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 وضو گرفتن هنگامدعاهای     

آب را در جانب راست خود گذارى،   و سزاوار است وقت وضو گرفتن به طرف قبله بنشينى، و ظرف

 و چون نگاهت به آب افتاد، اين دعا را بخوانى:

 

سا َعْلُه َنجَ َ الهذی َجَعَل اْْلآَء َطُهورا َوََلْ َيجْ  َاْلحَْمُد ّلَِله
 قرار داد، و آن را ناپاك نگردانيد. كننده ستايش خداى را كه آب را پاك 

 

شويى، و به هنگام وارد كردن دست در  آب كنى مى   كه داخل ظرف پس دست خود را پيش از آن

 ظرف آب ميگويى:

 

ريَن . ّوابنَي َواْجَعْلىن َمَن اْْلَُتَطهِّ َ َالّلُهمه اْجَعْلىن َمَن الته َ َوَباّلِله  َبْسَم اّلِله
 قرار ده.  طلبان كنندگان،و پاكى  خدا،خدايا مرا از توبه به نام خدا،و به ذات 

 

 گويى: كنى و مى   پس سه بار به سه كف آب، مضمضه ]آب در دهان گرداندن[ مى

 

َم َاْلقاَك َوَاْطَلْق َلساىن َبَذْْكاَك  ىت ََيْ ىن ُحجه  َالّلُهمه َلقِّ
 فرما، و زبانم را به ذات گويا كن.كنم دليل محكم را به من تلقين   كه مالقاتت مى  خدايا روزى

 

 گويى:  كنى و مى  پس سه بار استنشاق مى

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  هنگام                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه   وضو گرفنت دعاهای 

2 www.ahlolbait.com 

 

ْن َيَشمُّ ريحَها َوَرْوَحها َوطیَبها َة َواْجَعْلىن َِمه نه ه ريَح اْلجَ ْم لََعَ  َالّلُهمه ال ُتحَرِّ
 ببويد.را بر من حرام مكن، و از كسانى قرارم ده كه بو و نسيم و عطر آن را   خدايا بوى بهشت

 

 گويى: و در آغاز شستن صورت مى 

 

َیضُّ فیَه اْلُوُجوُه  َم ََتْ ْد َوْجهى ََيْ َم تَْسَودُّ فیَه اْلُوُجوُه َوال تَُسوِّ ْض َوْجهى ََيْ  َالّلُهمه َبیِّ
 ها سپيد ام را سياه مكن، روزى كه چهره   شود، و چهره  ها سياه مى  ام را سپيد كن، روزى كه چهره خدايا چهره 

 گردد.  مى

 

 گويى: در هنگام شستن دست راست مى 

 

ناَن َبَیساری َوحاَسْبىن َحسابا َيسريا ْلَد َِف اْلجَ  َالّلُهمه َاْعَطىن َكتاىب َبَیمیىن َواْلخُ
ام را به دست راستم بده، و نامه جاويد بودن در بهشت را به دست چپم، و حسابم را به حسابى  خدايا پرونده 

 كن. آسان رسيدگى

 

 گويى و به وقت شستن دست چپ مى 

 

َعْلها َمْغُلوَلًة َاىل ُعُنىق َوَاُعوُذ َبَك َمْن  َالّلُهمه ال ُتْعَطىن َكتاىب َبَشماىل َوال َمْن َورآَء َظْهری َوال َتجْ
عاَت الّنرياَن   ُمَقطه

ن را بسته به گردنم ننما، و از ام را به دست چپم وا مگذار، و از پشت سرم در اختيارم قرار مده، و آ  خدايا پرونده

 برم. مى   هاى آتش به تو پناه  پاره

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  هنگام                                                                                                                                                                                                                                                    موسسه   وضو گرفنت دعاهای 

3 www.ahlolbait.com 

 

 پس با رطوبت دست راست جلوى سر را مسح كن، و در آن حال بگو:

 

َتَك َوَبَراكَتَك . ىن َرْْحَ  َالّلُهمه َغشِّ
 خدايا رحمت و بركاتت را بر من بپوشان.

 

 آنگاه پاهاى خود را مسح كن، و هنگام مسح بگو:

 

الَل َوااَل  َم َتَزلُّ فیَه ااَلْقداُم َواْجَعْل َسْعىي فامي ُيْرضیَك عىّن يا َذااْلجَ راَط ََيْ ْتىن لََعَ الصِّ  ْْكاَم َالّلُهمه َثبِّ
كند قرار  لغزد، و كوششم را در انچه تو را از من خشنود مى  قدمها مى   خدايا مرا بر صراط ثابت بدار، روزى كه

 و اكرام.ده، اى داراى بزرگى 

 

 چون از وضو فارغ شدى بگو:

 

َة . نه لوَة َوََتاَم َرْضواَنَك َواْلجَ  َالّلُهمه َاىّن َاْسَئُلَك ََتاَم اْلُوُضوَء َوََتاَم الصه
 ات و بهشت را. خواهم كمال وضو،و كمال نماز، و كمال خشنودى  خدايا از تو مى 

 

 و بگو:

َ َربِّ اْلعاَْلنَي   َاْلحَْمُد ّلَِله
 ايش خاص خداى پروردگار جهانيان است.ست

 

 .كنى استعمال مى   را سه مرتبه ميخوانى، آنگاه پس از فراغت از وضو، بوى خوش« قدر»و سوره 


