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 آفتاب های وقت غروبدعا

اعمالی که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خواب است؛ ابتدا دعاهای هنگام غروب آفتاب را 

شتاب آنچه در نزديكى غروب آفتاب سزاوار است، اينكه در حرکت به سوى مسجد ؛ می خوانیم

 بگويى:  ورزى، و به هنگام زردى آفتاب

 

ْغِفَرِتَك   َاْمىس ُظْلمى ُمْسَتجريا ِبَعْفِوَك َوَاْمَسْت ُذُُنىب ُمْسَتجرَيًة ِِبَ

 خداى ستم آورنده به گذشتت شام كرد، و گناهانم پناه آوردنده به آمرزشت شام كرد، 

 

َك   َوَاْمىس َخْوىف ُمْسَتجريا ِبَاماِنَك َوَاْمىس ُذّلى ُمْسَتجريا ِبِعِزى

 ات شام كرد، و خوارم پناه آورنده به عزتت شام كرد،  و هراسم پناه آورنده به ايمنى 

 

آِئِم اْلباق ْجِهَك الدى َ
 ى َوَاْمىس َفْقری ُمْسَتجريا ِبِغناَك َوَاْمىس َوْجِهَى اْلباّل ُمْسَتجريا ِبِ

ات شام   ام پناه آوردنده به جلوه هميشگى  شام كرد، و روى فرسوده  ات  ام پناه آورنده به توانگرى  و تهيدستى

 كرد، 

 

ْلىن ََكاَمَتَك  ِتَك َوَجلِّ ىن ِبَرْْحَ ُهمَّ َاْلِبْسىن عاِفَیَتَك َوَغشِّ  َاللى

 را گير،و به رحمتت فرو بر، و در كرامتت ف  خدايا عافيتت را بر من بپوشان
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نِّ َواِل  َوِقىن َشرَّ  ُ يا َرْْحُن يا َرحُي َخْلِقَك ِمَن اْلجِ  ْنِس يا َاَّللَّ
 بخشنده، اى مهربان.  ات حفظم كن، اى خدا، اى  و از شرّ آفريدگان جنّ و آدمى 

 

مانند فضیلت  زيرا فضیلت اين وقت، و شايسته است در اين وقت به تسبیح و استغفار مشغول باشى،

 طلوع است و حق تعالى فرموده: پیش از

 

ْمِس َو َقْبَل اْلُغرُوِب  َك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ْح ِبحَْمِد َربِّ  1َو َسبِّ

 و تسبيح كن به ستايش پروردگارت، پيش از طلوع آفتاب، و غروب خورشيد.

 

، که خورشید تغییر کرد، يعنى مشرف به غروب شد از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: زمانى 

دارند، از آنان دور شو، و مشغول دعا شو،  هستى که تو را از ذکر باز مى   ياد خدا کن، و اگر با مردمى

 در هنگام غروب بگو:

 

ُ َعَلْیِه َوآِلِه  ى اَّللَّ ٍد َصلَّ حَمَّ َة ِِبُ ُبوَّ  يا َمْن َخََتَ النُّ

 اى كه نبوّت را به محمّد )درود خدا بر او و خاندانش( پايان داد،

 

رْيٍ َوُعْمری ِبَخرْيٍ  رْيٍ َوَسَنىت ِبخَ
رْيٍ َوَشْهری ِبخَ ىم هذا ِبخَ  ِاْخَِتْ ّل ىف ََيْ

 و عمرم را به خير تمام كن.  اين روز مرا به خير پايان ده، و ماه و سال 

                                                                    

 .39( سوره ق، آيه  1
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صبح و  روايت شده را که در دعاهاى« اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم»و استعاذه « ال اله االّ اللّه»و تهلیل 

 خوانى،   شب خواهد آمد مى

 


