
  باسمه تعالی

 از ما ماندگی عقب تعلّ و بودند کرامت همه آن صاحب که گذشته علماي و ما بین تفاوت قدر این منشأ

 دعا، قبیل از بودند بدان ملتزم سابق علماي که است مستحبات ترك ما ماندگی عقب تعلّ ... گویا چیست؟ آنها

 !الطلوعین بین خواب مانند مکروهات ترك و وقت اول نماز قرآن، تالوت زیارت،
 344 ص بهجت، اهللا آیت محضر در نکته 700

 تسبیحات حضرت زهرا؛امام صادقحضرت زهرا : تسبیحات ثواب هزار رکعت نماز دارد. ،بعد از هر نماز  

 رسول حضرت:دعاي مغفرت: کس دوست دارد خداوند متعال در قیامت او را بر اعمال بدش آگـاه نسـازد و    هر

 مـنْ  أَوسـع  رحمتَک إِنَّ و ،عملی منْ أَرجى مغْفرَتَک إِنَّ اللَّهم( این دعا را بعد از هر نماز بخواند: ،نامه اعمال او را نگشاید

 أَنْ أَهلٌ فَرَحمتُک رحمتَک أَبلُغَ أَنْ أَهالً أَکُنْ لَم إِنْ اللَّهم ؛ذَنْبِی منْ أَعظَم فَعفْوك عظیماً عنْدك ذَنْبِی کَانَ إِنْ اللَّهم ،ذَنْبِی

  )الرَّاحمین أَرحم یا بِرَحمتک ؛ء شَی کُلَّ وسعت لأَنَّها ؛تَسعنی و تَبلُغَنی

 دعاي رضیت باهللا)یتضر اً بِاللَّهبر المِ ویناً بِالْإِسد و دمحلَّى بِمص اللَّه هلَیع و هاً آلنَبِی و یلامـاً  بِعإِم ـنِ  وسبِالْح و 

 و سادةً و أَئمۀً السالم علَیهِم الصالحِ الْخَلَف و الْحسنِ و علی و محمد و علی و موسى و جعفَرٍ و محمد و علی و الْحسینِ

   )أَتَبرَّأُ أَعدائهِم منْ و أَتَولَّى بِهِم قَادةً

 3 مرتبه:)مإِنِّی اللَّه أَلُکأَس فْوالْع ۀَ ویافالْع افَاةَ وعی الْما فنْیالد رَةِ والْآخ(  

 انَ(:دعاي حافظهحبنْ  سي  متَدعلَى  لَا یلِ  عأَه  هلَکَتمانَ  محبانَ      سحـبـذَابِ سانِ الْعضِ بِـأَلْولَ الْأَرأْخُذُ أَهنْ لَا یم

بـه   این دعا را پیامبر اکرم؛ )ء قَدیر کُلِّ شَی  نُوراً و بصراً و فَهماً و علْماً إِنَّک على الرَّءوف الرَّحیمِ اللَّهم اجعلْ لی فی قَلْبِی

مرحوم آیـت   ]168[فالح السائل و نجاح المسائل، ص: خوانند به خاطر بسپارند.  شنوند و می تعلیم دادند تا هر آنچه را می امیرالمؤمنین

  فرمودند. راي ازدیاد حافظه و توفیق در تحصیل علوم نافعه، بسیار سفارش میهم این دعا را ب اهللا بهجت

 7 :مِ مرتبهبِس) نِ اللَّهمیمِ الرَّحلَ الو  الرَّحوح ةَ ال وإِال قُو بِاللَّه یلیمِ)؛  الْعظامام صادقالْعاو از کند دفع تعالى : حق 

 سعدا. از شود نوشته و اشقیا از شود محو باشد شقى اگر و باشد دیوانگى و پیسى و باد آنها آسانترین که بال انواع از نوع هفتاد

  ملِّ (اللَّهلَى صع دمحم آلِ و دمحم ی وندا اهمل فاخْتُل یهنَ فقِّ مالْح کبِإِذْن ي إِنَّکدنْ تَهم إِلَى تَشَاء رَاطیمٍ صتَقسم(  

 10 :مرتبه )ملِّ اللَّهلَى صع دمحم آلِ و دمحم اءیصینَ الْأَوینَ الرَّاضیرْضبِأَفْضَلِ الْم کاتلَوص و ارِكب  هِملَـیبِأَفْضَـلِ  ع 

کرَکَاتب و المالس هِملَیع لَى وع هِماحوأَر و مهادسأَج ۀُ ومحر اللَّه رَکَاتُه) وب  

 می (اللَّهیِنلَى أَحا عم تییأَح هلَیع یلنَ عبٍ أَبِی بطَال ی وتْنلَى أَما عم اتم هلَیع یلنُ عبٍ أَبِی بالسالم) علیه طَال  

 رُ مرتبه: 100هر کدامتَغْفأَس) اللَّه و أَتُوب (هأَلُ - إِلَیأَس) ـۀَ  اللَّهیاف(ال-)الْع  إِال إِلَـه  اللَّـه  ـکلـقُّ  الْمبِـینُ  الْحالْم( -   

  الْعظیمِ) الْعلی بِاللَّه إِال قُوةَ ال و حولَ ال و کَانَ اللَّه شَاء (ما

10 :انَمرتبهحبس) یمِ اللَّهظالْع و هدمبِح لَ ال ووح ةَ ال وإِالّ قُو بِاللَّه یلیمِ الْعظجذام و دیوانگى و به جهت عافیت از کورى) الْع 

  پیرى. هنگام در خرافت یا آمدن فرود سر بر خانه و فقر و

 )ال إِال إِلَه اللَّه یمظالْع یملال الْح إِال إِلَه اللَّه برْشِ رالْع الْکَرِیم دمالْح لَّهل بینَ رالَمالْع  ـمإِنِّـی  اللَّه  ـأَلُکأَس  ـاتوجِبم 

کتمحر و مزَائع کرَتغْفم ۀَ ویمنْ الْغَنبِرٍّ کُلِّ م ۀَ والمنْ السإِثْمٍ کُلِّ م مال اللَّه عی تَدإِال ذَنْبا ل غَفَرْتَه ا ال ومإِال ه تَهفَرَّج ال و 



 و رِضًا لَک هی حاجۀً ال و صرَفْتَه إِال سوءا ال و آمنْتَه إِال خَوفا ال و بسطْتَه إِالّ رِزقاً ال و ستَرْتَه إِال عیبا ال و شَفَیتَه إِال سقْما

یا لیهف الحا إِال صتَها قَضَیی محینَ أَرمینَ الرَّاحآم بینَ رالَمالْع(   

10 :مرتبه )بِاللَّه تمتَصاع و قُ بِاللَّهأَث لَى وع کَّلُ اللَّه؛أَتَو مإِنْ اللَّه تظُمذُنُوبِی ع فَأَنْت ظَمأَع رَ إِنْ وی] کَثُرَ[ کَبتَفْرِیط 

رُ فَأَنْتأَکْب إِنْ و امی دخْلب فَأَنْت دوأَج مرْ اللَّهی اغْفل یمظیمِ ذُنُوبِی عظبِع فْوِكع یرَ وی کَثرِ  تَفْرِیطبِظَـاه  ـککَرَم و  ـعاقْم 

 )إِلَیک أَتُوب و أَستَغْفرُك أَنْت إِال إِلَه ال فَمنْک نعمۀٍ منْ بِنَا ما اللَّهم جودك بِفَضْلِ بخْلی

 )ُرتَغْفأَس ي اللَّهال الَّذ إِال إِلَه وه یالْح ومنُ الْقَیمالرَّح یماللِ] ذَا[ ذُو الرَّحالْج الْإِکْرَامِ و و أَلُهأَنْ أَس تُوبی لَیۀَ عبتَو دبع 

 إِنِّی اللَّهم ؛نُشُورا ال و حیاةً ال و موتا ال و ضَرّا ال و نَفْعا لنَفْسه یملک ال مستَجِیرٍ مستَکینٍ مسکینٍ بائسٍ فَقیرٍ خَاضعٍ ذَلیلٍ

 إِنِّـی  اللَّهم یسمع ال دعاء منْ و تُرْفَع ال صالةٍ منْ و ینْفَع ال علْمٍ منْ و یخْشَع ال قَلْبٍ منْ و تَشْبع ال نَفْسٍ منْ بِک أَعوذُ

أَلُکرَ أَسسالْی دعرِ بسالْع و الْفَرَج دعالْکَرْبِ ب و الرَّخَاء دعةِ بالشِّد ما اللَّهنْ بِنَا مۀٍ ممعن نْکال فَم إِال إِلَه أَنْت  رُكـتَغْفأَس و 

أَتُوب کإِلَی(  

 70 :صادق حضرت مرتبه استغفار س بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار کند، خداوند متعـال  ک هر: فرمودند

  هفتصد گناه او را خواهد آمرزید.

10 :امام جواد  مرتبه سوره قدرکس بعد از نماز عصر سوره قدر را ده مرتبه بخواند، خداوند متعـال   هر: فرمودند

  نماید. به اندازه اعمال تمام خالیق در آن روز، ثواب و پاداش در نامه اعمال او برایش ثبت می

 7 :مِ( مرتبهبِس نِ اللَّهمیمِ الرَّحالرَّح لَ ال ووح ةَ ال وإِال قُو بِاللَّه یلیمِ الْعظالْع(   

 زهراء ات حضرتتسبیح از بعد:)َّإِن اللَّه و کَتَهالئلُّونَ مصلَى یع ا النَّبِیا یهینَ أَینُوا الَّذاملُّوا ءص هلَیع وا  وـلِّمس 

  .)بیته أَهلِ علَى و ذُریته علَى و النَّبِی محمد علَى صلِّ اللَّهم تَسلیما

   3 :مرتبه )دمالْح لَّهي للُ الَّذفْعا یم شَاءی لُ ال وفْعا یم شَاءی رُه؛غَی انَکحبال س إِال إِلَه رْ ؛أَنْتی اغْفا ذُنُوبِی لیعاً کُلَّهمج 

رُ ال فَإِنَّهغْفی ا الذُّنُوبیعاً کُلَّهمأَنْت إِالّ ج( 

 ا(مرتبه: 10 بعد از نافله مغربم شَاء ةَ ال ؛اللَّهإِالّ قُو رُ ؛بِاللَّهتَغْفأَس اللَّه(   

 )مإِنِّی اللَّه أَلُکأَس اتوجِبم کتمحر و مزَائع کرَتغْفم اةَ ونَ النَّجالنَّارِ م نْ وـۀٍ  کُـلِّ  میلب و  زنَّـۀِ  الْفَـوبِالْج انَ  والرِّضْـو 

 أَنْـت  إِال إِلَـه  ال ،فَمنْـک  نعمـۀٍ  مـنْ  بِنَا ما اللَّهم ؛السالم آله و علَیه محمد نَبِیک] جِوارِ[ جِوار و السالمِ دارِ فی]  الرِّضْوانِ[

رُكتَغْفأَس و ک أَتُوبإِلَی(  

 )ماللَّه إِنَّه سی لَیل لْمعِ عضوی بِمقرِز ا وإِنَّم هأَطْلُب لَى تَخْطُرُ بِخَطَرَاتولُ قَلْبِی عی فَأَجف انَ طَلَبِهلْدـا  فَأَنَـا  الْبیمأَنَـا  ف 

برَانِ طَالیرِي ال کَالْحی أَ أَدلٍ فهس وه ی أَملٍ فبج ی أَمضٍ فأَر ی أَمف اءمس ی أَمرٍّ فب ی أَمرٍ فحب لَى وع يدنْ یم نْ وم 

 محمد علَى فَصلِّ اللَّهم بِرَحمتک تُسببه و بِلُطْفک تَقْسمه الَّذي أَنْت و بِیدك أَسبابه و عنْدك علْمه أَنَّ علمت قَد و منْ قبلِ

و هآل لْ وعا اجی بر قَکی رِزعاً لاسو و هطْلَبالً مهس و أْخَذَهقَرِیباً م ی ال ونِّنا بِطَلَبِ تُعم لَم ری تُقَدل یهقاً فرِز فَإِنَّک ینْ غَنع 

 )عظیمٍ فَضْلٍ ذُو إِنَّک بِفَضْلک عبدك علَى جد و آله و محمد علَى فَصلِّ رحمتک إِلَى فَقیرٌ أَنَا و]  عنَائی[ عذَابِی

 7 مرتبه سوره قدر  

 شادي اموات تهیه کننده یک صلوات بفرستید. هزینه: 


