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 ادعیه وقت طلوع و غروب آفتاب    

ك اللّه كه تشويق و ترغیب بسیارى بر محافظت اين دو وقت در آيات و اخبار آمده، بر آگاه باش ايد

اطهار صلوات اللّه علیهم  اين دو وقت دعاها و اذكار بسیارى از رسول خدا و ائمه  اين اساس، براى

 جويیم.   وارد شده كه ما در اين رساله به ذكر مختصرى از آنها تبّرك مى

اول: ابن بابويه به سند معتبر، از حضرت امیر مؤمنان علیه السّالم روايت كرده: هركه پیش از طلوع 

، خدا دارايى او را از آفتاف هر يك از سوره هاى: توحید و قدر و اية الكرسى، را يازده مرتبه بخواند

هو اللّه و قدر را پیش از طلوع آفتاب بخواند، در   دارد. و نیز فرمود: هركه قل ترسد باز مى  آنچه مى 

 آن روز گناهى به او نرسد، هرچند شیطان بر اين امر سخت بكوشد. 

یه السّالم دوم: كلینى و ابن بابويه، و شیخ طوسى، و ديگران، به سندهاى معتبر از حضرت صادق عل

ده مرتبه پیش از طلوع آفتاب، و ده مرتبه پیش از   اند، بر هر مسلمان فرض است كه روايت كرده 

 غروب خورشید، اين دعا را بخواند:

 

ُ َوْحََدُ الَشريَك َلُه َلُه اْْلُْلُك َو َلُه اْلحَْمُد   ال ِالَه ِاال اّلله
 

ٍء َقدير   ْْيُ َو ُهَو لََع ُكلِّ ََشْ وُت ِبَیَِدِ اْلخَ  ُيحْىي َو ُُيیُت َو ُهَو َحىُّ الَُيُ
 

)زنده می سازد و می میراند و می « يُمیتُ وَ يُحیى وَ   يُحیِى وَ يُمیت»ز روايات آمده است: و در بعضى ا

خود زنده  )و او« وَ هُوَ حَىٌّ لَا يَمُوتُ بِیَدِهِ الخَیرُ»در چند روايت جمله  میراند و زندگی می بخشد( و

است، و   نیامده ولى در بعضى روايات آمده. و ظاهرا همه خوب( نامیراست و خوبی در دست اوست

اگر همه صورت ها را بگويد بهتر است، و در بعضى از روايات وارد شده اگر ترك شود الزم است 

 در بعضى روايات آمده: اين كفاره گناهان او در آن روز است.  قضا كنید، و
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زين العابدين و حضرت صادق علیها   سوم: ابن بابويه و ديگران به سندهاى بسیار معتبر از حضرت

اند: هركه در شام صد مرتبه اهلل اكبر بگويد، مانند اين است كه صد بنده را آزاد  السّالم روايت كرده 

صند صحیح ديگر از حضرت باقر علیه السّالم روايت شده: هركه پیش از طلوع كرده باشد، و به 

آفتاب صد مرتبه، و قبل از غروب آن صد مرتبه اهلل اكبر بگويد، خداى كريم براى او همانند پاداش 

 نويسد، و هركه ده بار  كه صد بنده را آزاده كرده باشد مى  كسى 

  و بحمَد  سبحان اّلله 

 شود.  نويسد، و هركه بیشتر بگويد، براى او بیشتر نوشته مى  ه براى او مى بگويد، خدا ده حسن

چهارم: ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّالم روايت كرده: رسول خدا صلى اللّه علیه و 

و  اى چند در بهشت است، كه ظاهر آنها از درون، و درون آنها از بیرون نمايان است،  آله فرمود: غرفه

شود، كه سخن نیك گويد، و به مردم طعام بخوراند، و به هر كه  از امّت من كسى در آنها ساكن مى 

رسد سالم كند، و در شب هنگامى كه مردم در خوابند نماز بجا آورد، آنگاه فرمود: كالم نیك آن 

 ده بار بگويد:   است كه در صبح و شام

 

  و اّلله اكرسبحان اّلله و الحمد ّلله و ال اله االه اّلله 
 

شده: حضرت رسول   برقى به سند صحیح از حضرت باقر علیه السّالم روايت« محاسن»و نیز در كتاب 

كرد، حضرت ايستاد و فرمود:   صلى اللّه علیه و آله به مردى رسید كه باغى را براى خود احداث مى

تر، و  اش زودرس   تر، و میوه  خواهى تو را بر باغى راهنمايى كنم، كه اصلش از اين باغ ثابت مى 

در صبح و شام بگو: سبحان اللّه و الحمد للّه  نیكوتر و پايدارتر باشد؟ گفت: آرى يا رسول اللّه، فرمود:

  ها غرس مى و ال اله االّ اللّه و اللّه اكبر كه به عدد هر تصبیحى برايت در بهشت درختها از انواع میوه 

 «. نیكوتر و پايدارترند از دارايى دنیا»كه خدا در قرآن فرموده: كنند، و اينهاست باقیات صالحات، 
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پنجم: ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امیر مؤمنان علیه السّالم روايت كرده: هركه نزديك به شام، يا 

شود، و جمیع شرور از او  نمى   پس از شام سه مرتبه اين آيه را بخواند، در آن شب خیرى از او فوت

 شود. و همچنین است، هرگاه هنگام صبح بگويد: دور مى 
 

ِبحُوَن  ُسوَن َو حنَي ُُتْ ِ حنَي ََتْ  َفُسْبحاَن اّلله
 

ًا َو حنَي ُتْظِهُروَن  مواِت َوااَلْرِض َو َعِشیه  1َو َلُه اْلحَْمُد ِِف السَّ
 

به سند موثّق از حضرت رضا علیه السّالم روايت كرده: هركه در « محاسن»ششم: برقى در كتاب 

 صبح، و در شام سه مربته بگويد:

 

ة االه باّلله  حمي ال حول و ال قوه محن الره  بسم اّلله الره
 

گويم،  نه از پیسى، و حضرت فرمود: من صد مرتبه مى  نترسد از شیطان و نه از پادشاه و نه از خوره و 

 كه قبال گذشت.  و در تعقیب نماز صبح و شام هفت مرتبه، روايت شده، چنان

  هفتم: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: مردى از انصار، چند روزى خدمت

به چه علت در اين چند روز، از ما، غايب رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نرسید،حضرت از او پرسید: 

خواهى به تو دعايى را تعلیم كنم   و طول بیمارى، حضرت فرمود: مى  بودى؟گفت: به سبب تنگدستى

كه چون بخوانى تنگدستى و بیمارى از تو برطرف شود؟ گفت:آرى يا رسول اللّه. فرمود: صبح و شام 

 اين دعا را بخوان:

                                                                    

 .18-17سوره الروم، آيات (  1
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َة ِا  وُت ال َحْوَل َوالُقوَّ ْلُت لََعَ اْلحَىِّ الَّذى الَُيُ كَّ ِ ََتَ  اله ِباّلله
 

ْذ َوَلدًا َو ََلْ َيُكْن َلُه َشريك  ِِف اْْلُْلِك  خِ
ِ الَّذى ََلْ َيتَّ  َواْلحَْمُد ّلِله

 

ُه َتْكبْيًا. ْ لِّ َو َكرِّ  َو ََلْ َيُكْن َلُه َوِِلُّ ِمَن الذُّ
 

 

غروب هشتم: در بسیارى از روايات معتبر از حضرت صادق علیه السّالم روايت شده: پیش از طلوع و 

 ده مرتبه بگو:  آفتاب
 

یاطنِي  زاِت الشَّ  اْلَعلمِي ِمْن ََهَ
ِ
میع ِ السَّ  َاُعوُذ ِباّلله

 

میُع اْلَعلمُي  َ ُهَو السَّ ُضُروِن ِانَّ اّلله ِ َاْن َيحْ  َو َاُعوُذ ِباّلله
 

)و پناه می برم به تو ای پروردگار « اَن يَحضُرُون   رَبّ وَ اَعُوذُ بِكّ»اى از روايات چنین آمده  و در پاره 

مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ وَ  اَستَعیذُ بِاللّهِ السَّمیعِ»شیاطین گرد من آيند( و در بعضى از روايات  كه من از اين

برم به خدای شنوای دانا از شیطان رانده شده از درگاه حق و پناه می  )پناه می«   اَعُوذُ بِاللّهِ اَن يَحضُرُون

 (خدا از اين كه گرد من آيند برم به

ه: شما را چه چیزى مانع است از اين از امام صادق علیه السّالم روايت كرد« فالح السائل»نهم:در كتاب 

 و شام اين دعا را سه مرتبه بخوانید:  كه در هر صبح
 

ْت َقْلىب لََع ديِنَك َوالُتِزْغ َقْلىب َبْعَد ِاْذ َهَدتَيىن  َب اْلُقُلوِب َوااَلْبصاِر َثبِّ ُهمَّ ُمَقلِّ  َالله
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ِتَك  اِر ِبَرمْحَ اُب َواَءِجْرىن ِمَن النه َك َاْنَت اْلَوهه ًة ِانَّ  َوَهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ
 

ُهمَّ  ِتَك  َالله َّ ِمْن َرمْحَ َّ ِف ِرْزقى َوانُْشْر لََعَ  اْمُدْدِل ِف ُعْمرى َو َاْوِسْع لََعَ
 

ًا َفاْجَعْلىن َسعیدًا   َو ِاْن ُكْنُت ِعْنَدَك ِف ُامِّ اْلِكتاِب َشِقیه
 

حُوما تَشآُء َو ُتْثِبُت َو ِعْنَدَك ُامُّ اْلِكتاِب. َك ََتْ  َفِانَّ
 

و   رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روايت كرده اند: هركه صبحدهم: شیخ طوسى و سیّد بن طاووس از 

 شام يك مرتبه بگويد: 

 

 سبحان اّلله العظمي سبحان اّلله و بحمَد
 

كند تا براى او در زمین بهشت كه از  اى را با بیلى از نقره به سوى بهشت روانه مى   حق تعالى فرشته

كند، و بر آن   رار دهد، و درى بر آن نصبمشك ناب است درختانى غرس كند، و ديوارى دور آن ق

در بنويسد: اين بوستان فالن فرزند فالن است، و سیّد به روايت معتبر ديگرى از حضرت صادق علیه 

آمدها و  اى در برخورد به پیش  نقل كرده: هركه اين تسبیح را، در غیر مقام تعجب بگويد ]عده   السّالم

شود ثوابى كه ذكر  استفاده مى   د: سبحان اللّه، كه از ظاهر روايتزنن حوادث، از باب تعجب فرياد مى 

كند، و هزار حسنه برايش  شده براى اينگونه تسبیح گفتن نیست[حق تعالى هزار گناه او را محو مى 

نويسد، و هزار درجه براى او بلند گرداند، و براى او از   براى وى مى  نمايد، و هزار شفاعت ثبت مى 
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تسبیح باشد، و ثوابش براى او نوشته   رغ سپیدى بیافريند، كه تا روز قیامت مشغول به ايناين كلمه م

 شود. 

يازدهم: قطب راوندى از حضرت امیر مومنان علیه السّالم روايت كرده: حضرت رسول صلى اللّه علیه 

 ست او برود:ترسم نعمت خدا از د  و آله فرموده: هركه صبح كند، و چهار نعمت خدا را ياد نكند، مى
 

ْكىن َعْمیاَن اْلَقْلِب  فىن َنْفَسُه َو ََلْ َيْْتُ ِ الَّذى َعرَّ  َاْلحَْمُد ّلِله
 

ُ َعَلْیِه َو آلِِه  ٍد َصلَّى اّللَّ ِة ُمحَمَّ ِ الَّذى َجَعَلىن ِمْن ُامَّ  َاْلحَْمُد ّلِله
اِس  َعْل ِرْزقى ِف َاْيدى النه ِ الَّذى َجَعَل ِرْزقى ِف َيَدْيِه َو ََلْ َيجْ  َاْلحَْمُد ّلِله

 

الِيِق َاْلحَْمُد  ِ الَّذى َسَْتَ ُذ ُُنىب َو ُعُیوىب َفََلْ َيْفَضحىْن َبنْيَ اْلخَ  ّلِله
 

 

اى كه صبح كند سه مرتبه  از سلمان فارسى روايت كرده: هر بنده « بلد األمین»دوازدهم: در كتاب 

 بگويد:

 

بًا ُمباراًك فیِه  دًا َكثْيًا َطیِّ ِ مَحْ ِ َربِّ اْلعاَْلنَي َاْلحَْمُد ّلِله  َاْلحَْمُدّلِلَّ
 

 حق تعالى هفتاد نوع بال را از او برگیرد كه كمترين آنها اندوه باشد.

 

 صبح كنى بگو:  عتبر از حضرت باقر علیه السّالم روايت كرده:چونسیزدهم:شیخ كلینى به سند م
 

ِتِه  ِتِه َوديِن لََعِ َو ُسنَّ ٍد َوُسنَّ ِ ُمؤِمنًا لََع ديِن ُمحَمَّ  َاْصَبحُْت ِباّلله
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ْ آ هِِتِ
وِصیآِء َو ُسنَّ ََ ِئِبِهْم َو ديِن ااْل ْ َو شاِهِدِِهْ َو غاَّ ِرِِهْ َو َعالِنَیهِِتِ  َمْنُت ِبسِّ

 

ُ َعَلْیِه  ِ َصلَّى اّلله ا اْسَتعاَذ ِمْنُه َرُسوُل اّلله ِ ِِمَّ الُم  َو َاُعوُذ ِباّلله ُّ َعَلْیِه السَّ  َو آلِِه َو لََعِ
 

ِ فامي َرِغُبوا ِاَلْیِه َوالَحْوَل  الُم َوَاْرَغُب ِاَِل اّلله ُ السَّ .َوااَلْوصیآُء َعَلهْْيِ ِ َة ِااله ِباّلله  َوالُقوَّ
 

 

چهاردهم: شیخ كلینى به سند معتبر از امام باقر علیه السّالم براى خواند اين دعا بعد از صبح، پیش از 

 یار نقل كرده:طلوع آفتاب، فضیلت بس
 

ِ ُبْكَرًة َو َاصیاًل  ُ َاْكَرُ َكبْيًا َو ُسْبحاَن اّلله ُ َاْكَرُ َاّلله  َاّلله
 

 ُ ِ َربِّ اْلعاَْلنَي َكثْيًا الشريَك َلُه َو َصلَّى اّلله ٍد َو آلِِه َواْلحَْمُد ّلِله  لََع ُمحَمَّ
 

 

پانزدهم: در كتاب بلد األمین از حضرت صادق علیه السّالم روايت كرده: هركه در صبح اين دعا را 

 شام بخواند، تا صبح باليى او را در نگیرد:سه مرتبه بخواند، تا شام باليى به او نرسد، و اگر در 
 

میُع اْلَعلمُي  مآِء َو ُهَو السَّ ء  ِِف ااَلْرِض َوال ِِف السَّ ِه ََشْ رُّ َمَع ِاْْسِ
ِ الَّذى الََيُ  ِبْسِم اّلله

 
و ابن بابويه و ديگران به سندهاى موثّق و معتبر از حضرت باقر علیه السّالم روايت  شانزدهم: كلینى

  اند: حق تعالى حضرت نوح را بنده بسیار شاكر نامید، براى اينكه هر صبح و شام اين دعا را مى  كرده

 خواند:



 ادعیه وقت طلوع و غروب آفتاب                                                                                                                                                         موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
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ُه ما َاْمىس َو َاْصَبَح ىب ِمْن ِنْعَمٍة  ُهمَّ ِاىنه ُاْشِهُدَك َانَّ  َاو عاِفَیٍة ِف ديٍن َاْو ُدْنیا َفِمْنَك َالله
 

َّ َحّته َتْرضى ِاهَلنا. ْكُر ِِبا لََعَ  َوْحَدَك الَشريَك َلَك َلَك اْلحَْمُد َو َلَك الشُّ
 

 خواند: و در بعضى روايات آمده است ده مرتبه مى 
 

ُه ما َاْصَبَح ىب ِمْن ِنْعَمٍة َاْو عاِفَیٍة ِف ديٍن َاْو ُدْنیا َفِمْنَك  ُهمَّ ِانَّ  َالله
 

ضا َّ َحّته َتْرضى َو َبْعَد الرِّ ْكُر ِِبا لََعَ  َوْحَدَك الَشريَك َلَك َلَك اْلحَْمُد َو َلَك الشُّ
 

 هر دو بیان خوب است.و 
 

 

 


