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10تقديم1

13مقدمه مترجم2

15مقدمه مؤلف3

16فضيلت ذكر4

20أذكار هنگام بيدار شدن از خواب5

23دعاى پوشيدن لباس6

24دعاى پوشيدن لبا س نو7

24دعا براى كسى كه لباس نو پوشيده است8

24دعاى هنگام در آوردن لباس9

24ام داخل شدن به توالتدعاى هنگ10

25دعاى هنگام خارج شدن از توالت11

25ذكر قبل از وضو12

25ذكر بعد از اتمام وضو13

26ذكر هنگام خارج شدن از منزل14

26ذكر هنگام داخل شدن به منزل15

26دعاى رفتن به مسجد16

27دعاى داخل شدن به مسجد17

28دعاى خارج شدن از مسجد18

28نأذكار أذا19
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30)دعاهاى استفتاح(دعاى بعد از تكبير تحريمه و قبل از فاتحه 20

33دعاى ركوع21

34دعاى هنگام برخاستن از ركوع22

35دعاى سجده23

36دعاى نشستن در ميان دو سجده24

37دعاهاى سجده تالوت25

37تشهد26

38 بعد از تشهد�درود بر رسول اهللا 27

39و قبل از سالمدعا بعد از تشهد آخر 28

42أذكار بعد از سالم نماز29

46دعاى نماز استخاره30

47أذكار صبح و شب31

56أذكار خواب32

61دعاى هنگام غلتيدن از پهلو به پهلو در شب33

62دعاى موقع هول و هراس و پريشانى هنگام خواب34

62اعمالى كه پس از ديدن رؤيا يا خواب بد بايد انجام گيرد35

63دعاى قنوت در نماز وتر36

64ذكر پس از سالم نماز وتر37

64دعا به هنگام غم و اندوه38

65دعا به هنگام مشقت39
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66دعاى هنگام روبرو شدن با دشمن يا صاحب قدرت40

67دعاى كسى كه از ظلم فرمانروا مىترسد41

68دعا عليه دشمن42

68دعاى كسى كه از گروهى مىترسد43

68كه در ايمان دچار شك و وسوسه شده استدعاى كسى 44

69دعا براى اداى قرض و بدهى45

70دعاى وسوسه در نماز و قراءت قرآن46

70دعا براى انجام كار مشكل47

70آنچه كه مرتكب گناه بايد بگويد و انجام دهد48

70هايشهدعاى طرد شيطان و وسوس49

71كار ناگوار و يا شكست در ىهثدعاى هنگام حاد50

72تبريك به كسى كه صاحب فرزند شده و جواب آن51

72دعا براى محافظت فرزند52

72دعا براى مريض هنگام عيادتش53

73فضيلت عيادت مريض54

73دعاى مريضى كه از زندگى نااميد شده است55

74تلقين ال إله إالَّ اهللا به شخص در حال احتضار56

74دعاى انسان مصيبت زده57

75عاى بعد از خروج روح و بستن چشمان ميتد58

75دعا براى ميت در نماز جنازه59
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6077 براى كودكتدعا در نماز مي

78دعاى تسليت گفتن61

78دعا هنگام نهادن ميت در قبر62

79دعاى بعد از دفن ميت63

79دعاى زيارت قبور64

79دعاى هنگام وزيدن باد65

80دعاى موقع رعد و برق66

80دعاى طلب باران67

81دعاى هنگام باريدن باران68

81ذكر پس از باريدن باران69

81دعا هنگام باران زياد70

81]ماه نو[دعاى رؤيت هالل 71

81دعاى هنگام افطار كردن72

82ذا خوردنغدعاى قبل از 73

82ذانغدعاى پايان 74

83دعاى مهمان براى ميزبان75

83ه ما آب دهد يا قصد آب دادن داشته باشدكه بدعا براى كسى76

83اى كه نزد آنان افطار كندهدعاى روزه دار براى خانواد77

84روزه دارى كه بر سفره حاضر شود و نخورد78

84وزه دار دشنام داد يا اهانت كرد بگويدراگر شخصى به 79
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84تازهى هدعاى ديدن ميو80

84ه و آداب آنسدعاى عط81

85افرى كه عطسه زند و خدا را ستايش كندجواب ك82

85دعاى تبريك ازدواج83

85ندكميدعاى كسى كه ازدواج 84

85ردخميدعاى كسى كه خادم و يا شترى 85

85دعاى قبل او همبستر با همسر86

86دعاى هنگام خشم87

86دعاى ديدن شخصى كه مبتال به مصيبت باشد88

86دعاى مجلس89

86 مجلسىهدعاى كفار90

87غَفَرَ اهللاُ لَك: جواب كسى كه بگويد91

87دعا براى كسى كه به تو نيكى كرده است92

87وندشميالى كه باعث نجات شرّ دجال ماع93

مـن تـو را بخـاطر خـدا         (إنّي أُحِبك في اهللا     : ويدگميدعا براى كسى كه     94

)دوست دارم
87

88د كنددعا براى كسى كه مالش را به تو پيشنها95

88دعا هنگام پرداخت بدهى، براى طلبكار96

88دعاى ترس از شرك97

88بارك اهللاُ فِيك: دعا براى كسى كه بگويد98



@  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

â@æaìäÇ@™@

89دعاى بدفالى99

89دعاى سوار شدن بر مركب100

90دعاى سفر101

91دعاى ورود به روستا يا شهر102

91دعاى ورود به بازار103

92دعاى لغزيدن سوارى104

92دعاى مسافر براى مقيم105

92دعاى مقيم براى مسافر106

92تكبير و تسبيح در مسافرت107

93دعاى مسافر، هنگام  سحر108

93ه جايى توقّف نمايدكميدعاى مسافر هنگا109

93ذكر بازگشت از سفر110

94ذكر هنگام شنيدن خير خوشايند و ناخوشايند111

�94فضيلت درود فرستادن بر پيامبر 112

95رواج دادن سالم113

96جواب دادن به سالم شخص كافر114

96دعاى هنگام شنيدن آواز خروس و صداى االغ115

97ها در شبدعا هنگام شنيدن پارس سگ116

97اىهدعا براى كسى كه به او دشنام داد117

97آنچه را كه مسلمان هنگام مدح مسلمان ديگرى بگويد118
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98ويدآنچه مسلمان هنگام مدح شدنش بگ119

98لبيك گفتن محرِم در حج يا عمره120

98تكبير گفتن هنگام رسيدن به حجر األسود121

99دعاى بين ركن اليمانى و حجر األسود122

99دعاى توقف بر صفا و مروه123

100دعاى روز عرفه 124

100ذكر در مشعرالحرام125

100تكبير، هنگام رمى جمرات با هر سنگريزه126

101امور خوشحال كنندهدعاى تعجب و 127

101هنگام دريافت خبر خوشحال كننده چه بايد كرد128

102ودشميآنچه هنگام احساس درد گفته 129

102دعاى كسى كه از چشم زخم به ديگران بترسد130

102آنچه هنگام ترس گفته شود131

102آنچه هنگام ذبح قربانى گفته شود132

103ودشمين خوانده دعايى كه براى رفع كيد و مكر شياطي133

103توبه و استغفار134

105فضيلت و تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير135

�108 تسبيح گفتن رسول ىهشيو136

109اى از آداب نيك اجتماعىعهمجمو137
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tΑ$ s% uρãΝà6 š/u‘þ’ ÎΤθãã ÷Š$#ó= ÉftGó™ r&ö/ä3s94¨βÎ)šÏ% ©!$#tβρçÉ9õ3tG ó¡o„ôtã’ ÎAyŠ$ t6Ïãtβθ è= äzô‰u‹ y™tΛ ©yγy_

šÌ�Åz#yŠ〈IQHN

كـه از   ى  كسـان ،   شما را اجابت نمايم    ىمرا بخوانيد، تا دعا   : رمايدفميپروردگار شما   

.دونشمي وارد دوزخ ىخوارذلّت و  با ىزوده ورزند بىعبادت من تكبر م

#sŒÎ) uρy7 s9r'y™“ ÏŠ$ t6 ÏãÍh_ tã’ ÎoΤ Î*sùë=ƒÌ�s%(Ü=‹Å_é&nοuθ ôã yŠÆí#¤$! $##sŒÎ)Èβ$ tã yŠ((#θ ç6‹ ÉftG ó¡uŠ ù= sù’Í<(#θ ãΖ ÏΒ÷σ ã‹ø9uρ

’Î1öΝßγ̄= yè s9šχρß‰ä©ö� tƒ〈IRHN

 دعـا   ى و دعا  ،من نزديكم من  : سؤال كنند بگو  من  ىدربارهم از تو     بندگان هكميهنگا

را وت مـ بنـدگان مـن دعـ   بايـد  بنابراين نم، كميواند اجابت خميه مرا كميكننده را هنگا 

. و به مقصد برسنديابندراه خود را ببپذيرند و به من ايمان آورند تا 

%Dş†ÛaflÇŽõbŽç@flì�Ûa@čÈfljfl…b�ñC,tΑ$s: رمايندفمي�رسول اهللا  uρãΝà6 š/u‘þ’ ÎΤθãã÷Š$#ó=Éf tGó™r&ö/ä3s9〈�����
 شـما را  ىمـرا بخوانيـد تـا دعـا    : رمايدـفـ ميروردگارتان ـدعا همان عبادت است، پ   

.بت كنماجا

D�gŞæfl‰@fli�Øžáflm@fljfl‰b%Úflë@flmflÈ%Ûbófly@şïî%×�Šžíćáflí@ž0flnčzîïčß@žåflÇ@žjč†čê�g@fl‡@a:رمايدفمي�و آنحضرت 
fl‰%ÏflÉflí@fl†žíčé�g@%Ûčîčé%cžæflí@ŽŠfl…Žçflàč•@b�ÐflŠ>aCIQHN

�� �	
� ��� ���� :���
�� �	
� ������ ���� :����
�� ������ � �!"� #$%&�� ,'!��� 	(�% ) � ,�!��'��
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 حيـاء و صـاحب كـرم اسـت، و           ى كـه پروردگـار پربركـت و واالمقـام شـما دارا            ىبراست

ند كـه دسـتهايش را   كمي دستهايش را بسويش بلند نمايد، از بنده خود شرم     شاه بند هكميهنگا

.  برگرداندىخال

Dflß@čß@bžå@Žß@ž0čÜ@á@flí@ž†ŽÇì%Aa@@Bči@fl†žÇflìđñ@@žîBÛ@flD@čÏ@žî@Bflè@�g@b@Bžqćá@flë@%ü@%Ó@čİ@BflÈî�ò:فرمود�آنحضرت  و  
fl‰čy@á@�g@Kü@%c@žÇ%İŽêb@�Aa@@či@flè@@b�gžyfl†�@flq@%ýđt@Z�g@BŞß@%c@bžæ@Žm@flÈ@BŞvflÝ@fl…@žÇflì@BflmŽé@flë@L�g@BŞß@%c@bžæ@@Bflí@Ş†čRflŠflç@@B%Û@bŽé@@BčÏ@ï

čRŁaflŠčñflë@L�gŞß%c@bžæflí@ž–�ŠflÒflÇ@žäŽéčß@flåş0Ûa@čõìčß@žr%ÜflèbL%Ó@�Ûbaì@Z�gĆ‡Žã@a�ØčrŽŠL%Ó@flÞb@ZD�Aa%c�×flrŽŠCIRHN
 نباشـد،  ى كند كه در آن دعا به گناه و گسستن پيوند خويشـاوند  ى دعاي ىهر مسلمان 

ش به او عطـا     اهيا هر چه زودتر در دنيا خواست      : هددميسه چيز را به او       از   ىخداوند يك 

 را از او ىند، و يا در مقابل آن دعـا، شـرّ     كمي آخرتش اندوخته    ىشود، و يا آن را برا     مي

ىفضل خدا از دعا   :  فرمودند �نيم آنحضرت كمي زياد دعا     ما پس: ند، گفتند كميدور  

. شما زيادتر است

كه به دنبال راه نجات است بايد كه فقط و فقط پيرو آن چه خدا و       ىپس هر مسلمان  

 كـه   ىهركسـ ( ديگـر  ى اجازه ندهد چه خـود و چـه كسـ          ند باشد و  اهدآور�رسولش  

بنـابراين طالـب حـق و       .  به دين خدا بيفزايـد، يـا از آن كـم كنـد               ىچيز) خواهد باشد 

 بـه  �اهللا و رسول هد جز آن كه خدا   دمي انجام ن  ى هيچ كار  �دوستدار سنت پيامبر    

D@@pa…bBjÈÛa: وينـد گميىو اين جاست كه علما و دانشمندان اسالم       . آن امر فرموده باشند   
òîÐîÓìmC)           حق دخالت   ىواجب شدن عبادتها را خداوند تعيين فرموده است و هيچ انسان 

.)در آنها را ندارد

.2/1271، ابن ماجه 5/557، الترمذي 2/78بو داودأ) 1(

.3/18، أحمد 566، و 5/462يالترمذ) 2(
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به چـاب   نوبت   »30«اى موفق آميز است كه تا بحال بيش از          هبكتاب حاضر از كتا   

ا زبـان   هـ ن زبان ترجمه شده است، كه يكـى از ايـن زبـا            »20«رسيده است و به بيش از       

نيد، اميد است بتوانيـد     كميفارسى است كه شما برادران و خواهران گرامى آنرا مشاهده           

 او  اىهـ هسوسبا مطالعه و حفظ دعاهاى روز مره اين كتاب نفيس خود را از شيطان و و               

.محفوظ و مصون بداريد

اسحاق بن عبداهللا دبيرى

ق. هـ1425/ذى قعده/15: رياض

ش. هـ1383/دى ماه/ 6
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@čéčibflzž•%cflë@ čéčÛe@ ó%ÜflÇflë@ flåčîÜfl]žŠ�½a@ č†ğîfl]@ ó%ÜflÇ@ Žâ%ýŞ0Ûaflë@ �ñ%ýŞ–Ûaflë@ flåčî%½bflÈ�Ûa@ ğlfl‰@ čA@ Ž†žà%§a
flåčîÈflàžu%cN

(βÎ:واهد معرفتبراى اينكه بتوان با چشم دل ش uρÏiΒ>ó x«�ωÎ)ßx Îm7 |¡ç„ÍνÏ‰÷Κ pt ¿2Å3≈ s9uρ

�ωtβθ ßγs)ø#s?öΝßγys‹ Î6 ó¡n@〈*+�,-� :../اى بينا داشت، و از هرا نگريست بايد قلبى سليم و ديد

(#sŒÎ:عمق جان به نداى uρy7s9r'y™“ÏŠ$ t6 Ïã Íh_ tã’ÎoΤ Î* sùë=ƒÌ� s%(Ü=‹Å_é&nοuθ ôã yŠÆí#¤$!$##sŒÎ)Èβ$ tã yŠ〈

*0����� :��$: شيرينى ذكر را در خششلبيـك گفت و/� pκš‰ r'̄≈ tƒtÏ% ©!$#(#θ ãΖ tΒ#u(#ρâ'è0øŒ$#©!$##[� ø. ÏŒ

#Z/ ÏVx.〈*1�234� :.�/مشاهده كرد تا اينكه زيبايى زياد در نزد اهللا با:þ’ ÎΤρã�ä. øŒ$$ sùöΝä. ö�ä. øŒr&〈

.لؤ درآيدبه تأل/�'�: �����0*

@5čòŞäş�Ûaflë: كتابىهكتاب حاضر، ترجم člbflnčØ�Ûa@ �‰b�×ž‡c@ žåčß@ áčÜž��½a@ Žåž–čy� است كه در آن

اذكار و اوراد قرآن و سنّت صحيح جمع آورى شده است تا مسلمان با الگو قراردادن 

در اين ى توأم با ذكر و ياد اهللا داشته، در نتيجه شيرينى ايمان را بچشد و اىآنها زندگ

. شود�حال زندگى مملو از طراوت ذكر اهللا و شيوه رسول اهللا 

چاپ شده ) گلزارى از أذكار قرآن و سنت(اين كتاب در چاپ اول تحت عنوان فارسى 

و در اين چاپ سعى بر آن شده كه كتاب با ويراستارى مجدد و چاپ زيبا به زيور طبع 

.تر گرددهآراست
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باشند و به صحت سند آنها اطمينـان كامـل          ميو حسنْ تمام احاديث اين كتاب، صحيح      

.باشد، و نيز كتاب از اختصارى ويژه برخوردار است

ا بر نهج قرآن و سنّت باشد و خداوند مؤلف، هنيد اينكه زندگى تمامى انساامهب

$!: را مشمول اين دعا قرار دهداهنانسامترجم، خوانندگان و تمامى  oΨ−/ u‘$ ¨ΨtΒ#u!$yϑ Î/|Mø9t“Ρ r&

$ oΨ÷è t7̈? $#uρtΑθ ß™ §�9$#$ oΨö;çFò2$$ sùyìtΒšÏ‰Îγ≈ ¤±9$#〈*6��78 9� :'�/�

@å»ŠÛa†jÇ@ìicQS@ku‰@QTRT.ç@NÖN
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�gŞæ%§a@žàŽ†čA@flã@ LžzflàŽ†Žêflë@flãž0flnŽäîÈflë@ LŽéflãž0flnžÌčÐŽŠflë@ ŽêflãŽÈči@ Ž‡ìčß@ čAbžåŽ‘@ŽŠ%c@ �‰ëžã�Ðč0flä@ Lbflëfl]ğîfl÷@čpb

%cžÇflàčÛbfläflß@Lbžåflí@žèč†čê�Aa@%Ï@%ýflß@čšŞÝ%Û@flë@LŽéflßžåŽí@žščÜžÝ%Ï@%ýflç@čbfl…%Û@ðŽéflë@L%cž‘flèŽ†%c@žæ%ü@�g@%Ûflé�g@Kü�Aa@
flëžyfl†Žê%ü@fl‘@�Š%Ùí%Û@flë@LŽé%cž‘flè%c@Ž†ŞæŽß@flzŞàflÇ@>a†žjŽ†flë@Žêfl‰Ž]�Ûìfl•@Žé%Ü�Aa@óflÇ@%Üžîčéflë@flÇ%ÜčÛe@óčéflë@%cž•flzčibčé
flëflßžåflm@čjflÈŽèžáči@�hžyfl0@æb�g@%Ûflí@óžì�âğ†Ûa@ží�åflë@fl]KÜfláflm@ž0čÜžîflà>b%×@črflk%c@L>aŞßfli@bžÈŽ†N@

Dğ̂: ذكار آنرا از كتابمأاين كتاب مختصرى است كه قسمت  Ûa�×flë@ ŽŠş†ÛaflÇflë@ Žõb�ÛačÈ%ýŽx
činÛb%ÓŠóčß@flå�Ûa@čØflnčlbflë@nÛaflä0čòCاستفاده از آن در سفرها، آسان باشدانتخاب نمودم تا .

 بجاى سند، به ذكر يك يا دو م واهه نمودبدين جهت، فقط به ذكر متن حديث، بسند

س كه خواهان شناخت صحابى حديث و يا اسناد آن است م، لذا هركاهفا كردمصدر اكت

.به اصل منابع حديث، مراجعه كند

حسنى و صفات العليائش خواهانم كه آنرا سماء الأو از اهللا ـ عز وجل ـ با توسل به 

بعنوان عملى خالص به درگاه كريم خويش بپذيرد و در دنيا و آخرت برايم سودمند 

ند، يا سبب انتشار آن كميواند، يا آنكه آنرا چاپ خميگرداند، و نيز براى كسى كه آنرا 

;� ABC;D@�; ?;>; 8 �<=;>; �:.ردد، سودمند قرار دهد ؛ إنه سبحانه ولي ذلك  والقادر عليهگمي =�7EFG
�;8;<;�� @	@� ;�;:HI; �@	@� ;%;)HJ ;�@K;L=MH  @N@3HO;6�GP @Q;
 ;�HR@F�� B)
@�

@ŠÐ•@Šè‘@¿@‰Šy@ÑÛû½aQTPYBç
ïãbİzÔÛa@Ñçë@åi@ïÜÇ@åi@†îÈ]
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��� �� !�

’þ:رمايدفميخداوند متعال  ÎΤρã� ä. øŒ$$ sùöΝä. ö� ä. øŒr&(#ρã� à6ô©$#uρ’Í<ŸωuρÈβρã� à#õ3s?〈����
مرا ياد كنيد تا من نيز شما را ياد كنم، و از من سپاسگذارى كنيد و ناسپاسى مرا (

).نكنيد

$ pκš‰ r'̄≈ tƒtÏ%©! $#(#θ ãΖ tΒ#u(#ρâ'è0øŒ$#©!$##[� ø. ÏŒ#Z/ÏVx.〈����
).خداى را بسيار ياد كنيد! اى مؤمنان(

šÌ� Å2≡©%! $#uρ©!$##Z/ ÏVx.ÏN≡t� Å2≡©%! $#uρ£‰tã r&ª!$#Μçλm;Zοt� Ï#øó ¨Β#·� ô_r&uρ$ Vϑ‹Ïà tã〈����
ها آمرزش و پاداش نند، خداوند براى آنكميمردان و زنانى كه خدا را بسيار ياد (

).بزرگى فراهم ساخته است

� ä. øŒ$#uρš�−/ §‘’Îûš�Å¡ø#tΡ%Yæ • |Øn@Zπ x#‹ Åz uρtβρßŠuρÌ� ôγyfø9$#zÏΒÉΑöθ s)ø9$#Íiρß‰äó ø9$$Î/ÉΑ$ |¹Fψ$#uρŸωuρ

ä3s?zÏiΒt,Î#Ï#≈ tó ø9$#〈�.���'��
آرام، صبحگاهان و پروردگارت را در دل خود، با فروتنى، هراس، آهسته و

). غافالن مباشىهشامگاهان ياد كن و از زمر

152: آيهسوره البقره) 1(

41: سوره األحزاب آيه) 2(

35: سوره األحزاب آيه) 3(

35: سوره األحزاب آيه) 4(

.205: سورة األعراف آيه) 5(
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II@@@@@@@@@ŽŠ�×ž̂: رمايدفمي�رسول اهللا    Bflí@%ü@ðˆBKÛaflë@ŽéBŞifl‰@ŽŠ�×ž̂ Bflí@ðˆBKÛa@ŽÝflrflß@@@@ğïB%§a@ŽÝBflrflß@ŽéBŞifl‰@
čoğîà%ÛaflëHHIQHN
ند، كميند و كسى كه پروردگارش را ياد نكميمثال كسى كه پروردگارش را ياد (

).مانند زنده و مرده است

II@@@@@@@@@@@@@Lžá�ØčØîBčÜflß@fl†BžäčÇ@bBflçb%×ž‹%cflë@Lžá�ØčÛbBflàžÇ%c@�ŠBžîfl‚či@žá�ØŽ÷Bğjflã�c@%ü%c: فرمودنـد  �و آنحضرت   
@@@ïčÏ@bflèčÈ%Ïž‰%cflë@@@@@ažìB%Ô�Üflm@žæ%c@žåBčß@žáB�Ø%Û@@ŠBžîflRflë@L�Ö�‰flì�Ûaflë@čkflçŞ̂ Ûa@�Öb%Ðžã�g@žåčß@žá�Ø%Û@@ŠžîflRflë@Lžá�Øčmbflufl‰fl…

ó%Üfli@aì�Ûb%Ó@_žá�Ø%ÓbfläžÇ%c@aìŽi�Šžšflíflë@žáŽè%ÓbfläžÇ%c@aìŽi�Šžšfln%Ï@žá�×ŞëŽ†flÇ@NflÞb%Ó@Zó%ÛbflÈflm@čAa@ŽŠ�×č‡HHIRHN
 است و تره نگردانم كه نزد پروردگارتان پاكيزآيا شما را از بهترين اعمال با خبر(

بيش از هر چيز باعث باال رفتن درجات شماست و براى شما از بخشش طال و 

جواهرات نيز بهتر است، حتى از اين هم بهتر است كه با دشمنان روبرو شويد و گردن 

ياد اهللا : مود، فر�بلى پيامبر : اصحاب گفتند) آنها را بزنيد و آنها گردن شما را بزنند؟

).تعالى

II@@ó%ÛbflÈflm@�Aa@ŽÞì�Ôflí@Z@@@@@@@@@@@@afl‡�g@ŽéBflÈflß@bBflã%cflë@LïBči@ðč†BžjflÇ@ğå%Ã@fl†žäčÇ@bflã%c: فرمودند �و آنحضرت   
@@@@@@@@@@@@@@ŠBžîflR@đÿBflß@ïBčÏ@ŽéBŽmžŠ%×fl‡@đÿflß@ïčÏ@ïčãflŠ%×fl‡@žæ�gflë@Lïč0�Ðflã@ïčÏ@ŽéŽmžŠ%×fl‡@čéč0�Ðflã@ïčÏ@ïčãflŠ%×fl‡@žæ�h%Ï@LïčãflŠ%×fl‡

@žæ�gflë@LžáŽèžäčß@@@@@@@@@@@@@L>bBflÇbfli@čéBžî%Û�g@ŽoBžiŞŠ%Ôflm@>bBflÇafl‰č‡@Şï%Û�g@fllŞŠ%Ôflm@žæ�gflë@L>bflÇafl‰č‡@čéžî%Û�g@ŽožiŞŠ%Ôflm@>aflŠžjč‘@Şó%Û�g@fllŞŠ%Ôflm@
>ò%ÛflëžŠflç@ŽéŽnžîflm%c@ïč’žàflí@ïčãbflm%c@žæ�gflëHHISHN

@DflßflrŽÝ@čoîjÛa@KÛa@Ží@ðˆž̂%×ŽŠ�Aa@čÏ@čéîflë@KÛa@oîjÛaðˆ%ü@@BŽí@ž̂%×ŽŠ�Aa@@čéBîÏ: ومسلم به اين لفظ    11/208البخاري مع الفتح    ) 1(
flßflrŽÝ%§a@ğïflë@%½ağîoCQOUSYN
.3/139 وصحيح الترمذي 2/316صحيح ابن ماجه :  ونگا2/1245، وابن ماجه 5/459الترمذي ) 2(

. و لفظ از امام بخارى است4/2061، ومسلم 8/171البخاري ) 3(
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ياده او مرا    كميم هستم و هنگا   اهمن نزد گمان بند   : رمايدفمي]در حديث قدسى  [خداوند  (

نم، و  كـ مـي نمايد من همراه او هستم، اگر مرا در خلت ياد كند من او را در خلوت يـاد                   

نم، و اگر بـه سـوى   كمياگر مرا در مجلسى ياد كند، من او را در مجلسى بهتر از آن ياد              

تقرّب مى ] بازويى[ى ذراعى هى وجبى تقرّب جويد، من به سوى او به اندازهمن به انداز

دو [ى بـاعى  هى ذراعى به سوى من تقرّب جويد من به او به انداز   هه انداز جويم، و اگر ب   

و اگر پياده به سوى من بيايد، من با شـتابان بـه سـوى او       . ومشمينزديك  ] بازوى انسان 

).آيممى

ور اسـالم زيـاد     امـ يـا رسـول اهللا    : روايت شده كه مردى گفت      �از عبداهللا بن بسرٍ   

II@@ŽÞaflŒBflí@%ü: فرمودنـد �يد كه به آن تمسك جويـد، پيـامبر   هستند، به من چيزى ياد ده  
čAa@�Š�×č‡@žåčß@>bj��fl‰@%ÙŽãbfl0čÛHHIQHN)پيوسته زبانت با ياد خدا تَر باشد.(

II@@@@@@@@@@@@�òfläBfl0flz�Ûaflë@L�òfläBfl0fly@čéči@Žé%Ü%Ï@čAa@člbflnč×@žåčß@>b%ÏžŠfly@%cflŠ%Ó@žåflß: فرمودند �و نيز آنحضرت    
bBBflèčÛbflržß%c@�ŠBBž’flÈčiŽÞìBB�Ó%c@%ü@L@Z$Ο !9#〈žåBBčØ%Ûflë@[@ćÒžŠBBfly@Z@@ćáîBBčßflë@LćÒžŠBBfly@ćâ%üflë@LćÒžŠBBfly@ćÑBBčÛ%c

ćÒžŠflyHHIRHN
ود، و هر نيكى، ده شميهركس يك حرف از قرآن بخواند، يك نيكى برايش نوشته (

$Ο: ويمگميود، من نشميبرابر  ألف يك حرف، الم يك : يك حرف است، بلكه〉9#!

).رف استحرف، و ميم يك ح

II@žá�Øşí%c: بيرون آمد و فرمود�در صفَّه بوديم كه رسول اهللا : ويدگمي� بن عامرهعقب

.2/317، وصحيح ابن ماجه 3/139صحيح الترمذي :  ونگا2/1246، وابن ماجه 5/458الترمذي ) 1(

.5/340 وصحيح الجامع الصغير 3/9صحيح الترمذي :  ونگا5/175الترمذي ) 2(
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@%üflë@@ážq�g@�Šžî%Ë@ïčÏ@�åžíflëbflßžì%×@�åžîfln%Óbfläči@Žéžäčß@flïčm�dflî%Ï@�ÕžîčÔflÈÛa@ó%Û�g@žë%c@flæbflz�İŽi@ó%Û�g@@âžìflí@ŞÝ�×@flëŽ†žÌflí@žæ%c@ŽkčzŽí
_@áčyfl‰@čòflÈžîčİ%ÓHHN

كدام يك از شما دوست دارد كه هر روز صبح، به بطْحان يا عقيق برود و با دو شتر 

) رحمى انجام داده باشد؟ىهبار برگردد بدون اين كه گناهى يا قطع صل

II@@@@@@@Lflá%ÜžÈflîB%Ï@č†čvž0%½a@ó%Û�g@žá�×Ž†fly%c@ëŽ†žÌflí@%ý%Ï%c: يا رسول اهللا ما دوست داريم، فرمود      : گفتيم
@flŠ�Ôflí@žë%c@@@@@@@@@@@ćÉfliž‰%cflë@Lđt%ýflq@žåčß@Žé%Û@ćŠžîflR@ćt%ýflqflë@L�åžîfln%Óbflã@žåčß@Žé%Û@ćŠžîflR@ŞÝfluflë@ŞŒflÇ@čAa@člbflnč×@žåčß@�åžîflnflíe@%c

�Ýči�⁄a@flåčß@Şåčçč…afl†žÇ%c@žåčßflë@L@Éfliž‰%c@žåčß@Žé%Û@ćŠžîflRHHIQHN
ا بخواند، هركس به مسجد برود و دو آيه از كتاب خداوند عز وجل را ياد بگيرد ي(

براى از از دو شتر بهتر است، وسه آيه از سه شتر، و چهار آيه از چهار شتر، و به تعداد 

).آيات از همان تعداد شتر، برايش بهتر و سودمندتر است

II@@@L�ñflŠBčm@čAa@flåBčß@čéžî%ÜflÇ@žoflãb%×@čéîčÏ@%Aa@�Š�×ž̂:فرمودند�و رسول اهللا   flí@žá%Û@>a†flÈ�Ôflß@fl†flÈ%Ó@žåflß
flßflë�ñflŠčm@čAa@flåčß@čéžî%ÜflÇ@žoflãb%×@LčéîčÏ@%Aa@�Š�×ž̂ flí@žá%Û@>bflÈflvžšflß@flÉflv%İž™a@žåHHIRHN

هركس در جايى بنشيند و آنجا، خدا را ياد نكند، از طرف خدا، بر او زيان وارد خواهد (

شد، و هركس به پهلو بخوابد و خدا را ياد نكند، براى اين غفلت هم از جانب خدا زيان 

).د ديدخواه

II@@@@@@@@@@@@@@aìnÜBfl–Ží@žáB%Ûflë@LčéBîčÏ@%Aa@aëŽŠ�×ž̂: فرمودند �و آنحضرت    Bflí@žá%Û@>bfl0čÜžvflß@ćâžì%Ó@flD%Üflu@bflß
žáŽè%Û@flŠ%Ð%Ë@flõbfl‘@žæ�gflë@žáŽèfliŞ̂ flÇ@flõbfl‘@žæ�h%Ï@L�ñflŠčm@žá�èžî%ÜflÇ@flæb%×@Kü�g@žá�èğîčjflã@ó%ÜflÇHHISHN

.1/553مسلم ) 1(

.5/342صحيح الجامع :  وغيره، و نگا4/264أبو داود ) 2(

.3/140صحيح الترمذي : الترمذي، و نگا) 3(
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 را نكننـد و بـر پيامبرشـان درود          هر گروهى در مجلسى بنشـينند و در آن ذكـر اهللا           (

ود، و بـر خداسـت كـه آنهـا را     شمينفرستند، مگر اينكه بر آنها حسرت و افسوس وارد  

).ببخشد يا عذاب دهد

II@@@@@@@@@@@@@@Kü�g@čéBîčÏ@%Aa@flæŽëŠ�×ž̂:  فرمودند �وآنحضرت   Bflí@%ü@@DBčÜžvflß@žåčß@flæìŽßì�Ôflí@@âžì%Ó@žåčß@bflß
bflàčy@čò%Ðžîču@�Ýžrčß@žåflÇ@aìŽßb%Ó>ñflŠž0fly@žáŽè%Û@flæb%×flë@@‰HHIQHN

يزند، مگر مثل اينكه خمياند بر نههيـچ گروهى از مجلسى كه در آن خدا را ياد نكرد

).ند، و حسرت آنها را فراگرفته استاتهى االغى برخاسشهال] نزد[از 

»#«%&'( )& ��* +&� , -�	�
 +���. 
���IIflß@fl†žÈfli@bãbflîžy%c@ðč̂ KÛa@čA@Ž†žà%§aŽ‰ìŽ’şäÛa@čéžî%Ûgë@bfläflmbflßc@bHHIRHN
 از آنِ خدايى است كه پس از ميراندن ما را زنده كرده است، و اهشتمام ستاي(

).بازگشت به سوى اوست

���II@@@@@@@@@@@LćŠží†B%Ó@đõïBfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@Ž†žà%§a@Žé%Ûë@�Ù�Ü�½a@Žé%Û@LŽé%Û@%Ùí�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü
zžjBBŽ]@ğïBBčÜflÈÛa@čAbBBči@Kü�g@%ñŞìBB�Ó@%üflë@flÞžìBBfly@%üflë@LŽŠBBflj�×%c@�Aaflë@LčAa@Kü�g@fléBB%Û�g@%üflë@LčA@Ž†BBžà%§aflë@LčAa@flæb

ïÛ@žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛa@L�áîčÄflÈÛaHHISHN
 وجود ندارد، يكتاست و شريك ندارد، و پادشاهى و »بحق«هيچ معبودى به جز اهللا (

اهللا پاك و منزّه است، و حمد از آنِ .  و او بر هر چيز تواناستستايش از آنِ اوست،

.5/176صحيح الجامع :  و نگا2/389، وأحمد 4/264أبو داود ) 1(

.2083/ 4، ومسلم 113/ 11البخاري مع الفتح ) 2(

هر كس اين دعا را بخواند آمرزيده مى شود، و اگر دعا بكند براى او مستجاب مى شود، و اگر از خواب برخيزد و                         ) 3(

 وغيرها و لفظ از ابـن ماجـه اسـت،        39/ 3البخاري مع الفتح    . وضو بگيرد و سپس نماز بخواند نمازش مقبول مى گردد         

.2/335صحيح ابن ماجه : نگا
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 وجود ندارد، و خدا بزرگترين است، و هيچ »بحق«اوست، و هيچ معبودى به جز اهللا 

).مرا بيامرز! خدايا. حول و قدرتى بجز از طرف خداى بلندمرتبه و بزرگ نيست

���IIflë@ðč†fl0flu@ïčÏ@ïčãb%ÏbflÇ@ðč̂ KÛa@čA@Ž†žà%§ačê�Š�×č̂ či@ïčÛ@flæč‡%cë@LïčyëŽ‰@Şï%ÜflÇ@Ş…fl‰HHIQHN
 مر خدايى راست كه به جسمم سالمت بخشيد، و روحم را به من هاشتمام ستاي(

).ند، و به من اجازه ذكرش را دادبازگردا

���3χ Î)’ ÎûÈ,ù= yzÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$# uρÉ#≈ n=ÏF÷z$# uρÈ≅ øŠ©9 $#Í‘$pκ ¨]9$# uρ;M≈tƒUψ’ Í< 'ρT[{
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“ÏŠ$oΨ ãƒÇ≈ yϑƒM∼ Ï9÷βr&(#θãΨ ÏΒ#uöΝä3În/ t�Î/$̈Ψ tΒ$t↔sù4$oΨ −/ u‘ö� Ï# øî$$sù$uΖ s9$oΨ t/θçΡ èŒö� Ïe# Ÿ2uρ$̈Ψ tã$oΨ Ï?$ t↔Íh‹ y™$oΨ ©ùuθs? uρ

yìtΒÍ‘# t� ö/F{$#∩⊇⊂∪ $oΨ −/ u‘$oΨ Ï?# u uρ$tΒ$oΨ ¨?‰ tãuρ4’ n?tãy7 Î= ß™â‘Ÿωuρ$tΡ Ì“ øƒéBtΠöθtƒÏπyϑ≈ uŠÉ) ø9$#3y7 ¨Ρ Î)Ÿωß# Î= øƒéB
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.ÏiΒ<Ù÷èt/(tÏ% ©!$$sù(#ρã� y_$yδ(#θã_Ì� ÷zé&uρÏΒöΝ Ïδ Ì�≈tƒÏŠ(#ρèŒρé&uρ’ Îû’ Í?‹ Î6y™(#θè= tG≈ s% uρ(#θè=ÏFè% uρ¨βt� Ïe# x. _{

öΝ åκ÷] tãöΝ ÍκÌE$t↔Íh‹ y™öΝ ßγ̈Ψ n= Ï{÷Š_{uρ;M≈ ¨Ζ y_“Ì�øgrBÏΒ$pκ ÉJøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#$\/# uθrOôÏiΒÏ‰ΨÏã«! $#3ª! $# uρ…çνy‰ΨÏã

ßó¡ãmÉ>#uθ̈W9 $#∩⊇∈∪ Ÿωy7̄Ρ §� äótƒÜ=@= s) s?tÏ% ©!$#(#ρã� x#x.’ ÎûÏ‰≈n= Î6ø9 $#∩⊇∉∪ Óì≈ tFtΒ×≅ŠÎ= s%¢Ο èOöΝ ßγ1uρù' tΒ

.3/144صحيح الترمذي: ، و نگا473/ 5الترمذي ) 1(
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ãΜ̈Ζ yγy_4}§ø♥ Î/ uρßŠ$yγÎRùQ $#∩⊇∠∪ ÇÅ3≈ s9tÏ% ©!$#(#öθs) ¨? $#öΝ ßγ−/ u‘öΝ çλm;×M≈ ¨Ψy_“Ì�øgrBÏΒ$uη ÏFøtrBã�≈ yγ÷Ρ F{$#

šÏ$ Î#≈ yz$pκW ÏùZωâ“ çΡôÏiΒÏ‰Ψ Ïã«! $#3$tΒ uρy‰ΨÏã«!$#× ö/yzÍ‘# t� ö/F|Ïj9∩⊇∇∪ ¨βÎ) uρôÏΒÈ≅ ÷δ r&É=≈tG Å6ø9$#

yϑ s9ßÏΒ ÷σãƒ«!$$Î/!$tΒ uρtΑ Ì“Ρ é&öΝä3ö‹ s9Î)!$tΒ uρtΑ Ì“Ρé&öΝ ÍκöW s9 Î)tÏèÏ±≈ yz¬!Ÿωtβρç tIô±o„ÏM≈ tƒ$t↔Î/«! $#$YΨ yϑ rO

¸ξŠÎ= s%3š�Í× ¯≈ s9 'ρé&öΝ ßγs9öΝ èδã� ô_r&y‰ΨÏãóΟ ÎγÎn/ u‘33χ Î)©! $#ßìƒÎ | É>$|¡Åsø9 $#∩⊇∪ $yγ•ƒr' ¯≈ tƒšÏ% ©!$#

(#θãΨ tΒ#u(#ρçÉ9 ô¹$#(#ρã� Î/$|¹uρ(#θäÜ Î/# u‘ uρ(#θà) ¨?$# uρ©! $#öΝä3ª= yès9šχθßsÎ= ø# è?〈����
ها و همسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و پشت سر هم آمدن شب و روز، نشان(

شان افتاده، خدا لى براى خردمندان است، كسانى كه ايستاده و نشسته و بر پهلوهاىدالئ

و به زبان حال و قال «نند و درباره آفرينش آسمانها و زمين مى انديشند كميرا ياد 

تو منزّه و پاكى، پس ما را از . ىاهاين را بيهوده و عبث نيافريد!  پروردگارا»:ويندگمي

بى گمان تـو هر كه را به آتش در آرى، براستى ! پروردگارا. عذاب آتش محفوظ دار

ما از منادى ـ پيامبر ! پروردگارا. ، و ستمكاران را ياورى نيستىاهخـوار و زبـونش كرد

. واند، وما ايمان آورديمخمي ـ شنيديم كه ـ مردم را ـ به ايمان بـه پروردگارشان �

. مان را بپوشان، و ما را با نيكان بميرانىگناهان ما را بيامرز، و بديها! پروردگارا

آنچه را كه با پيغمبران خود به ما وعده داده اى، به ما عطا كن، و در روز ! پروردگارا

).رستاخيز ما را خوار و زبون مگردان، بىگمان تو خالف وعده نخواهى كرد

پس پروردگارشان دعاى ايشان را پذيرفت، و پاسخشان داد كه من عمل هيچ 

. احب عملى از شما را كه انجام گرفته باشد، خواه زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كردص

.1/530، ومسلم 8/237البخارى مع الفتح . 200 ـ 190ى هاهسوره آل عمران آي) 1(
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 آنان »و همگى هم نوع و هم جنس مىباشيد«. يداهبعضى از شما از بعض ديگر تولد شد

هاى خود رانده شدند و در راه من اذيت و آزار كشيدند و هكه هجرت كردند، و از خان

هم كه از دميقين گناهانشان را مىبخشم، و در بهشتى جاى جنگيدند و كشته شدند، به ي

 آن نهرها در جريان است، اين پاداش از سوى خداست، و پاداش نيكو »درختان«زير 

 متاع ناچيزى است، »اين«. رفت و آمد كافران در شهرها، تو را نفريبد. داستـتنها نزد خ

آنهايى كه از سپس جايگاهشان دوزخ است، و چه بد جايگاهى است، ولى 

 آن نهرها جارى »درختان«پروردگارشان مىترسند، بهشت از آنِ ايشان است كه در زير 

و آنچه در نزد . است، و جاودانه در آن مىمانند، اين پاداشى از جانب خدا است

برخى از اهل كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما . خداست براى نيكان بهتر است

ر خود آنان نازل گرديده ايمان دارند، در برابر خدا فروتن بوده، آنها نازل شده و بدانچه ب

روشند، پاداش ايشان در نزد پروردگارشان فمي ن»دنيا«هرگز آيات خدا را به بهاى ناچيز 

شكيبائى ! ند، اى مؤمنانكمياست، خداوند به سرعت حساب بندگان را رسيدگى 

ت به عمل آوريد، و از خدا بترسيد تا اينكه ورزيد، و استقامت و پايدارى كنيد، و مراقب

).رستگار شويد

»/ «0�1� �� *'� ��23
�II@afl̂ flç@ïčãbfl0%×@ðč̂ KÛa@čA@Ž†žà%§aIfllžìŞrÛaH@đñì�Ó@üë@ïČäčß@@Þžìfly@�Šžî%Ë@žåčß@éîčä%Ófl‹fl‰flë@…HHIQHN
 و حمد از آنِ خدايى است كه اين لباس را به من پوشانيد و بدون اينكه من قدرت(

).…توانايى داشته باشم آنرا به من عنايت كرد 

.7/47إرواء الغليل : أهل السنن بجز النسائي، نگا) 1(
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»4 «'5 0�1� �� *'� ��23
�II@%Ùči@ Ž‡ìŽÇcë@LŽé%Û@ÉäŽ•@bß@ �ŠžîflRë@ čê�kflR@žåčß@ÙÛdž]c@Lčéîčäflmìfl0%×@ fložã%c@ Ž†žà%§a@ %Ù%Û@ ŞáŽèKÜÛa

Žé%Û@flÉčäŽ•@bß@ğŠfl‘ë@êğŠ‘@žåčßHHIQHN
اس را به من پوشاندى، از تو خير آنرا ستايش براى تو است، تويى كه اين لب! الهى(

و به تو از بدى آن و بدى آنچه . واهم، و خير آنچه را كه براى آن ساخته شده استخمي

).كه براى آن ساخته شده است پناه مىبرم

»6 «��& �� *'� '5 0�1� �� 7�� �&�, �23
���IIó%ÛbflÈflm@�Aa@ŽÑčÜž‚Žíë@ïÜžjŽmHHIRHN
 تا مدتى بپوشيد، و كهنه نمائيد، و خداوند تعالى به جاى آن، خدا كند اين لباس را(

]).يعنى خداوند شما را از عمر طوالنى برخوردار نمايد. [لباس ديگرى به شما بدهد

 ��II>a†îèfl‘@žoŽßë@>a†îčàfly@ž“čÇë@>a†íč†flu@žDčjÛgHHISHN
 دنيا لباس جديدى را بپوشى، و زندگى نيكويى داشته باشى، و با شهادت از اين

).بروى

»8 «0�1� �3+9: +3 ��	�
 ��23
!IIčAa@�áž0čiHHITHN)به نام خدا.(

»; «��&'< �, ��* =(&3 -�	�
 ��23
�"II}čAa@�áž0či{čsčöbj¨aë@čsŽj�̈ a@flåčß@%Ùči@Ž‡ìŽÇc@ïČã�g@ŞáŽèÜÛa@LHHIQHN

.47ر ألباني صمختصر شمائل الترمذي أث: أبو داود والترمذي والبغوي ونگا) 1(

�� � ���� � �.!.��S?� , :���� T� UAI:�!"���
.2/275صحيح ابن ماجه : ، ونگا12/41، والبغوي 2/1178ابن ماجه ) 3(

.3/203، وصحيح الجامع49اإلرواء شماره :  وغيره، نگا2/505الترمذي ) 4(
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). پناه مىبرمعم از زن و مرد، به توأى خبيث و پليد، هااز جن! الهى] به نام خدا([

»> «��&'< )& ��* ?+�( -�	�
 ��23
��II%ÙflãaŠ�Ð�ËHHIRHN
).طلبماز تو آمرزش مى! الهى(

»@ «'A9 )& =1B ���
��IIčAa@�áž0čiHHISHN)به نام خدا.(

»C «'A9 -��<& )& �D, ���
����II%cflë@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@žæ%c@Ž†flèž‘%c@Žé�ÛìŽ]fl‰flë@ŽêŽ†žjflÇ@>afl†ŞàflzŽß@Şæ%c@Ž†flèž‘

NNHHITHN
 وجود ندارد، يكتاست و شريكى براى »بحق«هم كه بجز اهللا، معبودى دميشهادت (

).ى اوستههم كه محمد، بنده و فرستاددمياو نيست، و شهادت 

����IIfln�½a@flåčß@ïčä�ÜflÈžuaflë@fĺ čiaŞìflnÛa@flåčß@ïčä�ÜflÈžua@ŞáŽèKÜÛaflåí�Šğè%İHHIUHN
مرا از توبه كنندگان بگردان و جزو كسانى قرار ده كه كامالً طهارت ! پروردگارا(

).دانهنند و پاكيزكمي

����II%Ùžî%Û�g@ŽlìŽm%cflë@%ÚŽŠčÐžÌflnž]%c@fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@žæ%c@Ž†flèž‘%c@%Úč†žàflzčiflë@fláŽèKÜÛa@%Ùã%bflzžjŽ]HHIVHN

فتح : صور آنرا روايت كرده است، نگادر اولش سعيد بن من) بسم اهللا(، به اضافه 1/283، ومسلم1/45البخاري )1(

.1/244الباري 

.2/387تخريج زاد المعاد : ، نگانداهكردروايت ) هعمل اليوم والليل: (آنرا در كتابأهل السنن بجز النسائي ) 2(

.1/122إرواء الغليل : أبو داود وابن ماجه وأحمد ونگا) 3(

.209/ 1مسلم) 4(

.1/18مذيصحيح التر:  ونگا1/78الترمذي ) 5(

.2/94 و1/135إرواء الغليل : ، ونگا173ص) هعمل اليوم والليل: ( النسائي در كتاب) 6(
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هم كه بجز دمينم، و تو را ستايش مىنمايم، و گواهى كمي بيان پاكى تو را! خداوندا(

).مايمنمينم، و در حضورت توبه كمي نيست، از تو طلب مغفرت »بحق«تو، ديگر معبودى 

»#E «FG�� )& ��* ?+�( -�	�
 ���
����IIčAbči@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%üflë@LčAa@ó%ÜflÇ@Žo�ÜK×Şìflm@LčAa@�áž0čiHHIQHN
).به نام خدا، بر خدا توكّل كردم، و هيچ قدرت و توانائى جز از طرف خدا نيست(

����II@žë%c@Lflá%Ü�Ã�c@žë%c@fláčÜ�Ã%c@žë%c@LŞÞfl‹�c@žë%c@LŞÞ�‹%c@žë%c@ŞÝfl™�c@žë%c@ŞÝč™%c@žæ%c@%Ùči@Ž‡ìŽÇ%c@ïğã�g@fláŽèKÜÛa
Şï%ÜflÇ@flÝflèžvŽí@žë%c@flÝflèžu%cHHIRHN

 ديگرى ىه من به تو پناه مىبرم از اينكه خودم گمراه شوم، يا بوسيل!پروردگارا(

گمراه شوم، و يا اينكه بلغزم، يا لغزيده شوم، يا ستم كنم، يا مورد ستم قرار گيرم، يا 

).دچار جهالت شوم، يا با من به جهالت رفتار شود

»## «FG�� �, ��* =(&3 -�	�
 ���
QXIIčiflë@Lbfläžv%Ûflë@čAa@�áž0čibflä�ÜK×flìflm@bfläğifl‰@ó%ÜflÇflë@LbfläžuflŠflR@čAa@�áž0HHISHN
و ). به نام اهللا داخل شديم، و بنام اهللا خارج گشتيم، و بر پروردگارمان توكّل نموديم(

.ش سالم بگويداهبعد از خواندن دعاى فوق، به خانواد

»#/ «�H�� �, I��+ ��23
�!IIžìŽã@ žïčj�Ü%Ó@ žïčÏ@ žÝflÈžua@ ŞáŽèKÜÛa@žð�Šfl–fli@ žïčÏflë@ L>a‰žìŽã@ žïčÈžàfl]@ žïčÏflë@ L>a‰žìŽã@ žïčãbfl0čÛ@ žïčÏflë@ L‰

.3/151صحيح الترمذي: ، و نگا5/490 والترمذي 325/ 4أبو داود ) 1(

 .2/336 وصحيح ابن ماجه 3/152صحيح الترمذي : أهل السنن ونگا) 2(

آنـرا حسـن دانسـته، و در صـحيح چنـين      ) 28 األخيار صهتحف( ، و عالمه ابن باز در كتاب      4/325أبو داود   ) 3(

D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%üflë@žáB�Ø%Û@floBžîčjflß@%ü@Žæb%İžîBŞ’Ûa@flÞbB%Ó@čéBčßbflÈ%�@fl†BžäčÇflë@čéBčÛìŽRŽ…@fl†žäčÇ@%Aa@flŠ%×fl̂:روايت شده است   %Ï@Žéflnžîči@ŽÝŽuŞŠÛa@flÝflRfl…@afl‡�g
flõbfl’flÇCN 2018: ىهشمارمسلم.
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@žïčßbflß%c@žåčßflë@L>a‰žìŽã@žïčÛbflàč‘@žåflÇflë@>a‰žìŽã@žïčäžîčàflí@žåflÇflë@L>a‰žìŽã@žïčnžzflm@žåčßflë@L>a‰žìŽã@žïčÓžì%Ï@žåčßflë@L>a‰žìŽã
@žïč0�Ðflã@žïčÏ@žÝflÈžuaflë@L>a‰žìŽã@žïčÐ�ÜflR@žåčßflë@L>a‰žìŽã@žÝflÈžuaë@L>a‰žìŽã@žïčÛ@žá�ÄflÇflë@L>a‰žìŽã@žïčÛ@žáčÄžÇ%cflë@L>a‰žìŽã

@L>a‰žìŽã@žïčàžz%Û@žïčÏflë@L>a‰žìŽã@žïčjfl–flÇ@žïčÏ@žÝflÈžuaflë@L>a‰žìŽã@žïčäčİžÇ%c@ŞáŽèKÜÛa@L>a‰žìŽã@žïčä�ÜflÈžuaflë@L>a‰ìŽã@ïčÛ
Žã@žð�Šfl’fli@žïčÏflë@>a‰žìŽã@žð�ŠžÈfl‘@žïčÏflë@L>a‰žìŽã@žïčßfl…@žïčÏflë>a‰žìHHIQHN

، و پايين، راست، چپ، در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده، و باال! الهى(

مقابل، پشت و درون مرا منور گردان، و نور را براى من بيفزاى، و بزرگ گردان، و مرا 

).نورى عطا فرما، و در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نورى قرار ده

II@žïčÛ@žÝflÈžua@ŞáŽèKÜÛažð�Šžj%Ó@žïčÏ@>a‰žìŽã@NNžïčßb%ÄčÇ@žïčÏ@>a‰žìŽãflëHHIRHN
).قرار بدههايم نوراستخوانقبرم را منور گردان، و در! الهى(

II>a‰žìŽã@žïčãž…�‹flë@L>a‰žìŽã@žïčãž…�‹flë@L>a‰žìŽã@žïčãž…�‹flëHHISHN
).و براى من نور را افزون فرما، افرون فرما، افزون فرما(

IIžìŽã@žïčÛ@žkflçflë@‰žìŽã@ó%ÜflÇ@>a‰HHITHN)و نور بر روى نور به من عطا كن.(

»#4 «�H�� �, ��* =(&3 ��23
�"II�ážîčuflŠKÛa@�æb%İžîŞ’Ûa@flåčß@�ážíč†%Ô�Ûa@čéčãb%İ�ÜŽ]flë@L�áží�Š%Ø�Ûa@čé�èžuflìčiflë@L�ážîčÄflÈ�Ûa@čAbči@Ž‡žìŽÇ%cHHIUHN

خارى همه) 1( ن موارد در ـب .763: ، شماره530، 529، 1/526، و مسلم 6316 روايت شده شماره 11/116اـي

.3419، شماره ى 5/483الترمذي ) 2(

شـماره  ) صحيح األدب المفـرد : (، و ألباني كتاب  258، ص   695ىهشمار) األدب المفرد (البخاري در كتاب    ) 3(

. سندش را صحيح دانسته است536

آورده اسـت،  ) الـدعاء : (آنرا ذكر كرده، وگفته ابن أبي عاصـم در كتـاب   ) تح الباري ف(ابن حجر العسقالني در كتاب      ) 4(

.از اجتماع اختالف روايت بيست و پنج ويژگى و خصلت بيان شده است: ، و گفته11/118الفتح : نگا

.4591ى هالجامع شمارصحيح : أبو داود، ونگاه) 5(



<@  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

زلى او أ قدرت قديم و و] كه اليق جاللش است[به خداوند بزرگ و روى گرامى 

).پناه مىبرم از بدى شيطان رانده شده

II�ñ%ýŞ–Ûaflë@čAa@�áž0či{IQH}@čAa@�ÞžìŽ]fl‰@ó%ÜflÇ@Žâ%ýŞ0Ûaflë{IRHN
).�به نام اهللا، و درود و سالم بر رسول اهللا (

II%Ùčnflàžyfl‰@fllaflìži%c@žïčÛ@ž|fln�Ïa@ŞáŽèKÜÛaHHISHN
).ن بگشادرهاى رحمت خود را بر م! الهى(

»#6 «�H�� )& ��* ?+�( ��23
��II@ŞáŽèKÜÛa@L%ÙčÜžš%Ï@žåčß@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@čAa@�ÞžìŽ]fl‰@ó%ÜflÇ@Žâ%ýŞ0Ûaflë@�ñ%ýŞ–Ûaflë@čAa@�áž0či

�ážîčuŞŠÛa@�æb%İžîŞ’Ûa@flåčß@žïčäžàč–žÇaHHITHN
و فضل را مسألت مىنمايم، از ت!  الهى�به نام خدا و درود و سالم بر رسول اهللا (

).مرا از شيطان مردود، حفاظت فرما! الهى

»#8 «�&�. +���.

II@LčñýŞ–Ûa@ó%ÜflÇ@Şïfly:ويد، شنونده تكرار كند مگر درگميه را كه مؤذن ـهر چ����
��%ý%ÐÛa@ó%ÜflÇ@ŞïflyflëHHL ويدگميكـه در جـواب:IIčAbči@Küg@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%üHHIUHN

.ن دانسته است، وألباني حديث را حس88ى هشمارابن السني ) 1(

.1/528صحيح الجامع : ، ونگا1/126أبو داود ) 2(

D@@@@ž|flnB�Ïaflë@ïčiìBŽãŽ‡@ïBčÛ@žŠčÐ�Ëa@fláŽèKÜÛa:و در سنن ابن ماجه از حديث فاطمه لچنين روايت شده است . 1/494مسلم) 3(
%Ùčnflàžyfl‰@fllaflìži%c@ïčÛCN129 ـ 1/128ه صحيح ابن ماج:  وألباني بخاطر شواهدش آنرا صحيح دانسته است، نگا.

از روايت D�ážîčuŞŠÛa@�æb%İîŞ’Ûa@flåčß@ïčäžàč–žÇa@fláŽèKÜÛaCNىه، و زياد20ىههاى حديث قبل شمارتخريج روايت: نگا) 4(

.1/129صحيح ابن ماجه : نگا. ابن ماجه

.1/288 ومسلم 1/152البخاري ) 5(



<E  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

@II@Şæ%cflë:نيز شخص گويد���� LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ žæ%c@ Ž†flèž‘%c@ bflã%cflë
>bäžíč…@�â%ýž]�⁄bčiflë@L>üžìŽ]fl‰@đ†ŞàflzŽàčiflë@L�bifl‰@čAbči@Žožîč™fl‰@LŽé�ÛžìŽ]fl‰flë@ŽêŽ†žjflÇ@>a†ŞàflzŽßHHIQHN

 وجود ندارد، يكتاست و »بحق« اهللا هم كه هيچ معبودى، بجزدميو من گواهى (

 اوست، من از اينكه اهللا، پروردگار و ىه بنده و فرستاد�شريكى ندارد، و محمد 

).محمد، پيامبر و اسالم، دين من است، راضى و خشنودم

.)2()پس از اينكه مؤذن شهادتين را گفت، اين ذكر، خوانده شود(

��.)3( درود فرستاده شود�بعد از پايان اجابت مؤذن، بر پيامبر ��

����@II@čpe@Lčòflàčöb%ÔÛa: گفته شود]بعد از درود[ čñ%ýŞ–Ûaflë@LčòŞßbŞnÛa@ čñflìžÇŞ†Ûa@ čêčč̂ flç@Şlfl‰@ŞáŽèKÜÛa
@ LŽéflmž†flÇflë@ žðč̂ KÛa@ >a…žìŽàžzflß@ >bßb%Ôflß@ ŽéžrflÈžiaflë@ L%ò%Üžîčš%Ð�Ûaflë@ %ò%Üžîč]flì�Ûa@ >a†ŞàflzŽß}@ŽÑčÜž‚Žm@ %ü@ %ÙŞã�g

čà�Ûafl…bflÈžî{HHITHN
 وسيله �اى پروردگارِ اين نداى كامل و نماز بر پا شونده، به محمد ! بار الها(

 كه وعده »ىاهمقام شايست« و فضيلت عنايت بفرما، و او را به »مقامى واال در بهشت«

).نىكميهمانا تو خُلف وعده ن[ نايل بگردان، ىاهفرمود

���� خودش دعا كند، چرا كه دعا در اين شخص در بين اذان و اقامه براى((

))ودشميهنگام رد ن
)5(.

.1/290مسلم ) 1(

.1/220ابن خزيمة ) 2(

.1/288مسلم ) 3(

بن باز در ا روايت شده، وعالمه عبدالعزيز 1/410 و آنچه در بين كروشه آمده از سنن بيهقي          1/152 البخاري   )4(

.سندش را حسن دانسته است) 38تحفة األخيار ص(كتاب 

.1/262إرواء الغليل : الترمذي وأبو داود وأحمد ونگا) 5(
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»#; «�J<�� )& =1B 9 ��K�J< � 1L< )& �D, ��
�23

)N��O��& ��
�23(
����II@ŞáŽèKÜÛa@ Lčl�ŠžÌflà�Ûaflë@ �Ö�Šž’flà�Ûa@ flåžîfli@ flpž†flÇbfli@ bflà%×@ flðbflíb%İflR@ flåžîfliflë@ žïčäžîfli@ ž†čÇbfli@ ŞáŽèKÜÛa

%İflR@ žåčß@ žïčä�Ôflã@flðbflíb%İflR@ žåčß@ žïčä�Üč0�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa@ L�DflãŞ†Ûa@ flåčß@ Žœflîži%þa@ ŽlžìŞrÛa@ óKÔfläŽí@ bflà%×@ flðbflíb
č…flŠflj�Ûaflë@õčbflà�Ûaflë@�w�ÜŞrÛbčiHHIQHN

، ىاه كه بين مشرق و مغرب انداختىاهبين من و خطاهاى من، همانند فاصل! بار الها(

، همانند لبـاس سـفيدى كـه از آلـودگى پـاك             فاصله بيانداز، و مرا از خطاهايم پاك ساز       

).خطاهاى مرا با برف و آب و تگرگ بشوى! بار الها. ودشمي

� ��II@flé%Û�g@ %üflë@ L%Úş†flu@ ó%ÛbflÈflmflë@ L%ÙŽàž]a@ %Úfl‰bfljflmflë@ L%Úč†žàflzčiflë@ ŞáŽèKÜÛa@ %ÙflãbflzžjŽ]
%ÚŽŠžî%ËHHIRHN
ا بركت است وقدرت و پاك و منزهى، و حمد از آنِ توست، و نامت ب! بار الها(

). وجود ندارد»بحق«شكوه تو بسيار باالست و هيچ معبودى بجز تو 

�!��II@Şæ�g@Lflåžîč×�Šž’Žà�Ûa@flåčß@bflã%c@bflßflë@>bÐžîčäfly@fl�ž‰%þaflë@čpaflìflàŞ0Ûa@flŠ%İ%Ï@žðč̂ KÜčÛ@flï�èžuflë@ŽožèŞuflë
ğlfl‰@čAč@Lžïčmbflàflßflë@Lflðbflîžzflßflë@LžïčØž0Žãflë@Lžïčm%ýfl•@flåčß@bflã%cflë@ŽpžŠčß�c@%ÙčÛfl̂ čiflë@Žé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Lflåžîčà%ÛbflÈ�Ûa@

flåžîčàčÜž0Žà�Ûa@N@Žo�ÏflŠflnžÇaflë@žïč0�Ðflã@Žožà%Ü%Ã@L%ÚŽ†žjflÇ@bflã%cflë@žïğifl‰@fložã%c@Lfložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@�ÙčÜflà�Ûa@fložã%c@ŞáŽèKÜÛa
Şã�g@ >bÈžîčàflu@ žïčižìŽãŽ‡@ žïčÛ@ žŠčÐ�Ëb%Ï@ žïčjžãfl̂ čifložã%c@ Kü�g@ fllžìŽãş̂ Ûa@ ŽŠčÐžÌflí@ %ü@ Žé@N@%ü@ �Ö%ýžR%þa@ �åfl0žy%þč@ žïčãč†žçaflë

@%ÙžîŞj%Û@ Lfložã%c@ Kü�g@ bflèfl÷ğîfl]@ žïğäflÇ@ ŽÒ�Šž–flí@ %ü@ Lbflèfl÷ğîfl]@ žïğäflÇ@ žÒ�Šž•aflë@ Lfložã%c@ Kü�g@ bflèčäfl0žy%þč@ žðč†žèflí
aflë@ L%Ùžífl†flîči@ ŽénÜ�×@ ŽŠžîfl‚�Ûaflë@ L%Ùžífl†žÈfl]flë@Lfložî%ÛbflÈflmflë@ flo�×fl‰bfljflm@ L%Ùžî%Û�gflë@ %Ùči@ bflã%c@ L%Ùžî%Û�g@ flDžî%Û@ şŠŞ’Û

.1/419، ومسلم 1/181البخاري ) 1(

.1/135، وصحيح ابن ماجه 1/77صحيح الترمذي :  ونگاأصحاب السنن األربعه،) 2(
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%Ùžî%Û�g@ŽlžìŽm%cflë@%ÚŽŠčÐžÌflnž]%cHHIQHN
و زمين را آفريد، در حالى ها آسمان كه امه را به سوى ذاتى متوجه كردامهمن چهر(

يستم، نماز، ، و از مشركان نامهكه من از باطل روى گردان شده و به سوى حق آمد

امهعبادت، زندگى و مرگم از آنِ پروردگار جهانيان است كه شريكى ندارد، دستور يافت

توئى پادشاه، بجز تو، معبودى ! پروردگارا. كه چنين كنم، و من از فرمانبرداران مىباشم

توأم، بر خود ظلم كردم، و به ىهتو پروردگار من هستى و من بند.  وجود ندارد»بحق«

گناهانم را ببخشاى، همانا بجز تو كسى گناهنم را ى همهاعتراف نمودم، گناهم 

.نمىآمرزد

ها، رهنمون فرما، همانا بجز تو كسى نيست مرا به نيكوترين اخالق و خصلت! الهى

هاى بد را از من دور بگردان، زيرا بجز تو خصلت! الهى. كه مرا بسوى آنها هدايت كند

من در بارگاهت حاضرم، و براى اطاعتت . دور بگرداندها را از من كسى نيست كه آن

! الهى. ، هرگونه خير و نيكى در اختيار توست، بدى را به سوى تو راهى نيستامهآماد

، تو بسيار بابركت و برتر هستى، از تو امهمن به لطف تو موجودم، و به سوى تو متوج

).نمكميواهم، و در بارگاهت توبه خميآمرزش 

�"��IIÛa@fláčÛbflÇ@ L��ž‰%þaflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ flŠč�b%Ï@ flÝžîčÏaflŠž]�gflë@ LflÝžîčöb%Øžîčßflë@ LflÝžîčöaflŠžjču@ Şlfl‰@ ŞáŽèKÜ
@čéžîčÏ@flÑčÜŽnžRa@bflàčÛ@žïčãč†žça@Lflæžì�ÐčÜflnž‚flí@čéžîčÏ@ažìŽãb%×@bflàžî%Ï@%Úfl…bfljčÇ@flåžîfli@Žá�Øžzflm@fložã%c@Lčñfl…bflèŞ’Ûaflë@čkžîflÌ�Ûa

ž‡�hči@ğÕflz�Ûa@flåčß@ážîčÔflnž0Žß@đÂaflŠč•@ó%Û�g@Žõbfl’flm@žåflß@žðč†žèflm@%ÙŞã�g@L%ÙčãHHIRHN
و زمين، و آگاه از ها آسمانپروردگار جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل، اى مبدع ! الهى(

.1/534مسلم) 1(

.1/534مسلم) 2(
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ت در آن چـه كه در آن دنياى پنهان از ديدگان، و مطلّع از جهان عيان، تـو در بين بندگان

ات ه مرا به آنچه كه از حقّ در آن اختالف شده است، با ارادورزند، حاكمى،اختـالف مي

).نىكميهدايت كن، چرا كه تو هركس را كه بخواهى به راه راست هدايت 

����II@čAč@Ž†žàflz�Ûaflë@L>aŠžîčr%×@čAč@Ž†žàflz�Ûaflë@L>aŠžîčj%×@ŽŠflj�×%c@�Aa@L>aŠžîčj%×@ŽŠflj�×%c@�Aa@L>aŠžîčj%×@ŽŠflj�×%c@�Aa
%×>ýžîč•%cflë@>ñflŠ�ØŽi@čAa@flæbflzžjŽ]flë@L>aŠžîčr%×@čAč@Ž†žàflz�Ûaflë@L>aŠžîčrHH�bqýqII�æb%İžîŞ’Ûa@flåčß@čAbči@Ž‡žìŽÇ%cflë@Z@žåčß

čê�Œžàflçflë@Lčéčr�Ðflãflë@Lčéč‚�ÐflãHHIQHN
ستايشها به كثرت مخصوص اوست، من صبح و ى همهاهللا، برترين و بزرگترين است، (

).شيطانى هبه اهللا پناه مىبرم از غرور، سحر و وسوس (]سه بار[) ويمگمييح شام او را تسب

����II@fložã%c@Ž†žàflz�Ûa@%Ù%Ûflë@LŞå�èžîčÏ@žåflßflë@��ž‰%þaflë@čpaflìflàŞ0Ûa@Ž‰žìŽã@fložã%c@Ž†žàflz�Ûa@%Ù%Û@ŞáŽèKÜÛa
@ LŞå�èžîčÏ@ žåflßflë@ ��ž‰%þaflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ Žáğî%Ó}žã%c@ Ž†žàflz�Ûa@ %Ù%Ûflë@žåflßflë@ ��ž‰%þaflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ şlfl‰@ flo

Şå�èžîčÏ}@{Şå�èžîčÏ@žåflßflë@��ž‰%þaflë@čpaflìflàŞ0Ûa@�Ù�ÜŽß@%Ù%Û@Ž†žàflz�Ûa@%Ù%Ûflë}@{@�ÙčÜŽß@fložã%c@Ž†žàflz�Ûa@%Ù%Ûflë
��ž‰%þaflë@ čpaflìflàŞ0Ûa}@ {@ şÕflz�Ûa@ %Ù�Ûžì%Óflë@ LşÕflz�Ûa@ %ÚŽ†žÇflëflë@ şÕflz�Ûa@ fložã%c@ Ž†žàflz�Ûa@ %Ù%Ûflë@%ÚŽúb%ÔčÛflë

@ ć†ŞàflzŽßflë@ LĞÕfly@ flæžìşîčjŞäÛaflë@ LĞÕfly@Ž‰bŞäÛaflë@ ĞÕfly@ �òŞäflv�Ûaflë@ LşÕflz�Ûa�ĞÕfly@ �òflÇbŞ0Ûaflë@ ĞÕfly@}@{@ŞáŽèKÜÛa
@%Ùžî%Û�gflë@ LŽožàfl•bflR@ %Ùčiflë@ LflŽožjflã%c@ %Ùžî%Û�gflë@ LŽožäflße@ %Ùčiflë@ Žo�ÜK×flìflm@ %Ùžî%ÜflÇflë@ LŽožà%Üž]%c@ %Ù%Û

b%Ï@ LŽožà%×bflyŽožä%ÜžÇ%c@ bflßflë@ LŽpž‰flŠž]%c@ bflßflë@ LŽpžŠŞR%c@ bflßflë@ LŽožßŞ†%Ó@ bflß@ žïčÛ@ žŠčÐ�Ë}@ {@LŽâğ†%ÔŽà�Ûa@ fložã%c
fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@ŽŠğRflûŽà�Ûa@fložã%cflë@}@{fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@žï�è%Û�g@fložã%c{HHIRHN

ىهبه اين صورت و در ضمن قص      �، و مسلم از ابن عمر     4/85، وأحمد   1/265، وابن ماجه    1/203أبو داود   ) 1(

.1/420روايت شده است 

مانند آن به صورت اختصار روايت نموده  ومسلم ه465، 423 ، 371/ 13 و 11/116 و3/3البخاري مع الفتح ) 2(

.1/532است 
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آنچه كه در ما بين و زمين، و ها آسمانحمد از آنِ تو است، تو نور ! بار الها(

و زمينى، و آنچه كه در بين ها آسمانحمد از آنِ تو است، تو سرپرست . آنهاست، هستى

و زمين و آنچه كه در بين ها آسمانو حمد از آنِ تو است، تو پروردگار . [آنهاست

و حمد ]. [ا و زمين هستىهنو حمد از آنِ تو است، تو پادشاه آسما]. [آنهاست، هستى

، و روز �تو حقّى، وعده، گفتار، لقاء، بهشت، آتش، پيامبران، محمد ] [وستاز آنِ ت

من تسليم توأم، و بر تو توكّل نمودم، و به تو ايمان آوردم، !پروردگارا[] قيامت حقّ هستند

و به سوى تو برگشتم، و بخاطر تو دشمنى ورزيدم، و حاكميت از آنِ تو است، و گناهانى را 

 و آنچه را كه بعد از مرگ، خواهند آمد، و آنچه را كه پنهان امهدكه پيش از مرگ فرستا

، ببخشاى، تقديم و تأخير بدست تو است، و هيچ امه، و آنچه را كه آشكار ساختامهنمود

]). وجود ندارد»بحق«معبودى بجز تو 

»#> «Q'�+ ��23
����II�ážîčÄflÈ�Ûa@flïğifl‰@flæbflzžjŽ]HHIQHN
].سه بار هنگام ركوع[، )منزّه استپروردگار بزرگم پاك و (

����IIžïčÛžŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛa@%Úč†žàflzčiflë@bfläŞifl‰@ŞáŽèKÜÛa@%ÙflãbflzžjŽ]HHIRHN
).تو پاك و منزّهى، خدايا تو را ستايش مى نمايم، الهى، مرا ببخشاى! پروردگارا(

����II��žëŞŠÛaflë@čò%Øčö%ýflà�Ûa@şlfl‰@Lć¡žëş†�Ó@Lć�ìşjŽ]HHISHN
).بسيار پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرئيل(

.1/83صحيح الترمذي : أهل السنن وأحمد روايت كرده اند، ونگا) 1(

.1/350، ومسلم 1/99البخاري ) 2(

.1/230، وأبو داود 1/353مسلم ) 3(
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����II@Lžð�Šfl–fliflë@ žïčÈžàfl]@ %Ù%Û@ flÉfl’flR@Žožà%Üž]%c@ %Ù%Ûflë@LŽožäflße@ %Ùčiflë@LŽožÈ%×fl‰@ %Ù%Û@ ŞáŽèKÜÛa
žïčßfl†%Ó@čéči@ŞÝ%Ôflnž]a@bflßflë@Lžïčjfl–flÇflë@Lžïčà�ÄflÇflë@Lžïğ‚ŽßflëHHIQHN

گوش، . ه تو ايمان آوردم، و به تو تسليم شدمبراى تو ركوع كردم، ب! پروردگارا(

).چشم، مخ، استخوان، پى و رگم و تمام اعضاى بدنم براى تو خشوع و فروتنى نمودند

����IIčòflà%ÄflÈ�Ûaflë@Lčõbflí�ŠžjčØ�Ûaflë@Lčpžì�Ø%Üflà�Ûaflë@LčpžëŽŠfljflv�Ûa@žðč‡@flæbflzžjŽ]HHIRHN
).زرگى و عظمت استپاك است پروردگارى كه مالك قدرت، فرمانروايى، ب(

»#@ «Q'�+ )& I���( �, -�	�
 ��23
� ��IIŽêfl†čàfly@žåflàčÛ@�Aa@flÉčàfl]HHISHN
).اهللا شنيد و قبول كرد ستايش كسى را كه او را ستايش نمود(

�!��IIčéžîčÏ@>b×fl‰bfljŽß@>bjğî%�@>aŠžîčr%×@>a†žàfly@LŽ†žàflz�Ûa@%Ù%Ûflë@bfläŞifl‰HHITHN
).يش هاى زياد، خوب و مبارك از آنِ تو استحمد و ستا! پروردگارا(

�"��II@LŽ†žÈfli@ đõžïfl‘@ žåčß@ flož÷č‘@ bflß@ flõžÝčßflë@ LbflàŽèfläžîfli@ bflßflë@ ��ž‰%þa@ flõžÝčßflë@ LčpaflìflàŞ0Ûa@ flõžÝčß
flàčÛ@ flÉčãbflß@ %ü@ ŞáŽèKÜÛa@ ć†žjflÇ@ %Ù%Û@ bflänÜ�×flë@ LŽ†žjflÈ�Ûa@ flÞb%Ó@ bflß@ şÕfly%c@ Lč†žvflà�Ûaflë@ čõbfläŞrÛa@ flÝžç%c@%üflë@ Lfložî%İžÇ%c@ b

ş†flv�Ûa@%Ùžäčß@ğ†flv�Ûa@afl‡@ŽÉ%Ðžäflí@%üflë@LfložÈfläflß@bflàčÛ@flïčİžÈŽßHHIUHN
ها و هر چه تو بخواهى را پر كند، از و زمين و ميان آنها آسمانحمدى كه ! الهى(

 ستايش بندگان ىهالهى تو شايست. تو اهل ستايش و عظمت هستى! الهى. آنِ تو است

.،  وأهل سنن أربعه بجز ابن ماجه روايت كرده اند1/534مسلم ) 1(

.نسائي وأحمد، و سند آن حسن است، وال1/230أبو داود ) 2(

.2/282البخاري مع الفتح ) 3(

.2/284البخاري مع الفتح ) 4(

.1/346مسلم ) 5(
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يرد، و گمي ما بندگانت هستيم، آن چه تو بفرمائى هيچ كس جلوى آن را نهمگى. هستى

صاحب ثروت، او را ! الهى. آنچه جلوى آن را بگيرى كسى قدرت ندارد آن را عطا نمايد

). و ثروت از آنِ تو است»كوهشميتما«هد و دميثروتش از عذاب تو نجات ن

»#C «��H� ��23
����IIžÇ%þa@flïğifl‰@flæbflzžjŽ]ó%ÜHHIQHN
].سه مرتبه هنگام سجده[) منزّه است پروردگار بزرگ و برتر من(

����IIžïčÛ@žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛa@%Úč†žàflzčiflë@bfläŞifl‰@ŞáŽèKÜÛa@%ÙflãbflzžjŽ]HHIRHN
از تو طلب مغفرت ! الهى. تو پاك و منزّهى و تو را ستايش مىنمايم! بار الها(

).نمكمي

����IIş†�Ó@Lć�žìşjŽ]��žëşŠÛaflë@čò%Øčö%ýflà�Ûa@şlfl‰@Lć¡ëHHISHN
).پاك و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرائيل(

����II@LŽé%Ô%ÜflR@žðč̂ KÜčÛ@žï�èžuflë@fl†flvfl]@LŽožà%Üž]%c@%Ù%Ûflë@LŽožäflße@%Ùčiflë@LŽpž†flvfl]@%Ù%Û@ŞáŽèKÜÛa
fl0žy%c@�Aa@%Úfl‰bfljflm@LŽêflŠfl–fliflë@ŽéflÈžàfl]@ŞÕfl‘flë@Žêfl‰Şìfl•flëflåžîčÔčÛbfl‚�Ûa@ŽåHHITHN

براى تو سجده كردم، و به تو ايمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسليم شدم، ! الهى(

 براى پروردگارى كه آن را خلق نمود، و صورت بخشيد، و آن را زيبا آفريد، و امهچهر

ين با بركت است پروردگارى كه بهتر. عضو شنوايى و بينائى در آن قرار داد، سجده كرد

.1/83صحيح الترمذي : أهل السنن وأحمد ونگا) 1(

.ارائه شد) 34 (ىهوتخريج سندش با شمارالبخاري ومسلم ) 2(

.ارائه شد) 35 (ىه وتخريج آن در شمار533/ 1مسلم ) 3(

. وغيره534/ 1مسلم) 4(
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).سازندگان است

����IIčòflà%ÄflÈ�Ûaflë@Lčõbflí�ŠžjčØ�Ûaflë@Lčpžì�Ø%Üflà�Ûaflë@LčpžëŽŠfljflv�Ûa@žðč‡@flæbflzžjŽ]HHIQHN
).پاك است پروردگارى كه مالك قدرت، فرمانروايى، بزرگى و عظمت است(

����IIeflë@Žé%ÛŞë%cflë@LŽéKÜčuflë@ŽéKÓč…@LŽéKÜ�×@žïčjžãfl‡@žïčÛžŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaŽêŞŠč]flë@Žéflnflîčã%ýflÇflë@ŽêflŠčRHHIRHN
گناهان مرا، اعم از كوچك و بزرگ، اول و آخر، آشكار و نهان، ى همه! بار الها(

).ببخشاى

����II@%Ùči@ Ž‡žìŽÇfl%cflë@ %Ùčnfližì�ÔŽÇ@ žåčß@ %Ùčmb%ÏbflÈŽàčiflë@ L%Ùčİfl‚fl]@ žåčß@ %Úbfl™�Šči@ Ž‡žìŽÇ%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa
flq@žïč–žy�c@%ü@L%Ùžäčß%Ùč0�Ðflã@ó%ÜflÇ@fložîfläžq%c@bflà%×@fložã%c@%Ùžî%ÜflÇ@ĆõbfläHHISHN

از عذابت به عفو تو پناه ! لهىا. من از خشمت به خشنودى تو پناه مىبرم! بار الها(

 آنچنان كه حق ستايش تو !پروردگارا.  تو، به تو پناه مىبرم»عذاب خشم«از ! الهى. برممى

).اىهرديد تو آنچنانى كه خود فرمودتوانم آنرا بجاى آورم، بدون تاست، نمى

»/E «��H� 93 �� � +3 I , I��R5 ��23
� ��IIžïčÛ@žŠčÐ�Ëa@ğlfl‰@žïčÛ@žŠčÐ�Ëa@ğlfl‰HHITHN
).مرا ببخش، مرا ببخش! اى اهللا(

�!��II@Lžïčä�ÓŽ‹ž‰aflë@ LžïčäčÏbflÇflë@ LžïčãžŠŽjžuaflë@ Lžïčãč†žçaflë@ Lžïčäžàflyž‰aflë@ žïčÛ@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa
flëžïčäžÈ%Ïž‰aHHIUHN

. آنرا صحيح دانسته است1/166 وأحمد والنسائي وألباني در صحيح أبي داود 1/230أبوداود ) 1(

.1/350مسلم) 2(

.1/352مسلم) 3(

.1/148هصحيح ابن ماج: ، ونگا1/231أبو داود ) 4(

.1/148 وصحيح ابن ماجه 1/90صحيح الترمذي : أصحاب السنن بجز النسائي ونگا) 5(
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هاى مرا جبران كن، و به من رحم كن، مرا هدايت كن، كوتاهى. مرا ببخش! بار الها(

).به من عافيت و رزق عطا كن، و مقامم را رفيع گردان

»/# «S9T< � ��H� ��
�23

�"��IIflë@čéčÛžìflzčiflë@ŽêflŠfl–fliflë@ŽéflÈžàfl]@ŞÕfl‘flë@LŽé%Ô%ÜflR@žðč̂ KÜčÛ@žï�èžuflë@fl†flvfl]@čéčmŞì�Óx8u‘$ t7tF sùª!$#

ß|¡ômr&tÉ)Î=≈ sƒ ø:$#〈HHIQHN
 براى ذاتى كه آنرا آفريد و شنوايى و بينايى را به قدرت و توانايى خود در امهچهر(

).بسيار با بركت است بهترينِ آفرينندگان. آن قرار داد، سجده كرد

����IIL>aŠžu%c@ %Úfl†žäčÇ@ bflèči@ žïčÛ@ žkŽn�×a@ ŞáŽèKÜÛa@%Úfl†žäčÇ@ žïčÛ@ žÝflÈžuaflë@ L>a‰ž‹�ë@ bflèči@ žïğäflÇ@ žÉfl™flë@
fl…Žëafl…@%Úč†žjflÇ@žåčß@bflèfln�ÜŞj%Ôflm@bflà%×@žïğäčß@bflè�ÜŞj%Ôflmflë@L>aŠžRŽ‡HHIRHN

 آن، گناهى ىهبراى من در نزد خود بخاطر اين سجده اجر بنويس و بوسيل! اى اهللا(

ود ذخيره بگردان و آنرا از من چنان را دور بگردان، و اين سجده را براى من در نزد خ

).ت داود پذيرفتىاهبپذير كه از بند

»// «��R<
��II@čAa@ �òflàžyfl‰flë@ şïčjŞäÛa@ bflèşí%c@ %Ùžî%ÜflÇ@ Žâ%ýŞ0Ûa@ LŽpbfljğîKİÛaflë@ Žpaflì%ÜŞ–Ûaflë@ LčAč@ ŽpbŞîčzŞnÛa

Ş–Ûa@ čAa@ č…bfljčÇ@ ó%ÜflÇflë@ bfläžî%ÜflÇ@ Žâ%ýŞ0Ûa@ LŽéŽm%b×flŠfliflë@Şæ%c@ Ž†flèž‘%cflë@ L�Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ žæ%c@ Ž†flèž‘%c@ LflåžîčzčÛb
Žé�ÛžìŽ]fl‰flë@ŽêŽ†žjflÇ@>a†ŞàflzŽßHHISHN

، 1/220، وحاكم و آنرا صحيح دانسته و الذهبي با حاكم موافقـت كـرده اسـت      6/30، أحمد   2/474الترمذي  ) 1(

.والفاظ اضافى در روايت از حاكم است

.1/219 است ت كردهحاكم و آنرا صحيح دانسته و الذهبي با حاكم موافق و2/473الترمذي ) 2(

.1/301 ومسلم 1/13البخاري مع الفتح ) 3(
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، سالم و رحمت و ]فرمانروائى، رحمت و بركت و پاكى مخصوص اهللا است([

هم دميبركات خدا بر تو باد اى پيامبر، سالم بر ما و كليه بندگان صالح خدا، من گواه 

). بنده و رسول اوست� وجود ندارد و محمد »بحق«هيچ معبودى بجز اهللا كه 

»/4 « U& F'�+ �, 39+3���R< )& �D, 
����II@�Þe@óÜflÇflë@flážîčçaflŠži�g@ó%ÜflÇ@fložîKÜfl•@bflà%×@Lđ†ŞàflzŽß@�Þe@ó%ÜflÇflë@đ†ŞàflzŽß@ó%ÜflÇ@ğÝfl•@ŞáŽèKÜÛa

Ûa@ Lć†žîčvflß@ć†žîčàfly@ %ÙŞã�g@ LflážîčçaflŠži�g@ó%ÜflÇ@ flo�×fl‰bfli@ bflà%×@Lđ†ŞàflzŽß@�Þe@ó%ÜflÇflë@ đ†ŞàflzŽß@ó%ÜflÇ@ �Ú�‰bfli@ ŞáŽèKÜ
ć†žîčvflß@ć†žîčàfly@%ÙŞã�g@LflážîčçaflŠži�g@�Þe@ó%ÜflÇflë@flážîčçaflŠži�gHHIQHN

 و آل ؛ و آل محمد درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم �بر محمد ! بار إلها(

بر محمد و آل محمد ! بار الها. ه و باعظمت هستىابراهيم درود فرستادى، همانا تو ستود

 و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده ؛بركت نازل فرما همچنان كه بر ابراهيم 

).و باعظمت هستى

����IIflážîčçaflŠži�g@�Þe@ó%ÜflÇ@fložîKÜfl•@bflà%×@čéčnŞíğ‰Ž‡flë@čéčuaflëž‹%c@ó%ÜflÇflë@đ†ŞàflzŽß@ó%ÜflÇ@ğÝfl•@ŞáŽèKÜÛa@L
@ć†žîčàfly@ %ÙŞã�g@ LflážîčçaflŠži�g@ �Þe@ ó%ÜflÇ@ flo�×fl‰bfli@ bflà%×@ LčéčnŞíğ‰Ž‡flë@ čéčuaflëž‹%c@ ó%ÜflÇflë@ đ†ŞàflzŽß@ ó%ÜflÇ@ �Ú�‰bfliflë

ć†žîčvflßHHIRHN
 و همسران و فرزندانش درود فرست همچنان كه بر ابراهيم �بر محمد ! بار إلها(

بركت نازل گردان همچنان كه بر  درود فرستادى، و بر محمد و همسران و فرزندانش ؛

). بركت نازل فرمودى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى؛آل ابراهيم 

.6/408البخاري مع الفتح ) 1(

. ولفظ حديث از مسلم است1/306ومسلم 6/407البخاري مع الفتح ) 2(



?E  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

»/6 «-T� )& =1B 9 �(: ��R< )& �D, ��23
����II@bflîžzflà�Ûa@čòfläžnčÏ@žåčßflë@LfláŞäflèflu@člafl̂ flÇ@žåčßflë@L�Šžj%Ô�Ûa@člafl̂ flÇ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa

flà�Ûaflë�ÞbŞuŞ†Ûa@�|žîč0flà�Ûa@čòfläžnčÏ@žåčßflë@LčpbflàHHIQHN
 مسيح ىه زندگى و مرگ، و فتنىهاز عذاب قبر و عذاب دوزخ، فتن! پروردگارا(

).دجال به تو پناه مىبرم

����IIa@�|žîč0flà�Ûa@čòfläžnčÏ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@L�Šžj%Ô�Ûa@člafl̂ flÇ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@L�ÞbfluŞ†Û
�âflŠžÌ%½aë@�áflq�d%½a@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@Lčpbflàflà�Ûaflë@bflîžzflà�Ûa@čòfläžnčÏ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflëHHIRHN

 زندگى و مرگ به تو پناه ىه مسيح دجال، و فتنىهمن از عذاب قبر، و از فتن! الهى(

).اه مىآورممن از گناه و زيان، به تو پن! بار الها. مىبرم

����II@žïčÛ@ žŠčÐ�Ëb%Ï@Lfložã%c@Kü�g@fllžìŽãş̂ Ûa@ ŽŠčÐžÌflí@%üflë@L>aŠžîčr%×@>bà�Ü�Ã@žïč0�Ðflã@Žožà%Ü%Ã@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa
ŽážîčyŞŠÛa@Ž‰žì�ÐflÌ�Ûa@fložã%c@%ÙŞã�g@žïčäžàflyž‰aflë@%Úč†žäčÇ@žåčß@>ñflŠčÐžÌflßHHISHN

ر از تو كسى ديگر گناهان مرا نا غيمن بر نفس خود بسيار ظلم كردم، هما! الهى(

بخشد، پس از جانب خود مرا مورد آمرزش قرار بده، و بر من رحم كن، همانا تو نمى

).بخشنده و مهربان هستى

� ��II@bflßflë@ LŽožä%ÜžÇ%c@ bflßflë@ LŽpž‰flŠž]%c@ bflßflë@ LŽpžŠŞR%c@ bflßflë@ LŽožßŞ†%Ó@ bflß@ žïčÛ@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa
žã%c@bflßflë@LŽo�ÏflŠž]%cfložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@ŽŠğR%dŽà�Ûa@fložã%cflë@Žâğ†%ÔŽà�Ûa@fložã%c@Lžïğäčß@čéči@Žá%ÜžÇ%c@floHHITHN

گناهان مخفى و آشكار مرا بيامرز، و ! الهى. گناهان قبلى و بعدى مرا ببخشاى! الهى(

. ولفظ حديث از مسلم است1/412 ومسلم 2/102البخاري ) 1(

.1/412 ومسلم 1/202البخاري ) 2(

.4/2078 ومسلم 8/168البخاري ) 3(

.534/ 1مسلم ) 4(
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انى ببخش، همانا تقديم و تأخيردميزياده روى هاى مرا و آنچه را كه تو از من بهتر 

). نيست»بحق«كننده توئى، بجز تو معبودى 

�!��II%Ùčmfl…bfljčÇ@�åž0Žyflë@L%Ú�Š�ØŽ‘flë@L%Ú�Š�×č‡@ó%ÜflÇ@žïğäčÇ%c@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN
به من توفيق بده تا تو را ياد كنم، و سپاس گويم، و به بهترين روش، ! بار الها(

).بندگى نمايم

�"��IIflåčß@ %Ùči@ Ž‡žìŽÇ%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa@žæ%c@ žåčß@ %Ùči@ Ž‡žìŽÇ%cflë@L�åžjŽv�Ûa@ flåčß@%Ùči@ Ž‡žìŽÇ%cflë@L�Ýž‚Žj�Ûa@
�Šžj%Ô�Ûa@člafl̂ flÇflë@bflîžãş†Ûa@čòfläžnčÏ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@L�ŠžàŽÈÛa@�Þčflfl‡ž‰%c@ó%Û�g@Ş…fl‰�cHHIRHN

من از بخل و بزْدلى به تو پناه مى برم، و از اينكه به علّت پيرى، سست و ! بار الها(

انده شوم، به تو پناه مى برم، و از آزمايش هاى سخت دنيا و عذاب قبر به تو پناه مى درم

).برم

����II�‰bŞäÛa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@%òŞäflv�Ûa@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛaHHISHN
).من از تو خواهان بهشتم، و از آتش به تو پناه مى برم! بار الها(

��� II�ÜčÈči@ ŞáŽèKÜÛa@>aŠžîflR@ %ñbflîflz�Ûa@ fložàčÜflÇ@ bflß@ žïčäčîžy%c@ �Õ�Üfl‚�Ûa@ó%ÜflÇ@ %Ùčmfl‰ž†�Óflë@ LflkžîflÌÛa@ %Ùčà
@Lčñfl…bflèŞ’Ûaflë@čkžîflÌ�Ûa@žïčÏ@%Ùflnflîž’flR@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@LžïčÛ@>aŠžîflR@%ñb%Ïflì�Ûa@fložàčÜflÇ@afl‡�g@žïčäKÏflìflmflë@LžïčÛ

Ûa@ ïčÏ@ ğÕflz�Ûa@ %òflàčÜ%×@ %Ù�Û%dž]%cflë@%Ù�Û%dž]%cflë@ L�Š�Ô%Ð�Ûaflë@ ófläčÌ�Ûa@ ïčÏ@ fl†ž–%Ô�Ûa@ %Ù�Û%dž]%cflë@ LčkflšflÌ�Ûaflë@ bfl™ğŠ
@fl…žŠfli@ %Ù�Û%dž]%cflë@ Lčõbflš%Ô�Ûa@ fl†žÈfli@ bfl™ğŠÛa@ %Ù�Û>dž]%cflë@ LŽÉčİ%Ôžäflm@ %ü@ @åžîflÇ@ %ñŞŠ�Ó@ %Ù�Û%dž]%cflë@ LŽ†%Ðžäflí@ %ü@ >bàžîčÈflã

Ş̂ %Û@ %Ù�Û%dž]%cflë@Lčpžìflà�Ûa@ fl†žÈfli@ �“žîflÈ�Ûa@flõaŞŠfl™@�Šžî%Ë@ žïčÏ@ %Ùčöb%ÔčÛ@ó%Û�g@ flÖžìŞ’Ûaflë@ %Ù�èžuflë@ó%Û�g@ �Š%ÄŞäÛa@ %ñ

. آنرا صحيح دانسته است1/284باني در صحيح أبو داود  وأل3/53 والنسائي 2/86أبو داود ) 1(

.6/35البخاري مع الفتح ) 2(

.2/328صحيح ابن ماجه : أبو داود، ونگا) 3(
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flåžíč†flnžèŽß@>ñafl†Žç@bflä�ÜflÈžuaflë@�æbflàží�⁄a@čòfläží�Œči@bfläğífl‹@ŞáŽèKÜÛa@LđòKÜčšŽß@đòfläžnčÏ@%üflë@đñŞŠčšflßHHIQHN
 نگهدار كه زندگى به علم غيبت و قدرتت بر آفرينش، تا زمانى مرا زنده! بار الها(

من خشوع و ! الهى. انىدميبرايم خوب باشد، و مرا بميران زمانى كه مردنم را به نفعم 

 حق را در شادى و غضب از تو ىه كلم»گفتن«. ترس از تو را در نهان و آشكار مىطلبم

نعمتى را كه نابود نشود، و . ميانه روى را در ثروت و فقر مسألت مىنمايم. واهمخمي

چشمى را كه قطع نگردد، و رضا را بعد از قضا، و راحتى زندگى بعد از مرگ، و نور 

بدون اينكه گرفتار مصيبتى . نمكميات و شوق به لقاءت را درخواست هلذّت نگاه چهر

ما را با زيبايى ايمان، زينت بخش و ما را ! پروردگارا. اى گمراه كننده شومهسخت، يا فتن

).و هدايت يافتگان قرار بده هدايت دهندگان ىهاز زمر

���!II@ž†%ÛžìŽí@žá%Ûflë@ž†čÜflí@žá%Û@žðč̂ KÛa@Ž†flàŞ–Ûa@Ž†fly%þa@Ž†čyaflì�Ûa@%ÙŞã%dči@�Aa@bflí@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa
ŽážîčyŞŠÛa@Ž‰žì�ÐflÌ�Ûa@fložã%c@%ÙŞã�g@žïčižìŽãŽ‡@žïčÛ@flŠčÐžÌflm@žæ%c@Lć†fly%c@>aì�Ð�×@Žé%Û@žå�Øflí@žá%ÛflëHHIRHN

اى و شريكى ندارى و بىنياز هستى كه نه همن با توسل به اينكه تو يگان! ار الهاب(

ى و هيچ همتايى بر خود ندارى، از تو مسألت مىنمايم كه گناهان اهاى و نه زاده شدهزاد

).مرا بيامرزى، همانا كه تو آمرزگار و مهربان هستى

����"II%dči@ %Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa@L%Ù%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ %Úfl†žyflë@ fložã%c@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ Ž†žàflz�Ûa@ %Ù%Û@ Şæ
@%Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ LŽâžìşî%Ó@ bflí@ şïfly@bflí@ L�âaflŠ�×�⁄aflë@�Þ%ý%¦a@ afl‡@ bflí@ ��ž‰%þaflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ flÉžíč†fli@ bflí@ LŽæbŞäflà�Ûa

�‰bŞäÛa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@%òŞäflv�ÛaHHISHN

. آنرا صحيح مىداند1/281 وألباني در صحيح النسائي 4/364، وأحمد 55، 4/54النسائي ) 1(

. آنرا صحيح دانسته است1/280 النسائي  وألباني در صحيح4/338، وأحمد 3/52النسائي با اين لفظ ) 2(

.2/329صحيح ابن ماجه : أهل السنن ونگا) 3(
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واهم چرا كه حمد فقط از آنِ توست، هيچ معبودى خميمن فقط از تو ! پروردگارا(

ىهاى بوجود آورند!  وجود ندارد، و يكتايى و شريك ندارى يا منّان»بحق«بجز تو 

من بهشت را از تو !  پايدارىهاى زند! اى صاحب عظمت و بزرگى! و زمينها آسمان

).خواهانم، و از آتش به تو پناه مىبرم

�����II@@@@@@@@@@@@@@@Ž†flàBŞ–Ûa@Ž†fly%þa@Lfložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@�Aa@fložã%c@%ÙŞã%c@Ž†flèž‘%c@žïğã%dči@%Ù�Û%dž]%c@žïČã�g@ŞáŽèKÜÛa
ć†fly%c@>aì�Ð�×@Žé%Û@žå�Øflí@žá%Ûflë@ž†%ÛžìŽí@žá%Ûflë@ž†čÜflí@žá%Û@žðč̂ KÛaHHIQHN

هم كه تو دميواهم، چرا كه شهادت خمي»احتياجاتم را«من تنها از تو ! پروردگارا(

 وجود ندارد، تو آن يكتا و بىنيازى هستى كه »بحق«اهللا هستى، و هيچ معبودى بجز تو 

).نه زاده است، و نه زائيده شده است، و همتايى ندارد

»/8 « �D, +���. )& -T�)��5
����II@%Aa@ŽŠčÐžÌflnž]%cI>bqýqHL@LŽâ%ýŞ0Ûa@%Ùžäčßflë@Žâ%ýŞ0Ûa@fložã%c@ŞáŽèKÜÛa@@�Þ%ýflv�Ûa@afl‡@bflí@flo�×fl‰bfljflm

�âaflŠ�×�⁄aflëHHIRHN
 الهى تو سالمى، و سالمتى از جانب تو است، ]سه مرتبه[نم كمياز اهللا طلب آمرزش (

).تو بسيار بابركتى، اى صاحب عظمت و بزرگى

����IIžàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@Ž†
@%Ùžäčß@ ğ†flv�Ûa@ afl‡@ ŽÉ%Ðžäflí@ %üflë@ LfložÈfläflß@ bflàčÛ@ flïčİžÈŽß@ %üflë@ Lfložî%İžÇ%c@ bflàčÛ@ flÉčãbflß@ %ü@ ŞáŽèKÜÛa@ LćŠžíč†%Ó

ş†flv�ÛaHHISHN

 وصـحيح   2/329صحيح ابن ماجـه     :  ونگا 5/360 وأحمد   1267/ 2 وابن ماجه    5/515والترمذي  2/62أبوداود) 1(

.3/163الترمذي 

.1/414مسلم) 2(

.1/414 و مسلم 1/255البخارى ) 3(
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شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش .  بجز اهللا، وجود ندارد»بحق«معبودى (

آن چه تـو بـدهى، هيچ كس مانع ! و بر هر چيزى توانا است، الهى اوست، و اىهشايست

توانگر، او را ثروتش از . ردد، و آنچه تو منع كنى، هيچ كس نمىتواند آنرا بدهدگميآن ن

). ثروت از آنِ تو است»كوه وشميتما«هد، و دميعذاب تو نجات ن

� ��II%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@Ž†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@L�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LŽé
ćŠžíč†%Ó@N@ŽÝžš%Ð�Ûa@Žé%Ûflë@�òflàžÈğäÛa@Žé%Û@LŽêbŞí�g@Kü�g@Ž†ŽjžÈflã@%üflë@L�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LčAbči@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%ü

�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽåfl0flz�Ûa@ŽõbfläŞrÛa@Žé%ÛflëflæžëŽŠčÏb%Ø�Ûa@flê�Š%×@žì%Ûflë@flåžíğ†Ûa@Žé%Û@flåžîč–čÜž‚Žß@HHIQHN
شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ  وجود ندارد، يگانه اوست و »بحق«معبودى بجز اهللا (

هيچ نيروى بازدارنده از . اوست، و ستايش مخصوص اوست، و او بر هر چيز توانا است

.  نيست»بحق«هيچ معبودى جز او .  وجود نداردگناهان و توفيق دهنده به نيكى، به جز اهللا

نيم، نعمت و فضل از آنِ اوست، ستايش نيكو كميجز او كسى ديگر را عبادت ن

ما با اخالص او را بندگى ى همهمخصوص اوست، معبودى بجز او وجود ندارد، 

).نيم هر چند كافران دوست نداشته باشندكمي

�!��IIŽ†žàflz�Ûaflë@ LčAa@ flæbflzžjŽ]@ ŽŠflj�×%c@ �Aaflë@ LčéKÜčÛ@}SS¡@پ¡{L@%ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@
ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@LŽ†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘HHIRHN

بجز اهللا يگانه، ديگر معبودى نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش (

).بر هر چيز تواناستشايسته اوست، و او 

.1/415مسلم ) 1(

 كـف دريـا     ىههر چند به انداز   ! كسى كه آنرا بعد از هر نماز بگويد گناهش بخشوده مىشود           «1/418مسلم) 2(

.1/418مسلم . »باشد
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�"�"�"�"�������� ijk ö≅ è%uθ èδª! $#î‰ ymr&∩⊇∪ ª! $#ß‰ yϑ¢Á9$#∩⊄∪ öΝ s9ô$Î# tƒöΝ s9uρô‰ s9θ ãƒ∩⊂∪ öΝ s9uρ

 ä3 tƒ… ã& ©!#·θ à# à27‰ ymr&〈.

بگو خدا يگانه است، خدا، بى نياز است، نه زاده، و ( مهربان ىهبه نام خداوند بخشند(

).دنه زاده شده است، و نه همتايى دار

ijk ö≅ è%èŒθ ãã r&É b> t� Î/È, n= x# ø9 $#∩⊇∪  ÏΒÎ h Ÿ°$ tΒt, n= y{∩⊄∪  ÏΒ uρÎ h Ÿ°@, Å™% yñ# sŒ Î)|= s% uρ

∩⊂∪  ÏΒ uρÌ h� x©ÏM≈ sV≈ ¤# ¨Ζ9 $#† ÎûÏ‰ s) ãè ø9 $#∩⊆∪  ÏΒ uρÌ h� x©>‰ Å™% tn# sŒ Î)y‰ |¡ ym〈.

از شرّ آنچه . بگو پناه مىبرم به خداوند سپيده دم( مهربان ىهبه نام خداوند بخشند(

مىرسد، و از شرّ كسانى كه در گره ها آفريده است، و از شرّ شب بدانگاه كه كامالً فرا

).مند، و از شرّ حسود بدانگاه كه حسد مىورزددمي

 ijk ö≅è%èŒθããr&Éb>t�Î/Ä¨$̈Ψ9$#∩⊇∪ Å7Î=tΒÄ¨$̈Ψ9$#∩⊄∪ Ïµ≈s9Î)Ä¨$̈Ψ9$#∩⊂∪ ÏΒÌh�x©Ä¨#uθó™uθø9$#Ä¨$̈Ψsƒø:$#

∩⊆∪ “Ï%©!$#â È̈θó™uθãƒ†ÎûÍ‘ρß‰ß¹ÄZ$̈Ψ9$#∩∈∪ zÏΒÏπ̈ΨÉfø9$#Ä¨$̈Ψ9$#uρ〈����
پروردگار مردمان، به مالِك و بگو پناه مىبرم به ( مهربان، ىهبه نام خداوند بخشند(

گرى كه واپس مىرود، از سه مردم، از شرّ وسو»بحقِ« مردم، به معبودِ »واقعى«حاكِم 

 از »هاى مردمانىنهدر سي«هاى مردم به وسوسه مىپردازد، هينر سگرى است كه دهوسو

].بعد از هر نماز خوانده شوند[). هان و انساهاجن

����ª! $#Iωtµ≈ s9Î)�ω Î)uθ èδJy∏ ø9$#ãΠθ •‹ s) ø9$#4Ÿω… çν ä‹ è{ù's?×πuΖÅ™Ÿω uρ×Πöθ tΡ4… çµ©9$tΒ’ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒ uρ’ÎûÇÚ ö‘ F{$#3

 tΒ#sŒ“Ï%©!$#ßìx# ô±o„ÿ… çν y‰ΨÏã�ω Î)ÏµÏΡ øŒÎ* Î/4ãΝ n= ÷è tƒ$tΒš÷ t/óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&$tΒ uρöΝ ßγ x# ù= yz(Ÿω uρtβθäÜŠ Åsãƒ&óý Î/ô ÏiΒ

فتح : نگا. هاى سه گانه را معوذات مىگويند     ه، سور 2/8صحيح الترمذي   :  ونگا 68/ 3 والنسائي   2/86أبو داود ) 1(

.9/62الباري 
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ÿÏµÏϑù= Ïã�ω Î)$yϑÎ/u!$x©4yìÅ™ uρçµ•‹ Å™ ö� ä.ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#uÚ ö‘ F{$#uρ(Ÿω uρ… çν ßŠθ ä↔ tƒ$uΚ ßγ Ýà ø# Ïm4uθ èδ uρJ’Í?yè ø9$#ÞΟŠ Ïà yèø9$#〈���� بعد

.از هر نماز خوانده شود

خداوندى كه زنده و قائم به ذات او نيست، جز »بحق«وند هيچ معبودى خدا(

يرد، براى اوست آنچه در گميخويش است، هيچ گاه خواب سبك و سنگين او را فرا ن

و زمين است، كيست كه نزد او جز به فرمانش شفاعت كند، آنچه را پيش روى ها آسمان

 آنان آگاه است، آنها ىهاند، و از گذشته و آينددمي و پشت سر آنهاست »بندگان«آنها 

و زمين را درها آسمانجز به مقدارى كه او بخواهد احاطه به علم او ندارند، كرسى او 

بلند مرتبه و او وبرگرفته و حفظ و نگهدارى آسمان و زمين براى او گران نيست، 

).باعظمت است

����IIKü�g@flé%Û�g@%ü@flìŽçflë@ŽožîčàŽíflë@žïčîžzŽí@Ž†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@
ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇHHIRHN

معبودى بجز اهللا يگانه نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست و ستايش مر او (

).ستند و مىميراند، و او بر هر چيز تواناكميراست، زنده 

��� II>ýŞj%ÔflnŽß@Ć>ýflàflÇflë@>bjğî%�@>bÓž‹�‰flë@L>bÈčÏbflã@>bà�ÜčÇ@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛaHHISH� پس از اتمام نماز

.صبح خوانده شود

عمل : (النسائي در كتاب.  مانعي از ورود بهشت او نمىشود مگر مردنشهر كس پس از هر نماز آنرا بخواند  ) 1(

 األحاديـث   ه وسلسـل  5/339 وألبـاني در صـحيح الجـامع         121ىه، وابن السني شمار   100ىهشمار) هاليوم والليل 

.972ىه شمار2/697هالصحيح

.1/300تخريج آن در كتاب زاد المعاد :  ونگا4/227 وأحمد 5/515الترمذي ) 2(

.10/111 ومجمع الزوائد 1/152صحيح ابن ماجه : ابن ماجه وغيره ونگا) 3(
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).واهمخميرا ولـعمل مقبپاك ود، روزىـودمنـو علم سـتاز! الهى(

»/; «�+�V��& )��5 ��23
��اسـتخاره را در هركـارى هماننـد        �رسـول اهللا  : ويدگمي�جابر بن عبد اهللا       

هرگاه يكى از شما خواست كارى انجـام        : آموخت و مىفرمود  اى از قرآن به ما مى     هسور

:دهد، غير از نماز فرض، دو ركعت نماز بخواند، سپس بگويد

II@ L%Ùčmfl‰ž†�Ôči@ %ÚŽ‰č†�Ôflnž]%cflë@ L%Ùčà�ÜčÈči@ %ÚŽŠžîč‚flnž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa@L�ážîčÄflÈ�Ûa@ %ÙčÜžš%Ï@ žåčß@ %Ù�Û%dž]%cflë
@afl̂ Bflç@Şæ%c@Žá%ÜžÈflm@fložä�×@žæ�g@ŞáŽèKÜÛa@LčlžìŽîŽÌ�Ûa@ŽâKýflÇ@fložã%cflë@LŽá%ÜžÇ%c@%üflë@Žá%ÜžÈflmflë@LŽ‰č†�Ó%c@%üflë@Ž‰č†�Ôflm@%ÙŞã�h%Ï

flÇflë@ žïč‘bflÈflßflë@ žïBčäžíč…@ žïčÏ@ žïčÛ@ ćŠžîflR@B@ ŽéBflnflubfly@ žïğàfl0Žíflë@ B@ flŠžß%þaflÞb%Ó@ žë%c@ B@ žð�Šžß%c@ čòBfljčÓb@ Z@čéčÜčubflÇ
@žïčÏ@žïčÛ@ĞŠfl‘@flŠžß%þa@afl̂ flç@Şæ%c@Žá%ÜžÈflm@fložä�×@žæ�gflë@LčéžîčÏ@žïčÛ@�Ú�‰bfli@ŞáŽq@žïčÛ@ŽêžŠğ0flíflë@žïčÛ@Žêž‰č†�Ób%Ï@B@čéčÜčueflë

%Ó@žë%c@B@žð�Šžß%c@čòfljčÓbflÇflë@žïč‘bflÈflßflë@žïčäžíč…BflÞb@Z@B@čéčÜčueflë@ččéčÜčubflÇ@ž‰č†�Óaflë@ŽéžäflÇ@žïčä�Ï�Šž•aflë@žïğäflÇ@Žé�Ï�Šž•b%Ï
čéči@žïčäč™ž‰%c@ŞáŽq@Lflæb%×@Žsžîfly@flŠžîfl‚�Ûa@žïčÛHHIQHN

كسى كه از خالق، طلب خير نمايد و از مخلوق، مشورت بگيرد، و در كارش ثابت 

اه در كارها با مردم، مشوت كن، و هرگ((: رمايدفميود، خداوند شميقدم باشد، پشيمان ن

.)2())تصميم به انجام كارى گرفتى، به خدا توكل كن

ىهنم، و بوسيلكمي علمت از تو طلب خير ىهبه وسيل! اى اهللا:  دعاىهترجم(

واهم، از تو فضل بسيارت را مسألت مىنمايم، زيرا تو توانايى خميقدرتت از تو توانايى 

اگر در ! الهى.  امور پنهان هستىىهانم، و تو داننددميانى و من ندميو من ناتوان، و تو 

ث خير من در دين و آخرت است ـرد ـ باعـود را نام مىبـعلم تو اين كار ـ حاجت خ

.7/162البخاري) 1(

.159: سوره آل عمران ، آيه) 2(
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 كارم ـ آن را برايم مقدور و آسان بگردان، و در آن ىهدر حال و آيند: ويدگميـ يا 

بدى است بركت عنايت فرما، و چنانچه در علم تو اين كار برايم در دنيا و آخرت باعث 

 كارم ـ پس آن را از من، و مرا از آن، منصرف بگردان، و ىهدر حال و آيند: ويدگميـ يا 

).خير را براى من هر كجا كه هست مقدر نما، و آنگاه مرا با آن خشنود بگردان

»/>«* 9 W1X +���.

@Ş£flã@%ü@žåflß@ó%ÜflÇ@Žâ%ýŞ0Ûaflë@�ñ%ýŞ–Ûaflë@LŽêfl†žyflë@čA@Ž†žà%§aŽêfl†žÈfliIQHN
����ª! $#Iωtµ≈ s9Î)�ω Î)uθ èδJy∏ ø9$#ãΠθ •‹ s) ø9$#4Ÿω…çν ä‹ è{ù's?×πuΖÅ™Ÿω uρ×Πöθ tΡ4… çµ©9$tΒ’ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒ uρ’ÎûÇÚ ö‘ F{$#3

 tΒ#sŒ“Ï%©!$#ßìx# ô±o„ÿ… çν y‰ΨÏã�ω Î)ÏµÏΡ øŒÎ* Î/4ãΝ n= ÷è tƒ$tΒš÷ t/óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&$tΒ uρöΝ ßγ x# ù= yz(Ÿω uρtβθäÜŠ Åsãƒ&óý Î/ô ÏiΒ

ÿÏµÏϑù= Ïã�ω Î)$yϑÎ/u!$x©4yìÅ™ uρçµ•‹ Å™ ö� ä.ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#uÚ ö‘ F{$#uρ(Ÿω uρ… çν ßŠθ ä↔ tƒ$uΚ ßγ Ýà ø# Ïm4uθ èδ uρJ’Í?yè ø9$#ÞΟŠ Ïà yè ø9$#〈��� �
). گذشت71/6ىهدر ذكر شمارآن ىهترجم(

���������������� ijk ö≅ è%uθ èδª! $#î‰ ymr&∩⊇∪ ª! $#ß‰ yϑ¢Á9$#∩⊄∪ öΝ s9ô$Î# tƒöΝ s9uρô‰ s9θ ãƒ∩⊂∪ öΝ s9uρ

 ä3 tƒ… ã& ©!#·θ à# à27‰ ymr&〈.

) گذشت70/5ىه در ذكر شمارآنىهترجم(

اگر من با گروهى بنشينم كه از نماز صبح تا طلـوع آفتـاب ذكـر اهللا                 «:  فرمودند � رسول اهللا    �عن أنس   ) 1(

آزاد كردن چهار بـرده از فرزنـدان اسـماعيل ؛ اسـت، و اگـر بـا       تعالى را بكنند، در نزد من دوست داشتنى تر از     

گروهى بنشينم كه خدا را از نماز عصر تا غروب آفتاب ياد كنند، نزد من از آزاد كردن چهار برده دوست داشتنى    

.2/698، وألباني آنرا حسن دانسته است، صحيح أبو داود 3667أبو داود شماره . »تر است

ين آيه را بخواند، تا شب از جن محفوظ مىماند، وهر كس آنرا شب بخواند، تا صـبح                  هركس هنگام صبح ا   ) 2(

 آنرا صـحيح دانسـته      1/273، وألباني در كتاب صحيح الترغيب والترهيب        1/562الحاكم  . از جن محفوظ مىماند   

.اسناد طبرانى مطمئن است: است، و به نسائي و طبرانى نسبت داده است، وگفته
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ijk ö≅ è%èŒθ ãã r&É b> t� Î/È, n= x# ø9 $#∩⊇∪  ÏΒÎ h Ÿ°$ tΒt, n= y{∩⊄∪  ÏΒ uρÎ h Ÿ°@, Å™% yñ# sŒ Î)|= s% uρ

∩⊂∪  ÏΒ uρÌ h� x©ÏM≈ sV≈ ¤# ¨Ζ9 $#† ÎûÏ‰ s) ãè ø9 $#∩⊆∪  ÏΒ uρÌ h� x©>‰ Å™% tn# sŒ Î)y‰ |¡ ym〈.)ىهدر ذكر شمار  آن  ىهترجم

). گذشت70/5

 ijk ö≅è%èŒθããr&Éb>t�Î/Ä¨$̈Ψ9$#∩⊇∪ Å7Î=tΒÄ¨$̈Ψ9$#∩⊄∪ Ïµ≈s9Î)Ä¨$̈Ψ9$#∩⊂∪ ÏΒÌh�x©Ä¨#uθó™uθø9$#Ä¨$̈Ψsƒø:$#

∩⊆∪ “Ï%©!$#â È̈θó™uθãƒ†ÎûÍ‘ρß‰ß¹ÄZ$̈Ψ9$#∩∈∪ zÏΒÏπ̈ΨÉfø9$#Ä¨$̈Ψ9$#uρ〈)گذشت70/5ىهدر ذكر شمارآن ىهترجم .(

.)1(]ها سه بار خوانده شودهاين سور[

����IIčAč@�Ù�ÜŽà�Ûa@fl|fljž•%cflë@bfläžzfljž•%cIRH@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LčAč@Ž†žàflz�Ûaflë@
@Ž†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@bflß@flŠžîflRflë@�âžìflî�Ûa@afl̂ flç@žïčÏ@bflß@flŠžîflR@%Ù�Û%dž]%c@ğlfl‰

Žêfl†žÈfliISH@čõžìŽ]flë@L�Ýfl0%Ø�Ûa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@ğlfl‰@LŽêfl†žÈfli@bflß@ğŠfl‘flë@�âžìflî�Ûa@afl̂ flç@žïčÏ@bflß@ğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@L
@Ž‡žìŽÇ%c@ğlfl‰@L�ŠfljčØ�Ûa�Šžj%Ô�Ûa@ïčÏ@đlafl̂ flÇflë@�‰bŞäÛa@ïčÏ@đlafl̂ flÇ@žåčß@%ÙčiHHITHN

ما و تمام جهانيان، شب را براى خدا به صبح رسانيديم، و حمد از آن خداست، (

پادشاهى و حمد فقط . هيچ معبودى، بجز اهللا كه يكتاست و شريكى ندارد وجود ندارد

 آنچه در اين روز است و خير من خير! الهى. از آن اوست و او بر هر چيز قادر است

آنچه بعد از آن است را از از تو مىطلبم، و از شرّ آنچه كه در اين روز و ما بعد آن، 

هاى پيرى به تو پناه مىبرم، بار ىهمن از تنبلى و بد! الهى. وجود دارد، به تو پناه مىبرم

4/322أبـو داود  . ت را سه مرتبه هنگام صبح و شـب بخوانـد از هـر چيـز كفـايتش مىكنـد          هركس اين آيا  ) 1(

.3/182صحيح الترمذي :  ونگا5/567والترمذي 

DčA@�Ù�Ü�½a@ófl0žß%cflë@bfläžîfl0žß%cCN:وهنگام شب بجاى جمله فوق مى فرمود) 2(
DflŠžîflR@%Ù�Û%dž]%c@ğlfl‰č̂: فوق مىفرمودىهوهنگام شب بجاى جمل  ) 3( flç@žïčÏ@bflß@čê�Ûa@čò%ÜîKÜ@fl†BžÈfli@bflß@flŠžîflRflë@bflç@@@%ÙBči@Ž‡žìBŽÇ%cflë@L

č̂ flç@žïčÏ@bflß@ğŠfl‘@žåčßčê�Ûa@čò%ÜîKÜfl†žÈfli@bflß@ğŠfl‘flë@bflçC@N
.4/2088مسلم ) 4(



;E  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

).من از عذاب آتش و قبر به تو پناه مىبرم! الها

� ��II@ ŞáŽèKÜÛabfläžîfl0žß%c@ %Ùčiflë@ Lbfläžzfljž•%c@ %ÙčiIQH@%Ùžî%Û�gflë@ ŽpžìŽàflã@ %Ùčiflë@ Lbflîžzflã@ %Ùčiflë@ L
Ž‰žìŽ’şäÛaHHIRHN
با لطف تو صبح كرديم، و با عنايت تو به شب رسيديم، و به خواست تو ! بار الها(

).ايم، و به خواست تو مىميريم، و رستاخيز ما بسوى تو استهزند

�!��II%c@ ŞáŽèKÜÛa@%Úč†žèflÇ@ ó%ÜflÇ@ bflã%cflë@ L%ÚŽ†žjflÇ@ bflã%cflë@ žïčäfln�Ô%ÜflR@ Lfložã%c@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ žïğifl‰@ fložã
@žïčjžãfl̂ či@ŽõžìŽi%cflë@LŞï%ÜflÇ@%ÙčnflàžÈčäči@%Ù%Û@ŽõžìŽi%c@LŽožÈfläfl•@bflß@ğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@LŽožÈ%İflnž]a@bflß@%Úč†žÇflëflë

@ŽŠčÐžÌflí@%ü@ŽéŞã�h%Ï@žïčÛ@žŠčÐ�Ëb%Ïfložã%c@Kü�g@fllžìŽãş̂ ÛaHHISHN
تو پروردگار من هستى، بجز تو معبود ديگرى نيست، تو مرا آفريدى، و من ! الهى((

با تو بر حسب استطاعت خود، پايبند هستم، و از شر امه تو هستم، و بر پيمان و عدىهبند

نم، و كمياى، اعتراف ه به تو پناه مىبرم، به نعمتى كه به من عطا فرمودامهآنچه كه انجام داد

). ببخشاى، چرا كه بجز تو كسى گناهان را نمىبخشايدبه گناهم اقرار مىنمايم، پس مرا

 "��IIŽŽožzfljž•fl%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛaITH@flÉžîčàfluflë@ %Ùfln%Øčö%ýflßflë@ L%Ùč‘žŠflÇ@ %ò%Üflàfly@ Ž†�èž‘�cflë@ %ÚŽ†�èž‘�c@
Küč@ flé%Û�g@ %ü@ �Aa@ fložã%c@ %ÙŞã%c@ L%ÙčÔ�ÜflR@%ÚŽ†žjflÇ@ >a†ŞàflzŽß@ Şæ%cflë@ %Ù%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ %Úfl†žyflë@ fložã%c@

%ÙčÛžìŽ]fl‰flëHHIQHN) بار خوانده شود)4(دعااين .(

Dflë@ŽpžìŽàflã@%Ùčiflë@Lbflîžzflã@%Ùčiflë@Lbfläžzfljž•%c@%Ùčiflë@Lbfläžîfl0žß%c@%Ùči@ŞáŽèKÜÛaŽŠžîč–flà�Ûa@%Ùžî%Û�gCN:وهنگام شب مىفرمود) 1(
.3/142صحيح الترمذي :  ونگا5/466الترمذي ) 2(

هركس هنگام شب آنرا با يقين بگويد و در آن شب بميرد، و يا صبح بگويد و در همان روز بميرد به بهشت ) 3(

.7/150البخاري . وارد مىشود

DŽožîfl0žßfl%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛaCN:هنگام شب گفته شود) 4(
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من در اين صبح گاه، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت و كليه ! الهى(

» قبح«يرم بر اين كه تو اهللا هستى، بجز تو معبود ديگرى گميمخلوقات تو را گواه 

). تو استىه بنده و فرستاد�اى و شريكى ندارى، و محمد هوجود ندارد، تو يگان

 ���II@%Ùží�Šfl‘@ %ü@ %Úfl†žyflë@ %Ùžäčà%Ï@ %ÙčÔ�ÜflR@ žåčß@ đ†fly%dči@ žë%c@ đòflàžÈčã@ žåčß@ žïči@ fl|fljž•%c@ bflß@ ŞáŽèKÜÛa
ŽŠ�Øş’Ûa@%Ù%Ûflë@Ž†žàflz�Ûa@%Ù%Ü%Ï@L%Ù%ÛHHIRHN

ن صبح، شامل حال من يا يكى از مخلوقات شده، از طرف هر نعمتى كه در اي! الهى(

).تو بوده است، تو شريكى ندارى، پس ستايش و شكر از آنِ تو است

 �� II@%ü@Lžð�Šfl–fli@žïčÏ@žïčäčÏbflÇ@ŞáŽèKÜÛa@LžïčÈžàfl]@žïčÏ@žïčäčÏbflÇ@ŞáŽèKÜÛa@Lžïčãfl†fli@žï%Ï@žïčäčÏbflÇ@ŞáŽèKÜÛa
ŽèKÜÛa@Lfložã%c@Kü�g@flé%Û�g@Kü�g@flé%Û�g@%ü@L�Šžj%Ô�Ûa@ člafl̂ flÇ@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@L�Š�Ô%Ð�Ûaflë@L�Š�Ð�Ø�Ûa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@Şá

fložã%cHHISHN
در چشمم عافيت ده، ! در گوشم عافيت ده، خدايا! در بدنم عافيت ده، بار الها! بار الها(

برم، مىبرم، از فقر به تو پناه مىاه وجود ندارد، از كفر به تو پن» بحق«بجز تو معبود ديگرى 

، 4/317أبوداود . كس صبح يا شب ايـن دعا را چهار بار بخـواند، خـداونـد او را از آتـش نجات مىدهد      هر) 1(

، وابن السني   9ىه شمار هعمل اليوم والليل  : ، والنسائي در كتاب   1201ىهاألدب المفرد شمار  : والبخاري در كتاب  

. النسائي وأبي داود را حسن دانسته استسند) 23 األخيار ص هتحف: (، و شيخ ابن بازدر كتاب70ىهبا شمار

هركس اين دعا را در هنگام صبح بخواند، شكر آن روز را أدا كرده اسـت، و هـركس هنگـام شـب آن را بخوانـد،                 ) 2(

، وابـن السـني     7ىه شـمار  هعمـل اليـوم والليلـ     :  ، والنسائي در كتـاب     4/318أبو داود   . شكر آن شب را ادا نموده است      

 سندش را تحسين    )24 األخيار ص  هتحف(: ، وابن باز در كتاب    2361ىهشمار» موارد«: حبان در كتاب   وابن   41ىهشمار

.نموده است

، 69ىه، وابن السني شمار22ىه شمارهعمل اليوم والليل:  والنسائي در كتاب42/ 5، وأحمد 324/ 4أبو داود ) 3(

 سـندش را تحسـين نمـوده      )26 األخيـار ص   هتحفـ (:األدب المفرد وعالمه ابن باز در كتاب      : والبخاري در كتاب  

.است
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).وجود ندارد» بحق«از عذاب قبر به تو پناه مىبرم، بجز تو معبود ديگرى 

 ��!II�ážîčÄflÈ�Ûa@�”žŠflÈ�Ûa@şlfl‰@flìŽçflë@Žo�ÜK×flìflm@čéžî%ÜflÇ@flìŽç@Kü�g@flé%Û�g@%ü@�Aa@flïčjž0flyHHIQHN
نيست، بر تو توكّل كردم و او » بحق«اهللا براى من كافى است، بجز او معبود ديگرى (

].اين دعا هفت مرتبه خوانده شود[.)پروردگار عرش بزرگ است

 ���"II@%Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa@ LčñflŠčRŁaflë@ bflîžãş†Ûa@ žïčÏ@ %òflîčÏbflÈ�Ûaflë@ flì�ÐflÈ�Ûa@ %Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa
flðbflîžãŽ…flë@ žïčäžíč…@ žïčÏ@ %òflîčÏbflÈ�Ûaflë@ flì�ÐflÈ�Ûa@LžïčmbflÇžëfl‰@ žåčßeflë@ Lžïčmafl‰žìflÇ@ žŠŽnž]a@ ŞáŽèKÜÛa@ LžïčÛbflßflë@ LžïčÜžç%cflë@ L

@Ž‡žìŽÇ%cflë@LžïčÓžì%Ï@žåčßflë@LžïčÛbflàfl‘@žåflÇflë@Lžïčäžîčàflí@žåflÇflë@LžïčÐ�ÜflR@žåčßflë@LŞðfl†flí@�åžîfli@žåčß@žïčä�ÄčÐžya@ŞáŽèKÜÛa
žïčnžzflm@žåčß@flÞbfln�Ë�c@žæ%c@%Ùčnflà�ÄčÈčiHHIRHN

عفو و عافيت ! بار الها. واهمخميعفـو و عافيت دنـيا و آخرت را از تـو ! ىاله(

عيوب مرا بپوشان و ترس ! بار الها. دين، دنيا، خانواده و مالم را از تو مسألت مىنمايم

مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و باالى سرم، ! الهى. مرا به ايمنى مبدل ساز

 عظمت تو پناه مىبرم از اينكه بطور ناگهانى از طرف محافظت بفرما، و به بزرگى و

).پايين كشته شوم

 ����II@đõžïfl‘@ Č�Ý�×@ Şlfl‰@ L��fl‰�þ�aflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ flŠč�b%Ï@ čñfl…bflèŞ’Ûaflë@ čkžîflÌ�Ûa@ fláčÛ%bÇ@ ŞáŽèKÜÛa
č0�Ðflã@Č�Šfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@Lfložã%c@Č%ü�g@flé%Û�g@%ü@žæ%c@Ž†flèž‘%c@LŽé%ØžîčÜflßflëLčéč×�Šč‘flë@�æb%İžîŞ’Ûa@Č�Šfl‘@žåčßflë@Lžï

@áčÜž0Žß@ó%Û�g@ŽêŞŠŽu%c@žë%c@L>aõžìŽ]@žïč0�Ðflã@ó%ÜflÇ@flÒ�Šfln�Ó%c@žæ%cflëHHISHN

ابـن  . هركس اين دعا را صبح و شام هفت بار بخواند خداوند امور مهم دنيـا و آخـرتش را كفايـت مىكنـد     ) 1(

. ، و شعيب وعبدالقادر األرناؤوط اسنادش را صحيح مىداننـد         4/321 با سند مرفوع، وأبوداود      71ىهالسني شمار 

.2/376زاد المعاد : نگا

.2/332صحيح ابن ماجه : أبو داود وابن ماجه ونگا) 2(

.3/142صحيح الترمذي: ونگا. الترمذي وأبو داود ) 3(
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و زمين، پروردگار و مالك ها آسمان نهان و آشكار، آفريدگار ىهاى دانند! بار الها(

رّ نفس و از شرّ هم كه بجز تو، معبود ديگرى نيست، از شدميهر چيز، من گواهى 

شيطان و دام فريبش، و از اينكه خود مرتكب كار بدى شوم و يا به مسلمانى، بدى 

).برسانم، به تو پناه مىبرم

 ����II@flìŽçflë@ čõbflàŞ0Ûa@ïčÏ@ %üflë@ ��fl‰%þ�a@ïčÏ@ ćõžïfl‘@ čéčàž]a@ flÉflß@ şŠŽšflí@ %ü@ žðč̂ KÛa@ čAa@ �áž0či
ŽážîčÜflÈ�Ûa@ŽÉžîčàŞ0ÛaHHIQHN

م خدايى كه با نام وى هيچ چيز در زمين و آسمان، گزندى نمىرساند، و او به نا(

).شنوا و دانا است

 ����II@đ†ŞàflzŽàčiflë@L>bäžíč…@�â%ýž]�⁄bčiflë@L>bČifl‰@čAbči@Žožîč™fl‰�>üžìŽ]fl‰flë@b₣îčjflã@HHIRHN
].سه بار خوانده شود[

 راضى و خشنود � محمد به ربوبيت اهللا، و به داشتن دين اسالم، و پيامبرى(

).هستم

هركس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب ايـن دعـا را بخوانـد هـيچ چيـزى بـه او ضـرر                    ) 1(

.نمىرساند

بـن  عبدالعزيز  و عالمه 2/332ن ماجه صحيح اب: نگا.  وابن ماجه وأحمد 5/465 والترمذي   4/323أبو داود   

.دانسته استسندش را حسن ) 39 األخيار صهتحف(باز در كتاب 

هركس اين دعا را سه بار در صبح و سه بار در شب بخواند بـر اهللا حـق مىشـود كـه در روز قيامـت او را                ) 2(

.راضى كند

4/318 وأبـو داود     68ىهلسـني شـمار   ، وابـن ا   4 شـماره    هعمـل اليـوم والليلـ     :  والنسائي در كتاب   4/337أحمد  

. سندش را حسن مىداند)39تحفة األخيار ص (: بن باز در كتاب عبدالعزيز  و5/465والترمذي 
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  ���II@ó%Û�g@ žïčä�ÜčØflm@ %üflë@ ŽéKÜ�×@ žïčã�dfl‘@ ïčÛ@ ž|čÜž•%c@ ŽsžîčÌflnž]%c@ %ÙčnflàflyflŠči@ Žâžìşî%Ó@ bflí@ şïfly@ bflí
@åžîflÇ@%ò%ÏžŠ%�@žïč0�ÐflãHHIQHN

امورم ى همهواهم، خمي رحمت تـو از تـو كمك ىهبـه وسيل! اى زنـده و پا بـرجا(

). يك چشم به هم زدن به حال خود رها مكنىهفرما، و مرا به اندازرا اصالح ب

 !���IIflåžîčà%ÛbflÈ�Ûa@ Ččlfl‰@ čAč@ �Ù�ÜŽà�Ûa@ fl|fljž•%cflë@ bfläžzfljž•%cIRH@afl̂ flç@ flŠžîflR@ %Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa@ L
�âžìflî�ÛaISH@ ZŽÇ%cflë@ LŽêafl†Žçflë@ LŽéfln%×flŠfliflë@ LŽêfl‰žìŽãflë@ LŽêflŠž–flãflë@ LŽéflzžn%Ï@bflß@ ğŠfl‘flë@ čéžîčÏ@ bflß@ Č�Šfl‘@ žåčß@ %Ùči@ Ž‡žì
Žêfl†žÈfliHHITHN
ما و تمام جهانيان، شب را به صبح رسانيديم براى خدايى كه پروردگار جهانيان (

من از تو خوبى امروز، يعنى فتح، پيروزى، نور، بركت و هدايتش را ! بار الها. است

).ش مىآيد، به تو پناه مىبرمروز و بعد از آن، پيامهمسألت مىنمايم از بدى آنچ

!"���II�â%ýž]�⁄a@ čñflŠ�İčÏ@ ó%ÜflÇ@ bfläžzfljž•%cIUH@bfläğîčjflã@ �åžíč…@ó%ÜflÇflë@ L�̃ %ýžR�⁄a@ čòflàčÜ%×@ ó%ÜflÇflë@ L
@đ†ŞàflzŽß˜flåžîč×�Šž’Žà�Ûa@flåčß@flæb%×@bflßflë@>bàčÜž0Žß@>bÐžîčäfly@LflážîčçaflŠži�g@bfläžîči%c@čòKÜčß@ó%ÜflÇflë@LHHIVHN
 و آئين پدرمان � اخالص، دين پيامبرمان محمد ىهطرت اسالم، كلمما بر ف(

صـحيح الترغيـب   :  با او موافقت كـرده اسـت، ونگـا     1/545الحاكم و سندش را صحيح دانسته، و الذهبي با          ) 1(

.1/273والترهيب 

Dfl0žß%cflåžîà%ÛbflÈÛa@Şlfl‰@čA@�Ù�Ü�½a@ófl0žß%cflë@bfläžîCN:وهنگام شب گفته شود) 2(
D@@@@@@@@@@@@@@@Ž‡ìBŽÇ%cflë@Lbflçfl†BŽçflë@bBflèfln%×flŠfliflë@bflçfl‰ìŽãflë@bflçflŠž–flãflë@bflèflzžn%Ï@čò%ÜžîKÜÛa@čêč̂:وهنگام شب گفته شود   ) 3( flç@flŠžîČR@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa

bflçfl†žÈfli@bflß@�Šfl‘flë@bflèîčÏ@bflß@�Šfl‘@žåčß@%ÙčiCN
.انده سندش را حسن دانست2/273 و شعيب وعبدالقادر األرناؤوط در تحقيق كتاب زاد المعاد 4/322داود أبو) 4(

.»أَمسينَا علَى فِطْرَةِ اإلِسالَمِ«: وهنگام شب مى فرمود) 5(

.4/209صحيح الجامع :  ونگا34ىهعمل اليوم والليلة شمار:  وابن السني در كتاب407و 3/406أحمد ) 6(
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ه فقط به سوى حقّ، تمايل داشت و فرمانبردار كمي صبح كرديم، همان ابراهي؛ابراهيم 

).خداوند بود، و از مشركان نبود

!����IIčêč†žàflzčiflë@čAa@flæbflzžjŽ]HHIQHN]صد مرتبه خوانده شود.[

).نمكميند، و من ستايش او را بيان پاك و منزّه است خداو(

!��� II@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@ flìŽçflë@LŽ†žàflz�Ûa@ Žé%Ûflë@ �Ù�ÜŽà�Ûa@ Žé%Û@ LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ čAa@ Kü�g@ čé%Û�g@ %ü
ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘HHN

.)3(] و هنگام تنبلى، يك بار بخواند)2(ده بار بخواند[

 شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، و او نيست، او» بحق«بجز اهللا معبود ديگرى (

).بر هر چيز توانا است

!���!II@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@ flìŽçflë@ Ž†žàflz�Ûa@ Žé%Ûflë@ L�Ù�ÜŽà�Ûa@ Žé%Û@ LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü
ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘HHITH�]هنگام صبح، صدبار بخواند.[

اى برتر از او را همرتبه اين ذكر را بخواند در روز قيامت هيچ كس درج) 100(هركس در وقت صبح و شب ) 1(

.4/2071مسلم . نخواهد داشت، مگر كسى كه اين ذكر را مانند او، يا بيشتر از او خوانده باشد

هتحفـ (: ، وكتـاب  1/272يـب   صحيح الترغيب والتره  :  ونگا 24ىه شمار هعمل اليوم والليل  : النسائي در كتاب  ) 2(

.همين كتاب) 255 (ىهفضيلت آن در حديث شمار: ، ونگا44 أثر شيخ ابن باز ص)األخيار

، 3/957، صـحيح أبـو داود       1/270صحيح الترغيب والترهيب    :  ونگا 4/60 وابن ماجه وأحمد     4/319أبوداود  ) 3(

.2/377 وكتاب زاد المعاد 2/331وصحيح ابن ماجه 

حسنه ) 100(برده به او داده مىشود، و     ) 10(مرتبـه در روز بخـواند، اجر آزداى       ) 100(كر ار   هر كس اين ذ   ) 4(

گناه از او پاك مى گردد، و نيز براى او مرزى قرار داده مىشـود كـه شـيطان آن         ) 100(براى او نوشته مىشود، و    

وز قيامت نيست مگر كسى كه      روز تا شب نمىتواند به او نزديك شود و لطمه بزند، و هيچ كس برتر از او در ر                  

.4/2071، ومسلم 4/95البخاري . بيشتر از او اين عمل را انجام داده باشد
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، يكتاست و شريكى براى او نيست، پادشاهى و هيچ معبودى به جز اهللا وجود ندارد(

).حمد از آنِ اوست، و او بر هر چيز تواناست

!���"IIčêč†žàflzčiflë@ čAa@ flæbflzžjŽ]@ Z@fl…afl†čßflë@ čéč‘žŠflÇ@ %òflã�‹flë@ Lčéč0�Ðflã@ bfl™�‰flë@ LčéčÔ�ÜflR@ fl…fl†flÇ
čéčmbflàčÜ%×HHN]هنگام صبح، سه بار بخواند[

) 1(.

اش و سنگنى عرشش ىش او را به تعداد آفريدگانش خشنودتسبيح و پاكى اهللا و ستاي(

).و جوهر سخنانش، بيان مىنمايم

!����II>ýŞj%ÔflnŽß@>ýflàflÇflë@L>bjğî%�@>bÓž‹�‰flë@L>bÈčÏbflã@>bà�ÜčÇ@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛaHHN] هنگام صبح آنرا

.)2(]بخواند

).ول مسألت مىنمايماز تو علم سودمند، رزق پاك و عمل مقب! بار الها(

!����IIčéžî%Û�g@ŽlžìŽm%cflë@%Aa@ŽŠčÐžÌflnž]%cHHN
.)3(]روزانه صد بار گفته شود[

).ردمگمينم و به سوى او بركميمن از اهللا طلب آمرزش (

!����IIflÕ%ÜflR@bflß@ğŠfl‘@žåčß@čpbŞßbŞnÛa@čAa@čpbflàčÜ%Øči@Ž‡žìŽÇ%cHHN
.)4(]هنگام شب، سه بار خوانده شود[

.4/2090مسلم ) 1(

 وعبـدالقادر وشـعيب     925ىه، وابن ماجـه شـمار     54ىه شمار هعمل اليوم والليل  : ابن السني در كتاب   ) 2(

.اندهدانست سندش را حسن 2/375 زاد المعاد :األرناؤوط در تحقيق كتاب

.4/2075، ومسلم 101/ 11البخاري مع الفتح ) 3(

 والنسائي در 2/290أحمد . هاى آن شب به او ضررى نمىرساند     هركس شامگاه سه مرتبه آنرا بخواند سختى      ) 4(

، وصـحيح ابـن     3/187صـحيح الترمـذي     : ، ونگا 68ىه وابن السني شمار   590ىه شمار هعمل اليوم والليل  : كتاب

.45 األخيار صه وتحف2/266ماجه 



AD  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

! ���IIđ†ŞàflzŽß@bfläğîčjflã@ó%ÜflÇ@žá�Üfl]flë@ğÝfl•@ŞáŽèKÜÛaHHN
.)1(]هنگام صبح، ده بار خوانده شود[

). سالم و درود بفرست�بر پيامبرمان محمد ! بار الها(

»/@ «%&'( +���.
هاى زير ههنگام خوابيدن دو دستش را همانند دعا كنار هم قرار دهد و سور��!!

 در آن بدمد، سپس دو دستش را تا جايى كه مىرسد به بدنش بمالد، و اين را بخواند و

.كار را از سر و صورت و قسمت جلوى بدن آغاز نمايد و آنرا سه بار تكرار كند

 ijk ö≅è%uθ èδª!$#î‰ymr&∩⊇∪ ª!$#ß‰yϑ ¢Á9$#∩⊄∪ öΝs9ô$ Î# tƒöΝs9uρô‰s9θ ãƒ∩⊂∪ öΝs9uρä3tƒ

… ã& ©!#·θ à#à27‰ymr&〈] 4 ـ 1اخالص.[

ijk ö≅è%èŒθããr&Éb>t�Î/È,n=x#ø9$#∩⊇∪ ÏΒÎhŸ°$tΒt,n=y{∩⊄∪ ÏΒuρÎhŸ°@,Å™%yñ#sŒÎ)|=s%uρ∩⊂∪ 

ÏΒuρÌh�x©ÏM≈sV≈¤#̈Ζ9$#†ÎûÏ‰s)ãèø9$#∩⊆∪ ÏΒuρÌh�x©>‰Å™%tn#sŒÎ)y‰|¡ym〈] 5 ـ 1الفلق.[

ijk ö≅è%èŒθ ãã r&Éb>t� Î/Ä¨$̈Ψ9$#∩⊇∪ Å7 Î= tΒÄ¨$̈Ψ9$#∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î)Ä¨$̈Ψ9$#∩⊂∪ ÏΒÌh� x©

Ä¨#uθ ó™uθ ø9$#Ä¨$̈Ψsƒ ø:$#∩⊆∪ “Ï% ©!$#â È̈θ ó™ uθ ãƒ†ÎûÍ‘ρß‰ß¹ÄZ$ ¨Ψ9$#∩∈∪ zÏΒÏπ̈ΨÉfø9$#Ä¨$̈Ψ9$#uρ〈����]1الناس

].6ـ 

. بيان شد70/5 در قسمت گذشته آيات ىهترجم: توجه

. بار بر من درود بفرستد، روز قيامت شفاعت من شامل حالش مىشـود    ) 10(بار، و شب    ) 10(هركس صبح   ) 1(

 وصـحيح الترغيـب والترهيـب    120/ 10مجمع الزوائد  : الطبراني با دو سند كه يكى از آن مورد اعتماد است، نگا           

1/273.

.4/1723، و مسلم 9/62البخاري مع الفتح ) 2(
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�""��ª!$#Iωtµ≈ s9Î)�ωÎ)uθ èδJ y∏ø9$#ãΠθ •‹ s)ø9$#4Ÿω…çνä‹è{ù's?×π uΖ Å™Ÿωuρ×Πöθ tΡ4… çµ ©9$tΒ’ ÎûÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#$tΒuρ

’ÎûÇÚö‘ F{$#3tΒ#sŒ“Ï% ©! $#ßìx#ô±o„ÿ…çνy‰ΨÏã�ωÎ)ÏµÏΡ øŒÎ* Î/4ãΝn= ÷ètƒ$ tΒš÷t/óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&$ tΒuρöΝßγx#ù= yz(Ÿωuρ

tβθ äÜŠÅsãƒ&óý Î/ôÏiΒÿÏµ Ïϑ ù= Ïã�ωÎ)$ yϑ Î/u!$ x©4yìÅ™ uρçµ •‹Å™ ö� ä.ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uÚö‘ F{$#uρ(Ÿωuρ…çνßŠθ ä↔tƒ$ uΚßγÝà ø#Ïm

4uθ èδuρJ’Í? yè ø9$#ÞΟŠÏàyè ø9$#〈��� �
. بيان شد71/6 آيه در قسمت ىهترجم

�"���ztΒ#uãΑθß™ §�9$#!$ yϑ Î/tΑÌ“Ρ é&Ïµø‹ s9Î)ÏΒÏµ În/ §‘tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ4<≅ä.ztΒ#u«!$$ Î/ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρÏµ Î7 çFä. uρ

Ï& Î#ß™ â‘uρŸωä−Ìh� x#çΡš÷ t/7‰ymr&ÏiΒÏ& Î# ß™•‘4(#θ ä9$s% uρ$ uΖ÷è Ïϑ y™$ oΨ÷èsÛ r&uρ(y7 tΡ#t�ø#äî$ oΨ−/ u‘š�ø‹ s9Î)uρç/ÅÁ yϑ ø9$#

∩⊄∇∈∪ Ÿωß#Ïk= s3ãƒª!$#$ ²¡ø#tΡ�ωÎ)$ yγyè ó™ãρ4$ yγs9$ tΒôMt6 |¡x.$ pκöWn= tã uρ$ tΒôM t6 |¡tF ø.$#3$ oΨ−/ u‘Ÿω!$ tΡ õ‹Ï{#xσ è?βÎ)

!$ uΖŠÅ¡®Σ÷ρr&$ tΡù'sÜ÷z r&4$ oΨ−/ u‘Ÿωuρö≅Ïϑ óss?!$uΖ øŠ n=tã#\� ô¹Î)$ yϑx.… çµ tFù= yϑ ym’ n? tãšÏ% ©!$#ÏΒ$ uΖÎ= ö6 s%4$uΖ −/ u‘Ÿωuρ

$ oΨù= Ïdϑ ysè?$tΒŸωsπ s%$sÛ$ oΨs9Ïµ Î/(ß#ôã $#uρ$ ¨Ψtãö� Ï#øî $#uρ$ oΨs9!$ uΖ ôϑ ymö‘$#uρ4|MΡ r&$uΖ9 s9öθtΒ$ tΡ ö� ÝÁΡ$$ sù’ n? tãÏΘöθ s)ø9$#

šÍ�Ï#≈ x6 ø9$#〈����
پيامبر و مؤمنان به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ايمان آوردند، همه به (

ميان هيچ : »ويندگميو «هاى وى و پيغمبرانش ايمان آوردند خدا، فرشتگان او و كتاب

آمرزش تو را ! پروردگارا. ذاريم و شنيديم و اطاعت كرديمگمييك از پيامبران او فرق ن

هركس اين آيه را در بسترش بخواند، محافظى از طرف خدا برايش گماشته مى شود و شيطان تا صبح به او            ) 1(

.4/487البخارى مع الفتح . نزديك نمى شود

 ، 554/ 1 ومسلم 94/ 9البخاري مع الفتح . هركس اين دو آيه را در شب قرائت نمايد، او را كفايت مى كنند   ) 2(

..مىباشد286 ـ 285وره البقره ، و هر دو آيه در س
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.به سوى تو است) همه(واهيم و بازگشت خمي

را » خوبى«ند، هر كار كمي توانائيش تكليف نىهخـداونـد بـه هيچ كس جز به انداز

. بكند به زيان خود كرده است» بدى كه«انجام دهد براى خود انجام داده، و هر كار 

بار ! پروردگارا. مگير» بدان«اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را ! پروردگارا

! پروردگارا. گين را بر ما مگذار، آنچنان كه بر كسانى كه پيش از ما بودند، گذاشتىسن

آنچه را كه طاقت تحمل آن را نداريم بر ما مقرر مدار، و ما را ببخش، و گناهان ما را 

بپوشان، و مشمول رحمت خود قرار ده، تو مولى و سرپرست مائى، پس ما را بر كافران 

).پيروز گردان

�"���ر يكى از شما از بسترش برخاست و دوباره به آن برگشت، جايش را اگ

اند كه پس از رفتنش چه چيزى بر سر بسترش آمده است و دميجاروب كند زيرا او ن

:اين دعا را بخواند

IIžæ�gflë@ Lbflèžàflyž‰b%Ï@ žïč0�Ðflã@ flo�Øfl0žß%c@ žæ�h%Ï@ LŽéŽÈ%Ïž‰%c@ %Ùčiflë@ Lžïčjžäflu@ ŽožÈfl™flë@ žïğifl‰@ %Ùčàž]bči
flåžîčzčÛbŞ–Ûa@%Úfl…bfljčÇ@čéči@�Å%Ðžzflm@bflàči@bflè�Ä%Ðžyb%Ï@bflèfln�Üfl]ž‰%cHHIQHN

به نام تو پهلوى خود را بر زمين نهادم، و به كمك تو آنرا از زمين، بلند ! پروردگارا(

نم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض كردى، آن را ببخشاى، و اگر دوباره به او كمي

).از آن محافظت فرما، همچنان كه از بندگان نيكت محافظت كنى زندگى دادى، ىهاجاز

�"���II@bflèflnžîflîžy%c@ žæ�g@ Lbflçbflîžzflßflë@ bflèŽmbflàflß@ %Ù%Û@ LbflçbKÏflìflm@ fložã%cflë@ žïč0�Ðflã@ flo�Ô%ÜflR@ %ÙŞã�g@ ŞáŽèKÜÛa
flÈ�Ûa@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@Lbflè%Û@žŠčÐ�Ëb%Ï@bflèŞnflß%c@žæ�gflë@Lbflè�ÄčÐžyb%Ï%òflîčÏbHHIRHN

.2084/ 4، ومسلم 11/126البخاري ) 1(

.2/79وأحمد با همان لفظ آورده است 4/2083مسلم) 2(
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يرى، مرگ و زندگى آن گميتو جان مرا آفريدى، و تو آن را دوباره پس ! بار الها(

اش نگهداشتى، از او محافظت كن، و اگر آن را ميراندى، هاگر زند! الهى. بدست تو است

).واهمخميمن از تو عافيت ! الهى. پس مورد آمرزش قرار ده

�"���است بخوابد، دست راستش را زير گونه اش وخمي�زمانى كه رسول اهللا 

:واندخمياد و اين دعا را سه بار دميقرار 

II%Úfl…bfljčÇ@ŽsflÈžjflm@flâžìflí@%Ùfliafl̂ flÇ@žïčäčÓ@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN
سه مرتبه[). نى، مرا از عذابت نجادت دهكميروزى كه بندگانت را حشر ! الهى(

].ودشميخوانده 

�"���IIŞáŽèKÜÛa@%Ùčàž]bčibflîžy%cflë@ŽpžìŽß%c@HHIRHN
]).ومشميبيدار [وم شميو با نـام تـو زنده ] وابمخمي[با نـام تـو مى ميرم ! خـدايا(

�"�� II@čAa@flæbflzžjŽ]}SS{L@čAč@Ž†žàflz�Ûaflë@}SS{L@ŽŠflj�×%c@�Aaflë}STHH{ISHN
�"��!IIžŠflÈ�Ûa@ Şlfl‰flë@ �ÉžjŞ0Ûa@ čpaflìflàŞ0Ûa@ Şlfl‰@ ŞáŽèKÜÛa@Lđõžïfl‘@ ğÝ�×@ Şlfl‰flë@ bfläŞifl‰@ L�ážîčÄflÈ�Ûa@ �”

@fložã%c@đõžïfl‘@ğÝ�×@ğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@L�æb%ÓžŠ�Ð�Ûaflë@�Ýžîčvžã�⁄�aflë@čñafl‰žìŞnÛa@flÞ�ŒžäŽßflë@LôflìŞäÛaflë@ğkflz�Ûa@flÕčÛb%Ï
čéčnflîč•bfläči@ć̂ čRe@N%cflë@Lćõžïfl‘@%Ù%Üžj%Ó@flDžî%Ü%Ï@ŽÞŞë%þ�a@fložã%c@ŞáŽèKÜÛa@fložã%cflë@Lćõžïfl‘@%Úfl†žÈfli@flDžî%Ü%Ï@ŽŠčRŁa@fložã

@flåčß@bfläčä�Ë%cflë@flåžíŞ†Ûa@bŞäflÇ@�œ�Óa@Lćõžïfl‘@%ÙflãžëŽ…@flDžî%Ü%Ï@Žåč�bflj�Ûa@fložã%cflë@Lćõžïfl‘@%Ù%Óžì%Ï@flDžî%Ü%Ï@ŽŠčçbKÄÛa
�Š�Ô%Ð�ÛaHHITHN

.3/143صحيح الترمذي: ، ونگا4/311أبو داود با همان لفظ ) 1(

.4/2083 ومسلم 11/113البخاري مع الفتح ) 2(

و در رفع خستگى . [خواند، از داشتن خادمى براى او بهتر استهركس اين تسبيحات را در هنگام خوابيدن ب) 3(

.4/2091، ومسلم 7/71البخارى مع الفتح ]. و كسالت به او كمك مى كند

.4/2084مسلم ) 4(
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ى مههپروردگار آسمانها و زمين، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ! الهى(

رقان، از شرّ هـر  تـورات و انجـيل و فـىه دانه و هسته، و فرود آورندىهچيز، شكافند

توئى اول، قبل از تو ! الهى. اش در دست تو است به تو پناه مىبرمىآنچـه كه پيشان

تو آشكارى، و هيچ چيز آشكارتر از . و توئى آخر، بعد از تو چيزى نيست. چيزى نيست

وام هاى ما را ادا كن، و ما ! الهى. ، و هيچ چيز پنهان تر از تو نيستتو پنهانى. تو نيست

).را از تنگدستى به غنا و توانگرى برسان

�" ��"II@Žé%Û@ flïčÏb%×@ %ü@ žåŞàčß@ žá%Ø%Ï@ Lbflãaflëeflë@ Lbflãb%Ð%×flë@ Lbflãb%Ôfl]flë@ bfläflàflÈ��%c@ žðč̂ KÛa@ čAč@ Ž†žàflz�Ûa
flð�ëžûŽß@%üflëHHIQHN

ائى راست كه ما را خورانيد و نوشانيد، و تمام امور را كفايت ها خدتمام ستايش(

كرد و به ما جاى پناه داد، براستى كه چقدر از مردم هستند كه هيچ گونه مددكار و پناه 

).اى ندارندهدهند

�"!�"!�"!�"!������������II@ ğÝ�×@ Şlfl‰@ L��ž‰%þ�aflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ flŠč�b%Ï@ čñfl…bflèŞ’Ûaflë@ čkžîflÌ�Ûa@ fláčÛbflÇ@ ŞáŽèKÜÛa@đõžïfl‘
@Lčéč×žŠč‘flë@�æb%İžîŞ’Ûa@ ğŠfl‘@ žåčßflë@Lžïč0�Ðflã@ ğŠfl‘@ žåčß@ %Ùči@ Ž‡žìŽÇ%c@Lfložã%c@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ žæ%c@ Ž†flèž‘%c@ Lčé%ØžîčÜflßflë

@áčÜž0Žß@ó%Û�g@ŽêŞŠŽu%c@žë%c@L>aõžìŽ]@žïč0�Ðflã@ó%ÜflÇ@flÒ�Šfln�Ó%c@žæ%cflëHHIRHN)بيان شد85/11آن در حديث ترجمه .(

��"����Ôflí�cflŠ$Ο !9#〈ë@čñfl†žvŞ0Ûa@flÝí�Œžäflmx8 t�≈ t6 s?“Ï%©!$#Íν Ï‰ u‹ Î/à7 ù= ßϑø9$#〈����
≈�x8t وهتنزيل السجد〉$Ο!9#هاىهسور( t6 s?“ Ï%©! $#ÍνÏ‰u‹ Î/à7ù= ßϑ ø9$#〈را بخواند.(

.4/2085مسلم ) 1(

.3/142صحيح سنن الترمذي: ، ونگا4/317أبو داود ) 2(

.4/255صحيح الجامع: الترمذي والنسائي، ونگا) 3(
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������IIŞáŽèKÜÛaIQH%Ùžî%Û�g@ žð�Šžß%c@ Žož™Şì%Ïflë@ L%Ùžî%Û�g@ žïč0�Ðflã@ Žožà%Üž]%c@@žï�èžuflë@ ŽožèŞuflëflë@ L
@Žožäflße@L%Ùžî%Û�g@Kü�g@%Ùžäčß@bflvžäflß@%üflë@%dflv�Üflß@%ü@%Ùžî%Û�g@>òfljžçfl‰flë@>òflj�Ëfl‰@L%Ùžî%Û�g@žð�Šžè%Ã@Žp�dflv�Û%cflë@L%Ùžî%Û�g

flo�Üfl]ž‰%c@žðč̂ KÛa@%Ùğîčjfläčiflë@flo�ÛflŒžã%c@žðč̂ KÛa@%ÙčibflnčØčiHHIRHN
 را به امه و كار خود را به تو تفويض نمودم، و چهرجانم را به تو سپردم،! بار الها(

هاى تو اميدوارم و از عذابت سوى تو گرداندم، و به تو اتّكا كردم، در حالى كه به نعمت

به كتابى كه تو نازل فرمودى، و ! الهى. بيم ناكم، به جز تو پناهگاهى و جاى نجاتى ندارم

).پيامبرى كه تو مبعوث كردى، ايمان آوردم

»/C«* +3 '��� �, '��� )& �� ��Y -�	�
 ��23 

���II@ŽŒží�ŒflÈ�Ûa@ bflàŽèfläžîfli@ bflßflë@ ��ž‰%þ�aflë@ čpaflìflàŞ0Ûa@ şlfl‰@ LŽ‰bŞè%Ô�Ûa@ Ž†čyaflì�Ûa@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü
Ž‰bKÐflÌ�ÛaHHISHN
و ها آسمانپروردگار . يكتا و قادر مطلق، وجود ندارد» بحق«هيچ معبودى بجز اهللا (

).ين و آنچه در ميان آنهاست، خداوند شكست ناپذير، بسيار آمرزندهزم

نى كه خواستى به رختخواب بروى، مانند وضوى نماز، وضو گرفته سپس بر پهلـوى راسـت بخـواب و                    زما) 1(

).حديث: ... (بگو

اگر بميرى، بر فطرت    «D@@@@čñflŠ�İčÐÛa@ó%ÜflÇ@ŞoŽß@LŞoŽß@žæ�h%ÏCN: براى كسى كه اين دعا را بگويد فرمود        �رسول اهللا   ) 2(

.4/2081ومسلم 11/113البخاري مع الفتح . »اىهمرد] مسلمانى[

، وابن هاليوم والليل:  و آنرا صحيح دانسته، والذهبي با او موافقت كرده است، والنسائي در كتاب1/540الحاكم ) 3(

.4/213صحيح الجامع : السني، ونگا
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���II@čpaflŒflàflç@ žåčßflë@ Lčêč…bfljčÇ@ ğŠfl‘flë@ Lčéčib%ÔčÇflë@ čéčjflš%Ë@ žåčß@ čpbŞßbŞnÛa@ čAa@ čpbflàčÜ%Øči@ Ž‡žìŽÇ%c

�æžëŽŠčšžzflí@žæ%cflë@�åžîč�bflîŞ’ÛaHHIQHN
هاى ه كلمات كامل الهى از خشم و مجازات او، بدى بندگانش و سوسىهبه وسيل(

).شياطين و از اينكه آنها نزد من بيايند به خدا پناه مىبرم

»4# «3� [ -�H5& �K�, �, %&'( �K �K\+ ��K3 )& ]� �� 7���2&
�����IIčê�‰bfl0flí@žåflÇ@Žs�ÐžäflíHHI@>bflq%ýflqHIRHN

فوتى كه با كمى رطوبت آب دهان همراه [چپ خود فوت كند سه بار به طرف (

]).باشد

�����II@ôcfl‰@bflß@ğŠfl‘@žåčßflë@�æb%İžîŞ’Ûafl@åčß@čAbči@Ž̂ îčÈflnž0flíIđpaŞŠflß@flt%ýflqHHISHN
).سه بار از شيطان و از شر آنچه كه ديده است به اهللا پناه برد(

�����II>afl†fly%c@bflèči@žtğ†flzŽífl@üHHITHN)در مورد آن با كسى صحبت نكند.(

�����IIčéžî%ÜflÇ@flæb×@ðˆKÛa@čéčjžäflu@žåflÇ@ŽÞŞìflzflnflíHHIUHN
).پهلوى خود را جابجا كند(

�����II%ÙčÛ‡@fl…afl‰%c@žæ�g@ï�Üfl–Ží@Žâì�ÔflíHHIVHN)اگر خواست برخيزد و نماز بخواند.(

.3/171صحيح الترمذي: ، ونگا4/12أبو داود ) 1(

.4/1772مسلم ) 2(

.1773، 1772 /4مسلم) 3(

.4/1772مسلم ) 4(

.4/1773 مسلم)5(

.4/1773مسلم) 6(
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�����IIžïčãč†žça@ ŞáŽèKÜÛa@LfložîKÛflìflm@ žåflàžîčÏ@ žïčäKÛflìflmflë@ Lfložî%ÏbflÇ@ žåflàžîčÏ@ žïčäčÏbflÇflë@ Lfložífl†flç@ žåflàžîčÏ@
@şÞč̂ flí@%ü@ŽéŞã�g@L%Ùžî%ÜflÇ@óflš�ÔŽí@%üflë@žïčš�Ôflm@%ÙŞã�h%Ï@Lfložîflš%Ó@bflß@ŞŠfl‘@žïčäčÓflë@Lfložî%İžÇ%c@bflàžîčÏ@žïčÛ@�Ú�‰bfliflë

@fložî%Ûaflë@žåflß}fl…bflÇ@žåflß@şŒčÈflí@%üflëfloží{fložî%ÛbflÈflmflë@bfläŞifl‰@flo�×fl‰bfljflm@LHHIQHN
اى، و مرا جز كسانى قرار ده همرا در زمره كسانى قرار ده كه آنها را هدايت كر! الهى(

مرا جزو كسانى قرار ده كه تو ياور آنانى، و هر چه ! الهى. كه به آنها عافيت عطا فرمودى

را از قضاى بد، حفاظت كن، توئى كه اى، مباركش بگردان، و مهكه به من عنايت فرمود

نى، احدى بر تو حاكميت ندارد، همانا كسىكه تو او را حمايت كنى، ذليل و كميحكم 

تو ! پروردگارا. ود، و كسى كه تو با او دشمنى كنى هرگز عزت نمىيابدشميخوار ن

).بابركت و بلندمرتبه هستى

�����IIčß@%Úbfl™�Šči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@L%Ùčnfližì�ÔŽÇ@žåčß@%Ùčmb%ÏbflÈŽàčiflë@L%Ùčİfl‚fl]@žå
%Ùč0�Ðflã@ó%ÜflÇ@fložîfläžq%c@bflà%×@fložã%c@L%Ùžî%ÜflÇ@Ćõbfläflq@žïč–žy�c@%ü@L%ÙžäčßHHIRHN

رم، از خشمت به باز خشم تو به خشنوديت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مى! الهى(

اى، مدح كنم، تو آنچنانى كه هم تو را آنطور كه شايستمن نمى توان! الهى. تو پناه مىبرم

).اىهخود را مدح كرد

.وأحمد والدرامي والحاكم والبيهقيأصحاب السنن األربعه ) 1(

1/194و صحيح ابن ماجه 1/144صحيح الترمذي : ونگا. و آنچه بين دو كروشه است از بيهقى روايت شده است     

.2/172و إرواء الغليل أثر ألباني 

.2/175 واإلرواء 1/194وصحيح ابن ماجه 3/180ترمذي صحيح ال: نگا. أصحاب السنن األربعه وأحمد) 2(
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�� ��II@žìŽužŠflã@ LŽ†čÐžzflãflë@ óflÈž0flã@ %Ùžî%Û�gflë@ LŽ†Žvž0flãflë@ žï�Üfl–Žã@ %Ù%Ûflë@ LŽ†ŽjžÈflã@ %ÚbŞí�g@ ŞáŽèKÜÛa
a@LćÕflz�ÜŽß@flåží�ŠčÏb%Ø�Ûbči@%Ùfliafl̂ flÇ@Şæ�g@L%Ùfliafl̂ flÇ@ófl’ž‚flãflë@L%Ùflnflàžyfl‰@L%ÚŽŠčÐžÌflnž0flãflë@L%ÙŽäžîčÈflnž0flã@bŞã�g@ŞáŽèKÜÛ

%ÚŽŠ�Ð�Øflí@žåflß@ŽÉ%Üž‚flãflë@L%Ù%Û@ŽÉflšž‚flãflë@L%Ùči@ŽåčßžûŽãflë@L%ÚŽŠ�Ð�Øflã@%üflë@LflŠžîfl‚�Ûa@%Ùžî%ÜflÇ@žïčäžrŽãflëHHIQHN
وانيم، و تـو را خمينيم، و بـراى تـو نـماز كميفقط تـو را بـنـدگى ! بـار الها(

هيم كه به تو نزديك دميعملى انجام «نيم كميئيم، و بـه سوى تـو تـالش سجـده مىنما

و به رحمت تو اميدواريم، و از عذاب تو مىترسيم، هر آينه عذاب به كفار » شويم

.خواهد رسيد

وييم، گميواهيم، و براى تو ثناى نيك خمياز تو مدد مى جوييم، و آمرزش ! بار الها

نيم، و از كسى كميبه تو ايمان مىآوريم، و براى تو خشوع و به تـو كفر نمىورزيم، و 

).يريمگميكه به تو كفر مىروزد، كناره 

»44 «�<9 )��5 -T� )& ]� ���
@II�¡žëş†�Ô�Ûaسه بار!�� čÙčÜflà�Ûa@ flæbflzžjŽ]HHبگويد وبار سوم با صداى بلند و كشيده

II��žëşŠÛaflë@čò%Øčö%ýflà�Ûa@ğlfl‰HH2(يدرا به آن بيفزا(.

»46 «�9�5& 9 �Y -�	�
 ��23
��"��II@L%ÙŽà�ØŽy@ ŞïčÏ@ @�bflß@ L%Úč†flîči@ žïčnflîč•bflã@ L%Ùčnflß%c@ Žåžia@ L%Úč†žjflÇ@ Žåžia@ L%ÚŽ†žjflÇ@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa

č×@žïčÏ@Žéfln�ÛflŒžã%c@žë%c@L%Ùfl0�Ðflã@čéči@fložîŞàfl]@L%Ù%Û@flìŽç@@áž]a@ğÝ�Øči@%Ù�Û%dž]%c@L%ÚŽúbflš%Ó@ŞïčÏ@ćÞž†flÇ@ŽéflnžàKÜflÇ@žë%c@L%Ùčibfln

 و شيخ ألباني در كتاب إرواء الغليل گفتـه  2/211البيهقي در كتاب السنن الكبرى و سندش را صحيح دانسته        ) 1(

. نسبت داده است� و آنرا به عمر 2/170سندش صحيح است 

: نگـا .  وسندش صحيح است   2/31دارقطنى است    والدار قطني وغيرهما، و بين دو كروشه از          3/244النسائي  ) 2(

.1/337كتاب زاد المعاد تحقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط 
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@fl‰žìŽãflë@Lžïčj�Ü%Ó@ flÉžîčifl‰@ flæežŠ�Ô�Ûa@ flÝflÈžvflm@ žæ%c@L%Úfl†žäčÇ@čkžîflÌ�Ûa@ �á�ÜčÇ@ žïčÏ@ čéči@ flpžŠflq�dflnž]a@�ë%c@ L%ÙčÔ�ÜflR@žåčß@>a†fly%c
žïğàflç@fllbflçfl‡flë@LžïčãžŒŽy@flõ%ýfluflë@Lžð�‰ž†fl•HHIQHN

در دست تو » زمامم«هستم، پيشانى من  تو و فرزند بنده و كنيز تو ىهمن بند! الهى(

من ! الهى. ات در حق من عين عدالت استهاست، فرمان تو در حق من نافذ است، فيصل

اى، يا به يكى هاى، يـا در كتابت نازل كردهردكميه خـود را بـا آن مسكمي هر اسىهبوسيل

غيب بماند، از تو مسألت اى كه نزد تو در علم هاى، يا ترجيح دادهاز مخلوقاتت تعليم داد

). غم و اندوه من بگردانىىهمىنمايم كه قرآن را بهار دل، نور سينه، برطرف كنند

�����II@L�åžjŽv�Ûaflë@�Ýž‚Žj�Ûaflë@L�Ýfl0%Ø�Ûaflë@�ŒžvflÈ�Ûaflë@L�æflŒflz�Ûaflë@ğáflè�Ûa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa
�ÞbfluğŠÛa@čòflj%Ü%Ëflë@�åžíŞ†Ûa@�É%Üfl™flëHHIRHN

ىهمن از غم و اندوه، و ناتوانى و سستى، بخل و ترس، سنگينى وام، غلب! بار الها(

).مردان، به تو پناه مىبرم

»48 «��R� -�	�
 �, �23
�����IIa@ŽážîčÄflÈ�Ûa@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü%§�g@flé%Û�g@%ü@LŽážîčÄflÈ�Ûa@�”žŠflÈ�Ûa@şlfl‰@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽážîčÜ@Kü

Žáží�Š%Ø�Ûa@�”žŠflÈ�Ûa@şlfl‰flë@��ž‰%þ�a@şlfl‰flë@čpaflìflàŞ0Ûa@şlfl‰@�AaHHISHN
هيچ معبودى جز اهللا كه . هيچ معبودى بجز خداى بزرگ و بردبار وجود ندارد(

ها آسمانهيچ معبودى به جز اهللا كه پروردگار . پروردگار عرش بزرگ است وجود ندارد

).د نداردو زمين و عرش گرامى است وجو

. و ألباني آنرا صحيح دانسته است1/391أحمد ) 1(

.11/173البخاري مع الفتح :  خواندند، نگا اين دعا بسيار مى� رسول اهللا 7/158البخاري ) 2(

.4/2092لم ومس7/154البخاري ) 3(
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�����II@žïčã�dfl‘@žïčÛ@ ž|čÜž•%cflë@L@åžîflÇ@%ò%ÏžŠ%�@žïč0�Ðflã@ó%Û�g@ žïčä�ÜčØflm@%ý%Ï@ìŽuž‰%c@%Ùflnflàžyfl‰@ŞáŽèKÜÛa
fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽéKÜ�×HHIQHN

 يك چشم به هم زدن به حال خودم ىهبه رحمت تو اميدوارم، مرا به انداز! اى اهللا(

).ورم را اصالح كن، بجز تو معبود ديگرى وجود نداردوامگذار، و تمام ام

�����IIflåžîčàčÛbKÄÛa@flåčß@Žožä�×@žïğã�g@%ÙflãbflzžjŽ]@fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%üHHIRHN
ىهوجود ندارد، پاك و منزّه هستى و من از زمر» بحق«هيچ معبودى به جز تو (

).ستمكاران بودم

�����II�c@%ü@žïğifl‰@�Aa@�Aa>b÷žîfl‘@čéči@�Ú�Šž‘HHISHN
).همدمياهللا، اهللا پروردگار من است و هيچ چيزى را براى او شريك قرار ن(

»4; «S+�B ^�X �K I�*3 �, ��* 9�,9+ -�	�
 ��23
�����IIžáčç�‰žëŽŠŽ‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÈflãflë@žáčç�‰žìŽzŽã@žïčÏ@%Ù�ÜflÈžvflã@bŞã�g@ŞáŽèKÜÛaHHITHN

هاى آنها به تو پناه تهيم و از شراردميقرار » دشمنان« برابرشان ما تو را در! الهى(

).مىآوريم

�����II@%Ùčiflë@ LŽÞžìŽ•%c@ %Ùčiflë@ LŽÞžìŽu%c@ %Ùči@ Lžð�Šžîč–flã@ fložã%cflë@ Lžðč†ŽšflÇ@ fložã%c@ ŞáŽèKÜÛa
ŽÝčmb%Ó�cHHIUHN

.3/959، ألباني در صحيح أبو داود آنرا حسن دانسته است 5/42 وأحمد 4/324أبو داود ) 1(

صـحيح  :  بـا حـاكم موافقـت كـرده اسـت، ونگـا      1/505 وحاكم آنرا صحيح دانسته و ذهبي   5/529الترمذي  ) 2(

.3/168الترمذي

.2/335صحيح ابن ماجه :  ونگا2/87أبو داود ) 3(

.2/142، وحاكم آنرا صحيح دانسته و ذهبي موافقت كرده است 2/89أبو داود ) 4(

.3/183صحيح الترمذي: ، ونگا5/572 والترمذي 3/42أبو داود ) 5(
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تو تو يار و مددكار من هستى، به كمك تو تاخت و تاز مىنمايم، و به كمك ! الهى(

).نم، و با مدد تو مىجنگمكميحمله » بر دشمنان«

�� ��IIŽÝžîč×flì�Ûa@flážÈčãflë@�Aa@bfläŽjž0flyHHIQHN
).اهللا براى ما كافى است، و بهترين كارساز است(

»4> «���< 7� &9�5���� _��` )& �� 7�� ��23
��!��IIa@�”žŠflÈ�Ûa@Şlfl‰flë@L�ÉžjŞ0Ûa@čpaflìflàŞ0Ûa@Şlfl‰@ŞáŽèKÜÛafl‰bflu@žïčÛ@žå�×@L�ážîčÄflÈ�Û>a@�æ%ý�Ï@žåčß@

@ŞÝfluflë@L%ÚŽ‰bflu@ŞŒflÇ@LóflÌ�İflí@ žë%c@ žáŽèžäčß@ ć†fly%c@ Şï%ÜflÇ@ %ÂŽŠ�Ðflí@ žæ%c@L%ÙčÔčö%ýflR@žåčß@čéčiaflŒžy%cflë@L�æ%ý�Ï@ �åžia
fložã%c@Kü�g@flé%Û�g@%üflë@L%ÚŽúbfläflqHHIRHN

زرگ، در برابر فالنى فرزند اى پروردگار هفت آسمان، پروردگار عرش ب! يا اهللا(

اش كه از مخلوقات تو هستد، پناه من باش، از اينكه كسى از آنها بر هفالنى و دار و دست

من ظلم كند، يا طغيان نمايد، زيرا هركس به تو پناه آورد، عزّت مىيابد، همانا ستايشِ 

).نيست» بحق«تو واالست و جز تو معبودى 

��"��II�Aa@LŽŠflj�×%c@�Aa@čAbči@Ž‡žìŽÇ%c@LŽ‰fl̂ žy%cflë@ŽÒbflR%c@bŞàčß@şŒflÇ%c@�Aa@L>bÈžîčàflu@čéčÔ�ÜflR@žåčß@şŒflÇ%c@
@ğŠfl‘@žåčß@Lčéčãž‡�hči@ Kü�g@��ž‰%þa@ó%ÜflÇ@flåžÈ%Ôflí@ žæ%c@�ÉžjŞ0Ûa@ čpaflìflàŞ0Ûa@ čÙč0žàŽà�Ûa@ flìŽç@Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@žðč̂ KÛa

fljžm%cflë@čêč…žìŽäŽuflë@L@æ%ý�Ï@%Úč†žjflÇ@LžáčçğŠfl‘@žåčß@>a‰bflu@žïčÛ@žå�×@ŞáŽèKÜÛa@L�Džã�⁄aflë@ğåčv�Ûa@flåčß@čéčÇbflîž‘%cflë@čéčÇb
%ÚŽŠžî%Ë@flé%Û�g@%üflë@L%ÙŽàž]a@%Úfl‰bfljflmflë@L%ÚŽ‰bflu@ŞŒflÇflë@%ÚŽúbfläflq@ŞÝfluHHISHN

.5/172البخاري ) 1(

 آنـرا  545ىه، وألباني در كتاب صحيح األدب المفرد به شمار 707ىهاألدب المفرد شمار  : البخاري در كتاب  ) 2(

.صحيح دانسته است

 آنـرا   546ىه وألباني در كتاب صحيح األدب المفرد به شمار        708ىهاألدب المفرد شمار  : البخاري در كتاب  ) 3(

.نسته استاصحيح د
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تر است، اهللا از آنچه كه من تاهللا بزرگتر از همه است، اهللا از تمام مخلوقاتش با عز(

نم، نيرومندتر است، اوست كه هفت آسمان را از اين كه بر زمين كميترسم و پرهيز مى

از شرّ فـالن ! بار الها.  اوىهارد، و آسمان بر زمين نمىافتد مگر به اجازدميبيـفتند، نگه 

چرا كه ثناى . اش، تو پناه من باشات و لشكريان، پيروان و طرفـداران جن و انسهبنـد

ركس به تو پناه آورد، عزّت مىيابد و ستايش تو نيكو است و پناهنده به تو واالست و ه

).وجود ندارد» بحق«تو باعزّت است و نامت مبارك است و بجز تو معبود ديگرى 

»4@ «I�*3 � �2 ��23
���IIŽèžß�Œžça@ ŞáŽèKÜÛa@ LfllaflŒžy%þa@ �â�Œžça@ Lčlbfl0čz�Ûa@ flÉží�Šfl]@ LčlbflnčØ�Ûa@ flÞ�ŒžäŽß@ ŞáŽèKÜÛa@žá

žá�©�Œ�Ûfl‹flëHHIQHN
. دشمنان را شكست بده!  كتاب، و اى سريع الحسابىهاى فرودآورند! پروردگار(

).آنها را شكست بده و متزلزل بگردان! الهى

»4C «���< 7� 7
9�[ )& �� 7�� ��23
���IIflož÷č‘@bflàči@žá�èžîčäčÐ�×a@ŞáŽèKÜÛaHHIRHN

).واهى، مرا كفايت فرماخميتو در برابر دشمنان بهر طريق كه ! اى اهللا(

»6E «��& ��* ��'�9 9 a* +�b3 ���K& +3 �� 7�� ��23
�����IIčAbči@Ž̂ îčÈflnž0flíHHISHN)به اهللا پناه ببرد.(

�����IIčéîčÏ@KÙfl‘@bŞàflÇ@ï�èflnžäflíHHITHN

.3/1362مسلم ) 1(

.4/2300مسلم ) 2(

.1/120 ومسلم 6/336البخاري مع الفتح ) 3(

.1/120 ومسلم 6/336البخاري مع الفتح ) 4(
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).كندآنچه را كه در آن، به شك افتاده است رها (

�����ÞìÔíIIčéčÜŽ]Ž‰flë@čAbči@ŽožäflßeHHIQHN
).به اهللا و فرستادگانش ايمان آوردم: (بگويد

�����uθ:اين آيه را بخواند èδãΑ̈ρF{$#ã� Åz Fψ$#uρã�Îγ≈ ©à9$#uρßÏÛ$ t7 ø9$#uρ(uθ èδuρÈe≅ä3Î/>ó x«îΛÎ= tæ〈����
يانى ندارد، و آشكار است كه همه او اول است كه آغازى ندارد، و آخر است كه پا(

چيز بر او داللت دارد، و پنهان است كه حواس انسان بر او احاطه ندارد، او به همه چيز 

).اه استگآ

»6#« (7
�, 9 c�B �&3& �&�, �23
�����II%Úaflìč]@žåŞàflÇ@%ÙčÜžš%Ðči@žïčäčä�Ë%cflë@%ÙčßaflŠfly@žåflÇ@%ÙčÛ%ýflzči@žïčäčÐ�×a@ŞáŽèKÜÛaHHISHN

مرا با رزق حاللت، كفايت كن، و رزق حرام نصيبم مگردان، و با فضل ! اى اهللا(

).خود از ديگران بى نياز كن

�����II@L�åžjŽv�Ûaflë@�Ýž‚Žj�Ûaflë@L�Ýfl0%Ø�Ûaflë@�ŒžvflÈ�Ûaflë@L�æflŒflz�Ûaflë@ğáflè�Ûa@flåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa
�ÞbfluğŠÛa@čòflj%Ü%Ëflë@�åžíŞ†Ûa@�É%Üfl™flëHHITHN

ى، و من از غم و اندوه، ناتوانى و سستى، بخل و ترس و سنگينى بده! بار الها(

).برم مردان به تو پناه مىىهغلب

.120 ـ 1/119مسلم ) 1(

. آنرا حسن دانسته است3/962 وألباني در صحيح أبو داود 4/329، أبو داود 3:وره الحديد ، آيهس) 2(

.3/180صحيح الترمذي: ، ونگا5/560الترمذي ) 3(

.7/158البخاري) 4(



=F  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

»6/ «�:�B �d&�B 9 )��5 +3 ��'�9 ��23
�� II@@@@�ážîčuŞŠÛa@�æb%İžîŞ’Ûa@flåčß@čAbči@Ž‡žìŽÇ%cHHIQH   ،بگو و سه بار سمت چپ خود تـف كـن

. كه همراه با كمى از آب دهان باشديعنى فوت كن بطوى

).من از شيطان رانده شده به اهللا پناه مىبرم(

»64 «=LR� +�� -�H5& �&�, �23
��!II>ýžèfl]@flož÷č‘@afl‡�g@flæžŒ%§a@ŽÝflÈžvflm@fložã%cflë@>ýžèfl]@Žéfln�ÜflÈflu@bflß@Kü�g@flÝžèfl]@%ü@ŞáŽèKÜÛaHHIRHN

ن را تو آسان بگردانى و توئى كه هرگاه انجام هيچ كارى آسان نيست مگر آ! الهى(

).ردانىگميبخواهى، مشكل را آسان 

»66 «�
3 -�H5& 9 �K'	, �K�, ���[ ���� �� �e5:
��"II@ŽŠčÐžÌflnž0flí@ ŞáŽq@L�åžîflnflÈ�×fl‰@ï�Üfl–Žî%Ï@ Žâì�Ôflí@ ŞáŽq@L‰flìŽènİÛa@ Žåč0žzŽî%Ï@ >bfljžãfl‡@ Žkčãž̂ Ží@ đ†žjflÇ@ žåčß@bflß

flŠ%Ð%Ë@Kü�g@%AaŽé%Û@�Aa@HHISHN
اى كه مرتكب گناهى شد، سپس خوب وضو گرفت و دو ركعت نماز ههر بند(

).خواند و از خدا طلب آمرزش نمود، خداوند او را مىبخشد

»68 «fK�
 ��'�9 9 ��� * 3�g ��23
�����IIŽéžäčß@čAbči@�ñfl‡bflÈčnž]üaHHITHN

).پناه بردن از شيطان به اهللا(

من اين عمل را انجام دادم و خداونـد آن          :  و در آن آمده    � از حديث عثمان بن أبي العاص        4/1729مسلم  ) 1(

. من دور كردوسوسه را از

ايـن  : ، و حافظ ابن حجر گفت     351ىهوابن السني شمار  » موارد «2427ىهابن حبان در صحيحش به شمار     ) 2(

. آنرا صحيح دانسته است106تخريج األذكار للنووي ص: حديث صحيح است، و عبد القادر األرناؤوط در كتاب

. آنرا صحيح دانسته است1/283اود  وألباني در صحيح أبي د2/257 والترمذي 2/86أبو داود ) 3(

.99 ـ 98، وسوره المؤمنون آيه 1/77صحيح الترمذي :  والترمذي، نگا1/206أبوداود ) 4(
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�����IIfl‡%þaŽæaHHIQHN
).ذان گفتنأ(

�����II�æežŠ�Ô�Ûa@�ñflõaflŠčÓflë@Ž‰b%×ž‡%þaHHIRHN
).با ذكر و قرائت قرآن(

»6; «+�� +3 ��L* �K 9 +&'[�5 � �h3�^ -�	�
 ��23
���IIflÝflÈ%Ï@flõbfl‘@bflßflë@�Aa@fl‰Ş†%ÓHHISHN

).ودشميهمان پيش آمد كه تقدير اهللا بود، هر چه اهللا بخواهد، همان (

.1/151 والبخاري 1/291مسلم ) 1(

DŽm@ðč̂: فرمودند �پيامبر  ) 2( KÛa@čožîflj�Ûa@žåčß@ŽŠ�Ðžäflí@flæb%İžîŞ’Ûa@Şæ�g@flŠčib%Ôflß@žá%ØflmìŽîŽi@aì�ÜflÈžvflm@%üñflŠ%ÔfljÛa@�ñfl‰ìŽ]@čéîčÏ@�cflŠ�ÔCN  مسـلم

 بقـره خوانـده شـود،    ىهاى كه در آن سور    ههايتان را به قبرستان تبديل نكنيد، چرا كه شيطان از خان          هخان. 1/539

و همچنين با اذكار صبح و شام و خواب و بيدارى و داخل شدن به خانه و خـارج شـدن از آن و                        . »فرار مىكند 

ـ     جد و خروج از آن، و ساير اذكار وارده        اذكار داخل شدن به مس      الكرسـى، و  ه در قرآن و سنت، مانند خواندن آي

D@@@@@@@@%ü@Žêfl†Bžyflë@�Aa@Kü�g@fléB%Û�g@%ü بقره هنگام خوابيدن، شيطان فرار مىكند، و هركس صد بار اين ذكـر             ىه سور ىهدو آي 
@@@@@@@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@LŽ†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@Cوز برايش سپرى در برابـر شـيطان    را بخواند در آن ر

.شودمى

D@@@@@ž̃:مىفرمايد�رسول اهللا   � �� �ŠBžya@LćŠBžîflR@ªÝB�×@ïBčÏflë@čÑžîčÈŞšÛa@�åčßžû�½a@flåčß@čAa@ó%Û�g@Žkfly%cflë@ćŠžîflR@şðğì%Ô�Ûa@Žåčßžû�½a
@@@flm@%üflë@čAbči@žåčÈflnž]aflë@%ÙŽÈ%Ðžäflí@bflß@ó%ÜflÇ@bflßflë@�Aa@fl‰Ş†%Ó@žÝ�Ó@žåčØ%Ûflë@Lafl̂ %×flë@afl̂ %×@Žo�ÜflÈ%Ï@ïğã%c@ì%Û@žÝ�Ôflm@%ý%Ï@ćõïfl‘@%Ùflibfl•%c@žæ�gflë@žŒflvžÈ

@@@@@@�æb%İžîŞ’Ûa@flÝflàflÇ@Ž|fln�Ðflm@ì%Û@Şæflh%Ï@flÝflÈÏfl@flõbfl‘CN  مؤمن قوى نزد خدا از مؤمن ضعيف بهتر و محبـوب تـر           «. 4/2052مسلم

خيرى نهفته است، پس حريص انجام كارى باش كـه بـه تـو            »  قوى و ضعيف   مؤمن«است، و در هر يك از آنها        

اگـر چنـين    : بتى گرفتـار شـدى مگـو      سودى برسد، و از خدا كمك بخواه و احساس عجز مكن، و اگر به مصـي               

همان پيش آمدى كه تقـدير خـدا بـود، هـر چـه اهللا بخواهـد، همـان                   : كردم، چنين و چنان مىشد، بلكه بگو      مى

.» اگرها، راه را بر شيطان باز مىكنندمىشود، زيرا اين



=<  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

»6> «�: %&'� 9 ��* �5)�� ^�X �� 7�� �, aK�1<
���II@L%Ù%Û@člžìŽçžìflà�Ûa@ïčÏ@%Ù%Û@�Aa@%Úfl‰bfli:كسى كه صاحب فرزندى شد، به او بگويد

ŽêŞŠči@ flo�Ó�‹Ž‰flë@ LŽêŞ†Ž‘%c@ flÍ%Üfliflë@ Lflkčçaflì�Ûa@ flpžŠ%Øfl‘flëHHNو او در جواب بگويد :II@%Ù%Û@ �Aa@ %Úfl‰bfli
@L%Ùžî%ÜflÇ@%Úfl‰bfliflë%Ùfliaflìflq@flÞflŒžu%cflë@LŽé%Üžrčß@%Ù%Ófl‹fl‰flë@L>aŠžîflR@�Aa@%ÚaflŒfluflëHHIQHN

خداوند در آن چه كه به تو عنايت كرده است، بركت بدهد، به تو توفيق شكرگزارى (

ىمه، ترج)مند شوىهعطا فرمايد، و اميدوارم كه فرزندت به كمال برسد و تو از نيكى او بهر

خداوند به تو پاداش نيك عطا فرمايد و مانند ! راى تو و بر تو بادبركت خداوند ب: (پاسخ دعا

).اين را نيز به تو بدهد و ثوابت را افزون فرمايد

»6@ «�5)�� �i��J� �&�, �23
���را به خدا مى سپرد     � با خواندن اين كلمات، حسن و حسين       �رسول اهللا   ##�

II@čpbflàčÜ%Øči@bflà�×Ž̂:تا آنها را حفاظت كند     žîčÇ�c@@@@@@@@@@@@@ğÝB�×@žåBčßflë@LđòBŞßbflçflë@�æb%İžîBfl‘@ğÝ�×@žåčß@čòŞßbŞnÛa@čAa@
đòŞß%ü@@åžîflÇHHIRHN

 كلمات كامل اهللا از بدى هر ىهرا به وسيل� �حسن و حسين«من شما دو نفر (

).شيطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ خدا مى سپارم

»6C «f<3� 2 -�	�
 jK�� �&�, �23
�����IIfli@%ü�Aa@flõbfl‘@žæ�g@ć‰žìŽè%�@fl¡�dHHISH�

).است» گناهان «ىههيچ باكى نيست، اين بيمارى به خواست خداوند، پاك كنند(

.2/713، وصحيح األذكار نووي، أثر سليم الهاللي 349األذكار اثر النووي ص: نگا) 1(

�� از حديث ابن عباس4/119البخاري ) 2(
.10/118البخاري مع الفتح ) 3(
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�� ��II%ÙflîčÐž’flí@žæ%c@�ážîčÄflÈ�Ûa@�”žŠflÈ�Ûa@Şlfl‰@flážîčÄflÈ�Ûa@%Aa@ŽÞ%dž]%cHHN
.)1()هفت بار بخواند(

). كه تو را شفا دهدواهمخمياز خداوند عظيم، پروردگار عرش بزرگ، (

»8E «jK�� S3� 2 �� !�
II@flDčÜžvflí@óŞnfly@čòŞä%¦a@čò%ÏaflŠčR@ïčÏ@ófl’flß@fláčÜž0�½a@ŽêbflR%c@ŽÝŽuŞŠÛa@fl…bflÇ@afl‡�g: �قال رسول اهللا

Ží@óŞnfly@ đÙ%Üflß@ flÑ�Û%c@ flæìŽÈžjfl]@ čéžî%ÜflÇ@ óKÜfl•@ >ñflëž†�Ë@ flæb%×@ žæ�h%Ï@ L�òflàžyŞŠÛa@ ŽéžmflŠflà%Ë@ flD%Üflu@ afl‡h%Ï@Lflïč0žà
fl|čjž–Ží@óŞnfly@đÙ%Üflß@flÑ�Û%c@flæìŽÈžjfl]@čéžî%ÜflÇ@óKÜfl•@Ćõbfl0flß@flæb%×@žæ�gflëHHIRHN

هرگاه مردى به عيادت برادر مسلمانش برود، تا وقتى كه : ( فرمودند�رسول اهللا 

ارد، پس دمي بهشت، قدم بر ىههاى چيده شدهآنجا مىرود و مىنشيند، در ميان ميو

يرد، و اگر هنگام صبح به عيادت برود، گميشست، رحمت او را فرا زمانى كه آنجا ن

رستند، و اگر شب به عيادت برود، هفتاد هزار فميهفتاد هزار مالئكه تا شب بر او درود 

).رستندفميمالئكه تا صبح بر او درود 

»8# «��* � �&�5 7[�5) )& �� 7!K�� ��23
��"��IIflyž‰aflë@žïčÛ@žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaó%ÜžÇ%þ�a@�ÕžîčÏŞŠÛbči@žïčä�Ôčz�Û%cflë@žïčäžàHHISHN

يعنى «). مرا ببخش، و بر من رحم كن، و مرا به رفيق أعلى ملحق ساز! بار الها(

.»، مالئكه و بندگان صالح�، پيامبران�رسول اهللا

ت بار بر او بخواند، مريش  مسلمانى كه به عيادت مريضى برود كه اجلش فرا نرسيده است، و اين دعا را هف               ) 1(

.5/180 وصحيح الجامع 2/210صحيح الترمذي: الترمذي وأبو داود، ونگا. شفا مى يابد

، وأحمـد شـاكر آنـرا      1/286 وصـحيح الترمـذي      1/244صحيح ابن ماجه    : الترمذي وابن ماجه وأحمد، ونگا    ) 2(

.صحيح دانسته است

.4/1893 ومسلم 7/10البخاري ) 3(
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�����II@ şïčjŞäÛa@ flÝflÈflu�fl0žàflî%Ï@ čõ%bà�Ûa@ ïčÏ@ čéčí†flífl@ ŽÝčRž†Ží@ čéčmìflß@ fl†žäčÇ@@Žéflèžuflë@ bflà�èči@ Ž|
ŽÞì�Ôflíflë@ZđpaflŠ%Øfl0%Û@čpžìflà�ÜčÛ@Şæ�g@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%üHHIQHN
 هنگام مرگ دست هايش را در آب فرو مىبرد و صورتش را با آنها مسح �پيامبر (

وجود ندارد، همانا مرگ داراى سختى و » بحق«هيچ معبودى بجز اهللا : رمودفميرد و كمي

).دشوارى است

��@II@�Aa:واندخميو همچنين اين دعا را ��� Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@LŽŠflj�×%c@ �Aaflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü
@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽ†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�Ûa@Žé%Û@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@LŽêfl†žyflë

flÞžìfly@%üflë@�AačAbči@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@HHIRHN
.اش در أذكار قبل بيان شده استهترجم

»8/ « I ��<kU& lm_n o�p�_n pm+�!�^& F�^ +3 qV* �, 
���II@čéčß%ý%×@ŽŠčRe@flæb%×@žåflß�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü%òŞä%¦a@flÝflRfl…@HHISHN

لَه إِالَّ اهللاُ باشهركس آخرين كالمش ( ).رددگميد، وارد بهشت الَ إِ

»84 «�3) �1 r� ���5& ��23
���IIbflèžäčß@>aŠžîflR@žïčÛ@žÑčÜžR%cflë@žïčnfljžîč–Žß@žïčÏ@žïčãžŠŽu%c@ŞáŽèKÜÛa@LflæžìŽÈčuafl‰@čéžî%Û�g@bŞã�gflë@čAč@bŞã�gHHITHN

مرا در ! الهى. ما بسوى اوستى همهبدون ترديد ما از آنِ اهللا هستيم و بازگشت (

).ل مصيبت، پاداش ده، و در عوض آن چيز بهترى به من عنايت فرمامقاب

.و در حديث مسواك زدن نيز بيان شده است8/144الفتح البخاري مع ) 1(

، وصـحيح ابـن ماجـه       3/152صـحيح الترمـذي     : الترمذي وابن ماجه، وألباني آنرا صحيح دانسته است، ونگا        ) 2(

2/317.

.5/432صحيح الجامع : ، ونگا3/190أبو داود ) 3(

.2/632مسلم ) 4(
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»86 «�s � ���Rb I��, 9 N9+ ?9�( )& �D, ��23
���II@�æ%ý�ÐčÛ@ žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaIčéčàž]bči@H@ïčÏ@čéčjčÔflÇ@žïčÏ@Žé�Ð�ÜžRaflë@Lflåžîğíč†žèflà�Ûa@ïčÏ@Žéflnflufl‰fl…@žÉ%Ïž‰aflë

@bflä%Û@žŠčÐ�Ëaflë@Lflåží�ŠčibflÌ�ÛačéžîčÏ@Žé%Û@ž‰ğìflãflë@čê�Šžj%Ó@žïčÏ@Žé%Û@ž|fl0�Ïaflë@Lflåžîčà%ÛbflÈ�Ûa@Şlfl‰@bflí@Žé%ÛflëHHIQHN
 او را در ميان هدايت ىه، و درج)نامش را بزبان آورد(فالن را ببخشاى ! اى اهللا(

يافتگان، رفيع بگردان، و فرزندانش را در ميان بازماندگان، سرپرستى كن، و ما و او را 

).قبرش را وسيع و منور بگردان! ى پروردگار جهانيان، يا اهللاببخشاى، ا

»88 «�)��� )��5 +3 � � �&�, �23
�����II@LŽé%ÜflRž†Žß@ žÉğ]flëflë@LŽé%ÛŽŒŽã@ žâ�Š�×%cflë@LŽéžäflÇ@ ŽÑžÇaflë@LčéčÏbflÇflë@LŽéžàflyž‰aflë@ Žé%Û@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa

flë@ Lč…flŠflj�Ûaflë@ �w�ÜŞrÛaflë@ čõbflà�Ûbči@ Žé�Üč0�Ëaflë@L�DflãŞ†Ûa@ flåčß@ flœflîži%þa@ fllžìŞrÛa@ fložîKÔflã@ bflà%×@ bflíb%İfl‚�Ûa@ flåčß@ čé�Ôflã
Čä%¦a@Žé�ÜčRž…%cflë@Lčéčužëfl‹@žåčß@>aŠžîflR@>bužëfl‹flë@LčéčÜžç%c@žåčß@>aŠžîflR@>ýžç%cflë@Lčê�‰afl…@žåčß@>aŠžîflR@>a‰afl…@Žé�Ûč†ži%cflë%ò@L

@�Šžj%Ô�Ûa@člafl̂ flÇ@žåčß@Žêž̂ čÇ%cflë}Ûa@člafl̂ flÇflë�‰bŞä{HHIRHN

او را ببخش، و بر او رحم كن، و عافيت نصيبش بگردان، و از وى گذشت ! بار الها(

ميهمانى او را گرامى بدار، و قبرش را وسيع بگردان، و او را با آب و برف و ! الهى. كن

تگرگ بشوى، و از گناهان، چنان پاكش بگردان كه لباس سفيد را از آلودگى، پاك و 

اى بهتر از هاش، و خانوادهبه او خانه اى بهتر از خان! پروردگارا. ىردانگميتميز 

اش، و همسرى بهتر از همسرش، عنايت بفرما، و او را وارد بهشت كن، و از هخانواد

).عذاب قبر و دوزخ پناهش ده

.2/634مسلم ) 1(

D@@@@@@@@@ë@bBflèžàflyž‰aflë@bBflè%Û@žŠBčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaNNNCN@:نث باشد از ضمير مؤنت استفاده مىشود      و اگر ميت مؤ   . 2/663مسلم  ) 2(
).مترجم(
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�����II�ŠžîčÌfl•flë@ bfläčjčöb%Ëflë@ Lbflãč†čçbfl‘flë@ Lbfläčnğîflßflë@ bfläğîflzčÛ@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa@bflã�Š%×fl‡flë@ Lbflã�Šžîčj%×flë@ bflã
bflãbflržã�cflë@ N@L�æbflàží�⁄�a@ ó%ÜflÇ@ ŽéKÏflìfln%Ï@ bŞäčß@ ŽéflnžîKÏflìflm@ žåflßflë@ L�â%ýž]�⁄�a@ ó%ÜflÇ@ čéčîžy%d%Ï@ bŞäčß@ Žéflnžîflîžy%c@ žåflß@ ŞáŽèKÜÛa

Žêfl†žÈfli@bfläKÜčšŽm@%üflë@ŽêflŠžu%c@bfläžß�Šžzflm@%ü@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN
رده، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ، مرد و زن ما را مورد آمرزش زنده و م! الهى(

اش نگاه دار، و هارى بر اسالم زنددميهركسى را از ميان ما زنده نگه ! قرار دهد، يا اهللا

از اجر اين متوفّى ما را محروم مگردان، و ! بار الها. هركسى را ميرانى بر ايمان بميران

).بعد از وى ما را گمراه نكن

�� ��II@�Šžj%Ô�Ûa@ čòfläžnčÏ@ žåčß@ čéčÔ%Ï@ L%Ú�‰aflìču@ �Ýžjflyflë@ L%ÙčnŞßč‡@ žïčÏ@ @æ%ý�Ï@ flåži@ flæ%ý�Ï@ Şæ�g@ ŞáŽèKÜÛa
ŽážîčyŞŠÛa@Ž‰žì�ÐflÌ�Ûa@fložã%c@%ÙŞã�g@Žéžàflyž‰aflë@Žé%Û@žŠčÐ�Ëb%Ï@LğÕflz�Ûaflë@čõb%Ïflì�Ûa@ŽÝžç%c@fložã%cflë@L�‰bŞäÛa@člafl̂ flÇflëHHIRHN

 قبر و عذاب ىه فالن پسر فالن در امان و پناه تو است، پس او را از فتنهمانا! يا اهللا(

او را ببخشاى و بر وى رحم ! الها. دوزخ نجات بده، بدون شك تو اهل وفا و حقّ هستى

).كن، همانا تو بخشاينده و مهربانى

��!��IIžã%cflë@ L%Ùčnflàžyfl‰@ó%Û�g@ flxbflnžya@ %Ùčnflß%c@ Žåžiaflë@ %ÚŽ†žjflÇ@ ŞáŽèKÜÛa@žæ�g@ Lčéčiafl̂ flÇ@ žåflÇ@ Ğïčä%Ë@ flo
ŽéžäflÇ@ž‹flëbflvfln%Ï@>b÷žîč0Žß@flæb%×@žæ�gflë@Lčéčmbfläfl0fly@žïčÏ@ž…�Œ%Ï@>bäč0žzŽß@flæb%×HHISHN

 تو و فرزند كنيز تو است كه به رحمت تو نيازمند است، ىهاين شخص بند! اى اهللا(

 بيفزاى، و اگر بدكار هايشىو تو از عذاب دادن او بى نيازى، اگر نيكوكار است بر نيك

).است از او گذشت بفرما

.1/251صحيح ابن ماجه: ، ونگا2/368 وأحمد 1/480ابن ماجه ) 1(

.3/211، وأبو داود 1/251صحيح ابن ماجه : ابن ماجه، ونگا) 2(

.125أحكام الجنائز أثر ألباني ص: ، ونگا1/359ت كرده است الحاكم و آنرا صحيح دانسته و ذهبي با او موفق) 3(
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��"II�Šžj%Ô�Ûa@člafl̂ flÇ@žåčß@Žêž̂ čÇ%c@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN
).او را از عذاب قبر پناه ده! خداوندا(

: اگر دعاى زير را خواند هم خوب است

IIžífl†čÛaflìčÛ@>aŠžRŽ‡flë@b>�flŠ%Ï@Žé�ÜflÈžua@ŞáŽèKÜÛa>bibflvŽß@>bÈžîčÐfl‘flë@Lčé@N@čéči@žáčÄžÇ%cflë@bflàŽèfläží�‹aflìflß@čéči@žÝ�Ôflq@ŞáŽèKÜÛa
@fllafl̂ flÇ@ %ÙčnflàžyflŠči@ čéčÓflë@ LflážîčçaflŠži�g@ čò%Ûb%Ð%×@ žïčÏ@ Žé�ÜflÈžuaflë@ LflåžîčäčßžûŽà�Ûa@ �|čÛbfl–či@ Žé�Ôčz�Û%cflë@ LbflàŽçfl‰žìŽu�c

fl…@ žåčß@ >aŠžîflR@ >a‰afl…@ Žé�Ûč†ži%cflë@ L�ážîčzflv�Ûa@LbfläčÏ%ýž]%þč@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa@ LčéčÜžç%c@ žåčß@ >aŠžîflR@ >ýžç%cflë@ Lčê�‰a
�æbflàží�⁄�bči@bflä%Ôfljfl]@žåflßflë@Lbfläč�aflŠ�Ï%cflëHHIRHN

شفاعتش قبول شود براى پدر و اى كه هاو را ميزبان و ذخيره و شفاعت كنند! خدايا(

 و مادرش را سنگين بگردان، و بر  او ترازوى حسنات پدرىلهبوسي! خدايا. مادرش قرار بده

 قرار ده، و ؛پاداش آنها بيفزاى، و او را به مؤمنان نيكوكار ملحق بگردان، و در كفالت ابراهيم 

اى بهتر هاش، و خانوادهاى بهتر از خانه حفظ كن، و خانبه رحمت خود از عذاب دوزخ

اند و هه پيش از ما رفتگذشتگان و كسانى را ك! اش به او عطا فرما، خداياهاز خانواد

).اند بيامرزهآنهايى را كه در ايمان بر ما سبقت جست

 بر كودكى نماز خواندم كـه هرگـز مرتكـب گنـاه و     �پشت سر ابو هريره : مى گويد :سعيد بن المسيب  ) 1(

D@�ŠBžj%Ô�Ûa@člafl̂:اشتباهى نشده بود و شنيدم كه وى گفت  flÇ@žåčß@Žêž̂ čÇ%c@ŞáŽèKÜÛaCNبن أبي  وا1/288الموطأ : مالك در كتاب

 اثـر   هشرح السـن  : سندش را در تحقيق كتاب    ، و شعيب األرناؤوط     4/9 والبيهقي   217/ 3المصنف  : شيبه در كتاب  

. صحيح دانسته است5/357امام البغوي 

.15بن باز صاله األمه لعامهالدروس المهم:  وكتاب3/416هقدامبن الالمغني : نگا) 2(
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�����II>aŠžu%cflë@L>bÐ%Üfl]flë@L>b�flŠ%Ï@bflä%Û@Žé�ÜflÈžua@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN
).او را براى ما ميزبان و ذخيره و ثوابى قرار ده! خدايا(

»8> «I�O[ � ��< ��23
���IIŽé%Ûflë@ Lfl̂ flR%c@ bflß@ čAč@ Şæ�g@ óŞàfl0Žß@ @Ýflu%dči@ Žêfl†žäčÇ@ đõžïfl‘@ şÝ�×flë@ ó%İžÇ%c@ bflß@…@žŠčjž–flnčÜ%Ï@

žkč0flnžzflnčÛflëHHIRHN
همانا آنچه را كه خداوند گرفت، از آنِ خودش بود، و آنچه را كه داده است نيز (

مال خود او مىباشد، مسلّماً هر چيز، ميعاد معينى دارد، لذا بايد صبر كنى و اميد ثواب 

).شىداشته با

II%ÙčnğîflàčÛ@flŠ%Ð%Ëflë@%ÚflõaflŒflÇ@flåfl0žy%cflë@%ÚflŠžu%c@�Aa@flá%ÄžÇ%cHHISHN
و اگر دعاى ). اجرت را بزرگ گرداند و عزايت را نيكو كند، و ميتت را بيامرزد! اهللا(

.فوق را بخواند خوب است

»8@ «�1B +3 �s � �3��5 -�	�
 �23
���IIžìŽ]fl‰@čòŞäŽ]@ó%ÜflÇflë@čAa@�áž0čičAa@�ÞHHITHN

).ذارمگمي ميت را در قبر �به نام اهللا و طبق سنّت رسول اهللا (

هالبغوي في شـرح السـن     .  مىخواند و سپس ذكر مذكور را مىخواند        فاتحه را بر كودك    ىهامام الحسن سور  ) 1(

قراءة فاتحة الكتاب علـى  : باب65، و البخاري بطور تعليق در كتاب الجنائز،         6588ىه، وعبد الرزاق شمار   5/357

. آورده است2/113هالجناز

.2/636 ومسلم 2/80البخاري ) 2(

.126األذكار أثر امام نووي ص) 3(

.و سند آن صحيح استDčAa@�ÞìŽ]fl‰@čòKÜčß@ó%ÜflÇflë@čAa@�áž0čiC@N با سند صحيح وأحمد با لفظ3/314د أبو داو) 4(
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»8C «�s � I�3 )& �D, ��23
���IIŽéžnğjflq@ŞáŽèKÜÛa@Žé%Û@žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN

).ثابت قدم بدار] در پاسخ به سؤاالت منكر و نكير[او را بيامرز و او را ! بار الها(

»;E «S+�K) ��23+'1B 
���II@žá�Øči@ �Aa@ flõbfl‘@ žæ�g@ bŞã�gflë@ LflåžîčàčÜž0Žà�Ûaflë@ flåžîčäčßžûŽà�Ûa@ flåčß@ L�‰bflíğ†Ûa@ flÝžç%c@ žá�Øžî%ÜflÇ@ Žâ%ýŞ0Ûa
@flæžì�Ôčy%ü}flåží�ŠčR�dflnž0Žà�Ûaflë@bŞäčß@flåžîčßč†�Ôflnž0Žà�Ûa@�Aa@ŽáflyžŠflíflë@{%òflîčÏbflÈ�Ûa@Žá�Ø%Ûflë@bflä%Û@%Aa@ŽÞ%dž]%cHHIRHN

سالم بر شما اى اهل اين منزل، كه مؤمن و مسلمان هستيد، همانا ما نيز ـ إن شاء (

اهللا ـ به شما ملحق خواهيم شد، و خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما رحم كند، از خدا 

).براى خودمان و شما عافيت مى طلبيم

»;# «3�, ��K)9 -�	�
 �23
�����IIžîflR@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛabflçğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@LbflçflŠHHISHN

).واهم، و از شرّ آن به تو پناه مىبرمخميمن از تو خير اين باد را ! بار الها(

�����II@%Ùči@ Ž‡žìŽÇ%cflë@Lčéči@ žo%Üč]ž‰�c@ bflß@ flŠžîflRflë@LbflèžîčÏ@ bflß@ flŠžîflRflë@bflçflŠžîflR@ %Ù�Û%dž]%c@ žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa
ğŠfl‘flë@bflçğŠfl‘@žåčßčéči@žo%Üč]ž‰�c@bflß@ğŠfl‘flë@LbflèžîčÏ@bflß@HHITHN

من از تو خير اين باد، و خير آنچه را كه در آن قرار دارد، و خير آنچه را كه ! الهى(

D@@ŽéBŞã�h%Ï@floîčjžrŞnÛa@Žé%Û@aì�Üfl]flë@žá�ØîčR%dčÛ@aëŽŠčÐžÌflnž]a:پس از دفن ميت قدرى درنگ مىكرد و مىفرمود   �رسول اهللا   ) 1(
@Þ%dž0Ží@flæŁaCN»    رزش كنيد و دعا كنيد تا خداوند او را ثابت و استوار نگه دارد، زيرا اكنـون                 براى برادرتان طلب آم

.1/370 والحاكم و آنرا صحيح دانسته و ذهبي با حاكم موافقت كرده است 3/315أبو داود . »از او سؤال مىشود

ز حـديث  ، و آنچه بين كروشـه اسـت ا  �ه از بريد1/494، وابن ماجه ولفظ از ابن ماجه است        2/671مسلم) 2(

. روايت شده است2/671در صحيح مسلم �عايشه

.2/305صحيح ابن ماجه: ، ونگا2/1228، وابن ماجه 4/326أبو داود ) 3(

.4/76، والبخاري 2/616مسلم ) 4(
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اين باد براى آن فرستاده شده است، مسألت مىنمايم، و از شرّ اين باد، و شرّ آنچه در آن 

).، به تو پناه مىبرمقرار دارد، و شرّ آنچه براى آن فرستاده شده است

»;/ «u�, 9 �2+ ZB'� ��23
�� IIčéčn%ÐžîčR@žåčß@�ò%Øčö%ý%½aflë@čêč†žàflzči@Ž†žÇŞŠÛa@Ž|ğjfl0Ží@žðč̂ KÛa@flæbflzžjŽ]HHIQHN

ند، كميپاك و منزّه است آن ذاتى كه رعد، پاكى اش را بيان مى نمايد و او را ستايش (

).يندوگميو فرشتگان نيز از بيم او، تسبيح 

»;4 «�&+�, �g ��23
��!��II@Ýčue@flŠžî%Ë@>ýčubflÇ@Lª‰bfl™@flŠžî%Ë@>bÈčÏbflã@L>bÈží�Šflß@>b÷ží�Šflß@>bržîčÌŽß@>bržî%Ë@bfläčÔž]%c@ŞáŽèKÜÛaHHIRHN

به ما بارانى عطا فرما كه باعث نجات گردد، گوارا و با خير و بركت باشد، مفيد و ! الهى(

).دير نكندبدون ضرر باشد، زود ببارد و 

��"��IIbfläžrčË%c@ŞáŽèKÜÛa@LbfläžrčË%c@ŞáŽèKÜÛa@LbfläžrčË%c@ŞáŽèKÜÛaHHISHN
).بر ما باران ببار، بر ما باران ببار، بر ما باران ببار! بار الها(

�����IIğîflà�Ûa@%Úfl†%Üfli@�ïîžy%cflë@L%Ùflnflàžyfl‰@žŠŽ’žãaflë@L%Ùflàčöbflèfliflë@L%Úfl…bfljčÇ@�Õž]%c@ŞáŽèKÜÛafloHHITHN

رحمت خود را بگستران ! بندگانت و حيواناتت را سيراب بگردان، پروردگارا! الهى(

).ات را زنده بگردانهو زمينِ مرد

تن را تـرك كـرده و دعـاى فـوق را      وبرق را مى شنيد سخن گفهنگامى كه صداى رعد �عبد اهللا بن الزبير   ) 1(

. وألباني گفته اين حديث صحيح و سندش منسوب به صحابه است2/992الموطأ . خواندمى

. آنرا صحيح دانسته است216/ 1 وألباني در صحيح أبي داود1/303أبو داود ) 2(

.2/613، مسلم 1/224البخاري )3(

. آنرا حسن دانسته است1/218، وألباني در صحيح أبي داود1/305أبو داود ) 4(
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»;6 «�&+�, ��K+�, -�	�
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���II>bÈčÏbflã@>bjğîfl•@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN

).باران بسيار و سودمند نازل فرما! بار الها(

»;8 «�, ��K+�, )& ]� ����&+
������������IIčéčnflàžyfl‰flë@čAa@�Ýžš%Ðči@bflãžŠčİŽßHHIRHN)به فضل و رحمت اهللا بر ما باران نازل شد.(

»;; «3�K) �&+�, -�	�
 �23
���II@Lčòflíč…žë%þ�a@ �æžì�İŽiflë@ LčlaflŠ�ÄÛaflë@ �âb%×Ł�a@ ó%ÜflÇ@ ŞáŽèKÜÛa@ Lbfläžî%ÜflÇ@ %üflë@ bfläžî%Ûaflìfly@ ŞáŽèKÜÛa

�ŠflvŞ’Ûa@čočibfläflßflëHHISHN
باران را بر روى تپه ها و ! باران را به اطراف ما بباران، نه بر ما، اى اهللا! بار الها(

).كوهها، ودره ها و محل روئيدن درختان بباران

»;> « FT
 �K\+ ��23)'5 ���(
���II@bfläžî%ÜflÇ@ŽéKÜčç%c@ŞáŽèKÜÛa@LŽŠflj�×%c@�Aa�åžß%þ�bči%ýŞ0Ûaflë@L�æbflàží�⁄�aflë@@bflàčÛ@�ÕžîčÏžìŞnÛaflë@L�â%ýž]�⁄�aflë@čòflß

�Aa@%Ùşifl‰flë@bfläşifl‰@Lófl™žŠflmflë@bfläŞifl‰@şkčzŽmHHITHN

ماه را با امنيت و ايمان و سالمت و اسالم و توفيق عملى كه تو ! اهللا اكبر، اى اهللا(

). استدوست دارى و مى پسندى، بر ما نو كن، پروردگار ما و پروردگار تو اى ماه، اهللا

»;@ «�3�� +���& -�	�
 ��23
�����II�Aa@flõbfl‘@žæ�g@ŽŠžu%þ�a@flofljflqflë@LŽÖžëŽŠŽÈ�Ûa@čoKÜflnžiaflë@�dflàKÄÛa@flkflçfl‡HHIUHN

.2/518البخاري مع الفتح ) 1(

.1/83، ومسلم 1/205البخاري ) 2(

.2/614، ومسلم 1/224البخاري ) 3(

.3/157صحيح الترمذي: ، ونگا1/336 والدارمي با همين لفظ 5/504الترمذي ) 4(

.4/209صحيح الجامع :  وغيره، ونگا2/306أبي داود ) 5(



@<  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

).ر شدند و پاداش ـ إن شاء اهللا ـ ثابت گشتتشنگى برطرف شد، رگها تَ(

�����IIč]flë@žïčnKÛa@%ÙčnflàžyflŠči@%Ù�Û%dž]%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛažïčÛ@flŠčÐžÌflm@žæ%c@đõžïfl‘@ŞÝ�×@žoflÈHHIQHN
واهم كه خميچيز را فراگرفته است، ى همه رحمتت كه ىهمن از تو بوسيل! الهى(

).مرا بيامرزى

»;C «&vY �3+'( )& =1B ��23
�� ��IIžÝ�Ôflî�Ü%Ï@>bflßbflÈ%�@žá�×Ž†fly%c@flÝ%×%c@afl‡�g@Z@LčAa@�áž0či�Ü%Ï@čéčÛflë%c@ïčÏ@flïč0flã@žæhčÏžÝ�ÔflîZ@čAa@�áž0či

čê�ŠčReflë@čéčÛŞë%c@žïčÏHHIRHN
بگويد، و اگر در اول غذا ) بِسمِ اهللاِ(ذا بخورد غهرگاه، يكى از شما خواست (

Ičê�ŠčReflë@čéčÛŞë%c@žïčÏ@čAa@�áž0čiNHخوردن فراموش كرد بگويد
@II�Ú�‰bfli@ŞáŽèKÜÛa@bfläžàčÈ��%cflë@čéžîčÏ@bflä%Û:هرگاه خداوند به كسى طعامى عطا نمود بگود��!��
Žéžäčß@>aŠžîflRHHN)اين غذا را براى ما با بركت بگردان و بهتر از آن به ما عطا فرما! بار الها.(

@II@bflãž…�‹flë:و هر وقت خداوند به كسى شير عطا نمود بگويد čéžîčÏ@ bflä%Û@ �Ú�‰bfli@ ŞáŽèKÜÛa
ŽéžäčßHHISHN

).بركت بگردان و آن را بيفزاىاين شير را براى ما با ! بار الها(

»>E «&vY ��K�� ��23
� "��IIđñŞì�Ó@%üflë@žïğäčß@@Þžìfly@�Šžî%Ë@žåčß@Lčéžîčä%Ófl‹fl‰flë@afl̂ flç@žïčäflàflÈ��%c@žðč̂ KÛa@čAč@Ž†žàflz�ÛaHHITHN

األذكـار آنـرا حسـن      : خـريج كتـاب   والحافظ ابن حجر در ت    , � از دعاى عبد اهللا بن عمرو      1/557ابن ماجه   ) 1(

.4/342شرح األذكار : نگا. دانسته است

.2/167صحيح الترمذي: ، ونگا4/288، والترمذي 3/347أبو داود ) 2(

.3/158صحيح الترمذي: ، ونگا5/506الترمذي ) 3(

.3/159صحيح الترمذي : أصحاب السنن بجز النسائي، ونگا) 4(
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سپاس خداى را كه اين غذا را به من خورانيد بدون اينكه من قدرت و توانى داشته (

).باشم

� ���II�Ûa@ Šžî%Ë@ čéžîčÏ@ b>×fl‰bfljŽß@ >bjğî%�@ aĆŠžîčr%×@ aĆ†žàfly@ čAč@ Ž†žàflz*%üflë@ ªïčÐ�Øflß/@%üflë@ L@ÊŞ…flìŽß@
óĆäžÌflnž0Žß%bäŞifl‰@ŽéžäflÇHHIQHN
ستايش بسيار زياد، پاكيزه و مبارك، خدايى را كه بى نياز است و درخواست از او (

).ستايش مان را قبول فرما! اراهميشه ادامه دارد، و همه به او نيازمندند، پروردگ

»># «��,G � �&�, ����� ��23
� �IIžáŽèžàflyž‰aflë@žáŽè%Û@žŠčÐ�Ëaflë@LžáŽèfln�Ófl‹fl‰@%bàžîčÏ@žáŽè%Û@�Ú�‰%bi@ŞáŽèKÜÛaHHIRHN

اى، بركت ده و آنها را ببخش، و بر آنها هآنچه را كه به ايشان ارزانى داشت! الهى(

).رحم كن

»>/ «�� 7�� �&�, �23�*�, ��*&3 �3&3 %: �rB �K �
3 %: �� �, 
� �IIïãb%Ôž]@žåflß@�Õž]%cë@flàflÈ��c@žåflß@žáčÈ��%c@ŞáŽèÜÛaHHISHN

).بخوران به كسى كه مرا خورانيد، و بنوشان به كسى كه مرا نوشانيد! الهى(

»>4 «��� +���& ��5: 3G5 �� �& �3&'5�( �&�, +&3 �)9+ ��23
� �II�×fl†žäčÇ@flŠ%İ�Ï%c�ò%Øčö%ý%½a@žá�Øžî%ÜflÇ@žoKÜfl•flë@LŽ‰aflŠži%þa@žá�ØflßbflÈ%�@flÝ%×%cflë@LflæžìŽàčöbŞ–Ûa@ŽáHHITHN

.5/507مين لفظ ، والترمذي با ه6/214البخاري ) 1(

.3/1615مسلم) 2(

.3/126مسلم) 3(

، و 298 ـ  296ىه شـمار هعمـل اليـوم والليلـ   : ، والنسائي در كتاب1/556، وابن ماجه 3/367سنن أبي داود ) 4(

. اى افطار مىكرد، ايـن دعـا را مىخوانـد   ه هرگاه نزد خانواد�حديث داللت صريح دارد بر اين كه رسول اهللا   

. آنرا صحيح دانسته است2/730 أبي داود وألباني در صحيح
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روزه داران نزد شما افطار كنند، و نيكان غذايتان را بخورند، و فرشتگان بر شما (

).درود بفرستند

»>6 «3+'V5 9 3'* �A�^ ��O� �, �� +&3 �)9+ ��23
� �IIŽ†fly%c@flïčÇŽ…@afl‡�gžáčÈ�İŽî�Ü%Ï@>aŠčİ�ÐŽß@flæb%×@žæ�gflë@ğÝfl–Žî�Ü%Ï@>bflàčöbfl•@flæb%×@žæ�h%Ï@LžkčvŽî�Ü%Ï@žá�×HHIQH@N

@ŽÊž†flî�Ü%Ï@žð%c@LğÝfl–Žî�Ü%Ï@ófläžÈflßflëN
اگر روزه دار بود، دعا كند، و اگر نه، . هرگاه يكى از شما دعوت شد، اجابت كند(

).غذا بخورد

»>8 «3 -��*3 +&3 �)9+ �, 7rV* �[&�K'	, 3�� �5�
& �K 3&:
� ���MV�: WP MV�: WPX H X H�@ @�; ;�B B�@ @�������

).امه، من روزامهمن روز(

»>; «�)�< � �' � ��K3 ��23
� �II@�Ú�‰bfliflë@LbfläčÇbfl•@žïčÏ@bflä%Û@�Ú�‰bfliflë@Lbfläčnfläžíč†flß@žïčÏ@bflä%Û@�Ú�‰bfliflë@Lbflã�Šflàflq@žïčÏ@bflä%Û@�Ú�‰bfli@ŞáŽèKÜÛa
Žß@žïčÏ@bflä%Ûbflãğ†HHISHN
).هاى ما بركت عنايت فرماههاى ما، شهر ما، و پيمانهدر ميو! بار الها(

»>> «�: %&3: 9 ���2 ��23
@čAč: (هرگاه يكى از شما عطسه زد، بگويد  � Ž†žà%§aHL و برادر يا دوستى كه 

I�Aa@Žá�Øžíč†žèflížá�Ø%Ûbfli@Ž|čÜž–Žíflë@HITHN:  و او در جوابش بگويدI�Aa@%ÙŽàflyžŠflíHL: نود بگويدشمي

.2/1054مسلم ) 1(

.2/806، ومسلم 4/103البخاري مع الفتح ) 2(

.2/1000مسلم ) 3(

.7/125البخاري ) 4(
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»>@ «��� fK��� &+ &�( 9 �5) ���2 �� ����� %&'�
� !IIžá�Ø%Ûbfli@Ž|čÜž–Žíflë@�Aa@Žá�Øžíč†žèflíHHIQHN

).خدا تو را هدايت كند و اصالح نمايد(

»>C «?&93)& aK�1< ��23
�!"IIfläžîfli@flÉflàfluflë@L%Ùžî%ÜflÇ@%Úfl‰bfliflë@L%Ù%Û@�Aa@%Úfl‰bfliBbflà�Ø@ŠžîflR@žïčÏ@HHIRHN

خداوند به شما بركت عنايت فرمايد، و كار شما را بابركت كند، و پيوندتان را (

).مبارك و باعث خير گرداند
»@E «3�( 7� ���* �K -3�( 9 ��� 7� ?&93)& �� 7�� ��23

@II%Ù�Û%dž]%c:ريد، بگويدخميهرگاه يكى از شما ازدواج كرد يا خاد�!� žïğã�g@ ŞáŽèKÜÛa
čéžî%ÜflÇ@bflèfln�Üfljflu@bflß@ğŠfl‘flë@bflçğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@čéžî%ÜflÇ@bflèfln�Üfljflu@bflß@flŠžîflRflë@bflçflŠžîflRHHISHN

اش را مسألت مىنمايم و از بدى او و ىمن از تو خير او، خُلُق و خُوى نيك! بار الها(

يد، دست بر ، هرگاه يكى از شما شترى خر)بدى خُلُق و خُوىش به تو پناه مىبرم

.كوهانش بكشد و دعاى فوق را بخواند

»@# «���
 �, ���1�
 )& =1B ��23
�!�IIbfläfln�Ófl‹fl‰@bflß@flæb%İžîŞ’Ûa@čkğäfluflë@Lflæb%İžîŞ’Ûa@bfläžjğäflu@ŞáŽèKÜÛa@LčAa@�áž0čiHHITHN

ما را از شيطان دور بدار، و شيطان را از آنچه به ما عنايت ! خدايا! به نام اهللا(

).محروم كن] يعنى فرزند[رمائى فيم

.2/354صحيح الترمذي : ، ونگا4/308 وأبو داود 4/400 وأحمد 5/82الترمذي ) 1(

.1/316صحيح الترمذي : أصحاب السنن بجز النسائي، ونگا) 2(

.1/324صحيح ابن ماجه : ، ونگا1/617 وابن ماجه 2/248أبو داود ) 3(

.2/1028 ومسلم 6/141البخاري ) 4(
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»@/ «�R( -�	�
 ��23
�!�II�ážîčuŞŠÛa@�æb%İžîŞ’Ûa@flåčß@čAbči@Ž‡žìŽÇ%cHHIQHN

).از شيطان رانده شده به اهللا پناه مىبرم(

»@4 «�*�, �1 r� �, T�1� �� 7rV* ��K3 ��23
�!�II@ %Ú%ýflnžia@ bŞàčß@ žïčãb%ÏbflÇ@ žðč̂ KÛa@ čAč@ Ž†žàflz�Ûa@flÕ%ÜflR@ žåŞàčß@ @Šžîčr%×@ ó%ÜflÇ@ žïčä%ÜŞš%Ïflë@ čéči

>ýžîčš�ÐflmHHIRHN

ستايش خدايى را كه از آنچه تو را بدان مبتال ساخته و مرا از آن، عافيت بخشيده است، و (

).بر بسيارى از مخلوقات، برترى داده است

»@6 «]�H� ��23
�!�جلس برخيزد، آنطور كـه     قبل از اينكه از م    �رسول اهللا : ويدگمي�ابن عمر 

‰II@@@@@@@floBžã%c@%ÙBŞã�g@ŞïB%ÜflÇ@žkBŽmflë@žïBčÛ@žŠBčÐ�Ëa@ğlfl: واندخميمردند، صد بار اين دعا را   شميمردم  
Ž‰žì�ÐflÌ�Ûa@ŽlaŞìŞnÛaHHISHN

).اىه را بپذير زيرا كه تو بسيار توبه پذير و بخشايندامهمرا بيامرز و توب! الهى(

»@8 «]�H� � �+�O� ��23
�!�IIŽ]@ŽlžìŽm%cflë@ %ÚŽŠčÐžÌflnž]%c@ Lfložã%c@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ žæ%c@ Ž†flèž‘%c@ L%Úč†žàflzčiflë@ ŞáŽèKÜÛa@ %Ùflãbflzžj

%Ùžî%Û�gHHITHN

.4/2015 ومسلم 7/99البخاري ) 1(

.3/153صحيح الترمذي: ، ونگا5/494 و 5/493الترمذي ) 2(

. از ترمذي است ولفظ حديث2/321، وصحيح ابن ماجه 3/153صحيح الترمذي : الترمذي وغيره، ونگا) 3(

در �رســول اهللا  «: روايت است كه گفته   �ه، و از عائش   3/153صحيح الترمذي   : أصحاب السنن، ونگا  ) 4(

 آن همـين دعـا را      ىهنشستند يا تالوت قـرآن مىكردنـد، يـا نمـازى مىخواندنـد، در خاتمـ               هر مجلسى كه مى   
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هم كه بجز تو، معبود دمينم، و گواهى كميتو پاك و منزّهى، تو را ستايش ! خدايا(

).نمكيمواهم و بسوى تو توبه خميوجود ندارد و از تو آمرزش » بحق«ديگرى 

»@; «�K'	, �� 7�� %&'� :oap� kU& o�pOpY
�!�II%Ù%ÛflëHHIQH@N)خداوند تو را هم ببخشد.(

»@> «��& �3�� 7L 5 '< �, �� 7�� �&�, �23
�! II>aŠžîflR@�Aa@%ÚaflŒfluHHIRHN

).خداوند به شما جزاى خير عطا فرمايد(

»@@ «�5'* 7� F�s�3 s�* S�H5 x2�, �� 7���2&
�!!IIÞbfluŞ†Ûa@flåčß@fláč–ŽÇ@čÑžè%Ø�Ûa@čñfl‰ìŽ]@�ÞŞë%c@žåčß@đpbflíe@flŠž’flÇ@%ÅčÐfly@žåflßHHISHN

IIđñ%ýfl•@ğÝ�×@žåčß@�kčR%þa@č†şèfl’ŞnÛa@flkčÔflÇ@čéčnfläžnčÏ@žåčß@čAbči@�ñfl‡bflÈčnž]üaflëHHITHN
، و ) دجال محفوظ مىماندى كهف را حفظ كند از فتنهىه اول سورىيههركس ده آ�

 دجال در تشهد اخير هر نماز، باعث حفاظت از شرّ ىپناه بردن به اهللا از فتنه(همچنين 

).ودشميدجال 

»@C «�K'[y� �� 7�� �&�, �23 :U& 7� oaz1_̂ {. 75n) :-+&3 ��93 &�( �g�V, &+ '<(
�""IIŽé%Û@žïčäflnžjfljžy%c@žðč̂ KÛa@%ÙŞjfly%cHHIUHN

در تحقيـق   و دكتر فـاروق حمـاده   6/77وأحمد ،  308ىه شمار هعمل اليوم والليل  : النسائي در كتاب  . مىخواندند

. حديث را صحيح دانسته است273 أثر امام نسائي صهعمل اليوم والليل: كتاب

. تحقيق دكتر فاروق حماده421ىه شمار218 صهعمل اليوم والليل:  والنسائي در كتاب5/82أحمد ) 1(

.2/200ترمذي وصحيح ال6244صحيح الجامع : ، ونگا2035ىهالترمذي شمار) 2(

.1/556 الكهف ىه در آخر سورى و در روايت1/555مسلم ) 3(

. همين كتاب56ىه، وحديث شمار55ىهحديث شمار: نگا) 4(

. آنرا حسن دانسته است3/965، وألباني در صحيح سنن أبي داود 4/333أبو داود ) 5(
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). كه بخاطر او مرا دوست دارىتو را آن كسى دوست بدارد(

»CE «��� 3���R � '< �, &+ f��� �� 7�� �&�, �23
�"�II%ÙčÛbflßflë@%ÙčÜžç%c@žïčÏ@%Ù%Û@�Aa@%Úfl‰bfliHHIQHN

).خداوند، در خانواده و دارائيت بركت اندازد(

»C# «+�L1�g �&�, |7
�, �(&3�� -�	�
 �23
�"�IIflë@%ÙčÜžç%c@žïčÏ@%Ù%Û@�Aa@%Úfl‰bfliŽõafl…%þ�aflë@Ž†žàflz�Ûa@čÑ%ÜŞ0Ûa@ŽõaflŒflu@bflàŞã�g@L%ÙčÛbflßHHIRHN

خداوند در خانواده ات و مالت بركت اندازد، همانا پاداش قرض دهنده، تشكر و (

).اداى قرض اوست

»C/ «t�* )& 0�< ��23

�"�IIž]%cflë@LŽá%ÜžÇ%c@bflã%cflë@%Ùči@%Ú�Šž‘�c@žæ%c@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛaŽá%ÜžÇ%c@%ü@bflàčÛ@%ÚŽŠčÐžÌflnHHISHN

از اينكه با آگاهى براى تو شريكى قرار دهم، به تو پناه مىبرم، و اگر بدون ! بار الها(

).واهمخميآگاهى برايت شريك قرار دهم از تو آمرزش 

»C4 «�K'	, �� 7�� �&�, �23 :oa _� kU& oto+�o,
�"�II�Aa@%Úfl‰bfli@%ÙžîčÏflëHHITHN

).اوند در تو نيز بركت قرار دهدو خد(

.4/88البخاري مع الفتح) 1(

صـحيح ابـن   : ، ونگا 2/809ابن ماجه   : ، ونگا 2/809، وابن ماجه    300 ص هليلعمل اليوم وال  : النسائي در كتاب  ) 2(

.2/55ماجه 

.1/19، وصحيح الترغيب والترهيب أثر ألباني 3/233صحيح الجامع :  وغيره، ونگا4/403أحمد ) 3(

.ون تحقيق بشير محمد عي304الوابل الصيب أثر ابن القيم : كتاب: ، ونگا278ىه شمار138ابن السني ص) 4(
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»C6 «7����, ��23
�"�II%ÚŽŠžî%Ë@flé%Û�g@%üflë@L%ÚŽŠžîflR@Kü�g@flŠžîflR@%üflë@L%ÚŽŠžî%�@Kü�g@flŠžî%�@%ü@ŞáŽèKÜÛaHHIQHN

فال بد زدن هيچ [هيچگونه بدفالىاى وجود ندارد مگر آنچه تو بخواهى ! الهى(

» بحق«زى وجود ندارد، و بجز تو معبود ديگرى و بجز خير تو، هيچ چي] تأثيرى ندارد

).نيست

»C8 «��� �, ��* +&'� �23

�"�čAč@Ž†žàflz�Ûa@LčAa@�áž0čiz≈ ysö6ß™“Ï% ©!$#t� ¤‚y™$oΨ s9#x‹≈ yδ$tΒ uρ$̈Ζ à2… çµs9tÏΡ Ì� ø)ãΒ∩⊇⊂∪ !$̄Ρ Î)uρ

4’ n< Î)$uΖ În/ u‘tβθç7 Î= s)Ζßϑ s9〈IIč@Ž†žàflz�Ûa@LčAč@Ž†žàflz�Ûa@LŽŠflj�×%c@�Aa@LŽŠflj�×%c@�Aa@LŽŠflj�×%c@�Aa@LčAč@Ž†žàflz�Ûa@LčA
fložã%c@Kü�g@fllžìŽãş̂ Ûa@ŽŠčÐžÌflí@%ü@ŽéŞã�h%Ï@LžïčÛ@žŠčÐ�Ëb%Ï@žïč0�Ðflã@Žožà%Ü%Ã@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@%ÙflãbflzžjŽ]HHIRRRRHN

 در اختيار ما حمد از آنِ اهللا است، پاك است آن ذاتى كه اين مركب را! به نام اهللا(

قرار داد در حالى كه ما نمىتوانستيم آن را مسخّر گردانيم، همانا بازگشت ما به سوى 

پروردگار است، آنگاه سه بار الحمد هللا، و سه بار اهللا اكبر، و يك بار ال إله إالَّ اهللا 

، مراامهتو پاك و منزّه هستى، من بر خود ستم نمود! اى اهللا: بخواند، و سپس بگويد

).ببخشاى، چرا كه بجز تو كسى ديگر گناهان را نمىآمرزد

 آن را   1065ىهشـمار 3/54هاألحاديث الصـحيح  :  در كتاب   وألباني 292ىهوابن السني شمار  2/220أحمد  ) 1(

فال نيك را مى پسنديدند، لذا وقتى كه از مردى سـخن خـوبى را            �أما رســول اهللا  . صحـيـح دانستـه اسـت  

أبـو  . »فال نيك تو را سخت گرفتيم     «. »أخذنا فألك من فيك   «: فرمودند� آنحضرت   شنيدند آن را پسنديدند و    

:  و أبـو الشـيخ در كتـاب       .  آنرا صحيح دانسـته اسـت      2/363األحاديث الصحيحة : داود وأحمد ، وألباني در كتاب     

.270ص �أخالق النبي

.3/156صحيح الترمذي: ، ونگا5/501، والترمذي 3/34أبو داود ) 2(
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»C; «�O� ��23

�"�ŽŠflj�×%c@�Aa@LŽŠflj�×%c@�Aa@LŽŠflj�×%c@�Aaz≈ ysö6 ß™“ Ï%©! $#t� ¤‚y™$ oΨs9#x‹≈ yδ$ tΒuρ$ ¨Ζà2…çµ s9tÏΡ Ì� ø)ãΒ∩⊇⊂∪ 

!$ ¯Ρ Î)uρ4’n< Î)$ uΖÎn/ u‘tβθ ç7Î= s)Ζ ßϑ s9〈.IIbŞã�g@ŞáŽèKÜÛa@bflß@�ÝflàflÈ�Ûa@flåčßflë@Lôflì�ÔŞnÛaflë@ŞŠčj�Ûa@afl̂ flç@bflã�Š%Ðfl]@žïčÏ@%Ù�Û%dž0flã@
@L�Š%ÐŞ0Ûa@ žïčÏ@ ŽkčybŞ–Ûa@ fložã%c@ ŞáŽèKÜÛa@ LŽêfl†žÈŽi@ bŞäflÇ@ �ì��aflë@ afl̂ flç@ bflãflŠ%Ðfl]@ bfläžî%ÜflÇ@ žæğìflç@ ŞáŽèKÜÛa@ Lófl™žŠflm

ŽÇ%c@žïğã�g@ŞáŽèKÜÛa@L�Ýžç%þ�a@žïčÏ@�ò%ÐžîčÜfl‚�Ûaflë@čk%Ü%ÔžäŽà�Ûa@čõžìŽ]flë@L�Š%Äžäflà�Ûa@čòflif%×flë@L�Š%ÐŞ0Ûa@čõbflrflÇflë@žåčß@%Ùči@Ž‡žì
�Ýžç%þ�aflë@�Þbflà�Ûa@žïčÏHHN

II@LflæžìŽjčíe:وهنگام باز گشت از سفر، عالوه بر دعاى فوق، كلمات زير را بر آن بيفزايد
flæžëŽ†čßbfly@bfläğiflŠčÛ@LflæžëŽ†čibflÇ@LflæžìŽjčöbflmHHIQHN

ر ما قرار پاك است آن ذاتى كه اين مركب را در اختيا(كبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر اهللا ا(

ما در اين سفر خواهان نيكى ! الهى). توانستيم آنرا مسخّر گردانيمداد در حالى كه ما نمى

اين سفر را براى ما آسان ! بار الها. و تقوى و عملى هستيم كه باعث خشنودى تو باشد

تويى همراه ما در اين سفر، و تو ! اى اهللا. ا براى ما نزديك كنبگردان و دورى راه ر

هاى سفر، و ديدن مناظر غم انگيز، و از مشقت! بار الها. جانشين ما در خانواده هستى

).تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه مىبرم

ى ما توبه كنان، عبادت كنان، و ستايش كنان برا: و هنگام بازگشت، اضافه كند

.پروردگارمان، در حال بازگشت هستيم

.2/998مسلم) 1(
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»C> «��* �K ���9+ �, 39+9 ��23
�" II@Lflå�Ü%Ü�Ó%c@ bflßflë@ �ÉžjŞ0Ûa@ flåžîč™ž‰%þ�a@ Şlfl‰flë@ Lflå�Ü%Ü�Ã%c@ bflßflë@ �ÉžjŞ0Ûa@ čpaflìflàŞ0Ûa@ Şlfl‰@ ŞáŽèKÜÛa

flåžífl‰fl‡@ bflßflë@ ��bflíğŠÛa@ Şlfl‰flë@ Lflå�Ü%Üž™%c@ bflßflë@ �åžîč�bflîfl’Ûa@ Şlfl‰flë@ N@flŠžîflRflë@ čòflížŠ%Ô�Ûa@ čêč̂ flç@ flŠžîflR@ %Ù�Û%dž]%c
bflèžîčÏ@bflß@ğŠfl‘flë@LbflèčÜžç%c@ğŠfl‘flë@LbflçğŠfl‘@žåčß@%Ùči@Ž‡žìŽÇ%cflë@LbflèžîčÏ@bflß@flŠžîflRflë@LbflèčÜžç%cHHIQHN

هاى ناى پروردگار هفت آسمان و آنچه زير آنها قرار دارد، اى پروردگار زمي! بار الها(

 روى آنها قرار دارد، و اى پروردگارِ شيطانها و آنچه كه آنها گمراه هفت گانه و آنچه بر

اند، و اى پروردگار بادها و آنچه كه آنها به حركت در مى آورند، من از تو خير اين هكرد

آبادى، و خير ساكنان، و خير آنچه در آن هست را مسألت مىنمايم، و از بدى آن، و 

).رار دارد، به تو پناه مىبرمبدى ساكنان آن، و بدى آنچه در آن ق

»C@ «+&)�, �, 39+9 ��23
�"!�� Y Z3 �[� \A7
� ZA] ,F7^� 	�� _`a� 	� ,	� _
b Y �F3� =>� YP 	�P Y; ; E ;�c H = H H H�; ; = ; ; = ; = = = H ; ;�= = ;�@ @ H = ;H =H; H ; ; ;�= ;� @ ; @ @�

�
Fd +e fg <8 �[� ,hi� �FA  ,j�7
X H H ; = ;�@ G @ @�; ;�H =�B ;�= =�; ; = ; H�;H @������
 معبودى بجز خداى يكتا وجود ندارد، او شريكى ندارد، پادشاهى و ستايش هيچ(

ند و مىميراند، و او زنده اى است كه هرگز نمىميرد، كمياو زنده . از آن او است

).نيك و بد در دست اوست، و او بر هر چيزى تواناست

، و 524، وابـن السـني شـماره ى       2/100و الذهبي با حاكم موافقت كرده است        الحاكم و آنرا صحيح دانسته      ) 1(

ايـن حـديث   : ابـن بـاز گفتـه اسـت    .  آنرا حسن دانسته اسـت 5/154تخريج األذكار : الحافظ ابن حجر در كتاب    

.عبدالعزيز بن بازشيخ  أثر )37تحفة األخيار ص (: كتاب: النسائي با سند حسن آنرا روايت كرده است، نگا

آنـرا حسـن   152/ 3 و در صحيح الترمذي2/21 وألباني در صحيح ابن ماجه       1/538 والحاكم   5/291الترمذي  ) 2(

.دانسته است
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»CC «�23�+&'� ��KG}� �
��"IIčAa@�áž0čiHHIQHN

).به نام اهللا(

»#EE «� �� �&�, ����� ��23
���IIŽéŽÈčöafl…flë@ŽÉžîčšflm@%ü@žðč̂ KÛa@%Aa@Žá�ØŽÇč…žìflnž]%cHHIRHN

).ودشميانتهايش ضايع نامهمن شما را به خدايى مىسپارم ك(

»#E# «����� �&�, � �� ��23
�����II%ÙčÜflàflÇ@flážîčmaflìflRflë@L%Ùflnflãbflß%cflë@L%Ùfläžíč…@%Aa@ŽÊč…žìflnž]%cHHISHN

). كارهايت را به اهللا مىسپارمىهمن دين و امانت و خاتم(

�����IIfložä�×@bflß@Žsžîfly@flŠžî%̈ a@%Ù%Û@flŠŞ0flíflë@L%Ùfljžãfl‡@flŠ%Ð%Ëflë@Lôflì�ÔŞnÛa@�Aa@%Úfl…Şëfl‹HHITHN

خداوند، تقوى نصيب شما گرداند، گناهانت را ببخشايد، و هر جا كه هستيد خير (

).را براى شما ميسر گرداند

»#E/ «S����� +3 W 1�< 9 � 1L<
���Šibu@ÞbÓ� :IIbfläžzŞjfl]@bflä�ÛflŒflã@afl‡�gflë@LbflãžŠŞj%×@bflãž†flÈfl•@afl‡�g@bŞä�×HHIUHN

ه از آن كميفتم و هنگاگميما زمانى كه از ارتفاعى، باال مى رفتيم، تكبير : ويدگمي�جابر(

).فتيمگميپايين مى آمديم سبحان اهللا 

. آنرا صحيح دانسته است3/941 وألباني در صحيح أبي داود 4/296أبو داود ) 1(

.2/133صحيح ابن ماجه : ، ونگا2/943 وابن ماجه 2/403أحمد ) 2(

.2/155صحيح الترمذي: ، ونگا5/499 الترمذي2/7أحمد ) 3(

.155/ 3صحيح الترمذي: الترمذي، ونگا) 4(

.135/ 6البخاري مع الفتح) 5(
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»#E4 «��23�J� -�	�
 |����� 
���IIbfläžî%ÜflÇ@čéčö%ýfli@�åž0Žyflë@LčAa@č†žàflzči@ćÉčßbfl]@flÉŞàfl]@N@>aˆčöbflÇ@bfläžî%ÜflÇ@žÝčš�Ï%cflë@Lbfläžjčybfl•@bfläŞifl‰

�‰bŞäÛa@flåčß@čAbčiHHIQHN

هايش بر ما باشد كه شاهدى، حمد و ستايش خدا را بشنود و بر خوبى نعمت(

.گواهى دهد

ا، تو همراه ما باش، و به ما احسان كن، در حالى كه از آتش دوزخ اى پروردگار م

).به تو پناه مى برم

»#E6 «�K��5 �~B'< 7K�� �� 7��	�
 |����� ��23
���IIflÕ%ÜflR@bflß@ğŠfl‘@žåčß@čpbŞßbŞnÛa@čAa@čpbflàčÜ%Øči@Ž‡žìŽÇ%cHHIRHN

).برمآنچه خداوند آفريده است، به كلمات كامل او پناه مى! از شر(

»#E8 «�O� )& �R[)�, ���
هنگام بازگشت از سفر، بر هر ارتفاعى سه بار اهللا اكبر بگويد سپس دعاى زير ���

@II@ğÝ�×@ó%ÜflÇ: را بخواند flìŽçflë@ LŽ†žàflz�Ûa@ Žé%Ûflë@ L�Ù�ÜŽà�Ûa@ Žé%Û@ LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü
čöbflm@LflæžìŽjčíe@LćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@flâflŒflçflë@LŽêfl†žjflÇ@flŠfl–flãflë@LŽêfl†žÇflë@�Aa@flÖfl†fl•@LflæžëŽ†čßbfly@bfläğiflŠčÛ@LflæžëŽ†čibflÇ@LflæžìŽj

Žêfl†žyflë@fllaflŒžy%þ�aHHISHN
 وجود ندارد، يگانه است، شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ »بحق«بجز اهللا معبود ديگرى (

ه كنان، عبادت كنان و اوست، ستايش مخصوص اوست، و او بر هر چيز توانا است، توب

براى شرح بيشتر اين حديث مىتوانيد به كتاب صحيح مسلم شرح امام النووي مراجعه كنيد       . 4/2086مسلم  ) 1(

17/39.

.4/2080مسلم)  2(

 .2/980 ومسلم 7/163البخاري . يا حج اين ذكر را مى خواندند هنگام برگشت از غزوه �رسول اهللا ) 3(
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اش را هاش را تحقق بخشيد، بندهرديم، خداوند وعدگميحمدگويان براى پروردگارمان، باز 

).ها را شكست دادهنصرت كرد و به تنهايى گرو

»#E; «��K�*'(�5 9 ��K�*'( �1( �� �* -�	�
 ���
:رمودفميمىرسيد،  خبرى خوشحال كننده �ه به رسول اهللا كميهنگا ��

IIŽpbflzčÛbŞ–Ûa@şáčnflm@čéčnflàžÈčäči@žðč̂ KÛa@čAč@Ž†žàflz�ÛaHHN
.)وندشميها كامل هايش نيكىستايش مر خدايى راست كه با نعمت(

: رمودفميو هنگام شنيدن خبر ناگوار 

II@Þbfly@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@čAč@Ž†žàflz�ÛaHHIQHN
).ستايش در هر حال از آنِ خدا است(

»#E> « 39+3 � �!� U& F'�+ �, �3������
��!��Aa@Þì]‰@ÞbÓ�II>aŠž’flÇ@bflèči@čéžî%ÜflÇ@�Aa@óKÜfl•@>ñ%ýfl•@Şï%ÜflÇ@óKÜfl•@žåflßHHIRHN

هركس بر من يك درود بفرستد، خداوند بر او ده درود : (رمايدفمي�رسول اهللا 

).رستدفمي

��"��@ flÞb%Óflë� :IInÜfl•flë@ >afl†žîčÇ@ ðŠžj%Ó@ aì�ÜflÈžvflm@ %ü@ïčäŽÌ�Üžjflm@ žá�Øflm%ýfl•@ Şæ�h%Ï@ [@ ŞïÜflÇ@ aì
žáŽnžä�×@ŽsžîflyHHISHN

به زيارت قبر من عادت نكنيد، بكله بر من درود : (فرمودند�همچنين رسول اهللا(

 وألباني در  صحيح الجامع 1/499 والحاكم و آنرا صحيح دانسته است    هعمل اليوم والليل  : ابن السني در كتاب   ) 1(

. آنرا صحيح دانسته است4/201

.1/288مسلم ) 2(

. آنرا صحيح دانسته است2/383ود  وألباني در صحيح أبي دا2/367 وأحمد 2/218أبو داود ) 3(
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).زيرا هر جا كه باشيد درود شما به من مىرسد: بفرستيد

�����ë� :II@ğÝfl–Ží@žá%Ü%Ï@Žêfl†žäčÇ@ŽpžŠč×Ž‡@žåflß@ŽÝžîč‚fljÛaŞï%ÜflÇHHIQHN
).بخيل كسى است كه نام مرا نزد او بگويند و بر من درود نفرستد(

�����@ flÞb%Óflë�:II@ïčnŞß�c@ žåčß@ ïčãìŽÌ�ÜfljŽí@ ��ž‰%þa@ ïčÏ@ fĺ čybŞîfl]@ >ò%Øčö%ýflß@ čA@ Şæ�g
flâ%ýŞ0ÛaHHIRH@N
ند و ردگميخداوند فرشتگانى دارد كه روى زمين : ( فرمودند�و نيز رسول اهللا (

).سالم امتم را به من مىرسانند

�����@flÞb%Óflë�@ZII@čéî%ÜflÇ@Ş…Ž‰%c@óŞnfly@flïflyëŽ‰@Şó%ÜflÇ@�Aa@fl…fl‰@Kü�g@Şï%ÜflÇ@Žá�Üfl0Ží@đ†fly%c@žåčß@bflß
â%ýŞ0ÛaHHISHN
هركس كه به من سالم دهد، خداوند روحم را به من : ( فرمودند�و نيز آنحضرت (

).مش را بدهمرداند تا جواب سالگميبر

»#E@ «-T� �3&3 ?&9+
�����@ Aa@ Þì]‰@ ÞbÓ�@ ZII@óŞnfly@ aìŽäčßžûŽm@ %üflë@ LaìŽäčßžûŽm@ óŞnfly@ %òŞä%¦a@ aì�ÜŽRž†flm@ %ü

žá�Øfläžîfli@flâ%ýŞ0Ûa@aìŽ’�Ï%c@LžáŽnžjfli%bflzflm@ŽêìŽàŽn�ÜflÈ%Ï@ač‡�g@đõžïfl‘@ó%ÜflÇ@žá�ØnÛŽ…%c@%ü@flë%c@aìşibflzflmHHITHN
ويد تا اينكه ايمان بياوريد، و ايمان شما شميبه بهشت وارد ن: ( فرمودند�رسول اهللا 

ود مگر اينكه يكديگر را دوست داشته باشيد، آيا شما را به كارى راهنمايى نكنم شميكامل ن

.3/177 وصحيح الترمذي 3/25صحيح الجامع :  وغيره، ونگا5/551الترمذي ) 1(

. آنرا صحيح دانسته است1/274 وألباني در صحيح النسائي 2/421النسائي، والحاكم ) 2(

. آنرا حسن دانسته است1/383 أبي داود  وألباني در صحيح2041ىهشمارأبو داود ) 3(

. وغيره1/74مسلم ) 4(
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).كه انجام آن، باعث دوستى شما با يكديگر شود، سالم را بين خود رواج دهيد

�����IIŞåŽèflÈflàflu@žåflß@ćt%ýflqflæ%bàží�⁄a@flÉflàflu@ž†%Ô%Ï@@Z@�â%ýŞ0Ûa@ŽÞž̂ fliflë@L%Ùč0�Ðflã@žåčß@ŽÒbfl–žã�⁄a
�‰bfln�Ó�⁄a@flåčß@ŽÖb%Ðžã�⁄aflë@L�á%ÛbflÈ�ÜčÛHHIQHN

عدالت با خود، سالم : كسى كه سه خصلت داشته باشد، ايمانش را كامل كرده است(

).مردم، و انفاق در تنگدستىى همهدادن به 

�����@žjflÇ@žåflÇflë@@@@@flŠflàŽÇ@�åži@čAa@č†�@Z@@@@@@@ŞïBčjŞäÛa@flÞ%dBfl]@>ýŽufl‰@Şæ%c�@@@@@@flÞbB%Ó@ćŠBžîflR@�âýBfl]�⁄a@şð%c@Z
IIžÒ�ŠžÈflm@žá%Û@žåflßflë@flo�ÏflŠflÇ@žåflß@ó%ÜflÇ@flâ%ýŞ0Ûa@�cflŠ�Ôflmflë@LflâbflÈKİÛa@ŽáčÈ�İŽmHHIRHN

بهتـرين عمـل در     :  پرسـيد  �ند كه مردى از پيامبر      كميروايت  �عبداهللا بن عمر    

).خوراك دادن و سالم كردن به آشنا و بيگانه: ( فرمود�م كدام است؟ آنحضرت اسال

»#EC «���� qV* -T� �, �3&3 %&'�
���IIaì�Ûì�Ô%Ï@člbflnčØ�Ûa@ŽÝžç%c@žá�Øžî%ÜflÇ@fláKÜfl]@afl‡�g@Zžá�Øžî%ÜflÇflëHHISHN

Ižá�Øžî%ÜflÇflëNH: به شما سالم كردند، بگوييد) يهود يا نصارى(اگر اهل كتاب (
»##E «�m& �&�X 9 09�( )&9: �� �* -�	�
 �23

�� II@žáŽnžÈčàfl]@afl‡�gflë@>b%Ø%Üflß@žp%cfl‰@bflèŞã�h%Ï@čéčÜžš%Ï@žåčß@%Aa@aì�Û%dž]b%Ï@Lčò%Øflíğ†Ûa@fl�bflîč•@žáŽnžÈčàfl]@afl‡�g
>bflãb%İžîfl‘@ô%cfl‰@ŽéŞãhčÏ@�æb%İžîğ’Ûa@flåčß@čAbči@aëŽ‡ŞìflÈfln%Ï@L�‰bflàčz�Ûa@flÕžî�èflãHHITHN

اى را ديده است، تههرگاه بانگ خروس را شنيديد، از اهللا فضلش را طلب كنيد، زيرا او فرش(

).و هرگاه صداى االغ را شنيديد، از شيطان به اهللا پناه ببريد ؛ زيرا االغ، شيطان را ديده است

. منسوب شده است� سند به عمار ىه كه سلسل82/ 1البخاري مع الفتح ) 1(

.1/65، ومسلم 1/55البخاري مع الفتح ) 2(

.4/1705، ومسلم 11/42البخاري مع الفتح) 3(

4/2092مسلم ، و6/350البخاري مع الفتح) 4(
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»### «* +3 �
 �� 0+�� �� �* -�	�
 �23
@[IIfl:رمايدفمي�رسول اهللا !�� afl‡�g@�ÝžîKÜÛbči@ �kčà%§a@ flÕžî�èflãflë@ čl%ýčØ�Ûa@ fl�bfljŽã@ žáŽnžÈčà

flæžëflŠflm@%ü@bflß@flåžíflŠflí@ŞåŽèŞã�h%Ï@čAbči@aëŽ‡ŞìflÈfln%ÏHHIQHN
ها به اهللا ها و عرعر االغ را در شب شنيديد از آنهرگاه صداى پارس كردن سگ(

).يدها چيزهايى را مىبينند كه شما نمىبينپناه ببريد، زيرا آن

»)##/ «�& �3&3 -��*3 9& �, �� 7�� �&�, �23
��"@Aa@Þì]‰@ÞbÓ�@ZII@ŞáŽèKÜÛa@bflàşí%d%Ï@flâžìflí@%Ùžî%Û�g@>òfližŠ�Ó@Žé%Û@%ÙčÛfl‡@žÝflÈžub%Ï@ŽéŽnžjfljfl]@@åčßžûŽß

čòflßbflîčÔ�ÛaHHIRHN
، باعث ، آن را براى او در روز قيامتامههر مؤمنى را كه من به او ناسزا گفت! بار الها(

).قربت خود بگردان

»##4 «�K'	, ��	K3 ������ N�� -�	�
 ������ �� &+ �e5:
@IIžÝ�Ôflî�Ü%Ï:رمايدفمي�رسول اهللا ��� %òÛbflzflß@ %ü@ Žéfljčybfl•@ >byč…bflß@ žá�×Ž†fly%c@ flæb%×@ afl‡�g@Z

žæ�g@ B@ ŽŽéŽjč0žy%c@ >a†fly%c@ čAa@ ó%ÜflÇ@ ï�×fl‹%c@ %üflë@ Žéjî0y@ Aaë@ >bãýÏ@ Žkč0žy%c@afl̂ %×@ B@ %Úafl‡@ Žá%ÜžÈflí@ flæb%×@
afl̂ %×flëHHISH@N
به نظرْ، فالنى چنين و : هرگاه الزم است كه دوستتان را مدح كنيد، چنين بگوييد(

).نمكمي اوست و من كسى را نزد خدا تزكيه نىهچنان است، ولى خدا محاسبه كنند

. آنرا صحيح دانسته است3/961 أبو داود وألباني در صحيح3/306 وأحمد 4/327أبو داود ) 1(

بـرايش پـاكيزگى و       (D@@@>òflàžyfl‰flë@>ñb%×fl‹@Žé%Û@bflè�ÜflÈžub%ÏCN:  ولفظ مسلم  4/2007، و مسلم    11/171البخاري مع الفتح    ) 2(

).رحمت قرار ده

.4/2296رواه مسلم ) 3(
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»##6 «�K'	, f5�* N�� -�	�
 ������ �� �e5:
���II%ü@ŞáŽèKÜÛa@flæžìŽà%ÜžÈflí@%ü@bflß@žïčÛ@žŠčÐ�Ëaflë@Lflæžì�Ûžì�Ôflí@bflàči@žïčãž̂ čRaflûŽm@}@bŞàčß@>aŠžîflR@žïčä�ÜflÈžuaflë

flæžìşä�Äflí{HHIQHN
ويند، مورد بازخواست قرار مده، و آنچه را كه از گميمرا بخاطر آنچه كه ! بار الها(

).نند بگردانكميگمان من ىدربارهانند، بيامرز، و مرا بهتر از آنچه كه دميمن ن

»##8 «���2 �K �^ +3 -_��Jz� I�O[ a 1�
���II@%Ù%Û@ L%òflàžÈğäÛaflë@ Lfl†žàflz�Ûa@ Şæ�g@ L%ÙžîŞj%Û@ %Ù%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ %ÙžîŞj%Û@ L%ÙžîŞj%Û@ ŞáŽèKÜÛa@ %ÙžîŞj%Û

%Ù%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@L%Ù�ÜŽà�ÛaflëHHIRHN

ندارى، گوش بفرمانم، همانا گوش بفرمانم، اى اهللا، گوش بفرمانم، تو شريكى (

).ستايش و نعمت و سلطنت از آنِ تو است، و تو شريكى ندارى

»##; «3'��& �H^ �, �� �+ -�	�
 I�O[ � 1L<
���II@ şïčjŞäÛa@ flÒb%��@Žêfl†žäčÇ@ đõï’či@ čéžî%Û�g@ fl‰bfl‘%c@ flå�×şŠÛa@ óflm%c@ bflàKÜ�×@ @ŠžîčÈfli@ ó%ÜflÇ@ čožîflj�Ûbči@

flŠŞj%×flëHHISHN
] حجر األسود[و هر بار به ركن  سوار بر شتر، كعبه را طواف كرد، �اهللا رسول (

).فتگميرد و تكبير كميرسيد با چيزى كه در دست داشت به سوى آن اشاره مى

 آنرا صحيح 585ىهلمفرد به شمار، وألباني در صحيح األدب ا761ىهشماراألدب المفرد : البخاري در كتاب) 1(

. به روايت ديگرى است4/228شعب اإليمان : و بين دو كروشه از بيهقى در كتاب. دانسته است

.2/841، ومسلم 3/408البخاري مع الفتح ) 2(

 در دسـت    �عصـاى سـركج كـه آنحضـرت       : المِحجـن : بالشيء«، و مقصود از     3/476البخاري مع الفتح    ) 3(

.3/472 البخاري مع الفتح :، نگا»داشتند
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»##> «3'��& �H^9 75�� �& I�+ I , ��23

������������!$oΨ −/ u‘$oΨ Ï?#u’ Îû$u‹ ÷Ρ‘‰9 $#ZπuΖ |¡ym’ ÎûuρÍοt� ÅzFψ$#ZπuΖ |¡ym$oΨ Ï% uρz>#x‹ tãÍ‘$̈Ζ9 $#〈����

در دنيا و آخرت به ما نيكى عطا فرما، و ما را از عذاب دوزخ نجات ! پروردگارا(

).ده

»##@ «�9�� 9 �OX �, �B'< ��23

���#¨βÎ)$x:واندخميرسيد، اين آيه را به كوه صفا مى�ه رسول اهللاكميهنگا ¢Á9 $#

nοuρö� yϑ ø9 $# uρÏΒÌ� Í←!$yèx©«!$#〈سپس ) همانا صفا و مروه از شعائر الهى هستند: (نىيع

آنگاه . نم كه خداوند نخست از آن ياد كرده استكميسعى را از جايى آغاز : رمودفمي

يد، سپس رو دميرد و باال مىرفت تا كعبه را كمي سعى را از صفا آغاز �رسول اهللا

II@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü: واندخميت و اين دعا را فگميرد و الَ إِلَه إِالَّ اهللاُ و تكبير كميبه قبله 
@�Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@ LćŠžíč†%Ó@ đõžïfl‘@ ğÝ�×@ ó%ÜflÇ@ flìŽçflë@ Ž†žàflz�Ûa@ Žé%Ûflë@ L�Ù�ÜŽà�Ûa@ Žé%Û@ LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë

Žêfl†žyflë@fllaflŒžy%þ�a@flâflŒflçflë@Žêfl†žjflÇ@flŠfl–flãflë@Žêfl†žÇflë@flŒflvžã%c@LŽêfl†žyflëHHIRRRRHN
 وجود ندارد، يگانه است و شريكى ندارد، پادشاهى »بحق«به جز اهللا، معبود ديگرى (

از آن اوست، و ستايش مخصوص اوست، او بر هر چيز توانا است، بجز او معبود 

اش را تحقق بخشيد، و بنده ه وجود ندارد، يگانه است، اوست كه وعد»بحق«ديگرى 

. شكست دادها راهاش را پيروز كرد، و به تنهايى گرو

1/354، وألباني در صـحيح أبـي داود   7/128هشرح السن:  والبغوي در كتاب 3/411 وأحمد   179/ 2أبو داود   ) 1(

.201، هوآيه در سوره البقر. سندش را صحيح دانسته است

.2/888مسلم ) 2(
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رمودند و دعاى فوق را سه بار تكرار فمي»مختلفى«و در اين ميان، دعاهاى 

).اددميردند، باالى مروه نيز همين عمل را انجام كمي

»##C «���2 )9+ ��23
بهترين دعا، دعاى روز عرفه است، و بهترين ذكرى :  فرمودند�رسول اهللا ���

@II@Žé%Û:اين استايم هكه من و پيامبران گذشته خواند LŽé%Û@ %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü
ćŠžíč†%Ó@đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@LŽ†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�ÛaHHIQHN

وجود ندارد، يكتاست، و شريكى ندارد، » بحق«هيچ معبودى بجز اهللا : يعنى(

.)پادشاهى و حمد از آنِ اوست، و او بر هر چيز، تواناست

»#/E «-&�J�& �DR� +3 ���
�� II@ flkč×fl‰�@ %ò%ÜžjčÔ�Ûa@ flÝflj�Ôflnž]b%Ï@ flâaflŠflz�Ûa@ flŠflÈž’%½a@óflm%c@óŞnfly@flõaflìž–%Ô�Ûa@I@LŽêflŠŞj%×flë@LŽêbflÇfl†%Ï

Žêfl†Şyflëflë@LŽé%ÜKÜflçflë@HŽDžàŞ’Ûa@flÉ�Ü�İflm@žæ%c@flÝžj%Ó@flÉ%Ïfl†%Ï@>aČ†ču@flŠ%Ðž]%c@óŞnfly@>b%ÐčÓaflë@žÞflŒflí@žá%Ü%ÏHHIRHN
 شد تا اينكه به مشعر الحرام رسيد، آنگاه رو به »شترش« سوار بر قصواء �پيامبر (

گفت و يگانگى خدا را بيان كرد، و آنقدر Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@قبله نمود و دعا كرد و اهللا اكبر و 

). رفت»بسوى منى«ايستاد تا هوا كامالً روزش شد، سپس قبل از طلوع آفتاب 

»#/# «� 1L<�GK�	�� �
 �, S&��� 7�+ -�	�
 |

��!II@flÝčj�Ôflnž0Žß@ìŽÇž†flí@ ŽÑčÔflíflë@LŽâŞ†%Ôflnflí@ ŞáŽq@ čt%ýŞrÛa@ �‰bflàčv�Ûa@ fl†žäčÇ@ đñbfl–flzči@óflßfl‰@ bflàKÜ�×@ ŽŠğj%ØŽí
čòflîčãbŞrÛaflë@ó%Ûë%þa@ čñflŠflàflv�Ûa@ fl†žÈfli@ čéžífl†flí@ >bÈčÏafl‰@ Lčò%ÜžjčÔ�Ûa@ Nflî%Ï@ čòflj%ÔflÈÛa@ �ñflŠflàflu@ bflß%c@ğÝ�×@ fl†žäčÇ@ ŽŠğj%ØŽíflë@ bflèîčßžŠ

. آنرا حسن دانسته است4/6هحيحالصاألحاديث : در كتاب، و3/184الترمذي، وألباني در صحيح الترمذي ) 1(

.2/891مسلم ) 2(
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bflçfl†žäčÇ@ŽÑčÔflí@%üflë@ŽÒ�Šfl–žäflíflë@đñbfl–flyHHIQHN
گانه، با زدن هر سنگريزه، تكبير بگويد، با پرتاب هر ههنگام رمى جمرات س(

 اول ىهاى در رمى جمرات سه گانه تكبير بگويد و سپس بعد از رمى جمرهسنگريز

هايش را بلند كند و دعا نمايد، آنگاه  بايستد و دسترو به قبله» وسط«و دوم » كوچك«

] براى دعا[ند و با زدن هر سنگريزه تكبير بگويد و بدون توقف كمي عقبه را رىهجمر

).راهش را ادامه دهد

»#// «����� F�J*'( +'�& 9 HD< ��23
��"��IIAa@flæbflzžjŽ]AHHIRHN

).اهللا، پاك و منزّه است(

�����II%c@�AaŽŠflj�×HHISHN
).اهللا بزرگترين است(

»#/4 «3�� �K�, �b ����� F�J*'( �1( ���K+3 -�	�

���II@ şïčjŞäÛa@ flæb%×�bflm%c@ afl‡�g@êßa@%Úfl‰bfljflm@ čA@ >aflŠ�ØŽ‘@ >a†čubfl]@ ŞŠflR@ čéči@ şŠfl0Ží@ žë%c@ ŽêşŠŽ0flí@ ćŠ

ó%ÛbflÈflmflëHHITHN
رسيد، يا كارى باعث  مىاىه خبر خوشحال كنند�ه براى رسول اهللا كميهنگا(

).د، براى اداى شكر خدا به سجده مىافتادشميخوشحالى او 

 و مسلم نيـز  3/581والبخاري مع الفتح . لفظش آنجا ذكر شده است    :  ونگا 3/584 و 3/583البخاري مع الفتح    ) 1(

.آنرا روايت كرده است

.4/1857 ومسلم 414 و390 و1/210البخاري مع الفتح ) 2(

.5/218 ومسند أحمد 2/235 و2/103الترمذي صحيح : ، و نگا8/441البخاري مع الفتح ) 3(

.2/226 وإرواء الغليل 1/233صحيح ابن ماجه : نگا. أهل السنن بجز النسائي) 4(
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»#/6 «3'* 7� ��O[ 3+3 0��^& -�	�
 �e5:
��ود بگذار، و شميدستت را بر جايى كه درد احساس :  فرمود�رسول اهللا �

@IIčAaسه بار  �áž0čiHHسپس هفت بار بگو: بگو:IIfl‰ž†�Óflë@ čAbči@ Ž‡žìŽÇ%c@Ž†ču%c@ bflß@ ğŠfl‘@ žåčß@ čéčm
Ž‰č‡bfly�cflëHHIQHN
وم و از آن بيم دارم شميمن بـه خـدا و قدرتش پناه مىبرم از شرّ آنچه به آن دچار (

).و مىترسم

»#/8 «����, �&�	K3 �, 3'( �() �Rb )& �� 7�� ��23
���IIžåčß@ žë%c@ Lčéč0�Ðflã@ žåčß@ žë%c@ LčéîčR%c@ žåčß@ žá�×Ž†fly%c@ ô%cfl‰@ afl‡�g@ ŽéfljčvžÈflí@ bflß@ čéčÛbflß@}@Žé%Û@ ŽÊž†flî�Ü%Ï

čò%×flŠfljÛbči@{ĞÕfly@flåžîflÈ�Ûa@Şæ�h%ÏHHIRHN
زمانى كه يكى از شما از برادر، يا خودش، يا از مالش، خوشش آمد، پس براى آن (

).دعاى بركت نمايد، چرا كه چشم زخم، حقيقت دارد

»#/; «3'* ��O[ 0�< -�	�
 �e5:
���IIKüg@flé%Û�g@%ü�Aa@HHISHN

).هيچ معبودى به جز اهللا وجود ندارد(

»#/> «3'* ��O[ 75�,�B W,� -�	�
 �e5:
���II@ŽŠflj�×%c@�Aaflë@čAa@�áž0či}%Ù%Ûflë@%Ùžäčß@ŞáŽèKÜÛa@{žïğäčß@žÝŞj%Ôflm@ŞáŽèKÜÛaHHITHN

.4/1728مسلم ) 1(

: ونگـا .  آنرا صـحيح دانسـته اسـت       1/212 وابن ماجه ومالك، وألباني در صحيح الجامع         4/447مسند أحمد   ) 2(

.4/170تحقيق زاد المعاد أثر أرناؤوط 

 .4/2208، ومسلم 6/181البخاري مع الفتح ) 3(

 آخرى كه با معنى ذكر ىه و جمل9/287 و بين كروشه از بيهقي و غيره است 9/287 والبيهقي 3/1557مسلم ) 4(

.شده از روايت مسلم است
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! است، الهىاز جانب تو است، و براى تو ! به نام اهللا، و اهللا بزرگترين است، بار الها(

).از من بپذير

»#/@ «3'* 7� ��5&'( I g� * �L� 9 � � Z�+ �&�, �� 7K�23
���II@LflÕ%ÜflR@bflß@ ğŠfl‘@žåčß@ćŠčub%Ï@ %üflë@ĞŠfli@ ŞåŽçŽ‹�ëbflvŽí@ %ü@žïčnKÛa@ čpbŞßbŞnÛa@ čAa@čpbflàčÜ%Øči@ Ž‡žìŽÇ%c

čõbflàŞ0Ûa@ flåčß@ ŽÞ�Œžäflí@ bflß@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ L%cfl‰fl‡flë@ %cflŠfliflë@žïčÏ@ %cfl‰fl‡@ bflß@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ LbflèžîčÏ@ ŽxŽŠžÈflí@ bflß@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ L
@Kü�g@ @Ö�‰b%�@ ğÝ�×@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ L�‰bflèŞäÛaflë@ �ÝžîKÜÛa@ �åflnčÏ@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ Lbflèžäčß@ ŽxŽŠž‚flí@ bflß@ ğŠfl‘@ žåčßflë@ L��ž‰%þ�a

Žåàžyfl‰@bflí@@Šžîfl‚či@ŽÖŽŠ�İflí@>bÓ�‰b%�HHIQH�
آفريده و زياد كرده است، و از شرّ آنچه از آسمان فرو از شرّ آنچه كه خدا (

هاى شب و روز، و از شرّ هند، و از شر فتنكميرستد، و از شر آنچه به آسمان صعود فمي

به ! اى در شب مگر اينكه به خير و نيكى وارد شود، اى پروردگار مهربانههر وارد شوند

).ند از آن ها تجاوز كند، پناه مىبرمكلمات كامل تو كه هيچ نيكوكار و بدكارى نمىتوا

»#/C «+�O}��& 9 �,'<
��@II@ŽŠflr�×%c@�âžìflîÛa@ïčÏ:رمايدفمي�رسول اهللا   čéžî%Û�g@ ŽlìŽm%cflë@%Aa@ŽŠčÐžÌflnž]fl%þ@ïğã�g@ čAaflë

đñŞŠflß@fĺ čÈžjfl]@žåčßHHIRHN
م، و به سوى نكميبخدا سوگند، من روزانه بيشتر از هفتاد بار از خدا طلب مغفرت (

).او توبه مىنمايم

��II@�òflöbčß@čéžî%Û�g@�âžìflî�Ûa@ïčÏ@ŽlìŽm%c@ïğã�h%Ï@čAa@ó%Û�g@aìŽiìŽm@Ž¡bŞäÛa@bflèşí%c@bflí: فرمودند�و نيز !

ـ :  وأرنـاؤوط در تخـريج كتـاب   637ىه با إسناد صحيح، وابن السني شمار   3/419أحمد  ) 1( 133 ص هالطحاوي

.10/127مجمع الزوائد : سندش را صحيح دانسته است، ونگا

.11/101البخاري مع الفتح ) 2(
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>ñŞŠflßHHIQHN
چرا كه من روزانه صد بار توبه ] توبه كنيد[به سوى خدا باز گرديد ! اى مردم(

).نمكمي

��هركس دعاى زيرا بخواند، خداوند گناهانش را : رمايدفمي�همچنين "

II@flìŽç@Kü�g@flé%Û�g@%ü@žðč̂: مىآمرزد، اگر چه از ميدان جهاد گريخته باشد KÛa@flážîčÄflÈ�Ûa@%Aa@ŽŠčÐžÌflnž]%c
čéžî%Û�g@ŽlžìŽm%cflë@Žâžìşî%Ô�Ûa@şïflz�ÛaHHIRHN

ارد و زنده و پاينده  وجود ند»بحق«من از خداى بزرگى كه هيچ معبودى بجز او (

).نمكميواهم و به سوى او توبه خمياست، آمرزش 

��II@�ÝžîKÜÛa@čÒžìflu@ïčÏ@č†žjflÈ�Ûa@flåčß@şlŞŠÛa@Žæì�Øflí@bflß@ŽlflŠ�Ó%c:رمايدفمي�و رسول اهللا �
žå�Ø%Ï@čòflÇbŞ0Ûa@%Ù�Üčm@ïčÏ@%Aa@ŽŠ�×ž̂ flí@žåŞàčß@flæì�Øflm@žæ%c@fložÈ%İflnž]a@žæ�h%Ï@�ŠčRŁaHHISHN

تر است، اش نزديكهپروردگار، در بـخـش پايانى شـب، از هر زمانِ ديگر به بند(

).اگر مىتوانى از كسانى باش كه در آن وقت، مشغول ذكر خدايند

��II@aëŽŠčr�×%d%Ï@ć†čubfl]@flìŽçflë@čéğifl‰@žåčß@Ž†žjflÈ�Ûa@Žæì�Øflí@bflß@ŽlflŠ�Ó%c:رمايدفمي�و آنحضرت �
flõbflÇ†nÛaHHITHN
] در آن حالت[ترين حالت بنده به پروردگارش، هنگام سجده است، پس زديكن(

.4/2076مسلم ) 1(

 با حاكم موافقت كـرده   1/511 والحاكم و آنرا صحيح دانسته است، و ذهبي          5/569 والترمذي   2/85أبو داود   ) 2(

� وجـامع األصـول ألحاديـث الرسـول          3/182صحيح الترمـذي    : وألباني آنرا صحيح دانسته است، نگا     . است
. به تحقيق أرناؤوط390  ـ 4/389

.4/144 وجامع األصول بتحقيق األرناؤوط 3/183صحيح الترمذي :  والحاكم، ونگا1/279الترمذي والنسائي ) 3(

.1/350مسلم ) 4(



:FA  B ������ �	
پناهگاه مسلمان

).بسيار دعا كنيد

��@II@�âžìflî�Ûa: فرمودند�و همچنين � ïčÏ@ %Aa@ ŽŠčÐžÌflnž]%þ@ ïğã�gflë@ ïčj�Ü%Ó@ó%ÜflÇ@ ŽæbflÌŽî%Û@ ŽéŞã�g
đñflŠflß@�òflöbčßHHIQHN
).اوند آمرزش مىطلبميرد لذا روزانه صد بار از خدگميفراموشى دلم را فرا (

»#4E «� 1L< 9 |= ��< 9 |� �J< 9 W 1�< � �!�
���@IIflÞb%Ó:رمايدفمي�رسول اهللا �� žåflß@@Z@đñŞŠflß@ %òflöbčß@ @âžìflí@ïčÏ@ čêč†žàflzčiflë@čAa@flæbflzžjŽ]

�Šžzflj�Ûa@č†flifl‹@flÝžrčß@žoflãb%×@žì%Ûflë@Žêbflíb%İflR@žoKİŽyHHIRHN
وند اگر شمي بگويد، گناهانش بخشيده DflzžjŽ]čêč†žàflzčiflë@čAa@flæbCهركس روزانه صد بار (

). كف دريا باشندىهچه به انداز

���هركس دعاى زير را ده بار بخواند مانند كسى است كه چهار : رمايدفميو ��

@IILŽé%Û: را آزاد كرده است؛تن از فرزندان إسماعيل  %Ùží�Šfl‘@ %ü@ Žêfl†žyflë@ �Aa@ Kü�g@ flé%Û�g@ %ü@Žé%Û@
đõžïfl‘@ğÝ�×@ó%ÜflÇ@flìŽçflë@Ž†žàflz�Ûa@Žé%Ûflë@�Ù�ÜŽà�ÛaćŠžíč†%ÓHHISHN

 وجود ندارد، يكتاست و شريكى ندارد، پادشاهى و ستايش »بحق«هيچ معبودى به جز اهللا (

راد از آن فراموشـى اسـت ؛        پوشانده مىشود و م   :  يعنى I@@£ÜÓ@óÜÇ@ŽæbflÌŽî%ÛH:  ابن األثير مىگويد   4/2075مسلم  ) 1(

در بعضـى از  ) كه به خاطر انجـام كـارى  ( هميشه مشغول ذكر و ياد خدا بودند، و گاهى           �چرا كه رسول اهللا     

جـامع األصـول   : نگـا . اوقات بر دچار فراموشى مىشد، آنرا براى خود گناه مى دانست، لذا به استغفار مىشتافت  

4/386. 

فضيلت كسى كه صبح وشام صـد بـار اسـتغفار مىكنـد، در همـين                : ونگا،  4/2071 ومسلم   7/168البخاري  ) 2(

.كتاب

فضيلت كسى كه در هر روز صد بـار آنـرا مىگويـد، در    : ، ونگا4/2071 ومسلم با همين لفظ   7/67البخاري  ) 3(

.همين كتاب
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).از آنِ او است، و او بر هر چيز تواناست

���ر ترازوى دو كلمه وجود دارد كه راحت به زبان مىآيند و د: رمايدفميو ��

@II@čAa:انداند، و نزد خداى رحمان محبوباعمال، سنگين flæbflzžjŽ]@ čêč†žàflzčiflë@ čAa@ flæbflzžjŽ]
�ážîčÄflÈ�ÛaHHIQHN
).نم، خداوند عظيم، پاك و منزّه استكمياهللا پاك و منزّه است، و او را ستايش (

�����IIčAč@Ž†žàflz�Ûaflë@LčAa@flæbflzžjŽ]ŽŠflj�×%c@�Aaflë@L�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%üflë@LHHاگر من: رمايدفميو 

دوست ) دنياى همهيعنى (بگويم، نزد من از آنچه كه خورشيد بر آن طلوع كرده است 

.)2()تر استداشتنى

�� ��@[II@ćÝčöbfl:رمايدفميو  Žé%Û%dfl0%Ï@Lđòfläfl0fly@ flÑ�Û%c@ @âžìflí@ ŞÝ�×@ flkč0�Øflí@ žæ%c@ žá�×Ž†fly%c@ ŽŒflvžÈflí%c
Žu@ žåčßflÞb%Ó@_đòfläfl0fly@ flÑ%Û%c@ bflãŽ†fly%c@ Žkč0�Øflí@ flÑžî%×@ čéčöbfl0%ÜZII@ŽÑ�Û%c@ Žé%Û@ Žkfln�ØŽî%Ï@ Lđòflzîčjž0flm@ %òflöbčß@ Ž|ğjfl0Ží

đòfl÷îčİflR@ŽÑ%Û%c@Ž@éžäflÇ@nÁflzŽí@žë%c@đòfläfl0flyHHISHN
آيا كسى از شما نمىتواند روزانه هزار نيكى بدست آورد؟ يكى از كسانى كه در (

: چگونه يكى از ما مىتواند هزار نيكى بدست آورد؟ فرمود: پرسيدجلسه حضور داشت 

ود، يا هزار گناه از او شميهركس صد بار سبحان اهللا بگويد برايش هزار نيكى نوشته (

).ودشميبخشيده 

��!��يك درخت خرما برايش در :  بگويدIIčêč†žàflzčiflë@�áîčÄflÈ�Ûa@čAa@flæbflzžjŽ]HHهر كس 

.4/2072ومسلم 7/168البخاري ) 1(

.4/2072مسلم ) 2(

.4/2073مسلم ) 3(
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.)1(ودشميبهشت كاشته 

��II@�‹ìŽä�×@žåčß@@Œžä%×@ó%ÜflÇ@%ÙnÛŽ…%c@%ü%c@@Džî%Ó@�åži@čAa@fl†žjflÇ@bflí: فرمودند�رسول اهللا ��"
Žo�Ü�Ô%Ï@_čòŞäflv�Ûa@ZflÞb%Ó@LčAa@flÞìŽ]fl‰@bflí@ó%Üfli@ZIIčAbfli@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%ü@žÝ�ÓHHIRHN

: گفتم) هاى بهشت، راهنمايى نكنم؟آيا تو را به گنجى از گنج! اى عبداهللا بن قيس(

IčAbfli@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%ü@žÝ�ÓNH: فرمود! بلى يا رسو اهللا
��@IIćÉfliž‰%c: فرمودند�و رسول اهللا  �  čAa@ ó%Û�g@ �â%ý%Ø�Ûa@ şkfly%c@ Z@LčAa@ flæbflzžjŽ]

LŽŠflj�×%c@�Aaflë@LčAa@Kü�g@flé%Û�g@%üflë@LčA@Ž†žàflz�Ûaflëflp�cfl†fli@Şå�èŞí%dfli@%ÚşŠŽšflí@%ü@HHISHN
[LčA@Ž†žàflz�Ûaflë@LčAa@flæbflzžjfl@: كلمات محبوب تراندى همهچهار كلمه نزد خداوند از (

ŽŠflj�×%c@�Aaflë@LčAa@Kü�g@flé%Û�g@%üflëبا هر يك از آنها كه شروع كنى اشكالى ندارد ،.(

�� به من بياموز تا اىهلجم: د و گفتـم آ�ول اهللا ـزد رسـه نشينى نـبادي!��

II@�Aa@LŽé%Û@%Ùží�Šfl‘@%ü@Žêfl†žyflë@�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü:بگو:  فرمود�آنرا وِرد خود سازم، رسول اهللا 
Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%ü@Lflåžîčà%ÛbflÈ�Ûa@ğlfl‰@čAa@flæbflzžjŽ]@L>aŠžîčr%×@čAč@Ž†žàflz�Ûaflë@L>aŠžîčj%×@ŽŠflj�×%c@�Œží�ŒflÈ�Ûa@čAbči@

�ážîčØflz�ÛaHHNاين جمالت از آنِ پروردگار است، براى خود چه بگويم؟ : آن مرد گفت

IIžïčä�ÓŽ‹ž‰aflë@Lžïčãč†žçaflë@Lžïčäžàflyž‰aflë@LžïčÛ@žŠčÐ�Ëa@ŞáŽèKÜÛaHHITHN: بگو:  فرمود�رسول اهللا 
 و به من روزى مرا ببخش، و به من رحم كن، و مرا هدايت كن،! بار الها: (يعنى

صـحيح  :  و آنرا صحيح دانسته، و ذهبي با حاكم موافقت كرده اسـت، ونگـا     1/501حاكم   وال 5/511الترمذي  ) 1(

 .3/160 وصحيح الترمذي 5/531الجامع 

.4/2076 ومسلم 11/213البخاري مع الفتح ) 2(

.3/1685مسلم ) 3(

رد بيـرون  هنگامى كه به صحرانشين اين دعا را آموخـت و آن مـ        :  و أبو داود اضافه كرده كه      2072/ 4مسلم  ) 4(

̈%D�Šžî:  فرمود�رفت پيامبر  a@flåčß@čéžífl†flí@fl@ÿflß@ž†%Ô%ÛC) 1/220)دستانش را از خير پر كرد. 
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).عنايت فرما

�� نماز را به او مىآموخت، �د، رسول اهللا شميهرگاه فردى مسلمان "���

@II@Lžïčãč†žçaflë:اد كه با اين جمالت دعا كنددميسپس دستور  Lžïčäžàflyž‰aflë@ LžïčÛ@ žŠčÐ�Ëa@ ŞáŽèKÜÛa
žïčä�ÓŽ‹ž‰aflë@ïčäčÏbflÇflëHHIQHN

ن، و مرا هدايت ده، و عفو كن، و به من روزى مرا ببخش، و به من رحم ك! بار الها(

).عطا فرما

������II�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü@�Š�×ğ̂ Ûa@flÝflš�Ï%c@Şæ�gflë@LčA@Ž†žà%§a@čõbflÇş†Ûa@flÝflš�Ï%c@Şæ�gHHIRHN
). است�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%ü و بهترين ذكر LčA@Ž†žà%§aبهترين دعا (

���[LčA@Ž†žàflz�Ûaflë@LčAa@flæbflzžjŽ@:عبارتند از) هاى جاودانهىنيك(باقيات صالحات ���
čAbči@Kü�g@%ñŞì�Ó@%üflë@flÞžìfly@%üflë@LŽŠflj�×%c@�Aaflë@L�Aa@Kü�g@flé%Û�g@%üflëHHISHN

»#4# « U& F'�+ I�O[ W 1�< � �' *�
���II@ŞïčjŞäÛa@Žoží%cfl‰�a@Ž†čÔžÈflí@čéčäîčàflîči@fl|îđjž0ŞnÛHHITHN:ويدگمي�عبد اهللا بن عمرو 

).مردشمي را ديدم كه تسبيحات خود را با دست راستش �پيامبر (

همانا اين كلمـات دنيـا و    (D@@%ÙŽmflŠčReflë@%ÚbflîžãŽ…@%Ù%Û@ŽÉflàžvflm@čõ%üŽûflç@Şæ�h%ÏCN:  و در روايت ديگرِ مسلم     4/2073مسلم  ) 1(

]).مند مىشوىه آنها بهرو تو ازكنند، آخرت را براى تو جمع مى

 و آنرا صحيح دانسته و ذهبي با حـاكم موافقـت كـرده              1/503 والحاكم   2/1249 وابن ماجه    5/462الترمذي  ) 2(

.1/362صحيح الجامع : است، ونگا

، وابن حجر در 1/297مجمع الزوائد :  با ترتيب أحمد شاكر وسندش صحيح است، ونگا513ىهأحمد شمار) 3(

.اندهابن حبان والحاكم آنرا صحيح دانست: مرام با روايت أبو سعيد آنرا به النسائي نسبت داده، وگفتهبلوغ ال: كتاب

.4865ىه شمار4/271صحيح الجامع : ، ونگا5/521، والترمذي 2/81أبو داود با لفظ همين لفظ ) 4(
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»#4/ «72����& a 5 %&3: )& �& �2'�H�
���II@ŽŠč’flnžäflm@ fĺ č�bflîŞ’Ûa@ Şæ�h%Ï@ [@ žá�Øflãbflîžjč•@ aìnÐ�Ø%Ï@ B@ žáŽnžîfl0žß%c@ žë%c@ B@ �ÝžîKÜÛa@ fl|žäŽu@ flæb%×@ afl‡�g
�h%Ï@ Lđ̂ č÷fläîčy@Şæ�h%Ï@ [@ čAa@ fláž]a@ aëŽŠ�×ž‡aflë@ Lfllaflìži%þa@ aì�ÔčÜ�Ë%cflë@ LžáŽçìnÜfl‚%Ï@ �ÝžîKÜÛa@ flåčß@ �òflÇbfl]@ flkflçfl‡@ afl‡

@aëŠ�×ž‡aflë@ žá�Øflnflîčãe@ aëŽŠğàflRflë@ LčAa@ fláž]a@ aëŽŠ�×ž‡aflë@ žá�ØfliflŠčÓ@ aì�×žë%cflë@ L>b%Ô%ÜžÌŽß@ >bi%bfli@ Ž|fln�Ðflí@ %ü@ flæb%İžîŞ’Ûa
žì%Ûflë@LčAa@fláž]ažá�Øflzîčibfl–flß@aìŽ÷čÐ��%cflë@L>b÷žîfl‘@bflèžî%ÜflÇ@aìŽ™ŽŠžÈflm@žæ%c@HHIQHN

ه تاريكى شب، سايه افكند ـ يا شب شد ـ كودكانتان را نگذاريد بيرون كميهنگا(

ه پاسى از شب گذشت كميوند، هنگاشميها پراكنده نبروند، زيرا در اين وقت شيطا

 ديگرى نباشد، و قبل از خوابيدن بسم اهللا ها را آزاد بگذاريد، به شرطى كه مشكلنآ

ند، همچنين بسم اهللا بگوييد، كميبگوييد، و درها را ببنديد، زيرا شيطان درِ بسته را باز ن

ها سرپوش بگذاريد، اگر چه بطور كامل  مشْكِتان را ببنديد، و روى ظرفىهو دهان

).هايتان را خاموش كنيدپوشيده نشوند، و چراغ

@ óKÜfl•flëflã@ ó%ÜflÇ@ %Úfl‰bfliflë@ fláKÜfl]flë@ �Aa@čéčibflzž•%cflë@ čéčÛe@ ó%ÜflÇflë@ đ†ŞàflzŽß@ bfläğîčj
fĺ čÈflàžu%cN

.3/1595، ومسلم 88/ 10البخاري مع الفتح ) 1(
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