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 ناَعمالِاَ تِنأسینفسنا وَاَ ن شرورِمِ اهللِبِ نعوذُوَ لیهِاِ لُتوسَّنَوَ فرهُستغَنَ ینهَستَعنَوَ مدهُحَهلل نَمدُلحَاَ

 الهِلین وَرسَالمُ میعِلی جَل عَم صَللهَه اَرسولُوَ بدهُعَ اًمٌحمد  نَّاَ اشهدُاالاهلل وَاله ن الداَشهُاَوَ

 جمعین .اَ ِ لهِلی آعَوَ حمدٍلی مُل اهلل عَصَاهرین وَالطَّ

 مقدمه :

دردینای امروز روشها وصراطها ی گوناگونی پدیدار شده وهر کدام با طریق خاص واکثراً 

سعی در نشان  اص یا انجام اعمالی خاص با الگوبرداری از گذشتگان بوسیله اذکاری خ

که حقیقتاً آرامش بخش ونجات بخش  دارند اما آنچه راههای کامیابی به انسان امروز  دادن

ذکر ویاد .تنها ذکر ویاد خداوند متعال به هر زبانی می باشد  است ونجات دهنده انسان

سمانها وزمین نیز می شود که اینها مقدمه ای براخالص آ درخلقتخداوند شامل تفکر 

ویاد خداوند  اماذکر یاد بندگان او شامل ذکر .درشناخت خداوند یکتا وذکر یاد او می باشد

 لذا اخالص در ذکریعنی اغنان اعمال واورادی .نمی شود بلکه باعث شرک درذکر می گردد

یت اهلل تعالی باشد وبس وبدانیم که تنها ذکر یاد خداوند که نتیجه وهدف از انها قرب ورضا

ی وصفات علیائش از او می سنپس بایاد او و توسل به اسما ء الح آرامش بخش دلهاست
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همچنین  کریم خویش بپذیرد وبرایماناعمال ما واز ان جمله این عمل رابه درگاهخواهم 

 .دردنیا واخرت سودمند گراند  برای همه کسانی که اینرا خوانده ونشر می دهند

 درابتدا ایاتی چند درخصوص ذکر می آوریم :

تا من نیز شمارا یاد  اد کنیدمرای“( 251)بقره  “کفرون ال تَرولی وَشکُام وَرکُذکُرونی اَاذکُفَ“

 “کنم واز من سپاسگزاری کرده وناسپاسی نکنید 

 “ای مومنان خداوند رابسیار یاد کنید “( 251)بقره  ”یا ایها ذین امنوا ذکرواً اهلل ذکراً کثیراً“ 

دان وزنانی مر ”( 12اب )احز “ ظیماعَ جراًاَوَ غفرهًهم مَداهلل لَعَرات اَذاکِالَّثیراً وَاهلل کَ رینَذکُالّوَ“ 

مرزش وپاداش بزرگی فراهم ساخته برای آنها آکه خداوند رابسیار یاد می کنند خداوند 

  “است 

الغافلین  کن منِال تَاالصال وَوَ وِن الغُدُهرمِالجَ دونَهً وَفیَخُعاً وَضرُتَ فسکَفی نَ کَبَّررَاذکُوَ“

 (105)اعراف  “

یاد  خود اه بنده ای خداوند را درنفسمی شود که هر گ داز مضامین احادیث چنین مستفا

جمع یاد  در کند خداوند اورا درنفس خویش یاد می فرماید و هر گاه بنده ای  خداوند را

 همه مالئک وعرشیان یادنماید اهلل تعالی اورا در عرش درمیان 

 خداوند نام اورا بزرگ می نمایدوهرگاه بنده ای  نام اورا بزرگ می نماید  می فرماید 

بگوئید بعضاً شنیده اید که  “تعالی یا جل جالله “د بعد از نام مبارک اهلل نجاست که می گویاین

د گرچه نیبگویا غیره  یا سایر بزرگان )ع( ”ص”مبراشخاصی اصرار دارند بعد از نام پیا

بزرگتر وچه کسی از خداوند به  خوب است اما به این فکر نمی کنند که چه کسی ازخدا وند
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وادعیه اخالص دردعا وعمل می هدف از تمام این ادوارو اذکار . یق تراست مدح وثنا ال

خداوند را ببینیم واورااحساس کنیم وگرنه  جا که درهمه ،وهمچنین احساس حضورباشد

بدانیم خداوند دائما وهمه جا مارا می بیند وصدای مارا می شنود بدون حجاب وواسطه تا 

 زیادتر شود. واخالص،تقوا بدین شکل عالوه برزیاد شدن ایمان هم

 : درموارد که چندین ذکر آمده گفتن یک نوع ذکر هم کفایت می کند .نکته 

 واما اذکا ر وادعیه : 

 اذکار هنگام بیدار شدن ازخواب : .2

ه لَ وَ لکُمُال هُه ، لَلَ ریکَالشَوحده ُ الاله االاهللَ“ ”شورالنُّ لیهِواِناَتَ ماَااَمَ عدَا بَحیا نَذی اَدهلل الَّحمُالَ“

 وهَال قُول وَال حَکبر وَاهلل اَهلل والاله االاهلل وَ مدُالحَاهلل وَ بحانَدیر ، سُقَ یٍل شَلی کُعَ هوُوَ مدُالحَ

 “رلی اغفِ بَّالباهلل العلی العظیم  رَاِ

 سوره ال عمران نیز بسیار مفید است انشاء اهلل 290 – 100همچنین آیات

  ةِیرِن خَمِ کُسالَ، اَ یهِنِو تَسَکَ نتَمد اَک الحَهم لَللّاَ”:دعای پوشیدن لباس نو .1

که الهی ستایش برای توست تویی  ””هع لُنَا صَمَ رِشَوَ رهِن شَمِک َبِ عوذُله و اَ نَعَاصَیر مَخَو َ

خیر آنرا می خواهم وخیر آنچه را که برای آن ساخته تو این لباس رابرای من پوشاندی از

 “بدی انچه که برای ان ساخته شده است پناه می برم  شده است وبه تو از

ودعای خروج “بائث الخَالخبث وَ مِن کَبِ عوذُنی اَللهم اِاَ”:دعای قبل داخل شدن به توالت .3 

الهی از تو امرزش می طلبم نکته : دردرون توالت گفتن هرنوع ذکری صحیح  “غفراتک “

راهت شدید نسبت به ذکر در بیت الخال ک . من احساسنیست اگرچه دربرخی کتب امده باشد
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ترتیب که داشتم اما بعضا مخالفت می کردند تا اینکه حدیثی درباره پیامبر شنیدم بدین 

ر حالی که پیامبر مشغول وضو بودند به ایشان سالم روزی یکی از اصحاب ایشان د

ن کرد آ سالمنگاه نداد تا اینکه وضویشا ن کامل شد آکردنداما پیامبر )ص(جواب سالم را 

 صحابی علت راپرسید پیامبر)  ص ( 

پاسخ دادند از انجا که سالم از اسمای الهی است خواستم تابدون وضو نام اورا برزبان 

نیاورم لذا پیامبر)  ص ( حتی خارج از بیت الخال درحالی که بدون وضوا ست از بردن نا م 

ه معرفی گردیده عمل به طریق سوه حسنواسماء الهی کراهت می ورزید واز انجا که او اُ

ایشان الزم است ومن بعد از شنیدن این حدیث به اعتقاد خودم مطمئن وخشنود شدم نکته 

الزم  ،دیگر اینکه هرچه هرجا شنیدیم وخواندیم باور نکنیم وتحقیق وتفحصی حداقل اندک

 است 

وحتی  با مطالعه نظریات علماء گوناگون، ن خصوصا درمورد توحید واقعی ولوازم آ

 مخالف.یات نظر

 شهدُاَوَ لهَ ریکَالشَ حدهُنت وَن الاله االاَاَ شهدُاَ”ذکر بعد از وضو “بسم اهلل “قبل ازوضو :  .1

  “ورسوله  بدهُعَ محمداًًًُ نَّاَ

ن ال اله اال اَ شهدُاَ بحمدکَوَ لهمَالَّ کَبحانَطهرین سُن المتُاجعلنی مِوابین وَن التَّلنی مِاجعَ للهمَاَ“

 “لیک اِ توبُاَوَ کَرُغفِستَاَ نتَاَ

 “ال حول وال قوه اال با هلل لی اهلل وَعَ وکلتُسم اهلل تَبِ”ذکرهنگام خارج شدن ازمنزل :. 5

 “ یّلَل عَجهَو یُجهل اَاَوظلم و اُظلم اَاَل وَزّواُل اَزّل واَضّواُل اَضّن اَاَ کَعوذبِنی اَهم اِللاَ“
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دیگری گمراه شوم یا اینکه اینکه خود گمراه شوم یابوسیله پروردگارا به توپناه می برم از“

شوم ویا ستم کنم یا مورد ستم قرار گیرم یا دچار جهالت شوم یا با من به  بلغزانم یا 

 “جهالت رفتار شود 

ن خانه هل ان خانه سالم کند واگر کسی درآهنگام وارد شدن به منزل خود یا دیگران برا

 برکت به قدوم اوخداوند  د واین تحیتی از جانب خداست وینیافت بر نفس خود سالم نما

 د.می آور

 یطانِالشَّ نَدیم مِالقَ هِسلطانِالکریم وَ هِجهِوَبِظیم وَذباهلل الععوُاَ“.دعای داخل شدن به مسجد : 6

 “حمتک رَ بوابِافتح لی اَ مُللهّیم اَالرَّج

 “ الرحیمِ یطانِن الشَّی مِمنِعصِاَ للهمَلک اَضن فَک مِسالَنی اَاِ همَللّاَ“ودعای خروج از مسجد : 

ما اًوَحَنِیفَ االرضِوَ مواتِالسَّ رَطَذی فَلَّجهی لِوَ هتُجَوَ”.دعای استفتاح :)قبل از شروع نماز (7

 مرتُذلک اُبِه وَریک لَماتی هلل رب العالمین ال شَمَوَ حیایَکی مَسُنُ التیَُصَ نَّن المشرکین اِنا مِاَ

 .“ المسلمینِن نا مِواَ

نوبی رلی ذُاغفِنبی فَذَبِ اعترفتُفسی وَنَ لمتُظَ کَ بدُنا عَبی اَرَ نتَاَ. الاله االانت  لکُالمَ نتَم اَللهُاَ“

  “نت اَ الّاِ نوبَالذُّیغفرُالنه اِ عاًیجم

 تَنَاَ هِهادَالشَّوَ یبِالغَ المِعَ االرضِوَ مواتِالسَّ رَاطِفَ سرافیلَاِوَ یکائیلَمِوَ برائیلَجِ بِم رَهُللَّاَ“

ن هدی مَتَ کَنَّاِ کَذنِاِبِ ن الحقِمَ یهِفِ لفَا اختُمَنی لِختلفون اهدیَ فیما کانوافیهَ بادکَعِ ینَبَ  مُحکُتَ

  “الی صراط مستقیم تشاء
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 گاه از دنیایل و میکائیل واسرافیل ، ای مبدع آسمانها وزمین وآاللهی ! پروردگار جبرئی

ن اختالف ن ومطلع از جهان عیان ، تودربین بندگانت درآنچه که از حق ، درآپنهان از دیدگا

 .شده با اراده ات هدایت کن چرا که تو هرکس را بخواهی به راه راست هدایت می کنی 

. دعای بعد از نماز :مفهوم حدیث پیامبری )ص( است کسی است که بعد هر یک از 8

او.  مگر از دنیا رفتن نیست صله بین او وبهشتنمازهای پنجگانه ایت الکرسی رابخواند فا

مده است که بعد همچنین آسوره بقره می شود نه بیشتر .115وایت الکرسی فقط شامل ایه 

همچنین دعاهایی یک از نمازها ی پنجگانه سوره قل هواهلل )توحید(، فلق وناس خوانده شود

 .مده است به قرار ذیل نیز آ

 تنهِر فِن شَمِات وَمَالمَحیا وَالمَ هَتنِن فِمِهنم وَجَ ن عذابِمِوَ برِالقَ عذابِن مِ عوذ بکَنی اَللهم اِاَ“

فتنه زندگی ومرگ وفتنه دجال مسیح به  و خدایا از عذاب قبر وعذاب دوزخ“ ”الدجال المسیحِ

 “تو پناه می برم 

 کَندن عِمِ رهًفَغِاغفرلی مَانت فَاال  ذنوبَالُّ غفرُال یَثیراً وَلماً کَفسی  ظُنَ لمتُنی ظَاِ بّرَم للهَاَ“

 “نت الغفور الرحیم نک اَوارحمنی اِ

نی ، مِ هبِ علمُما انت اَوَ سرفتُما اَوَ سررتُما اَ َوَ نتعلَاَ ماَت وَرَخَما اَوَ دمتَلهم اغفرلی ماقَلاَ“

 “ال اله اال انت  رُنت الموخِّاَوَ نت المقدمُاَ

 ”کتِبادَسن عِحُکرک وَشُ وَ کرکی ذِنِّعِللهم اَاَ“
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نیا ه الدُّتنَن فِمِ کَاعوذ بِوَ رِمُالعُ لِرذَی اَالِردَن اَاَ منِن وِاَلجُبخل وَن البُمِ کَبِ عوذُاَ یَنّب اِللهم رَاَ“

که به سبب پیری درمانده شوم واز من از بخل وبزدلی واز این اخداوند””القبر عذابِوَ

 ”ورممی آزمایشهای سخت دردنیا وعذاب قبر به تو پناه آ

وخداوندا بهشت را از تو می خواهم واز عذابت  “”للهم انی اسالک الجنه واعوذبک من النار اَ “

 “جهنم به تو پناه می آورم 

ه کفواً م یکن لَم یولد ولَلَوَ لدِیَ مَذی لَالَّ مدُد الصَحَالواحد االَ نکَاَّبَ ب انی اسالک یااهللَم رَللهَاَ“

 “انک انت الغفور الرحیم  نوبیغفرلی ذُن تَحد اَاَ

االرض یا دیع السموات وَک المنان یا بَحدک ال شریک لَلک الاله اال انت وَ انَنی اسالک بِللهم اِاَ“

 “ن النار مِ کَاعوذ بِنه وَالجَّ سالکَنی اَیوم اِیا قَ ا حیَیَ االکرامالجالل وَذَ

این سه مرتبه  از وقبل  “واالکرام  الجاللِا ذَیَ بارکتَتَ المَالسَّ نکَومِ المُنت السَّم اَللهَاَ“

 “استغفروا اهلل “

همچنین بعد از تسبیحات حضرت زهرا )س(یعنی سی سه مرتبه گفتن هریک از اذکار 

 اهلل اکبر -الحمداهلل –سبحان اهلل 

ال اله اال اهلل وحده ال شریک له ، له المک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شی  ”گفتن

عمه ه النِیاه لَاِ االّ عبدُال نَباهلل ال اله االاهلل و الّاِ وهَال قُول وَال حَ“ادمه این ذکر بگوید ودر ”قدیر

ال  للهمَاَ ”یا “الکافرون  هَرِو کَلَین وَالدّ هُلَ مخلصینَ ن الاله اله اهللُسَالحَ ناءُه الثَّلَل وَه الفضَلَوَ

نچه معنی قسم آخر خداوندا آ “د الجَ نکَمِ جدِالَع ذَفُنَال یَعت وَنِما مُلِی عطَال مُیت وَعطَاَ ماع لِمانَ

ز آن منع نمایی هیچکس نچه تومارا اردد وهرآهیچکس نمی توانند مانع گ تو عطا فرمایی
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نها را از عذاب تو نجات دهدثروت بدهد وثروت توانگران نمی تواند آ به مانرانمی تواند آ

 “ازآن توست 

الهی ازتو علم سودمند روزی پاکیزه  ”تقبالًالً مُمَعَیباً وَزقاً طَرِوَ عاًلما نافِعِ سالکَنی اَللهم  اِاَ“

 .وعمل مقبول راخواستارم 

از جابربن عبداهلل از رسول خداست که هرگاه یکی از شما خواست کاری انجام دهد 

  ستخیرکَنی اَللهم اِاَ“بخواند سپس دعای ذیل را بخواند (نماز صبح )دورکعت نمازمثل 

م علَوال اَ مُعلَر وتَقدِال اَو رُالعظیم فانک تَقدِ ن فضلکَاسالک مِوَ کَتِدرَقُبِ کَ قدرُستَاَوَ کَلمِعِبِِ

اسم حاجت خودرا می  -می حاجتهیُس)و “ مرا االَذَهَ نَّعلم اَتَ نتَن کُم الغیوب اللهم اِ الّوانت عَ

ه واجله فاقدره لی یسره لی ثم بارک لی عاجلوَمری اَاَ لی فی دینی ومعاشی وعاقبهُ یرُبرد(خَ

 –االمر شرلی فی دینی ومعاشی وعاقبه امری واوعاجله واجله فیه وان کنت تعلم ان هذا 

فاصرفه عنی اصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم ازضی به ای اهلل بوسیله علمت از تو 

عظیم وبزرگت توانایی می خواهم از فضل  توقدرتت ازطلب خیر می کنم وبوسیله 

درخواست می کنم زیرا توتوانایی ومن ناتوان وتو می دانی ومن می دانم  وتو داننده امور 

ین باعث خیر من درد)حاجت خود را نام می برد   (این کار الهی اگر در علم تو .پنهان هستی

ن آسان بگردان ودرمقدور وآن را برایم  ، آعاقبت امرم است یا درحال واینده کارمومعا ش 

برکت عنایت بفرما وچنانچه درعلم تو این کار برایم دردین ومعاش وعاقبت امرم باعث شد 

منصرف بگردان ومن را از آن درحال واینده کارم پس انرا از من وبدی است یا می گوید 

  .خشنود گردانوخیر را برای من هر کجا که هست مقدر نما وآنگاه مرا به آن 
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اید از مخلوق مشورت بگیرد ودر کارش ثابت قدم باشد کسی که از خالق طلب خیر نم

 .پشیمان نمی شود 

به انجام کاری درکارها با مردم مشورت کن وهرگاه تصمیم “ :خداوند متعال می فرماید

  “گرفتی بر خداوند توکل کن 

 اذکار صبح وشب : -8

 مدَالحَ هُولَ لکُالمُ هُ، لَ هُلَ هلل والحمد هلل الاله اال اهلل وحده ال شریک لکُالمُ بحَصَواَ صبحتُاَ“

ما فی رِشَ عوذ بک مِناَه وَدُعَما فی هذا الیوم وخیر ما بَ یرِخَ سالکَاَ بَّدیر رَقَ یٍشَ لِلی کُوعَهُوَ

ار النِّ ن عذابِک مِبِ عوذُاَ بَّر رَبَالکِ وءِسًوَ لِسَالکَ نَمِ کَعوذ بِاَ بِّرَ هُعدابَمَ رِشَهذا الیوم وَ

 “ لقبرِا عذابِوَ

 ”ورشُالنُّ لیکَاِموت وَنَ کَبِوَ یاِحنَ کَبِا وَینَمسَاَ کَبِوَ صبحناَاَ کَم بِللهَاَ“

 کَلَوَ مدُالحَ کَلَفَ کَلَ الشریکَ کَحدَنک وَفمِ کَلقِن خَمِ دٍحَاَو بِاَ هٍعمَن نِبی مِ صبحَهم ما اَللّاَ“

 “کر الشُّ

بر الاله اال القَ ابِذَعَفر وَن الکُمِ کَ اله اال انت اعوذ بِری الصَبَمعی وَسَنی وَدَی فی بَاَللهم عَافن“

 )هفت مرتبه(  ”انت

) هفت با خوانده شود خداوند “العظیم  العر شِ بُرَ وَهُوَ توکلتُ لیهِسبی اهلل ال اله اال هو عَحَ“

تنهایی یا خداوند به آ “الیس اهلل بکافت عبده  “اورا از هر امیری کفایت می کند زیرا فرموده 

 (کفایت کننده امر بنده اش نیست؟ 
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بنابراین اگر بنده بااعتماد وایمان اینرا بخواند قطعا خداوند امور مهم اوراحل وکفایت می 

 کند .

فی دینی  والعافیهَ فوَالعَسالک نی اَللهم اِاَالدنیا واالخره  فیِ العافیهَوَ فوَک العَسالَنی اَاِ للهمُاَ“

لفی ن خَمِوَ یَّدَیَ ینَن بَظنی مِللهم احفَی اَاتِوعَن رَمِآی وَاتِورَر عَاستُ للهمُاهلی ومالی اَودنیای وَ

 “ن تحتی مِ لَغتاَان اَ کَتِمَعظَبَ وذُاعُوقی وَن فَمِمالی وَن شِمینی وعَیَعَن وَ

 خانواده ،خرت را از تومی خواهم بارالها عفو و عافیت دین ودنیافو و عافیت دنیا وآالهی ع “

بارالها عیوب مرابپوشان وترس مرا به ایمنی مبدل فرما لم را از تو مسالت می نمایم ما و

الهی مرا از جلو واز پشت سر وسمت راست وچپ وباال محافظت بفرما وبه بزرگی وعظمت 

 تو پناه می برم از اینکه بطور ناگهانی از طرف پائین کشته شوم

ال اله اال اَن  شهدَاَ یکهٍلِمَوَ یًشَ لِکُ بِّرَ واالرضِ مواتِالسَّر فاطِ دهِشهاَالَوَ یبَالغَ مِللهم عالِاَ“ 

لی اِ هُرُجُّواَواً اَعلی نفسی  سُ عترفن اُاَوَ هِرکِشِوَ یطانِفسی وشر شَنَ رن شَِّمِ کَبِ عوذُاَ انتَ

سمانها وزمین پروردگار مالک هر چیز خداوندا ای دانند ه نهان وآشکار آفریدگار آ“مسلم 

ام ز تو معبود دیگری نیست از شر نفس واز شر شیطان و داهی می دهم که به جمن گو

 فریبش واز اینکه خود مرتکب کار بدی شوم یا به مسلمانی  بدی برسانم به توپناه

 “می برم  

 )سه“لیم العَ میعُو السَّهُماء وَسّلَ ا یوال فِ االرضِ فیِ یًشَ هُسمُاِ عَمَ رُضُُُسم اهلل الذی ال یَبِ“

وا گزندی نمی رساند واوشن زمین آسمان ودربا نام وی هیچ چیز  به نام خدایی که  مرتبه (

 سیب وضرر مفید است ( وداناست )برای جلوگیری از هر آ
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 )سه بار صبح وشب ( .”بیا ًنَ )ص(مدِحَمُبِوَ یناًدِ سالمِاال ِبِ وَباًباهلل رَ ضیتُرَ“

  ”عین هِرفَی طَفسِلی نَکلنی اِوال تِ لهِنی کُِأشَلح لی صِستعیث اَحمتک اَرَیا قیوم بِ یُحَ یا“

 ما کانَوَ ماًسلِمُ براهیم حَنیفاینا اِه اَبلَّلی مِعَوَ لی کلمه االخالصِعَالم وَالسِاِ طرهِحنا علی فِصبَاَ

ه اتِمَلَکَ دادَمِه وَشِرِعَ وز نه هِفسِورضا نَ هِلقِخَ دَدَعَوَده ِمِحَبِسبحان اهلل و“”المشرکین  نَمِ

 “)هرصبح وشب “

ق لَما خَ رِّن شَمِ اماتِاهلل التَّ کلماتِبِ اعوذُ“)روزانه صد یا سیصدبار( “الیه  توبُاَستغفرواهلل وَاَ“

)اخالص( وفلق وناس قل هواهلل  بخوابد وسوره های  هنگام خواب سعی نماید با وضو  “

 لَنزِما اُبِ الرسولُ نَمَاَ “واند : که به قرار زیراست بخ الکرسی وامن الرسول راهمچنین ایت 

قالو ه وَلِن رُسُدمِحَین اَبَ قُفرِّنَال ُ هِلِرُسُ هِبِتُکُه وَتِالئکِمَباهلل وَ نَامَ لُکُ المومنونَو هبِرِ نَّمِ لیهِاِ

ا یها مَلَعَت وَبَسَا کَا مَهَا لَهَسعَال وُاً اِفسَنَ اهللُ فُلّکَصیر ال یُالمَ یکَالَوَ اَنَبَّرَ کَفرانَعنا غُطَاَعنا وَسمِ

ن مِ نَذیَی الَّلَعَ هُلتَمَما حَصراً کَینا اِلَل عَحمِتَنا ال َبَّخطانا رَواَاَ سیناَن نَذنااِواخِال تُا وَنَّبَرَ تَکتَسَ

 ومِالقَ لیَا عَرنَانصُنا فَولَمَ نتَنا اَارحمَوانَر لَاغفِا وَنّعَ واعفُبِهِ ا نَه لَقَاَلنا ماال طَمّحَال تُا وَبنَّنا رَبلِقَ

 .(682-682)بقره ینَرِالکافِ

مطلب الزم به یاد اوری این ایه اینست که مومنان واقعی عالوه برایمان به اهلل تعالی به تمام 

نه نوع تحریف  مالئکه وکتب )ایمان به اصل کتب الهی مثل تورات ، زبور ،انجیل ، قران و...

ی ایمان کامل داشته وهیچ فرقی بین پیامبر خود ورسل اله (نها شده کنونی بعضی از آ

 .وسایر پیامبران قائل نیستند 
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فان  هُعَرفَجنبی وبک اَ عتُضَباسمک ربی وَ“مده از ان جمله قبل خواب آاذکاری نیز برای 

پرودگارا به نام  “ “الحین الصّ کَبادُعِ هِبِ ظُفِحِاتَمَظها بِاحفِها فَلتَرسَها وان اَفسی جِعامسکت ن

گر درحالت خواب بلند می کنم ا نرا از زمیننهادم وبه کمک توآتو پهلوی خود رابرزمین 

ن محافظت وباره به او اجازه زندگی دادی ازآن را ببخشای واگر دروح مراقبض کردی آ

 “ فرما همچنانکه از بندگان نیکت محافظت می کنی

 “احیا وَ موتُهم اَباسمک اللَّ“

نزل مُی وَوالنَّ وَ بّالحَ قُفالِ شیً لِکُ بّرِبنا وَرَ العظیمَ رشِالعَ بِّرَبع وَلسَالسموات ا بِّم رَللهَّاَ“

 ”هِتِیَا صِنَبِ ت آخذٌنَاَ یًشَ لِکُ رِّن شَمِ کَبِ عوذُجیل والفرقان اَاالنِوَ وراةالتَ

 بِّهار رَالقَ دُالاله االاهلل الواحِ”دعای هنگام ازپهلو به پهلو شدن درهنگام خوابید ن: -9

 “ا العزیز الغفار مَهُمابِیَنالسموات واالرض 

 زاتِمَن هَمِ اماتِاهلل التَّ کلماتِبِ عوذُاَ”دعای هنگام ترس واضطراب هنگام خواب : -01

 “ن روُحضُن یَاَوَ یاطینَالشَّ

سه بار به طرف چپ خود فوت  -:الفبد باید انجام داد  خواب اعمالی که پس از دیدن -00

به نچه که دیده سه بار از شیطان وآ -ب(ب دهان همراه باشد باکمی رطوبت آکند )فوتی که 

اگر  -جا کندهپهلوی خود را جاب -دن با کسی صحبت نکند درمورد آ–اهلل تعالی پناه ببرد ج 

 خواست برخیزد ونماز بخواند .
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 اضٍاصیتی بیدک مَک نتَمَن اَابُ ابن عبدک ووَ کَدَبُنی عَم اِللهَاَ”درهنگام غم واندوه :دعا  -06

و وانزلته فی کتابک اَنفسک اَ هِبِ میتَک سَو لَهُ سمٍاِل کُءک اسالک بِفی حکمک عدل فی قضا 

  بِی علم الغیِفِ هِبِ رتَثَأاو شتَ خلقک علمته احداً من

 “  یِمّهاب هَنی وَذِزَحَ الءِجِدری وَور صَنُوَ لبیَقَ  بیعَرَ القرانِ ن تجعلَاَ کَ ندَعِ

 “جال الرِ هِبَلَغَوَ دینِالَّ لعِضَوَ نِالجُبوَ خلَالبُل وَسَالکَجز وَالعَوَ نِزَالحَو مِّن اللهَاعوذ بک مِ للهماَ“

وَربِ  االرضِ ربِالسموات وَ ربِ اال اهلل الاله اال اهلل العظیم الاله”دعا هنگام مشقت : -01

 ”شانی کله ال اله الانت اصلحعین  رفهَو فال تکلنی طرجُاَ کَتِحمَاللهم رَ“”العرش الکریم 

 “ن الظالمین مِ ی کنتُنّاِ ال اله اال انت سبحانکَ“

 عوذُنَم وَهِورِفی نُحُ کَلُعَجَهم انانَالل”دعا هنگام روبرو شدن با دشمن یا صاحب قدرت : -01

 نها به تومنان قرار می دهیم واز شرارتهای آخدایا ماتورا دربرابر دش“ “م هِ ورِرُن شُمِ کَبِ

  “حسبنا اهلل ونعم الوکیل “”پناه می بریم 

ظیم ب العرش العرَوَ بعِسدعای کسی که از فرمانروایی می ترسد :اللهم رب السموات ال -02

ن ن خالئفک اَابه مِ( واحزاسم شخص رابگوید همراه با نام پدرش“کن لی جاراً من فالن 

 “ءک والاله اله انت ناُجارک وجل ثَزعَّ ،غیِطِویِمنهم اَ دٍحَاَ یَلَعَ رطَفُیَ

اعوذ باهلل الذی ال اله اال هوالممسک وَاَحذَر  خافُما اَمِ زَعُاهلل اَ جمیعاً خلقه منِ زُّعَاهلل اکبر اَ“

عبدک فالن)اسم شخص رامی علی االرض االباذنه من شر غنَقَسبع ان یَالالسموات )

هم تجل ثناءک وعز  راً من شربرد(وجنوده واتباعه واشیاعه من الجن واالنس اللهمکن لی جا

 )سه بار(( جارک وتبازک اسمک والاله غیرک 
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م لهُلزِزَم وَمهُهزِاِ همَللَّزاب اَاالحَ مِهزِنزل الکتاب سریع الحساب اِاللهم مُ “دعا علیه دشمن -02

“ 

ای اهلل تو دربرابر  “”م بما شئت هِاَللَهم اکفِنِی”دعای کسی که از گروهی می ترسد :-01

 “ن به هر طریقی که می خواهی مراکفایت فرما دشمنا

آنچه  -خداوند پناه ببرد ب دعای کسی که درایمان دچار شک ووسوسه شده:الف به -08

هواالول “د این آیه بخوان -دمنت باهلل ورسله بگوید آ -ه رها کند  جن به شک افتادکه درآ

ن اذان وقرائت قران با فهم گفت –ه ( 1 )حدید“واالخر والظاهر والباطن وهو بکل شی علیم 

نزغی می رسد به  و وسهسقران می فرماید هرگاه به مومنان و خداوند در نطورکهترجمه آ

وبا توجه به دو علیم پناه برده وبه ذکر ویاد اوخویش را مشغول می کند خداوند سمیع و  

وبرخداتوکل یه که می فرماید همانا شیاطین تسلطی برکسانی که ایمان آورده آیه بعد این آ

وردم وبرتو توکل نمودم کلت علی اهلل خدایا به تو ایمان آامنت باهلل وتو“می کنند ندارند گفتن 

 .خالی از اثر نباشد وضرورت چنین جمله ای الزم به نظر می رسد  “

ک عن حرامک واغننی بفضلک عمن اللهم اکفنی بحالل”دعا برای ادای قرض وبدهی : -09

  06وم شماره مورد دهمچنین  “سواک 

همچنین گفتن “اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ن :دعا رفع وسوسه درنمازوقرائت قرآ -61

 “امنت باهلل وتوکلت علی اهلل)بنابه نظرتدوینگر(مفید تراست 
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اذا شئت  نَزَالحَ علُجَتَ نتَاَهال وَه سَتُلَعَهل اال ما جَاللهم ال سَ“دعا برای انجام کار مشکل : -60

 “سهال 

خوب وضوبگیرید ودورکعت نماز )آنچه که مرتکب گناه باید بگوید وانجام دهد : -66

 مرزش نماید .(جه بیشتر بخواند واز خداوند طلب آ)باتو

مد همان که پیش آ “هلل وما شاء فعل قدرا”:دعا هنگام حادثه ناگوار یاشکست درکار  -61

ون بت گفتن انا هلل وانا الیه راجعصیتقدیر اهلل تعالی بود هرچه بخواهد هما ن شود وهنگام م

 عالمت عباد صالح خداست .

ک اهلل فی الموهوب لک وشکرت الواهب بارتبریک به کسی که که صاحب فرزند شده : -61

نچه به تو عنایت کرده برکت دهد وتوفیق شکر گذاری خداوند درآ “لغ اشد ه ورزفت بره وب

وکسی که  “سد وتو از نیکی بهره مند شوی عطا فرماید وامیدوارم که فرزندت به کمال بر

بارک اهلل لک وبازک علیک وجزاک اهلل ورزقک اهلل مثله “می شنودیعنی والدین فرزند بگویند 

به پاداش نیک عطا فرماید ومانند برکت خداوند برای تو وبر تو باد خداوند “واجزل ثوابک 

 فرماید  را افزون تبااینرا نیز به تو بدهد ثو

 هایی مثل اینجا الزم نیست به عربی گفته شود بلکه به زبانی که طرف مقابل بفهمد والبته جا

 .احساس کند دعای خیر شمارا 

وحسین )ع( را این کلمات حسن با خواندن دعا برای محافظت فرزند : رسول خدا )ص( -62

 وَهَّامَهٍ ومنشیطان اعیذ کما بکلمات اهلل التامه من کل ”نها راحفاظت کندبه خدا می سپرد تا آ
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من شمادونفر )حسن وحسین ( را بوسیله کلمات کامل اهلل تعالی از بدی “”ین ال مه کل عَ

البته از جهت ارائه “وهرشیطان ، جانور زهردار وزخم چشم به حفاظت خداوند می سپارم 

 حضرت مریم که مریم رابه پناه مادر الگوی قرانی بهتر است فرزندان را قبل تولد نیز مانند

 .وریم در می آ ،وردخداوند از شیاطین در آ

م ان شفیک رب العرش العظیدعا برای مریض هنگام عیادت:اسال اهلل العظیم ان  -16

می توان اینرا به شخص بیمار گفت بدین برای پاکی از گناهان است و وبیماری گاهی اوقات

 شکل : برای پاکی از گناهان است ان شاء اهلل .

بالرفیق اال وَالحِقنِی اللهم اغفرلی وارحمنی ”ز زندگانی ناامید شده :ادعای مریضیکه -17

ال اله اال اهلل واهلل اکبر ، الاله اله اهلل وحده الشریک له ، الاله اال اهلل له االملک وله الحمد ال ””علی

  ”باهلل ال حول وال قوه االاله اال اهلل و

فرو می برد وصورتش را با ان مسح ب ه پیامبر هنگام مرگ دستهایش رادرآمدهمچنین آ

جز اهلل  دی )به حق( هیچ معبو“ “رات کَسَالاله اال اهلل ان للموت لَ“می کرد وچنین می خواند : 

  “تعالی وجود ندارد همانا مرگ دارای سختی ودشواری است 

هرشخصی آخرین کالمش ال اله اال اهلل  )ص(است کهتلقین به شخص محتضر : از نبی

 ت وارد خواهد شد .به بهشباشد

ی لف لِخِرنی فی مصیبتی واَجُعون اللهم اؤانا الیه راجوانا هلل دعای انسان مصیبت زده : -18

 منها  یراًخَ
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اللهم اغفرلفالن نام )نام فرد ( وارفع ”دعای بعد از خروج روح وبستن چشمان میت : -19

  ”ه فیهور لَنَّفی قبره وَ هُح لَسَن واغفرلنا وله یارب العالمین وَافدرجته فی عقبه فی الغابری

 هُیتَحیَن اَهم مَللَّذکرنا وانثانا اَبیرنا وَنا وکَشاهدنا وغائبنا صَغیرتنا وَیَّمَا وَینّاللهم اغفرلحَ”-30

ال تضلنا جره وَمنا اَرِّحَللهم ال تُعلی االیمان اَ فَتَوفَتهُنامِ هُفَیتَوَن تَمَسالم وَی االِلَعَ هُحیَاَا فَنّمِ

 عده بَ

مرزش قرار ده : یا ، کوچک وبزرگ،مرد وزن مارا مورد آلهی زنده ومرده وحاضر وغایبا

را که  وهرکسیبر اسالم زنده اش نگاه دار را ازمیان ما زنده نگاه می داری اهلل هرکسی

وبعد از وی ، مارا محروم نگردان  ن بمیران بارالها از اجر این متوفیایمامیراندی با 

 “ ماراگمراه نکن

تک مِفالن بن فالن فی ذِ نَّاللهم اِ“البته ادعیه دیگری نیز درنماز جنازه خوانده می شود مثل : 

ق فاغفرله وارحمه انک انت والحَ ءبر وعذاب الناروانت اهل وفاالقَ هِتنَن فِمِ هُقِّبل جوارک فَوحَ

 “الغفور الرحیم 

 والدیه وشفیعاًلِ خراًذُوَ اًطَرَفَ لاللهم اجعَ“وبرای کودک چنین مضامینی خوانده می شود : 

ه واجعله فی کفالِ المومنینََ صالحِبِ قهُلحِاَم به اجوارهما  وَعظِموازینها واَ هِل بِقّجابا اللهم ثَمُ

واهالً خیراً من اهله اللهم  داراً خیراً من داره بدلهُاَبرحمتک عذاب الجحیم ، وَ هِقِبراهیم وَاِ

 “مان االیِنا بِقَبَن سَمَنا وَاطِفرَنا واَال سالفَِ اغفرنا

 خدایا اورابرای ما میزبان وذخیره وثوابی قرار ده  “سلفا واجرا واًاللهم اجعله لنا فرط“
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ی ... مَسَمُ لٍجَاَبِ دهُنَعِ یًشَ لَکَوَ طیَعَااَمَ هُلَوَ ذَخَهلل ما اَ نَّاِ“دعای تسلیت گفتن : -32

 “ب سِتَحلتَروَصبِلتَفَ

نچه را که داده است نیز مال خود او می باشد خدا گرفت از آن خودش بود وآ همانا انچه را“

 “هرچیز میعاد معینی دارد لذا باید صبر کنی وامید ثواب داشته باشی مسلماً 

واورا )درپاسخ   بارالها اورابیامرز “اللهم ثبته اللهم اغفرله ”دعای بعد از دفن میت : -31

 “ سئواالت بعد مرگ( ثابت قدم بدار

بارخدایا من از  ”هارِّعوذ بک من شَیرها واَسالک خَی اَنّللهم اِاَ”دعای هنگام وزیدن بادها :-33

 “ نها به تو پناه می برم خیر آنرا می خواهم واز شر آتو

اللهم انی اسالک خیر ما فیها وخیر ماارسلت به واعوذبک من شرها وشرمافیها وشرما “

نچه را که این باد برای خیر آنچه درآن است وخیر آباد  الهی من از تو خیر این“ارسلت به 

وآنچه درآن است واز آنچه که بخاطر ن فرستاده شده درخواست می کنم واز شراین بادآ

 .به تو پناه می برم  آن فرستاده شد

پاک  “ هِتِفَیحمده والمالئکه من خِد بِرعُج الَّسَذی  یُبحان الَّسُ“دعای موقع رعد وبرق  -31

ستایش می کند و فرشتگان  ن ذاتی که رعد پاکی اش را بیان می نماید واوراه است آومنز

 .“وتسبح می گویند  او بیم نیز از

 “نافعا غیرضار عاجالً غیر اجل  مریعاً مریئاً غیثاً اللهم اسقناً“دعای طلب باران :  -35
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 یتّالمَ دکَلَحی بَک واُتَمَحر رَبها ئمک وانشُوق عبادک اللهم اس “)سه مرتبه (  “اللهم اغثنا “

یه هم به کثرت مفید است چرا که قران وسیله هدایت ورحمت می خواندن این آ هگفته شد“

 باشد :

 “مید الحَ لیُالوَ وَهُته وَحمَشر رَنُیَوا وَطُنَما قَ عدِن بَیث مِالغَ لُزِّنَذی یُو الَّهُوَ

 .“وند باران بسیار وسودمند نازل فرما خدا ””للهم طیباً نافعاًاَ”دعای هنگام بارش باران :

به فضل ورحمت اهلل تعالی برما باران “ ”مطرنا بفضل اهلل ورحمته“ذکر پس از بارش باران : 

 “نازل شد 

 وَ یهِن االودَوُطُراب وبَالظَ وَ لی االکاملینا اللهم عَلینا وال عَواَم حَاللهَ”دعا درهنگام باران زیاد :

خداوندا باران رابرروی تپه ها ما بباران نه برما، الها باران رابراطرافبار“ ”رجَنابت الشَّمَ

 “وکوهها ودره ها ومحل روئیدن درختان بباران 

 المَاالسِوَ هَالمِوالسَمان َاالیِاهلل اکبراللهم اهله علیناباِال من ”دعای روئت هالل ماه :-36

 “اهلل  کَبُّرَوَنابُّرَ بُحِماتُالتَّوفیقِ لِوَ

 “”اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی ان تغفر لی ”دعا به هنگام افطارکردن : – 37

 “الهی من از تو بوسیله رحمتت که همه چیز را فراگرفته می خواهم که مرا ببخشایی 

هرگاه شخصی غذا بخورد بسم اهلل بگوید واگر فراموش ”:دعای قبل از غذا خوردن  -38

 (هِرِخِآوَ هِولِسم اهلل فی اَ)بِمد بگوید ادش آکرد هرزمان ی

  ”اللهم بارک لنا فیه واطعمنا خیرا منه“وهرگاه خداوند طعامی بر کسی عطا فرمود بگوید : 

 بارالها این غذا را برای ما با برکت گردان وبهترازان رانیز برما عطافرما .
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سپاس  ”هوَالقُی وَنّمِ ولٍحَ یرِن غَیه مِقنِزَرَنی وَمَطعَذی اَلحمدهلل الَّاَ”دعای پایان غذا :-39

 .توانی داشته باشم ومن قدرت  ا به من می خورانید بدون اینکهخدایی را که این غذا ر

الهی انچه   ”ممهُارحَهم وَرلَاغفِم وَقتُزِهم فیما رُارک لَللهم بِاَ“دعای میهمان برای میزبان : -10

 خش وبرانها رحم کن را که به ایشا ن ارزانی داشته ای برکت ده وانهارا بب

ق سنی وَمَطعَن اَم مَطعِللهم اَاَ”ب یا غذا داده یا قصد داردبدهد :دعا برای کسی که به ما آ -12

 .که مارا نوشانید  یانید وبنوشان کسرالهی روزی ده کسی که ما را خو“انی قَمن سَ

ائمون واکل الصافطرعندکم ”دعا روزه دار برای خانواده که نزد انان افطار می کند :-11

روزه داران نزد شما افطار کنند ونیکان غذایتان “طعامکم االبرار وصلت علیکم المالئکه 

 .رابخورند وفرشتگان برشما درود بفرستند 

ماً ائِصَ انَن کَاِب فِجِلیَم فَکُدَحَاَ یِعَذا دُاِ”روزه داری که برسفره حاضر شود ونخورد : -13

 ”ملیطعَفَراً فطَمُ انَن کَاِوَ لِصَلیُفَ

 “خورد اجابت کند اگر روزه داربود دعا کند واگر نه غذا بهرگاه یکی از شما دعوت شد “

اگر روزه دار بود دعا   پیامبر ص یکی از حقوق مومنان بریکدیگر رااجابت دعوت بیان کرده

وچیزهای دیگری مثل یرحمک اهلل گفتن بعد از عطسه دیگران وتشییع کند اگر نه غذا بخورد  

هدیه ازه رفتن وعیادت بیماران وغیره از حقوق مومن بر مومن است وحتی پیامبر)ص( جن

یهودیان راقبول می کردند وقران کریم می فرماید باکی برشمانیست یعنی ایرادی ندارد شما 

 ها بالاشکال است .بخورید پس اجابت دعوت آناز غذای اهل کتاب )یهودی ومسیحی (

 شنام داد روزه دار چه بگوید ؟ من روزه ام )انی صائم ( روزه دار د به اگر شخصی -11
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اللهم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی  “دعای دیدن میوه تازه  -15

 بارالها درمیوه های ما شهر ما پیمانه های ما برکت عنایت فرما.“ اَنّدِصاعنا وبارک لنا فی مُ

وبرادر یا  “الحمد هلل “یکی از شماعطسه زد بگوید ن :هرگاه دعای عطسه واداب آ -16

 دوستی که می شنود بگوید )یرحمک اهلل ( وشخصی که عطسه زد درجوابش گوید :

یهدیکم اهلل “واگر کافر ی عطسه زد وحمد خدانگفت بگوییم “ یهدیکم اهلل ویصلح بالکم“

 .خداوند تورا هدایت کند وامرت را اصالح نماید  “ویصلخ بالکم 

خداوند به شما  “بارک اهلل وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر ”:دعای تبریک ازدواج-17

 برکت عنایت فرماید وکار شما را با برکت کند وپیوندتان را مبارک وباعث خیر گرداند 

اللهم اسالک خیرها وخیر ”کارمی خرد : و دعای کسی که ازدواج می کند یا وسیله نقلیه -18

لق خُ و : خدایا من از تو خیراو ”ذ بک من شرها وشرما جبلتها علیهما جبلتها علیه واعو

 وخوی نیکویش رامسالت می نمایم واز بدی وشر او وبدی خلق وخویش به تو پناه 

 .می برم 

 بِنّجَیطان وَا الشَّبنَنِّبسم اهلل اللهم جَ”دعای قبل از همبستری تقاضای فرزند از خداوند : -19

نچه به ما شیطان دور بدار وشیطان را از آ به نام اهلل خداوندا ما را از “ ”انَتَقزَیطان ما رَالشَّ

 .عنایت می فرمایی )فرزند ( محروم کن

 “اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ”:دعای هنگام خشم  -50
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 هِبِ الکَا ابتَمَالحمد هلل الذی عافانی مِ“دعای دیدن شخصی که مبتالبه مصیبت باشد -52

ستایش خدایی را که از انچه تو رابدان مبتال ساخته  “فضیال تَ قَلَن  خَمِمَ ی کثیرٍنی عللَضَّفَ

 مرا عافیت بخشیده وبربسیاری از مخلوقات برتری داده است .

دعای مجلس : رسول خدا قبل از برخاستن از مجالس تقریباً صدبار این دعارا می  -51

مرابیامرز وتوبه ام را بپذیر زیرا الهی  ”فورالغَ وابُالتَّنت نک اَاَ یَّلَب عَتُغفرلی وَاِ بِرَ”خواند :

 که بسیار توبه پذیر وبخشاینده ای 

 لیک وب اِتَاَوَ ستغفرکَنت اَن ال اله اال اَشهداَاَ مدکَحَبحانک اللهم وبِسُ“ اره مجلس :دعای کف 

به شما خداوند  ”جزاک اهلل خیرا“ :جواب ودعا برای کسی که به تو نیکی کرده است -53

 پاداش وجزای خیر عطا فرماید 

. 1ده ایه اول سوره کهف . حفظ کردن 2شر دجال می شوند :نجات از اعمالی که باعث  -51

 بعد از هر نماز به خداوند از شر فتنه دجال پناه بردن 

 تورا “ه نی لَبتَحبَذی اَک الَّبَحَاَ”دعا برای کسی که بگوید تورا به خاطر خدادوست دارم : -55

 “ان کسی دوست بدارد که به خاطر او مرا دوست داری 

 وَ کهلِفی اَ کَاهلل لَ ارکَبَ“دعا برای کسی که مالش رابه تو پیشنهاد میکند )قرض یا هبه( -56

 “خداوند در خانواده ودارئیت برکت اندازد “ ”مالک

 الحمدِ السَّلفِ ا جزاءُمالک انم ک وهلِک فی اَارک اهلل لَبَ”دعا هنگام پرداخت بدهی برای طلبکار:

خداوند در خانواده ومالت برکت اندازد همانا پاداش قرض دهنده تشکر وادای قرض “ ”ادَاالوَ

 “اوست 
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م علَما ال اَلِ کَرُغفِستَاَوَ مُلَعَا اَنَاَ کَبِ وَ کَشرِن اُاَ کَبِ عوذُنی اَاِلهم الَ”دعای ترس از شرک : -57

هی گاتو پناه می برم واز اینکه بدون آ وردم بهی تو شرک آبراخداوند از اینکه با اگاهی  “

 .می خواهم مرزش از تو طلب آ مبرای تو شرک آور

 ”اهلل بارکَ فیکَو”دعای کسی که بگوید بارک اهلل : درجواب باید گفت و -58

هیچ گونه  الهی”خیرک وال اله غیرکخَیراِالّطیرک وال  طَیرااِلّلهم الالَ ”دعای بدفالی: -59

نچه توبخواهی فال بدزدن هیچ تاثیری ندارد وبه جز خیری که از دفالی وجود ندارد مگرآب

 سوی توست هیچ چیز دیگری وجود ندارد وبه جز تومعبود )بحق (دیگری نیست .

 هُالَنَّا کُمَناهذا وَلَ رَخَذی سَبحان الَّهلل ، سُحمد ِسم اهلل ، الَبِ”دعای سوارشدن برمرکب : -60

 لمتُنی ظَلهم اِبحانک الَّالحمد هلل)سه بار( اهلل اکبر )سه بار(سُ ”ونبُلِنقَمُا لَنّبِلی رَا اِنّاِن وَنیِقرِمُ

 نت .اَ الّاِ ذنوبَر الُّفُغِال یَ هُنَّاِغفرلی فَفسی فاَنَ

ا نّلهم اِالَ ”نینقرِه مُا لَنّماکُ وَ نا هذاخرلَذی سَبحان الّدعای سفر : اهلل اکبر )سه مرتبه(سُ-62

ا نّاطوا عَن علینا سفرنا هذا وَوِّرضی اللهم هَالعمل ما تَ نَالتقوی ومِ وَلک فی سفرنا هذاالبرساَنَ

ر فَالسَّ اءِعثَوَن مِ بکَ عوذُلهم انی اَهل الَ ی االَلهم انت الصاحب فی السفر والخلیفه فِالَ هُعدَبُ

گشت از سفر عالوه بر دعای فوق هنگام باز “هل   االَالمال وَ ب فیلِقَالمُن وءِسُر وَنظَالمَ هِکابَوَ

الهی ما دراین سفر خواهان  ”نا حامدونبّرَآیبون ، تائبون ، عابدون لِ”کلمات زیر را بیفزاید :

نیکی وتقوی وعملی هستیم که باعث خشنودی تو شود بارالها : این سفر رابرما اسان گردان 

ما در این سفر وتو جانشین ما در  ودوری راه رابرما نزدیک بگردان ای اهلل تویی همراه

خانواده هستی . خداوندا : از مشقتهای سفر ودیدن مناظر غم انگیز وتحول ناگوار درمال 
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ماتوبه کنان ، عبادت کنان ستایش کنان برای پرودگارمان ،  “وخانواده به تو پناه می برم 

  “درحال بازگشت هستیم 

رضین االَ بِرَلن وَظلَما اَبع وَموات السَّالسَّ بّرَلهم الَ”دعای ورود به شهر یا روستا : -61

 ریهَالقَ یر هذهِسالک خَین . اَرَما ذَوَ ریاحِالِّ ربّلن وَظلَما اَیاطین وَالشَّ بّرِن وَلَقلَبع وما اَالسَّ

 “یها ما فِ رّاهلها وشَرّا وشَرهّن شَمِ بکَاعوذِوخیر مافیها وَ هلهایر اَخَوَ

ای پروردگار زمینهای  نها قرار داردهای هفت گانه  وآنچه زیرآ نسماالهی ای پروردگارآ

ند ه اآنها گمراه کرد وای پرودگار شیطانها وآنچه نها قرارداردآنچه بر روی هفت گانه وآ

ای پروردگار بادها وآنچه که آنها به حرکت درمی آورد من از تو خیر این ابادی وخیر و

نچه درآن ی نمایم واز بدی ساکنان آن وبدی آساکنان وخیرآنچه دران است را مسالت م

 “قرار دارد به توپناه می برم 

الاله اال اهلل وحده ال شریک له ، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت  “ :دعای ورود به بازار-63

و هیچ معبودی بجز خدای یکتا وجود ندارد برای ا ”وهو حی الیموت وهو علی کل شی قدیر

ن اوست او زنده می کند ومی میراند واو زنده ای ستایش از آشریکی نیست پادشاهی و

 “است که هرگز نمی میرد نیک وبد دردست اوست واو به هرچیزی تواناست 

 ”بسم اهلل“دعای لغزیدن سواری :  -61

 رابه خدایی من شما“ هُعُائِدَذی ال تضیع وَاهلل الَّ مُکُعَودَستَاَ“دعای مسافربرای مقیم : 

 نتهایش ضایع نمی شود امامی سپارم که  
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من دین وامانت  “واتیم عملک مانتک وخَاهلل دینک واَ عَودَستَاَ“دعای مقیم برای مسافر : -65

  .وخاتمه کارهایت را به اهلل تعالی می سپارم

خداوند تقوا نصیب شما گرداند  “ماکنت  یثُیرحَک الخَلَ رَسَیَنبک وَرذَفَغَقوی وَاهلل التَّ کَدَوَزَ“

 انت را ببخشاید وهر کجا که هستید خیر را برای شما میسر گرداند .گناه

 ”اهلل اکبر“تکبیر وتسبیح درمسافرت : جابر گوید ما هنگامیکه از ارتفاعی باال می رفتیم  -67

 گفتیم می  می گفتیم وهنگامی که پائین می امدیم سبحان اهلل

بنا لینا ربنا صاحِع هِالئِبَ سنِحُوَ سامع بحمداهلل ، عَمَّسَ “ :دعای مسافر هنگام سحر -68

باشد که شاهدی ، حمد وستایش خدا را بشنود وبرخوبی  “ار ل علینا عائذاً باهلل من النَّضِفَاَوَ

ما احسان کن درحالیکه از وبه ماباش تو همراه  .نعمتهایش برما گواهی دهد ای پروردگار ما

 تش دوزخ به تو پناه می برم آ

 “اعوذ بکلمات اهلل التامات من شرماخلق “میکه جایی توقف نماید : دعای مسافرهنگا -69

، ال شریک له له المک وله الحمد وهو علی کل  هال اله اال اهلل وحد:»ذکر بازگشت از سفر  -70

شی قدیر آیبون ، تائبون ، عابدون لربنا حامدون صدق اهلل وعده ونصر عبده وهزم االحزاب 

بود )به حق( دیگری وجود ندارد یگانه است شریکی ندارد به جز اهلل تعالی مع ”وحده

تواناست توبه کنان عبادت پادشاهی از ان اوست ستایش مخصوص اوست واوبر هر چیز 

گویا ن برای پروردگارمان باز می گردیم خداوند وعده اش را تحقق بخشید بنده  کنان حمد

 اش را نصرت کرد وبه تنهایی گروه هاراشکست داد .
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ر هنگام شنیدن خبر خوشایند وناخوشایند :هنگام رسیدن خبر خوشایند به ذک -72

می گفت : الحمد هلل الذی بنعمته قتم الصالحات ستایش خدایرا که بانعمتهایش  )ص(چنیننبی

الحمد هلل الذی بنعمته تتم “تند نیکیها کامل می شوند وهنگام شنیدن خبر ناگوار چنین می گف

ا که با نعمتهایش نیکیها کامل میشود وهنگام شنیدن خبرناگوار ستایش خدایر “الحات الصَّ

مده ستایش درهرحال ازآن خداست درجایی دیگر آ ”چنین می گفتند الحمد هلل علی کل حال

 می گفت . “ اهلل اکبر“”سبحان اهلل “وقتی پیامبر خبر خوشحال کننده وخوشایندی شنید 

جابت دعا می تواند باشد وکسی که یک درود استوثر در نکته :درود صلوات قبل وبعد دعا م

بر نبی بفرستد خداوند متعال ده درود بر او )شخص درود فرستند ه( می فرستد وپیامبر 

)ص( درضمن حدیثی از مردم می خواهند به زیارت قبرش عادت نکنند بلکه به او درود 

یامبر)ص( یک از پبفرستند چرا که آن درودها بوسیله خداوندیا فرشتگان به نبی می رسد 

وبیشتر نشانه های  ایمان راسالم کردن می داند ویک از راهها ی رواج دوستی بین یکدیگر 

 شدن آن راسالم کردن عنوان می نماید .

نطورکه از احادیث نبی)ص( برمی آید هرگاه آوازخروس راشنیدید فضل خدارا طلب کنید آ

ید ی به خداوند از شیطان پناه ببرید زیرااو فرشته ای را دیده وهرگاه صدای االغی را شن

زیراآن شیطانی را دیده است صدای سگ واالغ درشب نیز همین حکم را دارد یعنی پناه 

  “اعوذ باهلل “بردن به خدا واستعاذه به سوی او 
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دعا به کسی که به او دشنام داده ای : اللهم فایما مومن سبعته فاجعل ذلک له قربه الیک  -71

ا برای او در روز قیامت ، باعث هرمومنی را که من سزا گفته ام آنرخداوندا ! “یوم القیامه 

 بت خود بگردان قر

مستفاد می شود که هر گاه  )ص(حدیث نبی از مضمونطریق مدح مسلمان ومومن :  -73

خواستی دوست مومنت را مدح کنی چنین بگو: به نظرفالنی چنین وچنان است ولی خدا 

 ن کسی رانزد خدا تزکیه نمی کنم .محاسبه کننده اوست وم

رلی ما ال اغفِلون وَما یَقُوذنی بِواخِلهم ال تُالَ“آنچه مومن هنگام مدح شدنش بگوید : -71

 یعلمون )واجعلنی خیراً مما یظنون(

الهی مرا به خاطر آنچه می گویند مورد بازخواست قرار مده وآنچه که از من نمی دانند 

 درباره من گمان می کنند بگردان ( ببخشای )مرابهتراز انچه که

من به اهلل )جل  “ر حاذِواُ دُجِر مااَن شَعوذ باهلل مِاَ”آنچه هنگام احساس درد گفته شود : -75

 جالله( وقدرتش از بدی آنچه احساس می کنم واز آن می ترسم پناه می برم 

 است ل اهللحدیث رسو : مفهوم دعای کسی که از چشم زخم خود به دیگران ، بترسد -76

که :زمانی که یکی از شما برادر یا خودش یا از مالش خوشش آمد پس برای آن ، دعای 

 .برکت نماید چرا که چشم زخم حقیقت دارد

 آنچه هنگام ترس گفته شود : الاله االاهلل -77

قربانی )به طور اعم (گفته شود : بسم اهلل واهلل اکبر )اللهم منک  آنچه هنگام ذبح -78 

 “اللهم تقبل منی ولک (
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وال فاجر  رُّبَ نَّهُزُاوِجَدعا برای رفع کید ومکر شیطان :اعوذ بکلمات اهلل التامات التی ال یُ -79

من شر ما ینزل  من السماء ومن شر مایعرج فیها ومن شر ما ذرا  أرذَوَ أرَمن شر ما خلق وبَ

کل طارق اال طارقاً ر ِشَ منِهار وَیل والنَّاللَّ نِتَمنها ومن شر فِ جُخرُومن شر ما یَالرض فی ا

از شرآنچه خداوند خلق کرده وزیاد کرده واز شر انچه از اسمان “”یا رحمن  یرٍخَبِ قُطرُیَ

واز شر آنچه به اسمان صعود می کند واز شرانچه درزمین افریده است  “فرومی فرستد 

ی شود واز شرفتنه نچه از زمین خارج مدر زمین آفریده است واز شر آواز شر آنچه به 

های شب وروز واز شر هروارد شونده ای پروردگار مهربان کلمات کامل تو که هیچ 

  “نیکوکار وبد کاری نمی تواند از انها تجاوز کند پناه می برم 

توبه واستغفار :پیامبر)ص( درهرروز پیش از هفتاد بار استغفار می نمودند ودرضمن -80

گناهانش را می بخشد اگر چه از  خداوند زیر را بخواند حدیثی بیان می دارند هرکس دعای

  “واتوب الیه  استغفروا اهلل العظیم الذی الاله االهوالحی القیوم“میدان جهاد گریخته باشد 

می باشد واگر شب وبهترین ساعت برای استغفار قسم آخر شب یا یک سوم آخر شب 

برای فرزندانش درشب جمعه  جمعه باشد فضیلتی بیشتر داردچنانچه آمده یعقوب )ع(

حالت سجده است که سفارش شده دراین  ،تقاضای استغفار نمود وقبول شد وبهترین حالت

  .حالت بسیاردعا کنید

فضیلت حمد وتسبیح وتحلیل وتکبیر :مفهوم حدیث نبی )ص(است که کسی که روزی  -82

به اندازه کف دریاها صد مرتبه سبحان اهلل وبحمده بگوید گناهانش بخشیده می شود اگرچه 

ال اله االاهلل وحده الشریک له ،  “از ایشان است کسی که ده بار دعای باشد ودر جای دیگر 
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را بخواند مثل این است که چهارتن از فرزندان  “له الملک وله الحمد وهوعلی کل شی قدیر 

هلل وال اله اال اهلل دیگر گفته اند )سبحان اهلل والحمد  زاد کرده باشد ودرجایماعیل )ع( را آاس

از آنچه خورشید برآن طلوع کرده یعنی همه دنیا بهتر است درجای دیگر واهلل اکبر (نزد من 

خطاب به عبداهلل بن قیس یکی از گنجهای بهشت را ذکر الحول وال قوه اال باهلل معرفی نموده 

 ”اهلل عظیم سبحان اهلل وبحمده سبحان ”وسنگین ترین ذکر در ترازوی اعمال را ذکراند 

ی اهدنِمنی وَارحَاللهم اغفرلی وَ“معرفی نموده اند وباالخره خطاب به یک اعرابی ذکر 

 رابه عنوان ورد زبان یاد دادند . “نی ارزقُوَ

 وبهترین ذکر را ال اله االاهلل عنوان می نماید :الحمدهلل دعارا  پیامبر اکرم )ص( بهترین

کودکانتان را نگذارید  که تاریکی شب سایه افکند یک توصیه اجتماعی پیامبر :هنگامی -81

بیرون بروند زیرادراین وقت شیطانها پراکنده می شوند هنگامی که پاسی از شب گذشت 

آنهارا آزاد بگذاریدبه شرطی که مشکل دیگری نباشد وقبل از خوابیدن بسم اهلل بگوئید 

سم اهلل بگوئید ودهانه همچنین بودرها را ببندید زیراشیطان دربسته راباز نمی کند 

 ، سرپوش بگذارید اگر چه بطور ظرفهاوروی راببندید  (محل نگهداری مواد لبنی )مشکهایتان

 کامل ، پوشیده نشود وچراعهایتان راخاموش کنید 

 آداب دعا :  -83

دعا رابا حمدوثنای خداوند ودرود بر پیامبر )ص( آغاز کند ودر  -1بااخالص دعا نماید  -2

دردعا  -1جابت آن یقین داشته باشد باشک وتردید دعا نکند وبه ا -3د نیز چنین کنپایان آن 

درهر حال  -6قلب داشته باشد حضور -5اصرار ورزد ودرپذیرش آن اصرار نورزد 
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دارایی وفرزندانش  ،خانواده ،درحق خود -8تنها از خدابخواهد  -7)شادی وغم ( دعا کند 

به گناهان خویش اعترف وطلب  -20تدل دعا کند با صدای آرام ومع -9دعای بد نکند 

به  -22ش نماید همچنین به نعمتهای خدا دادی اعتراف و شکرآنها را بجای آورد آمرز

با فرتنی وبیم وامید دعا  -21خود را به زحمت نیندازد   شیوه سجع )دعا باوزن وآهنگ (

 -25 ر دعا راتکرار نمایدسه با -21توبه کرده وحق دیگران را به آنها برگرداند  -23کند 

حتی االمکان با وضو دعا کند -27هنگام دعا دستهایش را بلند کند  -26روبه قبله دعا کند 

دردعا از حد خود تجاوز نکند یعنی نه صدایش را بلند کند ونه چیز نادرستی را از  -28

صفا ت دردعا به اسماء حسنی و -10برای دیگران دعا کند  ،قبل از خود -29خدابخواهد 

 علیای خداوند واعمال نیک خود و دعای شخص صالح زنده وحاضر )نه مرده وشهید (

معصیت برای انجام گناه  -11ند ه حالل باشد خوراک ولباس دعا کن -12متوسل شود 

دعاهایش امر به معروف ونهی ازمنکر باشد  -13گسستن پیوند خویشاوندی ، دعا نکند و

ا تضرع وزاری وانابه )قطع امید از هرچه غیر خدا ( دعا ب -15از گناه پرهیز نماید  -11

 وتنگدستی وپریشانی خود را درپیشگاه خداوند آشکار سازد .فقر  ،بااظهار نیاز -16نماید 

 انواع توسل های مشروع وطریق آن :

اللهم انی اسالک بانک انت ارحم  ”توسل به اسماء حسنی یا صفات علیای الهی مانند -2

برای برآورده شدن  به صفت ارحم الراحمینی ات خدایا به تو متوسل می شوم:  ”الراحمین
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خداوند “( 280)اعراف  “ها ه بِوُا دعُسنی فَالحُ سماءُهلل االَوَ“حاجتم. دلیل مشروعیت این آیه 

 “نامهای زیبایی دارد پس او با این نامها صدا بزنید وبخوانید 

بک اوبمحبتی لک اغفر لی ... خداوندا  یایمان به اعمال صالح خود مانند الهی با توسل -1

یه : مرا ببخش ... دلیل مشروعیت این آ باتوسل به ایمانی که به من دادی وبه محبتم با تو

( مومنان  26)آل عمرا ن “ار ذاب النَّنا عَقِنا وَنوبَنا ذُر لَاغفِنا آمنا فَتَّنا اِبّقولون رَلذین یَاَ “

رز ومارا از عذاب پس گناهانمان رابیامردگارا ما ایمان آوردیم کسانی اند که می گویند  پرو

  “آتش نجات ده 

که دربال ومعصیت قرار  توسل به دعای انسان صالح در زمان حیاتش مانند :کسی -3

رزو دارد از شخصی که درقید حیا ت است وبه تقوی وایمان وعمل صالح شناخته گرفته یا آ

 تش برطر ف یا به خواسته اش برسد .شکالشده است تقاضای دعا می کند تا م

 اوقات اجابت دعا : -85

هنگام بارش  -1بین اذان واقامه -3نیمه آخر شب وبعد از دعاهای فرض -1شب قدر  -2

سوم  پاسی از شب )که همان یک -6 ش لشکر برای جهاد در را ه خداهنگام یور-5باران 

که بنا به قول راجی ، پس از نماز قسمتی از روز جمعه  -7آخر شب تا  نماز صبح است( 

 ر ضغیف است(یخام خطبه ونماز باشد )که این نظر اعصر است واحتمال دارد هنگ

برای  دعای مسلمان برای مسلمان )مومن -20درسجده -9هنگام نوشیدن آب زمزم  -8

هنگام بیدار شدن از خواب درشب )برای قیام لیل یا همان نماز -22مومن(  درغیاب او 

دعا  -23 ”سبحانک انی کنت من الظالمینال اله اال انت  “دعای بعدازخواندن  -21( تهجد 
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خلف اَتی وَیبَصِنی فی مُجرُم اوَللهَّانا هلل وانا الیه راجعون اَ“ت وپس از دعای بدرهنگام مصی

عد از دعای ب -26دعای روز عرفه  -25زوفات شخص دعای مردم بعد ا -21 “منها لی خیراً 

درحالت خشوع  -29هنگام بانگ  -28دعا درماه رمضان  -27د قبل از ظهر زوال خورشی

 واخالص زیاد قلب 

 کسانی که دعایشان زودتر اجابت می شود :-86

دعای  -1دعای مسافر  -3ونفرین والدین برای فرزند شان  دعا -1دعای مضلوم  -2

دعای فرزند  -6سختی وناراحتی قرار گرفته باشد دعای کسی که در  -5شخص روزه دار

 صالح برای والدینش 

 مکانهایی که دعا درآن زودتر اجابت می شود : -87

باالی صفاومروه -3داخل کعبه  -1پس ازرمی اول )صغری( ودوم )وسطی(   کنارجمرة -2

 مسجد الحرام نزدیک دعای-1

 علل عدم اجابت دعا : -88 

خوردن مال  -1ع صله رحم رای انجام گناه یا قطدعا ب -3حکمت ربانی  -1عجله کردن -2

ترک امر به  -6عدم جزم وقطعیت دردعا  -5حرام  حرام ،نوشیدن حرام وپوشیدن لباس

عدم خشوع  -8ب شدن غفلت ، شهوت وهوای نفس استیال وغال -7معروف ونهی از منکر 

وگناهان مخصوص مانند مال دادن به سفیه  انبعضی از گناهارتکاب  -9بیم وامید درنماز 

 “کم موالَاَ هاءَفَوا السُّتُؤال تُوَ“فروده خداوند بنا به 
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 عوامل پذیرش دعا : -89

دعا برای انجام گناه یا قطع صله  -3عدم طلب تاخیر دردعا  -1ن حالل . خوردن ونوشید2

حضور  -6آن دعایش با یقین واصرار در -5به معروف ونهی از منکر امر  -1رحم نباشد 

اخالص دردعا برای  -9جمع شدن  حیا وحضور کامل ( وع )خش -7قلب وپرهیز از غفلت 

 .خداوند سبحان

 


