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 دعاهای وقت طلوع و غروب آفتاب     

 

و آگاه باش كه براى هنگام طلوع آفتاب و غروب آن، دعاها و اذكار بسيارى از حضرت رسول صلّى 

شمار بر محافظت  طاهرين عليهم السّالم روايت شده، و نيز تشويق و ترغيب بى   اللّه عليه و آله و ائمه

ند دعاى معتبر اكتفا مختصر به ذكر چ  اين دو زمان چه در آيات و چه در اخبار وارد شده. و ما در اين

 :می كنيم

اند كه بر هر مسلمان   مشايخ حديث به سندهاى معتبر از امام صادق عليه السّالم روايت كرده: اوّل

 :و الزم است كه اين دعا را ده مرتبه پيش از طلوع آفتاب و ده مرتبه پيش از غروب آن بخواند  واجب

 

ُ َوْحََدُ ال َشِريَك َلُه َلُه اْْلُْلُك َو َلُه اْلَحْمُد   ال ِإَلَه ِإال اَلَله

شايسته پرستشى جز خداى يكتا نيست، يگانه است و انبازى ندارد، فرمانروايى هستى و ستايش تنها زيبنده 

 .اوست

 

وُت  یُت َو ُيْحِیي َو ُهَو َحي ه ال َُيُ یُت َو ُُيِ ْْيُ َو ُهَو لََعَ ُكِله َشْي ُيْحِیي َو ُُيِ  . ٍء َقِدير   ِبَیَِدِ اْلخَ

اى است كه هرگز نمی ميرد، نيكى تنها  نمايد، و فردى زنده  ميراند و زنده مى  زنده می كند و می ميراند و مى 

 .به دست اوست، و او بر هر چيزى تواناست

 

 .قضا شودو در بعضى از روايات آمده: كه اگر اين دعا ترك شد الزم است 
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دوم: در روايات معتبر همچنان از آن حضرت وارد شده: كه پيش از طلوع و غروب آفتاب ده مرتبه 

 :بگو

 

َ ُهَو  ُضُروِن ِإَنه اَلَله ْن َيحْ
َ
ِ أ ُعوُذ ِباَلَله

َ
َیاِطنِي َو أ َزاِت الَشه  اْلَعِلمِي ِمْن ََهَ

ِ
ِمیع ِ الَسه ُعوُذ ِباَلَله

َ
ِمیُع اْلَعِلمُي  أ  .الَسه

هاى پنهانى شياطين، پناه می برم به خدا از اينكه شياطين برگردم   می برم به خداى شنواى دانا از وسوسهپناه 

 .جمع شوند، همانا تنها خدا شنوا و داناست

 

سوم: از آن حضرت روايت شده: چه چيز شما را باز می دارد از اينكه در هر صبح و شام اين دعا را 

 :سه مرتبه بخوانيد

 

ُهَمه  ِِن  اَله ْت َقْلِِب لََعَ ِديِنَك َو ال ُتِزْغ َقْلِِب َبْعَد ِإْذ َهَدْْيَ ْبَصاِر َثِبه َب اْلُقُلوِب َو اْْلَ  ُمَقِله

ها،دلم را بر دينت ثابت بدار و آن را پس از اينكه به راهم آوردى گمراه  خدايا اى دگرگون كننده دلها و ديده

 مساز

 

ِتَك  اِر ِبَرْْحَ ِجْرِِن ِمَن الَنه
َ
اُب َو أ ْنَت اْلَوَهه

َ
َك أ ًة ِإَنه  َو َهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ

 .اى و به رحمتت از آتش پناهم ده  رحمتى ببخش زيرا تويى كه بسيار بخشنده  و از نزد خود بر من
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َه ِِف ِرْز  ْوِسْع لََعَ
َ
ُهَمه اْمُدْد ِِل ِِف ُعْمِري َو أ َتَك اَله َه َرْْحَ  ِقي َو انُْشْر لََعَ

 خدايا بر عمرم بيفزا، و در روزيم وسعت عنايت كن، و رحمتت را بر من بگستران،

 

ُحو َما تََشاُء َو ُتْثِبُت َو ِعْنَد 
َك ََتْ ا َفاْجَعْلِِن َسِعیدا َفِإَنه ِمه اْلِكَتاِب َشِقیه

ُ
ُمه َو ِإْن ُكْنُت ِعْنَدَك ِِف أ

ُ
َك أ

 .اْلِكَتاِب 

اگر نزد تو در كتاب تقدير و سرنوشت بد فرجام هستم مرا نيكبخت گردان چرا كه تو آنچه را بخواهى محو و و 

 .آنچه را بخواهى ثبت می نمايى و كتاب تقدير و سرنوشت در اختيار توست

 

 :چهارم: از آن حضرت روايت شده: كه اين دعا را هر صبح و هر شام بخوان

 
َ
ُ أ ُبه اَلَله ِ َكَما ُيحِ ُه اْلَحْمُد َلِلَه ِ اَلهِذي َيْفَعُل َما َيَشاُء َو ال َيْفَعُل َما َيَشاُء َغْْيُ ِ َكَما اْلَحْمُد َلِلَه ْن ُيْحَمَد اْلَحْمُد َلِلَه

ْهُلُه 
َ
 ُهَو أ

د، ستايش خداى را ستايش خداى را كه آنچه خواهد انجام دهد، و غير او آنچه را خواهد نمی تواند انجام ده

 كه شايسته آن است، كه می پسندد ستوده شود، ستايش خداى را چنان چنان
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ْخَرْجَت 
َ
ْخِرْجِِن ِمْن ُكِله َشٍره أ

َ
ٍد َو أ دا َو آَل ُمَحَمه ْدَخْلَت ِفیِه ُمَحَمه

َ
 َخْْيٍ أ

ْدِخْلِِن ِِف ُكِله
َ
ُهَمه أ دا اَله  ِمْنُه ُمَحَمه

 ُ ى اَلَله ٍد َصَله ٍد َو آَل ُمَحَمه ٍد َو آِل ُمَحَمه   لََعَ ُمَحَمه

بار خدايا! مرا در هر خيرى كه محمد و خاندان محمد را در آن وارد نمودى وارد نما، و مرا از هر شرّى دعاهاى 

 .كه محمد و خاندان محمد را از آن خارج نمودى خارج نما، درود خدا بر محمد و خاندان محمد  ايّام هفته

 

 :م ده مرتبه بگوپنجم: در هر صبح و شا

 

ْكَبُ 
َ
ُ أ ُ َو اَلَله ِ َو ال ِإَلَه ِإال اَلَله ِ َو اْلَحْمُد َلِلَه  . ُسْبَحاَن اَلَله

پاك و منزه است خدا و ستايش تنها از آن خداست و شايسته پرستش جز خداى يكتا نيست و خدا از هر وصفى 

 .برتر است

 


