
شود، آثار عظيمی دارد   زمحت باشد اما به دليل عظمت كسی كه به او توجه می دعا و خواستن، شايد به نظر ساده و كم
 .دهد تواند مقدرات و قضای اهلی را تغيري می طوری كه در روايات وارد شده دعاء می

 .، مغز عبادات دانسته شده»دعا«عبادت بدون توجه به خدا معنايی ندارد و شايد از مهني رو باشد كه 

عنايتی كه بدون دعا به دست . شود دعا فقط عامل توجه ما به خدا نيست بلكه موجب توجه و عنايت خدا به ما هم می
 )سوره فرقان ٧٧آيه (» قل ما يعبأ بكم ربی لوال دعائكم«: آيد نمی

توان هرگونه كه منافی صفات خدا نباشد، او را ستايش  توان هر درخواست مرشوعی از خدا داشت يا می در دعا، می
 .كرد اما استفاده از دعائی كه منسوب به معصومني باشد، ارجح است

جلد دوم کتاب شریف کافی خدمت  »الدعاء کتاب«معتبر چند نمونه را از بخش از بین ادعیه درخواست یکی از خوانندگان،  بنابه
فلذا ) خواھد آن ھم مترجم دعا که خود تخصصی جدا می(یستم که ھم بنده مترجم ن الزم به ذکر است .کنم شما تقدیم می

ھای فارسی، بھتر است پس از درک  به دلیل نارسا بودن ترجمه ھمچنین. خالی از خلل نیست ی بنده در این مطلبھا ترجمه
 .، از عبارات عربی برای خواندن دعا استفاده شودبا استفاده از ترجمه مفھوم کلی دعا

 

ْمُس َو َتْطُلُع َفأَْكثُِروا ِذْكَر اهللاَِّ عَ  إِنَّ إِْبلِيَس  اَعتَْنيِ َو َعَليِْه َلَعائُِن اهللاَِّ َيبُثُّ ُجُنوَد اللَّيِْل ِمْن َحيُْث َتِغيُب الشَّ زَّ َو َجلَّ فِی َهاَتْنيِ السَّ
ُذوا ِصَغاَرُكْم فِی  ُذوا بِاهللاَِّ ِمْن َرشِّ إِْبلِيَس َو ُجنُوِدِه َو َعوِّ َُام َساَعتَا َغْفَلةٍ َتَعوَّ اَعتَْنيِ َفإِهنَّ   .تِْلَك السَّ

های خدا بر او باد، سپاهيان شب را از زمانی كه آفتاب  ابليس كه لعنت: السالم نقل شده كه فرمود از امام صادق عليه
عزيز و بسيار ياد خدای ) حلظات غروب و حلظات طلوع(پس در اين دو حلظات  .كند كند، منترش می غروب و طلوع می

های خود را به خدا پناه دهيد در اين حلظات كه اين  بلندمرتبه كنيد و از رش ابليس و سپاه او به خدا پناه بربيد و بچه
 .حلظات، حلظات غفلت هستند

ْمُس َفاْذُكِر اهللاََّ َعزَّ َو َجلَّ َو إِْن ُكنْ  ِت الشَّ َ   .َت َمَع َقْوٍم َيْشَغُلوَنَك َفُقْم َو اْدعُ َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اهللاَِّ ع َيُقوُل إَِذا َتَغريَّ
ای  زمانی كه خورشيد تغيري كرد، خدای عزوجل را ياد كن و اگر با عده: فرمود السالم می شنيدم كه امام صادق عليه

 .بودی، برخيز و دعا كن) كار يا حرف زدن(مشغول 



ْمِس فِی ُغُروٍب َو إِْدَباٍر َفُقْل َسِمْعُت َأَبا اْحلََسِن ع َيُقوُل إَِذا َأْمَسيَْت َفنََظرْ  ِخْذ َت إَِلی الشَّ ِذی َملْ َيتَّ بِْسِم اهللاَِّ َو بِاهللاَِّ َو اْحلَْمُد هللاَِِّ الَّ
ُه َتكْ  ْ لِّ َو َكربِّ يٌك فِی املُْْلِك َو َملْ َيُكْن َلُه َولِیٌّ ِمَن الذُّ ِذی َيِصُف َو َال بِريًا َصاِحبًَة َو َال َوَلدًا َو َملْ َيُكْن َلُه َرشِ َو اْحلَْمُد هللاَِِّ الَّ

ُدوُر َو َأُعوُذ بَِوْجِه اهللاَِّ اْلكَ  اْلَعِظيِم ِمْن َرشِّ َما َبَرَأ ُيوَصُف َو َيْعَلُم َو َال ُيْعَلُم َيْعَلُم َخائِنََة اْألَْعُنيِ َو َما ُختِْفی الصُّ ِريِم َو بِاْسِم اهللاَِّ 
َا  َعاملَِنيَ َت الثََّری َو ِمْن َرشِّ َما َبَطَن َو َظَهَر َو ِمْن َرشِّ َما َوَصْفُت َو َما َملْ َأِصْف َو اْحلَْمُد هللاَِِّ َربِّ الْ َو َذَرَأ َو ِمْن َرشِّ َما َحتْ  هنَّ َذَكَر أَ

تِِه َو ُكلِّ َما َعضَّ َأْو َلَسعَ  يَّ ِجيِم َو ُذرِّ يَْطاِن الرَّ َو َال َخيَاُف َصاِحبَُها إَِذا َتَكلََّم ِهبَا لِّصًا َو َال ُغوًال َقاَل  أََماٌن ِمْن ُكلِّ َسبٍُع َو ِمَن الشَّ
ُش َفَقاَل لِی ُقْل  يِْل فِی اْخلََراَباِت َو َأَتَوحَّ بُِع َو َأَنا َأبِيُت فِی اللَّ إَِذا َدَخْلَت بِْسِم اهللاَِّ َأْدُخُل َو ُقْلُت َلُه إِنِّی َصاِحُب َصيِْد السَّ

َك َال َتَری َمْكُروهاً َأْدِخْل ِرْج  ی َو َسمِّ اهللاََّ َفإِنَّ   .َلَك اْليُْمنَی َو إَِذا َخَرْجَت َفَأْخِرْج ِرْجَلَك اْلُيْرسَ
  :گفت از اباحلسن شنيدم كه می

بنام خدا و برای خدا؛ محد خدايی را كه «: زمانی كه روز سپری شد و خورشيد را در حال غروب و رفتن ديدی بگو
نگرفت و رشيكی در پادشاهی ندارد و ناتوان نيست كه ياوری داشته باشد و او را بسيار بزرگ بدار و  مهرس و فرزندی

های خيانتكار و آنچه  بر چشم. داند اما كسی او را ياد نداده شود و می كند اما وصف نمی شكر خدايی را كه وصف می
عظيمش از رش آنچه خلق كرد و پراكند و از رش آنچه زير برم و به نام  در دهلاست، آگاه است و به بزرگواری خدا پناه می

آسامن است و از رش آنچه پنهان است و آنچه آشكار است و از رش آنچه وصف كردم و آنچه وصف نكردم و محد 
  »خمصوص خداست؛ پروردگار جهانيان

زننده است و  و نيش! ريندهكند كه اين دعا امان از رش هر درنده و شيطان و فرزندانش و هر گازگ سپس امام ذكر می
 ...ترسد ملتزم به آن از دزد نمی

ُهمَّ إِنِّی َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك َو َعْن َأبِی َعبِْد اهللاَِّ ع َأنَّ َعلِيًّا ص َكاَن َيُقوُل إَِذا َأْصبََح  وِس َثَالثًا اللَّ ِك اْلُقدُّ ُسْبَحاَن اهللاَِّ املَْلِ
ُهمَّ إِنِّی َأْسَألُ ِمْن َحتِْويِل َعافِ  َقاِء َو ِمْن َرشِّ َما َسبََق فِی اللَّيِْل اللَّ ةِ يَتَِك َو ِمْن َفْجَأِة َنِقَمتَِك َو ِمْن َدَرِك الشَّ ِة ُمْلكَِك َو ِشدَّ َك بِِعزَّ

تَِك َو بَِعظِيِم ُسْلَطانَِك َو بُِقْدَرتَِك َعَلی َخْلِقَك    .ُثمَّ َسْل َحاَجتََك  ُقوَّ
منزه است خدا كه فرومانروايی «: فرمود عليه هر صبح می اهللا السالم نقل شده كه امام علی صلوات صادق عليهاز امام 

برم و از برگشتن عافيتت و از  ها به تو پناه می خدايا از زايل شدن نعمت«) فرمود و سپس می. (سه مرتبه» پاک است
ناپذيری  خواهم به شكست خدايا از تو می. گذشت ات و از عمق بدبختی و از رش آنچه در شب انتقام ناگهانی
 )سپس حاجات خود را بطلب(» ...ات و نريوی شديدت و تسلط عظيمت و قدرتت بر خملوقاتت فرمانروايی



ْب ُعنَُقُه َفَلامَّ َدَخَل َأُبو ملََّا َقِدَم َأُبو َعبِْد اهللاَِّ ع َعَلی َأبِی َجْعَفٍر أََقاَم َأُبو َجْعَفٍر َمْوًلی َلُه َعَلی َرْأِسِه َو َقاَل َلُه  إَِذا َدَخَل َعَلیَّ َفاْرضِ
ئًا فِيَام َبيْنَُه َو َبْنيَ َنْفِسِه َال َيْدِری َما ُهَو ُثمَّ  ُهْم َو َال َيْكِفيِه َأْظَهَر  َعبِْد اهللاَِّ ع َنَظَر إَِلی َأبِی َجْعَفٍر َو َأَرسَّ َشيْ َيا َمْن َيْكِفی َخْلَقُه ُكلَّ

ُه َفَقاَل أَُبو َجْعَفٍر َيا َجْعَفَر ْبنَ . اْكِفنِی َرشَّ َعبِْد اهللاَِّ ْبِن َعلِیٍّ  َأَحدٌ   َقاَل َفَصاَر َأُبو َجْعَفٍر َال ُيبِْرصُ َمْوَالُه َو َصاَر َمْوَالُه َال ُيبِْرصُ
ْف َفَخَرَج َأُبو َعبِْد اهللاَِّ َك فِی َهَذا اْحلَرِّ َفاْنَرصِ ٍد َلَقْد َعيَّيْتُ  ع ِمْن ِعنِْدِه َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر ملَِْوَالُه َما َمنََعَك َأْن َتْفَعَل َما َأَمْرُتَك بِِه ُحمَمَّ

ُتُه َو َلَقْد َجاَء َشْی  ْثَت ِهبَ  َفَقاَل َال َو اهللاَِّ َما َأْبَرصْ   .َذا اْحلَِديِث َأَحدًا َألَْقتَُلنََّك ٌء َفَحاَل َبيْنِی َو َبيْنَُه َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفٍر َو اهللاَِّ َلئِْن َحدَّ
اللعنه غالمش را گامشته بود تا زمانی كه امام  السالم نزد منصور دوانيقی رفت، منصور عليه زمانی كه امام صادق عليه

 زمانی كه امام وارد شد، نگاهی به منصور كرد و چيزی با خود زمزمه كرد كه كسی. وارد شدند، ايشان را به قتل برساند
علی  بن كند، رش عبداهللا كنی و كسی او را كفايت نمی ای كسی كه مهه مردم را كفايت می«: نفهميد چه بوده سپس گفت

  ». را برای من كفايت كن
حقيقتا به زمحتت انداختم در «: منصور به امام گفت. پس از اين دعاء، منصور آن غالم را نديد و او هم منصور را نديد

  »!برگرد. اين گرما
  منصور به آن گامشته گفت كه چه چيز مانع تو شد كه امر مرا اطاعت كنی؟. مام برگشتا

  .و چيزی آمد و بني من و او حائل شد! به خدا قسم او را نديدم: گفت
 .كشم به خدا قسم اگر اين جريان را به كسی بگويی تو را می: منصور به او گفت

 

َبَذةِ َقاَل ُقْلُت  َقاَل َأُبو َعبِْد اهللاَِّ ع َقاَل لِی َرُجٌل َأیَّ َشْی  َك َتْكِفی ِمْن ُكلِّ َشْی ٍء ُقْلَت ِحَني َدَخْلَت َعَلی َأبِی َجْعَفٍر بِالرَّ ُهمَّ إِنَّ ٍء  اللَّ
َف ِشئَْت َو ِمْن َح  َو َال َيْكِفی ِمنَْك َشْی    .يُْث ِشئَْت َو َأنَّی ِشئَْت ٌء َفاْكِفنِی بَِام ِشئَْت َو َكيْ

  »زمانی كه بر منصور دوانيقی وارد شدم، چه گفتی؟«: فرمايد كه مردی به من گفت السالم می امام صادق عليه
كند، پس كفايت كن مرا  كنی و چيزی تو را كفايت نمی خدايا تو از هر چيز كفايت می«: اينچنني گفتم: به او پاسخ دادم

 ».خواهی خواهی و هرطور كه می خواهی و از هر جايی كه می اهی و به هر نحوی كه میخو به وسيله آنچه می
 

ُمُه  ُد ْبُن َمحَْزَة اْلَعَلِویِّ إَِلیَّ َيْسَأُلنِی َأْن َأْكتَُب إَِلی َأبِی َجْعَفٍر ع فِی ُدَعاٍء ُيَعلِّ ا َما َسأَ َكتََب ُحمَمَّ َل َيْرُجو بِِه اْلَفَرَج َفَكتََب إَِلیَّ َأمَّ
ُد ْبُن َمحَْزَة ِمْن َتْعلِيِمِه ُدَعاًء َيْرُجو بِِه اْلَفَرَج َفُقْل َلُه َيْلَزُم  نِی ِممَّا  ٍء َو َال َيْكِفی ِمنُْه َشْی  َيا َمْن َيْكِفی ِمْن ُكلِّ َشْی ُحمَمَّ ٌء اْكِفنِی َما َأَمهَّ

  .اْلَغمِّ إِْن َشاَء اهللاَُّ َتَعاَلی َفَأْعَلْمتُُه َذلَِك َفَام َأَتی َعَليِْه إِالَّ َقلِيٌل َحتَّی َخَرَج ِمَن اْحلَبْسِ َفإِنِّی َأْرُجو َأْن ُيْكَفی َما ُهَو فِيِه ِمَن  َأَنا فِيهِ 



ای كسی كه «: امام اين دعا را توصيه كرد. السالم دعايی طلب كرد تا او را از گرفتاری نجات دهد از امام صادق عليه
  »از آنچه برايم مهم است مرا كفايت كن. ما هيچ چيز برای تو كافی نيستبرای مهه چيز كافی هستی ا

 .مدت كوتاهی به اين دعا مداومت كرد تا اينكه رهايی يافت

ْمِس  َو َأِصيًال َو اْحلَْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملََِني  اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ َأْكَربُ َكبِريًا َو ُسْبَحاَن اهللاَِّ ُبْكَرةً َما ِمْن َعبٍْد َيُقوُل إَِذا َأْصبََح َقبَْل ُطُلوِع الشَّ
ٍد َو آلِهِ  يَك َلُه َو َصلَّی اهللاَُّ َعَلی ُحمَمَّ ْنيَا  َكثِريًا َال َرشِ َامِء الدُّ إِالَّ اْبتََدَرُهنَّ َمَلٌك َو َجَعَلُهنَّ فِی َجْوِف َجنَاِحِه َو َصِعَد ِهبِنَّ إَِلی السَّ

 َمْن َقاَل َهُؤَالِء ُة َما َمَعَك َفيَُقوُل َمِعی َكلَِامٌت َقاَهلُنَّ َرُجٌل ِمَن املُْْؤِمنَِني َو ِهَی َكَذا َو َكَذا َفيَُقوُلوَن َرِحَم اهللاََُّفتَُقوُل املََْالئِكَ 
َها ِمثَْل َذلَِك َفيَُقوُلونَ  َام َمرَّ بَِسَامٍء َقاَل ِألَْهلِ َرِحَم اهللاَُّ َمْن َقاَل َهُؤَالِء اْلَكلَِامِت َو َغَفَر َلُه َحتَّی َينْتَِهَی  اْلَكلَِامِت َو َغَفَر َلُه َقاَل َو ُكلَّ

اْلَعبَْد َو  َكَذا َو َكَذا َفيَُقوُلوَن َرِحَم اهللاَُّ َهَذاِهبِنَّ إَِلی َمحََلِة اْلَعْرِش َفيَُقوُل َهلُْم إِنَّ َمِعی َكلَِامٍت َتَكلََّم ِهبِنَّ َرُجٌل ِمَن املُْْؤِمنَِني َو ِهَی 
ُهنَّ فِی ِديَواِن اْلُكنُوزَغَفَر َلُه اْنَطلِْق ِهبِنَّ إَِلی َحَفَظِة ُكنُوِز َمَقاَلِة املُْْؤِمنَِني َفإِنَّ َهُؤَالِء َكلَِامُت اْلُكنُوِز َحتَّی تَ    .ْكتُبَ

ا صبحگاهان و خدا بزرگرت از آن است كه وصف شود، منزه است خد«در اين حديث گفتن اين چند كلمه ساده 
قبل از » رشيكی برای او نيست و درود خدا بر پيامرب و خاندانش باد. محد بسيار خدای پروردگارجهانيان را. شامگاهان

 .دانسته شده» گنج«های مومنني، بسان  طلوع آفتاب، از نظر ارزشش در برابر ساير گفته

بِْح  ُهمَّ اْفَتْح لِی َباَب اْحلَ َعْن َأبِی َجْعَفٍر ع َقاَل َيُقوُل َبْعَد الصُّ اٍت اللَّ ْصبَاِح َثَالَث َمرَّ بَاِح اْحلَْمُد هللاَِِّ َفالِِق اْإلِ ْمُد هللاَِِّ َربِّ الصَّ
ُهمَّ إِْن كُ  نِی َخمَْرَجُه اللَّ ْ ُهمَّ َهيِّْئ لِی َسبِيَلُه َو َبرصِّ ِذی فِيِه اْليُْرسُ َو اْلَعافِيَُة اللَّ ِألََحٍد ِمْن َخْلِقَك َعَلیَّ َمْقُدَرًة نَْت َقَضيَْت اْألَْمِر الَّ

ِّ َفُخْذُه ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن َيِمينِِه َو َعْن ِشَاملِِه َو ِمْن َحتِْت َقَدَميِْه َو مِ  ْن َفْوِق َرْأِسِه َو اْكِفنِيِه بَِام ِشئَْت َو ِمْن بِالرشَّ
  .َحيُْث ِشئَْت َو َكيَْف ِشئَْت 

محد خدای را كه پروردگار صبح و شكافنده صبح «: شود بعد از صبح السالم نقل است كه گفته می امام باقر عليهاز 
خدايا . خدايا درهای رمحتت را كه در آن آسانی و سالمتی است، بر من باز كن«) گويد و سپس می. (سه مرتبه» است

به ) امروز(ای كه  خدايا اگر برای كسی مقدر كرده. گردان راهش را برای من مهيا كن و را چشمم را به راه خروجش بينا
او كفايت كن به هر ) رش(من رشی برساند، او را از جلو و عقب و راست و چپ و زيرپا و باالی رسش بگري و مرا از 

 »خواهی خواهی و هرگونه كه می ای كه می وسيله



ْ َما َش  َسِمْعُت َأَبا َعبِْد اهللاَِّ ع َيُقوُل َمْن َقاَل  ٍة ِحَني ُيَصلِّی اْلَفْجَر َمل َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعلِیِّ اْلَعِظيِم ِماَئَة َمرَّ  َيَر اَء اهللاَُّ َكاَن َال َحْوَل َو َال ُقوَّ
  .َيْوَمُه َذلَِك َشْيئًا َيْكَرُههُ 
خدا بخواهد، نريويی  هرچه«هر كس صدمرتبه در بني نامز صبح بگويد : فرمود السالم شنيدم كه می از امام صادق عليه

 !بيند آن روز چيزی كه بدش بيايد نمی» نيست جز به اذن خدای بلندمرتبه عظيم

اٍت  ِحيِم َال َحوْ  َعْن َأبِی َعبِْد اهللاَِّ ع َقاَل َمْن َقاَل فِی ُدُبِر َصَالِة اْلَفْجِر َو ُدُبِر َصَالِة املَْْغِرِب َسبَْع َمرَّ ْمحَِن الرَّ َل َو َال بِْسِم اهللاَِّ الرَّ
َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعلِیِّ اْلَعِظيمِ  نُ ُقوَّ ُص َو اْجلُ يُح َو اْلَربَ َالِء َأْهَوُهنَا الرِّ وُن َو إِْن َكاَن َدَفَع اهللاَُّ َعزَّ َو َجلَّ َعنُْه َسبِْعَني َنْوعًا ِمْن َأْنَواِع اْلبَ

َعدَ  َقاِء َو ُكتَِب فِی السُّ َی ِمَن الشَّ   .اءِ َشِقيًّا ُحمِ
. بنام خدای بخشنده مهربان«: هركه بعد نامز صبح و مغرب، هفت مرتبه بگويد: السالم نقل شده از امام صادق عليه

لک (پيسی . . . كند كه كمرتين آهنا خدا از او هفتاد نوع بال را دفع می» نريويی جز نريوی خدا بلندمرتبه عظيم نيست
اومتندان باشد، نامش از زمره آنان پاک و در زمره سعادمتندان نوشته و ديوانگی است و اگر از شق) سفيد روی پوست

  .شود می
بار گفته شده و بجای بعد  ٣بار،  ٧از امام كاظم يا رضا عليهام السالم هم مشابه مهني نقل شده با اين تفاوت كه بجای 

 .ن هم از آثار آن برشمرده شدهنامز صبح و مغرب، هنگام صبح و غروب برای گفتن آن توصيه شده و امان از رش سلطا

يَك َلُه َلُه املُْْلُك َو َلُه اْحلَْمُد ُحيْيِی َو ُيِميُت َو ُيِميُت َو َقاَل َأُبو َجْعَفٍر ع َمْن َقاَل ِحَني َيْطُلُع اْلَفْجُر  َال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه َال َرشِ
اٍت َو َسبََّح  ٍء َقِديرٌ   َو ُهَو َعَلی ُكلِّ َشْی ُحيْيِی َو ُهَو َحیٌّ َال َيُموُت بِيَِدِه اْخلَْريُ  ٍد َعْرشَ َمرَّ ٍد َو آِل ُحمَمَّ اٍت َو َصلَّی َعَلی ُحمَمَّ َعْرشَ َمرَّ

ًة َملْ يُ  ًة َو َمحَِد اهللاَِّ َمخْسًا َو َثَالثَِني َمرَّ ًة َو َهلََّل َمخْسًا َو َثَالثَِني َمرَّ بَاِح ِمَن اْلَغافِلَِني َو إَِذا َقاَهلَا  ْكتَْب َمخْسًا َو َثَالثَِني َمرَّ فِی َذلَِك الصَّ
يَْلِة ِمَن اْلَغافِلِنيَ    .فِی املََْساِء َملْ ُيْكَتُب فِی تِْلَك اللَّ

  :السالم فرمود كسی كه زمان طلوع فجر بگويد امام باقر عليه 
كند و  محد خمصوص اوست، زنده می. ستنيست خدايی جز اهللا و يگانه است و رشيكی ندارد، فرمانروايی از آن او«

متام خري به دست اوست و او بر هر چيزی . مريد ای است كه نمی كند و او زنده مرياند و زنده می مرياند و می می
مرتبه  ٣٥و » اهللا سبحان«مرتبه  ٣٥مرتبه بر حممد و خاندانش درود فرستد و  ١٠مرتبه و سپس  ١٠» تواناست

شود و اگر در غروب بگويد، آن شب  بگويد، در آن صبح از غافلني حمسوب نمی» احلمدهللا«رتبه م ٣٥و » االاهللا الاله«
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