فراهم کامل هدایت

نَت َخۡ�ُ  رَۡ�َۡناٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ ﴿ -19
َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  .]١٠٩[املؤمنون:  ﴾١٠٩ ل�َّ

 فرمـا  مهربانی و لطف ما حق در و درگذر ما گناهان از تو. آوردیم ایمان تو به ما! الها(
 ).مهربانانیترین  مهربان تو که

 .]٦٥[الفرقان:  ﴾٦٥َ�نَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما  ۡ�ِۡف ٱَر�ََّنا ﴿ -20
 ).است دایمی و مهلک عذابی سخت که بگردان ما از را جهنم عذاب! پروردگارا(

ۡ�ُ�ٖ وَ ﴿ -21
َ
ةَ أ ٰتَِنا ُقرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 باشند ما روشنیي  مایه که فرما مرحمت فرزندانی خود همسران از را ما! پروردگارا( .]٧٤
 ).ده قرار تقوا اهل پیشواي را ما و

ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ ﴿ -22 ِيَن تَابُواْ وَ  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا َوِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ْ ٱلِ�َّ َبُعوا َعَذاَب  َسبِيلََك َوقِِهمۡ  �َّ
 .]٧[املؤمن:  ﴾٧ ۡ�َِحيمِ ٱ

 بـه  تـو  اسـت  گرفتـه  فرا را عالمي  همه منتهایت بی رحمت و علم که پروردگاري اي(
 از را وآنـان  ببخشـاي  پیمودنـد  را تـو  رضـاي  راه و کـرده  توبه که آنان گناه کرم، و لطف

 ).بدار محفوظ دوزخ عذاب

ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ -23 َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِيَن  ۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� ُقلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
 .]١٠[احلرش:  ﴾١٠َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 

 مـا  دل در و ببخشا شتافتند، ما از پیش ایمان در که ما دینی برادران و ما بر! پروردگارا(
 بسـیار  بنـدگان  حـق  در کـه  تویی! پروردگارا. مده قرار مومنان به نسبت حسد و کینه هیچ
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 ).مهربانی و رووف

نَۡبَنا �َ�َۡك ﴿ -24
َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ِيَن  َر�ََّنا ٤ لَۡمِص�ُ ٱرَّ َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ

نَت  ۡغفِرۡ ٱَ�َفُرواْ وَ 
َ
 .]٥-٤[املمتحنة:  ﴾٥ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�َا َر�ََّناۖٓ إِنََّك أ

ي  همه بازگشـت و آوردیم تـو درگاه بـه رو کس همه از و کردیم توکل تو بر ما! الها(
 مـا ! پروردگارا دچارمگردان، کافران وامتحان فتنه به را ما! پروردگارا. توست سوي به خلق

 ).ییجا به کار و مقتدري بسیار هرکار بر که تویی تنها چه، بیامرز؛ را

تِۡمۡم ﴿ -25
َ
ءٖ َقِديٞر  ۡغفِرۡ ٱَ�َا نُوَرنَا وَ َر�ََّنآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٨[التحريم:  ﴾٨َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
 تنها که ببخشا خود کرم و لطف به را ما و برسان کمال حد به را ما نور تو! پروردگارا(

 ).توانایی چیز هر بر تو

نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًةۖ إِنََّك َسِميُع ﴿ -26 ُ َ�ٓءِ ٱقَاَل َرّبِ َهۡب ِ� ِمن �َّ  .]٣٨[آل عمران:  ﴾٣٨ �ُّ
 همانـا  که فرما عطا من به سرشت پاك فرزندانی خویش لطف به -!پروردگارا-:گفت(
 ).دعاي  کننده مستجاب تویی

ۡ�  قَاَل ﴿ -27
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَۡرَ�ِۡ�ٓ  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ َرّبِ إِّ�ِ

ُ�ن ّمَِن 
َ
  .]٤٧[هود:  ﴾٤٧ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱأ

 اگـر  اکنون و کنم، تقاضا تو ازآن را  و دانم مین که چیزي از برم می پناه تو به من! الها(
 ).شد خواهم زیانکاران از نفرمایی، رحم مرا و نبخشایی مرا گناه

ۡعُبَد  ۡجُنۡبِ� ٱَءاِمٗنا وَ  ۡ�ََ�َ ٱَ�َٰذا  ۡجَعۡل ٱَرّبِ ﴿ -28 ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَوَ�ِ�َّ أ

َ
 .]٣٥[إبراهيم:  ﴾٣٥ ۡ�

 پرسـتش  از را فرزندانم و من و ده قرار امان و امن مکان را) مکه(شهر این! پروردگارا(
 ).دار دورها  بت

لَٰوةِ ٱُمقِيَم  ۡجَعۡلِ� ٱ َرّبِ ﴿ -29 � َر�ََّنا َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ  لصَّ  .]٤٠[إبراهيم:  ﴾٤٠َوِمن ُذّرِ�َِّ�
 ).فرما اجابت را ما دعاي! بارالها. گردان نمازگزار مراي  ذریه و من الها(

حۡ ٱَرّبِ  قَاَل ﴿ -30 ۡمرِي   ٢٥ِ� َصۡدرِي  ۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ   ٢٧ُ�ۡقَدٗة ّمِن ّلَِساِ�  ۡحلُۡل ٱوَ  ٢٦َو�َّ�ِ
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 .]٢٨-٢٥[طه:  ﴾٢٨َ�ۡفَقُهواْ قَۡوِ� 
 مـرا  کـار  و -نشـوم  تنگدل مردم، آزار و جفا از که - ده وسعت را ام سینه! پروردگارا(
 ).-مىگویم چه بدانند و -بفهمند را سخنم مردم تا بگشا را زبانمي  عقده و گردان آسان

نَت َخۡ�ُ ﴿ -31
َ
 .]٨٩[األنبياء:  ﴾٨٩ ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَرّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

 ).هستی عالمیان وارث بهترین تو که وامگذار تنها و تک مرا! الها(

ِ  ۡحُ�مٱَرّبِ  َ�َٰل ﴿ -32 � ٱب ٰ َما تَِصُفوَن  لُۡمۡسَتَعانُ ٱ لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَوَر�َُّنا  ۡ�َّقِ َ�َ١١٢﴾ 
 .]١١٢[األنبياء:

 باطل براي که- مهربانست الهی همان ما پروردگار و. کن حکم حق به ما میان تو! الها(
 او از تنهـا  کاري هر در که طلبم یم یاري او از -گویید می حق برخالف شما چه آن کردنِ
 ).خواست باید یاري

نَت َخۡ�ُ ﴿ -33
َ
َباَرٗ� َوأ نِزۡلِ� ُمَ�ٗ� مُّ

َ
 .]٢٩[املؤمنون:  ﴾٢٩ لُۡم�ِلِ�َ ٱرَّّبِ أ

 منـزل  بـه  بارها که هستی کسی بهترین تو که آور فرود مبارك منزل به مرا! پروردگارا(
 ).آورد فرود توانی سعادت و خیر

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَفَ� َ�َۡعۡلِ� ِ�  َرّبِ ﴿ -34  .]٩٤[املؤمنون:  ﴾٩٤ ل�َّ
 ).وامگذار ستمکار قوم میان مرا! بارالها(

ِ  َرّبِ َهۡب ﴿ -35 ۡ�ِۡقِ� ب
َ
ٰلِِح�َ ٱِ� ُحۡكٗما َو�  �ِخرِ�نَ ٱّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ�  ۡجَعلٱوَ  ٨٣ ل�َّ

 و ساز ملحق خود صالح بندگان به و ده فرمانروایی مرا! بارالها( .]٨٤-٨٣[الشعراء:  ﴾٨٤
 ).گردان دلپذیر را سخنم و نیکو اي آینه اقوام، زبان بر را نامم

َ�  إِ�َّ  ٨٨يَۡوَم َ� يَنَفُع َماٞل َوَ� َ�ُنوَن   ٨٧ُ�ۡزِِ� يَۡوَم ُ�ۡبَعُثوَن  َوَ� ﴿ -36
َ
َ ٱَمۡن � بَِقۡلٖب  �َّ

 .]٨٩-٨٧[الشعراء:  ﴾٨٩َسلِيٖ� 
 مگردان هالك و رسوا مرا روز آن در برانگیزي، قبرها از را خلق که روزي! پروردگارا(

رَد  سـود  کس آن وتنها. نبخشند سود انسان، حال به هیچ فرزندان، و مال که روزي آن و بـ 
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 ).آید اهللا درگاه به گمان و شک از پاك و اخالص با دلی با که

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿ -37
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا  لَِّ�ٓ ٱَرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك 
َ
ٰلِِح�َ ٱتَۡرَضٮُٰه َوأ  .]١٩[النمل:  ﴾١٩ ل�َّ

 فرمـا  عنایت فرمودي عطا من پدر و من به که خود نعمت شکر توفیق مرا! پروردگارا(
 صف در رحمت، و لطف به مرا و بدار موفق بپسندي، تو که خالصی صالح عمل به مرا و

 ).گردان داخل ات شایسته خاص بندگان

 .]١٦[القصص:  ﴾ِ�  ۡغفِرۡ ٱَرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ ﴿ -38
 ).درگذر من از تو! الهی ام. کرده ستم برخویش من! الها(

نَزۡلَت إَِ�َّ ِمۡن َخۡ�ٖ ﴿ -39
َ
 خیري به من! بارالها( .]٢٤[القصص:  ﴾٢٤فَقِ�ٞ َرّبِ إِّ�ِ لَِمآ أ

 ).محتاجم فرمایی، نازل تو که
ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَرّبِ َ�ِِّ� ِمَن ﴿ -40  .]٢١[القصص:  ﴾٢١ ل�َّ

 ).ده نجات ستمکار قوم این شر از مرا! بارالها(

ِ� ٱَرّبِ ﴿ -41  .]٣٠[العنكبوت:  ﴾٣٠ لُۡمۡفِسِدينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
 ).کن یاري فاسد قومِ این برنابودي مرا! پروردگارا(

ٰلِِح�َ ٱَهۡب ِ� ِمَن  َرّبِ ﴿ -42  .]١٠٠[الصافات:  ﴾١٠٠ ل�َّ
 ).فرما عطا باشد، توي  شایسته بندگان از که صالحی فرزند مرا! بارالها(

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿ -43
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا  لَِّ�ٓ ٱ َرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

� إِّ�ِ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ ِمَن  ۡصلِۡح ِ� ِ� ُذّرِ�َِّ�ٓ
َ
 به! الها( .]١٥[األحقاف:  ﴾١٥ لُۡمۡسلِِم�َ ٱتَۡرَضٮُٰه َوأ

 فرمودي، عطا من مادر و پدر و من به که آورم يبجا را نعمتی شکر تا فرما عطا قیتوف من
 صالح مرا فرزندان و دار موفق است، آن در تو خشنودي و رضا که اي کارشایسته به و

 ).شدم مسلمانان از و آمدم باز دعا به تو درگاه به من! بارالها. گردان
يَّ َولَِمن َدَخَل بَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡغفِرۡ ٱ رَّّبِ ﴿ -44 َوَ� تَزِِد  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ



 71 سپر مؤمن (دعا)

ٰلِِم�َ ٱ  .]٢٨[النوح:  ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ�  ل�َّ
 مـردان ي  همـه  و شود داخل من ۀخان به ایمان با هرکه و را مادرم و پدر و مرا! بارالها(

 ).میفزاي عذابشان و برهالك جز را ستمکاران و بیامرز و ببخشاي را جهان باایمان زنان و

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  لُۡمۡلَك ٱَمن �ََشآُء َوتَِ�ُع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ -45 ِممَّ
ۖ �َِيِدَك  ۖ ٱ�ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ءٖ قَِديٞر  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َۡل ٱ تُولِجُ  ٢٦إِنََّك َ�َ َوتُولُِج  �ََّهارِ ٱِ�  �َّ
ِۡل� ٱ ِ�  �ََّهارَ ٱ ۖ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡرُِج  لَۡمّيِتِ ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوُ�ۡرُِج  �َّ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ  ۡلَ�ِّ

 .]٢٧-٢٦[آل عمران:  ﴾٢٧ِحَساٖب 
 بخشی سلطنت و ملک عزت خواهی را که هر تو هستی، و ملک پادشاه اي! الها! بگو(

 خـواهی  را کـه  هر و بخشی اقتدار و عزت خواهی که هر به و بگیري خواهی که هر از و
 در را شـب . توانـایی  چیـز  هر بر تو تنها و توست دست به نیکی و خیر هر. خوارگردانی

 بمیرانـی  را زنده و سازي زنده را مرده و گردانی ناپدید شب در را روز و سازي نهان روز
 ).دهی یم روزي حساب بی خواهی را که هر و

ِ ٱ�َِيِد  ۡلَفۡضَل ٱقُۡل إِنَّ ﴿ -46 ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ َمن  ۦبِرَۡ�َتِهِ  َ�َۡتصُّ  ٧٣َ�ِٰسٌع َعلِيٞم  �َّ
ُ ٱ�ََشآُءۗ وَ   .]٧٤-٧٣[آل عمران:  ﴾٧٤ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ

 را اهللا و کنـد  عطـا  خواهد هرکه به است؛ اهللا دست به رحمت و فضل! پیامبر اي بگو(
 گیـرد،  تعلـق  او مشـیت  را کـه  هـر  داناسـت،  عـالم  اموري  همه به و منتهاست بی رحمت

 ).منتهاست بی رحمت و فضل را اهللا که گرداند خود رحمت و فضل به مخصوص

 .]١١٤[طه:  ﴾١١٤َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما ﴿ -47
 ).بیفزا من علم به! من پروردگار اي و(

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت  َوقُل﴿ -48
َ
َ�ِٰط�ِ ٱرَّّبِ أ ُعوذُ  ٩٧ لشَّ

َ
وِن  َوأ ن َ�ُۡ�ُ

َ
 ﴾٩٨بَِك َرّبِ أ

 .]٩٨-٩٧[املؤمنون: 
! ابارالهـ . آورم می پناه تو سوي به) جن و انس( شیاطین فریب و وسوسه از من! بارالها(



 سپر مؤمن (دعا)   72

 .برم می پناه تو به هم باز شود، حاضر مجلسم به) جن و انس( شیطان که آن از

نَت َخۡ�ُ  رَۡحمۡ ٱوَ  ۡغفِرۡ ٱَوقُل رَّّبِ ﴿ -49
َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  .]١١٨[املؤمنون:  ﴾١١٨ ل�َّ

 ).وجودي عالم بخشایندگان بهترین تو که ببخشاي و بیامرز! بارالها(

َ�َٰ�ٰتِ ٱفَاِطَر  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿ -50 �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلَِم  ۡ� نَت َ�ُۡ�ُم َ�ۡ�َ ِعَباِدَك  لشَّ

َ
أ

 .]٤٦[الزمر:  ﴾٤٦ِ� َما َ�نُواْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن 
 بندگان میان توخود پنهان و پیدا عالَم داناي اي زمین، وها  آسمان خالق اي! پروردگارا(

 ).فرما حکم برانگیزند، نزاع و خالف چه آن در

َها  قُۡل ﴿ -51 ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدوَن   ١ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ

َ
ۡ�ُبُد   ٢َ�ٓ أ

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
  ٣َوَ�ٓ أ

ا َ�َبد�ُّۡم  ۠ َ�بِٞد مَّ نَا
َ
ۡ�ُبُد  َوَ�ٓ  ٤َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
 ﴾٦لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِيِن   ٥أ

 .[الكافرون]
 آن هـم  شما و پرستم مین هرگز پرستیدیم شما که را آن من! مشرك کافران اي که بگو(

 عبـادت  را شـما  باطـل  الهـان  مـن  نه. کنیدینم پرستش ،کنم می پرستش من که یکتایی اهللا
 شـما  بـراي  شما دین اینک پس. کرد خواهید عبادت مرا معبود الهی یکتا شما نه و کنم می

 ).من براي من دین و باشد

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ -52 َحٌد  �َّ
َ
ُ ٱ  ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ   ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ   ٢ لصَّ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 .[اإلخالص] ﴾٤أ

 نـه . نیازمندنـد  او بـه  عالمي  همه و نیازاست بی همه از که اهللا آن. یکتاست اهللا او بگو(
 ).اوست همتاي و مثل کس هیچ نه و است کسی فرزند او نه و اوست فرزند کسی

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ -53
َ
ِ َما َخلََق   ١ ۡلَفلَقِ ٱأ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوقََب   ٢ِمن َ�ّ َوِمن   ٣َوِمن َ�ّ

 ِ َٰ�ِٰت ٱَ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  َوِمن ٤ ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  بـه جویمیم پناه من بگو( .[الفلق] ﴾٥َ�ّ
 از و درآید که هنگامی تار شب شر از و مخلوقات شر از روشن، صبحي  فروزنده الهی
 رشک آتش چون بدخواه حسود شر از و بدمندها  گره در جادو به چون افسونگر زنان شر
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 ).برافروزد حسد و
ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ -54

َ
ِ   ٣ �َّاِس ٱإَِ�ٰهِ   ٢ �َّاِس ٱَملِِك   ١ �َّاِس ٱأ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ ٤ ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِ ٱ ِمنَ  ٥ �َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  .[الناس] ﴾٦ �َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
 شـر  از. آدمیان معبود یکتا اله آدمیان، پادشاه آدمیان، پروردگار به جویمیم پناه من بگو(

 آن چـه . مردمـان  دل در افکنـد  بـد ي  اندیشـه  و وسوسـه  که شیطان آن. شیطاني  وسوسه
 ).انسان نوع از یا باشد جن جنس از شیطان

ُ ٱفَ ﴿ -55 رَۡحُم  �َّ
َ
ِٰ�ِ�َ ٱَخۡ�ٌ َ�ٰفِٗظاۖ وَُهَو أ  .]٦٤[يوسف:  ﴾٦٤ ل�َّ

 ).است مهربانانترین  مهربان و نگهبان بهترین اهللا(

نَت ﴿ -56
َ
ِميعُ ٱَر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ  .]١٢٧[البقرة:  ﴾١٢٧ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 ).دانایی و شنوا تو گمان بی فرما، قبول ما از! پروردگارا(

ِن  للَُّهمَّ ٱ�ِيَها ُسۡبَ�َٰنَك  َدۡعَوٮُٰهمۡ ﴿ -57
َ
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوَ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰٞمۚ َوَءاِخُر َدۡعَوٮُٰهۡم أ َّ�ِ

 .]١٠[يونس:  ﴾١٠ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَرّبِ 
 وسـالم  منزهی و پاك -وآالیش نقص هر از - تو! پروردگارا: مومنان يدعا بهشت در(

 عالمیـان  پروردگـار  سـتایش  و شـکر  سخنشـان  و دعـا  وآخرین. باد درودتان آن درها  آن
 ).است

 (دعاي رفع مشکالت) دعاهاي انتخاب شده از سنت مطهر

َ  ال« -1
َ

ُ  إِال إِهل َعِظيمُ  ا�َّ
ْ
َِلـيُم، ال

ْ
َ  ال احل

َ
ُ  إِال إِهل َعـْرِش  رَبُّ  ا�َّ

ْ
َعِظـيِم، ال

ْ
َ  ال ال

َ
ُ  إِال إِهل  رَبُّ  ا�َّ

َمَواِت  َعْرِش  َورَبُّ  األرِْض  َورَبُّ  السَّ
ْ
َكِر�م ال

ْ
 .)1(»ال

 پروردگـار  مگر نیست حق به معبودي. بردبار و بزرگ اهللا مگر نیست حق به معبودي(
 ).یگرام عرش و زمین وها  آسمان پروردگار مگر نیست حق به معبودي. بزرگ عرش

 .هیعل متفق )1(
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َ  ال« -2
َ

ُ  إِال إِهل َعزَّ  وَْحَدُه، ا�َّ
َ
ءَ  فَـال وَْحـَدُه، األْحـَزاَب  وََغلَـَب  َ�بَْدُه، َونرََصَ  ُجنَْده،ُ أ  يَشْ

 .  )1(»َ�ْعَدهُ 
 بـه  و داد نصـرت  را آنـان  و داد عـزت  را خـود  سربازان نیست؛ یکتا اهللا جز معبودي(

 همه و چیزهاي  همه یعنی) نیست او از پس چیز هیچ پس نمود؛ مغلوب را احزاب تنهایی
 و تبارك اهللا ارجمند و عظمت با ذات تنها و گردند می فنا هستند نیزم يرو بر که یکسان
 .بس و ماند می یتعال

َْمُد، لََك  َر�َّنَا اللَُّهمَّ « -3
ْ
َماَواِت  ِمْلءُ  احل ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءُ  َواألرِْض، السَّ ْهـَل  َ�ْعُد، يَشْ

َ
 أ

َمْجِد، اثلَّنَاءِ 
ْ
َحقُّ  َوال

َ
َعبْدُ  قَاَل  َما أ

ْ
نَا ال

ُّ
 .)2(»َ�بْدٌ  لََك  َوُ�

ريِ  وها  آسمان پريِي  اندازه به توست، آن از ستایش! پروردگارما! الها بار( و زمـین  پـ 
 و مـدح  سزاوار تو. آن از پس چیز هر از خواهییم چه آن پريِ و است دو آن میان چه آن

 ).توییمي  بنده ماي  همه و گفت ات بنده چه آن به نسبت سزاوارترینی تو هستی، بزرگی

َْمدُ  لََك  اللَُّهمَّ « -4
ْ
نَْت  احل

َ
َمَواِت  نُورُ  أ َْمدُ  َولََك  َواألرِْض، السَّ

ْ
نَْت  احل

َ
َمَواِت  َ�يِّمُ  أ  السَّ

َْمدُ  َولََك  َواألرِْض،
ْ
نَْت  احل

َ
َمَواِت  رَبُّ  أ ، َوَمنْ  َواألرِْض  السَّ نَْت  ِ�يِهنَّ

َ
، أ َقُّ

ْ
، َووَْعُدكَ  احل َقُّ

ْ
 احل

، َوقَْولَُك  َقُّ
ْ
، َوِلَقاُؤكَ  احل َقُّ

ْ
َنَّةُ  احل

ْ
، َواجل ، َوانلَّارُ  َحقٌّ ، َوانلَِّبيُّونَ  َحقٌّ اَعةُ  َحقٌّ ، َوالسَّ  لََك  اللَُّهمَّ  َحقٌّ

ْسلَْمُت،
َ
ُت، وََعلَيَْك  آَمنُْت، َو�َِك  أ

ْ َْك  تََو�َّ
َ

َ�بُْت، َو�يِل
َ
َْك  َخاَصْمُت، َو�َِك  أ

َ
 فَاْغِفرْ  َحاَكْمُت، َو�ِيل

ْمُت  َما يِل  ْرُت، َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
نَْت  أ

َ
َ  ال إِلَِ�  أ

َ
نَْت  إِال إِهل

َ
 .»أ

 تـو . توست آن از ستایش و هستی زمین وها  آسمان نور تو. توست آن از ستایش! الها(
 وهـا   آسـمان  پروردگـار  تـو . توست آن از ستایش و هستی زمین وها  آسماني  تدبیرکننده

 تـو  دیـدار  و تو کالم و است راست توي  وعده و یحق تو و  است، آن در چه هر و زمین
 را خـود ! الهـا . اسـت  حقیقت قیامت و برحقّند پیامبران و است حقیقت دوزخ و بهشت و

 .هیعل متفق )1(
 ).1100(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(
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 بـراي  و بازگشتم تو سوي به و آوردم ایمان تو به و کردم توکل تو بر و کردم تسلیم تو به
 و نهـان  و آینـده  و گذشته گناهان پس. کردم حکم تو دستور به و کردم پیکار دشمن با تو

 ).تو مگر حق به معبودي نیست منی، معبود تو. بیامرز مرا آشکار

ُعوذُ  اللَُّهمَّ « -5
َ
ُعـوذُ  ُ�ُقوَ�ِتـَك، ِمـنْ  َوُ�َمعافَاتِك َسَخِطَك، ِمنْ  بَِرَضاكَ  أ

َ
 الَ  ِمنْـَك، بِـَك  َوأ

ْحيِص 
ُ
نَْت  َعلَيَْك، َ�نَاءً  أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
 .)1(»َ�ْفِسَك  ىلَعَ  أ

 بـرم  مـی  پنـاه  تـو  از تـو  به عذابت، از تو عافیت به و خشمت از تو رضاي به! الها بار(
 ).اي گفته مدح را خود خودت که چنان آن را تو مدح بشمارم توانمینم

ْ�َطيَْت، لَِما َمانِعَ  ال اللَُّهمَّ « -6
َ
َدِّ  َذا َ�نَْفعُ  َوال َمنَْعَت، لَِما ُمْعِطيَ  َوال أ

ْ
َدُّ  ِمنَْك  اجل

ْ
 .)2(»اجل

 خـواهی  چـه  آن از اي دهنـده  نه و نیست فرمایی، عطا تو چه آن از اي بازدارنده! الها(
 ).تو نزد رااش  توانگري توانگري ندهد سود و. نمایی منع

ٍد، آل َويلَعَ  ُ�َّمدٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ « -7  إِنََّك  إِبَْراِهيَْم، آلِ  َويلَعَ  إِبَْراِهيْمَ  يلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُ�َمَّ
يدٌ  يدٌ  مَحِ دٍ  يلَعَ  َوَ�ارِكْ . َ�ِ دٍ  آل يلَعَ  و ُ�َمَّ َت  َكَما ُ�َمَّ

ْ
َك  إِبَْراِهيْمَ  آل يلَعَ  و إِبَْراِهيْمَ  يلَعَ  بَاَر�  إِنَـّ

يدٌ  يدٌ  مَحِ ِ�َ«)3(. 
 درود ابـراهیم  آل و ابـراهیم  بـر  کـه  چنـان  بفرسـت؛  درود محمد آل و محمد بر! الها(

 آل و محمـد  بـر ! پروردگـارا . بزرگواري و شده ستایش تو همانا). جهان دو در( فرستادي
 کـه  درسـتی  به فرمودي نازل برکت ابراهیم آل و ابراهیم بر که چنان فرست؛ برکت محمد

 ).بزرگواري و شده ستایش تو
يِب  الُقلُوِب،رَصِّْف  ُمرَصَِّف  اللَُّهمَّ « -8

ْ
 .)4(»َطاَعِتَك  ىلَعَ  قَل

 ).کن هدایت طاعتت سوي به را دلم! ها دلي  کننده اختیار اي(

 .سنن اصحاب و) 1118(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(
 .هیعل متفق )2(
 .هیعل متفق )3(
 ).6921(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )4(
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ْ�يَا يِف  آتِنَا َر�َّنَا اللَُّهمَّ « -9  .)1(»انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنًَة، اآلِخَرةِ  َوِ�  َحَسنًَة، ادلُّ
 دوزخ آتـش  از و گـردان  منـد  بهـره ) هـردو ( آخـرت  و دنیـا هـاي   نعمت از را ما! الها(

 ).نگاهدار

ًما َ�ْفيِس  َظلَْمُت  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -10
ْ
نُوَب  َ�ْغِفرُ  َوال َكِثً�ا، ُظل   اذلُّ

َّ
نَْت، إِال

َ
 َمْغِفـَرةً  يِل  فَـاْغِفرْ  أ

نَْت  إِنَّك َوارمَْحِْ�، ِعنِْدكَ  ِمنْ 
َ
َغُفورُ  أ

ْ
 .)2(»الرَِّحيمُ  ال

 را گناهـان  کسـی  تـو  جـز  و زیـاد  بسـیار  ظلمـی  کـردم،  ظلـم  خود به من همانا! الها(
 تـو  همانـا . فرمـا  رحـم  من به و خودت وکرم فضل از آمرزش بیامرز، مرا پس آمرزد، نمی

 ).مهربانی و آمرزنده بسیار

ُعــوذُ  إ�ِّ  ا�َّ« -11
َ
َــالِء، َجْهــدِ  ِمــنْ  بِــَك  أ ــَقاِء، وََدرَكِ  ابلْ َقَضــاِء، وَُســوءِ  الشَّ

ْ
 وََشــَماتَةِ  ال

 .)3(»األْعَداءِ 
 بـه  دشـمن،  خوشحالی از و بد سرنوشت و قضا بدبختی و بال رنجِ شدت از من! الها(

 ).برم می پناه تو

ــوذُ  إ�ِّ  ا�َّ« -12 ُع
َ
ــَك  أ تِ ي بِِعزَّ ِ

َّ
َ  ال اذل

َ
  إِهل

َّ
ــَت  إِال نْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوُت  ال اذل ــنُّ  َ�ُم ِ

ْ
ــُس  َواجل ْ  َواإل�

 .)4(»َ�ُموتُونَ 
 پنـاه  تـو  بـه  میـرد،  نمـی  هرگز آنکه نیست تو جز حق به معبودي که تو عزت به! الها(
 ).میرندیم انس و جن و. برم می

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -13
َ
َقرْبِ  َوفِتْنَةِ  انلَّاِر، وََعَذاِب  انلَّارِ  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
، وََعـَذاِب  ال َقـرْبِ

ْ
 َورَشِّ  ال

ِغَ�، فِتْنَةِ 
ْ
َفْقرِ  فِتْنَةِ  َورَشِّ  ال

ْ
 .)5(»ال

 .هیعل متفق )1(
 .هیعل متفق )2(
 .است يبخار امام حیصح از لفظ و هیعل متفق )3(
 ).7383(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )4(

 .علیه متفق )5(
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 از و ثروتمنديي  فتنه شر از و قبر عذاب و فتنه و دوزخ عذاب و آتشي  فتنه از! الها(
 ).برم می پناه تو به فقر،ي  فتنه شر

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -14
َ
َكَسلِ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
ثَمِ  والَهَرم، ال

ْ
َمأ

ْ
َمْغَرمِ  َوال

ْ
 .)1(»َوال

 ).برم می پناه تو به ،)نید(بدهکاري و وگناه پیري و تنبلی از! الها(

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -15
َ
َعْجزِ  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
َكَسلِ  ال

ْ
نُْبِ  َوال

ْ
َهَرمِ  َواجل

ْ
ُعوذُ  َوال

َ
َقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
 ال

ُعوذُ 
َ
َمْحيَا فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ْ
َمَماِت  ال

ْ
 .)2(»َوال

 به قبر عذاب از و برم می پناه تو به ،يریپ و ترس و تنبلی و ناتوانی از من هرآینه! الها(
 ).برم می پناه تو به برزخ، و زندگیي  فتنه از و برم می پناه تو

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -16
َ
َمِسيِح  فِتْنَةِ  رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
الِ  ال جَّ  .)3(»ادلَّ

 دارد انتظـار  و پنـدارد یم مسـیح  را خود که دروغگویی( دجال مسیحي  فتنه شر از! الها(
 ).برم می پناه تو به) کنند پیروي او از مردم

يِب  اْغِسْل  اللَُّهمَّ « -17
ْ
ِج  بَِماءِ  قَل

ْ
رَبَِد، اثلَّل

ْ
يِب  َوَ�قِّ  َوال

ْ
ََطايَـا ِمـنْ  قَل

ْ
يْـَت  َكَمـا اخل وَْب  َ�قَّ  اثلَـّ

�َِس، ِمنْ  األْ�يََض  قِ  َ�ْ�َ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَايَ  َوَ�ْ�َ  بَيِْ�  َوَ�اِعدْ  ادلَّ َمرْشِ
ْ
َمْغرِِب  ال

ْ
 .)4(»َوال

 کـه  چنـان  گـردان؛  پـاك  خطاها از و بشوي) تگرگ(ژاله آب و یخ آب با را دلم! الها(
 کـه  چنان انداز فاصله خطاهایم و من بین و. کردي پاك آلودگی و چرك از را سفید لباس

 ).انداختی فاصله مغرب و مشرق بین

ي، َهْزِ�  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « -18  .  )5(»ِعنِْدي َذلَِك  َوُ�ُّ  َوَ�ْمِدي، وَخَطيِئ  وِجدِّ
 است من نزد کهها  ایني  همه و من عمد و من خطاي و من جدي و من شوخی! الها(

 ).1984(شماره ثیحد حاکم مستدرك )1(

 ).6367(شماره ثیحد يبخار امام صحیح )2(

 .هیعل متفق )3(
 ).1984(شماره ثیحد حاکم مستدرك )4(

 ).6399(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )5(
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 ).بیامرز را

ْمُت  َما يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « -19 ْرُت، َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َوَما أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
نَْت  أ

َ
مُ  أ ُمَقدِّ

ْ
نْـَت  ال

َ
 َوأ

ُر، ُمؤَخِّ
ْ
نَْت  ال

َ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َوأ  .)1(»قَِديرٌ  يَشْ

 عقـب  و دهنـده  پیشـی  تـو . ببخشاي مرا آشکار و نهان و آینده و گذشته گناهان! الها(
 ).توانایی چیز برهمه تو و اي اندازنده

يِب  يِف  اْجَعْل  اللَُّهمَّ « -20
ْ
 َوَ�ـنْ  نُوًرا يَِميِ�  َوَ�نْ  نُوًرا، َسْميِع  َوِ�  نُوًرا، برََصِي َوِ�  نُوًرا، قَل

يِْت  نُوًرا َوفَْوِ�  نُوًرا، �ََسارِي
َ

َماِ�  نُوًرا، َوحت
َ
يِف  نُوًرا َوأ

ْ
 .)2(»نُوًرا يِل  َواْجَعْل  نُوًرا، وََخل

 راسـتم  سـمت  از و. نـوري  درگوشم و نوري چشمم در و ده قرار نوري قلبم در! الها(
 سـرم  پشـت  از و جلویم از و پایینم از و باالیم از و. ده قرار نوري چپم سمت از و نوري
 ).ده قرار نوري برایم و نوري

ْصِلحْ  اللَُّهمَّ « -21
َ
ي ِديِ�  يِل  أ ِ

َّ
ْمِري، ِعْصَمةُ  ُهوَ  اذل

َ
ْصِلحْ  أ

َ
 َمَعـايِش، ِ�يَهـا الَّيِت  ُدْ�يَايَ  يِل  َوأ

ْصِلحْ 
َ
َيَاةَ  َواْجَعلِ  َمَعاِدي، ِ�يَها الَّيِت  آِخَرِ�  يِل  َوأ

ْ
، لُكِّ  يِف  يِل  ِزَ�اَدةً  احل َموَْت  َواْجَعلِ  َخْ�ٍ

ْ
 َراَحـةً  ال

 .)3(»رَشٍّ  لُكِّ  ِمنْ  يِل 
 کـه  کـن  اصـالح  را دنیـایم  و اسـت  آن در من، کار حفظ که کن اصالح مرا دین! الها(

 و اسـت  آن بـه  مـن  بازگشـت  و معـاد  که کن اصالح مرا آخرت و است درآن من روزي
 ).بگردان راحت برایم شر هر از را مرگ و بسیار خیر در را زندگی

ُ  وَِجلَُّه، ِدقَّهُ  لُكَُّه، َذنيِْب  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « -22
َ

هل وَّ
َ
هُ  وََعالنِيَتَهُ  َوآِخَرُه، َوأ  .)4(»َورِسَّ

 و آن آشـکار  آن آخـر  و آن اول آن، زیـاد  و آن کم را، گناهانمي  همه. بیامرز مرا! الها(
 ).را آن نهان

 .هیعل متفق )1(
 .هیعل متفق )2(
 ).7078(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )3(

 ).1112(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )4(

                                                            



 79 سپر مؤمن (دعا)

 .)1(»َواْرُزقِْ�  َواْهِدِ�،واََعفِِ�، َوارمَْحِْ�، يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ « -23
 و فرمـا  هـدایت  مـرا  و کـن  رحـم  مـن  به و درگذر تقصیراتم و گناهان از! پروردگارا(

 ).ده ام روزي و ده عافیت

ْدِ�  اْهِدِ�  اللَُّهمَّ « -24  .)2(»وََسدِّ
 ).ده پایداري راست راه بر و فرما هدایت مرا! الها(

َها َ�ْقَواَها، َ�ْفيِس  آِت  اللَُّهمَّ « -25 نَْت  َوَز�ِّ
َ
َها، َمنْ  َخْ�ُ  أ نَْت  َز�َّ

َ
 .)3(»َوَمْوالَها َويِلَُّها أ

 مالک تو. کنندگانی پاك بهترین تو که گردان؛ پاك را آن و فرما عطا تقوا نفسم به! الها(
 ).هستی آن صاحب و من نفس

لَُك  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -26
َ
ْسأ

َ
َعَفاَف  َواتلُّىَق، الُهَدى أ

ْ
ِغَ�  َوال

ْ
 .)4(»َوال

 .خواهانم نیازي بی و پاکی و تقوا و هدایت تو از! الها(

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَّهمَّ « -27
َ
لِ  نِْعَمِتَك، َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  أ َـوُّ يـعِ  نِْقَمِتـَك، َوفَُجـاَءةِ  اَعِ�يَِتـَك، َوحتَ  ومََجِ

 .)5(»َسَخِطَك 
 سـوي  بـه ( ام تندرستی برگشتن از و خودم بر نعمتت شدن نیست و زوال از من! الها(

 ).برم می پناه تو به غضبت و خشم از و ات یناگهان عقوبت از و) ناخوشی و بیماري

ُعوذُ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ « -28
َ
ُت  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
ْ�َمْل  لَمْ  َما رَشِّ  َوِمنْ  َعِمل

َ
 .)6(»أ

 ).برم می پناه تو به ام، نداده انجام چه آن شر از و ام داده انجام آنچه شر از! الها(

َماَواِت  رَبَّ  اللَُّهمَّ « -29 َعْرِش  َورَبَّ  األرِْض  َورَبَّ  السَّ
ْ
َعِظيِم، ال

ْ
ٍء، لُكِّ  َورَبَّ  َر�َّنَا ال  فَاِلَق  يَشْ

 ).7023(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).9739(شماره ثیحد یینسا امام سنن )2(

 ).7081(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )3(

 ).7079(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )4(

 ).7120(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )5(

 ).7070(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )6(
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َبِّ 
ْ
َل  َوانلََّوى، احل يلِ  اتلَّْوَراةِ  َوُمْ�ِ ِ

ْ
ُفْرقَاِن، َواإل�

ْ
ُعوذُ  َوال

َ
ءٍ  لُكِّ  رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ نَْت  يَشْ

َ
 آِخذٌ  أ

نَْت  اللَُّهمَّ  بِنَاِصَيِتِه،
َ
ُل  أ ٌء، َ�بْلََك  فَلَيَْس  األوَّ نَْت  يَشْ

َ
ٌء، َ�ْعَدكَ  فَلَيَْس  اآلِخرُ  َوأ نَْت  يَشْ

َ
 َوأ

اِهرُ  ٌء، فَْوقََك  فَلَيَْس  الظَّ نَْت  يَشْ
َ
َاِطنُ  َوأ

ْ
ٌء، ُدونََك  فَلَيَْس  ابل ْ�نَ  َ�نَّا اقِْض  يَشْ ْغِنَنا ادلَّ

َ
 ِمنْ  َوأ

َفْقرِ 
ْ
 .)1(»ال

 پروردگار و ما پروردگار اي. بزرگ عرش پروردگار و آسمان هفت پروردگار اي! الها(
 هـر  شـر  از قـرآن،  و انجیل و توراتي  کننده نازل ها، هسته وها  دانهي  شکافنده چیز، همه

 پـیش  کـه  نخستینی تو! الها. برم می پناه تو به هستی آني  مهارکننده و گیرنده تو که چیزي
 از آشـکارتر  که آشکاري تو و نیست چیزي تو از پس که آخرینی تو و نیست چیزي تو از
 کن ادا را ما بدهکاري و وام نیست، چیزي تو از تر پنهان که پنهانی تو و نیست چیزي تو
 ).فرما توانگرمان تنگدستی، از و

اِ�يَل  رَبَّ  اللَُّهمَّ « -30 اِ�يَل، َوِمياَكِ�يَل  َجرْبَ َماَواِت  فَاِطرَ  َو�رِْسَ َغيِْب  اَعلِمَ  َواألرِْض، السَّ
ْ
 ال

َهاَدِة، نَْت  َوالشَّ
َ
ُْ�مُ  أ

َ
َقِّ  ِمنَ  ِ�يهِ  اْختُِلَف  لَِما اْهِدِ�  َ�ْتَِلُفوَن، ِ�يهِ  اَكنُوا ِ�يَما ِعبَاِدكَ  َ�ْ�َ  حت

ْ
 احل

  �ََشاءُ  َمنْ  َ�ْهِدي إِنََّك  بِإِْذنَِك،
َ

اٍط  إِىل  .)2(»ُمْسَتِقيمٍ  رِصَ
 آگاه زمین، وها  آسماني  آفریننده اي اسرافیل، و میکاییل و جبرییل پروردگار اي! الها(

. کنـی یم حکـم  کنند، اختالف آن درها  آن که چیزي در بندگانت میان تو آشکار، و نهان به
 را هرکـه  تـو  کـه  راسـتی  بـه . فرما هدایت حق سوي به شده، کرده اختالف چه آن در مرا

 ).کنی یم هدایت راست راه به خواهی،

نَْت  اللَُّهمَّ « -31
َ
َمِلُك  أ

ْ
َ  ال ال

َ
  إهِل

َّ
نَْت، إِال

َ
نَْت  أ

َ
نَا َر�ِّ  أ

َ
فُْت  َ�ْفيِس  َظلَْمُت  َ�بُْدَك، َوأ  َواْ�رَتَ

يًعا، ُذنُوِ�  يِل  فَاْغِفرْ  بَِذنيِْب  نُوَب  َ�ْغِفرُ  الَ  إِنَّهُ  مَجِ   اذلُّ
َّ
نَْت  إِال

َ
 .)3(»أ

 به. هستم توي  بنده ومن منی معبود تو. نیست پروردگاري تو از غیر. پادشاهی تو! الها(

 ).7064(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).1847(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )2(

 ).1848(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )3(
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 هیچ تو از غیر زیرا ببخشاي؛ مرا گناهاني  همه. دارم اعتراف گناهم به و ام کرده ستم خود
 ).بخشاید ینم را گناهان کس

ْحَسِن  اْهِدِ�  اللَُّهمَّ « -32
َ
ْحَسِنَها َ�ْهِدي ال األْخالقِ  أل

َ
نَْت، ِإال أل

َ
 ال َسيِّئََها َ��ِّ  َوارْصِْف  أ

  َسيِّئََها َ��ِّ  يرَْصُِف 
َّ
نَْت  إِال

َ
 .)1(»أ

 خـوب  اخـالق  به تو، جز کس هیچ که فرما هدایت اخالق و رفتار بهترین به مرا! الها(
 ).راندینم بد اخالق از تو جز کس هیچ چون بران؛ من از را بد اخالق و کند مین هدایت

نَْت  اللَُّهمَّ « -33
َ
َ  الَ  َر�ِّ  أ

َ
  إِهل

َّ
نَْت، إِال

َ
نَا َخلَْقتَِ�  أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
 َما َووَْعِدكَ  َ�ْهِدكَ  ىلَعَ  َوأ

ُعوذُ  اْستََطْعُت،
َ
بُوءُ  َصنَْعُت، َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

َ
، بِِنْعَمِتَك  لََك  أ َّ بُوءُ  يلَعَ

َ
 يِل، فَاْغِفرْ  بَِذنيِْب ]  لََك [  َوأ

إِنَّهُ 
نُوَب  َ�ْغِفرُ  ال فَ نَْت  إِال اذلُّ

َ
 .)2(»أ

 تـو ي  بنـده  من و آفریدي، مرا ست،ین  تـو جز حق به معبودي. منی پروردگار تو! الها(
 بـه  ام، داده انجام چـه آن شـر از. پایدارم توي  وعده و پیمان به بتوانم که جایی تا و هستم

 زیرا بیامرز؛ هرآینه مرا. دارم اعتراف گناهم به و آگاهم خود بر تو نعمت از. برم می پناه تو
 ).نیست آمرزنده کسی تو جز

ْحيِ�  اللَُّهمَّ « -34
َ
 .)3(»يِل  َخْ�اً  الَوفَاةُ  اَكنَِت  إَِذا َوتََوفَِّ�  يِل، َخْ�اً  احلَيَاةُ  اَكنَِت  َما أ

 ).بمیران مرا است، بهتر مردنم اگر و بدار زنده مرا است، بهتر ماندنم زنده اگر! الها(

ُعوذُ  ِإ�ِّ  اللَُّهمَّ « -35
َ
مٍ  ِمنْ  بَِك  أ

ْ
ٍب  َوِمنْ  َ�نَْفُع، ال ِعل

ْ
 �َْشَبُع، ال َ�ْفٍس  َوِمنْ  َ�َْشُع، ال قَل

 .)4(»لََها �ُْستََجاُب  ال َدْعَوةٍ  َوِمنْ 
 از و شـود  مین فروتن که دلی از و رساندینم اي فایده و سود که دانشی و علم از! الها(

 ).برم می پناه تو به شود مین مستجاب که دعایی از و شود مین سیر که نفسی

 ).1848(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )1(

 ).6323(شماره ثیحد يبخار امام حیصح )2(

 .هیعل متفق )3(
 ).7081(شماره ثیحد مسلم امام حیصح )4(
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 دعاهاي متفرقه

 شدن از منزل: رونیب يدعا

 بِاهللاِ «
َّ
َة إِال ُت ىلَعَ اِهللا َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

ْ لكَّ  . )1(»� اِهللا تَوَّ
 اهللا جـز  یقـوت  و یبازگشـت  يجا چیه و ،کنم می توکل اهللا بر و روم می رونیب اهللا بنام(

 ).ستین

ْجَهـَل «
َ
ْو أ

َ
ْظلَـَم، أ

ُ
ْو أ

َ
ْظِلـَم أ

َ
ْو أ

َ
، أ َزلَّ

ُ
ْو أ

َ
، أ ِزلَّ

َ
ْو أ

َ
َضـلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِضـلَّ أ

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ْو اللَُّهَم إِ�ِّ أ

َ
 أ

 َّ  .)2(»ُ�َْهَل يلَعَ
 گمـراه  را مـن  یکس ای و بسازم، گمراه را یکس نکهیا از برم می پناه بتو من! الها بار يا(

 یکسـ  ایـ  و م،ینما ظلم یبکس ای و بلغزاند، را من یکس ای و بلغزانم، را یکس ای و بسازد،
 ).دینما جهالت بمن یکس ای و م،ینما جهالت یبکس ای و د،ینما ظلم بمن

ْنَا، َو� «
َ
نَا� اِهللا َوجل

ْ  .)3(»اِهللا َخرَْجنَا، وىلََعَ َر�ِّنَا تََو�َّ
 مـا  پروردگـار  بـر  و م،یشـد  خـارج ) منزل از( اهللا بنام و میشد داخل) بمنزل( اهللا بنام(

 ).میکرد توکل

 مسافر: يدعا

 :  کند می وداع نیچن خود اقارب و دوستان با دینما سفر خواهد می یوقت شخص

ْستَوِْدُع اَهللا ِدْ�نََك، «
َ
َماَ�تََك، وََخَواِ�يَْم َ�َمِلَك أ

َ
 .)1(»َوأ

 ).5097(شماره ثیدح ابوداود امام سنن )1(

 ابـن  امـام  سنن و) 5486(شماره ثیحد یینسا امام سنن  و) 5096( شماره ثیحد داودابو امام سنن )2(
 .)3884(شماره ثیحد ماجه

 ).5098(شماره ثیحد ابوداود امام سنن )3(
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 ).سپارم یم اهللا به را،و ت عمل ۀخاتم و را،و ت امانت و را،و ت نید من(

ْي َال تَِضيُْع وََدائُِعهُ « ِ
َّ

ْستَوِْدُعُ�ُم اَهللا اذل
َ
 .)2(»أ
 ).گردد مین عیضا شود سپرده يزیچ باو چون که یذات سپارم،آن یم اهللا به ترا(

 سفر: لیسوار شدن بوسا يدعا

رَبُ «
ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُۥ ُمۡقرِ�َِ� ﴿ اُهللا أ ِي َسخَّ  ١٣ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبوَن  ا رِبَّ  ﴾١٤��َّ
ْ
لَُك يِفْ َسَفِرنَا َهَذا ال

َ
َعَمِل َما اللَُّهمَّ إِنَّا �َْسأ

ْ
َواتلَّْقَوى، َوِمَن ال

َفِر،  اِحُب يِفْ السَّ نَْت الصَّ
َ
ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه، اللَُّهمَّ أ تَْرىَض، اللَُّهمَّ َهوِّ

َفِر، َوَ�آبَ  ُعوُْذ بَِك ِمْن َوَ�ثَاِء السَّ
َ
ْ أ ْهِل، اللَُّهمَّ ِإ�ِّ

َ
أل

ْ
َِليَْفُة يِفْ ا

ْ
ُمنَْقلَِب يِفْ َواخل

ْ
َمنَْظِر، وَُسوِْء ال

ْ
ِة ال

ْهلِ 
َ
أل

ْ
َماِل َوا

ْ
 .)3(»ال

 مـا ) ةاسـتفاد ( يبرا آنکه است پاك است، بزرگ اهللا است، بزرگ اهللا است، بزرگ اهللا(
 بـه  مـا  کـه  حقا م،ینداشت یدسترس آن) ریتسخ( به خود ما و ساخت، رام را) مرکوب( نیا

 يزگـار یپره و يکوکارین سفر نیدر تو از ما! الها بار يا) میهست یبازگشتن خود پروردگار
 سفر نیا ما بر! الها بار يا است، تو بارگاه ةدیپسند که را یعمل زین و م،یینما می مسئلت را
ـ نزد مـا  بـر آن را  دور ۀفاصل و بساز، وآسان سهل را ما  ییتـو ! الهـا  بـار  يا بگـردان،  کی

 از بـرم  مـی  پنـاه  بتـو ! الهـا  بـار  يا) مـن ( ةخـانواد  در) من( نائب و سفر در) من( صاحب
 ).فرزند و مال در یبدحال و یدگرگون از و بد، منظر و سفرهاي  مشقت

 بازگشت از سفر: يدعا

 آن بخواند: یدعا را در پ نیسفر مذکور ا يبر دعا عالوه

 .)4524(شماره ثیحد احمد امام مسند و )2602(شماره ثیحد ترمذي امام سنن )1(
 ).2825(شماره ثیحد ماجه ابن امام سنن )2(

 .)3339(شماره حدیث مسلم امام صحیح )3(
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 .)1(»آيِبُْوَن، تَائِبُْوَن، اَعبُِدْوَن، لَِر�ِّنَا َحاِمُدْونَ «
 و ثنـا  خـود  پروردگـار  يبـرا  کنندگان عبادت و گاران توبه) سفر از( کنندگان رجوع(
 ).مییما نیم شیستا

 :باران طلب يدعا

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿« ُ  ،﴾٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن  ٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم  ٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ  ا�َّ
َّ

َ إال  إهلَ
َ

ال
نَْت  ،َ�ْفَعُل َما يُِر�دُ 

َ
 أ

َّ
َ إال

َ
 إهل

َ
ُ ال نَْت ا�َّ

َ
َغيَْث  :اللَُّهمَّ أ

ْ
 َعلَيْنَا ال

ْ
نِْزل

َ
ُفَقَراُء. أ

ْ
ُْن ال

َ
َغِ�ُّ َو�

ْ
نَْت ال

َ
 ،أ

 ِح�ٍ 
َ

ًة َوَ�الاًغ إىل ت َعلَيْنَا قُوَّ
ْ
نَْزل

َ
 .)2(»َواْجَعْل َما أ

ـ نها و مهربان، اندازه بی اهللا است، انیجهان پروردگار که راست اهللا شیستا(  بـارحم،  تی
 بـار  يا دهـد،  یمـ  انجام دینما اراده را آنچه اهللا بجز يمعبود ستین است، جزا روز پادشاه

 رحمـت ( باران ما بر م،یا محتاج ما و ،يازین بی تو ست،ین يمعبود تو بجز و ییالله تو! الها
 تـا   بگـردان  بسنده و قوت) سبب( ينمود نازل ما بر که را آنچه و فرما، نازل را) شیخو

 ).ینیمع عادیم

 :سجدمه داخل شدن ب يدعا

َعِظيِْم «
ْ
ُعوُْذ بِاِهللا ال

َ
يَْطاِن  َو�ِوَْجِههِ أ َقِديِْم ِمَن الشَّ

ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم وَُسل

ْ
 .)3(»الَّرَِجيْمِ ال

 طانیشـ  شـر  از او میقـد  ۀغلبـ  و قـدرت  و او، میکر بذات و بزرگ، اهللا به برم می پناه(
 ).شده رانده

ــَالُم ىلَعَ  اهللاِ  �« ــَالُة َوالسَّ بْــَواَب  وِ�ْ اللَُّهــمَّ اغفــر يِلْ ُذنٌــ اهللاِ  ُســْولِ رَ  َوالصَّ
َ
واْ�ــتَْح يِلْ أ

 .)4(»رمَْحَِتَك 

 .)3339(شماره حدیث مسلم امام صحیح )1(
 .)1225(شماره حدیث حاکم مستدرك و) 1175(شماره حدیث داود ابو امام سنن )2(
 .)466(شماره ثیحدابوداود امام سنن )3(
 ).771(شماره حدیث ماجه ابن امام سنن و) 314(شماره حدیث ترمذى امام سنن )4(
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ـ ب مـرا  گناهان! الها بار وسلم، هیعل اهللا یصل اهللا رسول بر سالم و درود و اهللا بنام(  امرزی
 ).يبگشا میبرا را شیخو رحمتهاي  دروازه و

 شدن از مسجد: رونیب يدعا

بْــَواَب  �«
َ
ــَالُم ىلَعَ رَُســْوِل اِهللا اللَُّهــمَّ اْغِفــْر يِلْ ُذنُــوِ�ْ واْ�ــتَْح يِلْ أ ــَالُة َوالسَّ اِهللا َوالصَّ

 .)1(»فَْضِلَك 
ـ ب مرا گناهان! الها بار وسلم، هیعل اهللا یصل اهللا رسول بر سالم و درود و اهللا بنام  و امرزی
 ).يبگشا میبرا را شیخو فضلهاي  دروازه

 وقت داخل شدن به بازار: يدعا

َْمُد، ُ�ِْيْ َوُ�ِميُْت وَُهـَو يَحٌّ َال َ�ُمـ«
ْ
ُ احل

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�َْك هل  اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

َّ
َ إِال

َ
وُْت، َال إِهل

ٍء قَِديْرٌ  �ِيَِدهِ  ، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُ�َْ
ْ
 .)2(»اخل

 و سـت، ین یکیشـر  چیهـ  او يبـرا  اسـت،  کتـا ی و گانهی او و اهللا بجز يمعبود ستین(
 او و رانـد، یمیم و گرداند می زنده است، او آن از شیستا) ۀهم( و است، او آن از یپادشاه
 توانـا  زهـا یچ همـه  بـر  او و رهـا، یخ اوست دست به و رد،یم نمی چیه که يابد زنده است
 ).است

 الخالء: تیبه ب شدنداخل  يدعا

 .)3(»ِمَن اخلُبُِث واخلبائِِث  بَِك اِهللا، اللُهمَّ إِّ� أُعوُذ  �«
 ).ماده و نرهاي  طانیش) شر( از برم می پناه تو به من! الها بار اهللا، بنام(

 الخالء: تیشدن از ب رونیب يدعا

 ).771(شماره حدیث ماجه ابن امام سنن و) 314(شماره حدیث ترمذى امام سنن )1(

 .)2235(شماره حدیث ماجه ابن امام مسند و) 3428( شماره حدیث ترمذي امام سنن )2(
 .علیه متفق )3(
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َذى واََعفَاِ� «و  )1([ُ�ْفرانََك]
َ
ْذَهَب َ��ِّ األ

َ
ى أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 .)2(»احل

 دور را يمـؤذ  يزهایچ من از که است را اهللا شیستا و ثنا( و). طلبم یمتو را  آمرزش(
 ).است دهیبخش تیعاف مرا و نموده

 :تیتعز يدعا

، فَِلتَْصرِبْ َوتِلَْحتَِسْب « َجٍل ُمَس�َّ
َ
ٍء ِعنَْدُه بِأ ْ�َطى َوُ�ُّ يَشْ

َ
ُ َما أ

َ
َخَذ، َوهل

َ
 .)3(»إِنَّ ِِهللا َما أ

 آن از اسـت  داده کـه  را ییزهایچ ۀهم است، بوده اهللا آن از است دهیرانیم که را یکس(
ـ برا اهللا کـن  صـبر  پـس  دارد، ینیمع عادیم اهللا نزد در زیچ هر است، او  پـاداش  و مـزد  تی
 ).دهد یم

 :قبور ارتیز يدعا

» ، ُمْسِلِمْ�َ
ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َوال

ْ
يَاِر ِمَن ال ْهَل ادلِّ

َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ ا إِْن َشاَء اُهللا بُِ�ـْم الَِحُقـْوَن السَّ

َو�ِنَّ
َعاِ�يَةَ 

ْ
َا َولَُ�ُم ال

َ
ُل اَهللا نل

َ
ْسأ

َ
ِخِر�َْن أ

ْ
ُمْستَأ

ْ
ُمْستَْقِدِمْ�َ ِمنَّا َوال

ْ
 .)4(»َوَ�رَْحُم اُهللا ال

 عزوجـل  اهللا اگر هم ما شک بدون و مسلمانان، و مؤمنان از ارید اهل شما بر باد سالم(
 رحمـت  مـورد  را مـا  نـدگان یآ و گذشتگان اهللا م،یهست یشدن وستیپ حتما بشما بخواهد

) را آخـرت  و ایـ دن عـذاب  از یسـالمت ( تیـ عاف شـما  و خـود  يبرا اهللا از دهد، قرار خود
 .خواهم می

 از طعام: شیپ يدعا

 آغاز در »اهللا بسم« گفتن اگر و ،گوید می »اهللا بسم« بخورد طعام خواهد می انسان یوقت

 ).7(شماره ثیحد يترمذ امام سنن و )30(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )1(

 .)9825(شماره ثیحد یینسا امام سنن و) 301(شماره ثیحد ماجه ابن امام سنن )2(
 .هیعل متفق )3(
 ).2301(شماره حدیث مسلم امام  صحیح )4(
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هِلِ َوآِخـِرهِ «: بخوانـد  را دعا نیا رفت ادشی از خوردن طعام وَّ
َ
 در اهللا بنـام (. )1(»� اِهللا يِفْ أ

 ).مینمایم شروع طعام آخر و اول

 بعد از فراغت از طعام: يدعا

ةٍ « ْ َوَال قُوَّ ْطَعَمِ�ْ َهَذا َوَرَزقَِنيِْه، ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ
َ
ْي أ ِ

َّ
َْمُد ِِهللا اذل

ْ
 .)2(»احل

 و قـوت  نمـودن  صـرف  بدون را يروز و است داده طعام مرا که را اهللا شیستا و ثناء(
 ).است نموده یارزان میبرا من، قدرت

 :زبانیم يمهمان برا يدعا

ْسِق َمْن ْسَقا�«
َ
ْطِعْم َمْن أْطَعَم� وأ

َ
 .)3(»اللُهمَّ أ

 دهینوشـان  مـرا  کـه  یکسـ  و بده طعام را او است دهیخوران طعام مرا که یکس! الها بار(
 ).بنوشان را او است

 داده است: ياو را افطار کهیکس يروزه دار برا يدعا

بَْراُر، وََصلَّْت َعلَيُْ�ْم الَمَالئَِ�ةُ «
َ
َ�َل َطَعاَمُ�ْم األ

َ
ائُِمْوَن، َوأ ْ�َطَر ِعنَْدُ�ُم الصَّ

َ
 .)4(»أ
 فرشـتگان  و خوردنـد  شما طعام از کوکارانین و نمودند افطار شما نزد در داران روزه(

 ).فرستادند رحمت شما بر

 وقت افطار: يدعا

ْجُر إِْن َشاَء اهللاُ «
َ
أل

ْ
ُعُرْوُق، َوَ�بََت ا

ْ
 َواْ�تَلَِّت ال

ُ
َمأ  .)5(»َذَهَب الظَّ

 ).3264(شماره ثیحد ماجه ابن امام سنن و )1858(شماره ثیحد ترمذي امام سنن )1(

 .)4025(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )2(
 ).5483(شماره حدیث مسلم امام صحیح )3(

 ).3856(شماره حدیث داود ابو امام سنن )4(

 )2359(شماره حدیث ابوداود امام سنن )5(
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 ).بخواهد اهللا اگر د،یگرد حاصل ثواب و شد، تر رگها و رفت، نیب از یتشنگ(

 :ضیرم ادتیوقت ع يدعا

َس َطُهْوٌر إِْن َشاَء «
ْ
 .)1(»اهللاُ َال بَأ

 ).گردد می گناهانت یپاک) ۀلیوس( بخواهد اهللا اگر) يماریب نیا( ستین یحرج کدام(

 عطسه زننده: يدعا

هللاِ «: دیبگو زند یم عطسه انسان کهیزمان(  و). اسـت  اهللا ستهیشا شیستا و ثناء( »احلَْمُد ِ

 قـرار  خـود  رحمـت  مـورد تو را  اهللا( »يَرمَْحَُك اهللاُ «: دیبگو است موجود نزدش به کهیکس

 .  )2(»َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا َوُ�ْصِلُح بَالَُ�مْ «: دیبگو را دعا  نیا  جوابش در زننده عطسه و). دهد
 ).بگرداند درست را شما حال و کند تیهدا را شما اهللا(

 است: ودهنم اجازدو کهیکس يبرا يدعا

 .  )3(»يِفْ َخْ�  بَارََك اُهللا لََك، َوَ�ارََك َعلَيَْك، ومََجََع بَيْنَـُكَما«
 و مبـارك  را ونـدتان یپ و کنـد  برکـت  با را شما کار و دیفرما تیعنا برکت شما به اهللا(

 ).گرداند ریخ باعث

 :کند می يداریکه انسان خر یمتاع رو برکت ب ریخ يدعا

ُعوُْذ بِـَك «
َ
تََها َعلَيِْه َوأ

ْ
لَُك َخْ�ََها وََخْ�َ َما َجبَل

َ
ْسأ

َ
ْ أ تََهـا اللَُّهمَّ إِ�ِّ

ْ
ِمـْن رَشَِّهـا َورَشِّ َمـا َجبَل

 .)4(»َعلَيْهِ 
 آن شـر  از و ،خواهم می يدیآفر آن در که يریخ و را زیچ نیا ریخ تو از من! الها بار(

 .) 3420(شماره حدیث بخاري امام صحیح )1(
 .)6224(شماره حدیث بخارى امام صحیح )2(
 ).8943(شماره حدیث احمد امام مسند )3(

 ).2162(شماره حدیث ابوداود امام سنن )4(
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 ).برم می پناه بتو يا دهیآفر آن در که را يشر و

 ماه نو:  دنید يدعا

ْمِن «
َ
أل

ْ
ِهلَُّه َعلَيْنَا بِا

َ
، اللَُّهمَّ أ رَبُ

ْ
�

َ
ِبُّ اُهللا أ

ُ
إلِْسَالِم، َواتلَّْوِ�يِْق لَِما حت

ْ
الََمِة َوا ِإلْ�َماِن، َوالسَّ

ْ
َوا

 .)1(»َر�َّنَا َوتَْرىَض، َر�ُّنَا َوَر�َُّك اهللاُ 
ـ ما مـا  بـر  را ماه نیا طلوع! الها بار يا است، بزرگ اهللا(  و یسـالمت  و مـان یا و امـن  ۀی

 ما پروردگار بگردان، یهست یراض بآن و يدار دوستآن را  تو کهیزیچ بر قیتوف و اسالم
 ).است جالله جل اهللا تو پروردگار و

 :نهیدر آ دنید يدعا

يِق وَُخليُِق َوَزاَن ِم�ِّ َما َشاَن ِمْن َ�ْ�ِي«
ْ
َن َخل ي َحسَّ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 .)2(»احل

 گرانیبـد  کـه یزهایچ و است، ساخته کوین مرا اخالق و نشیآفر که را اهللا شیوستا ثنا(
 ).است دهیگردان نتیز بمن بوده بیع

 آواز رعد و برق: يدعا

ْي �َُسبُِّح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ َوالَمَالئَِ�ُة ِمْن ِخيَْفِتهِ « ِ
َّ

 .)3(»ُسبَْحاَن اذل
 خـوف  و تـرس  يو از فرشتگان و د،ینما یم را او شیستا و ثنا رعد که اهللا است پاك(
 ).دارند

 آب زمزم: دنیوقت نوش يدعا

ماً نَافِعاً، َوِرْزقاً واِسعاً و شفاًء ِمن لك داءٍ «
ْ
لَُك ِعل

َ
ْسأ

َ
ْ أ  . )4(»اللَُّهمَّ إِ�ِّ

 ).13149(شماره حدیث طبرانی از ریکب معجم )1(

 ).4145(شماره حدیث بیهقی از االیمان وشعب) 402(شماره حدیث طبرانی از دعا )2(

 ).723(شماره حدیث بخارى امام از المفرد االدب و) 1165(شماره حدیث مالک امام موطأ )3(

 ).2738(شماره حدیث قطنى دار سنن و) 1739(شماره حدیث حاکم مستدرك )4(
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 يمـار یب و مرض هر از یابی صحت و فراخ يروز و منفعت پر علم تو از من! الها بار(
 ).  خواهم می را

 ختم مجلس: يدعا

ْن َال «
َ
ْشَهُد أ

َ
َْك ُسبَْحاَنَك اللَُّهَم َوحِبَْمِدَك أ

َ
تُوُب إِيل

َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 .)1(»إِهل

 يمعبـود  تـو  جـز  نکـه یبا دهـم  یمـ  یگواه راست، تو شیستا و ثناء ،یپاک تو اهللا يا(
 ).گارم توبه تو به و طلبمیم آمرزش تو از ست،ین

 وقت همبستر شدن با همسر: يدعا

يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا �« يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ  .)2(»اِهللا، اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ
) شر( از کنی می عطا بما که ياوالدها و نگهدار، طانیش) شر( از را ما! الها بار اهللا، بنام(

 ).نگهدار طانیش

 قبل از خواب: يدعا

ْحيَا«
َ
ُموُْت َوأ

َ
 .)3(»بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أ

 ).گردم یم زنده و رمیم یم! الها بار يا تو بنام(

 شدن از خواب: داریوقت ب يدعا

ِْه النُُّشورُ «
َ

ْحيَانا َ�ْعَد َما أَماَ�نَا و�يل
َ
ي أ ِ

َّ
 .)4(»احلَْمُد ِهللا اذل

 ما نشر و حشر او يبسو و دیگردان زنده دنیرانیم از بعد را ما که را اهللا شیستا و ثناء(

 امـام  سـنن  و ،)4861(شـماره  حـدیث  ابـوداود  امـام  سنن و) 3433(شماره حدیث ترمذي امام سنن )1(
 ).1344(شماره حدیث نسائی

 .علیه متفق )2(
 ).23319(شماره حدیث احمد امام مسند و) 6323(شماره حدیث بخاري امام صحیح )3(

 .هیعل متفق )4(
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 ).است

 :قهیعق يدعا

رَبُ اللَُّهمَّ ِمنَْك َولََك َهِذهِ َعِقيَقُة فُالنٍ «
ْ
�

َ
ُ أ ، ا�َّ ِ  .)1(»� ا�َّ

ـ ا تـو،  يبرا و است، تو از! الها بار يا است، بزرگ اهللا اهللا، بنام(  نـام ( فـالن  قـه یعق نی
 ).ردیبگ را مولود

 قنوت: يدعا

، َو�َْشُكُرَك اللَُّهمَّ إِنَّا �َْستَِعيْنَُك، َو�َْستَْغِفُرَك، « َ�َْ
ْ
ُ َعلَيَْك َونُثِْ�ْ َعلَيَْك اخل ونُْؤِمُن بَِك َوَ�تََو�َّ

ْـَك �َْسـىَع 
َ

ْ َو�َْسـُجُد، َو�يِل اَك َ�ْعبُـُد، َولَـَك نَُصـ�ِّ ْلَُع َمْن يَْ�ُفُرَك اللَُّهمَّ إِيَـّ َوَال نَْ�ُفُرَك، َو�َ
ْىَش َعَذابَ  ِْفُد، َونَرُْجْو رمَْحَتََك، َو�َ

َ
َحٌق َو�

ْ
اِر ُمل ُكفَّ

ْ
 .)2(»َك، إِنَّ َعَذابََك بِال

 و م،یـ آور می مانیا بتو و م،یخواهیم آمرزش تو از و م،ییجویم ياری تو از! الها بار يا(
 یسپاسـ  نـا  و م،کنـی  می شکرتو را  و م،ییگو یم ریخ ثناء تو يبرا و م،یورز می توکل تو به
 بـار  يا م،یدهـ  یم ترك و میگذار یم کنند یم یچیپ سر تو اوامر از که رایکسان و م،کنی مین

 سـجده تـو را   خـاص  و م،یگـذار  یمـ  نمـاز  تو يبرا خاص و میپرست تو را می خاص! الها
 از و م،ییجـو  یمـ تـو را   رحمت م،یورز می اخالص بتو و م،یشتاب یم تو يبسو و م،کنی می

 ).است وستیپ بکافران تو عذاب که واقعاً م،یترس یم تو عذاب

َْت  ِ�يَمنْ  َوتََولَِّ�  ،اَعَ�يَْت  ِ�يَمنْ  واََعفِِ�  ،َهَديَْت  ِ�يَمنْ  اْهِدِ�  اللَُّهمَّ «
َّ

 ِ�يَما ىِل  َوَ�ارِكْ  ،تََويل
ْ�َطيَْت 

َ
َْت  َمنْ  يَِذلُّ  الَ  َو�ِنَّهُ  ،َعلَيَْك  ُ�ْقىَض  َوالَ  َ�ْقىِض  إِنََّك  ،قََضيَْت  َما رَشَّ  َوقِِ�  ،أ

َ
 َوالَ  ،َوايل

َت  ،اَعَديَْت  َمنْ  يَِعزُّ 
ْ
َْت  َر�َّنَا َ�بَاَر�

َ
 . )3(»َوَ�َعايل

 قـرار  یکسان جزو مرا و اي، کرده تیهدا راها  آن که ده قرار یکسان زمره در مرا! یاله(

 ).19077(شماره حدیث بیهقی سنن )1(

 ).3268(شماره حدیث بیهقی سنن )2(

 ).3263(شماره حدیث بیهقی سنن )3(
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 هـر  و ،یآنـان  اوری تو که قرارده یکسان جزو مرا! یاله. يفرمود عطا تیعافها  آن به که ده
 ییتـو  کـن؛  حفاظت بد، يقضا از مرا و بگردان، مبارکش ،يا فرموده تیعنا من به که چه
 لیـ ذل ،یکن تیحما را او تو که یکس همانا ندارد، تیحاکم تو بر ياحد ،کنی می حکم که
! پروردگـارا . ابـد ی نمـی  عـزت  هرگـز  یکنـ  یدشـمن  او با تو که یکس و ،شود مین خوار و

 ).یهست مرتبه بلند و بابرکت

 نجات از غم و اندوه: يدعا

َمِتَك، نَاِصييَِتْ �ِيَِدَك، َماٍض يِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ «
َ
ْ َ�بُْدَك، اْ�ُن َ�بِْدَك، اْ�ُن أ اللَُّهمَّ إِ�ِّ

 
َ
ْو َعلَّْمَتُه أ

َ
َُه يِفْ ِكتَابَِك، أ نَْزتلْ

َ
ْو أ

َ
يَْت بِِه َ�ْفَسَك، أ لَُك بُِ�لِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ

َ
ْسأ

َ
َحداً قََضاُؤَك، أ

، َونُْوَر ِمْن خَ  يِبْ
ْ
ُقْرآَن َر�ِيَْع قَل

ْ
َْعَل ال

َ
ْن جت

َ
َغيِْب ِعنَْدَك، أ

ْ
ِم ال

ْ
ثَْرَت بِِه يِفْ ِعل

ْ
ِو اْستَأ

َ
ِقَك، أ

ْ
ل

 ْ ، وََذَهاَب َه�ِّ  .)1(»َصْدرِْي، وََجالََء ُحْزِ�ْ
 تو بدست من یشانیپ ام تو زیکن فرزند و ام تو ةبند فرزند و ام تو ةبند من! الها بار يا(

 هر به تو است، انصاف و عدل من مورد در تو ۀصلیف است، يجار من در تو حکم است،
 و اي، فرموده نازل شیخو کتاب در را اسم آن ای و يا کرده يگذار نام بآن را خود کهیاسم

ـ  و اي، داده میتعل شیخو مخلوق از یبکس را اسم آن ای  در شیخـو  نـزد  در را اسـم  آن ای
 و ام نهیسـ  نـور  و دلم بهار را قرآن که کنم می سوال ،ينمود اریاخت يدار بآن که یبیغ علم
 ).بگردان ام اندوه و غم از يدور يبرا ۀلیوس

يْ « ، وََضلَِع ادلَّ نُْبِ
ْ
ُْخِل َواجل َكَسِل، َوابلْ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ََزِن، َوال

ْ
َهمِّ َواحل

ْ
ُعوُْذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ أ ِن اللَُّهمَّ إِ�ِّ

 .)2(»وََغلَبَِة الرَِّجالِ 
 کسـالت،  و ینـاتوان  از برم می پناه تو به و غم، و اندوه از برم می پناه بتو من! الها بار يا(

 قهـر  و يدار قـرض  از بـرم  مـی  پنـاه  بتو و ،یبزدل و یممسک و بخل  از برم می پناه تو به و

 .)3712(شماره ثیحد احمد امام مسند )1(
 ).6363(شماره حدیث بخاري امام صحیح )2(
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 ).مردها

 :يقرار بی يدعا

َ  الَ «
َ

  إِهل
َّ
َعِظيْمُ  اهللاُ  إِال

ْ
َ  الَ  احلَِليُْم، ال

َ
  إِهل

َّ
َعْرِش  رَبُّ  اهللاُ  إِال

ْ
َعِظيُْم، ال

ْ
َ  الَ  ال

َ
  إِهل

َّ
 رَبُّ  اهللاُ  إِال

َمَواِت  رِْض  َورَبُّ  السَّ
َ
أل

ْ
َعْرِش  َورَبُّ  ا

ْ
َكِر�ْمُ  ال

ْ
 .)1(»ال

 بزرگ، عرش پروردگار اهللا بجز يمعبود ستین ،میحل و میعظ اهللا بجز يمعبود ستین(
 ).میکر عرش پروردگار و نیزم پروردگار و ها آسمان پروردگار اهللا بجز يمعبود ستین

رُْجو رمَْحَتََك  اللَُّهمَّ «
َ
ِ�ْ  فَالَ  أ

ْ
  تَِ�ل

َ
، َطْرفَةَ  َ�ْفيِسْ  إِىل ْصِلحْ  َ�ْ�ٍ

َ
ِ�ْ  يِلْ  َوأ

ْ
ُه، َشـأ َ  الَ  لُكَـّ

َ
  إِهل

َّ
 إِال

نَْت 
َ
 .)2(»أ

 و مسپار، من نفس به چشم پلک کی اندازه به مرا دارم را تو رحمت دیام! الها بار يا(
 ).تو جز يمعبود ستین فرما، درست را کارم تمام

َ  الَ «
َ

  إِهل
َّ
نَْت  إِال

َ
ْ  ُسبَْحانََك  أ الِِمْ�َ  ِمنَ  ُكنُْت  إِ�ِّ  . )3(»الظَّ

 ).بودم ستمگاران ۀجمل از من همانا تو، یپاک تو، جز يمعبود ستین(

ْ  اهللاُ  اهللاُ « رْشِكُ  الَ  َر�ِّ
ُ
 .  )4(»َشيْئاً  بِهِ  أ

 ).سازم ینم کیشر را يزیچ چیه باو است، من پروردگار اهللا، اهللا،(

 ترس در خواب: ایو  یرفع نا آرام يدعا

ُعوُْذ «
َ
اِت ِمْن  بَِ�ِلَماِت أ يَاِطْ�ِ  َغَضِبهِ اِهللا اتلَّامَّ وَِعَقابِِه، َورَشِّ ِعبَاِدهِ، َوِمْن َهَمَزاِت الشَّ

ْونِ  ْن َ�رِْضُ
َ
 .)5(»َوأ

 .علیه متفق )1(
 .)20447(شماره حدیث احمد امام مسند و) 5092(شماره ثیحد داود ابو امام سنن )2(
 ).3505( شماره حدیث ترمذي امام سنن )3(

 ).1527(شماره حدیث ابوداود امام سنن )4(

 ).3895(شماره حدیث ابوداود امام سنن )5(
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 از و اهللا، بنـدگان  شـر  از و اهللا، عـذاب  و خشـم  از اهللا تمـام هـاي   کلمه به برم می پناه(
 ).ها طانیش شدن حاضر از و ن،یاطیشهاي  وسوسه

 طلب علم: يدعا

ُعوُْذ بَِك ِمْن ِعلٍم ال يَنفع«
َ
ماً نَافِعاً و أ

ْ
لَُك ِعل

َ
ْسأ

َ
ْ أ  .)1(»اللَُّهمَّ إِ�ِّ

 آن در کـه  یعلمـ  از بتـو  برم می پناه و خواهم می منفعت پر علم تو از من! الها بار يا(
 ).باشد مین ینفع

 امراض خطرناك: از يریجلو گ يبرا دعا

ْسَقامِ «
َ
ُنُوِن، وَسيِِّئ األ

ْ
َُذاِم، َواجل

ْ
رَبَِص، َواجل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 .)2(»اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 ریسـا  و ،یوانگیـ د و بنـدخوره  و ،یسیپ به) شدن مبتال( از برم می پناه بتو! الها بار يا(
 ).بد يها مرض

 :یو سالمت یصحت يدعا

لَُك  اللَُّهمَّ «
َ
ْسأ

َ
ْ أ َعْفوَ إِ�ِّ

ْ
ْ�يَا َواآلِخَرةِ  ال َعاِ�يََة يِفْ ادلُّ

ْ
 .)3(»َوال

 ).مینمایم آخرت و ایدن در را یسالمت و یصحت سوال تو از من! الها بار(

 نجات از شرك: يدعا

ْن «
َ
ُعوُْذ بَِك أ

َ
ْ أ ْعلَمُ اللَُّهمَّ إِ�ِّ

َ
ْستَْغِفُرَك لَِما َال أ

َ
ْعلَُم، َوأ

َ
نَا أ

َ
رْشَِك بَِك َوأ

ُ
 .)4(»أ

 تـو  از و ،دانـم  می من کهیحال در رمیبگ کیشر بتو نکهیا از برم می پناه بتو من! الها بار(
 ).دانم مین من که يزیچ) و شرك( از طلبمیم آمرزش

 ).3843(شماره حدیث ماجه ابن امام سنن و) 7818(شماره حدیث نسایی امام سنن )1(

 ).29739(شماره حدیث شیبۀ ابی ابن مصنف و) 1556(شماره حدیث داود ابو امام سنن )2(

 ).2957(شماره ثیحد ماجه ابن امام سنن )3(

 ).49(شماره ثیحد یطبران زا کبیر معجم و) 716(شماره ثیحد يبخار امام از المفرد االدب )4(
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 زده: بتیمص دنید يدعا

ا اْ�تَالَك « ي اَعفَاِ� ِممَّ ِ
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
ْن َخلََق َ�ْفِضيالً بِهِ احل لَِ� ىلَعَ َكِثٍ� ِممَّ  .  )1(»، َوفَضَّ

 نجـات  اسـت  نمـوده  مبتالء بآنتو را  کهیزیچ از مرا که است را اهللا مر شیستا و ثناء(
 ).است دهیبخش يبرتر و لتیفض خود مخلوق از ياریبس بر مرا و است، داده

 بعد از اذان: يدعا

َفِضـيْلََة، َوا«
ْ
وَِسـيْلََة َوال

ْ
داً ال َالِة الَقائَِمِة، آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ْ�َعثْـُه اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذ�ِهِ ادلَّ

ْي وََعْدتَهُ  ِ
َّ

 .)2(»َمَقاماً َ�ُْموْداً اذل
 وسلم هیعل اهللا یصل محمد به شونده، برپا نماز و کامله، دعوت نیا پروردگار يا! الها(
 ةوعـد  کـه  يمحمود مقام به را او و بفرما، تیعنا لتیفض و) بهشت در واال یمقام(لهیوس
 ).برسان يا فرموده را آن

 درخواست اخالق حسنه: يدعا

ْن ُخليُِق « يِق فََحسِّ
ْ
نَْت َخل  .)3(»اللَُّهمَّ َكَما َحسَّ

 ).بساز کوین زین مرا اخالق پس یساخت کوین مرا نشیآفر! الها بار(

 جنازه: يدعا

ْ�ثَانَا وََذَكِرنَا ،َوَ�ِبِ�نَا وََصِغِ�نَا ،واََغئِِبنَا وََشاِهِدنَا ،َوَميِّتِنَا حِلَيِّنَا اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «
ُ
 َمنْ  اللَُّهمَّ  ،َوأ

ْحيَيْتَهُ 
َ
ْحِيهِ  ِمنَّا أ

َ
يْتَهُ  َوَمنْ  ،اإلِْسَالمِ  ىلَعَ  فَأ ِْرْمنَا الَ  اللَُّهمَّ  ،اِإليَمانِ  ىلَعَ  َ�تََوفَّهُ  ِمنَّا تََو�َّ

َ
ْجَرهُ  حت

َ
 ،أ

 .)4(»َ�ْعَدهُ  تُِضلَّنَا َوالَ 

 .)4130(شماره ثیحد یهقیب از االیمان شعب و )3431(شماره ثیحد ترمذي امام سنن )1(
 ).614(شماره حدیث بخاري امام صحیح )2(

 .)8184(شماره ثیحد یهقیب امام از مانیاال شعب و) 404(شماره حدیث طبرانی از الدعاء )3(
 .)3203(شماره ثیحد داود ابو امام سنن و) 1498(شماره ثیدح ماجه ابن امام سنن )4(
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 زن و مرد و را ما بزرگ و کوچک و را ما غائب و حاضر و را ما مرده و زنده! الها بار(
 هـر  و اسـالم،  بر را او نگهدار زنده پس اي، نموده زنده ما از را هرکه! الها بار امرز،یب را ما
 ).رانیبم مانیا بر را او پس يا ساخته فوت ما از را که

ُه «
ْ
ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسل ُ، َووَسِّ

َ
ِرْم نُُزهل

ْ
�

َ
ُ َوارمَْحُْه، واََعفِِه، َواْ�ُف َ�نُْه، َوأ

َ
َماءِ اللَُّهمَّ اْغِفْر هل

ْ
 بِال

ُ َداراً 
ْ

بِْدهل
َ
�َِس، َوأ ْ�َيَض ِمَن ادلَّ

َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
ِه ِمَن اخل رَبَِد، َوَ�قِّ

ْ
ِج َوال

ْ
َخْ�اً ِمْن َواثلَّل

ِعْذُه ِمْن َعذَ 
َ
ُه اجلَّنَة، َوأ

ْ
ْدِخل

َ
ْهِلِه، َوَزوْجاً َخْ�اً ِمْن َزوِْجِه، َوأ

َ
ْهًال َخْ�اً ِمْن أ

َ
َقرْبِ َدارِهِ، َوأ

ْ
اِب ال

 .)1(»وََعَذاِب انلَّارِ 
 بـه  را او یمهمـان  گذر، در او از ده، تیعاف را او کن رحم او بر و امرزیب را او! الها بار(

 از را او و ،يبشـو  ژالـه  و بـرف  آب به را او کن، فراخ را او قبر گردان، فراهم تمام عزت
 از بهتر يا خانه به را او و ،کنی می پاك چرك از را دیسف يا پارچه چنانکه کن پاك گناها
 بـه  را او بـده،  عـوض  همسرش از بهتر يهمسر به و اهلش، از بهتر یاهل به و اش، خانه

 ).بده پناه آتش عذاب و قبر عذاب از را او و گردان، داخل بهشت

 جنازه پسر نابالغ: يبرا دعا

ْجراً «
َ
َا فََرطاً، وََسلَفاً، َوأ

َ
ُه نل

ْ
 .)2(»اللَُّهمَّ اْجَعل

 ). ده قرار یثواب و رهیذخ و زبانیم ما يبرا را او! الها(

 سجده تالوت: يدعا

تِهِ « ُه حِبَْوهِلِ َوقُوَّ ْي َخلََقُه، وََشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَ ِ
َّ

ْحَسُن » َسَجَد وَْجِ�ْ لِ�
َ
ُ أ ((َ�تَبَارََك ا�َّ

َاِلِقَ�))
ْ
  .)3(اخل

 .)2276(شماره ثیحد مسلم امام صحیح )1(
 ).65(شماره حدیث بخاري امام صحیح )2(

 یینسا امام وسنن) 580( شماره ثیحد يترمذ امام سنن و) 1416( شماره ثیحد داود ابو امام سنن )3(
 ).1129(شماره ثیحد
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 اسـت،  کـرده  سجده است نموده يبند صورت و دهیآفر را او که را یذات من يا چهره(
 برکـت  بـا  اسـت  نمـوده  سوراخ شیخو ییتوانا و قوت به را او چشم و ها گوش که یذات

 ).است دگاریآفر نیبهتر و اهللا است

 آواز خروس و آواز االغ:  دنیشن يدعا

يََ�ِة «ص� اهللا عليه وسلم:  انلَّىِبُّ  قَاَل  َ ِمْن فَْضِلِه فَإِ�ََّها إَِذا َسِمْعتُْم ِصيَاَح ادلِّ لُوا ا�َّ
َ
فَاْسأ

ْت َشيَْطانًا
َ
يَْطاِن فَإِ�ََّها َرأ ِ ِمَن الشَّ َِماِر َ�تََعوَُّذوا بِا�َّ

ْ
ْت َملاًَك َو�َِذا َسِمْعُتْم نَِهيَق احل

َ
 .)1(»َرأ

مـن  سـألکا (ا� ا� د،یـ را طلـب کن  فضلشاز اهللا  دیدین(هرگاه بانگ خروس را ش

بـه اهللا   طانیاز ش دیدیاالغ را شن ياست، و هرگاه صدا دهیرا د ياو فرشته ا رایز فضلک)

 است) دهیرا د طانیاالغ ش رایز )ميالرج طانيمن الش هللابا عوذ(ا د؛یپناه ببر

 از عادات و اخالق ناپسند: افتنینجات  يبرا دعا

يِبْ ِمَن انِلَّفاِق َوَ�َمِ�ْ ِمَن «
ْ
ْر قَل ِكْذِب َوَ�يِْ�ْ ِمَن الْخ�ِيَانَِة، اَلَّلُهمَّ َطِهّ

ْ
َ�اِء َولَِساِ�ْ ِمَن ال الِرّ

ُدْورِ  يِْفْ الصُّ
ُ

ْ�ُ�ِ َوَما خت
َ
  .)2(»فَاِنََّك َ�ْعلَُم َخائِنََة األ

 انتیخ از را چشمانم و دروغ، از را زبانم و اءیر از را عملم و نفاق از را قلبم! الها بار(
هـا   نهیسـ  در کـه  يزهـا یچ و يدار علـم هـا   چشـم  کردن انتیخ به که ییتو بگردان، پاك
 ).یدان یم است دهیپوش

 رفع مشکالت: يبرا دعا

َْعُل احلَْزَن إَِذا ِشئَْت َسْهالً «
َ

نَْت جت
َ
تَُه َسْهًال َوأ

ْ
 َما َجَعل

َّ
 .)3(»اللَُّهمَّ َال َسْهَل إِال

ـ  آسـان  و سهل را او تو که آن مگر گردد مین آسان يکار چیه! الها بار(  تـو  و ،یبگردان

 .هیعل متفق )1(
 .)227(شماره حدیث بیهقی  از الکبیر الدعوات )2(
 ).265(شماره حدیث بیهقی از الدعوات و) 974( شماره حدیث حبان ابن صحیح )3(
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 ).یگردانیم آسان یبخواه اگر را مشکل

 :ياز قرض دار افتنیجهت نجات  دعا

ْن ِسَواكَ « ْغِنِ�ْ بَِفْضِلَك َ�مَّ
َ
ِفِ�ْ حِبََاللَِك َ�ْن َحَراِمَك َوأ

ْ
 .)1(»اللَُّهمَّ اك

 ییرهـا  مـرا  حـرام ) خـوردن ( از و کـن  پـوره  حالل يروز از مرا اجاتیاحت! الها بار(
 ).ساز ازین بی مرا شیخو مرحمت و بفضل رخودیغ از و بخش،

 :رپدر و ماد يبرا دعا

ّلِ ٱلَُهَما َجَناَح  ۡخفِۡض ٱوَ ﴿  ﴾٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصِغٗ��  رَۡ�ُۡهَماٱَوقُل رَّّبِ  لرَّۡ�َةِ ٱِمَن  �ُّ
 .]٢٤[اإلرساء: 

 ).اند کرده هیترب یسال خورد در مرا همچنانکه ببخشا مادرم و پدر يبرا! پروردگارا(

 ن احلمد هللا رب العامل�أوص� اهللا ىلع نبينا �مد وىلع آهل وصحبه وسلم وآخر دعوانا 

 ).177(شماره حدیث بیهقی از الدعوات و) 1973(شماره حدیث حاکم مستدرك )1(
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 .داود ابو امام سنن -9

 .يترمذ امام سنن -10
 .یینسا امام سنن -11
 .ماجه ابن امام سنن -12
 .احمد امام مسند -13
 .حبان ابن حیصح -14
 .یهقیب امام سنن -15
 .حاکم مستدرك -16
 .يبخار امام از مفرد ادب -17
 .یطبران معجم -18
 .یقطن الدار سنن -19
 .یهقیب از الدعوات -20
 .یهقیب از مانیاال شعب -21
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 .یضب لیفض ابن از دعا -22
 .یالبان عالمه کتب -23
 .یطبران از دعا -24
 .شهیعوا نیحس از دعا -25
 .یسیجر خالد از دعا -26
 .یقحطان دیسع از درمان و دعا -27
 .یبرقع از دعا -28
 .نافع نیالد نظام از نیصالح اذکار -29
 .المسلم حصن -30
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