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 یمدقت 

 بی سوادم ،   مهربان  مارد هب

شت، ولیهم  هک سواد خواندن قرآن را   قرآن خوان رتبیت کرد.نسل  ندا

 ،ممشفق  پدرهب 

شت.کاری و  هک همواره با قرآن بود  وجز  دعا و نیایش دیگر      چیزی ندا

  دارم از آن اهست، رههچ من 

 رههچ انجام می دهم ثوابش ربای آن اهست،  اکنون هک دنتسین، و

 .شه دعاگوی شان هستمی هم من  و 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
، و از عبادت و بندگی یمغز و فشرده ءدعا

 ملسو هيلع هللا ىلصدستورات خدای عزوجل و پیامبر اکرم

کند، مقرب و  ءبیشتر دعا ی، هرکسباشدمی

خواهد بود و نصرت و جالله جلتر به خدا زدیکن

به وی همواره در رکابش  ی عزوجلیاری خدا

ضمن  کریم کند، دعاهای قرآنکمک رسانی می

کالم خدای متعال و  یکی اینکهبودنش،  ءدعا

دارای خواص منحصر به فرد کلمات  اینکه دیگر

ه دیگر قرآنی است، ازینرو اهمیت آن نسبت ب

گردد. گردآوری و ترجمه و قرار بیشتر می هادعا



 ی قرآنیهاعا د

 

کار ها در مسلمانان، یکی از  دسترسدر آن دادن 

بنابراین  ،باشدمیای خدمت به قرآن کریم حوزه

اسماء  ،ضمن این دعا ها جمع و ترجمه کردیم،

امید الحسنی را نیز با ترجمه در اخیر افزوده ایم، 

وارم که این خدمت را خدای متعال شرف قبولیت 

عطا فرموده برادران و خواهران مسلمان را با 

 خیر وهای گونهخواندن این دعاها از تمامی 

ان شاء اهلل که این بنده  بهرمند گرداند. ،برکت آن

 کنید.فراموش ن نمستمند را نیز از دعاهای خیر تا

 جوی شما خوباندعا 

 عبدالحق حبیبی صالحی

 ش1199حمل  16
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 دعا های قرآنی

 .َأُعوُذ ِباهلِل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم -1

شیطان شر پناه می برم به خدا از )

 (رانده شده.

  .ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم -2

و بخشاینده بسیار به نام خداوند )

 (مهربان.نهایت بی

الرَّْحَمِن *ْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَيا -1
َنْعُبُد َوِإيَّاَك ِإيَّاَك يِم*َماِلِك َيْوِم الدِّيِن*الرَِّح

ِصَراَط الَِّذيَن ِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم**اْهَنْسَتِعنُي
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َعَلْيِهْم َوَلا  َغْيِر اْلَمْغُضوِب*َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم
 (7-1)فاتحه:  ن.یآِم*الضَّالِّنَي

ستایش خدای راست که )همه ثنا و 

و  بخشایندهبسیار پروردگار جهانیان است، 

، ست، مالک روز جزااست مهربان حدبی

طلبیم، بنما ما پرستیم و از تو مدد مىترا مى

ای بر اه راست، راه آنان که انعام کردهرا ر

نه  ایشان، نه راه آنان که گرفتار خشم اند و

)خدایا! دعای ما را قبول  .راه گمراهان

 (ن(.ک

)بقره:  .َأُعوُذ ِباللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلاِهِلني -4

67) 
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 (.برم از اینکه از نادانان باشمبه خدا پناه مى)

 َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم. -1
 (127)بقره: 

و پروردگارا! ]این عمل را[ از ما بپذیر که ت)

 (شنوا و دانایى.

 َو ُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم. -6
 (128)بقره: 

پذیر و و توبه ما را بپذیر، که تو بسیار توبه)

 (مهربانى.

َربََّنا َءاِتَنا فِى الدُّْنَيا َحَسَنًة َو فِى اآلِخَرِة  -7
 (201)بقره:  .َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
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و در  عطاکنا! به ما در دنیا نیکى پروردگار)

آخرت هم نیکى )اجر وثواب( عطا کن، و 

 (ما را از عذاب آتش نگاه دار.

َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصرْبًا َو َثبِّْت َأْقَداَمَنا َو  -8
 (210)بقره:  .انُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكِفِرين

پروردگارا! بدل های ما را از صبر و )

هایمان را استوار ریز کن، و گامشکیبایى لب

 (.ساز، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان

َسِمْعَنا َو َأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َو ِإَلْيَك  -9
َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا  *اْلَمِصرُي 

ُه َعلَى َربََّنا َو َلا َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَت
الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َو َلا ُتَحمِّْلَنا َما َلا َطاَقَة َلَنا 
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ِبِه َو اْعُف َعنَّا َو اْغِفْر َلَنا َو اْرَحْمَنا َأنَت َمْوَلئَنا 
-281)بقره:  .َفانُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكِفِريَن

286) 

ما )حکم تو را( شینیدیم واطاعت کردیم، )

ارا! آمرزشت را خواهانیم و پروردگ

بازگشت به سوى توست. پروردگارا! اگر 

فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم، ما 

را مؤاخذه مکن. پروردگارا! بار سنگین 

احکام سخت را برعهده ما مگذار، چنان 

که بر عهده کسانى که پیش از ما بودند 

گذاشتى. پروردگارا! و آنچه را به آن تاب 
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یم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما و توان ندار

درگذر؛ و ما را بیامرز؛ و بر ما رحم کن؛ تو 

سرپرست مایى؛ پس ما را بر گروه کافران 

 (پیروز فرما.

َربََّنا َلا ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َو َهْب َلَنا  -10
َربََّنا ِإنََّك  *ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّاُب 

َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم لَّا َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه َلا ُيْخِلُف 
 (9-8)آل عمران:  اْلِميَعاَد.

مان را پس از آنکه  هایپروردگارا! دل)

هدایت مان فرمودى منحرف مکن، و از 

سوى خود رحمتى برما ببخش؛ زیرا تو 

اى. پروردگارا! قطعاً تو در بسیار بخشنده
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کى در آن نیست، روزى که هیچ ش

گردآورنده همه مردمى؛ یقناً خدا وعده 

 (شکن نیست.

َربََّنا ِإنََّنا َءاَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو ِقَنا َعَذاَب  -11
 (16)آل عمران:  النَّار.

پروردگارا! قطعاً ما ایمان آوردیم، پس )

ما را از عذاب آتش  مان را بیامرز و گناهان

 (نگاه دار.

ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤتِى اْلُمْلَك َمن ُقِل اللَّ -12
َتَشاُء َو َتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاُء َو ُتِعزُّ َمن َتَشاُء 

 كُل َو ُتِذلُّ َمن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخرُي ِإنََّك َعلَى
ُتوِلُج الَّْيَل فِى النََّهاِر َو ُتوِلُج  *شْىٍء َقِديٌر 



 ی قرآنیهاعا د

 

ِل َو ُتْخِرُج اْلَحىَّ ِمَن اْلَميِِّت َو النََّهاَر فِى الَّْي
َو َتْرُزُق َمن َتَشاُء ِبَغرْي  ُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحّى

 (27-26)آل عمران: . ِحَساٍب

بگو: خدایا! اى مالک همه موجودات! به )

دهى و از هر هر که خواهى حکومت مى

ستانى، و هر که که خواهى حکومت را مى

بخشى و هر که را ىرا خواهى عزت م

کنى، هر خیرى مقدار مىخواهى خوار و بى

به دست توست، یقیناً تو بر هر کارى 

آورى و روز توانایى. شب را در روز در مى

آورى، و زنده را از مرده را در شب در مى

آورى و مرده را از زنده بیرون بیرون مى



 یهای قرآندعا 

 

حساب آورى؛ و هر که را بخواهى بىمى

 دهى.روزى مى

َهْب ىِل ِمن لَُّدنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك  ّبَر -11
 (18)آل عمران:  مَسيُع الدَُّعاِء.

پروردگارا! مرا از سوى خود فرزندى پاك )

 (و پاکیزه عطا کن، یقیناً تو شنواى دعایى.

َربََّنا َءاَمنَّا ِبَما َأنَزْلَت َو اتََّبْعَنا الرَُّسوَل  -14
 (11)آل عمران:  يَن.َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِد

پروردگارا! به آنچه نازل کردى ایمان )

آوردیم و از این پیامبر پیروى کردیم؛ پس 

ما را در زمره گواهان ]که پیامبران تواند[ 

 (بنویس.
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 َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو ِإْسَراَفَنا فِى َأْمِرَنا َو -11
 ْوِم اْلَكِفِريَن.َنا َعلَى اْلَقَثبِّْت َأْقَداَمَنا َو اْنصُر

 (147)آل عمران: 

روى در پروردگارا! گناهان ما و زیاده)

مان را  هایکارمان را بر ما ببخش و قدم

استوار بدار و ما را بر گروه کافران یارى 

 (ده.

َربََّنا َما َخَلْقَت َهاَذا َباِطًلا ُسْبَحاَنَك َفِقَنا  -16
ْدِخِل النَّاَر َفَقْد َربََّنا ِإنََّك َمن ُت *َعَذاَب النَّاِر 

رَّبََّنا ِإنََّنا  *َأْخَزْيَتُه َو َما ِللظَِّلِمنَي ِمْن َأنَصاٍر 
َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدى ِلْلامَيِن َأْن َءاِمُنوْا ِبَربُِّكْم 
َفاَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو َكفِّْر َعنَّا َسيِّاِتَنا َو 
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 َربََّنا َو َءاِتَنا َما َوَعدتََّنا َعلَى *اْلَأْبَراِر َتَوفََّنا َمَع 
ُرُسِلَك َو َلا خُتِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك َلا خُتِلُف 

 (194 -191)آل عمران:  امْليَعاَد.

[ را بیهوده پروردگارا! این ]جهان با عظمت)

نیافریدى، تو از هر عیب و نقصى منزّه و 

دار. ذاب آتش نگاهپاکى؛ پس ما را از ع

تردید هر که را تو در آتش پروردگارا! بى

در آورى، مسلماً خوار و رسوایش 

اى، و براى ستمکاران یاورانى نخواهد کرده

[ ندا تردید ما ]صداىبود. پروردگارا! بى

اى را شنیدیم ]که مردم را[ به ایمان دهنده

خواند که به پروردگارتان ایمان فرا مى
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ما[ ایمان آوردیم. پروردگارا! آورید. پس ]

مان را از ما  هایگناهان ما را بیامرز، و بدى

محو کن، و ما را در زمره نیکوکاران 

بمیران. پروردگارا! آنچه را که به وسیله 

اى به ما عطا فرستادگانت به ما وعده داده

فرما و روز قیامت، ما را رسوا و خوار مکن؛ 

 (کنى؟زیرا تو وعده خالفى نمى

)مائده:  َربََّنا َءاَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن. -17

81) 
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پروردگارا! ایمان آوردیم، پس ما را در )

زمره گواهان ]که به حقّانیّت پیامبر و قرآن 

 (دهند[ بنویس.گواهى مى

َو َنْطَمُع َأن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم   -18
 (84)مائده:  الصَّاِلِحنَي.

مان  که امید داریم که پروردگارو حال آن)

 (ما را در زمره شایستگان درآورد.

اللَُّهمَّ َربََّنا َأنِزْل َعَلْيَنا َمائَدًة مَِّن السََّماِء  -19
َتُكوُن َلَنا ِعيًدا ّلِأوَِّلَنا َو َءاِخِرَنا َو َءاَيًة مِّنَك َو 

 (114)مائده:  اْرُزْقَنا َو َأنَت َخرُي الرَّاِزِقنَي.

اى پروردگار ما! براى ما از آسمان  خدایا!)

اى پر از غذا نازل کن تا عیدى باشد سفره
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براى اهل زمان ما و نسل آینده ما، و 

اى از سوى تو؛ و ما را روزى بخش نشانه

 (که تو بهترین روزى دهندگانى.

)مائده:  َربََّنا َلا جَتَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي. -20

47) 

ما را با گروه ستمکاران قرار پروردگارا! )

  (مده.

َأنَت َوِليَُّنا َفاْغِفْر َلَنا َو اْرَحْمَنا َو َأنَت َخرْي  -20
اْلَغِفِريَن * َو اْكُتْب َلَنا فِى َهاِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َو 

 (116-111)مائده:  فِى ااَلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَك.

ز و به تو سرپرست و یاور مایى، ما را بیامر)

ما رحم کن که تو بهترین آمرزندگانى. و 
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براى ما در این دنیا و آخرت، نیکى مقرّر 

 (ایم.کن که ما به سوى تو بازگشته

َربََّنا ِإنََّك َتْعَلُم َما خُنِفى َو َما ُنْعِلُن َو َما  -21
ٍء فِى اْلَأْرِض َو َلا فِى َعلَى اللَِّه ِمن شَى خَيَفى

 (18)ابراهیم:  السََّماِء.

پروردگارا! یقیناً تو آنچه را ما پنهان )

کنیم، داریم و آنچه را آشکار مىمى

دانى و هیچ چیز در زمین و آسمان بر مى

 خدا پنهان نیست.

اْجَعْلنِى ُمِقيَم الصََّلوِة َو ِمن ُذرِّيَّتِى  َرّب -22
 َربََّنا اْغِفْر ىِل َو ِلَواِلَدىَّ َو *َربََّنا َو َتَقبَّْل ُدَعاِء 
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-40)ابراهیم:  ِلْلُمْؤِمِننَي َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب.

41) 

پروردگارا! مرا بر پادارنده نماز قرار ده، و )

[. نیز از فرزندانم ]برپادارندگان نماز قرار ده

پروردگارا!  و پروردگارا! دعایم را بپذیر.

شود، مرا و پدر و روزى که حساب برپا مى

 (مادرم و مؤمنان را بیامرز.

َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َو ِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َو  -21
 (21)اعراف:  َتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاسِريَن.

پروردگارا! ما بر خود ستم ورزیدیم، و )

اگر ما را نیامرزى و به ما رحم نکنى مسلماً 

 از زیانکاران خواهیم بود.
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َعلَى اللَِّه َتَوكلََّنا َوِسَع َربَُّنا كلُّ شَىٍء ِعْلًما  -24
َو َأنَت َخرْي  َقْوِمَنا ِباْلَحّق َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َو َبنْي

 (89)اعراف:  اْلَفاِتِحنَي.

پروردگار ما از نظر دانش بر همه چیز )

احاطه دارد، فقط بر خدا توکل کردیم. 

پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داورى 

 (رانى.کن که تو بهترین داو

 َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصرْبًا َو َتَوفََّنا ُمْسِلِمنَي. -21
 (126)اعراف: 

پروردگارا! صبر و شکیبایى بر ما فرو ریز و )

ها و ما را در حالى که تسلیم ]فرمان

 ([ باشیم، بمیران.احکامت
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اْغِفْر ىِل َو ِلَأِخى َو َأْدِخْلَنا فِى  َرّب -26
)اعراف:  َحُم الرَّاِحِمنَي.َرْحَمِتَك َو َأنَت َأْر

111) 

پروردگارا! مرا و برادرم را بیامرز، و ما را )

ترین در رحمتت درآور، که تو مهربان

 (مهربانانى.

َربََّنا َلا جَتَعْلَنا ِفْتَنًة لِّْلَقْوِم الظَِّلِمنَي. َو نََّنا  -27
-81)یونس:  ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن.

86) 

دگارا! ما را دستخوش شکنجه و پرور)

عذاب ستمکاران قرار مده. و ما را به 

 (رحمتت از گروه کافران رهایى ده.
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َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَلَك َما َلْيَس ىِل  ِإنّى َرّب -28
ِبِه ِعْلٌم َو ِإلَّا َتْغِفْر ىِل َو َتْرَحْمنِى َأُكن مَِّن 

 (47)هود:  اْلَخاِسِريَن.

ینکه چیزى را که به آن پروردگارا! من از ا)

برم و علم ندارم از تو بخواهم به تو پناه مى

اگر مرا نیامرزى و بر من رحم نکنى از 

 (زیانکاران خواهم بود.

َقْد َءاَتْيَتنِى ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتنِى ِمن  َرّب -29
َتْأِويِل اْلَأَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َو اْلَأْرِض 

الدُّْنَيا َو ااَلِخَرِة َتَوفَّنِى ُمْسِلًما َو  َأنَت َوىلِّ فِى
 (101)یوسف:  َأْلِحْقنِى ِبالصَّاِلِحنَي.
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پروردگارا! تو بخشى از فرمانروایى را به )

ها را من عطا کردى و برخى از تعبیر خواب

ها به من آموختى. اى پدید آورنده آسمان

و زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار 

هاى تو[ باشم الى که تسلیم ]فرمانمنى در ح

 (جانم را بگیر، و به شایستگان مُلحقم کن.

)بنی  اْرَحْمُهَما َكَما َربََّيانِى َصِغرًيا. رَّّب -10

 (24اسرائیل: 

را به پاس )پدر و مادرم( پروردگارا! آنان )

آنکه مرا در کودکى تربیت کردند، مورد 

 (رحمت قرار ده.



 یهای قرآندعا 

 

َل ِصْدٍق َو َأْخِرْجنِى َأْدِخْلنِى ُمْدَخ رَّّب -11
ِمن لَُّدنَك ُسْلَطًنا  خُمَرَج ِصْدٍق َو اْجَعل ىّل

 (80)بنی اسرائیل: . نَِّصرًيا

[ به پروردگارا! مرا ]در هر کار و شغلى)

نیکى وارد کن و به نیکى بیرون آور و 

برایم از نزد خود نیرویى یارى دهنده قرار 

 (ده.

َلَنا ِمْن  َرْحَمًة َو َهيّئ َربََّنا َءاِتَنا ِمن لَُّدنَك -12
 (10)کهف:  َأْمِرَنا َرَشًدا.

پروردگارا! رحمتى از نزد خود به ما عطا )

هدایتى  یمان زمینه کن، و براى ما در کار

 .(فراهم آور
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َو َيسِّْر ىِل َأْمِرى  *اْشَرْح ىِل َصْدِرى  َرّب -11
 ىِل.َيْفَقُهوْا َقْو *َو اْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّسانِى  *

 (28- 21)طه: 

ام را ]براى تحمل این پروردگارا! سینه)

[ گشاده گردان، و کارم را وظیفه سنگین

برایم آسان ساز، و گِرِهى را ]که مانع روان 

[ از زبانم بگشاى، ]تا[ سخن گفتن من است

 (سخنم را بفهمند.

 (114)طه:  ِزْدنِى ِعْلًما. رَّّب -14

 .(پروردگارا! دانش مرا بیفزاى)

 الضُّرُّ َو َأنَت َأْرَحُم الرَّامِحنَي. َمسَّنِى َأنّى -11
 (81)انبیاء: 
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مرا آسیب و سختى رسیده و تو )

 (ترین مهربانانى.مهربان

ُكنُت ِمَن  َلا ِإَلاَه ِإلَّا َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّى -16
 (87)انبیاء:  الظَِّلِمنَي.

معبودى جز تو نیست تو از هر عیب و 

 ا من از ستمکارانمنقصى منزّهى، همان

 َلا َتَذْرنِى َفْرًدا َو َأنَت َخرْي اْلَواِرِثنَي. َرّب -17
 (89)انبیاء: 

فرزند[ مگذار؛ و پروردگارا! مرا تنها ]و بى)

 (تو بهترین وارثانى.

 َما َتِصُفوَن. َربَُّنا الرَّْحَماُن اْلُمْسَتَعاُن َعلَى -18
 (112)انبیاء: 
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[ بر پروردگار ما مهربان است و ]مؤمنان)

خالف واقعیتى که ]شما مشرکان[ وصف 

 (خواهند.کنید، از او یارى مىمى

َأنِزْلنِى ُمنَزًلا مَُّباَركًا َو َأنَت َخرْي  رَّّب -19
 (29)مومنون:  اْلُمنِزِلنَي.

پروردگارا! مرا در جایگاهى پرخیر و )

برکت فرود آور، که تو بهترین 

 (دگانى.فرودآورن

َفَلا جَتَعْلنِى فِى اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي.  َرّب -40
 (94)مومنون: 
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پس پروردگارا! مرا در میان گروه )

ستمکاران قرار مده ]و با آنان قرین عذاب 

 (مکن.[

َو *َك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنِيَأُعوُذ ِب رَّّب -41
- 97)مومنون:  َأن حَيُضُروِن. َأُعوُذ ِبَك َرّب

98) 

ها به تو هاى شیطانپروردگارا! از وسوسه)

آورم، و پروردگارا! به تو پناه پناه مى

ها[ نزد من حاضر آورم از اینکه ]شیطانمى

 (شوند.

َربََّنا َءاَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا َو اْرمَحَنا َو َأنَت َخرْي  -42
 (109)مومنون:  الرَّاِحِمنَي.
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پروردگارا! ما ایمان آوردیم، پس ما را )

امرز و به ما رحم کن که تو بهترین بی

 .(کنندگانىرحم

اْغِفْر َو اْرَحْم َو َأنَت َخرْي  رَّّب -41
 (118)مومنون: الرَّاِحِمنَي

[ رحم کن پروردگارا! ]مرا[ بیامرز و ]بر من)

 (و تو بهترین رحم کنندگانى.

َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَبَها  -44
 ِإنََّها َساَءْت ُمْسَتَقرًّا َو ُمَقاًما. *اًما َكاَن َغَر
 (66- 61)فرقان: 

[ را از ما بگردان پروردگارا! عذاب ]دوزخ)

که مسلماً عذاب آن پایدار و همیشگى 
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است. قطعاً دوزخ چه بد قرارگاه و چه بد 

 (اقامت گاهى است.

َة ُذرِّيَِّتَنا ُقرَّ َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َو -41
 (74)فرقان:  َو اْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماًما. ٍنَأْعُي

ما از زنان و فرزندان رای ب !اى پروردگار ما)

و ما را پیشواى  عطا کن، ما روشنى چشم

  (.قرار ده متقیان

 *َو َأْلِحْقنِى ِبالصَّاِلِحنَي َهْب ىِل ُحْكًما َرّب -46
َو  *ِريَنَو اْجَعل لِّى ِلَساَن ِصْدٍق فِى ااَلِخ

ِإنَُّه َو اْغِفْر ِلَأبِى  *النَِّعيِماْجَعْلنِى ِمن َوَرَثِة َجنَِّة 
َيْوَم  *َلا خُتِزنِى َيْوَم ُيْبَعُثوَنَو  *كَاَن ِمَن الضَّالِّنَي
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ِإلَّا َمْن َأتَى اللََّه ِبَقْلٍب  *ا َينَفُع َماٌل َو َلا َبُنوَنَل
 (89-81)شعراء: . َسِليٍم

به و مرا عطا کن به من حکمت  ا!رپروردگا)

. و براى من ذکر نیک حق کنمل شایستگان

. و مرا از وارثان بهشت روآپدید در پسینیان

قرار ده. و بیامرز پدر مرا که بدون  با نعمت

رسوا مکن مرا . و بود وى از گمراهانشک 

 یکه برانگیخته شوند مردمان. روز یروز

فائده  مگرکه فائده ندهد مال و فرزندان. 

رد پیش خدا دل وبیادهد برای کسی که 

 (عیب را.بى
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)شعراء:  نَّنِى َو َأْهلِى ِممَّا َيْعَمُلوَن. َرّب -47

169) 

مرا و کسان مرا از وبال آنچه پروردگارا! )

 (.، نجات دهدهندکه انجام مى

َفاْفَتْح َبْينِى َو َبْيَنُهْم  *ِإنَّ َقْوِمى َكذَُّبوِن َرّب -48
)شعراء:  نِى َو َمن مَِّعَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي.َفْتًحا َو نَّ

117-118) 

تکذیب کردند،  مقوممرا پروردگارا! همانا )

پس میان من و آنان چنانکه سزاوار است 

داورى کن و من و کسانى که از مؤمنان با 

 (از چنگ آنان نجات ده. را، من هستند
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ِى َأْوِزْعنِى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّت َرّب -49
َواِلَدىَّ َو َأْن َأْعَمَل َصِلًحا  َو َعلَى َأْنَعْمَت َعلَى

َتْرَضئُه َو َأْدِخْلنِى ِبَرْحَمِتَك فِى ِعَباِدَك 
 (19)نمل:  الصَِّلِحنَي.

پروردگارا! به من الهام کن تا شکر نعمتى )

اى به را که به من و پدر و مادرم عطا کرده

که آن اى جاى آورم، و اینکه کار شایسته

را بپسندى انجام دهم، و مرا به رحمتت در 

 (ات درآور.میان بندگان شایسته

َظَلْمُت َنْفسِى َفاْغِفْر ىِل َفَغَفَر َلُه  ِإنّى َرّب -10
َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت  *ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 
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 16)قصص:  َعَلىَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهرًيا لِّْلُمْجِرِمنَي.

- 17) 

پروردگارا! ]از اینکه از جایگاهم درآمدم )

[ به خود ستم کردم ]مرا از و وارد شهر شدم

[ و آمرزشت را شرّ دشمنانم حفظ کن

نصیب من فرما. پس خدا او را آمرزید؛ زیرا 

او بسیار آمرزنده و مهربان است. گفت: 

پروردگارا! به خاطر قدرت و نیرویى که به 

شتیبان مجرمان من عطا کردى، هرگز پ

 (نخواهم شد.
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)قصص:  نَّنِى ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي. َرّب -11

21) 

پروردگارا! مرا از این مردم ستمکار نجات )

 .(بده

 َأن َيْهِدَينِى َسَواَء السَِّبيِل. َربّى َعسَى -12
 (22)قصص: 

امید است پروردگارم مرا به راه راست ]که )

اند[ رسانسان را به نتیجه مطلوب مى

 (راهنمایى کند.

. ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي ِلَما َأنَزْلَت ِإىَل ِإنّى َربِّ -11
 (24)قصص: 
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پروردگارا! به آنچه از خیر بر من نازل )

 (.کنى، نیازمندممى

 انُصْرنِى َعلَى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن. َرّب -14
 (10)عنکبوت: 

پروردگارا! مرا بر این مردم فسادکار یارى )

 (.ده

ُتْمُسوَن َو ِحنَي  ُسْبَحاَن اللَِّه ِحنَيَف -11
َو َلُه اْلَحْمُد فِى السََّماَواِت َو  *ُتْصِبُحوَن

خُيِرُج اْلَحىَّ  *ِشيًّا َو ِحنَي ُتْظِهُروَناْلَأْرِض َو َع
َو حُيِى  ِمَن اْلَميِِّت َو خُيِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحّى

)روم:  خُتَرُجوَن.اْلَأْرَض َبْعَد َمْوتِها َو َكَذاِلَك 

17 -19) 
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پس خدا را هنگامى که وارد شب )

آیید، شوید و هنگامى که به صبح در مىمى

ها و ها در آسمانتسبیح گویید، همه ستایش

زمین ویژه اوست و شب و آن گاه که وارد 

شوید ]نیز خدا را تسبیح گویید.[ ظهر مى

آورد و مرده را از زنده را از مرده بیرون مى

آورد، و زمین را پس از بیرون مى زنده

گونه ]از کند؛ و ایناش زنده مىمردگى

 (شوید.گورها[ بیرون آورده مى

)صافات:  َهْب ىِل ِمَن الصَّاِلِحنَي. َرّب -16

100) 
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پروردگارا! مرا فرزندى که از صالحان )

 (.باشد عطا کن

ِلَم االلَُّهمَّ َفاِطَر السََّماَواِت َو اْلَأْرِض َع -17
ِعَباِدَك فِى َما  َبنْي ِب َو الشََّهاَدِة َأنَت حَتُكُماْلَغْي

 (46)زمر:  كَاُنوْا ِفيِه خَيَتِلُفوَن.

ها و زمین! آسمان یخدایا! اى آفریننده)

! تو خود در میان ا[ داناى نهان و آشکار]اى

اختالف  کهبندگانت بر سر آنچه 

 (کردند، داورى خواهى کرد.مى

ٍء رَّْحَمًة َو ِعْلًما لَّ شَىَربََّنا َوِسْعَت ُك -18
َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوْا َو اتََّبُعوْا َسِبيَلَك َو ِقِهْم 

َربََّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن  *َعَذاَب اجْلِحيِم 
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الَّتِى َوَعدتَُّهْم َو َمن َصَلَح ِمْن َءاَبائِهْم َو 
 *نَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َأْزَواِجِهْم َو ُذرِّيَِّتِهْم ِإنََّك َأ

َو ِقِهُم السَّيِّاِت َو َمن َتِق السَّيِّاِت َيْوَمئٍذ َفَقْد 
 (9- 7)غافر: َرِحْمَتُه َو َذاِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

پروردگارا! از روى رحمت و دانش همه )

اى، پس آنان را که توبه چیز را فرا گرفته

اند بیامرز، دهاند و راه تو را پیروى نموکرده

و آنان را از عذاب دوزخ نگه دار. 

هاى پروردگارا! و آنان را در بهشت

جاودانى که به آنان و به شایستگان از 

پدران و همسران و فرزندانشان وعده 

اى در آور؛ یقیناً تو تواناى داده
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ناپذیر و حکیمى؛ و آنان را از شکست

ها نگه دار، و هر که را در آن روز عقوبت

تردید او را مورد ها نگه دارى بىز عقوبتا

اى؛ و این همان قرار دادهخویش رحمت 

 (کامیابى بزرگ است.

َأْوِزْعنِى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَّتِى  َرّب -19
َواِلَدىَّ َو َأْن َأْعَمَل َصاِلًحا  َو َعلَى َأْنَعْمَت َعلىَّ

ُتْبُت ِإَلْيَك َو  ّىَتْرَضئُه َو َأْصِلْح ىِل فِى ُذرِّيَّتِى ِإن
 (11)احقاف:  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي. ِإنّى

پروردگارا! به من الهام کن تا نعمتت را )

اى که بر من و پدر و مادرم عطا کرده

اى که آن را سپاس گزارم، و کار شایسته
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پسندى انجام دهم و ذریه و نسل مرا مى

براى من صالح و شایسته گردان که من به 

زگشتم و به یقین از تسلیم سوى تو با

  (م.هست [ توشدگان ]به فرمان

َربََّنا اْغِفْر َلَنا َو ِلاْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا  -60
ِباْلامَياِن َو َلا جَتَعْل فِى ُقُلوِبَنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن َءاَمُنوْا 

 (10)حشر: . َربََّنا ِإنََّك َرُءوٌف رَِّحيٌم

 درمان را که  نپروردگارا! ما و برادرا)

بیامرز، و در  ،نده اایمان بر ما پیشى گرفت

مان نسبت به مؤمنان، خیانت و کینه  هایدل

قرار مده. پروردگارا! یقیناً تو رئوف و 

 (.مهربانى
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َنْبَنا َو ِإَلْيَك رَّبََّنا َعَلْيَك َتَوكلََّنا َو ِإَلْيَك َأ -61
لَِّذيَن َكَفُروْا َو اْغِفْر َربََّنا َلا جَتَعْلَنا ِفْتَنًة لِّ*اْلَمِصرُي

-4)ممتحنه:  .َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز احْلِكيُم

1) 

ردگارا! بر تو توکل کردیم، و به سوى پرو)

تو بازگشتیم، و بازگشت به سوى توست. 

پروردگارا! ما را وسیله آزمایش ]و هدف 

[ براى کافران قرار مده، و ما سلطهو  آزار، 

ناپذیر مرز که همانا تو تواناى شکسترا بیا

 و حکیمى.

 َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َو اْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعلَى -62
 (8)تحریم: . ٍء َقِديٌرشَى ُكّل
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وردگارا! نور ما را براى ما کامل کن و پر)

 (.ما را بیامرز که تو بر هر کارى توانایى

وَ لِمَن  اغْفِرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ رَّبّ -61

مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ  دَخَلَ بَیْتىِ

. الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارَا

 (28)نوح: 

پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر )

ام درآید و همه کس که با ایمان به خانه

مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و ستمکاران 

 .(الکت میفزاىرا جز ه

 ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب *ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم -64
ِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا  َو *ِمن َشرِّ َما َخَلَق *اْلَفَلِق
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َو ِمن َشرِّ  *رِّ النَّفََّثاِت فِى اْلُعَقِدَو ِمن َش *َوَقَب
 (1-1)فلق: . َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد

 حدده و بیبسیار بخشاین یبه نام خدا)

دم پناه . بگو: به پروردگار سپیدهمهربان

شر ، و از هآفریدکه آنچه  شربرم، از مى

همه جا را اش شب هنگامى که با تاریکى

[ گرنده ]جادوکن زنان دم شرو از  فرا گیرد.

حسود،  شردمند. و از ها مىدر گرهکه 

 (ورزد.زمانى که حسد مى

 ُقْل َأُعوُذ ِبَرّب *ِحيِمِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَّ -61
ن َشرِّ ِم *ِإَلِه النَّاِس *َمِلِك النَّاِس *النَّاِس
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َوْسِوُس فِى ُصُدوِر الَِّذى ُي *اْلَوْسَواِس اخْلنَّاِس
 (6-1)ناس:  ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس. *النَّاِس

حد ی بسیار بخشاینده و بیبه نام خدا)

دگار مردم. برم به پروربگو: پناه مى مهربان.

 شر[ معبود مردم. از [ پادشاه مردم. ]به]به

همو ، باز پس روندهگر وسوسه)شیطان( 

هاى مردم وسوسه دلکه همواره در 

 (آدمیان. یا از وباشد کند، از جنّیان مى

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو حَتيَّتُهْم ِفيَها َسَلاٌم َو  -66
 اْلَعَلِمنَي. لَِّه َرّبَءاِخُر َدْعَوئُهْم َأِن احْلْمُد ِل

 (10)یونس: 
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ى، و هست منزّه )خدایا! از هر عیب و نقص

و پایان است، « سالم» در آنجا تحیت شان

حمد همه »شان این است که:  نیایشدعا و 

پروردگار  ،خدا مخصوصها ستایشو 

 (.جهانیان است

 اسماء الحسنی
 خدای عزوجل فرمود:

)اعراف:  .«ِبهاَفاْدُعوُه  نىاْلُحْس َو ِللَِّه اْلَأْسماُء»

180) 
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[ ها ]به لحاظ معانىو نیکوترین نام)

ها خداست، پس او را با آن نام مخصوص

 .(بخوانید

 فرموده اند: ملسو هيلع هللا ىلصاکرمپیامبر 

 ،ِماَئًة َغْيَر َواِحَدٍة ،ِإنَّ ِللَِّه ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي اْسًما»
: َمن ٍةَیاَوِر یِف َوَمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة، 

، 219ص 1، جصحیح البخاری) .«اَهَظِفَح

 (28ص 1، جبن ماجةسنن ا

یک کم –نه  خدای متعال نود وگمان )بی

ها را بشمارد، نام دارد، هر کس آن -صد

شود، ودر روایتی به جای وارد بهشت می

، یعنی آمده است« من حفظها« »من احصاها»
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کسی که آن ها را حفظ کند، وارد بهشت 

 (.شودمی

وخواهر مسلمان، اسماء  رانبراد سپ

، ان شاء الحسنی را بخوانند و دعا کنند

  شود.یدعای شان پذیرش م

الرَّْحَمُن، الرَِّحيُم،  ُهَو اهلُل الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو،
اْلَمِلُك، اْلُقدُّوُس، السََّلاُم، اْلُمْؤِمُن، اْلُمَهْيِمُن، 
اْلَعِزيُز، اْلَجبَّاُر، اْلُمَتَكبُِّر، اْلَخاِلُق، اْلَباِرُئ، 

اْلَقهَّاُر، اْلَوهَّاُب، الرَّزَّاُق،  ،ْلَغفَّاُراْلُمَصوُِّر، ا
اْلَفتَّاُح، اْلَعِليُم، اْلَقاِبُض، اْلَباِسُط، اْلَخاِفُض، 
الرَّاِفُع، اْلُمِعزُّ، اْلُمِذلُّ، السَِّميُع، اْلَبِصرُي، 
اْلَحَكُم، اْلَعْدُل، اللَِّطيُف، اْلَخِبرُي، اْلَحِليُم، 
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شَُّكوُر، اْلَعِليُّ، اْلَكِبرُي، اْلَعِظيُم، اْلَغُفوُر، ال
اْلَحِفيُظ، اْلُمِقيُت، اْلَحِسيُب، اْلَجِليُل، اْلَكِريُم، 
الرَِّقيُب، اْلُمِجيُب، اْلَواِسُع، اْلَحِكيُم، اْلَوُدوُد، 
اْلَمِجيُد، اْلَباِعُث، الشَِّهيُد، اْلَحقُّ، اْلَوِكيُل، 

ُد، اْلُمْحِصي، اْلَقِويُّ، اْلَمِتنُي، اْلَوِليُّ، اْلَحِمي
اْلُمْبِدُئ، اْلُمِعيُد، اْلُمْحِيي، اْلُمِميُت، اْلِحيُّ، 
اْلَقيُّوُم، اْلَواِجُد، اْلَماِجُد، اْلَواِحُد، الصََّمُد، 
اْلَقاِدُر، اْلُمْقَتِدُر، اْلُمَقدَُّم، اْلُمَؤخُِّر، اْلَأوَُّل، 

اِلي، اْلَبرُّ، اْلآَخُر، الظَّاِهُر، اْلَباِطُن، اْلَواِلي، اْلُمَتَع
التَّوَّاُب، اْلُمْنَتِقُم، اْلَعُفوُّ، الرَّْؤوُف، َماِلُك 

ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم، اْلُمْقِسُط،  ،اْلُمْلِك
اْلَجاِمُع، اْلَغِنيُّ، اْلُمْغِني، اْلَماِنُع، الضَّارُّ، النَّاِفُع، 

، النُّوُر، اْلَهاِدي، اْلَبِديُع، اْلَباِقي، اْلَواِرُث
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 1ج :سنن الترمذی] .الرَِّشيُد، الصَُّبوُر
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ی برحق اوست خدای که جز او معبود)

، مهربان، نهایت بخشایندهنیست، بسیار 

بادشاه، پاك، سرچشمه سالمتی، امن 

دهنده، پناه دهنده، غالب، اصالح کننده هر 

چیز، با عظمت، پیداکننده، از نو آفریننده، 

صورت دهنده، بخشنده، مسلط، بسیار 

نده، روزی دهنده، گشاینده مشکالت، ده

دانا، تنگی آورنده، گسترش دهنده، پست 

کننده، بلند کننده، عزت دهنده، ذلت 
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دهنده، شنونده، بیننده، فیصله کننده، 

دادگر، باریک بین، آگاه، بردبار، دارای 

بزرگی، بخشنده گناه، قدردان، برتر، 

بزرگ، نگهبان، غذابخش، حساب گر، 

نده بی طلب، مراقب، بزرگ مرتبه، ده

پذیرنده، گشائش دهنده، با حکمت، محبت 

کننده، دارای بزرگی، دوباره زنده کننده، 

موجود، برحق، کارساز، توانا، نیرومند، 

حمایت کننده، شائسته هرگونه ستائش، 

شمارشگر، پیداکننده بار اول، دوباره 

پیداکننده، زنده کننده، میراننده، زنده 
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ار، دارنده هرچیز، با جاوید، پایدار نگهد

شرف، تنها، یکتا، بی نیاز، قدرتمند، بسیار 

توانا، مقدم کننده، موخر کننده، نخست از 

همه، پس از همه، نمایان، پوشیده، عهده 

دار، بلندوبرتر، صاحب سلوك نیک، توجه 

کننده، انتقام گیرنده، عفو کننده، بسیار 

شفقت کننده، صاحب سلطنت، صاحب 

، انصاف کننده، جمع بزرگی وبخشندگی

کننده، بی پروا، بی نیاز کننده، بازدارنده، 

ضرررسان، نفع دهنده، روشن وروشنگر، 

هدایت دهنده، هستی بخش بی نمونه، 
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پایدار، باقی پس از همه، رهنمای نیک، 

 تحمل کننده.

 پایان

 جوی شمادعا 

 حبیبی صالحیعبدالحق 

 خورشیدی 1198زمستان 


