
 بسمه تعالی 

 شأن دعای جوشن کبیر

اى بنا کرده که نامش بیت المعمور است؛ به آن خانه در هر روزى هفتاد هزار  خداى تعالى در آسمان چهارم خانه

گردند و خداى عزّ و جلّ به  روند و دیگر به سوى آن تا روز قیامت بر نمى شوند و از آن بیرون مى فرشته داخل مى

  .بخشد ن فرشتگان را مىصاحب این دعا ثواب ای

من باشد،یا اگر هم به خدا اعتقاد مووقتی انسان بخواهد کسی را به سمت خودش بخواند او را صدا می زند؛ هر انسانی که به خدا معتقد و 

. ا را می خواندمی گوید و در حالتهای گوناگون خد "یا خدایی"محکمی نداشته باشد اما در مواقع ناراحتی و نگرانی و التهاب باالخره یک

بنابراین دعا یعنی ای خدا گفتن و از خدا چیزی خواستن؛یکی از دعاهای پرفضیلت ماه رمضان به ویژه لیالی قدر دعای جوشن کبیر 

  .اشدمی ب  متعال  و صفت خدای  نام  هزار و یک  است که حاوی(  وسلم و آله علیه اللّه صلی)از پیامبر اکرم   منقول  کبیر، دعایی جوشن.است

   

 فضیلت دعای جوشن کبیر 

اسم است که هر کسی او را به این نامها  99در روایاتی که از معصومین به ما رسیده مکرراً این مطلب دیده می شود که خداوند دارای 

آنها نیست بلکه درک  گویا مراد از شماره کردن این نامها فقط خواندن. بخواند،دعایش مستجاب و هر که آنها را شماره کند اهل بهشت است

 .کردن مفاهیم و تخلق یافتن به این اسماء است

  ده  دعا صد بند دارد و هر بند حاوی  این. دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسالم از جانب جبرئیل برای پیامبر اسالم آورده شده است

»  اسم»  هزار و یک  دعا حاوی  ، این ، درمجموع ؛ بنابراین است  آمده  ر آنباریتعالی د  اسم  یازده  که 55جز بند  ، به خداست  از اسمای "اسم"

  :در باب فضیلت خواندن این دعا چنین آمده است .است  متعال  خدای

 .سازد ـ هر که این دعا را هنگام خروج از منزل بخواند،خداى تعالى عمل او را به عملهاى نیکو الحق مى1

اى از امّت من نیست که این دعا را در ماه مبارک  هیچ بنده: فرمودند که( ه و آلهصلى اهلل علی)ـ حضرت رسول 2

کند و بر او بهشت  رمضان سه مرتبه یا یک مرتبه بخواند مگر آنکه به تحقیق که خداى تعالى بدن او را بر آتش حرام مى

 .شود واجب مى

شوند و از  لمعمور است؛ به آن خانه در هر روزى هفتاد هزار فرشته داخل مىاى بنا کرده که نامش بیت ا ـ خداى تعالى در آسمان چهارم خانه3

  .بخشد گردند و خداى عزّ و جلّ به صاحب این دعا ثواب این فرشتگان را مى روند و دیگر به سوى آن تا روز قیامت بر نمى آن بیرون مى

و آن را بیاشامد به قدرى که نوشیدن آن را توانا باشد، خداى تعالى او را ـ کسى که این دعا را در ظرفى پاکیزه به آب باران و زعفران بنویسد 4

  .دهد از هر دردى و هر بیمارى شفا مى

  .نویسد خداى تعالى براى او ثواب هفتصد هزار شهید از شهیدان صحرا را مى. میرد ـ هر کسى که این دعا را بخواند، مثل مردن شهدا مى5



  ده  دعا صد بند دارد و هر بند حاوی  این. وات صدر اسالم از جانب جبرئیل برای پیامبر اسالم آورده شده استدعای جوشن کبیر در یکی از غز

»  اسم»  هزار و یک  دعا حاوی  ، این ، درمجموع ؛ بنابراین است  آمده  باریتعالی در آن  اسم  یازده  که 55جز بند  ، به خداست  از اسمای "اسم"

 است   متعال  خدای

کند و تمامی حاجتهاى دنیا و آخرت او  آورد و به سوى او نظر التفات مى ـ در شبى که شخص این دعا را بخواند خداى تعالى به او روى مى7

  .را برآورده می سازد

کند و مال او را  ل مىکند و عملهاى او را همگى قبو خواند خداى تعالى از او شرّ شیاطین و مکر ایشان را دفع مى ـ در شبى که این دعا را مى8

 .کند پاکیزه مى

اى بپاشد خداى تعالى در قبر او صد هزار نور  ـ اگر کسى این دعا را در جامى به کافور و مشک بنویسد و آن را بشوید و آن را بر کفن مرده9

ى به سوى او در قبر هفتاد هزار فرشته بر گردد و خداى تعال کند و از عذاب قبر ایمن مى سازد و ترس از منکر و نکیر را از او دفع مى نازل مى

خداى : گویند برند و به او مى دارند و به سوى بهشت مى پاشند و او را بر مى انگیزاند که با هر فرشته طبقى از نور باشد که آن نور را بر او مى مى

گرداند چندان که چشم کار کند و براى او درى در  مىتعالى ما را امر کرده که مونس تو تا روز قیامت باشیم و خداى تعالى قبر او را گشاده 

 .شود  بهشت گشوده مى

پس هر گاه از خواندن این دعا . بخشد ـ خدای تعالى به خواننده این دعا، به عدد هر حرف دو حوریه بهشتی مى10

عظیم  قرآنل، زبور و کند و او را ثواب حرفهاى تورات، انجی اى در بهشت بنا مى فارغ شود، خداى تعالى براى او خانه

 .دهد بخشد و به او مثل ثواب ابراهیم خلیل، موسى ،عیسى و رسول اهلل مى مى

اه دارند و خداى تعالى را تسبیح گویند و کند که او را از گناهان نگ ـ کسى که این دعا را بخواند، خداى تعالى بر او دو فرشته موکّل مى11

باشد پس  تنزیه کنند و او را از همه بالها محافظت نمایند و براى او درهاى بهشت را بگشایند و بر او درهاى جهنم را ببندند و تا زمانی که زنده

 .او در حفظ و امان خدا خواهد بود و همچنین در نزد وفات

 جوشن کبیر

 آزاد ٔمهپدیا، دانشنا از ویکی

است خوانده  ها و صفات گوناگون که در آیات و روایات اسالمی آمده به نام خداکه در آن  شیعیاناست برای  دعایی دعای جوشَن کبیر

محسوب  قدر های شبآموخته شده و خواندنش، از اعمال مخصوص  محمدبه  یلجبرئتوسط » جوشن کبیر»از دیدگاه شیعیان، . شود می

[۱].شود می
 

 ریشه نام

 های غزوهیکی از در نام این دعا، این است که در » جوشن»دلیل به کار رفتن کلمه . است» زره»یا » لباس جنگ»لغتی عربی و به معنی » جوشن»

در این جنگ، جبرییل پیغامی از طرف خدا برای . سنگینی آن زره، محمد را آزرده کرده و تن او را بود. ی سنگینی بر تن داشت محمد، او زره

این زره را از تن در آور؛ این دعا را بخوان که این تو و امت تو را : گوید رساند و می ند به تو سالم میمحمد، خداو: محمد آورد و به او گفت

که این کلمه به طوالنی  تواند دو معنی داشته باشد؛ اول آن می» کبیر»همچنین دلیل به کار رفتن کلمه . کند از خطرها و حوادث بد، حفظ می

]ی محمد اشاره دارد که این کلمه به بزرگی و سنگین بودن زره نبودن این دعا اشاره دارد و دوم آ
.

۲] 
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 محتوا

در این (. نام است ۱۱که شامل  55به جز فراز )ی خداوند است ها نام از نام ۱۱که هر فراز، شامل   است  فراز یا بخش ۱۱۱  شامل» جوشن کبیر»

 .های خداوند است نام از نام ۱۱۱۱نتیجه این دعا، شامل 

کار رفته حالت موزون و  در هر فراز، کلمات به. هستند قرآنها، تعابیر و اصطالحات به کار رفته در این دعا، برگرفته از  تعداد زیادی از نام

، »کریم»، »رحیم»به عنوان نمونه، در فراز اول، کلمات . است ادبیات فارسیدر  سجعی ادبی  آهنگین دارند؛ چیزی که بسیار شبیه به آرایه

گونه  نگاند که به علت مشابه بودن حروف پایانی، به این فراز حالت آه به کار رفته» حلیم»و » حکیم»، »علیم»، »قدیم»، «عظیم»، »مقیم»

 .اند داده

 ها ویژگی

: یعنی)» سُبْحَانَکَ یَا ال إِلَهَ إِال أَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَبِّ»است که پس از پایان هر بند، عبارت  بند تشکیل شده ۱۱۱این دعا از 

 ۱۱۱۱در جوشن کبیر، . شود خوانده می( گارا ما را از آتش نجات بدهپرورد! فریاد! تو پاک و منزه هستی ای خدا و خدایی جز تو نیست، فریاد

 .توان از قران و روایات اسالمی سراغ گرفت عمده این اسامی را می. های خدا ذکر شده است نام از نام

 .شود اسم را شامل می ۱۱از این دعا  55برد؛ به این دلیل که بند  اسم خداوند نام می ۱۱۱۱دعای جوشن کبیر از 

 :اند صفت از صفات خداوند که در این دعا تکرار شده ۷

  ۴۸و  ۲۲یا من لم یتخذ صاحبه و ال ولدا در بندهای 

  ۲۲و  9یا نافع در بندهای 

 9۲و  ۱۴های  یا من هو بمن رجاه کریم در بند 

 9۲و  ۱۴های  یا من هو بمن عصاه حلیم در بند 

  9۴و  ۸۴یا من فضله عمیم در بندهای 

  59و  ۲۴انیس له در بندهای یا انیس من ال 

 7-"۲9و  ۸۸در بندهای  "یا خبیر. 
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