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نقرآ از تالوت شیپ یهادعا  

اولدعای   

دعا خوانده  نیا م،یاست که قبل از تالوت قرآن کر بندهیوآله وسلم ز هیهللا عل یامبرصلیاساس فرموده پ بر

:شود  

ْم َرْغبَت أَللُهم   ِ نََزَل، أَللُهم  َعظ ِ ِ أَْنَزْلتَهُ َو بِالَحق  و ذَهاباً  یَو ِشفاًء ِلَصْدر یَواْجعَْلهُ نُوراً ِلبََصر هِ یف یبِالَحق 

ْل بِه َوْجه یبِِه ِلسان نْ ی ِ اللهم  زَ  یَو ُحْزن یَو َغم   یِلَهم ِ  ِ بِِه َجَسد یَو َجم ِ  یَواْرُزْقن یزانیم َو ثَق ِْل بِهِ  یَو قَو 

ٍد َو آِلِه األَخْ  ی ِ َمَع الن بِ  یَو أَْطراَف الن هاِر، َواْحُشْرن لِ یطاَعتَِک آناَء الل   یتاِلَوتَهُ َعل .ارِ یمحم   

.(237و  236ص  ،یگلریعلم القرآن، سرهنگ حسن ب یف انیسّرالب)   

و رغبت مرا به قرآن،  لیهم نازل شده، بارالها! م یو به درست یرآن را به حق نازل کرد! قایبارخدا

دل و بََرنده غم، غّصه و اندوهم قرار ده. خداوندا! زبانم را به  یو شفا دهید ییبزرگ گردان و آن را روشنا

فرما و  رومندین آن یرویرا به پ کرمیبخش و پ یکوئیده و چهره ام را به سبب آن ن نتیخواندن قرآن ز

ام  یروز یفرمانبردار قیگردان و خواندن قرآن را شب و روز با توف نیآن سنگ تیّ عملم را به تبع زانیم

.اش محشور گردان دهیوآله وسلم و آل برگز هیهللا عل یحضرت محمدصل غمبرت،یفرما و مرا با پ  

دومدعای   

:کرد یدعا م نیگرفت، قبل از گشودن و تالوت آن، چن یبه دست مالسالم هرگاه قرآن را  هیامام صادق عل  

د بن عبدهللا، َو َکالُمَک الن اِطُق َعل یأَْشَهُد أَن  هذا ِکتابَُک الُمنََزُل ِمْن ِعْنِدَک َعل یاِن   أَللُهم    یَرسوِلَک محم 

ً یَجعَْلتَهُ هادِ  َک،ی ِ ِلساِن نَبِ  نََشْرُت َعْهَدَک  یِعباِدَک. أَللهم  إِن   نَ یْ َو بَ  نَکَ یْ بَ  مایُمت ِصالً فَخْلِقَک َو َحْبالً  یِمْنَک اِل ا

ِن ات عََظ  یاْعتِباراً، َواْجعَْلن هِ یف یفِْکراً، َو فِْکر هِ یفِ  یِعباَدةً، َو قِرائَت هِ یف یَو ِکتابََک، اللهم  فَاْجعَْل نََظر ِمم 

 ییبََصر یَعل عَلْ َو ال تَجْ  ،یَسْمع یَعل یَو ال تَْطبَْع ِعْنَد قِرائَت َک،یَواْجتَنََب َمعاص هِ یَمواِعِظَک ف انِ یبِبَ 

َو ال  نَِک،یَو أَْحکاَمهُ، آِخذاً بَِشرائِعِ د اتِهِ یأتََدب ُر آ یبَِل اْجعَْلن ها،یقِرائَةً ال تََدبَُّر ف یِغشاَوةً، َو ال تَْجعَْل قِرائَت

ح یقِرائَتَغْفلَةً َو ال  هِ یف یتَْجعَْل نََظر ُؤوُف الر  .مُ یَهذَراً، إِن َک أَْنَت الر   

.(207، ص 92ج  ،یبحاراالنوار، عالّمه مجلس )  
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حضرت محّمد  غمبرت،یاست که از جانب تو بر پ یهمان کتاب ن،یا نکهیدهم به ا یم ی! همانا من گواهایخدا

تو بوده که بر زبان  یایدهم که( سخِن گو یم یوآله وسلم نازل شده و )گواه هیهللا عل یبن عبدهللا صل

خود و  انیمتّصل م یسمانیخلق و ر یبرا یتو قرآن را از جانب خود رهنمون ،شده یجار غمبرتیپ

یبندگانت قرار داده ا  

و  شهیخداوندا! نگاه مرا در قرآن، عبادت و خواندنم را، با اند نکیا ،! من گشودم فرمان و کتابت راایخدا

تو در قرآن، پند  یاندرزها انیقرار بده که از ب یتفّکرم را در آن، سبب عبرت قرار بده. و مرا جزو کسان

!( هنگام تالوت و خواندنم، برگوشم ُمهر مزن و بر ایجسته اند. )خدا یدور ت،یها یگرفته و از نافرمان

فرما تا  تیعنا قینباشد، مگردان؛ بلکه مرا توف شهیکه در آن اند یپرده مگذار و قرائتم را خواندن دگانمید

از تو  نیو عامل باشم. و )همچن بندیپا نت،یو به احکام و مقّررات د شمیندیقرآن ب و دستورات اتیدر آ

 یبه درست رایز ؛یقرار نده هودهیغفلت و خواندنم را، ب هیکتاب، ما نیکنم که( نگاه مرا در ا یدرخواست م

.یهست شگریکه تو مهربان و بخشا  

 

قرآن از تالوتبعد  یهادعا  

، چه بصورت باشد یاست، بعد از قرائت قرآن م کیجابت نزدکه دعا مؤثر و به ا ییاز جاها گرید یکی

قرائت قرآن درمساجد است   تیاولو ، باشد به تالوت قرآن یچنانچه بطور جمع فردی باشد و چه جمعی.

اگر دعا و درخواست به دراین شرایط است،  نیکه محل اجتماع افراد صالح و متد  یجلسات قرآن زیون

جلسات قرآن  انیپا درجهت معموال نیاست. به هم شترین اجابت آن بباشد، امکا یصورت دسته جمع

یا الهی  آمین ییبا همآوا زین یافراد شنونده و حاضر در محافل قرآن تالوت می گردد. آن یانیپا هایدعا

َرُسوِل هللاِ، َو  یأَللهم ، َصل ِ َو َسل ِْم، َو ِزْد َو باِرْک، َعل: نمایند انیرا ب یصلوات قرآن همچنینبگویند و امین

.آِلِه األَْطهار  

اولدعای   

پس سوره بقره را  م،یخواند یاسالم )ص( نماز م امبری: با پدیوگ یرسول خدا )ص( م ارانیاز  یکی فهیحذ

خواندند شروع به  یرا که در ختم قرآن م ییهمان دعا افتندیکه از قرائت آن فراغت  یآغاز نمودند. هنگام

:است نیخواندن نمودند. متن دعا چن  

رن یً داِماماً َو نُوراً َو هُ  یبِالقُرآِن، َو اجعَلهُ ل یارَحمن لل ُهم  ا ِمنهُ  یَو َعل ِمن ُت،یِمنهُ ما نَس یَو َرحَمةً. اَللُهم  ذَک ِ

ةً ل لِ یتاِلَوتَهُ آناَء الل   یما َجِهلُت، َو ارُزقن .نیَرب  العالَم ای یَو الن هاِر، َواجعَلهُ ُحج   

.(44و  43ترجمه دکتر اسدهللا ناصح، ص  ،یکاشان ضیمحسن ف یقرآن و آداب تالوت آن، مول)   

من قرار ده،  شیو بخشا تینور و هدا هیو ما شوایو قرآن را پ ،یبه برکت قرآن بر من ببخشا پروردگارا؛

و  اموزیدانم به من ب یو آنچه را که از آن نم اور،یخداوندا؛ آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم ب

و  لیدل ،انیپروردگار جهان یا، کن و آن را بمیتالوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نص

.من قرار ده یراهنما  

دومدعای   

:نمود یدعا م نیتالوت، چن انیاره بعد از پاوالسالم هم هیعل یامام علامیرمؤمنان   
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ر بالقرآِن بََصر یَواستَْعِمْل بِالقرآِن بََدن ،یاْشَرْح بِالقرآِن َصدر أَللهم   ِ ، َو  یقرآِن ِلسانَو أَْطِلْق بال ،ی، َو نَو 

ةَ اال  بِکَ  یتَنیما أَْبقَ  هِ یَعلَ  یأَِعن   .، فَان هُ الَحوَل َو ال قُو   

.(209، ص 92بحاراالنوار، ج )   

ی ختم قرآنهادعا  

حزب  ایرساندن هر سوره  انیدر هنگام به پا یدوره کامل قرآن است ول کیخواندن  یبه معنا« ختم قرآن

.را خواند« ختم قرآن یدعاها» توان یم ،یو جزئ  

استفاده کرد و با  تیموقع نیاز ا دیکه با شود یانسان باز م یبه سو یاله قاتیاز توف ییها چهیبا ختم قرآن در

با دعا از خرمن معارف قرآن خوشه  دیدر واقع با .شد اتقیتوف نیدعا به درگاه خداوند خواستار تداوم ا

.در کسب معارف قرآن شد یشتریب تیکرد و خواستار موفق ینیچ  

اولدعای   

:داشت یالسالم به هنگام ختم قرآن عرضه م هیامام صادق عل  

اِدِق  کَ ی ِ نَبِ  یأَْنَزْلتَهُ َعل یِمْن ِکتابَِک ال ذ تَ یقَْد قََرأُْت ماقَضَ  یان   أللهم   وآله وسلم، فَلََک  هیهللا عل یصلالص 

ْن  یالحمُد َرب نا، اللهم  اْجعَْلن مُ یُ َحاللَهُ َو  ِحلُّ یُ ِمم   یاُْنساً ف یل ْلهُ بُِمْحْکِمِه َو ُمتَشابِِهه، َواْجعَ  ْؤِمنُ یُ َحراَمهُ َو  َحر ِ

ْن تُْرق ی، َواْجعَْلن یَحْشر یَو اُنساً ف یقَْبر أَْرَحَم  ایبَِرْحَمتَِک  َن،ییِعل ِ  یأَْعل یأَها َدَرَجةً فقَرَ  ةٍ یَ بُِکل ِ آ هِ یِمم 

اِحم .نَ یالر   

.(207، ص 92بحاراالنوار، ج )  

 تیراستگو امبریکه بر پ یتالوت کردم؛ همان کتاب ،ینموده ا انی! همانا من آنچه را که از کتابت بایخدا

حالل  قرار بده که یسزاوار توست. خداوندا! مرا جزو گروه ش،ی. پروردگارا! سپاس و ستایفرو فرستاد

. و قرآن را در گورم و ندقرآن را، حالل و حرامش را، حرام شمرده و به محکم و متشابه آن، معتقد هست

 هیقرار بده که به سبب تالوت هر آ یمرا جزو کسان زیو مونسم ساز، و ن سیهنگام حشر و زنده شدنم، ان

مهربان  ی. به رحمتت اییافزا یو بر درجه آنان م یرسان ی( میمقامات )بهشت نیآنها را به واالتر ،یا

!مهربانان نیتر  

دومدعای   

نقل مي كندكه قرآن كریم را در مسجد كوفه از اّول تا آخر « رزین ُجبَیش »یكي از قّراء سبعه از  عاصم

قرائت كردم، حضرت پس از تمام شدن آن به من فرمود: اي زرین! علیه الّسالم  براي امیرالمؤمنین علي

له صلّي هللا علیه و آهنگامي كه قرآن کریم را ختم كردي این دعا را بخوان: زیرا حبیب من رسول خدا 

:دستور داد، هنگام ختم قرآن کریم، خدا را این گونه ندا كنم  

اَلل هم  إن ي اَسئلَُك اِْخباَت الُمخبتیَن، َو اِخالَص الُموقنیَن، َو ُمرافَقَة االبراِر، َو اِستحقاَق حقائِق االیماِن، َو 

، َو الس الَمةَ ِمن ُكِل اِثٍم َو ُوُجوَب رَ  حَمتَِك، َو َعزائَم َمغفََرتَِك، َو الفُوَز بِالَجن ة َو الن جاةَ ِمَن الغَنیَمةَ ِمن ُكل  بِر 

.الن ارِ   
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پروردگارا ! از تو فروتني خاشعین و اخالص اهل یقین را مي خواهم، دوستي و رفاقت خوبان، و رسیدن 

ود آمدن رحمتت به حقایق ایمان را مي طلبم. غنیمت بردن از هر كار نیكي و پیراستگي از هر گناه را، فر

 را، آمرزش گناهان را، دستیابي به بهشت و نجات از آتش جهنّم را از تو درخواست دارم.

.(207و  206، ص 89ج بحاراالنوار،) مجلسي،    

سومدعای   

( الّسالم هی)عل نیالعابد نیامام ز نیالساجد دیاست که از س ییجامع و کامل ختم قرآن، دعا یاز دعاها یکی

.اند فرموده انیب دیقرآن مج یرا برا ییها یژگیبا استفاده از خود قرآن، و شتریدر آن بکه  است دهیرس  

بندگان  یها درخواست نیتر و اوصاف قرآن و عمده یاسام یبه بررس ن،یا و مضامدعا از جهت محتو نیا

 قیو سلوک در طر یهمراه یها مشخصه نیتر عمده نیحق آن و همچن تیو رعا یعمل به احکام اله یبرا

 از گانبند یها درخواست نیتر . مهمپردازد یاز قرآن م یریگ در جهت بهره علیهم السالم  تیو اهل ب امبریپ

از گناهان و  یر و ختم قرآن و درخواست دورتالوت و تدبّ  قیتمسک به قرآن از طر قیتوف ،یاله شگاهیپ

خصوص در سکرات موت و حاالت  شفاعت قرآن به نیدرخواست حسن خلق و وسعت رزق و همچن

.باشد یم امتیخوفناک برزخ و ق  

چهل و دوم  ی، دعا سایت گلزارنور هیسجاد فهیصح لینک ذیل از به توانند یهستند م لیکه ما یکسان 

.ندیمراجعه نما  

 دعای چهل و دوم صحيفه سجاديه: دعا هنگام ختم قرآن باترجمه+ دانلود صوت و متن

 

 همچنین می توانید یکی از دعاهای ختم قرآن ذیل را انتخاب فرمائید:

 دعای چهارم

 ِ حيُم، َواْهدِ نا اِلَي اْلَحق  اُب الره اَلل ُهمه َربهنا يا َربهنا تَقَبهْل ِمن ا، اِنهَک اَْنَت السهميُع اْلعَليُم، َوتُْب َعلَْينآ اِنهَک اَْنَت التهو 
َو اِلي َطريٍق ُمْستَقيٍم، بِبََرَکِة َختِْم اْلقُْراِن اْلعَظيِم، َواْعُف َعن ا يا َکريُم، َو اْغِفْرلَنا ذُنُوبَنا بِفَْضلِ َک َو ُجوِدَک َو 
اِحميَن، اَلل ُهمه بَِل ْغ َو اَْوِصْل ثَ واَب ما قََراْناهُ بَْعَد اْلقَبُوٍل ِمن آ اِلي  َکَرِمَک يا اَْکَرَم اْْلَْکَرميَن، َو يا اَْرَحَم الر 
ٍد َصلهي هللا َعلَْيِه َو اِلِه َو َسلهَم، َو اِلي ِرياِض َجميع اَْنبيآئَِک َو ُرُسلِ َک َو  َرْوَضِة نَبِيِ نا َو َشفيِعنا ُمَحمه

ْسالَم َو اْلُمْسِلميَن، َو اْنُصِر َمْن  اَْوِليآئَِک، َو ُعلَمآئَِک َو ُصلَحآئَِک، َو اَْهِل طاَعتَِک اَْجَمعيَن، اَ لل ُهمه اْنُصِر اْْلِ
َحةَ  ديَن، َو اْکتُبْ  الِص  نََصَر الد يَن، َو اْخذُْل َمْن َخذََل اْلُمْسِلميَن، َو اْنُصِر ُجيُوَش اْلُمْسِلميَن، َو َعساِکَر اْلُمَوِح 
َو السهالَمةَ َو اْلعافِيَةَ َعلَْينا، َو َعلَي اْلُحج  اجِ َو اْلغُزاِة َو اْلُمسافِريَن َو اْلُمقيِميَن َو اْلحاِضريَن َو اْلغآئِبيَن، في 
ِ َرِب    ِِ ٍد َصلهي هللاُ َعلَْيِه َو اِلِه اَْجَمعيَن، َو َسالٌم َعلَي اْلُمْرَسليَن، َو اْلحَ ْمَد  ِة ُمَحمه َک َو بَْحِرَک، ِمْن اُمه بَِر 

 اْلعالَمينَ .

 )فروغ قرآن، ص 267 – 263.(

 دعای پنجم

ْحمَ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره  

http://golzarenoor.ir/?p=2685
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ْرنِ  یبِاْلقُرآِن َواْجعَْلهُ لِ  یْ الل ُهم  اْرَحْمنِ  ِمْنهُ َما  یَوَعل ِْمنِ  تُ یِمْنهُ َما أُْنسِ  یإَِماماً َونُوراً َوُهًدى َوَرْحَمهً الل ُهم  ذَک ِ

هً  یَوأَْطَراَف الن هاِر َواْجعَْلهُ لِ  لِ یْ تاِلََوتَهُ آنَاَء الل   یَجِهْلُت َواْرُزْقنِ   ینِ یدِ  ی* الل ُهم  أَْصِلْح لِ  نَ یْ اْلعَالَمِ  َرب   ایَ ُحج 

َواْجعَْل  ،یْ َمعَادِ  َهایْ فِ  یال تِ  یآِخَرتِ  یَوأَْصِلْح لِ  ،یَمعَاشِ  َهایفِ  یال تِ  یَ ایَ ُدنْ  یَوأَْصِلْح لِ  ،یُهَو ِعْصَمهُ أَْمرِ  یال ذِ 

 یَعَملِ  رَ یْ آِخَرهُ َوخَ  یُعْمرِ  رَ یْ ِمْن ُکل ِ َشر ٍ * الل ُهم  اْجعَْل خَ  یَراَحهً لِ  تَ ْجعَْل اْلَموْ َوا ٍر،یْ ُکل ِ خَ  یفِ  یلِ  اَدهً یَ زِ  اهَ یَ اْلحَ 

َوالَ فَاِضحٍ ُمْخٍز  رَ یْ َوَمَردًّا غَ  هً ی  َسوِ  تَهً یَومِ  هً ی  َهنِ  َشهً ی* الل ُهم  إِن ِى أَْسأَلَُک عِ  هِ یْ أَْلقَاَک فِ  ْومَ یَ  یامِ ی  أَ  رَ یْ َخَواتَِمهُ َوخَ 

 رَ یْ الث َواِب َوخَ  رَ یْ اْلعََمِل َوخَ  رَ یْ اْلِعْلِم َوخَ  رَ یْ الن َجاحِ َوخَ  رَ یْ الدَُّعاِء َوخَ  رَ یْ اْلَمْسأَلَِه َوخَ  رَ یْ أَْسأَلَُک خَ  ی* الل ُهم  إِن ِ 

 ،یئَتِ یَواْغِفْر َخطِ  یَوتَقَب ْل َصالتِ  یَرَجتِ َواْرفَْع دَ  یَمانِ یَوَحق ِْق إِ  ینِ یَوثَق ِْل َمَوازِ  یاْلَمَماِت َوثَب ِتْنِ  رَ یْ َوخَ  اهِ یَ اْلحَ 

أْسألَُک ُموِجبَاِت َرْحَمتَِک، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِک، والس الَمهَ ِمْن ُکل ِ إثٍْم،  یَوأَْسأَلَُک اْلعُلَى ِمَن اْلَجن ِه * الل ُهم  إن ِ 

، والفَْوَز بالجَ  َمهَ یوالغَنِ  ِمَن الن اِر* الل ُهم  أَْحِسْن َعاقِبَتَنَا فِى األُُموِر ُکل َِها َوأَِجْرنَا ِمْن  َجاهَ ن ِه، والن  ِمْن ُکل ِ بِر ٍ

نْ   َوِمْن َطاَعتِکَ  تَِک،یَ َمعَاِص  نَ یْ َوبَ  نَنَایْ َما تَُحوُل بِِه بَ  تِکَ یَ َوَعذَاِب اآلِخَرِه * الل ُهم  اْقِسْم لَنَا ِمْن َخشْ  ایَ ِخْزِى الدُّ

ُن بِِه َعلَ  نِ یقِ یَ بِِه َجن تََک، َوِمَن الْ  نَاَما تُبَل ِغُ  ِ نْ  نَایْ َما تَُهو  تِنَا َما  ا،یَ َمَصائَِب الدُّ َوَمت ِْعنَا بأْسَماِعنا، َوأَْبَصاِرنَا، وقُو 

 یفِ  بَتَنَایَوالَ تَْجعَْل ُمص اَدانَا،َعلَى َمْن عَ  َواْجعَْلهُ الوارَث ِمن ا، َواْجعَْل ثَأَرنَا َعلَى َمْن َظلََمنَا، َواْنُصْرنَا تَنَا،یَیْ أحْ 

نْ  نِنَا،یدِ  نَا، َوالَ َمْبلََغ ِعْلِمنَا، َوالَ تَُسل ِْط َعلَ  ایَ َوالَ تَْجعَِل الدُّ * الل ُهم  الَ تََدْع لَنَا ذَْنبًا إِال   ْرَحُمنَایَ َمْن الَ  نَایْ أَْکبََر َهم ِ

ا إِال   ْجتَهُ  َغفَْرتَهُ َوالَ َهمًّ ً یْ دَ  والَ فَر  نْ  تَهُ یْ إال  قَضَ  نا أَْرَحَم  ایَ  تََهایْ َواآلِخَرِه إال  قَضَ  ایَ َوالَ َحاَجهً ِمْن َحَوائِجِ الدُّ

اِحمِ  َ  یَحَسنَهً، َوفِ  ایَ الدُّنْ  ی* َرب نَا آتِنَا فِ  نَ یالر  ٍد َوآِل  اآلِخَرِه َحَسنَهً، َوقِنَا َعذَاَب الن اِر َوَصل ى للا  َعلَٰى ُمَحم 

دٍ  .ُمَحم   

ششمدعای   

ِحيمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الره ِ الره َّللاه  

ذَاِلکَ  یَو نَْحُن َعل مُ یاْلَکرِ  نُ یااْلَمِ  یُّ َو َصَدَق َرُسولُهُ الن بِ  مُ یاْلعَظِ  یُّ َصَدَق هللاُ اْلعَلِ   

ِ َرِب  ْلعَالَمِ  نَ یَولش اِکر نَ یلش اِهدِ  ِمنَ  َک اَ  نَ یَو ْلَحْمُد ّلِِل  آ اِنـ  نَا تَقَـب ْل ِمنـ  مُ یاْلعَلِ  عُ یْنَت الس مِ َربـ   

ْستَقِ  قِ یَطرِ  یْهـِد نَا اِلَْلَحِق  َو اِل َوا مُ یَکرَ  ایَ َواْعُف َعن ا  مُ یبِبََرَکِت َختِْم اْلقُْرآِن ْلعَظِ  مْ یمُّ  

اِحمِ اَْرَحَم  ایَ َو  نَ یاَْکَرَم اْلَ ْکَرمِ  ایَ ذُنُوبَـنَا بِفَْضـِلَک َو ُجوِدَک َو َکَرِمَک  َواْغـِفْرلَـنَا نَ یلر   

ْر قُلُو بَنَا بِاْلقُْرآِن َو زَ  اَلل ُهم   نَا ِمَن لن اِر بِاْلقُْرآنِ  نْ یِ  نَِو  اَْخال قَنَا بِا ْلقُْرآِن َو نَِج   

ْل فِ  یاَْدِخْلنَا فِ  وَ  ُهم  َعِج  َمـاِن بِـ یْلَجن ِت بِاْلقُْر آِن اَللـ  اْلقُْرآنِ فََرجِ َمْوال نَاَصـاِحَب ْلعَـْصِر َو لـز   

ُهم ْشـِف َمْرَضـا نـَا بِـاْلـقُـْرآِن َو الـْرَحْم َمْو تَا نَـا بِا ْلقُْرآِن َو َسِل ْم ُمَسافِِر  اَللـ  بِاْلقُْرآنِ  نَنَایم   

ً یْلـقَْبـِر ُمو نِـساً َو اَنِ  یَو فِـ نَایقَرِ  ایَ لدُّ نْ  یْجعَِل اْلقُْرآَن ْلنَا فِ  اَلل ُهم   ـسا  

ً یَشافِـعاً َو َشفِ  اَمتِ یَ ِقـلْ  یفِـ وَ  َها َدلِ  ـَراتِ یْ َو اِلَْلـخَ  ـعا ُهم  ْفـتَْح لَنَا بَا ْلخَ  ـالیُکـِلـ  ِر،یْ اَللـ   

راً یْ خَ  نَ یْلَحاِضرِ  نَ ی، َواْجعَْل َعَواقَِب اُُموِرنَا َو اُُموِراْلُمْؤِمنِ  رِ یْ َواْختِْم لَنَا بِاْلخَ   

لََواتْ بَِحِق  ُسوَره ْلُمبَاَر َکِه ا * ْلفَاتَِحه َمَع الص   
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که سجده واجب دارند کدامند؟ ییها سوره  

، سوره علق: (27)جزء 62 هیاز چهار سوره قرآن سجده واجب دارند که عبارتند از: سوره نجم آ هیچهار آ

(24.)جزء 37 هیو سوره فصلت آ(21)جزء  15 هی( آلی، سوره سجده )الم تنز(30)جزء 19 هیآ  

و ذکر آن وره های سجده داربرخی از احکام س  

.شود یدر نماز خواند و موجب بطالن نماز م دیسجده دار را نبا یسوره ها  

 گرید اتیآ ایسجده باشد  هیچه آ ،سوره ها نیاز ا یا هیآ ایبر فرد جنب و حائض حرام است خواندن کلمه 

.چهار سوره نیا  

جده کند و اگر تنها آنها را بشنود )به گوش او مذکور گوش فرا دهد واجب است که س اتیاگر انسان به آ

.آن است باز سجده کند اطیاحت یول ستیداشته باشد( اگر چه سجده واجب ن دنیکه قصد شن نیبرسد بدون ا  

سجده  اطایاحت د،یرا هم شن هیاز آ یاگر بخش یاست ول هیتمام آ دنیشود شن یآنچه موجب وجوب سجده م

.کند  

 نیافتاد در اول ریتأخ انایو اگر اح فتدیب ریتأخ دیاست و نبا یواجب فور اتیآ نیا دنیسجده در هنگام شن

.آن را بجا آورد دیفرصت با  

نآسجده واجب قردعای   

🍃 است  یکاف دیبگذارد، اگر چه ذکر نگو نیرا به قصد سجده به زم یشانیهر گاه در سجده واجب قرآن، پ

دیو گفتن ذکر، مستحب است و بهتر است بگو : 

« ُ ااٰل إِٰلهَ إِال   ُ َحق ا َحق ا اَل ِإٰلهَ اال  للاه ً یللاه ً یَو تَْصدِ  مانا ُ ُعبُودِ  قا ِ تَعَبُّداً َو  ایٰ َو ِرقًّا َسَجْدُت لَک  ةً یاَل إِٰلهَ إِال  للاه َرب 

رٌ یُمْستَجِ َخائٌِف  فٌ یَضعِ  لٌ یِرقًّا اَل ُمْستَْنکفاً َو اَل ُمْستَکبِراً بَْل أَنَا َعْبٌد ذَلِ   

 

اينترنتی گلزارنورسايت   

http://golzarenoor.ir 
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