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 ��م ا� ا����ن ا����م

ِجيُب َدۡعَوةَ �ذَ ﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ا َس� إِذَا َدَ�ِن�  ٱ�َّ

  . ]١٨٦[البقرة: ﴾ ١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
من به شما نزدیکم و ) بگو(نم از تو درباره من بپرسند، و ھنگامی که بندگا«

کنم. پس آنان ھم   می ده را به ھنگامی که مرا بخواند اجابتدعای طلب کنن
 .»دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه را بیابند

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  ٱ�َّ �َۡستَۡكِ�ُ

        .]٦٠فر: [غا ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. کسانی که خود را فرماید  می تانپروردگار«
دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواھند   می بزرگتر از آن

 . »گشت

 َحِيٌّ «: ج قـال
َ

إَِذا رَ�َع  ِمْن َ�بِْدهِ  ِيْ �ٌم �ْستَحْ رِ كَ  إنَّ َر�َُّ�ْم َ�بَارََك َوَ�َعاىل

ُهَما ِصْفراً َديِه إيَِل يَ  ْن يُردَّ
َ
 ».ِه أ
براستی که پروردگار پربرکت و واالمقام شما دارای « فرماید: می ج پیامبر

را بسوی او بلند  خویشھای  دستاش  و آنگاه که بنده ،حیاء و صاحب کرم است
 .»ھایش را خالی برگرداندنماید، از بنده خود شرم می کند که دست



 
 
 

 هــقـدمم

َ  إِنَّ احلَْمَد هللا َْمُدُه و�
َ

َ عِ ستَ �   فُرُه ونعوُذ باهللاِ غستَ ينُُه و�
َ
وِر أ ن مِ نا وَ سِ نفُ من رُشُ

�ْ ئَ یِّ سَ 
َ
ُ  الَ ُهللا فَ دهِ اهْ �َ  ، َمنْ اَمانِلَ اِت أ

َ
ُ  يَ ادِ ال هَ فَ  ْل لِ ْض ن يُ مَ ، وَ ُمِضلَّ هل

َ
، وأشهُد هل

داً َعبدُ  ال رَش�َك هُل، هُ حدَ أْن ال � إالَّ اُهللا وَ  وهل، ص� اُهللا سُ رَ ه وَ وأشهُد أن �مَّ
 
َ
 . �عِ مجَ عليِه وىلع آهِل وصحبِه أ

ستاییم و از او یاری و   می او را ستایش مخصوص خداوند یکتاست.
 أ ھر کس را خدا .بریم  می خویش، به او پناه کردار بدطلبیم، از   می آمرزش

گمراه کند،  أ اکند و ھر کس را خد ھدایت کند، کسی گمراھش نمی
دھم که جز خدای یگانه و   می برایش نیست. گواھیای ه ھدایت دھند

بنده و فرستاده   ج دھم که محمد  می ، معبودی نیست و گواھیأ ھمتا بی
 اوست.

کتابی که  -از دعاھایی است که در قرآن کریمای ه این کتاب گزید
 -سمت و سویی ھیچ از گونه باطلی، از پیش روی آن و از پشت سرش ھیچ

گوناگونی از احادیث  ،. در ادامهذکر شده است ،گردد متوّجه آن نمی
کسی است که از روی او صحیح ایشان آورده شده و ھای  و دعا ج مصطفی

تا سالحی  گرد آوردمرا به این امید ھا  گوید، این دعا ھوا و ھوس سخن نمی
 زیراخوانند باشد؛  می برای من و ھرکس از مردان و زنان مسلمانی که آن را

برترین افراد جامعه بشریت ھای  بدون ھیچ قید و شرطی از دعاھا  این دعا
. در این کتاب فقط به ذکر نص دعا بدون ذکر سند یا مناسبت آن ھستند

بسنده کردم تا برای کسی که قصد دعا کردن یا حفظ دعا یا تعلیم آن را 
 دارد مختصر و مفید باشد.



 ٣  مقدمه

 اجابت دعاآداب و اسباب  برخی
دعا را با ثنا و ستایش  شخص،. اینکه أ دعا برای خدا اخالص در

اعتماد  ،شروع و با آن تمام کند ج و فرستادن صلوات بر محمد أ خداوند
التماس کردن و  ،قبول آنو عزم داشتن بر دعای خود و مطمئن بودن در 

قلب توجه و حضور  ،استجابتو عجله نکردن در  أ خواستن در دعا از خدا
 أ از خداھا تندعا کننده  ،دعا کردن در سختی و آسانی ،ھنگام دعا

  نسبت به خود، خانواده، ثروت و فرزندش دعای بد نکند. ،بخواھد
اعتراف کردن به گناه و طلب  ،با صدای آرام بین بلند و آھسته دعا کردن

و بجا آوردن  أ و نیز اعتراف به نعمت خداوند أ بخشش آن از خداوند
دار و بکاربردن کلمات ھماھنگ در آن جھت انشای دعای قافیه ،ششکر

 أ خود را به زحمت نیندازد. با زاری و فروتنی دعا کند و به رحمت خدا
 دادهو ستم بدست آورده پس  زور. آنچه با دامیدوار و از عذاب او بیمناك باش

بلند  ،رو به قبله دعا کردن ،و توبه کند. سه مرتبه تکرار کردن جمالت دعا
زیاده  ،سر باشدمی وضو ساختن قبل از دعا اگر ،ھنگام دعاھا   کردن دست
یا درخواست  إل درخواست مقام و منزلت پیامبران انند(م   خواھی نکند

خواھد برای کسی دعا کند اول برای خودش دعا  می ناممکن). اگرھای  چیز
ن به خودش را نیازمند جلوه دھد). برای توسل کردن و رسید تا( کند

یا اعمال صالحی که اش  بلند مرتبه و صفاِت  او نیِك ھای   به نام أ خداوند
برای او دعا ای  خودش انجام داده است توسل کند و یا اینکه مرد صالح زنده

دعا به گناه و  ،باید خوراك و نوشیدنی و لباس دعا کننده حالل باشد ،کند
از  و ی از منکر کندامر به معروف و نھ ،نکند گسستن پیوند خویشاوندی

 ارتکاب ھمه گناھان بپرھیزد.
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 اجابت (بهتر)ها  اوقات و احوال و اماکنی که دعا در آن
 شود می

 ،بین اذان و اقامه ،فرضھای   بعد از نماز ،شبھای در دل انت ،شب قدر 
ھنگام  ،ھنگام ریزش باران ،فرضھای   ھنگام شنیدن اذان نماز ،شب لحظات

. ساعتی از روز جمعه و أ و کارزار در راه خداوند آماده شدن برای جھاد
عصر ھای  ترین اقوال در مورد اوقات اجابت دعا، آخرین ساعت از ساعت ارجح

ھنگام نوشیدن آب زمزم  ،استروز جمعه و چه بسا ھنگام خطبه و نماز 
ھنگام بیدار شدن در شب با دعای وارد شده  ،در سجده ،ھمرا با نیت خالص

شب بیدار شده و دعا  از ھر گاه با وضو بخوابد سپس پاسی ،در این مورد

نَت ُسۡبَ�ٰنََك إِّ�ِ ُكنُت مَِن ﴿ کند. دعاکردن با این دعا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ ٱ�َّ ، ﴾ل�َّ

و صلوات بر  أ و سپاس خداوند ستایشاز  پسدعا  ،تمی از وفات پس دعا
به اسم اعظم او که ھرگاه  أ خواندن خداوند ،در تشھد آخر نماز ج پیامبر

به آن فراخوانده شود اجابت کند و ھرگاه به آن از او درخواست شود عطا 
دعای روز عرفه در  ،دعای مسلمان برای برادر مسلمانش در غیاب وی ،نماید

دعا در ماه رمضان ھنگام اجتماع   ،دعا در ماه مبارك رمضان ،عرفه (مکه)
ھنگام دعا کردن در مصیبت و  .أ مسلمانان در مجالس ذکر خداوند

 «: گرفتاری با این عبارت
ْ
ِ َو�ِنَّا إيَِلِْه َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ أ ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت إِنَّا ِ�َّ

ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها
َ
 و أ دعا در حالت روی آوری قلب بسوی خداوند ».َوأ

 ،کرده استدعای مظلوم علیه کسی که به او ظلم  ،افزوده شدن اخالص
دار تا زمانی  دعای روزه ،دعای مسافر ،دعای پدر به نفع یا به ضرر فرزندش

دعای  ،دعای شخص نیازمند ،دار در لحظه افطار دعای روزه ،که افطار کند
و مادر ھا  دعای فرزند صالح در حق پدر و مادر و پدر بزرگ ،امام عادل



 ٥  مقدمه

از  پس یدعا ،داین موراز وضو با دعای وارد شده در  پسدعای  ،ھایش بزرگ
(وسطی). دعا در  انهمی از رمی جمره پس. دعا (در حج) رمی جمره کوچک

زیرا  گزارد؛کعبه و دعای کسی که در داخل حجر دعا و نماز بخانه درون 
در  و دعا بر روی کوه مروه ،دعا بر روی کوه صفا ،حجر ھم جزء بیت است

  .مشعر الحرام
خواند ھمچنانکه  می ای خویش را فراانسان مؤمن ھر کجا که باشد خد

  فرماید: می قرآن کریم

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس�  ﴾إَِذا َدَ�نِ  �َّ

 ]١٨٦[البقرة: 
مـن بـه شـما نـزدیکم و  )بگو(و ھنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، «

   .»کنم اجابت می ؛امی که مرا بخوانددعای طلب کننده را به ھنگ
به دلیل عنایت بیشتر تخصیص خورده مذکور، اما اوقات و احوال و اماکن 

َنة" تألیف سعید بن علـی اند. و متمایز شده عاء من الکتاب والسُّ [ از کتاب "الدُّ
 بن وھف القحطانی]

  :اند گردآوری شدهذکر شده از منابع زیر اقتباس و ھای  احادیث و دعا

ؤِ واملرجان فيام اتفق عليه الشيخان« :کتاب  ،از محمد فؤاد عبدالباقی »اللُؤلُ

و کتاب  (كتاب األدعية)صحیح مسلم ، (كتاب الدعوات)صحیح بخاری 

غري وزيادته«  .از آلبانی »صحيح اجلامع الصَّ

خواھم که این عمل را  می أ از خداوند بزرگ و بلند مرتبه در پایان
 ج ی خودش و سزاوار و الیق در سنت پیامبرشخالص در جھت خشنود

را عنایت ھا  قرار دھد و به من و برادران و خواھران مسلمانم بھترین پاداش
 انیم فرماید و بواسطه آن به نویسنده، خواننده، ناشر و توزیع کننده آن

  مسلمانان فایده برساند. براستی که او شنوا، نزدیك و اجابت کننده است.
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رُ دعوانا وصىل اهللا ع ىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً. وآخِ

. بِّ العاملنيَ  أن احلمدُ هللا رَ



 
 
 

 از قرآن کریم یدعاهای

يَْطاِن الرَِّجيمِ ( ِ ِمَن الشَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
 از شر شیطان رانده شده به خدا پناه )أ

 برم. می
ِ ٱ� ﴿  به نام خداوند بخشنده و مھربان. ]١حة: [الفات ﴾١لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ستایش مخصوص خداوندی « .]٢[الفاتحة:  ﴾٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
  .»است که پروردگار جھانیان است

  .»بخشنده مھربان است« .]٣[الفاتحة:  ﴾٣ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ�﴿

  .»وز سزا و جزا استمالك ر« .]٤[الفاتحة:  ﴾٤ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿

از تو ھا پرستیم و تن  تو را میھا تن« .]٥[الفاتحة:  ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡستَعِ�ُ ﴿
  .»طلبیم  یاری می

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿   .»ما را به راه راست راھنمائی فرما« .]٦[الفاتحة:  ﴾٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ

ِينَ ِصَ�َٰط ﴿ ۡ�َعۡمَت َعلَيۡ  ٱ�َّ
َ
آّلِ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوِب ِهۡم َ�ۡ�ِ �  ﴾٧ٱلضَّ

  .]٧[الفاتحة: 
ای،  گرفته ھا خشم ھای ؛ نه راه آنان که بر آن راه کسانی که بدانان نعمت داد«

 .»و نه راه گمراھان و سرگشتگان

نَت ﴿
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ ِميعُ َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك  ٱۡجَعۡلَناَر�ََّنا وَ  ١٢٧ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

نَت 
َ
ٓۖ إِنََّك أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ  ٱ�َّوَّاُب َوِمن ذُّرِ�َّتَِنا

 .]١٢٨-١٢٧[البقرة:  ﴾١٢٨ٱلرَِّحيمُ 
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ر پروردگارا! از ما بپذیر، ھمانا که تویی شنوای دانا. پروردگارا! ما را فرمانبردا« 
مان امتی فرمانبردار خود (پدید آور) و طرز عبادتمان  خودت قرار ده، و از فرزندان

 .»پذیر مھربانی را به ما نشان ده، و توبه ما را بپذیر، بدرستی که تو توبه

ۚ فََسَيۡكفِيَكُهُم ﴿ ُ ِميعُ َوُهَو  ٱ�َّ  .]١٣٧[البقرة:  ﴾١٣٧ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
 ».ھا کفایت کند، و او ست شنوای دانا  آنپس بزودی الله تو را از (شر) « 

اذیت و آزار و نیرنگ و بسنده خواھد بود و او تو را از (و خدا تو را 
  .نا است، و او شنوا و بیشان نجات خواھد داد) ایھای  دسیسه

ِينَ ﴿ ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ٱ�َّ ِصيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
 .]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦إِذَآ أ

گویند: ما از آِن الله ھستیم، و به  ھا که ھرگاه مصیبتی به ایشان برسد می  آن«
 ».گردیم سوی او باز می

ٓ َءاتَِنا ِ� ﴿ ن َ�ُقوُل َر�ََّنا ۡ�َياَوِمۡنُهم مَّ َحَسَنٗة َوقَِنا  ٱ�ِخَرةِ َحَسَنٗة َوِ�  ٱ�ُّ
 .]٢٠١[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ َعَذاَب 

گویند: پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن،  و از آنان کسانی ھستند که می«
 ».دار و در آخرت (نیز) نیکی (عطا فرما) و ما را از عذاب آتش نگه

ۡقَداَمَنا وَ ﴿
َ
� َوَ�ّبِۡت أ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ

َ
نَاَر�ََّنآ أ  ﴾٢٥٠ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

 .]٢٥٠[البقرة: 
ھای ما را استوار و  ھای) ما صبر و شکیبائی فرو ریز و گام پرودگارا! بر (دل«

 ».ثابت بدار، و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان

� َكَما ﴿ ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن � َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِ ٱَ�َ  ۥَ�َۡلَتهُ  َ�نَّا  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  امِن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  ينَ �َّ
ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱوَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  رَۡ�َۡنا

َ
نَاٱأ  .]٢٨٦[البقرة: ﴾٢٨٦لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ

گران  پروردگارا! بار پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن،«
که پیش  (و تکلیف سنگین) را بر (دوش) ما مگذار، چنانکه آن را بر (دوش) کسانی
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از ما بودند؛ گذاشتی، پروردگارا! آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر (دوش) 
ما مگذار، و ما را بیامرز و به ما رحم فرمای. تو موال و سرور مایی پس ما را بر گروه 

 .»پیروز گردان کافران

نَت ﴿
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

اُب   .]٨[آل عمران:  ﴾٨ٱلۡوَهَّ
از راه حق) منحرف ( بعد از آنکه ما را ھدایت کردی، ما را ھای دلپروردگارا! «

 ».ای دهببخش براستی که تو بخشن رحمتی بر ما، از سوی خود، و مگردان

َنآ َءاَمنَّا فَ ﴿  .]١٦[آل عمران:  ﴾١٦�َّارِ ٱَ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنآ إِ�َّ
ما را از ایم، پس گناھان ما را بیامرز، و  پروردگارا! به راستی ما ایمان آورده«

 ».دار هعذاب آتش نگ

ۡ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿ ن �ََشآُء  لُۡملَۡك ٱَمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  ُمۡلكِ ل مِمَّ
ۖ �َِيِدَك  ۖ ٱَوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ﴾٢٦إِنََّك َ�َ
 .]٢٦عمران:  [آل

، پادشاھی بارالھا! ای دارنده پادشاھی و (ھستی) به ھر کس که بخواھی: بگو«
بخشی، و از ھر کس بخواھی پادشاھی (و فرمانروایی) را  (و فرمانروایی) می

کنی،  گیری، و ھر کس را بخواھی  عزت می دھی، و ھر که را بخواھی خوار می می
  ».تواناییشک تو بر ھر چیز  به دست توست، بیھا   ھمه خوبی

نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًةۖ ﴿ ُ َ�ٓءِ إِنََّك َسِميُع َرّبِ َهۡب ِ� مِن �َّ  .]٣٨عمران:  [آل ﴾٣٨ٱ�ُّ
شنونده  ای به من عطا کن، به درستی تو پروردگارا! از طرف خود فرزند پاکیزه«

 ».دعایی

نَزۡلَت وَ ﴿
َ
ٓ أ ٓ َءاَمنَّا بَِما ِٰهِدينَ َمَع  ٱۡ�ُتۡبَنافَ  ٱلرَُّسوَل  ٱ�ََّبۡعَناَر�ََّنا  ﴾٥٣ٱل�َّ

 .]٥٣عمران:  [آل
ای، ایمان آوردیم و از فرستاده (تو) پیروی  آنچه نازل کردهپروردگارا! به «

 ».نمودیم؛ پس ما را از زمره گواھان بنویس
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قَۡداَمنَا وَ  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿
َ
ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت أ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ نَاَ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ َ�َ  ٱنُ�ۡ

  ].١٤٧[آل عمران:  ﴾١٤٧ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ 

را! گناھان ما را بیامرز، و از زیاده روی ما، در کارمان (بر ما بیامرز) و پروردگا«
 ».ھای ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران، پیروز گردان گام

ُ َحۡسبَُنا ﴿  . ]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣ٱلَۡو�ِيُل َونِۡعَم  ٱ�َّ
  ».الله ما را بس است، و بھترین حامی است«

َر�ََّنآ إِنََّك َمن  ١٩١ٱ�َّارِ َت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب َر�ََّنا َما َخلَقۡ ﴿
ۡخَزۡ�َتهُ  ٱ�َّارَ تُۡدِخِل 

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا  ١٩٢َوَما لِل�َّ �ََّنآ إِ�َّ رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ ُ�َنادِي لِۡ�ِ َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�نَّا  ٱۡغفِرۡ اَمنَّا

َنا َمَع  َٔ َسّ�ِ  بَۡرارِ اتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَوَۡم  ١٩٣ٱۡ� َر�ََّنا َوَءاتِنَا َما وََعد�َّنَا َ�َ

  .]١٩٤-١٩١[آل عمران:  ﴾١٩٤ٱلِۡميَعادَ إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� 
ای، منزّھی تو! پس ما را از عذاب آتش  ھا را بیھوده نیافریده  این ،پروردگارا«

(دوزخ) نگاه دار. پروردگارا! کسی را که تو به آتش (دوزخ) درآوری، یقینًا او را 
ای، و برای ستمکاران یاورانی نیست. پروردگارا! ما شنیدیم که  خوار و رسوا کرده

پس » به پروردگار خود ایمان بیاورید«خواند، که:  یای به ایمان فرا م ندا دھنده
ھای ما را بپوشان، و ما را  ایمان آوردیم، پروردگارا! پس گناھان ما را ببخش، و بدی

ای  با نیکان بمیران. پروردگارا! آنچه را که بر (زبان) فرستادگانت به ما وعده داده
رستی که تو خالف وعده به ما عطا کن، و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، بد

 ».کنی نمی

نَك َوِ�ّٗا وَ  ٱۡجَعلوَ ﴿ ُ َا ِمن �َّ َ  ٱۡجَعل�َّ نَك نَِصً�ا ا�َّ ُ  .]٧٥[النساء:  ﴾٧٥ِمن �َّ
و از جانب خود، برای ما سر پرستی قرار بده، و از جانب خود یار و مددکاری «

  ».برای ما مقرر کن
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ِٰهِدينَ لٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱَر�ََّنآ َءاَمنَّا فَ ﴿  . ]٨٣[المائدة:  ﴾٨٣�َّ
 ».پروردگارا! ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواھان بنویس«

نَت ﴿
َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ  ﴾١١٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱإِن ُ�َعّذِ

 .]١١٨[المائدة: 
را بیامرزی تو ھا   و اگر آنرا عذاب کنی آنان بندگان تو ھستند ھا   اگر آن«

 ».نیرومند حکیمی

ِي َ�َطَر ﴿ ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ إِّ�ِ وَجَّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
۠ ِمَن  ٱۡ� نَا

َ
� ٓ ۖ َوَما َحنِيٗفا

 .]٧٩[األنعام:  ﴾٧٩ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
و زمین را پدپد ھا   تحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که آسمانه ب«

 ».م و از مشرکان نیستمگرای آورد، حق

ِ َرّبِ ﴿ َ� َ�ِ�ـَك  ١٦٢ۡلَ�ٰلَِمـ�َ ٱقُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
ُل  ۥۖ َ�ُ  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]١٦٣-١٦٢[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

مرگ من، ھمه برای  گمان نمازم، و عبادت (و قربانی) من، و زندگی و بگو: بی«
ام، و من  الله پروردگار جھانیان است. شریکی برای او نیست، و به این مأمور شده

 ». نخستین مسلمانم

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿
َ
ٓ أ قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]٢٣[األعراف:  ﴾٢٣ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
فتند: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی و بر ) گآدم و ھوا«( 

  ».کاران خواھیم بود ما رحم نکنی، مسّلمًا از زیان

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  ٱ�َّ
َ
ُ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ  ﴾ٱ�َّ

 .]٤٣[األعراف: 
را به این (بھشت) ھدایت نمود، و اگر الله  ما ستایش مخصوص الله است که«

 ».یافتیم ما ھرگز راه نمی ؛کرد ما را ھدایت نمی
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ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومِ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا َمَع ﴿  .]٤٧[األعراف:  ﴾٤٧ٱل�َّ
 ».پروردگارا! ما را با گروه ستمکاران قرار مده«

� َوتَوَ�َّ ﴿ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ
َ
 .]١٢٦[األعراف:  ﴾١٢٦َنا ُمۡسلِِم�َ َر�ََّنآ أ

 ».پروردگارا! بر ما صبر (و استقامت) فرو ریز، و ما را مسلمان بمیران«

رَۡحُم  ٱۡغفِرۡ قَاَل رَّبِ ﴿
َ
نَت أ

َ
ۖ َوأ ۡدِخۡلَنا ِ� رَۡ�َتَِك

َ
ِ� َوأ

َ
ِٰ�ِ�َ ِ� َوِ�  ﴾١٥١ٱل�َّ

 .]١٥١[األعراف: 
ا بیامرز، و ما را در رحمت خویش موسی) گفت: پروردگارا! من و برادرم ر«(

 ».ترین مھربانان ھستی داخل کن، و تو مھربان

ُ َحۡسِ�َ ﴿ ُۡتۖ َوُهَو َربُّ  ٱ�َّ  ﴾١٢٩ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ
 . ]١٢٩[التوبة: 

کل الله برای من کافی است، ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست، بر او تو«
 ».کردم، و او پروردگار عرش عظیم است

﴿ �ۡ
َ
ۡن أ

َ
ُعوذُ بَِك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ�  ۦلََك َما لَيَۡس ِ� بِهِ  َٔ َرّبِ إِّ�ِ

ُ�ن ّمَِن 
َ
 .]٤٧[ھود:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ أ

اھم که برم، که از توچیزی بخو نوح) گفت: پروردگارا! ھمانا من به تو پناه می«(
 ».کاران خواھم بود به آن علم ندارم، و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، از زیان

ُۡت َ�َ ﴿ ِ إِّ�ِ تََو�َّ ا مِن َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ إِنَّ  ٱ�َّ َرّ�ِ َوَرّ�ُِ�م� مَّ
ۡسَتقِي�ٖ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]٥٦[ھود:  ﴾٥٦َرّ�ِ َ�َ

چ من بر الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم، ھیھمانا «
اش است (و برآن چیره است)  الله) گیرنده پیشانیای نیست مگر آنکه او ( جنبنده

 ».دگارم بر راه راست استرگمان پرو بی
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﴿ ِ  ب
ِۚ َوَما تَۡو�ِيِ�ٓ إِ�َّ �ِيُب  ٱ�َّ

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ  .]٨٨[ھود:  ﴾٨٨َعلَۡيهِ تََو�َّ

و توفیق من جز به (فضل) الله نیست، بر او توکل کردم، و به سوی او باز «
 ».گردم می

ُ فَ ﴿ رَۡحُم  ٱ�َّ
َ
ٰ َخۡ�ٌ َ�ِٰفٗظاۖ َوُهَو أ  .]٦٤[یوسف:  ﴾٦٤ِ�ِ�َ ٱل�َّ

 ».ترین مھربانان است پس الله بھترین نگھبان است، و او مھربان«

ۡشُكواْ َ�ّ�ِ وَُحۡزِ�ٓ إَِ� ﴿
َ
َمآ أ ِ  إِ�َّ  . ]٨٦[یوسف:  ﴾ٱ�َّ

گویم، (و به سوی او شکایت  من شرح غم و پریشانی خود را تنھا به الله می«
 ».برم) می

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطَر ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
نَت َوِ�ِّ  ٱۡ�

َ
ۡ�َياِ�  ۦأ تََوفَِّ� ُمۡسلِٗما  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱ�ُّ

 ِ ۡ�ِۡقِ� ب
َ
ٰلِِح�َ َو�  .]١٠١[یوسف:  ﴾١٠١ٱل�َّ

ھا و زمین! تویی کار ساز من در دنیا و آخرت، مرا  ی آسمان دید آورندهای پ«
 ».مسلمان بمیران و به شایستگان ملحق فرما

ۡعُبَد  ٱۡجُنۡبِ� َءاِمٗنا وَ  ٱۡ�ََ�َ َ�َٰذا  ٱۡجَعۡل �ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم َرّبِ ﴿ ن �َّ
َ
َوَ�ِ�َّ أ

ۡصَنامَ 
َ
 .]٣٥[إبراهیم:  ﴾٣٥ٱۡ�

د) چون ابراھیم گفت: پروردگارا! این شھر (مکه) را مکان امن و (به یاد آوری«
 ».ھا را پرستش کنیم دور بدار قرار بده، و مرا و فرزندانم را از آنکه بت

ٓ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ ِ ٱَر�ََّنا ءٖ ِ�  �َّ �ِض ٱِمن َ�ۡ
َ
�ۡ 

َمآءِ ٱَوَ� ِ�   .]٣٨[إبراھیم:  ﴾٣٨لسَّ
کنیم و آنچه را که آشکار  دانی آنچه را که ما پنھان می پروردگارا! تو می«

 .»ماند سازیم، و چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر الله پوشیده نمی می

لَٰوةِ ُمقِيَم  ٱۡجَعلِۡ� رَّبِ ﴿ � َر�َّنَا َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ  ٱلصَّ  .]٤٠:[إبراھیم ﴾٤٠َوِمن ذُّرِ�َِّ�
(چنین فرما)،  ی نماز قرار بده، و از فرزندانم پروردگارا! مرا بر پا دارنده«

 ».پروردگارا! و دعای مرا بپذیر!
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يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿  .]٤١[إبراھیم:  ﴾٤١ٱۡ�َِساُب ِ� َولَِ�ِٰ�َ
که حساب بر پا  در) روزیپروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا، و مؤمنان را («

 ».شود بیامرز می

 .]٢٤[اإلسراء:  ﴾٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ�� ٱرَۡ�ُۡهَماَوقُل رَّّبِ ﴿
که مرا در کودکی پرورش  گونه را! به آنان رحمت آور، ھمانو بگو: پروردگا«
 ».دادند

ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصدۡ ﴿
َ
ۡدِخلِۡ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
ّ�ِ مِن  ٱۡجَعلٖق وَ َوقُل رَّّبِ أ

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ�� ُ  .]٨٠[اإلسراء:  ﴾٨٠�َّ
و بگو: پروردگارا! مرا به در آوردنی راست (به مدینه) در آور، و به بیرون «

آوردنی راست، مرا (از مکه) بیرون آور،  و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم 
  ».قرار بده

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ َّ�ِ ِ ُ  يٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ َولَۡم  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ
 ُ ٞ ّمَِن  ۥيَُ�ن �َّ ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ  .]١١١[اإلسراء:  ﴾١١١َوَ�ّ�ِ

و بگو: ستایش برای الله است که فرزندی (برای خود) بر نگزیده و او را در «
خاطر ناتوانی (و ذلت حامی و) سرپرستی برای فرمانروای ھیچ شریکی نیست، و ب

 ».او نیست، و او را به شایستگی بزرگ بشمار

َوى ﴿
َ
نَك رَۡ�َٗة َوَهّيِۡئ َ�َا  ٱلَۡكۡهِف إَِ�  ٱۡلفِۡتيَةُ إِۡذ أ ُ ٓ َءاتِنَا ِمن �َّ ْ َر�ََّنا َ�َقالُوا

ۡمرِنَا رََشٗدا
َ
 .]١٠[الکھف:  ﴾١٠ِمۡن أ

نان به غار پناه بردند، و گفتند: پروردگارا! ما را از بیاد آور) آنگاه که آن جوا«(
 ».سوی خود رحمتی عطا کن، و راه نجاتی بر ایمان ما فراھم ساز

نَك َوِ�ّٗا﴿ ُ پس از نزد خویش وارثی به من « .]٥[مریم:  ﴾٥َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ
 ».عطا فرما
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حۡ قَاَل َرّبِ ﴿ ۡمرِي ٢٥ِ� َصۡدرِي ٱۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ ُ�ۡقَدٗة ّمِن  ٱۡحلُۡل وَ  ٢٦َو�َّ�ِ

ۡهِ�  ٱۡجَعلوَ  ٢٨َ�ۡفَقُهواْ قَۡوِ�  ٢٧ّلَِساِ� 
َ
 .]٢٩-٢٥[طه:  ﴾٢٩ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

ام را برایم بگشا. و کارم را برایم آسان گردان.  (موسی) گفت: پروردگارا! سینه«
ز خاندانم و گره از زبانم باز کن. تا سخنانم را بفھمند. و برای من (یاور و) وزیری ا

  ».قرار ده

 ».و بگو: پروردگارا! به علم من بیفزا« .]١١٤[طه:  ﴾١١٤َوقُل رَّّبِ زِۡدِ� ِعۡلٗما﴿

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ  ۥٓ َو� ّ�ِ َمسَّ

َ
� ُّ رَۡحُم  ٱل�ُّ

َ
نَت أ

َ
ِٰ�ِ�َ َوأ  .]٨٣[األنبیاء: ﴾٨٣ٱل�َّ

که پروردگارش را ندا داد: رنج و  و (ای پیامبر!) ایوب را (به یاد آور) ھنگامی«
 ».ترین مھربانانی بیماری به من رسیده است، و تو مھربان

نَت ُسۡبَ�ٰنََك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ﴿
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ� ٰ  .]٨٧[األنبیاء:  ﴾٨٧لِِم�َ ٱل�َّ

گمان من از  پروردگارا!) ھیچ معبودی بر حق جز تو نیست، تو منزھی! بی«(
 ».مستمکاران بود

نَت َخۡ�ُ ﴿
َ
 .]٨٩[األنبیاء:  ﴾٨٩ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ َرّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

 ».پروردگارا! مرا تنھا مگذار، و تو بھترین وارثانی« 

ِ  ٱۡحُ�مَ�َٰل َرّبِ ﴿ � ب ٰ َما تَِصُفونَ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ َوَر�َُّنا  ٱۡ�َّقِ َ�َ١١٢﴾ 
 .]١١٢[األنبیاء: 

گفت: ای پروردگارا! به حق داوری کن، و پروردگار ما (الله)  و پیامبر)«(
 ».کنید شود در برابر آنچه شما بیان می رحمان است، که از او استمداد می

ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومِ َرّبِ فََ� َ�َۡعۡلِ� ِ� ﴿   .]٩٤[المؤمنون:  ﴾٩٤ٱل�َّ
 ».ی) قوم ستمگران قرار مده پروردگارا! پس مرا در (زمره«

ُعوذُ بَِك ِمۡن َهَمَ�ِٰت َوقُ ﴿
َ
َ�ِٰط�ِ ل رَّّبِ أ ن  ٩٧ٱلشَّ

َ
ُعوذُ بَِك َرّبِ أ

َ
َوأ

ونِ   .]٩٨-٩٧[المؤمنون:  ﴾٩٨َ�ُۡ�ُ
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برم. و پروردگارا! از  ھای شیطان به تو پناه می و بگو: پروردگارا! من از وسوسه«
 ». برم اینکه آنان نزد من حاضر شوند، به تو پناه می

نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡ�ۡنَاَ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ ا فَ َر�ََّنآ َءاَمنَّ ﴿
َ
ِٰ�ِ�َ َوأ  .]١٠٩[المؤمنون:  ﴾١٠٩ٱل�َّ

پروردگارا! (ما) ایمان آوردیم، پس ما را ببخش و بر ما رحم کن، و تو بھترین «
   ».رحم کنندگانی

نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡحمۡ وَ  ٱۡغفِرۡ َوقُل رَّّبِ ﴿
َ
ِٰ�ِ�َ َوأ   .]١١٨[المؤمنون:  ﴾١١٨ٱل�َّ

 ».و (ای پیامبر) بگو: پروردگارا! ببخش و رحم کن! و تو بھترین رحم کنندگانی«

ِينَ وَ ﴿  ٦٥َ�نَّا َعَذاَب َجَهنََّمۖ إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما ٱۡ�ِۡف َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
� َوُمَقاٗما َها َسآَءۡت ُمۡسَتَقّرٗ  .]٦٦-٦٥[الفرقان:  ﴾٦٦إِ�َّ

تردید  طرف کن، بی د: پروردگارا! عذاب جھنم را از ما برگوین که می و کسانی«
گاھی  گاه و (بد) اقامت گمان آن (جھنم) بد قرار عذابش (سخت و) پایدار است. بی

  ».است

ِينَ وَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  ٱ�َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 ٱۡجَعۡلَناَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما لِۡلُمتَّقِ�َ 
روشنی  ۀمان مای مان، و فرزندان گویند: پروردگارا! از ھمسران که می و کسانی«

 ».چشم به ما عطا فرما، و ما را برای پرھیزگاران پیشوا قرار بده

ِي﴿ ِيوَ  ٧٨َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِدينِ  ٱ�َّ ُت �َذا َمرِۡض  ٧٩ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  ٱ�َّ
ِيوَ  ٨٠َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ  ِيٓ وَ  ٨١يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِ�ِ  ٱ�َّ ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ�  ٱ�َّ

َ
ۡطَمُع أ

َ
ِ�  َٔ أ

ِ  ٨٢ٱّ�ِينِ يَۡوَم  ۡ�ِۡقِ� ب
َ
ٰلِِح�َ رَّبِ َهۡب ِ� ُحۡكٗما َو� ّ�ِ لَِساَن  ٱۡجَعلوَ  ٨٣ٱل�َّ

 .]٨٥-٧٨[الشعراء:  ﴾٨٥ٱ�َّعِيمِ َجنَّةِ  ِمن َوَرثَةِ  ٱۡجَعلِۡ� وَ  ٨٤ٱ�ِخرِ�نَ ِصۡدٖق ِ� 
که او به من  کند. و کسی که مرا آفرید، پس او مرا ھدایت می ھمان) کسی«(

دھد. و  که بیمار شوم پس او مرا شفا می نماید. و ھنگامی دھد و سیراب می غذا می
روز که امیدوارم گناھانم را در  کند. و کسی میراند؛ سپس زنده می که مرا می کسی
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جزا برایم ببخشد. پروردگارا! به من (دانش و) حکمت ببخش، و مرا به صالحان 
نیک (و ذکر خیر) قرار بده. و مرا از  ۀملحق کن. و برای من در میان آیندگان آواز

 ».وارثان بھشت پر نعمت بگردان
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان 

  د.مؤمن خود برتری بخشی

ۡشُكَر نِۡعَمتََك ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل  ٱلَِّ�ٓ َرّبِ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك 
َ
ٰلِِح�َ َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ  . ]١٩[النمل:  ﴾١٩ٱل�َّ

ر من و بر پدر و مادرم ھایی را که ب پروردگارا! به من توفیق ده تا شکر نعمت«
که تو  ۀبجای آورم، و (توفیق عطا فرما  تا) کار (ھای) شایست ای هارزانی داشت

 ».خشنود شوی، انجام دھم، و مرا به رحمت خود در (زمرۀ) بندگان صالحت در آور

ٰ ِعبَادِهِ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل ﴿ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ِ�َّ   .]٥٩[النمل:  ﴾ٱۡصَطَ�ٰٓ  ٱ�َّ
ای پیامبر) بگو: حمد و سپاس مخصوص الله است، و سالم بر بندگانش، «(
 ». ھا  را) بر گزیده است که او (آن کسانی

 ٱۡلَغُفورُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ٱۡغفِرۡ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ ﴿
 .]١٦[القصص:  ﴾١٦ٱلرَِّحيمُ 
تم کردم، پس مرا ببخش، آنگاه (الله) سپس) گفت: پروردگارا! من به خود س«(

 ».مھربان است ۀتردید او آمرزند او را بخشید، بی

ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومِ َرّبِ َ�ِِّ� ِمَن ﴿  .]٢١[القصص:  ﴾٢١ٱل�َّ
 ».پروردگارا! مرا از قوم ستمکار نجات بده«

ِ فَُسۡبَ�َٰن ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�  دُ ٱۡ�َمۡ َوَ�ُ  ١٧ِحَ� ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحونَ  ٱ�َّ  ٱلسَّ
�ِض وَ 

َ
 ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱلَۡ�َّ ُ�ۡرُِج  ١٨وََعِشّيٗا وَِحَ� ُ�ۡظهُِرونَ  ٱۡ�
�َض َوُ�ۡ�ِ  ٱلَۡ�ِّ ِمَن 

َ
 .]١٩-١٧[الروم:  ﴾١٩َ�ۡعَد َمۡوتَِهاۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُ�ۡرَُجونَ  ٱۡ�
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که صبح  کنید و ھنگامی یکه شام م پس الله را تسبیح گویید؛ ھنگامی«
ھا و زمین، و عصرگاھان و  کنید. و حمد و ستایش مخصوص اوست، در آسمان می

آورد، و مرده را از زنده بیرون  کنید. زنده را از مرده بیرون می که ظھر می ھنگامی
سازد، و ھمین گونه (روز قیامت از  آورد، و زمین را پس از مردنش زنده می می
 ».شوید رده میھا) بیرون آو گور

﴿ ْ ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُوا ِيٓ ِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٤إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكورٌ  ٱۡ�ََزَنۖ أ

 .]٣٤[فاطر: 
و گویند: حمد (و ستایش) مخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد، «

 ».گزار است سپاس ۀیقینًا پروردگار ما آمرزند

ٰلِِح�َ  َرّبِ َهۡب ِ� مِنَ ﴿  .]١٠٠[الصافات:  ﴾١٠٠ٱل�َّ
 ».پروردگارا! به من (فرزندی) از صالحان عطا فرما«

ِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ﴿ ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّة  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمۡرَسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ
ِ َرّبِ    .]١٨٢-١٨٠[الصافات:  ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

(مشرکان) توصیف  روردگار تو، پروردگار عزت، از آنچهپاک و منزه است پ«
است که پروردگار  الله بر رسوالن. و سپاس و ستایش مخصوِص  کنند. و سالم می

 ».جھانیان است

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطَر  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلَِم  ٱۡ� َ�َٰدة نَت َ�ُۡ�ُم  ٱلشَّ

َ
أ

  .]٤٦[الزمر:  ﴾٤٦َ�نُواْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  َ�ۡ�َ ِعَبادَِك ِ� َما
نھان و آشکار، تو در  ھا و زمین دانای  آسمان ۀبگو: پروردگارا! (ای) آفرینند«

 ».کردند، داوری خواھی کرد میان بندگانت در آنچه اختالف می

�بِ َ�فِرِ ﴿ ۡوِل� ذِي  ٱۡلعَِقابِ َشِديِد  ٱ�َّوۡبِ َوقَابِِل  ٱ�َّ َ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ إَِ�ۡهِ َ�ٓ إِ  ٱلطَّ
 .]٣[غافر:  ﴾٣ٱلَۡمِص�ُ 



 ١٩  میکر قرآن از ییدعاها

توبه، سخت عقوبت، صاحب نعمت است، ھیچ  ۀگناه، و پذیرند ۀآمرزند«
 ».معبودی (به حق) جز او نیست، بازگشت به سوی اوست

ۡمرِٓي إَِ� ﴿
َ
فَوُِّض أ

ُ
ِۚ َوأ َ إِنَّ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ  .]٤٤[غافر:  ﴾٤٤ٱۡلعَِبادِ بَِصُ�ۢ ب

گمان الله (نسبت) به بندگان  کنم، بی ر خودم را به الله و اگذار میمن کا«
 ».بیناست

ِيُسۡبَ�َٰن ﴿ َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  ٱ�َّ  .]١٣[الزخرف:  ﴾١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ
مان مسخر گرداند، و (گرنه) ما توانایی  که این را برای پاک و منزه است کسی«

 ».آن را نداشتیم

َ�َٰ�ٰتِ َن رَّبِ ُسۡبَ�ٰ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ا يَِصُفونَ  ٱۡلَعۡرِش رَّبِ  ٱۡ�  ﴾٨٢َ�مَّ

  .]٨٢[الزخرف:
ھا  ھا و زمین، پروردگار عرش، از آنچه آن پاک و منزه است پروردگار آسمان«

 ».کنند توصیف می

ۡشُكَر نِۡعَمتََك ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ٰ َ�ٰ  ٱلَِّ�ٓ  َرّبِ أ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
ۡ�َمَل �

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِ

� إِّ�ِ ُ�ۡبُت إَِ�َۡك �ّ�ِ مَِن  ۡصلِۡح ِ� ِ� ُذّرِ�َِّ�ٓ
َ
 ﴾١٥ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�ٰلِٗحا تَۡرَضٮُٰه َوأ

  .]١٥[األحقاف: 
پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی «

ای انجام دھم که تو از آن خشنود شوی، و  ای به جای آورم و کار شایسته داشته
گمان من به سوی تو بازگشتم (و توبه نمودم)، و  فرزندانم را صالح گردان، بی

 ». شک من از مسلمانانم بی

نَّهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك َولِلُۡمۡؤمِنَِ� وَ  ٱۡستَۡغفِرۡ وَ  ٱ�َّ   .]١٩[محمد: ﴾ٱلُۡمۡؤمَِ�ِٰت� ِ�َ

نیست، و برای گناه  »الله«پس (ای پیامبر) بدان که معبودی (به حق) جز «
 ».خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ٱۡ�ِ
 ٓ ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنا  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ّلِ�َّ



 ج های مقبول از قرآن کریم و سنت نبوی دعا    ٢٠

 

مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در  پروردگارا! ما را و برادران«
اند قرار مده، پروردگارا!  که ایمان آورده ای نسبت به کسانی ھای مان کینه دل
 .»گمان تو رؤوف و مھربانی بی

َۡنا �﴿ �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ نَبَۡنا �َ�َۡك رَّ
َ
ۡ َ�َۡك �   .]٤[الممتحنة:  ﴾٤َمِص�ُ ٱل

پروردگارا! بر تو توکل کردیم، و به سوی تو روی آوردیم، و بازگشت (ھمه) به «
 ».سوی توست

ْ وَ ﴿ ِيَن َ�َفُروا نَت  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا فِۡتَنٗة ّلِ�َّ
َ
ٓۖ إِنََّك أ  ٱۡلَعزِ�زُ َ�َا َر�ََّنا

 .]٥[الممتحنة:  ﴾٥ِكيمُ ٱ�َۡ 
پروردگارا! ما را دستخوش (فتنه) کافران قرار مده، و ما را بیامرز ای پروردگار «

 ».گمان تو پیروزمند حکیمی ما! بی

تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ ﴿
َ
ءٖ قَِديرٞ  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٨[التحریم:  ﴾٨َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ
گمان تو بر  را به تمام (و کمال) برسان، و ما را بیامرز بیپروردگارا! نور ما «

 ». ھرچیز توانایی

 .]١١[التحریم:  ﴾ٱۡ�َنَّةِ ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�  ٱبۡنِ َرّبِ ﴿
 ».برای من نزد خودت در بھشت بساز  ۀپروردگارا! خان«

يَّ َولَِمن َدَخَل بَيِۡ�َ ُمۡؤِمٗنا  ٱۡغفِرۡ رَّّبِ ﴿  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِم�َ َوَ� تَزِدِ   .]٢٨[نوح:  ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ� ٱل�َّ

من شود،  ۀآن کس که با ایمان وارد خان پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و ھر«
و (تمام) مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز، و ستمکاران را جز ھالکت (و 

 ».نابودی) میفزا



 
 
 

 از سنت ییاهادع

نَْت لَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا(اللَُّهمَّ إِ�ِّ ظَ ـ 
َ
نُوَب إِالَّ أ ْر يِل ، فَاْغفِ ، َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

َغُفوُر الرَِّحيُم).َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدكِ 
ْ
نَْت ال

َ
 ، َوارمَْحِْ� إِنََّك أ

دیگر گناھان  الھی! من بر نفس خود بسیار ظلم کردم، ھمانا غیر از تو کسی
که تو  مرا نمی بخشد، پس از جانب خود مرا بیامرز، و بر من رحم کن، بدرستی

 .بخشنده و مھربان ھستی

 ـ 
َ
َقَضاِء وََشَماتَِة وُذ بِ عُ (اللَُّهمَّ إ�ِّ أ

ْ
َقاِء وَُسوِء ال ََالِء وََدرَِك الشَّ َك ِمْن َجْهِد ابلْ

ْعَداِء).
َ ْ
 األ

و تقدیر و سرنوشت بد و  و نھایت بدبختی، پروردگارا! از فشار آوردن بال،
 برم. می شادمانی دشمنان نسبت به من به تو پناه

ْحَزاَب وَْحَدُه فَالَ (ـ 
َ
َعزَّ ُجنَْدُه َونرََصَ َ�بَْدُه وََغلََب األ

َ
َال إِهَل إِالَّ اُهللا وَْحَدُه أ

َء َ�ْعَدهُ   ).يَشْ
ربازانش را عزت مگر خداوند یکتا، به تنھایی س )به حق(نیست معبودی 

را یاری رساند، و به تنھایی بر تمام احزاب پیروز شد، پس اش  بخشید و بنده
 چیزی بعد از او نیست.

َقرْبِ ـ 
ْ
ثَِم َوالَْمْغَرِم َوِمْن فِتْنَِة ال

ْ
َكَسِل َوالَْهَرِم َوالَْمأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن ال

َ
(اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َقرْبِ َوِمْن فِتْنَةِ 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن  وََعَذاِب ال

َ
ِغَ� َوأ

ْ
انلَّاِر وََعَذاِب انلَّاِر َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة ال

اِل اللَُّهمَّ اْغِسْل َ��ِّ َخَطايَاَي بَِماِء  جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ
َ
َفْقِر َوأ

ْ
فِتْنَِة ال

ََطايَا َكَما
ْ
رَبَِد َوَ�قِّ قَليِْب ِمْن اخل

ْ
�َِس َوَ�اِعْد  اثلَّلِْج َوال �ْيََض ِمْن ادلَّ

َ ْ
يَْت اثلَّوَْب األ َ�قَّ
ِق َوالَْمْغرِِب).  بَیِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَْمرْشِ



 ج های مقبول از قرآن کریم و سنت نبوی دعا    ٢٢

 

گناه و بدھکاری، و از فتنه و عذاب قبر و از  ،پروردگارا! از سستی و پیری(
فقر و از فتنه مسیح  ۀثروت و از فتن ۀآتش جھنم و از شر فتن و عذاب فتنه

نم با آب برف و تگرگ بشوی، امرا از گناھ ،خدایا دجال به تو پناه می برم. بار
 و قلب مرا از گناھانم پاک نما ھمانگونه که لباس سفید را از چرک پاک

مشرق وگناھانم دوری انداز ھمانگونه که میان ان من می گردانی، و می
 .)ومغرب دوری انداختی

  ـ
َ
ْمرِ  ْسلَْمُت وَْجِ�ْ (اللَُّهمَّ أ

َ
ُت َظْهرِ  يْ إيَِلَْك َوفَوَّْضُت أ

ْ
َأ
ْ
جل

َ
إيَِلَْك  يْ إيَِلَْك َوأ

 َوَال َمنْجَ رَْهبًَة َوَرْ�بًَة إيَِلْ 
َ
 َك َال َملَْجأ

َ
ِ  أ

َّ
ابَِك اذل

 يْ ِمنَْك إِالَّ إيَِلَْك آَمنُْت بِِ�تَ
 ِ
َّ

َت َو�ِنَِبيَِّك اذل
ْ
نَْزل

َ
رَْسلَْت). يْ أ

َ
 أ

 کار خود را به تو واگذار نمودم،را به سوی تو گرداندم و ام  چھره(بار الھا! 
 و به تو تکیه کردم، در حالی که به نعمت ھای تو امیدوارم و از عذابت

بی که نازل ترسم، جز تو پناھگاھی و محل نجاتی ندارم. الھی! به کتا می
 مبعوث نمودی، ایمان آوردم). فرمودی، و پیامبری که

ْحيَ ـ 
َ
  ا).(بِاْسِمَك أُموُت وأ

شوم [بیدار  خوابم] و با نـام تـو زنده می رم [میمی (خـدایا! با نـام تـو می
 می شوم]).

ِ ـ 
َّ

َماَ�نَا َو�يَِلِْه النُُّشوُر). يْ (احلَْمُد هللا اذل
َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
 أ

سپاس مخصوص خداوندی است که بعد از مرگمان ما را زنده نمود و  
 .زگشت به سوی اوستبا

ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيَِلَْك ـ 
َ
ْهُت وَْجِ� إيَِلَْك  ،(اللَُّهمَّ أ ْمِري إيَِلَْك  ،َووَجَّ

َ
 ،َوفَوَّْضُت أ

ُت َظْهِري إيَِلَْك 
ْ
َأ
ْ
جل

َ
 َوال َمنىَْج ِمنَْك إِالَّ إيَِلَْك  َرْ�بََة َورَْهبًَة إيَِلَْك، ،َوأ

َ
 ،ال َملَْجأ

 ِ
َّ

َت آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل
ْ
نَْزل

َ
رَْسلَْت). ،ي أ

َ
ي أ ِ

َّ
 َونَِبيَِّك اذل



 ٢٣  سنت از ییدعاها

ام  (بار الھا! جانم را به تو سپردم، و کار خود را به تو واگذار کردم، و چھره
تکیه کردم، در حالی که به نعمت ھای تو  را به سوی تو گرداندم، و به تو

! به ترسم، جز تو پناھگاھی و جای نجاتی ندارم. الھی می امیدوارم و از عذابت
 کتابی که تو نازل فرمودی، و پیامبری که تو مبعوث کردی، ایمان آوردم).

(اللُهمَّ اْجَعْل يِف قَليِْب نُوًرا، َوِ� برََصِي نُوًرا، َوِ� َسْميِع نُوًرا، َوَ�ْن يَِميِ�  ـ

َماِ� نُورً 
َ
يِْت نُوًرا، َوأ

َ
 ،َخليِْف نوراً وَ ا، نُوًرا، َوَ�ْن �ََسارِي نُوًرا، َوفَْوِ� نُوًرا، َوحت

 َواْجَعْل يِل نُوًرا).
گوش من نور قرار ده، و راست، چپ، باال، پایین،  (الھی! در قلب، چشم و

 .به من نوری عطا فرما) مقابل و پشت مرا منّور گردان و

َ ـ 
ْ
َمَواِت ْمدُ (اللَُّهمَّ لََك احل نَْت نُوٌر السَّ

َ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ  ، أ

َ
َ َواأل

ْ
ْمُد ، َولََك احل

رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ 
َ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يُِّم السَّ

َ
َْمُد، ،أ

ْ
َقُّ  َولََك احل

ْ
نَْت احل

َ
َ أ

ْ
، ، َووَْعُدَك احل قُّ

َنَُّة َحقٌّ 
ْ
، َواجل ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ اَعُة َحقٌّ  ،َوقَْولَُك َحقٌّ ، َوالسَّ ،  َوانلَّاُر َحقٌّ ، َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ

دٌ  ُت َحقٌّ  ج َوُ�َمَّ
ْ ْسلَْمُت، َو�َِك آَمنُْت، وََعلَيَْك تََو�َّ

َ
 ، اللَُّهمَّ لََك أ

َ
َ�بُْت، ، َو�يَِلَْك أ

ْمُت وَ َو�َِك َخاَصْمُت، َو�يَِلَْك َحاَكْمُت  رُْت ، فَاْغِفْر ىِل َما قَدَّ رْسَ
َ
ْرُت َوَما أ خَّ

َ
، َما أ

 ْ نَْت ال
َ
ْعلَنُْت أ

َ
رُ َوَما أ نَْت الُْمؤَخِّ

َ
ُم َوأ نَْت) ، الَ ُمَقدِّ

َ
َ إِالَّ أ

َ
 .إِهل

میان  و زمین و ھر چهھا   خدایا! ستایش از آن توست، تو نور آسمان«
 و زمین و ھر چهھا   آنھاست، ھستی، ستایش از آن توست، تو پروردگار آسمان

و گفتارت حق   تو حقی و وعده ،ھستی، و ستایش از آن توست ؛آنھاستمیان 
 ج و محمد إل مت و پیامبرانو دیدارت حق و بھشت و دوزخ حق و قیا

ام و به تو ایمان  حق است، خدایا! تسلیم (فرمان) توام و بر تو توکل نموده
 کنم و از تو داد  می ام و با توفیق تو مبارزه و به سوی تو رجوع کردهام  آورده

ی دور و نزدیکم را، و گناھان آشکار و نھانم  خواھم پس گناھان گذشته  می
 ». آخر تویی، غیر از تو معبودی نیستبیامرز، اول و  ؛را
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نُوَب إالَّ أنَت، فاغِفْر ىِل  فيِسْ مُت نَ لَ (اللَُّهمَّ إِ�ِّ ظَ ـ  ُظلْماً َكِث�اً، وال يْغِفُر اذلُّ

 َمْغِفرًة ِمْن ِعنْدك، وارمَْحِْ�، إنََّك أنَْت الغُفوُر الرَِّحيُم).
گری غیر از تو (الھی! من بر نفس خود بسیار ظلم کردم، ھمانا کس دی

گناھانم را نمی بخشد، پس از جانب خود مرا بیامرز، و بر من رحم کن، ھمانا 
 تو بخشنده و مھربان ھستی).

ُ احلَْمُد، وهو ىلع لُكِّ ىَش ـ 
َ

ْ الُملُْك، وهل
َ

ُ، هل
َ

�َك هل ٍء (ال �َ إالَّ اهللا وْحَدُه ال رَشِ

) قَِديٌر، اللَُّهمَّ ال َمانَِع ملا أْ�َطيُت، وال  .ُمْعِطى مِلا َمنَْعَت والَ ينَْفُع َذا اجلَدِّ ِمنَْك اجلَدُّ
(معبودی جز خداوند یکتا، وجود ندارد. شریکی ندارد، پادشاھی از آِن 

بار الھا! آن چه تـو  اوست، ستایش سزاوار اوست، و او بر ھر چیزی تواناست،
یز نمی بـدھی، ھیچ چیز مانع آن نمی گردد، و آنچه تو منع کنی، ھیچ چ

 تواند آنرا بدھد. توانگر را ثروتش از عذاب تو نجات نمی دھد).

ُ رَبُّ الَعْرِش الَعِظيِم، ال إهَِل إِالَّ ـ  ُ الَعِظيُم احلَِليُم، ال إهَِل إِالَّ ا�َّ (ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

َمَواِت َورَبُّ األرِْض رَبُّ الَعْرِش الَكِر�ِم). ُ رَبُّ السَّ  ا�َّ
معبودی به حق مگر خداوند یکتا که بسیار بزرگ و بردبار است، (نیست 

نیست معبودی به حق مگر خداوند که صاحب عرش بزرگ است، نیست 
و زمین و صاحب عرش ھا  معبودی به حق مگر خداوند که صاحب آسمان

 بزرگ است.) 

ِ� إِ ا(ـ 
ْحِيِ� َما اكنَِت احلَيَاُة َخْ�اً يِل، َوتََوفَّ

َ
 َذا اكنَِت الَْوفَاُة َخْ�اً يِل).للَُّهمَّ أ

(بار الھا! مرا زنده نگھدار تا زمانی که زندگی برایم خوب باشد، و مرا 
 بمیران زمانی که مردن به نفع من باشد.)

نُْبِ ـ 
ْ
ُْخِل َواجل َكَسِل َوابلْ

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ََزِن َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْهمِّ َواحل

َ
(اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

يِْن وََغلَبَِة الرَِّجاِل)وََضلَ   .ِع ادلَّ
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(خداوندا! من از غم و اندوه، و ناتوانی و سستی، بخل و ترس، سنگینی 
 برم). ی مردان، به تو پناه می قرض و غلبه

(اللَُّهمَّ إ� أُعوُذ بِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل َواجلنُْبِ َوالَهَرِم َوابُلْخِل، وأُعوُذ ـ 

، وأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَمحيَا َوالَمماِت).بَِك ِمْن َعَذاِب ا  لَقرْبِ
ی  عذاب قبر و فتنهبخل، پیری،  ، ترس و(پروردگارا! از ناتوانی و سستی
 زندگی و مرگ به تو پناه می برم).

ُ ـ   ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ  ،(َال إِهل
َ

�َك هل ُ الُْملُْك  ،وَْحَدهُ َال رَشِ
َ

َْمدُ  ،هل
ْ
ُ احل

َ
 لُكِّ َوُهَو ىلَعَ  ،َوهل

ٍء قَِديٌر).  يَشْ
(معبودی بحق جز خداوند یکتا نیست. شریکی ندارد، پادشاھی از آِن 

 اوست، ستایش سزاوار اوست، و او بر ھر چیزی توانا است).

ْعلَُم بِِه ِم�ِّ ـ 
َ
نَْت أ

َ
ْمِري لُكِِّه َوَما أ

َ
ايِف يِف أ (رَبِّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ� َو�رِْسَ

مَّ اْغِفْر يِل َخَطايَاَي َوَ�ْمِدي، وََجْهِ� وََهْزِ�، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل اللَّهُ 
ُر،  نَْت الُْمؤَخِّ

َ
ُم، َوأ نَْت الُْمَقدِّ

َ
ْعلَنُْت أ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت َوَما أ خَّ

َ
ْمُت َوَما أ َما قَدَّ

ٍء قَِديٌر).  نَْت ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ
 َوأ

روی در تمام کارھایم و آنچه که تو نسبت  خطا و جھل و زیاده !ردگاراپرو
اعمال خطایی و عمدی و  !خداوندا ببخش،؛ به آن از من داناتر ھستی را

ام. بار الھا!  را مرتکب شدهھا  جھلی و شوخی مرا ببخش، و من ھمه این
رز، اول و ی دور و نزدیکم را، و گناھان آشکار و نھانم را، بیام گناھان گذشته

 آخر تویی و تو بر ھمه چیز توانایی.

ٍد، َكَما َصلَّيَت ىلَع آل إبراهيم، إنَّك ـ  ٍد، وىلَع آل ُ�َمَّ (اللَُّهمَّ َصلِّ ىلع ُ�مَّ

ٍد، كما بار�ت ىلع آل إبراهيم،  ٍد، وىلع آل ُ�مَّ يٌد. اللَُّهمَّ بارك ىلع ُ�مَّ يدٌّ َ�ِ مَحِ
يٌد �يٌد)  .إنََّك مَحِ
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؛ مو آل محمد درود بفرست ھمانگونه که بر ابراھی ج إلھا! بر محمد(بار 
و آل ابراھیم درود فرستادی، براستی که تو ستوده و بزرگ ھستی. بار الھا! 

؛ و آل مو آل محمد برکت نازل فرما ھمچنان که بر ابراھی ج بر محمد
 ابراھیم برکت نازل کردی، ھمانا تو ستوده و بزرگ ھستی).

فِْضْل َعلَي(َسِمَع سَ ـ 
َ
نَا اِمٌع حِبَْمد اهللا وُحْسِن بالئِه علَينَا َر�َّنَا َصاِحبْنَا وأ

 .اعئِذاً باهللا من انلَّار)
ھایش  (باشد که شاھدی، حمد و ستایش خدا را بشنود و بر خوبی نعمت 

ای پروردگار ما، تو ھمراه ما باش، و به ما احسان کن، در  بر ما گواھی دھد.
 دوزخ به تو پناه می بریم). حالی که از آتش

ي ُهَو ِعْصَمُة أْمِري، َوأْصِلْح يل ُدنْياَي الَّيِت فيها (اللَُّهمَّ أْصِلْح يِل ـ 
َّ

 ِدي� اذل

 ، َمعايِش، وأْصِلْح يل آِخَرِ� الَّيت فيها َمعادي، َواْجَعِل احلَياَة ز�اَدًة يل يف لُكّ َخْ�ٍ
). َواْجَعِل الَموَْت راَحًة يل ِمْن لُكّ   رَشٍّ

م را یکارھایم است و دنیای  بارالھا، دینم را برایم اصالح کن که محور ھمه
برایم اصالح کن که زندگی و حیاتم در آن است و آخرتم را برایم اصالح کن 

که در آن بازگشتم بسوی توست
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واْحَفظِ�  ،ْسَالِم قاِعداً واْحَفْظِ� باإلِ  ،(اللَُّهمَّ اْحَفظِ� باإلِْسَالِم قائِماً ـ 

اللَُّهمَّ إِ�ِّ أْسألَُك ِمْن لُكِّ َخْ�  ،وال �ُْشِمْت يِب َعُدّواً وال حاِسداً  ،باإلِْسَالِم راقِداً 
 وأُعوُذ بَِك ِمْن لُكِّ رَشَ َخَزائِنُُه �ِيَِدَك). ،خزائِنُُه �ِيَِدكَ 

اسالم محافظت  خداوندا! مرا در حالت ایستاده و نشسته و خوابیده بر
کن، و دشمن و حسودی را از جھت من شادمان مکن، بار الھا! ھر نوع 

ھستی، و از ھر شری به ھا  خواھم که تو صاحب ھمه خیر  می خیری را از تو
 شر ھستی.ھای   برم که تو صاحب خزینه می تو پناه

ِ� ـ  ِمتِْ� ِمْسِكينًا َواْحرُشْ
َ
ْحِيِ� ِمْسِكينًا َوأ

َ
  يِف ُزْمَرِة الَْمَساِكِ�).(اللَُّهمَّ أ

(خداوند مرا چون درویشان زنده بدار و چون درویشان بمیران و در جمع 
 .درویشان محشور بدار)

 ).�ِّ َديِْ� واقِْض �َ  ،(اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَرِ� وآِمْن َروَْعيِت ـ 
ادا پروردگارا! عورت مرا بپوشان و ترس مرا تبدیل به ایمن کن و َدین مرا 

 گردان.

ما أنَْت أْعلَُم بِِه ِم�ِّ (اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت وََجْهِ� و�رْسايِف يف أْمِري وَ ـ 

ي َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ما  اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َخَطيِئ َوَ�ْمِدي وَهْزِ� وَِجدِّ
ْمُت وَ  رُْت وَ ما أّخرُت وَ قَدَّ ُر وأنَْت ىلَع ما أرْسَ ُم وأنَْت املؤَخِّ  ما أْعلَنُْت أنَْت الُمَقدِّ

ٍء قَِديٌر).  لُكِّ يَشْ
پروردگارا! خطا و جھل و زیاده روی در کارھایم و آنچه که تو نسبت به 

اعمال خطایی و عمدی و شوخی  خداوندا! ببخش، آن از من داناتر ھستی را،
ام. بار الھا! گناھان  شدهرا مرتکب ھا  جدی مرا ببخش، و من ھمه این و

، امرز، اول و آخر توییی دور و نزدیکم، و گناھان آشکار و نھانم را، بی گذشته
 و تو بر ھمه چیز توانایی.
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ْع يِل اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َذنيِْب ( ـ  ، َوَ�ارِْك يِل يِف ِرْزِ�).يِف َدارِي، َووَسِّ
دان و روزیم را برکت و را وسیع گرام  خداوندا گناھم را بیامرز و خانه

 فزونی بخش.

(اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� وَخطاياَي لُكَّها اللَُّهمَّ أنِْعْشِ� واْجرُبِْ� واْهِد� ـ 

ْخالِق فإنَُّه ال َ�ْهِدي لِصاحِلِها وال يرَْصُِف َسیِّئَها إالَّ أنَْت).
َ
ْعماِل واأل

َ
 لِصاِلِح األ

به من نشاط و  !ھامرا بیامرز، بارالای ھ خداوندا! تمام گناھان و خطا
آرامش عطا فرما، و مرا در انجام اعمال و اخالق نیکو ھدایت کن؛ چرا که 

توانی  می فقط تو قدرت ھدایت بر اعمال و اخالق صالح را داری و فقط تو
 مانع انجام اعمال و اخالق بد شوی.

، َوِمْن َطاَعِتَك ُل بَیْنَنَا َوَ�ْ�َ َمَعاِصيَك (اللَُّهمَّ اقِْسْم نَلَا ِمْن َخْشیَِتَك َما َ�ُو ـ

ُن بِِه بِِه َجنَّتََك  َما ُ�بَلُِّغنَا َِقِ� َما ُ�َهوِّ
ْ

ْ�يَا، َوِمْن ايل ، َوَمتِّْعنَا َعلَيْنَا ُمِصيبَاِت ادلُّ
ْحيَیْتَنَ 

َ
تِنَا َما أ بَْصاِرنَا َوقُوَّ

َ
ْسَماِعنَا َوأ

َ
َرنَا ىلَعَ َمْن  ، َواْجَعْل اا َواْجَعلُْه الَْوارَِث ِمنَّ بِأ

ْ
ثَأ

نَا ىلَعَ َظلََمنَا ْ َمْن اَعَدانَا ، َوانرُْصْ
َ

 جت
َ

�ْيَا َعْل ُمِصيبَتَنَا يِف ِدينِنَا، َوال َْعِل ادلُّ
َ

 جت
َ

، َوال
ْ�رَبَ هَ 

َ
 َمبْلََغ ِعلِْمنَاأ

َ
نَا َوال  يَرمَْحُنَا).مِّ

َ
 �َُسلِّْط َعلَيْنَا َمْن ال

َ
 ، َوال

ترس خود عطا فرما که با آن ما را از  ازای  ه نان بھرخدایا! ما را چ«
نافرمانی خود، باز داری و چنان طاعتی ما را نصیب کن که با آن ما را به 
بھشت خود، درآوری و چنان یقینی به ما عنایت فرما که با آن، مشکالت دنیا 

شنوایی، ای، ما را از  را بر ما آسان، بگردانی، خدایا! تا ما را زنده نگه داشته
بینایی و قدرت مان، بھرمند بدار، و آن را وارث ما بگردان، انتقام ما را از 

اند، بگیر و ما را در مقابل کسانی که به ما تجاوز  کسانی که به ما ستم کرده
اند، یاری فرما و بال و مصیبت ما را در دین ما قرار مده و دنیا را  کرده
، مگردان، و کسانی که به ما رحم دانش ماھای  ی و منت ترین دغدغه بزرگ
 ». کنند، بر ما مسلط نفرما نمی
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َْعلَُهما الَوارَِث ِم�ِّ واَعفِِ� يف ِدي� ـ 
َ

(اللَُّهمَّ أْمِتْعِ� �َِسْميع َو�رََصِي َحىتَّ جت

رِي اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسلَمْ 
ْ
ْن َظلََمِ� َحىتَّ تُِر�َِ� ِ�يِه ثأ ِ� ِممَّ ُت و� َجَسِدي وانرُْصْ

ُت َظْهرِي إيَلَْك وََخلَّيُْت وَْجِ� إيَلَْك ال 
ْ
َأ
ْ
َ�ْفيِس إيَلَْك َوفَوَّْضُت أْمِري إيَلَْك وأجل

ِي 
َّ

ي أرَْسلَْت َو�ِِ�تابَِك اذل ِ
َّ

 وال َمنىَْج ِمنَْك إالَّ إيَلَْك آَمنُْت بَِرُسولَِك اذل
َ
َملَْجأ

َت).
ْ
 أنَْزل

ان و آن دو را وارث من قرار مند گرد خداوندا مرا از چشم و گوشم بھره
را از من مگیر) و عافیت در دین و بدنم به من عطا ھا  (پیش از مرگم آن بده

فرما و مرا بر کسی که به من ستم کرده پیروز گردان و انتقامم را از او به من 
بنما، الھی! جانم را به تو سپردم و کارم را به تو واگذاشتم و به تو تکیه کردم 

ه سوی تو گردانیدم، پناھگاه و جای نجاتی از عذاب تو جز به و رویم را ب
سوی خودت نیست؛ به پیامبری که فرستادی و کتابی که نازل نمودی 

 ایمان آوردم.

(اللَُّهمَّ أنَْت َخلَْقَت َ�ْفيِس وأنَْت تََوفَّاها لََك َماتُها وَ�ْياها إْن أْحيَیْتَها ـ 

لَُك العاِ�يََة).فاْحَفْظها و�ْن أَمتّها فاْغِفْر 
َ
ا اللَُّهمَّ إ�ِّ أسأ

َ
 هل

(پروردگارا! تو جان مرا آفریدی، و تو آن را دوباره پس می گیری، مرگ و 
نگھداشتی، از او محافظت کن، و اش  زندگی آن بدست توست. بار الھا! اگر زنده

 اگر آن را میراندی، پس مورد آمرزش قرار ده. الھی! من از تو عافیت می خواھم).

َة والعاِ�يََة يف ُدنْياَي وِدي� وأْهِ� ومايِل اللَُّهمَّ اْسرُتْ ـ  (اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسألَُك الِعفَّ

ن ْن يَِميِ� وعَ َ�ْ� يََديَّ وِمْن َخليِْف َو�َ َعْوَرِ� وآِمْن َروَْعيِت واْحَفظِ� ِمْن 
يِْت)شِ 

َ
ْغتاَل ِمْن حت

ُ
 .مايل وِمْن فَْوِ� وأُعوُذ بَِك أْن أ

خواھم،  می (خداوندا! عفو و عافیت دین و دنیا و اھل و مالم را از تو
خدایا! عورتم را بپوش و ترس مرا تبدیل به ایمن کن، خدایا! مرا از پیش رو و 
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پشت سر و راست و چپ و باالی سرم محفاظت فرما، و از این که ناگھانی از 
 .برم)  می ناهزیر پایم (مورد ھدف قرار گرفته و) نابود شوم به تو پ

 أسألُك الُهَدى واتلُّىق، والَعَفاَف والِغَ�). (اللَُّهمَّ إ�ـ 
 خواھم. می پروردگارا ھدایت و تقوی، و پاکدامنی و ثروت را از تو

لَُك ِمَن اخلَْ�ِ لُكِِّه اعِجِلِه وآِجِلِه ما َعِلْمُت ِمنُْه وما لَْم أْعلَْم ـ 
َ
(اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسأ

ِّ لُكِِّه اعِجِلِه وآِجِلِه ما َعِلْمُت ِمنُْه وما لَْم أْعلَْم اللَُّهمَّ إِ�ِّ وأُعوُذ بِ  َك ِمَن الرشَّ
أْسألَُك ِمْن َخْ�ِ ما سألَُك بِِه َ�بُْدَك َونَِبيَُّك وأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ ما اعذ بِِه َ�بُْدَك 

َب إيلْها ِمْن قَْوٍل أْو َ�َمٍل وأُعوُذ بَِك ِمَن َونَِبيَُّك اللَُّهمَّ إ�ِّ أْسألَُك اجلَنََّة وما قَرَّ 
َْعَل لُكَّ قَضاٍء قََضيْتَُه يِل َخْ�اً).

َ
 انلَّاِر وما قَرََّب إيَلْها ِمْن قَْوِل أْو َ�َمٍل وأْسألَُك أْن جت

گاھم و ھای نزدیک و دور پروردگارا! تمام خیر ، ھر آنچه که نسبت به آن آ
گاھی ند نزدیک و از تمام بدی ھای و طلبم.  می ارم از توھر آنچه که بر آن آ

گاھی ندارمو  دور گاھم و آنچه که بر آن آ ؛ به تو پناه آنچه که نسبت به آن آ
 بار الھا! ھر خیری که بنده و پیامبر تو از تو درخواست کرد از تو برم، می
 هخواھم، و از ھر شری که بنده و پیامبرت از آن به تو پناه برد به تو پنا می
 برم، خداوندا! بھشت و ھر گفتار یا عملی که موجب نزدیکی به آن می
خواھم، و از آتش (دوزخ) و از ھر گفتار یا عملی که موجب  می شود از تو می

خواھم ھر سرنوشتی را  می برم، و از تو می شود به تو پناه می نزدیکی به آن
 قرار بدھی.ای  که برای من خیر مقدر نموده

نَْت). (اللَُّهمَّ ـ 
َ
 إِ�ِّ أسألَُك ِمْن فَْضِلَك َورمَْحَِتَك؛ فَإِنَُّه ال يْملُكها إِالَّ أ

 خواھم؛ چرا که فقط تو صاحب آن ھستی. خداوندا! فضل و رحمت تو را می

ُعوُذ بَِك ـ 
َ
ُعوُذ بَِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، و�ُمَعافاتَِك ِمْن ُ�ُقو�تَك، وأ

َ
(اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 
ُ
ثْنيَت ىلَعَ َ�ْفِسَك).ِمنَْك ال أ

َ
نَْت َكَما أ

َ
 ْحىِص َ�نَاًء َعلَيَك أ
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برم، از کیفر تو به بخششت  می بار الھا! از خشم تو به خوشنودیت پناه
جویم. من نتوانم ثنای تو را  می جویم و از تو به سوی خودت پناه می پناه

 ای. که خود توصیف کردهای  نمایم، تو ھمان گونه

ْسَقاِم).(اللَُّهمَّ إِ ـ 
َ
 �ِّ أُعوُذ بَِك مَن الرَبَِص واجلُنُوِن واجلُذاِم، َوِمْن َسيِئ األ

 سخت به تو پناهھای  پروردگارا! از پیسی و دیوانگی و جذام، و از بیماری
 برم. می

َوالَهْدِم والَغَرِق واحلَرِق، وأُعوُذ بَِك أْن  يأُعوُذ بَِك ِمن الرَتَّدِّ  (اللَُّهمَّ إِّ� ـ 

ْن أُموَت يفيتخبَّ 
َ
ُعوُذ  ط� الشيطاُن ِعنَْد الَموَْت، وأُعوُذ بَِك أ

َ
َسِبيِلَك ُمْدبِراً، وأ

يغاً). ِ
َ

ُموَت دل
َ
 بَِك أْن أ

برم از بلندی پرتاب شدن و زیر آوار رفتن و به تو  می پروردگارا! به تو پناه
ه برم از اینکه در لحظ می برم از غرق شدن و سوختگی و به تو پناه می پناه

برم از اینکه در حالتی که از راه  می مرگ شیطان مرا گمراه کند و به تو پناه
 برم از اینکه بر اثر مارگزیدگی بمیرم. می بمیرم و به تو پناهام  تو رو برگردانده

ُعوُذ بَِك مَن اجلُوِع  (اللَُّهمَّ إِ�ِّ  ـ
َ
ِجيأ  بَِك ِمَن اخِليانَةِ  ذُ ، َوأُعوعِ ؛ فَإِنَُه بِئَْس الضَّ

إِنَّها بِئَْسِت ابِلَطانَُة).
 فَ

برم از گرسنگی زیرا ھمبستر بدی است، و به تو  می خداوندا! به تو پناه
 برم از خیانت چرا که ھمنشین بدی است. می پناه

ُْخِل َوالَْهَرِم وََعَذاِب ـ  نُْبِ َوابلْ
ْ
َكَسِل َواجل

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن ال

َ
(اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

قَ 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوفِتْنَِة الَْمَماِت).ال

َ
 رْبِ َوأ

پروردگارا! من از ناتوانی و سستی، بزدلی و بخل، پیری و عذاب قبر و 
 .برمعذاب جھنم و فتنه زندگی و مرگ به تو پناه می
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والَهَرِم والَقْسَوِة  (اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز والَكَسِل واجلنُْبِ وابُلْخلِ ـ 

لَِّة والَمْسَكنَِة وأُعوُذ بَِك ِمَن الَفْقِر والُ�ْفِر والُفُسوِق  والَغْفلَِة والَعيْلَِة واذلِّ
َمِم وابَلَ�ِم واجلُنُوِن  �اِء وأُعوُذ بَِك ِمَن الصَّ ْمَعِة والرِّ قاِق وانلِّفاِق والسُّ والشِّ

ْسقامِ 
َ
ِء األ  ).واجلُذاِم والرَبَِض وََس�ِّ

پروردگارا! من از ناتوانی و سستی، بزدلی و بخل، پیری و سنگدلی و بی 
برم  می و به تو پناه برم. می توجھی و نیازمندی و خواری و بینوایی به تو پناه

برم از  می و به تو پناه از فقر و کفر و فسق و شقاق و نفاق و شھرت و ریا.
 سخت.ھای  ی و بیماریکری و الل شدن و دیوانگی و بیماری جذام و پیس

(اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز والَكَسِل واجلنُْبِ وابُلْخِل والَهَرِم وَعذاِب  ـ

ها أنَْت  ها أنَْت َخْ�ُ َمْن َز�َّ اِل اللَُّهمَّ آِت َ�ْفيِس َ�ْقواها َوز�ِّ جَّ الَقرْبِ َوفِتْنَِة ادلَّ
 أُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم ال َ�نَْفُع وِمْن قَلٍْب ال َ�َْشُع وِمْن ا اللَُّهمَّ إ�ِّ َويِلُّها وَمْوالهَ 

 َ�ْفٍس ال �َْشبَُع وِمْن َدْعَوٍة ال �ُْستَجاُب لَها).
بار الھا! من از ناتوانی و سستی، بزدلی و بخل، پیری و عذاب قبر و فتنه 

و  دجال به تو پناه می برم. پروردگارا! به نفس من تقوایش را مرحمت کن،
آن را پاک گردان که تو بھترین پاک کنندگانی و تو ولی و موالی آن ھستی، 
خداوندا! به تو پناه می آورم از دانشی که سود نبخشد و از دلی که خشوع 

 نیابد، و  از نفسی که سیر نشود و از دعایی که اجابت نشود.

و (اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الَفْقِر والِقلَِّة واذلِّ ـ 
َ
لَِّة وأُعوُذ بَِك ِمْن أْن أْظِلَم أ

ْظلََم).
ُ
 أ

برم. و از اینکه ظلم  می خداوندا! از فقر و تنگدستی و خواری به تو پناه
 برم. می کنم یا مورد ظلم قرار گیرم به تو پناه
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ثَِم والَمْغَرِم وِمْن فِتْنَ ـ 
ْ
ِة الَقرْبِ (اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل والَهَرِم والَمأ

وَعذاِب الَقرْبِ وِمْن فِتْنَِة انلَّاِر وعذاِب انلَّاِر وِمْن رَشِّ فِتْنَِة الِغ� وأُعوُذ بَِك من 
اِل اللَُّهمَّ اْغِسْل َ��ِّ َخطاياَي باملاِء  جَّ فِتْنَِة الَفْقِر وأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ

�َِس و�اِعْد يِب ِمَن اخلَطايا كما ُ�نَ واثلَّلِْج والرَبَِد وَ�قِّ قَلْ  �ْيَُض ِمَن ادلَّ
َ
ىقَّ اثلَّوُْب األ
ِق والَمْغرِِب).  بَیِْ� وَ�ْ�َ خطاياَي كما باَعْدَت َ�ْ�َ الَمرْشِ

، گناه و بدھکاری، و از فتنه و عذاب قبر و پروردگارا! از سستی و پیری
و از فتنه مسیح دجال قر و از فتنۀ ففتنه و عذاب جھنم و از شر فتنه ثروت 

نم با آب و برف و تگرگ بشوی، و مرا ابه تو پناه می برم بارخدایا! مرا از گناھ
میان  شود، و می از گناھانم پاک نما ھمانگونه که لباس سفید از چرک پاک

 مشرق ومغرب دوری انداختی.میان  من وگناھانم دوری انداز ھمانگونه که

،  نَ مِ  أعوُذ بَِك  (اللَُّهمَّ إ�ـ  الَهمِّ واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، وابُلْخِل واجلنُْبِ

يِن، وَغلَبَِة الرجاِل).  وَضلَِع ادلَّ
(بار الھا! من از غم و اندوه، و ناتوانی و سستی، بخل و ترس، سنگینی 

 برم). ی مردان به تو پناه می و غلبه قرض،

ُل).ن َجاِر السَّ (اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك مِ ـ   وِْء يِف داِر الُمَقاَمِة، فإنَّ َجاَر ابلاِديِة يتحوَّ
چرا که  برم، می (اقامتگاه ثابت) به تو پناه خدایا! از ھمسایه بد در شھر

 کند. می ھمسایه صحرایی(چادرنشین) تغییر

ِل اَع أعوُذ بَِك مِ  (اللَُّهمَّ إِ�ِّ ـ  ِة يَ �ِ ن َزَواِل نِْعَمِتَك، وحتوُّ
َ
نِْقَمِتَك، تَك، وفَُجأ

يِع َسَخِطَك).  ومََجِ
برم از زوال نعمتت و از دست رفتن عافیت تو و از  می به تو پناه خداوندا!

 عذاب ناگھانی و از ھر خشم تو.
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ی، َوِمْن رَشِّ لَِساِ�، َوِمْن ن رَشِّ أُعوُذ بَِك مِ  (اللَُّهمَّ إ�ِّ ـ   سمىِع، َوِمْن رَشِّ برََصِ

  َمِنیىِت).رَشِّ قَلىِْب، َوِمْن رَشِّ 
آورم از شر شنوایی و از شر بینایی و از شر زبانم و از  می بار الھا! به تو پناه

 شر قلبم و از شر آرزوھایم.

 (اللَُّهمَّ إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َعِملُْت ومْن رَشِّ َما لَْم أْ�َمْل).ـ 
 برم. یم به تو پناهام  کرده و نکردهھای  پروردگارا! از شر کار

، وأُعوُذ بَِك مِ أُعوُذ بَِك مِ  (اللَُّهمَّ إ�ِّ ـ  ُعوُذ ن َعَذاِب الَقرْبِ
َ
ن َعَذاِب انلَّاِر، وأ

ال).ن فِتْنَِة املْحيا واملماِت، وأُعوُذ بَِك مِ بَِك مِ  جَّ  ن فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ
(پروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ، فتنه ی زندگی و مرگ، و فتنه ی 

 مسیح دّجال به تو پناه می برم).

ُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم َال َ�نَْفعُ ـ 
َ
، ْرَ�ُع، َوقَلٍْب َال َ�َْشعُ ، َوَ�َمٍل َال يُ (اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 وَُداَعٍء َال �ُْسَمُع).
و عملی که باال  آورم از دانشی که سود نبخشد، خداوندا! به تو پناه می

دلی که خشوع نیابد و از دعایی که شنیده و ، مورد قبول واقع نشود)نرود (
 .نشود (به اجابت نرسد)

يِن، وَغلَبَِة الَعُدوِّ وَشَماتَِة األ (اللَُّهمَّ إ�ِّ ـ   عداِء).أعوُذ بَِك ِمْن َغلَبَِة ادلَّ
 دشمن و شادمانی دشمنان به تو پناه ۀقرض و غلب ۀخداوندا من از غلب

 برم. می

َك مْن قلٍْب ال َ�َْشُع ومْن ُداعٍء ال �ُْسَمُع ومْن َ�ْفٍس ال (اللُّهمَّ إّ� أُعوَذ بـ 

ْرَ�ِع)
َ
 .�َْشبَُع ومْن ِعلٍْم ال َ�نَْفُع أعوُذ بَك مْن هُؤالِء األ
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و از دعایی که شنیده  آورم از دلی که خشوع نیابد، خداوندا! به تو پناه می
ی که سود از نفسی که سیر نشود، و از دانش ، وبه اجابت نرسد)نشود (

 برم. می نبخشد، و  از ھمه این موارد چھار گانه به تو پناه

ْدَواِء). ـ
َ
ْهَواِء واأل

َ
ْعماِل واأل

َ
ْخَالِق واأل

َ
 (اللُّهمَّ إّ� أُعوُذ بَك مْن ُمنَكَراِت األ

ھای  نفسانی و بیماریھای  پروردگارا! از اخالق و اعمال زشت و ھوا
 برم. می سخت به تو پناه

وِء،  مَّ إِ�ِّ (اللَّهُ ـ  وِء، َوِمْن َساَعة السُّ وِء َوِمْن يَللَِة السُّ أُعوُذ بَِك ِمْن يْوِم السُّ

وءِ  وِء، ىِف َداِر الُمَقاَمِة). ،َوِمْن َصاِحِب السُّ  َوِمْن َجاِر السُّ
خدایا! از روز بد و شب بد، و از ساعت بد و از ھمنشین بد و ھمسایه بد 

 برم. می تو پناه(اقامتگاه ثابت) به  در شھر

ا يِل ـ  َيَاَة َخْ�ً
ْ
ْحِيِ� َما َعِلْمَت احل

َ
َلِْق أ

ْ
َغيَْب َوقُْدَرتَِك ىلَعَ اخل

ْ
(اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك ال

َهاَدةِ  َغيِْب َوالشَّ
ْ
لَُك َخْشیَتََك يِف ال

َ
ْسأ

َ
َوتََوفَِّ� إَِذا َعِلْمَت الَْوفَاَة َخْ�ًا يِل اللَُّهمَّ َوأ

لَُك لَكِ 
َ
ْسأ

َ
لَُك َوأ

َ
ْسأ

َ
ِغَ� َوأ

ْ
َفْقِر َوال

ْ
َقْصَد يِف ال

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
َغَضِب َوأ

ْ
َقِّ يِف الرَِّضا َوال

ْ
َمَة احل

لَُك 
َ
ْسأ

َ
َقَضاِء َوأ

ْ
لَُك الرَِّضاَء َ�ْعَد ال

َ
ْسأ

َ
 َ�نَْقِطُع َوأ

َ
َة َ�ْ�ٍ ال لَُك قُرَّ

َ
ْسأ

َ
 َ�نَْفُد َوأ

َ
نَِعيًما ال

َعیِْش َ�ْعَد الَْموِْت 
ْ
 ِلَقائَِك يِف َ�ْ�ِ بَرَْد ال

َ
ْوَق إىِل  وَْجِهَك َوالشَّ

َ
َة انلََّظِر إىِل َّ لَُك ذلَ

َ
ْسأ

َ
َوأ

يَماِن َواْجَعلْنَا ُهَداًة ُمْهتَِديَن). ِ
ْ

 فِتْنٍَة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ َز�ِّنَّا بِِز�نَِة اإل
َ

ةٍ َوال اَء ُمرِضَّ  رَضَّ
نی مرا زنده نگھدار (پروردگارا! به علم غیبت و قدرتت بر آفرینش، تا زما

که زندگی برایم خوب باشد، و مرا بمیران زمانی که مرگ را به نفعم می 
» گفتن«دانی. خدایا! من خشوع و ترس از تو را در نھان و آشکار می طلبم. 

روی را در فقر  و  انهمی ی حق را در شادی و غضب از تو می خواھم. کلمه
نشود، و نور چشمی را که قطع  خواھم. نعمتی را که نابود می تو ثروت از

نگردد، و رضا را بعد از قضا، و راحتی زندگی بعد از مرگ، و لّذت نگاه 
ات و شوق به لقاءت را درخواست می کنم. بدون اینکه گرفتار  چھره
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ای گمراه کننده شوم. پروردگارا! ما را با زیبایی  مصیبتی سخت، یا فتنه
دایت دھندگان و ھدایت یافتگان قرار ی ھ ایمان، زینت بخش و ما را از زمره

 بده.

 (اللَُّهمَّ ربَّ انلَّاِس ُمْذِهَب ابلَ ـ 
ْ
ايِف ِس، َواْشِف أ نَْت الشَّ

َ
نَْت، أ

َ
، َوَال َشايِفَ إِالَّ أ

 غاِدُر َسَقماً).اْشِف ِشَفاًء ال يُ وَ 
  تو شفابخش  که  ببر، شفا بده  را از بین  ! درد و ناراحتی پروردگار مردم  ای

شفایی عطا فرما که ھمه گناھان را شفا   نیست،ای  ه ، جز تو شفادھند تیھس
 بخشد.

دٍ ـ   ، َ�ُعوُذ بَِك ِمَن انلَّاِر).ج (اللَُّهمَّ ربَّ جرب�َل ومياكئيَل و�رسافيَل وُ�َمَّ
از آتش  ج کائیل و اسرافیل و محمد می خدای جبرئیل وای   خداوندا!

 بریم. می دوزخ به تو پناه

ُعوُذ بَِك ِمْن َحرِّ انلَّاِر، َوِمْن (اللَّ ـ 
َ
�َل ومياكئيل وربَّ إرسافيَل أ ُهمَّ ربَّ ِجرْبِ

.(  َعَذاِب الَقرْبِ
کائیل و اسرافیل از آتش جھنم و عذاب می خدای جبرئیل وای  پروردگارا!
 برم. می قبر به تو پناه

ْن ُخليُِق)ـ  نَْت َخليِْق فََحسِّ  .(اللَُّهمَّ َكَما َحسَّ
 اخالق مرا نیز نیکو گردان. الھا! ھمانطور که خلقت مرا نیکو آفریدی،بار 

َ�بُْت، و�َِك ـ 
َ
ُت، َو�يَِلَك أ

ْ ْسلَْمُت، َو�َِك آَمنُْت وََعلَيَك تََو�َّ
َ
(اللَُّهمَّ لََك أ

نَْت اليَح تِ أُعوُذ بِعزَّ  َخاَصْمُت، اللَُّهمَّ إِ�ِّ 
َ
ْن تُِضلَِّ�، أ

َ
نَْت، أ

َ
ال  ياذل َك، ال � إال أ

 .موتُون)ي �ُس نُّ واإلِ جل، واُموُت ي
بر تو توکل کردم و  ،ام من تسلیم تو ھستم و به تو ایمان آورده !خدایا

ورزم می کنم و بواسطه تو دشمنی می بسوی تو توبه و رجوع
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از اینکه مرا گمراه کنی (  برم، بجز تو معبود دیگری نیست، می عزت تو پناه
 میرند. ھا می میرد و جنیان و انسان ای ھستی که نمی تو زنده برم)، می به تو پناه

نْيا َحَسنًَة، وِ� ـ   اآلِخَرِة َحَسنًة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّار). (اللَُّهمَّ آتِنَا ىف ادلُّ
پروردگارا ! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطاء 

  .نگھدارفرما و ما را از عذاب آتش دور 

ي ُهَو ِعْصَمُة أْمِري، َوأْصِلْح يل ُدنْياَي الَّيِت فيها ـ 
َّ

(اللَُّهمَّ أْصِلْح يل ِدي� اذل

 ، َمعايِش، وأْصِلْح يل آِخَرِ� الَّيت فيها َمعادي، َواْجَعِل احلَياَة ز�اَدًة يل يف لُكّ َخْ�ٍ
.(  َواْجَعِل الَموَْت راَحًة يل ِمْن لُكّ رَشٍّ

کارھایم است و دنیام را ی  دینم را اصالح کن که محور ھمهخداوندا! 
برایم اصالح کن که زندگی و حیاتم در آن است و آخرتم را برایم اصالح کن 

که در آن بازگشتم بسوی توست
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َرنَا ىلَع 
ْ
َْعل ُمصيبتنا يِف  مَ ا ىلَع نَ انرُص  َمْن َظلََمنا، وَ واْجَعْل ثأ

َ
 ن اعَدانَا، وال جت

َعِل ا
َ

نَا، وال مبلَغ ِعلِْمنَا، وال �َُسلِّْط َعلَينَا َمن ال يَرمَْحُنَا).ِدينِنَا، وال جت نْيا أ�رْبَ َهمِّ  دلُّ
پروردگارا! از ترس و خوفت به قدری در دل ما قرار بده که مانع از 

ما را ای  معصیت و نافرمانی ما شود، و از اطاعت و فرمانبرداریت به اندازه
دی تو از ما گردد، و از یقین به مند ساز که موجب رضایت و خشنوبھره

دنیا بر ما آسان ھای   قدری به ما مرحمت کن که با داشتن آن تمام مصیبت
مند ساز، و مان بھرهایم ما را از چشم و گوش و تواناییخداوندا! تا زنده گردد.

را پیش از مرگ از ما نگیر)، انتقام ما را از  ھا  ( آن را وارث ما قرار بدهھا  آن
و  مان یاری ده،بگیر، و ما را در مقابل دشمناناند  ی که به ما ستم کردهکسان

ھای  بال و مصیبت ما را در دین ما قرار مده، و دنیا را بزرگترین ھم و غم و منت
 دانش ما قرار مده، و کسی را که به ما رحم نمی کند بر ما مسلط مگردان.

، (اللَُّهمَّ إِ�ِّ ـ  ْن  أُعوُذ بَِك من اجلنُْبِ
َ
وأُعوُذ بَِك من ابُلْخِل، وأُعوُذ بَِك من أ

.( نْيا وعذاِب الَقرْبِ رَْذِل الُعُمِر، وأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ
َ
رَدَّ إىل أ

ُ
 أ

بزدلی و بخل به تو پناه می برم، و از اینکه به عّلت  (پروردگارا! من از
ش ھای سخت پیری، سست و درمانده شوم، به تو پناه می برم، و از آزمای

 برم).دنیا و عذاب قبر به تو پناه می

َمَواِت ـ  َعِظيِم َر�َّنَا  »السبعِ « (اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ
ْ
َعرِْش ال

ْ
رِْض َورَبَّ ال

َ
َورَبَّ األ

ُعوُذ بَِك 
َ
ُفْرقَاِن أ

ْ
يِل َوال ِ

ْ
َل اتلَّْوَراِة َواِإل� َبِّ َوانلََّوى َوُمْ�ِ

ْ
ٍء فَاِلَق احل  َورَبَّ لُكِّ ىَشْ

نَْت 
َ
ٌء َوأ ُل فَلَیَْس َ�بْلََك ىَشْ وَّ

َ
نَْت األ

َ
نَْت آِخٌذ بِنَاِصيَِتِه اللَُّهمَّ أ

َ
ٍء أ ِمْن رَشِّ لُكِّ ىَشْ

َاِطُن فَلَیَْس 
ْ

نَْت ابل
َ
ٌء َوأ اِهُر فَلَیَْس فَْوقََك ىَشْ نَْت الظَّ

َ
ٌء َوأ اآلِخُر فَلَیَْس َ�ْعَدَك ىَشْ

 ْ� ٌء اقِْض َ�نَّا ادلَّ َفْقِر).ُدونََك ىَشْ
ْ
ْغِننَا ِمَن ال

َ
 َن َوأ

و زمین، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھا  (الھی! پروردگار آسمان
ی تـورات و انجـیل و  ی دانه و ھسته، و فرود آورنده ی چیز، شکافنده ھمه
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برم. خداوندا! اول  فـرقان، از شّر ھـر آنچـه که در دست توست به تو پناه می
، بعد از تو چیزی نیست. تو ست. و آخر توئیچیزی نی تویی، قبل از تو

تر از  آشکاری، و ھیچ چیز آشکارتر از تو نیست. تو پنھانی، و ھیچ چیز پنھان
ن را ادا کن، و ما را از تنگدستی به غنا و ماھاى ست. الھی! قرضتو نی

 توانگری برسان).

 , َواْرُزقِْ�).اَعفِِ� , وَ , َواْهِدِ� اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر يِل, َوارمَْحِْ� (ـ 
(پروردگارا! مرا ببخش و بر من رحم کن و ھدایتم فرما و به من سالمتی 

 .بده و به من روزی عطا کن)

ِ� ىلَعَ َمْن ـ  (اللَُّهمَّ َمتِّْعِ� �َِسْميِع َو�رََصِي َواْجَعلُْهَما الَْوارَِث ِم�ِّ َوانرُْصْ

رِي).
ْ
 َ�ْظِلُمِ� وَُخْذ ِمنُْه بِثَأ

مند گردان و آن دو را وارث من قرار  خداوندا! مرا از چشم و گوشم بھره
و مرا بر کسی که به من ستم کرده  را از من نگیر)ھا  (پیش از مرگ آن بده

 پیروز گردان و انتقامم را از او بگیر.

نَا ىلَعَ َخلَْقتَِ�  ،، ال � إالَّ أنَت (اللَُّهمَّ أنت َر�ِّ ـ 
َ
نَا َ�بُْدَك، وأ

َ
 َ�ْهِدَك ، وأ

، وأبُوُء  بُوُء لََك بِنُْعمِتَك ىلَعَ
ُ
ووعِدَك ما استطعُت، أعوُذ بَِك من رَشِّ ما َصنَْعُت، وأ

 يغِفُر اذلنوَب إالَّ أنَت).فإنُه ال ،، فاغفر يلبَِذنيِْب 
(خداوندا! تو پروردگار من ھستی، جز تو معبود دیگری نیست، تو مرا  

استوار  بر عھد و پیمانت تا توان دارم وی تو ھستم،  آفریدی، و من بنده
ھایی که به من  به تو پناه می برم، به نعمتام  خواھم ماند، و از شر آنچه کرده

بیامرز، زیرا جز تو پذیرم، پس مرا می کنم و گناھانم را می اعترافای  عطا کرده
 آمرزد). کسی گناھان را نمی
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 اَ  ـ
َ
 ِمْلَء ما َخلََق، احلمُد ِهللا َعَدَد َما يِف  هللا عَدَد ما َخلََق، احلَْمُد هللاِ  مدُ حل

مواِت َوَما يف ْحىَص ِكتابُُه، واحلَْمُد ِهللا ىلَعَ َما  السَّ
َ
األرَِض، احلَْمُد ِهللا َعَدَد َما أ

ْحىَص ِكتَابُُه، واحلْمُد ِهللا َعَدَد لُكِّ ىَشءٍ 
َ
 مُد ِهللا ِملَء لُكِّ ىَشٍء). واحلَ  ،أ

و ظرفیت تمام مخلوقاتش، و به اندازه ھر  ستایش خداوند را به تعداد
و زمین است، و ستایش خداوند را به تعداد و به خاطر ھا  آنچه که در آسمان

به تعداد و  برشمرده است، و ستایش خداوند را ھر آنچه که در کتابش
 ظرفیت ھمه چیز.

ُ ـ   ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

َعِظيُم ال
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بِْع َورَبِّ الَعرِْش العَظيم، احل َمواِت السَّ  ُسبَْحاَن اِهللا رَبِّ السَّ

نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند بی ھمتایی که بلند مرتبه و 
 ر خدای بی ھمتایی که دارایبزرگ است، نیست خدایی سزاوار پرستش مگ

نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند یکتا، پاك و  ،حکمت و کرم است
منزه است خدایی که پروردگار ھفت آسمان و عرش بزرگ است، ستایش 

 مخصوص خدایی است که پروردگار جھانیان است.

ْسلَمُت نِْفيِس ـ 
َ
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الھی! جانم را به تو سپردم و رویم را به سوی تو گردانیدم



 
 
 

 توجهی ندارندها  از مردم به آن یکه بسیار یماتواجبات و محّر 

 الف) واجبات
کار جدی نسبت به تربیت فرزندان در خصوص  اھتمام و پشت -١

ساختن   و دورشان  ھدایتدر  اشتیاقو  أ خداوند فرمانبرداری از
 .اناسباب گمراھی از آن

 .أ وف و نھی از منکر و دعوت به سوی خداامر به معر -٢
 نماز جماعت در مسجد. -٣
 رحم و نیکی کردن به ھمسایگان. ۀصل -٤
 .پشتکارو  اشتیاقبا  تکالیفانجام  -٥
اھتمام جدی و احساس ھمدردی کردن نسبت به اوضاع واقعی امت  -٦

 انھایی که بر سر آن اسالمی و مسلمانان و خواری و کشتار و مصیبت
و اخالص و بی آالیشی  اندر کمک کردن به آنآمده و خلوص نیت 

آن عزت  باکه  چهو دعوت به آن أ به سوی خداشان  رداندندر بازگ
توانیم به  می و سعادت امت اسالم باز خواھد گشت و در نتیجه

 فرزندان اسالم در مقابل دشمنان یاری برسانیم.

 ب) محرمات
 غیبت و سخن چینی. -١
 ییویدو ویای  ماھوارهھای   ق شبکهنگاه کردن مردان به زنان از طری -٢

 و مجالت.
میان  تنگ مانند شلوار کوتاه و نازک توسط زنانھای  پوشیدن لباس -٣

 شان و در مقابل مردان. ھمنوعان



 ج های مقبول از قرآن کریم و سنت نبوی دعا    ٤٢

 

از  ؛از حقیقت حجاب اسالمی شانکردن زیاد زنان و پرھیز آرایش -٤
 جمله:

 .زری بافت و تزیین شدهھای  پوشیدن عبا -
از خانه و رفتن در اماکنی که معطر کردن زن ھنگام خروج  -

 .دارندمردان در آنجا رفت و آمد 
 موسیقی. دادن به گوش -٥
انجام اعمال حرام در منازل و غیر آن  اسبابخریدن وسایلی که  -٦

 .ھستند
به جسم و عقل است؛ خواه خرید و فروش چیزھایی که شرعًا حرام  -٧

 جامعه.ضرر برساند، خواه به انسان 
الت و اعمالی که منجر به ربا یا حرام به اھمیت ندادن به ترک معام -٨

 شوند. می صورت عمومی
اعتراض و عدم  انھمنشینی با افراد فاسق و انس و الفت گرفتن با آن -٩

 بر آنان.
 .ھستندکسانی که پایبند به سنت  زدن به یشخندر -١٠
  لباس و سایر موارد.در  انبه آن شدن شبیهبه کافران و  تمایلعالقه و  -١١
بیگانه و دست دادن مرد  ۀبا رانندھا تنفرت زنان بدون محرم و مسا -١٢

 با زن بیگانه.
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