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  دعاهای بعد از نماز    

تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ سوم: کینى به سند معتبر از حضرت باقر علیه 

که پاهاى خود را بگرداند، سه مرتبه اين دعا  هرکه پس از نماز واجب، پیش از آن  السّالم روايت کرده

 .مانند کف دريا باشند را بخواند، خدا گناهان او را بیامرزد، هرچند در کثر

 

َ الهذی ال ِالَه ِااّل ُهَو اْلحَىُّ اْلَقیُّ  الِل َوااِل َاْسَتْغِفُر اَّلله  ْْكاِم َوَاُُتُب ِاَلْیِه وُم ُذواْلجَ

طلبم از خدا، كه معبودى جز او نيست، زنده و به خود پاينده و صاحب بزرگى و بزرگوارى است و به   آمرزش مى

 .گردم سوى او باز مى 

 

 

و در روايات ديگر وارد شده: هرکه اين استغفار را، هر روز بخواند، حق تعالى چهل گناه کبیره او را 

 .بیامرزد

چهارم: کلینى به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّالم روايت کرده: اين دعا را پس از هر نماز 

 :ترک نكن

 

 ِ َمِد ُاعیُذ َنْفىس َوما َرَزَقىن َرّّب ِباَّلله  اْلواِحِد الصه

 نياز دهم به خداى يگانه بى   ام نموده پناه مى خودم را و آنچه پروردگارم روزى 
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 الهذی ََلْ َيِلْد َوََلْ ُُيَلْد َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا َاَحد  

 كه نزاده، و زاده نشده است، و احدى همتاى او نبوده، 

 

 بِّ اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ ما َخَلَق َوُاعیُذ َنْفىس َوما َرَزَقىن َرّّب ِبَر 

 مان از هرچه آفريد،  دهم، به پروردگار سپيده  مى  ام نموده، پناه و خودم را و آنچه پروردگارم روزى  

 

ّفاثاِت ِِف اْلُعَقِد َوِمْن َشرِّ حاِسٍد ِاذا َحَسَد   َوِمْن ِشرِّ غاِسٍق ِاذا َوَقَب َوِمْن َشرِّ النه

ها، و از شر حسود هنگامى كه حسد   اش درآيد، و از شرّ دمندگان در گره مانى كه تاريكى و از گزند شب تيره ز

 ورزد،

 

 َوُاعیُذ َنْفىس َوما َرَزَقىن َرّّب ِبَربِّ الّناِس َمِلِك الّناِس ِالِه الّناِس 

 آدميان، پرستيده آدميان،  دهم به پروردگار آدميان، فرمانده ام نمود پناه مى  خود را و آنچه پروردگارم روزى 

 

ِة َوالّناِس  نه ْسِوُس ِف ُصُدوِر الّناِس ِمَن اْلجِ ّناِس الهذی ُُيَ  ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْلخَ

 .هاى مردم از جنّ، و آدمى  كند در سينه گر پنهانكار، كه وسوسه مى   از گزند وسوسه
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 سند معتبر از على بن مهزيار روايت کرده: محمد بن ابراهیم به حضرت هادى علیه پنجم:شیخ کلینى به

بعد از هر نماز بخوانم، تا  دانى، دعايى به من بیاموز، که السّالم نوشت: اى سیّد من، اگر مصلحت مى 

  گرد آورد. آن حضرت در پاسخ او نوشت، مى  من حق تعالى به سبب آن، خیر دنیا و آخرت را براى

 :گويى

 

ِتَك الهىت ال ُتراُم َوُقْدَرِتَك الهىت َاُعوُذ  ْجِهَك اْلَكرمِي َوِعزه َ ْنیا  ِبِ ء  ِمْن َشرِّ الدُّ َتِنُع ِمْنها ََشْ ال ََيْ
ها َرِة َوِمْن َوااْلِخ  ْوجاِع ُكلِّ ََ  .َشرِّ ااْل

آورم به جلوه بزرگوارت، و عزّتت كه نسبت به آن سوءقصد نشود، و قدرتت كه چيزى از آن امتناع نورزد،   پناه مى

 .از شر دنيا و آخرت، و از شرّ همه دردها

 

 :و در بعضى از روايات اين دنباله را دارد

 

ِ اْلَعِلىِّ اْلَعظِي  َة ِااّل ِباَّلله  َوال َحْوَل َوال ُقوه

 .و جنبش و نيرويى نيست جز به خداى واالى بزرگ

 

السّالم  کلینى و ابن بابويه به سندهاى صحیح و غیر صحیح از حضرت باقر و صادق علیهما :ششم

 :است، اين است که بگويى زىاند: کمتر چیزى که تو را پس از نماز واجب از دعا مج روايت کرده 

 

 



 اهای بعد از منازدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

4 www.ahlolbait.com 

 

 َخْْيٍ َاحاَط ِبِه ِعْلُمَك َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشرِّ َاحاَط ِبِه ِعْلُمَك 
 َالّلُهمه ِاّّن َاْسَئُلَك ِمْن ُكلِّ

دانشت آن   آورم به تو، از هر شرّى كه خواهم، از هر چيزى كه دانشت آن را فرا گرفته، و پناه مى   خدايا از تو مى

 را فرا گرفته است،

 

ْنیا َوَعذاِب ااْلِخَرِة  ها َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِی الدُّ  .َالّلُهمه ِاّّن َاْسَئُلَك عاِفَیَتَك ِف ُاُموری ُكلِّ

 .دنيا و عذاب آخرت  آورم از خوارى خواهم، و به تو پناه مى   خدايا سالمتى كامل را در همه امورم از تو مى

 

 : بويه استو در روايت ابن با

 

ٍد َالّلُهمه ِاّّن َاْسَئُلَك  ٍد َوآِل ُمحَمه  َالّلُهمه َصلِّ لََع ُمحَمه

 .خواهم خدايا درود فرست بر محمّد و خاندان محمد. خدايا از تو مى 

 .تا آخر دعا

 :هفتم، مستحبّ است نمازگزار چون از نماز فارغ شود، بگويد

 

ٍد  ْجىِن اْلحُوَر اْلعَي  َالّلُهمه َصلِّ لََع ُمحَمه َة َوَزوِّ نه ٍد َوَاِجْرّن ِمَن الّناِر َوَاْدِخْلىِن اْلجَ  َوآِل ُمحَمه

حور العين را به خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و مرا از آتش امان ده، و وارد بهشت كن، و 

 .ام درآور همسرى 
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نماز فارغ نشود،تا از  لیه السّالم نقل شده: بنده بايد ازدر حديث معتبر از حضرت امیر مؤمنان ع که چنان

 .نیز بخواهد که حور العین را به همسرى او درآورد به او پناه برد، و  خدا بهشت را بخواهد، و از دوزخ

 


