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  : سخن مترجم
باشد كه همچون ديگر تأليفاتش مقبول  مي / سالم احمد بن عبدالحليم دمشقياين كتاب يكي از تأليفات شيخ اإل

بـر ايـن كتـاب     / الـدين آلبـاني   ، اما كاري كه عالمه ناصـر و تاكنون بارها به چاپ رسيده استگرديده  عام و خاص
به مقبوليت آن بويژه در ميان دانش آموختگان و نسل جديد، افزود؛ چرا كه وي سـره را از ناسـره و احاديـث    انجام داد 

ايـن  به خوانندگان تقديم نمـود،  ) صحيح الكلم الطيب(صحيح را از ضعيف، جدا كرد و كتاب را شايسته و بايسته با نام 
وارسته بـا ايـن كتـاب بـا     اي كه هزاران هزاران انسان  و خاص به آن روي آوردند به گونه كار وي بسيار بجا افتاد و عام

و رايگـان ميـان    ،ي شخصـي آن را چـاپ   مردماني خيرخواه و دانش دوست با هزينهخداي خود ارتباط برقرار كردند و 
اي از ايـن كتـاب ارزشـمند در آن     شـد كـه نسـخه    مياي يافت  و سرانجام در جهان عرب كمتر خانه ردم تقسيم كردندم

داشته باشيد و از آن بهره  همتاست، براي اين كه شما نيز به اين كتاب دسترسي گانه و بينباشد، اين همه فضل خداوند ي
ي فارسي آن همچـون اصـلش مـورد     رگردانيدم و اميدوارم كه ترجمهببريد، با عون و توفيق الهي آن را به زبان فارسي ب

قبول برادران و خواهران مسلمانم قرار گيرد و خداوند در روزي كه مال و بنون ديگر سودمند نخواهد بود، آن را بـرايم  
   .مفيد و موجب رستگاري بگرداند

  .جمعينوصلي اهللا علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أ
  انعبدالقدوس دهق

  سراوان 86پاييز
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ومـن  من يهده اهللا فال مضل لـه   ،عمالناإن احلمدهللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أ
  :ما بعدأ. رسولهوأشهد أن حممداً عبده وال اهللا وحده ال شريك له إله إ اليضلل فال هادي له و أشهد أن 

الكلـم  «بـه بنـده پيشـنهاد نمـود كـه كتـاب        »المكتب اإلسالمي« ي اويش مدير مؤسسهبرادر بزرگوارم استاد زهير ش
تعالي را مختصر كنم، من پيش از آن احاديث كتاب مذكور را تخريج نمـوده و   /سالم ابن تيميه اثر شيخ اإل »طيبال

ام آن همـت گماشـتم،   توسط ايشان به چـاپ رسـيده بـود، بـه انجـ      )هـ1385( بر آن توضيحاتي نگاشته بودم كه در سال
كرده بودم، جامـه عمـل    اني كتاب به آن دهد كه به نصيحتي كه در مقدمه امكان مي ،بالخصوص اين كار به خوانندگان

  ئنمـ مطكـنم تـا از ثبـوت احاديـث      توصـيه مـي  به خوانندگان اين كتـاب و ديگـران،   «: پوشانند؛ زيرا آن جا گفته بودمب
ايـم، هـر    ايم، اين كار را ساده و امكـان پـذير كـرده    ا توضيحاتي كه بر احاديث نگاشتهند و ما بنبه آن عمل نكاند  نگشته

به آن عمل كند و بر آن چنگ زند، و گرنه رهـايش كنـد؛ چـرا كـه احاديـث       ،ثابت باشد ص حديثي كه از رسول اهللا
يـه، اذكـار و اوراد ثابـت از    كند، من حتم دارم كه مسلماني كـه بتوانـد بـر ادع    صحيح و ثابت براي عبادتگزار بسنده مي

قـرار خواهـد    ).35: األحـزاب ( ⎝ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝… ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς® ≈γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⇔ ي  عمل نمايد، قطعـاً از زمـره   ص رسول اهللا
  .»گرفت

گونـه حـديث    كه در آن هيچ ،بر كسي پوشيده نيست كه عرضه نمودن سنت و احاديث نبوي، شسته و رفته به مردم
بنيـاد و   از عرضه آن، آميختـه بـا روايـات بـي    تر خواهد بود  مفيدتر و پذيرفتني ازديدگاه محدثين، نباشد، بسيار بنيادي بي

 و دراهـاي او  با آن آميخته اسـت، بخصـوص كتـاب    -چه رسد به بقيه -هاي حديث متأسفانه بسياري از كتاب ساختگي،
صحيح و ضعيف از همديگر متمـايز شـده باشـد، آن گونـه     و اين كه به آن دسته از احاديث اشاره و احاديث ذكار، و لا

بنياد و  پيراسته از احاديث بي ،ضه نمودن آنرترديد ع ايم، بي كه ما در تحقيق اين كتاب و كتاب هاي ديگر، عمل نموده
  .تر خواهد بود بسيار مفيدتر و حفظ و عمل بر آن ساده ،ساختگي

و  »داود صـحيح ابـي  «ا بـه عنـوان   هـا ر  ام و آن وش را در پـيش گرفتـه  به اين منظور در بسـياري از مؤلفـاتم، ايـن ر     
ضـعيف الجـامع الصـغير    «كـه جلـد اول آن و    »زيادتـه صحيح الجـامع الصـغير و  «و اخيراً  »صحيح الترغيب والترهيب«

  .ام به چاپ رسيده، به خوانندگان تقديم كرده »وزيادته
صـحيح  «جديد، تحت عنوان  را در لباس »الكلم الطيب«كه  توافق كرديم »المكتب اإلسالمي«اين گونه شد كه با 

برداشـتيم و غالبـاً نـام صـحابي      را از تيرهـا  »فصل«ي  و پيراسته از احاديث غير ثابت منتشر كنيم، و كلمه »الكلم الطيب
نبـود،   »صـحيح «و توضيحاتي را كه متناسب با اين اند،  كه حديث را در كتاب هاي خويش آوردهوي، و نام اماماني را

  .حذف كرديم
مندان به راحتـي بتواننـد سـند و     ايم تا عالقه را آورده »الكلم الطيب«ي آن در اصل كتاب  در آخر هر حديث شماره

  .و از احاديث حذف شده و علت حذف آن اطالع يابند توضيحات مربوط به آن را مالحظه فرمايند
را براي عموم مسلمانان سودمند بگردانـد، و آخـر دعوانـا أن     از خداوند متعال خواستارم كه آن را از ما بپذيرد و آن

  .الحمدهللا رب العالمين
  1390شوال  26بيروت 

  محمد ناصر الدين األلباني
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إله إال اهللا وحـده ال   أشهد أن الو ىعباده الذين اصطف ى، وسالم علىأشرف خلقك حممد وهللا احلمد وكف ىعلاللهم صل 
  .رسولهو عبدهأشهد أن حممداً شريك له و

ــي   ــال م ــد متع ــد خداون  …Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ⌠˜Ψ∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ⎯ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ†: فرماي

⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯¬Ρ∇ς√ ≈%⌠¬Ρ∇ΩΤŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ )71 -70: األحزاب.(  
  .»وييد، تا خدا كارهاي شما را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزداز خدا بترسيد و سخن حق بگ !اي مؤمنان«

  ).10: فاطر( Ψ©⎯∼ς√ΜΞ…… ΣŸΩ⊕π±ΩΤÿ 〉ψΨ∏ς∇<√≅… 〉ˆΘΨ∼ϑð≠√≅… Σ™Ω∧Ω⊕√≅…Ω⎝ Σ˜Ψ∏ΗϑðΤ±√≅… ≈Ι&Σ©Σ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤÿ: فرمايد خداوند متعال مي
  .»برد عمل شايسته را باال مي )خداوند(كند و  سخنان پاكيزه به سوي او صعود مي«

  ).152: بقره( √ϖ⎠ΨΤ⇓⎝Σ≤Ρ®<′≅†ΩΤ⊇… ⌠¬Ρ®⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ… Ν…⎝Σ≤ΤΣ|⎯→≅…Ω⎝ ≈⎠Ψ: فرمايد و مي
  .»...پس مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم و مرا سپاس داريد«

  ).41: األحزاب( Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅…… Ωϑð/≅… …_≤⎯{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς® ≈(41): فرمايد و مي
  .»خدا را بسيار ياد كنيد«

  ).35: األحزاب( ⎝ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝… ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς® ≈γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⇔: فرمايد و مي
  .»)خداوند برايشان مغفرت و پاداش عظيمي فراهم نموده است(كنند،  مردان و زناني كه خدا را بسيار ياد مي«

  .)191: ل عمرانآ( –Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… Ω⇐⎝Σ≤Ρ®<ϒΩΤÿ ϑðΩ/≅… †_Τ∧ΗΤΩ∼Ψ∈ …_ ⎡Σ⊕ΣΤ∈Ω⎝ υ⎠ς∏Ω∅Ω⎝ ≈⌠¬Ξ™ΨΤŠ⎡ΣΤ⇒Σ: فرمايد و مي
  .»كنند اند، ياد مي كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و در حالي كه بر پهلو خوابيده«

  ).45: انفال( }ς′ΞΜ…… ⎯ψΣ∼Ψ⊆ς√ _◊φΤΤΤΤΛ⎤Ψ⊇ Ν…⎡ΣΣ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇ Ν…⎝Σ≤Σ{<′≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… ≈…_⁄κΨ‘Ω…: فرمايد و مي
  .»ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد رويارو مي شويد) از دشمن(اي  هنگامي كه با دسته! اي مؤمنان«

ــره(  ′ς′ΜΞ†ΩΤ⊇… ψΣΤ⎯∼φΤΤ∝ΩΤ∈ ⌠¬Σ|ς∇Ψ♥ΗΤΩΤ⇒ΤΘΩ∨ Ν…⎝Σ≤Σ{<′≅†ΤΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ⎯ψΡ®Ξ≤<®Ψϒς® ⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤΤŠ…ƒ∫ ⎯⎝ςΚ… ϑðŸφΤΤΤ→Κς… ≈%…_≤⎯{Ψ…: فرمايــد و مــي : بق
كرديـد،   ان گونه كه پدرانتان را يـاد مـي  د، خدا را ياد كنيد همخود را بجا آوردي )حج(ي كه مناسك هنگامو «). ٢٠٠

  .»بلكه از آن هم بيشتر
  ).9: منافقون( …≅/&Ω… ⎯ψΡ∇Ξ™<∏ΣΤ ⎯¬Ρ∇Ρ√ΗΩ⎡⎯∨Κς… :‚ΩΩ⎝ ⎯¬Σ{ΣŸΗΤς√⎯⎝Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤⎯{Ψ′ ≈ϑðΨ‚: فرمايد و مي

  .»مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كند!) اي مؤمنان(«
  ).37: نور( …≅√∞β©†Ω–Ξ⁄… ‚Πς ⌠¬Ξ™∼Ξ™<∏ΣΤ β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ ‚ΩΩ⎝ ε⊗⎯Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<®Ψ′ ϑðΨ/≅… Ψζ†ΩΤ∈ΞΜ…Ω⎝ Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ψ∫:†ΩÿΜΞ…Ω⎝ ≈∗Ψ〈λ⎡ΤΩ{ΘΩ: فرمايد و مي

  .»كند آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات، غافل نمي ،ستدو مرداني كه تجارت و داد «
ــد و مـــي  Ρ®<′≅…Ω⎝… ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ℑ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ ⊥◊Ω⊃∼ΨΩ⎝ Ω⇐⎝Σ Ω⎝ Ξ≤⎯™Ω•<√≅… Ω⇑Ψ∨ γ©⎯⎡Ω⊆<√≅… ΠΞ⎝ΣŸΣ⎜⊕<√≅†ΨŠ γ©†Ω″›‚≅…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ ⇑Ρ∇ΩΤ≥: فرمايـ

Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⎜⊕<√≅… ≈(205) )205: اعراف(.  
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پروردگارت را در دل خود، از روي تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن؛ و از غـافالن  «
  .»شمبا

  :فضيلت ذكر
  :فرمودند صرسول اهللا -1
لتان نزد پروردگار اطالع ندهم، عملي كه بيش از هر عمل ديگر، باعث رفع اترين اعم آيا شما را از بهترين و پاكيزه«

گردد و برايتان از صدقه نمودن طال و نقره، و اين كه با دشمن رويارو شويد و گردن يكديگر را بزنيد،  درجات شما مي
  .]1[»ياد اهللا: بلي يا رسول اهللا، فرمودند: نداست؟ گفت بهتر

  :فرمودند صرسول اهللا -2
مردان و زنـاني كـه پروردگـار را    «: چه كساني هستند؟ فرمودند »ُمفَرِّدُون«! يا رسول اهللا: پيشتازند، گفتند »ُمفَرِّدُون«

  .]2[»كنند بسيار ياد مي
  : گويد عبداهللا بن بسر مي -3

: فرمودنـد . احكام دين بسيار است، مرا به كاري توصيه فرمـا كـه هميشـه، انجـامش دهـم     ! رسول اهللايا : مردي گفت
  .]2[»انت هميشه به ياد خدا مشغول باشدزب) سعي كن(

  :فرمودند صرسول اهللا -4
  .]4[»كند، مانند زنده و مرده است كند و آن كه ياد نمي مثال كسي كه خدا را ياد مي«
  :ندفرمود ص رسول اهللا -5
جا خدا را ياد نكند، آن مجلس از جانب اهللا موجب زيان و حسرت او خواهد شد ن بنشيند و آ يهر كس در مجلس«

  .]5[»برايش موجب زيان و حسرت خواهد شدو هر كس جايي دراز بكشد و آنجا خدا را ياد نكند، آن، خواب 
  .*:د، تهليل و تسبيحميفضيلت تح

  :فرمودند ص رسول اهللا -6
جـز  « »ُهَو َعلي كُلِ َشيٍء قَديٌِر، ولَُه احلَْمُد وال َشريَك لَُه، لَُه املُلُْك الَّ اَهللا َوحَدُهَه إِلَإِ الَ«: روزانه صد بار بگويدهر كس «

ي اوسـت و او بـر    همتاست، پادشاهي از آنِ او، و ستايش زيبنـده  نيست، او بي) شايسته پرستش(خداوند يگانه، معبودي 
ثواب اين گفتار برايش، معادل آزاد نمودن ده برده است، و برايش صد حسنه ثبت و از او . »تواناستهر كاري ) انجام(

تـر از عمـل او    ماند، و كسي ديگر، عملي شايسـته  گردد، و در آن روز تا شامگاه از شيطان در امان مي صد گناه پاك مي
  .]6[»مگر كسي كه بيشتر از او عمل كندنخواهد آورد، 

  :فرمودند ص رسول اهللا -7
ي كـف   گر چـه بـه انـدازه   . گردد تمامي خطاهايش پاك مي »بَِحْمِدِهُسبَحانَ اِهللا و«: هر كس روزانه صد بار بگويد«

  .]7[»دريا هم باشد
  :فرمودند ص رسول اهللا -8

                                                 
  .و تسبيح، سبحان اهللا گفتناهللا إال تحميد، الحمدهللا، تهليل، ال إله  *
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َحْمـِدِه،  بُِسـبَحانَ اِهللا وَ «انـد،  دو كلمه، بر زبان سبك، در ترازوي اعمال گرانسنگ و نزد خداي رحمـان پسـنديده  «
  .]8[»ُسْبَحانَ اِهللا الَْعِظيمِ

  .»ستايم، پاك است خداي با عظمت پاك است خدا، او را مي«
  :فرمودند ص رسول اهللا -9
  .]9[»تر است دنيا پسنديدهبرايم از تمامي « »كَْبرأَالَّ اللَُّه، واللَُّه إُِسبَحانَ اِهللا، َواحلَْمُدِللَِّه، َوالَ إِلََه «: اين كه بگويم«

  : فرمودند ص رسول اهللا -10
ُسبَحانَ اِهللا، َواحلَْمُدِللَِّه، َوالَ «: هر كدام كه آغاز كني، ايرادي نـدارد  اترين گفتارها نزد پروردگار چهارند، ب پسنديده«

  .]10[»كَْبُرأَالَّ اللَُّه، واللَُّه إِإِلََه 
  :فرمودند ص رسول اهللا -11
چگونه شخصي هزار : روزانه هزار حسنه كسب كند؟ يكي از حاضرين پرسيد تواند كه آيا هر شخصي از شما، نمي«

، صد بار تسـبيح بگويـد، بـرايش هـزار حسـنه ثبـت و هـزار خطـا از خطاهـايش پـاك          «: كند؟ فرمودند حسنه كسب مي
  .]11[»گردد مي

  :گويد مي ل يريهوم المؤمنين، جأ -12
مـن همـان جـايي كـه نمـاز خوانـدم، نشسـته بـودم، ايشـان          پس از نماز صبح از منزل بيرون رفتنـد،   ص رسول اهللا«

اي  ام، همان جـا نشسـته   آيا از صبح كه من بيرون رفته: ندبر جايم نشسته بودم، پرسيدچاشتگاه، باز گشتند و من همچنان 
ام،  گفتـه از تو، چهار كلمه را سه بـار  من پس از جدا شدن «: آنگاه فرمودند! ي يا رسول اهللاآر: گفتم) ؟يكن ميو ذكر (

ُسْبَحانَ اِهللا َعَدَد َخلِْقِه، ُسْبَحانَ اِهللا رِضي َنفِْسِه، ُسبحَْانَ «: اگر با تمام ذكرهاي امروز تو، وزن شوند، سنگين تر خواهند بود
  .]12[»ِشِه، ُسْبَحانَ اِهللا ِمداَد كَِلماَِتهْراِهللا زَِنةَ َع

د تـا سـرحد رضـايتش، پـاك اسـت خداونـد همسـان        پاك است خداوند به تعداد آفريدگانش، پاك است خداون«
  .»عرشش، پاك است خداوند به شمار كلماتش

  :بگو: به يك صحرانشين فرمودند ص رسول اهللا -13
إِالَّ بِاللَّـِه   ةَالَ قُـوَّ الَ َحولَ َوَن َوالَميَِعال احلَْمُدِللِّه كَثيِراً ُسْبَحانَ اِهللا َربَِّدُه الَ َشرِيَك لَُه، اللَُّه أكَْبَر كَبيِراً والَ إِلََه إِالَّ اُهللا َوْح«

هـاي   نيست، خداوند از همـه بزرگتـر اسـت، سـتايش    ) قابل پرستش(همتا معبودي  جز خداي يگانه و بي« »الَْعزِيزِ احلَكيِم
الب و بـا حكمـت تـوان و    غي اوست، چه پاك است خدا، پروردگار جهانيان، كسي جز با توفيق خداي  فراوان برازنده

  .»رويي نداردني
لَُّهمَّ اغِْفْريلِ َواْرَحْمنِي َواْهِدنِي َوَعـاِفينِ  اَل« :بگـو : ت، سهم خودم چيست؟ فرمودنـد اين از آنِ پروردگار من اس: گفت

  .]14[»اْرُزقْنِيَو
  .»پروردگارا مرا ببخش و بر من رحم كن و هدايتم فرما و مرا عافيت ده و روزيم عطا كن«

  :دفرمودن ص رسول اهللا -14
از جانب من امت خود را سالم كـن و بـه آنـان    ! اي محمد: را مالقات كردم، به من گفت شب معراج ابراهيم «

إِلَـَه  الَ ُسبَحانَ اِهللا، َواحلَْمُدِللَِّه، َوهايش،  ، حاصل خيز و خوش آب و هوا و نهالخبر ده كه بهشت سرزميني است، هموار
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  .]15[»تندهس كَْبُر،أَالَّ اللَُّه، واللَُّه إِ
  :فرمودند ص رسول اهللا -15
الَّ إَِ ةَحولَ َوالَ قُوَّ الَ« :بگـو : فرمودند! بلي يا رسول اهللا: هاي بهشت راهنمايي نكنم؟ گفتم آيا تو را به يكي از گنجينه«
   .]16[»بِاللَّه

  :اذكار صبحگاه و شامگاه
  Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎝Σ≤Ρ®<′≅… Ωϑð/≅… …_≤⎯{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς® (41) Σ®⎡Σ™ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⎝ ⊥〈Ω≤Τ<∇ΣŠ ⏐„∼Ψ″ςΚ…Ω⎝ ≈(42)Ω†: فرمايد خداوند متعال مي

  .»خدا را بسيار ياد كنيد و صبح و شام او را به پاكي بستاييد! اي مؤمنان«). 41: احزاب(
ــد و مـــي  Ρ®<′≅…Ω⎝… ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ℑ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ ⊥◊Ω⊃∼ΨΩ⎝ Ω⇐⎝Σ Ω⎝ Ξ≤⎯™Ω•<√≅… Ω⇑Ψ∨ γ©⎯⎡Ω⊆<√≅… ΠΞ⎝ΣŸΣ⎜⊕<√≅†ΨŠ γ©†Ω″›‚≅…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ ⇑Ρ∇ΩΤ≥: فرمايـ

Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⎜⊕<√≅… ≈(205) )205: اعراف.(  
پروردگارت را در دل خود، از روي تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن؛ و از غـافالن  «
  .»مباش

  ).55: غافر( ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⎝… ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ϑγ⎠Ψ↑Ω⊕<√≅†ΨŠ Ξ≤ΗΤΩ|⎯ΤŠ‚ΞΜ⎮≅…Ω⎝ ≈(55)˜⌠: فرمايد و مي
  .»پروردگارت را شامگاه و بامداد ستايش كن«

  ).39: ق( ΠΨ‰Ω♠Ω⎝… ΨŸ⎯∧Ω™ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ω™⎯‰ΩΤ∈ Ξ℘⎡Ρ∏Ρ≡ Ξ♦⎯∧Πς↑√≅… Ω™⎯‰ΩΤ∈Ω⎝ Ψ‡⎝Σ≤Σ⎜⊕<√≅… ≈(39)˜⌠: فرمايد و مي

  .»پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب، پروردگارت را ستايش كن«
  ).52: انعام( ⎝ΩΩ⎝… Ψ Σ≤π≠ΩΤ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΤΩÿ ψΣ™ΘΩΤŠΩ⁄ Ψ〈λ⎝ΩŸΩ⎜⊕<√≅†ΨŠ ϑγ⎠Ψ↑Ω⊕<√≅…Ω⎝ Ω⇐⎝ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ≈Ι∃Σ©Ω™⎯–Ω‚: فرمايد يو م
  .»خوانند، از خود مران خدا جوياني را كه صبح و شام پروردگارشان را مي«

   ).11: مريم( υϖ⎠Ωš⎯⎝ςΚ†ΩΤ⊇… ⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ⇐Κς… Ν…⎡Σ™ΘΨ‰ΤΩ♠ _〈Ω≤<∇ΣΤŠ †⊥ΘΤ∼Ψ↑Ω∅Ω⎝ ≈(11): فرمايد و مي
  .»آنگاه با اشاره به آنان گفت كه صبحگاه و شامگاه خدا را بستاييد«

  ).49: طور( Ω⇑Ψ∨Ω⎝… Ξ™ΤΤ⎯∼Πς√≅… Σ©⎯™ΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇ Ω≤ΗΤΩΤŠ⎯ ΞΜ…Ω⎝ Ψζ⎡Σ•ΘΣΤ⇒√≅… ≈(49): فرمايد و مي
  .»خدا را ستايش كن) بامداد(شبانگاه و هنگام پشت كردن ستارگان «

  .)17: روم( Ω⇑ΗΤΩ™⎯Τ‰ΤΣ♥ΩΤ⊇… ϑðΨ/≅… Ω⇐κΨš φ⎦⎡Σ♥⎯∧ΣΤ Ω⇐κΨšΩ⎝ Ω⇐⎡Σ™Ψ‰π±ΣΤ ≈(17): فرمايد و مي

  .»)رسد فرا مي(منزه است خداوند هنگامي كه شام و صبحتان «

  ).114: هود( …≅√♥γψΨΨ∈ςΚ…Ω⎝… Ω〈λ⎡ς∏ϑð±√≅… Ξ⎠ΩΤ⊇Ω≤ς≡ Ψ⁄†Ω™Πς⇒√≅… †_Τ⊃ς√ΣƒΩ⎝ Ω⇑ΨΘ∨ &Ξ™ΤΤ⎯∼ΤΠς√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… γŒΗΤΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ω⇐⎯ιΨ∑<ϒΣΤÿ ≈&γ‹†ΩΛΤΤΘΞ∼ΤΥφΤ: فرمايد و مي
  .»دنبر دو طرف روز و اوايل شب نماز را برپا دار؛ چرا كه حسنات، سيئات را از بين مي«

در روز قيامـت   »بَِحْمـِدهِ ُسبَحانَ اِهللا و«: ر بگويداهر كس صبحگاه و شامگاه صد ب«: فرمايد مي ص رسول اهللا -16
  .]17[»د او و يا اضافه بر آن گفته باشدمگر كسي كه مانن. نخواهد آورد هيچ كسي از او عملي بهتر

  : فرمودند شامگاهان چنين دعا مي ص رسول اهللا -17
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 بِّ، َريٌرِدء قَيٍشََ لِّكُ ىلَع َوُهَو ُدْماحلَ ُهلََو ُكلْاملُ ُه، لَُهلَ يَكرَِش الَ ُهَدْحَو ُهاللَّ الَّإِ لَهإِ ، الَِهلِّل ُدْماحلََو ِهلِّل ُكلْي املَُسْمأََو يناََسْمأَ«
 وِءُسو لَِسكَالْ َنِم َكبِ عوذُأَ بِّا، َرَهَدْعا َبَمرَِشو ِةيلَاللَّ ِهِذي َها ِفَم رَِش ْنِم َكبِ عوذَأَا َودَهَعا َبَمَريَخَو ِةلَاللّي ِهِذي َها ِفَمَريَخ َكلُأَْسأَ

  .»رِْبي القَِف ابٍذََعَو ارِي النَِّف ابٍذََع ْنِم َكبِ عوذُأَ بِّ، َررَِبالِك
  .»...ِهلِّل لُكاملُ َحَبأْصا وَنْحَبأْص«: فرمودند شد همين دعا را با اين جمالت آغاز مي و چون صبح مي

غير از او نيست، يگانـه  ) ي پرستش شايسته(و ستايش مخصوص اوست، معبودي شب فرا رسيد، پادشاهي از آن او «
از تـو خواسـتار خيـر ايـن شـب و      ! از آن اوست، او بر هر كاري تواناست، پروردگاراهمتاست، پادشاهي و ستايش  و بي

از تنبلي و آفات پيري بـه تـو پنـاه    ! برم، پروردگارا به تو پناه مي ،خير فرداي آن هستيم و از شر اين شب و شر فرداي آن
  .»برم از عذاب جهنم و عذاب قبر به تو پناه مي! برم، پروردگارا مي

تـا بـا مـا نمـاز گـزارد،      برآمـديم   ص شبي بسيار تاريك و باراني در پي رسـول اهللا : گويد  بن خُبيب ميعبداهللا -18
: بخوان، باز هم چيزي نگفتم، سپس فرمودنـد : بخوان، من چيزي نگفتم، سپس فرمود: سرانجام ايشان را يافتيم، فرمودند

 …∋ΣΤ™⎯و   …≅√>⊂ΣΤ∈… Σ′⎡Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ⊂ς∏Ω™⎯و معـوذتين    …ΣΤ∈… Ω⎡Σ∑ ϑðΣ/≅… ≈δŸφΤΤΤšςΚ™⎯: چه بخوانم؟ فرمودنـد ! يا رسول اهللا: بخوان، گفتم

Σ′⎡Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ♣†Πς⇒√≅…  19[و شام سه بار بخوان، از هر چيزي تو را كفايت خواهند نمودرا هر صبح[.  
بِـَك  ُهمَّ بَِك أَْمَسيَنا َواللّ«: گاه صبح شد بگوييدهر: فرمودند دادند و مي اصحابش را آموزش مي ص رسول اهللا -19

  .»وُرُشالنُّ يَكلَإِو وُتُمَن َكبِا َوَيَنْح
  .»ايم، زندگي و مرگ ما با تو و بازگشت ما به سوي توست صبح و شام به تو اميد بسته! گاراپرورد«

  .]20[»املَصُريلْيَك إِْصَبْحَنا َوبَِك َنمُوُت َوأَاللُّهمَّ بَِك أَْمَسيَنا َوبَِك «: هرگاه شب شد بگوييد
  .»شب و روز اميد به تو داريم، زندگي و مرگ ما با تو و بازگشت ما به سوي توست! پروردگارا«

ـ أََو َكُدْبا َعَنأَين َوَتقْلَ، َخالَّ أَْنَتإِلَه إِالَ ي، بََّر َتْناللُّهمَّ أَ«اين دعا، سيد االستغفار اسـت،  : فرمودند ص رسول اهللا -20 ا َن
ـ ْنذَبِ وُءُبأَو يَّلََع َكِتَمْعَنبِ َكلَ وُءُب، أَُتْعَنا َصَم رَِّش ْنِم َكبِ عوذُ، أَُتْعطََتا اْسَم َكِدْعَوَو َكِدْهي َعلََع ـ إِيل، فَْرِفاغْيب فَ الَ َيْغِفـُر   ُهنَّ

  .»الَّ اَْنَتإِالذُُّنوَب 
ي تو هستم، و تا  فريدي و من بندهنيست، تو مرا آ) پرستش ي شايسته(ار مني، غير از تو معبودي تو پروردگ! بار الها«

هـايي كـه بـه مـن انعـام       برم، به نعمـت  ام به تو پناه مي توان دارم بر عهد و پيمان تو استوار خواهم ماند، از شر آنچه كرده
  .»آمرزد پذيرم، پس مرا بيامرز؛ زيرا جز تو كسي، گناهان را نمي اي، معترفم و گناهانم را مي كرده
رود و هر كس آن را صبحگاه بخوانـد و   را شبانگاه بخواند و در آن شب بميرد، به بهشت ميكس سيد االستغفار هر

  .]21[»گردد در آن روز بميرد، وارد بهشت مي
ـ  مَُّهاللَّ«: صحبگاه و شامگاه چنين دعا كـن : فرمودند ص رسول اهللا: گويد مي  ابوبكر صديق -21  يـبِ الَغ َماِلَع

ـ  رَِّشسي َوفَْن رََّش ْنِم َكبِ وذُُع، أََتْنأَ الَّإِ لَهإِ الَ نْأَ ُدَهْش، أَِهيِكِلَمَو يٍَش لِّكُ بَّ، َرضِْرواَأل اِتَوَمالسَّ َراِط، فَِةاَدَهالشََّو  اِنيطَالشِّ
  .»هِكْرِشو

  .]22[»روي بخوان اين دعا را صبح و شام و هنگامي كه به رختخواب مي
يدگار آسـمان و زمـين، اي پروردگـار و مالـك همـه چيـز، گـواهي        اي داناي پنهان و آشكار، اي آفر! پروردگارا« 
  .»برم دهم كه غير از تو معبودي نيست، از شر نفس خويش و از شر شيطان و شرك وي، به تو پناه مي مي
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َمـَع   ُضرُّبِسمِ اللَِّه الَّذي الَ َي«: اي كه روزانه صبحگاه و شامگاه سه بار بگويـد  هر بنده«: فرمودند ص رسول اهللا -22
  .]23[»رساند هيچ چيز به او زيان نمي »ُهَو السَِّميُع الَْعِليُميف السََّماِء َوالَ ْرضِ َواْسِمِه َشيٌء يف اَأل

  .»رساند و او شنوا و داناست به نام خدايي كه به همراه نام او در زمين و آسمان، چيزي زيان نمي«
قطعاً خداوند او  »اًّيبَِن ٍدمََّحُمبِاً َويَنِد ْسلَامِِضيُت بِاِهللا َربَّاً َوبِاِإلَر«: هر كس شامگاه بگويد«: فرمودند ص رسول اهللا -23

  .]24[»گرداند را خشنود مي
  .»پيامبر من، است ص خشنودم كه اهللا رب من و اسالم دين من و محمد«

ـ اِفالَع َكلُأَْسي أَنَّإِ مَُّهاللَّ«: فرمودنـد  هيچگاه هنگام صبح و شام اين دعا را ترك نمي ص رسول اهللا -24 ا نَييف الـدُّ  ةََي
ـ ي ِمنِظْفَاْح مَُّهي، اللَّاِتوَعن َرآِمي واِتَرْور َعُتاْس مَُّهايل، اللََّملي َوْهأََو ياَيْنُدين ويف ديِ ةََياِفالَعَو َوفْالَع َكلُأَْسأَ مَُّه، اللَِّةَراآلِخَو ني ن َب
  .]27[»حيتن َتِم الََتغْأُ نْأَ َكِتَمظََعبِ وذُُعأَوقي وفَ ْنِمايل وَمِش ْنَعين َوميِن َيَعي َوِفلْن َخِمَو ديََّي

عفو و عافيت دين و دنيا و اهل و مـالم را از تـو خواسـتارم،    ! م، خداياخواه ت دنيا و آخرت را از تو مييعاف! خدايا«
ر و راسـت و چـپ و بـاالي سـرم     مرا از پيش رو و پشت سـ ! هايم را سامان ده، خدايا اسرارم را بپوش و آشفتگي! خدايا

  .»برم نابود شوم به تو پناه مي) هدف قرار گيرم و(حفاظت فرما، و از اين كه ناگهاني از زير پايم 
  :دعاي هنگام خوابيدن

 »أَْحَيـا اْسـِمَك اللَُّهـمَّ أَُمـوُت وَ   بِ«: فرمودند خواستند بخوابند، چنين دعا مي مي ص هنگامي كه رسول اهللا -25
اَلَْحْمُدِ للَّـِه الَّـذي   «: فرمودنـد  گشتند، مي و چون از خواب بيدار مي »گردم ميرم و زنده مي با نام تو مي! پروردگارا«
   .]29[»ُشوُرليِه النُّإَِياَنا َبْعَد َما أََماَتَنا َوأَْح

  .»سپاس خدايي كه ما را پس از مرگ، زنده گردانيد و بازگشت به سوي اوست«
 …≅/ΣΤ∈… Ω⎡Σ∑ ϑðΣ™⎯انيدند و چسـپ  ند، كف هر دو دست را به هم ميرفت به رختخواب مي ص هر شب كه رسول اهللا -26

≈δŸφΤΤΤšςΚ… و ⎯™ΣΤ∈… Σ′⎡Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ⊂ς∏Ω⊃<√≅… و ™ΣΤ∈… Σ′⎡Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ♣†Πς⇒√≅… ــي ــي  را م ــد و در آن م ــدن   خواندن ــام ب ــد و تم دميدن
مت جلـوي بـدن آغـاز و ايـن كـار را تـا سـه بـار تكـرار          فرمودنـد و از سـر و چهـره و قسـ     خويش را با آن مسـح مـي  

  .]30[»فرمودند مي
، مردي هر شب به بيـت  ندمرا به حفاظت اموال بيت المال گماشته بود ص رسول اهللا: گويد مي  هريرهابو -27

برد،گفـت   خواهم ص اين بار تو را حتماً پيش رسول اهللا: زد، شب سوم كه او را گرفتم، به او گفتم المال دستبرد مي
كـه هماننـد     هريرهابـو ( وند تو را نفـع خواهنـد رسـاند   آموزم كه با آن خدا مرا رها كن، در عوض به تو دعايي مي

تـا  ...ال هوإله إاهللا ال «: الكرسـي  ةيگاه به رختخواب رفتي، آهر: او گفت )كرد ي خير بود، او را رها ديگر افراد شيفته
شـود و تـا صـبح هـيچ شـيطاني بـه تـو نزديـك          براي تو نگاهباني گماشته ميآنگاه از جانب خداوند را بخوان  »خرآ

  ]31]. [آن شخص شيطان بود[او دروغگو است، البته به تو راست گفته است، : ندفرمود ص شود، رسول اهللا نمي
بخوانــد، او را كفايــت خواهنــد  هــر كــس در شــب دو آيــه آخــر ســوره بقــره را«: فرمودنــد ص رســول اهللا -28
  .]32[»كرد
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هرگاه كسي از شما از رختخوابش برخاست و سپس به آن باز گشت، سـه بـار آن   « :فرمودند ص رسول اهللا -29
پس از او چه چيزي بر لحافش خزيده و هرگاه دراز كشـيد، چنـين    ،داند ي چادرش تميز كند؛ زيرا او نمي را با كناره

ـ ِع ِهبِ ظُحفَا َتَما بَِهظْفَاْحا فََهلَتَسْرأَ إنْا َوَهْمَحاْري فَِسفَْن َتكَْسْمأَ إنْ، فَُهُعفَْرأَ َكبِي َوبِْنَج ُتْعَضي َوبَِّر َكِماْسبِ« :بگويـد   َكاَدَب
  .]33[»َنحيِاِلالصَّ

شـوم، اگـر نفسـم را نگـه داشـتي       ارم و با نام و قدرت تو بلند ميذگ پروردگارا من با نام تو پهلويم را به زمين مي«
ن را همـان گونـه كـه بنـدگان نيكوكـارت را      حـم كـن و اگـر رهـايش كـردي، آ     بر آن ر، پس )قبض روحم كردي(

  »كني، حفاظت فرما حفاظت مي
أَِذنَ يلِ رُوحـيِ و  َرّد َعلَـيَّ و يِدالَّذيِ َعافَاينِ يفِ َجَساَلَْحْمُد ِللَِّه «: دار شد، بگويـد گاه كسي از شما از خواب بيو هر
  .]34[»بِِذكْرِِه
  .»جسماني بخشيد و روحم را به من بازگرداند و به من اجازه داد تا او را ياد كنم سپاس خدايي كه مرا عافيت«

آيـا شـما را بـه چيـزي كارآمـد تـر از يـك خدمتگـذار،         «: فرمودنـد  ل به علـي و فاطمـه   ص رسول اهللا -30
 اهللا اكرببار  34و  هللاحلمد بار  33و  سبحان اهللابار  33گاه به رختخواب رفتيد هر:) گفتند آري، فرمود(يي نكنم؟ راهنما
  .»بگوييد
و نـه شـب   : جنگ صفين؟ فرمودنـد حتي شب : ام، پرسيدند از آن پس هيچگاه آن را ترك نكرده: فرمود  علي
  .]35[.صفين
دادنـد و سـه بـار     مـي رخسارشـان قـرار    خوابيدند، دست راست خويش را زير مي ص هنگامي كه رسول اهللا -31

  .]36[»َعذَاَبَك َيوَم َتْبَعثُ ِعَباَدك اللَُّهمَّ ِقينِ«: فرمودند مي
  .»انگيزي، مرا از عذاب خود نجات ده آنگاه كه بندگانت را برمي! پروردگارا«
طَْعَمناَ َوَسـقَاَنا َوكَفَاَنـا   أَ ْيلَِّذاَلَْحْمُد ِللَِّه ا«: فرمودنـد  رفتند، مي به رختخواب، مي ص هنگامي كه رسول اهللا -32  
  .]37[»الَ ُمؤوَِيلَُه و َين الَ كَاِفآَواَنا، فَكَْم ممَّو

هـايي هسـتند كـه     بخشيد و پناهمـان داد، بسـا انسـان    آب و غذا عنايت كرد و ما را سامانسپاس خدايي كه به ما «
  .»اي ندارند سامان و پناه دهنده

مَّ أَْنَت َخلَقْـَت  اللَُّه«: رود، چنين دعا كند به مردي توصيه فرمودند كه چون به رختخواب مي ص رسول اهللا -33
  .]38[»ةََياِفالَع َكلُأَْسأَي نِّإِ مَُّها، اللََّهلَْرِفاغْا فََهتَّأَم نْإِا َوَهظْفَاْحها فََتْيَيحأَ نْها، إِاُتَيَحها َوُتأَْنَت َتَتوفَاََّها، لََك َمماََنفْسيِ و

اش بـا توسـت، اگـر آن را زنـده     سـتاني، مـرگ و زنـدگي     را آفريدي و تـو آن را بـاز مـي   تو نفس م! پروردگارا«
  .»من از تو خواستار عافيتم! گذاشتي، پس حفاظتش فرما و اگر او را ميراندي، بيامرزش، خدايا

ِت َوَربَّ االَْرضِ ُهمَّ َربَّ السََّمواللَّا«: فرمودند رفتند، چنين دعا مي به رختخواب مي ص هنگامي كه رسول اهللا -34
 يِذ ِن، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّْنجِيلِ َوالْفُرقَاَشيٍء، فَاِلقِ احلَبِّ َوالنََّوي َوُمْنزِلِ الَتوَراِة َواِإل َربنَّاَ َوَربَّ كُلِّ مِ،َربَّ الَْعْرشِ الَعِظيَو

ـ  قَكَوفَ َسَيلَفَ ُراِهالظَّ أَْنَتو يٌءَش َكَدْعَب َسْيلَفَ ُراآلِخ َتْنأََو ٌيَش َكلَْبقَ َسْيلَفَ لُوَّاَأل َتْنأَ مَُّه، اللَِّهِتَيا ِصَنبِ ذّآِخ َتْنَشرٍ أَ  يٌءَش
  .]40[»رِقْالفَ َنا ِمَننِأغْو يَنا الدَّنََّع ضِقِْا، يٌءَش َكوَنُد َسلَيفَ ُناِطالَب َتْنأَو
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ها و زمين، و اي پروردگار عرش عظيم، اي پروردگـار مـا و پروردگـار همـه چيـز،       اي پروردگار آسمان! خدايا«
از شر هر شروري كه پيشانيش به دست توسـت، بـه   ! ي تورات و انجيل و قرآن انه و هسته و فرو فرستندهي د شكافنده
تـر  تو نخستيني، پيش از تو چيزي نيست، تو واپسيني، پس از تو چيزي نيست، تو آشـكاري، فرا ! برم، خدايا تو پناه مي

  .»ا را بپرداز و ما را از فقر دور بگردانهاي م هاني فروتر از تو چيزي نيست، واماز تو چيزي نيست و تو پن
سپس بر پهلـوي راسـت   گاه خواستي بخوابي، همانند وضوي نماز، وضو بگير، هر«: فرمودند ص رسول اهللا -35

لَْجأُت ظَْهـرِي  أََك َولَيإِْضُت أَْمرِي فَوَّليَك َوإِجَّْهُت َوْجهيِ َوليَك َوإِاللَُّهمَّ أَْسلَْمُت َنفْسيِ «: خويش دراز بكش و چنين بگو
اگـر در آن  « »َتلَْسْرأَ يِذالَّ َكبيَِّنبَِو َتلَْزْني أَِذالَّ َكابَِتِكبِ ُتْنليَك، آَمإِِمْنَك إِالّ  أَلَيَك، الَ َملَْجأ َوالَ َمْنجإِلَيَك، َرغَْبةً َوَرْهَبةً إِ

  .]41[»شب بميري، بر فطرت خواهي مرد، و اين دعا را آخرين سخن خود بگردان
خم را به سوي تو گردانيدم، كارم را به تو سپردم، با بـيم و اميـد، بـه تـو     ر وجانم را به تو واگذاشتم، ! دگاراورپر«

نيست، به كتـابي كـه نـازل فرمـودي و بـه پيـامبري كـه        تو  روي آوردم، پناهگاه و جاي امني از عذاب تو، جز آستان
  .»ايمان آوردم ،فرستادي

  :بهنگام بيدار شدن در پاسي از ش
َشرِيَك لَـُه، لَـُه   الَّ اللُّه َوْحَدُه الَ إِلََه إِالَ « :هر كس شب از خواب بيدار شود، بگويد: فرمودند ص رسول اهللا -36

ـ بِ الَّإِ ةََوقُ الََو ولََح الََو ُرَبكْأَ ُهاللَّو ُهاللَّ الَّإِ َهالَ إِلَقَِديٌر، اَلَْحْمُد ِللَِّه وُسْبَحانَ اللَِّه َو كُلِّ َشيٍء ىالُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَ  ِهاللَّ
نيست، شـريكي نـدارد، پادشـاهي از آن او و سـتايش     ) ي پرستش شايسته(غير از خداي يگانه معبودي « »مظيَِعالْ ليِالَع

، اهللا از ها سزاوار اوست، اهللا چه پاك است، غير از اهللا معبودي نيست ت، او بر هر كاري تواناست، ستايشسزاوار اوس
  .»همه بزرگتر و برتر است، هيچ كس جز با توفيق خداي بزرگ و برتر، توان و قدرتي ندارد

و يا دعاي ديگري كند، اجابت خواهد شد و اگر وضو بگيرد و نمـاز بخوانـد،    مَّ اغِْفْريلُِهاللَّ :اگر پس از آن بگويد
  .]42[»شود نمازش پذيرفته مي

پاكيزه به رختخواب برود، و تا هنگامي كه خواب به سـراغش بيايـد، ذكـر     كسهر: رمودندف ص رسول اهللا -37
  .]42[»خداوند بخواهد، به او خواهد داد كند، هر لحظه از شب كه بيدار شود و چيزي، دنيوي و يا اخروي از

 َعافَانِيُروِحي َو يََّعلَ ي َردَّلَِّذاَلَْحْمُد ِللَِّه ا«: هرگاه كسي از خواب بيدار شـد، بگويـد  «: فرمودند ص رسول اهللا -38
  .]45[»رهأَِذنَ ِلي بِِذكِفي َجَسِدي و

  .»سپاس خدايي كه روحم را به من باز گرداند و به من عافيت جسماني بخشيد و مرا اجازه داد تا او را ياد كنم«
 رَِّشَو ِهبَِضغَ ْنِم ِةاَمالتَّ ِهاللَّ ِتلماَكَبِ وذُُعأَ« 1:دنـ آموخت كه هنگام پريشـاني بگوي  به اصحاب مي ص رسول اهللا -39

  .]48[ »نَرُوُضْحَي نْأَو نيِاِطَيالشَّ اِتَزَمَه ْنِمَو ِهاِدَبِع
هاي شـياطين و از ايـن كـه سـراغ      خداوند و شر بندگانش و از وسوسه برم به كلمات كامل الهي، از خشم پناه مي«
  .»دنمن بياي
  

                                                 
  .»...عوذأ: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل«: در روايت ترمذي اين گونه آمده -1
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  :هنگام خواب ديدن
شـنيدم كـه     ص از رسـول اهللا  :گفـت  از ابوقتاده بن ربعي شنيدم كـه مـي  : گويد بن عبدالرحمن ميابو سلمه  -40

بدي ديـد و  خواب خواب خوش از جانب خداوند و خواب بد از جانب شيطان است، هرگاه كسي از شما «: فرمودند
  .»رساند نمي بيدار شد، سه بار سمت چپ خود تف كند، و از شر آن به خدا پناه بجويد، ان شاءاهللا به او هيچ زياني

نمـود، امـا از هنگـامي كـه ايـن       تـر مـي   ديدم كه از كوه برايم سـنگين  هايي مي قبالً، گاه خواب: گويد ابو سلمه مي
 ديـدم و بسـيار بـه فكـر فـرو      گـاه خـواب مـي   : در روايتي ديگر آمـده  .كنم ام، به آن هيچ اعتنايي نمي حديث را شنيده

رفـتم كـه بيمـار     ديـدم و چنـان بـه فكـر فـرو مـي       من نيز خواب مـي : گفت مي تا اين كه از ابوقتاده شنيدم كه ،رفتم مي
گـاه كسـي از شـما    ، هرخـواب خـوش از جانـب خداسـت    «: شنيدم كه فرمودنـد  ص شدم تا اين كه از رسول اهللا مي

خواب خوشي ديد، آن را فقط با دوستانش تعريف كند، و اگر خواب بدي ديد، با هيچ كس تعريف نكند و سـه بـار   
اهـد  چپ خود را تف كند، و از شـيطان و خـواب بـدي  كـه ديـده بـه خـدا پنـاه ببـرد، بـه او هـيچ زيـاني نخو             سمت
  .]49[»رسيد

هرگاه خواب بدي ديديد، سمت چپ خود سه بار تف كنيد و سه بار از شيطان به «: فرمودند ص رسول اهللا -41
  .]50[»طيدايد به پهلوي ديگر بغل خدا پناه ببريد و از پهلويي كه خوابيده

  :فضيلت عبادت شبانه
 Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Σ™ΘΨ∨ΘΩ∞Σ∧<√≅… (1) ΨψΣΤ∈ Ω™Τ⎯∼Πς√≅… ‚ΠςΜΞ… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ (2) ,ΙΣ©Ω⊃⎯±ΨΠΤ⇓ Ψ⎝ςΚ… π°Σ⊆⇓≅… Σ©⎯⇒Ψ∨ ⏐„∼Ψ∏ΩΤ∈ (3) ⎯⎝ςΚ… ⎯ Ψƒ† :فرماينـد  خداوند متعال مـي 

Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ Ξ™ΠΨΩ⁄Ω⎝ Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… ⏐„∼ΨΤπ≤ΩΤ (4) †ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Ψ⊆<∏Σ⇒Ω♠ ð∠⎯∼ς∏Ω∅ ⎯‚⌠⎡ΩΤ∈ ⏐„∼Ψ⊆ς’ ≈ )5 -1: مزمل.(  
ز آن بكـاه و قـرآن   ، نيمي از شب يا انـدكي ا )از شب(مگر اندكي) براي نماز(اي جامه به خود پيچيده، شب خيز«

  .»كنيم تو سخني گران مايه نازل مي بخوان؛ ما بزودي بر) ملبا دقت و تأ(را 
ــي ــز مــــ ــد و نيــــ   Ω⇑Ψ∨Ω⎝… Ξ™Τ⎯∼ΤΠς√≅… ⎯ŸΘΩ•Ω™ΩΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ ⊥◊Τς∏Ψ⊇†ΩΤ⇓ ð∠ςΠ√ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕⎯‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ω∨ …_ ⎡Σ∧⎯™ΘΩ∨ ≈(79): فرمايــــ

  ).79: ءاإلسرا( 

ي اضافي است براي تو، اميد است كه پروردگـارت تـو را    گزار، اين يك وظيفه و پاسي از شب را برخيز و نماز«
  .»به مقامي در خور ستايش بر انگيزد

  .)26: دهر( Ω⇑Ψ∨Ω⎝… Ξ™ΤΤ⎯∼Πς√≅… ⎯ŸΣ•πΤ♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ςΤ√ Σ©⎯™ΘΨ‰ΤΩ♠Ω⎝ ⎯„⎯∼Τς√ ⏐„ÿΞ⎡ς≡ ≈(26): فرمايد و مي
  .»شبانگاه، براي او سجده كن و مقداري طوالني از شب او را تسبيح گوي«

: گويـد  آيد و مي لث آخر شب به آسمان دنيا فرود ميپروردگارمان هر شب، در ث«: فرمودند ص رسول اهللا -42
مـن  فرا خواند، تا او را اجابت كنم، كيست كه از من چيزي بخواهد، تـا بـه او بـدهم، كيسـت كـه از      كيست كه مرا «

  .]52[»بخشش طلب كند تا او را ببخشم
در دل شب، از هر وقت ديگري، پروردگار به بنده نزديك تر است، پس بكـوش  «: فرمودند ص رسول اهللا -43

  .]53[»كنند ميياد كه در آن لحظات جزو كساني باشي كه خداوند را 
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اي هست كه هر مسلماني در آن لحظه مصلحتي دنيوي يا اخروي را  در شب لحظه«: فرمودند ص رسول اهللا -44
  .]54[»ي شب ها وجود دارد از خداوند بخواهد، به او خواهد داد، آن لحظه در همه

اللَِّه، الَ َحولَ  ىللَِّه، َتَوكَّلُْت َعلَبِسمِ ا« :هر كس هنگام خارج شدن از منـزل بگويـد  «: فرمودند ص رسول اهللا -45
  »الَّ بِاللَِّه َتَعاىلإِةَ َوالَ قُوَّ
  »خداي متعال كسي توان و نيرويي نداردبا توفيق بنام اهللا، بر اهللا توكل نمودم، جز «

اي هـ  گيـرد و بـه شـيطان    كفايت شدي، حفاظت شدي، هدايت شدي و شيطان از او كناره مـي : شود به او گفته مي
  .]55[»تواني بكني ، چه مياست با مردي كه هدايت، كفايت و هدايت شده: گويد ديگر مي

دوختنـد و   رفتند، حتماً نگاهش را به آسـمان مـي   از منزل بيرون مي ص گاه رسول اهللاهر«: ويدگ ام سلمه مي -46
و أَْجَهـلَ أو ُيْجَهـل   أظْلَـَم  أُو أو أظِْلـَم  أَزلَّ، أُو أَ زِلَّأَأَو  َضلَّأُِضلَّ أَو أَُعوذُ بَِك أَنْ أَ نِّيإِ اللَُّهمَّ«: ندفرمود دعا ميچنين 
  .]59[»َعلَيَّ

و يا به گمراهي كشيده شوم، و از اين كه خود بلغزم،  خود گواه شوم و يابرم از اين كه  به تو پناه مي! پروردگارا«
شود، و از اين كه با كسي جاهالنه بر خود كـنم و   و از اين كه بركسي ستم روا دارم و يا بر من ستمكسي مرا بلغزاند 

  .»يا كسي با من جاهالنه برخورد كند
  :هنگام ورود به منزل

خـدا را يـاد كنـد،    خـوردن،  گاه شخصي هنگام ورود به منزلش، و هنگام غـذا  هر«: فرمودند ص رسول اهللا -47
ن و شامي در كار، نيست، و اگر هنگام ورود اين جا برايتان جايي براي شب گذراند: گويد مي) به همراهانش(شيطان 

جايي براي شب گذراندن يافتيد و اگر هنگام غذا خدا را ياد نكنـد، شـيطان   : گويد به منزل خدا را ياد نكند شيطان مي
  ].60[»جايي براي بيتوته و شام، يافتيد :گويد مي

ـ املَـْوِلجِ و  َخـريَ  ْسأَلَُكأَنِّي إُِهمَّ اللَّ«: گاه شخصي وارد منزلش، شد، بگويدهر«: ندفرمود ص رسول اهللا -48 َري َخ
  .]61[»سپس به اهل خانه سالم كند »اللَِّه َربِّناَ َتَوكَّلْناَ ىاملَخَرجِ، بِسمِ اللَِّه َولَْجناَ َوبِسمِ اللَِّه َخَرْجَنا َوَعلَ

ا خـارج گشـتم و بـر اهللا،    ورود و خروجم را ميمون و نكو بگـردان، بـا نـام خـدا وارد شـدم و بـا نـام خـد        ! خدايا«
  .»پروردگارمان توكل كردم

ات وارد گشتي، سالم كن؛ زيرا سالم بركتي است بـراي   خانوادهبر هرگاه ! فرزندم«: فرمودند ص رسول اهللا -49
  .]62[»ات تو و اهل خانه

  :دعاي ورود و خروج مسجد
هرگـاه خـارج    »ُمَحمٍَّد ىاللَُّهمَّ َصلِّ َعلَِه، بِسمِ اللَّ«: فرمودنـد  شدند، مـي  وارد مسجد مي ص هرگاه رسول اهللا -50

  .]63[»ُمَحمٍَّد ىاللَِّه، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ بِسمِ«: فرمودند شدند، مي مي
  »فرست بر محمد رحمت !به نام خدا، پروردگارا«

: يـد درود بفرسـتد و بگو  ص گـردد، بـر رسـول اهللا    گاه كسي وارد مسجد مـي هر«: فرمودند ص رسول اهللا -51
اللَُّهمَّ إِنِّي «: خارج شـد، بگويـد  و هرگاه  »درهاي رحمتت را بر من بگشا! پروردگارا« »ْبواَب َرْحَمِتَكأَاللَُّهمَّ افَْتْح ِلي «
  .»من خواستار فضل توام! پروردگارا« ،»َسألَُك ِمْن فَْضِلَكأَ
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  ].64[»كه هنگام خروج نيز درود بفرستد و در روايت مسلم افزون بر آن آمده
  :فرمودند شدند، چنين دعا مي وارد مسجد مي ص هرگاه رسول اهللا -52
  »يمِجِالرَّ اِنيطَالشَّ َنِم ميِِدالقَ ِهانِلطَُسبَِو مِْيرِالكَ ِههِْجَوبِ، َويمِِظَعلِْا ِهاللَّبِ وذُُعأَ«
  »از شيطان رانده شده ،برم به خداي بزرگ و ذات گرامي و قدرت اليزالش پناه مي«

  ].65[»تمام روز از من حفاظت شد«: گويد شيطان مي هرگاه كسي چنين بگويد«: ندرمودف و مي
اگر مردم مي دانستند كه در اذان وصـف اول چـه ثـوابي نهفتـه اسـت، اگـر بـراي        «: فرمودند ص رسول اهللا -53

  ].66[»كردند ، نمي يافتند، حتماً قرعه كشي ميرسيدن به آن، راهي جز قرعه كشي
شود، شـيطان بـراي ايـن كـه صـداي اذان را نشـنود، در        هنگامي كه اذان گفته مي«: رمودندف ص رسول اهللا -54

حالي كه تيز مي دهد، فرار مي كند و چون اذان تمام مي شود، باز مي گردد و هنگامي كه اقامه مـي شـود، فـرار مـي     
: گزار تـداعي مـي كنـد و مـي گويـد     هايي را در ذهن نماز مه باز مي گردد، و وساوس و خاطرهكند و پس از اتمام اقا

ي دانـد كـه   تا اين سرانجام نمازگزار نمهايي كه قبالً به خاطر نمي آورد، ن چيز را به خاطر بياور، حتي چيزفالن و فال
  .]67[»چند ركعت خوانده است

هر جن و انساني كه صداي مؤذن بـه او برسـد، روز قيامـت بـراي مـؤذن شـهادت       «: فرمودند ص رسول اهللا -55
  .]68[»خواهد داد

  ].69[»ذن مي گويد، شما نيز تكرار كنيدهرگاه اذان را شنيديد، آنچه مؤ«: فرمودند ص رسول اهللا -56
هرگاه اذان را شنيديد، آنچه مي گويد، شما نيز تكرار كنيـد، سـپس بـر مـن درود     «: فرمودند ص رسول اهللا -57

ي فرستد، سپس از خداوند براي من ده بار بر او رحمت م بفرستيد؛ زيرا هر كس يك بار بر من درود بفرستد خداوند
و ، وسيله منزلتي اسـت در بهشـت كـه فقـط بـه يكـي از بنـدگان خداونـد، عنايـت مـي شـود،            را طلب كنيد »وسيله«

شـفاعت مـن شـامل حـال او خواهـد      اميدوارم كه آن يك نفر من باشم، پس هر كسي براي من وسيله را طلب كنـد،  
  .]70[»شد

 اهللا أكرب اهللا أكرب: ، كسـي بگويـد  كرباهللا أكرب اهللا أ: اگر هنگامي كه مؤذن مي گويد«: فرمودند ص اهللا رسول -58
نَّ أَ شـهدُ أَ: و هنگامي كه مي گويد أَشهُد أَنَّ ال إِله إال اهللا: ، بگويدال اهللاال إِله إ نَّأَ شهُدأَ: و هنگامي كه مؤذن مي گويد

ـ  الَو ولََح الَ: ، بگويدةالصاللي َع يََّح: ، و هنگامي كه مي گويدأَنَّ حممداً رسول اهللا أَشهُد: ، بگويدحممداً رسول اهللا  ةَوَّقُ
اهللا أكرب اهللا : و هنگامي كه مي گويد الّ بِاللَِّهالَ َحولَ والَ قُوَّةَ إِ: ، بگويدالفالحلي َع يََّح: و هنگامي كه مي گويد ِهاللَّبِ الّإِ
، وارد بهشت خواهـد  ال اهللاال إله إ: ، از ته دل بگويدال اهللاال إله إ: و هنگامي كه مي گويد كرباهللا أ اهللا أكرب :، بگويدكربأ

  .]71[»شد
ـ اِئالقَ ِةالَالصَّو ِةاَملتَِّا ِةَوْعالدَّ ِهِذَه بَِّر مَُّهاللّ«: هر كس پس از اذان چنين دعا كند: فرمودند ص رسول اهللا -59 ، ِةَم
  .]72[»ت شفاعت من شامل حال او خواهد شدروز قيام »ُهدَتَعذي َوالَّ وداًحُمَم اًاَمقََم ُهثْابَعَو ةَيلَِضالفَو ةَلَيِسالَو مداًَحُم آِت

و فضيلت عنايت كن، و او  »وسيله« ص اي صاحب فراخوان كامل و نماز برگزار شونده، به محمد! پروردگارا«
  .»ناي، نايل بگردا اش داده را به مقام محمودي كه وعده
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هـر  «: فرموند ص رسول اهللا! مؤذنان از ما برترند! يا رسول اهللا: مي گويد، مردي گفت ب عبداهللا بن عمر -60
  .]73[»ي، بخواه، به تو عنايت خواهد شدچه مؤذنان مي گويند، تكرار كن، و در پايان از خدا هر چه مي خواه

آنگاه چه دعـايي بكنـيم؟   ! يا رسول اهللا: گفتند »شوديان اذان و اقامه دعا رد نمي م«: فرمودند ص رسول اهللا -61
  .]74[»ا و آخرت را از خداوند، بخواهيدعافيت دني«: فرمودند

دعـا،   -يا به ندرت رد مي شـود -د نمي شود دو دعا ر«: فرمودند ص رسول اهللا: مي گويد  سهل بن سعد -62
  .]75[»مي آويزندبا هم در ) مان و كافرمسل(كه دو طرف هنگام اذان و هنگام جنگ 
  :آغازين دعاهاي نماز

! يـا رسـول اهللا  : پرسيد  اي سكوت مي فرمودند، ابوهريره ت لحظهائدر آغاز نماز قبل از قر ص رسول اهللا -63
ـ ي وينَِبْداِعَب مَُّهاللّ«: و قراءت، چه مي گوييد؟ فرمودند) تحريمه(ميان تكبير ! پدر و مادرم فدايت ـ طََخ َنيَب مـا  كَ اَياَي

 جِلْالثَّبِ اَياَيطََخ ْنِم لينِِساغْ مَُّه، اللّسَِندَّالْ َنِم ُضَيْباَأل وُبي الثَّقََّنما ُيكَ اَياَيطََخ ْني ِمنِقَِّن مَُّه، اللّبِرِْغَمالْو قِرِاملْش َنيَب تَّْدَعاَب
  .]78[»ِدَرالَبو اِءاملَو

همان گونه كه لباس سفيد از ! بيانداز، پروردگاراميان من و خطاهايم به اندازه مشرق تا مغرب فاصله ! پروردگارا«
خطـايم را از مـن، بـا بـرف و آب و     ! مي شود، مرا نيز از خطاهايم پاك بگردان، پروردگـارا ) و شفاف(چرك، پاك 
  .]78[»تگرگ، بشوي

هللا ا«: تـا سـه بـار فرمـود    ) در آغاز آن(را در حال نماز ديدم كه  ص رسول اهللا: مي گويد  جبير بن مطعم -64
الرجيم من نفخه ونفثـه   عوذ باهللا من الشيطانأَ«: و سـپس فرمودنـد   »أصيالوسبحان اهللا بكرة و احلمدهللا كثرياًو كرب كبرياًأ
  .]79[»مهزهو

  .»ي او به خدا پناه مي برم از شيطان رانده شده و از تكبر و شعر و وسوسه«
ـ َحبِو مَُّهاللّ َكاَنَحْبُس«: فرمودنـد  مـي  از نمازدر آغ ص رسول اهللا: اند كه عائشه و ابوسعيد روايت كرده -65  َكِدْم

   .]80[»َكُريغَ لَهإِ الَو َكُدَج ىعالََتو َكُماْس َكاَرَبَتو
  .»تو پاكي، تو را مي ستايم، نام تو مبارك و شكوهت بلند است و غير از تو معبودي نيست! خدايا«

شـان را بـا دعـاي فـوق آغـاز      نـد و سـپس نماز  تكبيـر گفت  ص رسـول اهللا : مـي گويـد   ب عبداهللا بن عمـر  -66
  .]81[»فرمودند

ـ  َرطَي فَِذلَِّل َيهِْجَو هُتجََّو«: ايستادند، مـي فرمودنـد   به نماز مي ص هنگامي كه رسول اهللا -67  َضْرواَأل مواِتالسَّ
ـ أُ َكِلذَبِو ُهلَ يَكرَِش ، الََنيِمالَالَع بَِّر ِهلَّي ِلاِتَمَمو اَيَيْحَمي وِكُسُنَو يتِالََص نَّإِ، َنكيِرِْشاملُ َنا ِمَنأَا َماً ويفَنَِح ـ أَو ُتْرِم ـ َن  َنا ِم
 الَ ُهنَّإِاً، يَعِمَج ويبُِنذُ يلِْرِفاغْ، فَيبِْنذَبِ ُتفَْرتََاْعو سيِفَْن ُتْملَ، ظََكُدْبا َعَنأَي وبَِّر َتْنأ، َتْنأَ الّإِ لَهإِ ، الَُكِلاملَ َتْنأَ مَُّه، اللّمَنيسِلاملُ
ـ ّنَع ُفرِْصَي الَ ها،ئَيِّي َسْنَع ْفرِاْصو َتْنأَ إالّ هاَنَِسْحي ِألهِدَي ، الَقِالَْخاَأل نَِسْحَأل ينِِداْهو َتْنأَ الّإِ وَبُنالذُّ ُرِفْغَي  ا إالّئَهيِّي َس
ـ اَرَب، َتليـكَ إِو َكا بَِنأَ، ليَكإِ يَسلَ ُرالشَّو يَكَدي َيِف ُهلُكُ ُرياخلَو ديَكْعَسو َكَيّب، لََتْنأَ ـ أَو َكُرِفْغسـتَ أَ، يـتَ عالََتو َتكْ  وُبُت
  .]82[»ليَكإِ

و من از مشركان نيسـتم، نمـاز و   ها و زمين را آفريد،  به سوي خدايي رو كردم كه آسمان ،من با دوري از شرك«
مـن  ام و  ايـن مـأمور شـده    هاو همتـايي نـدارد، مـن بـ    عبادت و زندگي و مرگم براي خدا، پروردگار جهانيـان اسـت،   
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و به  مبر خود ستم كردمن ي تو،  پادشاه تويي، غير از تو معبودي نيست، تو پروردگار مني و من بنده! مسلمانم، خدايا
بيامرز؛ حتم دارم كه غير از تو آمرزگاري كه گناهانم را بيامرزد، نيست، مـرا   ناهم معترفم؛ پس گناهانم را يكدستگ

تو به آن ره ننمايد، و اخالق بد را از من دور كن كـه غيـر ازتـو آن را دور    به زيباترين اخالق ره نما كه كسي غير از 
طلـبم و بـه سـويت     نمي كند، با تمام وجود مطيع فرمان توام، تو پاك و منزه و بزرگ و برتر هستي، از تو آمرزش مي

  .»كنم توبه مي
  : فرمودند نماز شب خويش را با اين دعا آغاز مي ص رسول اهللا -68
ـ ِع َنيَب ُمكُْحَت َتْنأَ، ِةاَدَهالشَّو يبِالَغ َماِل، َعضِْرواَأل واِتَمالسَّ َراِط، فَيلَاِفسَرإِو لَايِيكَِمو ربيلَجِ ّبَر مَُّهاللّ« ـ ِف َكاِدَب ا يَم
  .]83[»يمٍِقسَتراٍط ُمِص ىلإِ اْءَشَت ْني َمهِدَت َكّنإِ، َكنِذْإِبِ قِّاحلَ َنِم يِهِف َفِلُتا اْخَمِل ينِِد، اْهونَفُِلَتْخَي يِهوا ِفاُنكَ

 هـا و زمـين، بـا خبـر از آشـكار و نهـان،       ي آسـمان  ل و ميكائيل و اسـرافيل، آفريننـده  اي پروردگار جبرئي! خدايا«
كني، به حكم خود در مسايل اختالفي مرا به حقيقت ره نما، تو هر  بندگانت كه اختالف كنند، تو ميانشان، داوري مي

  .»كني هدايت مي كه را بخواهي به راه راست
، ُدْماحلَ َكلَ مَُّهاللّ«: كـرد  ايستاد، نماز را چنين آغاز مي در پاسي از شب به نماز مي ص هنگامي كه رسول اهللا -69

 مواِتالَس بَُّر َتْنأَ ،ُدْماحلَ َكلَو نَّيهِِف ْنَمو ضِْرواَأل مواِتم السَّقَيِّ ، أنَتُدْماحلَ َكلَو نَّيهِِف ْنَمو ضِْرواَأل واِتَمالسَّ وُرُن َتْنأَ
ـ  ونَبيُّالَنو قٌَّح اُرالنَّو قٌَّح ةُنَّاجلَو قٌَّح ؤَكقاَِلو قَُّحالْ َكولُقَو قَُّحالْ َكُدْعَوو قَُّحالْ َتْنأَ] ُدْماحلَ َكلَو[ نَّيَهفَ ْنَمو ضِْرواَأل  قٌَّح
ـ اكََح ليـكَ إِو ُتْماَصَخ َكبِو ُتْبَنأَ ليَكإِو ُتلْوكََّت ليَكَعو ُتآمَن َكبِو ُتْملَْسأَ َكلَ ّمُه، اللّقٌَّح ةُاَعالّسو قٌَّح ٌدمََّحُمو ، ُتْم
  .]84[»َتْنأَ الّإِ لَهإِي، ال ِهلإِ َتْنأَ، ُتْنلَْعأَا َمو ُتْرَرْسأَا َمو ُتْرا أخََّمو ُتْمدَّا قَي َمرِلِفاغْفَ

است، هستي، سـتايش از آن توسـت، تـو    ها و زمين و هر چه ميان آنه ستايش از آن توست، تو نور آسمان !خدايا«
ات حـق و   تـو حقـي و وعـده   ] و سـتايش از آن توسـت  [ها و زمين و هر چه ميان آنهاسـت، هسـتي،    پروردگار آسمان

تسـليم  ! گفتارت حق و ديدارت حق و بهشت حق و دوزخ حق و پيامبران حق و محمد حق و قيامت حق است، خدايا
كـنم و از تـو داد    ام و با توفيق تو مبـارزه مـي   ام و به سوي تو رجوع كرده وكل نمودهام و به تو ايمان دارم و بر تو ت تو
ي دور و نزديكم را، و گناهان آشكار و نهـانم را، بيـامرز، تـو معبـود منـي، غيـر از تـو         خواهم پس گناهان گذشته مي

  . »معبودي نيست
  :دعاهاي ركوع و سجده

، »يمِظالَع َيبَِّر انََحْبُس«: فرمودنـد  م كه هنگام ركوع تا سه بار مـي شنيد ص از رسول اهللا: گويد مي  حذيفه -70
پـاك اسـت   «، »ىلْعاَأل ُسْبَحانَ َربَِّي«: فرمودنـد  و هنگام سجده سه بار مـي  »پاك است پروردگار بزرگ و با عظمتم«

  .]85[»پروردگار بلند مرتبه و وااليم
ـ  ّمُهاللّ«: گفتنـد  رفتند، مـي  هرگاه به ركوع مي: كه ، آمدهص درباره نماز رسول اهللا  در حديث علي -71  َكلَ

براي تو ركوع كـردم  ! روردگاراپ« ،»يبَِصَعي وِمظَْعي وخُِّمي ورَِصَبي وِعْمَس َكلَ َعَشَخ ُتْملَْسأ َكلَو ُتْنآَم َكبِو ُتْعكََر
وتن بـراي تـو خاشـع و فـر    و استخوان و عصب مـن همـه،    غزو به تو ايمان آوردم و تسليم تو شدم، چشم و گوش و م

  .»هستند
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ـ و مواِتلَء السَِّم ُدْمَحالْ َكلَو اَبنَّ، َرُهَدِمَح ْنَمِل اُهللا َعِمَس«: فرمود شد، مي و هنگامي كه از ركوع بلند مي  ضِْراَأل لَءِم
  .»عُدَب ٍءْين َشِم َتئْا ِشَم لَءِمما وُهيَنا َبَم لَءِمو

ها و زمين و  ي آسماني توست، به اندازه پر ستايش شايستهما  روردگارستايندگانش را بپذيرد، پ] دعاي[خداوند «
  .»ي پري هر چيز ديگري كه تو بخواهي به اندازهو ميان آن دو، 

ـ ْجَو َدَج، َسُتْملَْسأَ َكلَو ُتْنآَم َكبِو دتَُّجَس َكلَ ّمُهاللُ«: فرمودند رفتند، مي و هنگامي كه به سجده مي ـ ي ِلهِ ي ِذلَّ
  .]86[»َنقيِاِلاخلَ ُنَسْحأَ اُهللا َكاَرَب، َتُهَرَصَبو ُهُعْمَس قََّشو ُهَروََّصو ُهقَلََخ

ام سـجده كـرد بـراي آن كـه      م و به تو ايمـان آوردم و تسـليم تـو گشـتم، چهـره     ردكبراي تو سجده ! پروردگارا«
  .»ريدگاررا به تصوير كشيد و گوش و چشمش را شكافت، چه مبارك است خداوند، بهترين آف آنآفريدش و 

ـ َر ّمُهاللَّ َكاَنَحْبُس«: گفتنـد  در ركوع و سجده بسيار مي ص رسول اهللا: گويد مي لعائشه  -72 ، َكمـدِ َحبِا وبنَّ
قـرآن را تعميـل    و بـه ايـن گونـه ايـن حكـم      »ما را بيامرز! پروردگاراستايم  تو را ميخدايا تو پاكي، «، »يرِلِفاغْ ّمُهاللّ
  .]87[)3: نصر( ΤΘΨ‰ΤΩ♥ΩΤ⊇ … ΨŸ⎯∧γΩμ⎩š ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ &Σ®⌠≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΤΩΤΤ⎯♠≅…Ω⎝ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†Ω{ †?ΤΩΤΤŠ…ΘΩ⎡ΤΩΤ ≈(3)˜⎯ :فرمودند مي

  .]88[»وحِالُرو ِةكَالِئاملَ بَُّر، وٌسّدقُ ٌحبوُُّس«: فرمودند هنگام ركوع و سجود مي ص رسول اهللا -73
  .»او بسيار پاك و منزه است، و اوست، پروردگار فرشتگان و روح«

ام، در ركـوع عظمـت    نهـي شـده  من از اين كه در ركوع و سجده قـرآن بخـوانم،   «: فرمودند ص رسول اهللا -74
  .]89[»عايتان پذيرفته شودتوانيد، دعا كنيد، شايسته است كه د پرورگار را بيان كنيد و در سجده تا مي

 وتبقـره را تـال  ي  رهسـو بـه نمـاز ايسـتادم، ايشـان      صاهللا  شـبي بـا رسـول   «: گويند مي  عوف بن مالك -75
ي  طلبيدنـد و هرگـاه بـه آيـه     مت ميو از خداوند رح فرمودند رسيدند، توقف مي ي رحمتي مي به آيهند، هرگاه دفرمو

ي  رفتنـد و بـه انـدازه    مـي ند، سپس به ركوع دبر به خداوند پناه مي ،فرمودند، و از عذاب ميقف ورسيدند، ت مي ذابيع
پـاك اسـت   «، »ِةَمظََعاء والَْيرِْبِكالْو وِتكُلَاملَو وِتُرَبي اجلَِذ انََحْبُس«: گفتنـد  چنين مـي ماندند و  ميقيام در حالت ركوع 

  .]90[»فرمودند سپس در سجده نيز چنين مي ،»خدا كه صاحب قدرت، ملكوت و بزرگي و عظمت است
 و سـپس در حـال قيـام    »ُهَدِمَح ْنَمِل اُهللا َعِمَس«: گفتند شدند، مي از ركوع بلند، مي ص هنگامي كه رسول اهللا -76

  .]91[»َربَّناَ لََك الَْحْمُد «: ودر روايتي »ُدْمَحالْ َكلَ َو ناَبََّر«: فرمودند مي
ـ ُدْمَحالْ َكلَو ناَّبَر مَُّهاللّ«: فرمودنـد  شدند، مي ، هنگامي كه از ركوع بلند ميص رسول اهللا -77 ـ ، ِم  مواِتلَء السَّ

ـ ، اللٌّدْبَع َكا لََنلُّكُو ُدْبال الَعا قََم قَُّح، أَِدْجاملَو اِءَنالثَّ لَْهأَ، عُدَب ٍءين َشِم ئَتما ِش لَءِموهما يَنما َب لَءِمو ضِْراَأل لَءِمو  الَ ّمُه
  .]92[»دَُّجالْ نَكِم دَِّجاالْذَ ُعفَْنال َيَو َتْعَنا َمَمِل َيِطْعال ُمو يَتطَْعأَا َمِل َعانَِم

ي ميان آن دو و به پري  ها و زمين و فاصله ايش از آن توست، ستايشي به پري آسمانست! اي پروردگار ما! اياخد«
 ي تو هر چيز ديگري كه تو بخواهي، اي سزاوار ستايش و شكوه، تو سزاوار و مصداق ستايش بندگاني و ما همه بنده

اي، نـدارد، و ثـروت    ننـده ، عطـا ك بـاز داري  مانع آن نيست و هر چه را تو از كسـي  ، هر چه تو عنايت كني، كسيايم
  .»رهاند هيچ سرمايه داري، او را از تو نمي
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ي كه از ركـوع بلنـد   خوانديم، ايشان هنگام مينماز  ص روزي پشت سر رسول اهللا: گويد رفاعه بن رافع مي -78
ـ َرباَاً ُمَبيِّاً طََرثيِاً كََدْمَح ُدْمَحالْ َكلَا وبنََّر«: افزود مردي از پشت سر مي »هَدِمن َحَمِل اُهللا َعِمَس« :مودندشدند، فر  »يـهِ اً ِفكَ

از نماز فارغ شـدند،   ص هنگامي كه رسول اهللا »ستايش از آن توست، ستايشي بسيار، پاكيزه و مبارك! پروردگارا«
شـتافتند كـه    سي و اندي فرشته را ديدم كه هر كدامشان، مي: من، فرمودند: گوينده كي بود؟ آن مرد گفت: فرمودند
  .]93[»ان،آن را ثبت كنندديگر پيش از
اسـت، پـس در سـجده    هنگـام سـجده    ،نزديك ترين حالت بنده به پروردگـارش «: فرمودند ص رسول اهللا -79

  .]94[»بسيار دعا كنيد
  .]95[»ُهرَِّسه وَتَينِالَعه وَرآِخو ُهلَوَّأَ، ِدقَُّه وُجلَّه وُهلَّي كُنبِي ذَِلْرِفاغْ مَُّهاللّ«: فرمودند درسجده مي صرسول اهللا  -80
  .»بيامرز ،ي گناهان ريز و درشت، اولين و آخرين و آشكار و نهانم را همه! پروردگارا«

را در رختخواب نيافتم، در تاريكي شب اطرافم را پاييدم، دسـتم   ص شبي رسول اهللا :گويد مي ل شهعاي -81
ـ  ْنِم اَكَضرِبِ وذُُعأَي إنِّ مَُّهاللّ«: دنـد فرمو پاي ايشان كه در سجده بودند، اصابت كرد، ايشان در سجده مي هب و  َكِطَخَس
  .]96[»َكِسفَْن ىلَع َتنَيما أثْكَ َتْنأَ، ليَكَع ناًءي ثَِصْحأُال  َكْنِم َكبِ وذُُعأَو َكِتَبقُوُع ْنِم اتَكفَاَعُمبِ

ي سـتايش تـو بـر     از خشم تو به خشنوديت و از مجازات تو بـه عافيتـت پناهنـده مـي شـوم، مـن از عهـده       ! خدايا«
  .»اي اي كه خويش را ستوده مان گونهآيم، تو ه نمي

  .]97[»ينِقُْزاْري ونِاِفَعي ونِْرُباْجو ينِِداْهي ونِْمَحاْري وِلْرِفاغْ ّمُهاللّ«: فرمودند ميان دو سجده مي ص رسول اهللا -82
  .»ش و عافيت و روزي عنايتم كنو هدايتم فرما و حالتم را سامان بخ مرا بيامرز و بر من رحم كن !پروردگارا«

اي پروردگـار   مـرا بيـامرز،  ! خدايا«، »يرِلِفاغْ بِّ، َريلِرِِفاغْ ّمُهاللّ«: فرمودند ميان دو سجده مي ص رسول اهللا -83
  .]98[»من، مرا بيامرز

هـنم،  عـذاب ج : هرگاه تشهد دوم را خوانديد، از چهار چيز به خداونـد پنـاه ببريـد   «: فرمودند ص رسول اهللا -84
  .]99[»زندگي و مرگ و شر دجالي  فتنهعذاب قبر، 

ـ  ْنِم َكبِ وذُُعأَ يإنِّ مَُّهاللّ«: كردنـد  در نماز چنين دعا مي ص رسول اهللا: گويد مي ل عايشه -85 ـ قَالْ ابِذََع  رِْب
  .»مَِرْغاملَو مِأثَاملَ َنِم َكَبِ وذُُعأَ إنِّي مَُّه، اللّاِتَماملَا وَيْحاملَ ِةَنْتِف ْنِم َكبُِعُوذ أَو الِجَّالدَّ يحِِساملَ ِةَنْتِف ْنِم َكبِ وذُُعأَو

من از گناه و ! برم، خدايا ي زندگي و مرگ به تو پناه مي ي مسيح، دجال و از فتنه و فتنه از عذاب قبر! پروردگارا«
  . »برم عاجز بمانم به تو پناه ميآن چنان بدهكاري كه از پرداختن 

هرگـاه شـخص مـديون باشـد، دروغ     «: بري؟ فرمودنـد  پناه مي »وام« چرا اين همه از! يا رسول اهللا: شخصي گفت
 .]100[»كند دهد اما خلف وعده مي گويد و وعده مي مي

ه تقاضا نمود كه او را دعايي بيـاموزد كـ   ص از رسول اهللا  ابوبكر صديق: گويد مي ب بن عمرعبداهللا  -86
 َكِدْنِع ْنِم ةًرِِفْغي َمرِلِفاغْ، فََتْنأَ الّإِب َوُنالذُّ ُرغِفْي الَراً وثيِاً كَلَمي ظُِسفَْن ُتلْمي ظَنِّإ ّمُهاللّ«: بگـو : در نماز بخواند، فرمودنـد 

  .]101[»يمِحالّر وُرفَُغالْ َتأْن َكنَّإِي نِْمَحاْرو
آمرزش خود قـرار  مرا مورد  آمرزي، پس ام، و فقط تو گناهان را مي من بر خويشتن بسيار ستم نموده! پروردگارا«

  .»ده و بر من رحم كن، همانا تو بخشاينده و مهرباني
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ا َمو ُتْرَرْسأا َمُت وا أخَّْرَمو ُتْمّدا قََم ريلِِفاغْ مَُّهاللّ«: فرمودند آخر سري مي ،ميان تشهد و سالم ص رسول اهللا -87
  .]102[»َتْنأَال إِ لَهإِ، ال ُرؤخِّاملُ َتأْنو ُمدِّقَُمالْ َتْنأَي، منِّ ِهبِ ُملَْعأَ َتْنأَا َمُت وفَْرا أْسَمو ُتْنلَأْع

تري، بيامرز، تو  ه روي مرا و آنچه خود به آن آگاهي دور و نزديك، آشكار و نهان و زياد گناهان گذشته! خدايا«
  .»اي، غير از تو معبودي نيست پيش گرداننده و به پس اندازنده

 ّمُهاللّ«: گويم خوانم و سپس مي تشهد مي: گفت »؟گويي ز چه ميادر نم«: به مردي فرمودند ص رسول اهللا -88
  .»برم خواهم و از جهنم به تو پناه مي از تو بهشت را مي! پروردگارا«، »ارِالنَّ َنِم َكبِ وذُُعأَو ةَنََّجالْ َكألُْسأَي ّنإِ

: فرمـود ! ردي؟نمـازت را مختصـر كـ    !اي عمـار : سبك خواند، يكـي گفـت   يروزي نماز  عمار بن ياسر -89
ام، در نماز خواندم، وقتي كـه وي از مجلـس برخاسـت، يكـي از      آموخته ص رسول اهللاز اشكالي ندارد؛ دعايي كه 

ـ ، أَلقَِخالْ ىلَع َكِتدَرقُو يَبغََالْ َكلِمِعبِ مَُّهاللّ«: اهل مجلس در پي او رفت، و پرسيد، آن دعا چيست؟ فرمـود  ـ يين ْح ا َم
 ّقاحلَ ةََمِلكَ َكألُْسأو ِةاَدَهالشَّو يبِيف الَغ َكَتَيْشَخ َكألُْسي أّنإِ مَُّهي، اللّاً ِلَريَخ اةَفَالَو مَتِلا َعذَإِي نِوفََّتي واً ِلَريَخ اةََياحلَ َتلْمَع
عـد  َب ىَضالرِّ ُكألُْسأو ْعِطقَْنال َت نيٍَع ةَرَّقُ َكألُْسأد ونفَاً ال َييَمِعَن َكألُْسأو ىنالِغو رِقْد يف الفَْصقَالْ ُكألُْسأو بَِضالَغا وَضي الرِِف
، ٍةلِّضُم ٍةَنْتال ِفُمِضرٍَّة و اَءّرَض ريِي غَِف َكاِئقَِل ىلإِ وَقالشَّو َكهِْجَو ىلإِ رِظَالنَّ ةَذَّلَ َكألُْسأو وِتعد املََب يشِالَع رَدَب َكألُْسأاء وَضالقَ
  .]105[»َنيِهتَدُم اةًَدا ُهلَنَعاْجو ماِنيِإلِا ِةيَنزَِزيِّنَّا بِ ّمُهاللّ

دانـي،   داني و قدرتي كه بر مخلوقات داري، تا هنگامي كه زنده بودن مـرا صـالح مـي    به علم غيبي كه مي! خدايا«
خواهم كه بـيم خـود را در تنهـايي و جمـع      مرا زنده بدار و هرگاه مرگ را به صالح من دانستي، مرا بميران، از تو مي

خـواهم كـه در تـوانگري و فقـر      گام خشنودي و خشم سخن حق بگويم، و از تو مـي و اين كه هن نصيب من بگرداني
و اين كه بـه قضـاي تـو راضـي باشـم، و پـس از       ي دايمي مي خواهم، م و از تو نعمتي هميشگي و شادمانميانه رو باش

مرا مشتاق  كن، و از تو مي خواهم كه لذت نگريستن به روي خود را نصيبم كني ومرگ زندگاني خوشي به من عطا 
و  ما را با زيور ايمـان بيـارا  ! كننده گردم، خدايا هاي گمرا آن كه گرفتار مصيبتي زيانبار و يا فتنه ديدارت بگرداني، بي
   . »يافته بگردان ما را هدايتگراني راه

ـ اللّ«: فرمودنـد  مينمودند و سپس  د، سه بار استغفار ميش تمام مي ص رسول اهللانماز هنگامي كه  -90 ـ  مَُّه  َتأْن
  .]106[»رامكْواِإل اللِااجلَيا ذَ كَتباَرَتِمْنَك السَّالُم و السَّالُم
  .»اي، اي شكوهمند گرامي سالم تويي و سالمتي از جانب توست، خجسته! خدايا«

 ُهلَو ُكلْاملُ ُه، لَُهلَ يَكرِال َش ُهَدْحَو اُهللا الّإِ لَهإِال « :فرمودنـد  شدند، مي از نماز فارغ مي ص هنگامي كه رسول اهللا -91
  .]107[»دُّاجلَ َكمنِ دَِّجاالْذَ ُعفَْنال َيو َتْعَنا َمَمِل َيِطْعال ُمو يَتعطَأَا َمِل َعانِال َم مَُّه، اللّيٌرِدقَ يٍءَش لِكُ ىلَع َوُه، وُدْمَحالْ

اري تواناسـت،  همتا معبودي نيسـت، پادشـاهي و سـتايش، از آن اوسـت و او بـر هـر كـ        غير از خداي يگانه و بي«
اي نـدارد، و   اي ندارد، و چيزي را كه تو از كسي دريغ بـداري، دهنـده   چيزي را كه تو عنايت كني، باز دارنده! خدايا
  . »رهاند ي هيچ ثروتمندي، او را از عذاب تو نمي سرمايه
الّ إِلـَه  إِال «: كرد ميچنين دعا ) ص به اقتدا از رسول اهللا(، پس از هر نماز بعد از سالم ب عبداهللا بن زبير -92
 الّإِ لَهإِ، ال اِهللابِ الّإِ ةَوَّال قُ، واِهللابِ الّإِ ةَوَّال قُو ولَال َحكُلِ َشيٍء قَِديٌر،  ى َشرِيَك لَُه، لَُه املُلُْك ولَُه الَْحْمُد، وُهَو َعلْحَدُه الاُهللا َو
  .]108[»نُوراِفالكَ َهرِو كَلَو َنيِالّد ُهلَ َنيِصِلْخُم اُهللا الّإِ لَهإِ، ال ُنَساحلَ اُءَنالثَّ ُهلَو لُْضلفَا ُهلَو ةَُمْعلنِّاَ ُه، لَاُهيَّإِ الّإِ ُدُبْعال َنو اُهللا
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 ، كسياو بر هر كاري تواناست ، از آن اوست ونيست، پادشاهي و ستايشمعبودي همتا  غير از خداي يگانه و بي«
پرستيم، نعمت و فضل از او و ستايش زيبـا   و معبودي نيست فقط او را ميجز با توفيق او توان و نيرويي ندارد، غير از ا

  .»پرستيم گر چه كافران را خوش نيايد از آن اوست، غير از او معبودي نيست، ما خالصانه او را مي
ثروتمندان درجـات بلنـد   : كهآمدند و اظهار نمودند  ص فقيران مهاجر نزد رسول اهللا: گويد مي  ابوهريره -93

گيرند و اضافه بـر آن بـا پـس انـدازي      خوانند و روزه مي نماز مياز آن خود كردند؛ مانند ما  ،هاي جاودانه را نعمتو 
خواهيد بـه شـما    مي«: فرمودند ص رسول اهللا ،دهند كنند و صدقه مي جهاد ميآورند،  كه دارند، حج و عمره بجا مي

كـه   برتر نباشـد، مگـر آن   ،د، و كسي از شمايها سبقت بگير ديآن به پيش تازان برسيد و از بعكه با كاري نشان دهم 
سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا پس از هر نمازي سي و سه بار «: فرمودند! آري، يا رسول اهللا: همانند شما عمل كند؟ گفتند

بـار تكـرار    33يـك   ايـن كـه هـر    تـا  ،كـرب أحلمدهللا، اهللا سبحان اهللا، ا: چنين بگوييد: گويد ، بگوييد، ابو صالح ميكربأ
  ]109[.شود

و صـدمين   1بار تكبيـر  33بار تحميد و  33بار تسبيح و  33هر كس پس از هر نماز «: فرمودند ص رسول اهللا -94
ولـو ايـن كـه بـه     گناهـانش   ،»َشيٍء قَِديٌر كُلِّ ىلُهَو َع َشرِيَك لَُه، لَُه املُلُْك ولَُه الَْحْمُد، وْحَدُه الالّ اُهللا َوإِلَه إِال «: بار بگويد

  .]110[»يا هم باشند، بخشوده خواهند شدي كف در اندازه
رود، آن دو كـار بسـيار    هر مسلماني كه بر دو كـار مواظبـت كنـد، بـه بهشـت مـي      «: فرمودند ص رسول اهللا -95
اهللا و ده بـار   مدهللاحلو ده بار  سبحان اهللاپس از هر نماز ده بار ) و آن اين كه(اندكند،  ،، اما انجام دهندگان آناند ساده

هسـتند، و   ،صدو پنجاه ذكر زباني خواهد بود، البته در ميزان اعمال، هزارو پانصـد ) در پنج نماز(بگويد، مجموعاً  كربأ
بگويد كه مجموعاً صـد   سبحان اهللابار  33و  احلمدهللابار  33و  كربأاهللا بار  34رود  هنگامي كه به رختخواب ميكه اين 

  .البته در ميزان اعمال، هزار خواهد بود ،)بار ذكر زباني(
  شمرد، آن تسبيحات را با دست خويش مي ص ديدم كه رسول اهللا: گويد راوي مي

هنگـام خـواب شـيطان    : ؟ فرمودنـد اندكنـد   اند، عـامالن آن  چگونه با اين كه اين دو كار ساده! يا رسول اهللا: گفتند
آيد و قبل  برد، و پس از نماز سراغتان مي خوانيد، شما را به خواب ميآيد و قبل از آن كه اين اذكار را ب سراغ شما مي

  .]111[.آورد د، كارهاي ديگري را به خاطرتان ميياز آن كه اين اذكار را بخوان
  .]112[»انمبه من امر فرمودند كه پس از هر نماز معوذات را بخو ص رسول اهللا: گويد مي  عقبه بن عامر -96
اي معاذ واهللا من تو را دوسـت دارم،  : دست مرا گرفتند و فرمودند ص رسول اهللا: گويد يم  معاذ بن جبل -97

  .]113[»َكِتاَدَبِع نِْسُحو َكرِكُْشو َكرِكِْذ ىلي َعّنأِع مَُّهاللّ«: پس بعد از هيچ نمازي اين دعا را ترك نكن
  .»توفيق ده ،مرا به ياد و سپاسگزاري از خود و عبادتي شايسته !پروردگارا«

  :دعاي استخاره
هرگـاه بـه انجـام    : آموختند، فرمودند مي  به اصحابهمانند يك سوره، دعاي استخاره، را  ص رسول اهللا -98

ـ إِ َمُهاللّ«: بگزار، سپس چنين دعـا كـن  ) غير از فرض(كاري تصميم گرفتي، دو ركعت نماز  ـ لِْعبِ َكُريِخسـتَ أَ يّن  َكِم

                                                 
 . مجموعاً نودو نه بار، با كيفيتي كه در حديث سابق بيان شد -1
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ـ كُ نْإِ مَُّه، اللّوبُِيالُغ الُمَع َتْناَم ولَْعأَوال  ُملَْعَتر وِدقْأَوال  ُرِدقَْت َكنَّإِ، فَيمِِظَعالْ َكِلْضفَ ْنِم َكلُأَْسأَو َكِتَرْدقُبِ َكُرِدقَْتْسأَو  َتْن
ـ اِقَعي واِشَعَمو ينِي ديِي ِفِل ٌريَخ )مر، كار مورد نظرش را نام ببـرد به جاي هذا األ( َرْمذا اَألَه نَّأَ ُملَْعَت ـ اجَِعو يمـرِ أَ ِةَب  ِهل

 لـهِ اجَِعي ورِْمأَ ِةَعاِقَباشي وَعَمو يينِي ِدي ِفِل رٌَّش َرْمذا اَألَه نَّأَ ُملَْعَت َتْنكُ نْإِيه وي ِفِل ْكبارِ مَّثُ يِل ُهْرسَِّيوي، رُه ِلُداقْه، فَِلوآجِ
  .]115[»هبِ ينِضَِّر ّمثُ انَكَ ثُْيَح َرياخلَ َيُدر ِلاقْو نُهي َعنِفْرِاْصي وّنَع ُهفْرِاْصفَ لِهآجِو

به علم و قدرتي كه داري من از تو جوياي خير و توانايي و خواستار فضل عظيم تو هستم، زيرا تو توانايي ! خدايا«
م اگر اين كار را به صالح دين و زندگي و سرانجا! الغيب هستي، خدايا نادان و تو عالمناتوان و تو دانايي و من و من 

آن را برايم مبارك بگردان، و اگر اين  داني، آن را برايم مقدر و ميسر بفرما و سپس مدت، ميمن در كوتاه و يا دراز 
پـس آن را از مـن دور و مـرا از آن     داني، كار را به صالح دين و زندگي و سرانجام من در كوتاه و يا دراز مدت نمي

    .»به آن خشنود بگردان در بفرما و سپس مراخير من در چيست، همان را برايم مقمنصرف بگردان، و 
و با همنوعانش مشورت كنـد و بـا اطمينـان كـارش را انجـام دهـد،       ) طلب خير(كسي كه از خداي خالق استخاره 

: آل عمـران ( …≅/Σ∑⎯⁄Ψ⎝†Ω→Ω⎝… ℑ ∃Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇ ðŒ⎯∨ς∞ΩΩ∅ ⎯™Πς{Ω⎡ΩΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ ≈&ϑðΨ¬⌠: فرمايـد  پشيمان نخواهد شد، خداوند متعال مـي 
    .»عزم كردي، بر خدا توكل كن) به انجام كاري(با آنان در امور، مشورت كن، و چون «. )159

خواهنـد   ، هـدايت خدا طلبانه با همديگر مشورت كنند، قطعاً بـه اسـتوارترين مـورد    ،يمهرگاه مرد: گويد قتاده مي
  .]116[»شد

  :دعاي هنگام غم و اندوه
، يمِِظالَع شِْرَعالْ بَُّر ال اُهللاإِ لَهإِ، ال يُمِلَحالْ يُمِظالَع ال اُهللاإِ لَهإِال « :فرمودنـد  هنگام غم و اندوه مي ص رسول اهللا -100

  .]117[»ميِرِالكَ شِْرالَع بَُّرَو ضِْراَأل بَُّرو مواِتالسَّ بَُّر ال اُهللاإِ لَهإِال 
هـا و زمـين    ار آسمانخداوندگجز اهللا، خداوندگار عرش عظيم، نيست معبودي جز اهللا، ) حقيقي(نيست معبودي «

  .»و پروردگار عرش كريم
  : ندفرمود مي ،آمد كاري پيش مي ص هنگامي كه براي رسول اهللا -101

  .]118[»يثُِغسَتأَ َكِتَمْحَربِ وُميُّيا قَ يُّيا َح«
  .»كنم به رحمت تو استغاثه مي ،ي هميشه بيدار اي زنده«

ـ ِكال َتو، فَُجْرأَ َكَتَمحَر مَُّهاللّ«: غمديده اين است دعاي: فرمودند ص رسول اهللا: گويد مي  ابوبكر -102  ىلإِ ينِلْ
  .»نَتأَ الّإ لَهإِ، ال ُهلَّكُ أينِي َشِل ْحِلْصاَو نيٍَع ةَفَْري طَِسفَْن

مگزار و امورم را سـامان ده بـه جـز تـو      ام؛ پس مرا يك چشم بهم زدني نيز به خود وا اميدوار رحمت تو! خدايا«
  . »معبودي نيست

خـواهي بـه تـو وردي بيـاموزم كـه هنگـام غـم و انـدوه          مي«: به اسماء بنت عميس فرمودند ص رسول اهللا -103
  .»گردانم پروردگارم اهللا است، با او چيزي را همباز نمي« ،»يئاًَش ِهبِ ُكرِْشي ال أُبِّاُهللا، اُهللا َر«]: بگو[بخواني، 
  .]121[هفت بار گفته شود: وايتي آمده كهو در ر

 َنِم ُتْنكُ يِّنإِ َكاَنَحْب، ُسَتْنأَ الّإِ لَهإِال «: در شكم ماهي كـرد   دعايي كه يونس: فرمودند ص رسول اهللا -104
  .]122[»قطعاً اجابت خواهد شدهر لحظه كه مسلماني آن دعا را بكند،  »َنميِاِلالظَّ
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  .»ام ي نيست، تو پاكي، من ستمكار بودهجز تو خداي«
هر شخص غمديده و اندوهباري كه اين دعا را بخواند، خداوند غم و اندوهش را : رمودندف ص رسول اهللا -105

 ّيِف لٌْد، َعَكُمكُْح يَِّف اضٍ، َمَكِدَيبِ يتَِياِص، َنَكِتَمأَ ُناْبو َكِدْبَع ُناْبو َكُدْبَع يِّنإِ مَُّهاللّ«: گشايد زدايد و گره كارش را مي مي
 لـمِ ي ِعِف ِهبِ َتْرأثََتو اْسأَ َكِقلَْخ ْناً ِمَدَحأَ ُهَتْملَّو َعأَ َكبِتاَي ِكِف ُهَتلْْزْنأَو أَ َكَسفَْن ِهبِ يَتمََّس َكلَ َوُه مٍاْس لِّكُبِ َكلُأَْسأَ، اُؤَكَضقَ
   .]123[»يمَِّه اَبَهِذو ينِْزُح الَءَجي ورِْدَص وَرُنو ليبِقَ َعبيَِر آنَْرالقُ لََعْجَت ، أنَْكَدْنِع يبِالَغ

ي توام، پيشانيم به دست توست، حكم تو بر من نافذ و قضا و تقـدير   زاده و كنيززاده ي تو و غالم ردهمن ب! ايخدا«
بـه  يا اي و  يا در كتابت نازل كردهاي،  هايي كه داري و خود را به آن ناميده مورد من عدالت است، با تمامي نامتو در 

خواهم كه قـرآن را بهـار دل، نـور     اي، از تو مي لم غيب نگه داشتهدر نزد خود در عاي و يا  كسي از بندگانت آموخته
  .»اندوهم بگردانيي  زدايندهسينه، جالي غم و 

  :دعاي رويارويي با دشمن
ـ َعْجا َننَّإِ مَُّهاللّ«: فرمودنـد  ، چنين دعا ميندنمود ي احساس خطر ميماز مرد ص هرگاه رسول اهللا -106 ـ  َكلُ ي ِف

  .]124[»مِهورُِرُش ْنِم َكبِ وذُُعَنم وِهورُِحُن
  .»بريم هايشان به تو پناه مي تگماريم و از شرار تو را به مقابله با آنان مي! پروردگارا«

ُجولُ وبِـَك  أَاَللَّهمَّ أَْنَت َعُضِدي وأَْنَت َنصيِرِي، بَِك «: فرمودنـد  هنگام رويارويي با دشمن مـي  ص رسول اهللا -107
  .]125[»بَِك أُقَاِتلُُصولُ وأَ

  .»جنگم كنم و مي تازم و حمله مي ي تو مي و ياور مني، با پشتوانهتو بازوي من ! پروردگارا«
 كـه بـه رسـول اهللا   را در آتش انداختنـد و هنگامي   هنگامي كه ابراهيم :گويد مي ب عبداهللا بن عباس -108
 …≅√>⎡ΩΤ⇒ΣΤ‰⎯♥Ωš… ϑðΣ/≅… Ω¬⎯⊕Ψ⇓Ω⎝ Σ™∼Ψ{Ω†: انـد، فرمودنـد   جنـگ شـما سـاز و برگـي فـراهم نمـوده       دشمنان براي: گفتند كه ص

  .)172: آل عمران( (173)≈
  .»براي ما خدا كافي است و او بهترين كارساز است«

  :براي دفع شيطان
 ΣΤ∈Ω⎝… ϑγ‡ΩΘ⁄ Σ′⎡Σ∅Κς… ð∠ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ γ‹.Ω∞Ω∧Ω∑ γ⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… (97) Σ′⎡Σ∅ςΚ…Ω⎝ ð∠ΨŠ ϑγ‡Ω⁄ ⇐Κς… γ⇐⎝Σ≤〉∝⎯ðμ⎪μš ≈(98)™: فرمايـد  خداوند متعـال مـي  

  ).98 -97: المؤمنون(
  .»ز اين كه آنان نزد من حاضر شوندو ا برم؛ هاي شياطين به تو پناه مي از وسوسه! و بگو پروردگارا«

ــول اهللا -109 ــه ص رس ــي   ب ــتور اله ــان از دس  ∑ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝… ð∠Πς⇒Ω⎜∅Ω∞⇒ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… β⎜℘⌠∞ΤΩΤ⇓ πϒΨ⊕ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ Ψϑð∃/≅†ΨΤŠ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ†: امتن

Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈(36)1 )36: فصلت(.  
  .»َنفِْثهطَاِن الرَّجِيمِ ِمْن َهْمزِه وَنفِْخِه ويمِ ِمَن الشَّيِميعِ الَعِللسَُّعوذُ بِاِهللا اأَ«: فرمودند چنين مي

  .»برم از شيطان رانده شده و وسوسه و تكبر و شعرش، به خداي شنوا و دانا پناه مي«

                                                 
  .»ناه ببر كه او شنونده و آگاه استهاي شيطان متوجه تو گردد، به خدا پ و هرگاه وسوسه« -1
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  :راند اذان شيطان را مي

دهـد، فـرار    شـود، شـيطان در حـالي كـه تيـز مـي       هنگامي كه صداي اذان بلند مـي : فرمودند ص رسول اهللا -110
كنـد و چـون اقامـه تمـام شـود، بـاز        شود، فرار مي گردد و هنگامي كه اقامه مي كند و چون اذان تمام شود، باز مي مي
  .]130[»گردد مي

زد بني حارثه فرستاد، من با يكي از رفقـايم حركـت كـرديم، در مسـير     پدرم مرا ن: گويد سهيل بن صالح مي -111
كسي او را به نامش صدا كرد، او به داخل باغ سر كشيد، اما آنجا كسي را نيافت، من اين اتفاق را راه از داخل باغي، 

صـدايي شـنيدي،    گاهفرستادم، البته هر شود، تو را نمي دانستم كه چنين مي اگر مي: براي پدرم تعريف كردم، او گفت
ــوهريره  ــرا مــن از اب ــد ص رســول اهللا: شــنيدم كــه گفــت   اذان بگــو؛ زي ــرار  «: فرمودن شــيطان از صــداي اذان ف

  .]131[»كند مي
ُعـوذُ بِاللَّـِه   أَ«: ناگهان با صداي بلند فرمودند ،به نماز ايستاده بودند ص رسول اهللا: گويد مي  ابودرداء -113

 »كنم ، نفرين ميتو را به نفرين الهي«، »لَْعُنَك بِلَْعَنِة اللَِّهأَ«: و سپس تا سه بار فرمودند »برم ه مياز تو به خدا پنا«، »ِمنَك
بگيرند، هنگامي كه از نماز فارغ شدند از ايشان پرسيدم را خواستند چيزي  و دست خويش را دراز فرمودند، گويا مي

دشـمن  «: فرمودند) جريان چه بود؟(و دست خويش را دراز كرديد، اي در نماز گفتيد  سابقه چيز بي! رسول اهللايا : كه
: و سپس گفـتم  »ُعوذُ بِاللَِّه ِمنَكأَ«: اي از آتش آمد و خواست آن را به صورتم بزند، سه بار گفتم خدا، شيطان با شعله

ا او را بگيرم، واهللا اگر دعاي برادرمان سليمان اما باز هم دور نشد، آنگاه دستم را دراز كردم ت »ِةاَم التَّلَْعُنَك بِلَْعَنِة اِهللاأَ«
  .]132[»هاي مدينه با او بازي كنند كشيدم تا بچه زنجير ميبود، شيطان را به  نمي

شـود و   شيطان در نماز مـزاحمم مـي   !يا رسول اهللا: گفتم ص به رسول اهللا: گويد مي  العاص ابي بن عثمان -114
هرگـاه احساسـش كـردي     »َخـرتَب «او شـيطاني اسـت بنـام    : فرمودنـد ) چه كنم؟(اندازد،  مرا در قراءت به اشتباه مي

خداوند شـيطان را از مـن دور    من نيز چنين كردم، ،»ه ببر و سه بار سمت چپ خود تف كنبه خدا پنا) سراغت آمد(
  .]134[كرد

ه چنين حـالتي  هرگا: شوم، فرمود گاه دچار وسوسه و شك مي: گفتم ب به ابن عباس: گويد ابوزميل مي -115
  .]135[»ليٌمَع ٍءيَش لِكُبِ َوُهو ُناِطالَبو ُراِهالظَّو ُرواآلِخ لُوَّاَأل َوُه« :به تو دست داد، بگو

  .»اوست نخستين و آخرين و آشكار و نهان و او به هر چيزي آگاه است«
  :بدون سستي و كم كاري ايمان به تقدير

 ∂Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ ð⇑ÿΨϒΠς√≅†Ω{ Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…⎡ΣΤ√†ΩΤ∈Ω⎝ ⌠¬Ξ™ΨΤ⇓.Ω⎡πΤΤ‚ΞΜγ …ς′ΞΜ… Ν…⎡ΣΤŠΩ≤ð†: فرمايد خداوند متعال مي

ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ⎯⎝ςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® ⎟⊥Θ∞ΣΤ⎜∅ ⌠⎡Πς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® †ΩΤ⇓ðŸ⇒Ψ∅ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ†Ω∨ †Ω∨Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ∏ΨΣΤ∈ Ω™Ω⊕π•Ω∼Ψ√ ϑðΣ/≅… ð∠Ψ√.ς′ _〈Ω≤⌠♥Ωš ℑ ⌠%¬Ξ™ΨΤŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ 

−Ξ⎠⎯™ΣΤÿ %〉Œ∼Ψ∧ΣΤÿΩ⎝ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ χ⁄κΨ±ΤΩŠ ≈(156) )156: آل عمران.(  
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رونـد، يـا در جنـگ     همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشـان بـه مسـافرتي مـي    ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
تا اين حسرت را بر دل آنها بگذارد،  !شدند ردند و كشته نميم ما بودند، نمي اگر آنها نزد: گويند كنند، مي شركت مي

  .  »دهيد، بيناست ميراند، و خدا به آنچه انجام مي كند و مي خداوند زنده مي
تـر اسـت، البتـه هـر      مؤمن توانمند نزد پروردگار از مؤمن ناتوان برتـر و پسـنديده  «: فرمودند ص رسول اهللا -116

ي باش كه برايت مفيد باشد، از خداوند كمك بخواه و سست و زبون مباش، اگر بـه  در پي چيز ،كدامشان خير دارند
خداونـد  «، »َما َشاَء فََعلقَدََّر اللَُّه َو«: شد، بلكه بگـو  كردم، چنين و چنان مي اگر فالن و بهمان مي: تو زياني رسيد، نگو

  .»كند راي شيطان باز ميمجال را ب) اگر(زيرا لو  »مقدر نموده بود و هر چه بخواهد، همان كند
  :هنگام رسيدن نعمت

ــي   ــرد م ــتان دو م ــال در داس ــد متع ــد خداون  ð:‚⌠⎡ς√Ω⎝… <′ΞΜ… ðŒ<∏ΩΩ  ð∠ΩΤΠς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… ‚Ω Ω〈ΘΩ⎡ΣΤ∈ ‚ΠςΜΞ… ≈&Ψϑð/≅†ΨΤŠ: فرماي

  ).39: الكهف(
ي  قوت و نيرويي جز از ناحيه! است؟چرا هنگامي كه وارد باغت شدي، نگفتي اين نعمتي است كه خدا خواسته «

  .»خدا نيست
لِّه ِالَِّذي اَحلَْمُدِل«: فرمودنـد  كردند، مي مشاهده مي چيزي را كه مايه شادماني بود، ص هنگامي كه رسول اهللا -117
  .»پذيرد ها انجام مي كه به فضل او خوبي ييسپاس خدا« ،»مُّ الصَّاِلَحاُتبَِنْعَمِتِه َتِت

سـپاس خـدا در هـر    « .]139[»َحـالٍ  كُلِّ ىَعلاَحلَْمُدِللِّه « :فرمودند نمودند، مي اپسندي مشاهده ميو هرگاه چيزي ن
  .»حال

  
  :هنگام مصيبت

 ∅Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… :…Ω′ΞΜ… ¬Σ™⎯ΤΩ‰ΗΤΩ″ςΚ… β◊ΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ϖΝ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ… Ψ©Πς∏Ψ√ :†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–.Ω⁄ (156) ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ… ⌠¬Ξ™⎯∼ς∏Ω: فرمايـد  خداوند متعـال مـي  

τ‹.Ω⎡ς∏Ω″ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ξ™ΘΨΤΤŠΘΩ⁄ β∃◊Ω∧Τ⎯šΩ⁄Ω⎝ ð∠ΜΞ⎤;ΗΤΤς√Ο⎝ΚΡ…Ω⎝ Σ¬Σ∑ Ω⇐⎝ΣŸΩπΤ™Σ∧<√≅… ≈(157) )157-156: ةالبقر.(  
هـا،   ايـن  .گـرديم  مـا از آنِ خـداييم؛ و بـه سـوي او بـاز مـي      : گوينـد  رسد، مي آنها كه هرگاه مصيبتي به ايشان مي«
 .»؛ و آنها هستند هدايت يافتگاناست ف و رحمت خدا شامل حالشان شدهها هستند كه الطا همان

بنـد   بگوييـد، حتـي پـاره شـدن     »إِنَّا إِلََيِه َراجُِعونَإِنَّا ِللَِّه َو«) مصـيبتي (يـزي  در هر چ: فرمودند ص رسول اهللا -118
  .]140[»كفش، اين هم جزو مصايب است

رسـد،   اي كه هنگام مصيبتي كـه بـه او مـي    بندههر : كه فرمودندشنيدم  ص از رسول اهللا: گويد ام سلمه مي -119
مـا از خـداييم و بـه سـوي او بـاز      «، »انـهَ رياً ِمي َخِل ْفِلْخأَو يِتيَبِصي ُمين ِفْرُجأْ مَُّهِه َراجُِعونَ، اللّإِنَّا إِلَيَو إِنَّا ِللَِّه«: بگويـد 

، خداونـد بـه او پـاداش    »ز آن را بـرايم جـايگزين فرمـا   در اين مصيبت، پاداش ده و بهتـر ا  رام! خواهيم گشت، خدايا
هنگـام وفـات ابـو سـلمه همـين دعـا را خوانـدم،        : افزايد كند، ام سلمه مي دهد و جايگزين بهتري برايش فراهم مي مي

  .]141[»را به من عنايت كرد) ص رسول اهللا(خداوند جايگزين بهتري 
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شـده بـود، تشـريف آوردنـد و     هـايش خيـره    كـه چشـم    نزد ابوسـلمه  ص رسول اهللا: گويد ام سلمه مي -120
  .»شود شود، چشم به آن خيره مي هنگامي كه انسان قبض روح مي«: سپس فرمودند هاي وي را بستند و چشم

نكنيـد؛ زيـرا    نيكـي دعـا   هبر خود جـز بـ  «: فرمودند ص رسول اهللابا شنيدن آن، صداي شيون اهل خانه برخاست 
 ُهفْلُواْخ يَنيهِدي املَِف ُهَتَجَرَد ْعفَاْرو ةَلَميب َسَأل ْرِفاغْ مَُّهاللّ«: سـپس فرمودنـد   »گويند آمين مي گوييد، فرشتگان بر آنچه مي

  .]142[»يهِف ُهلَ ْروَِّنه وربِي قَِف ُهلَ ْحَسافْو َنيِمعالَالَ بَّا َرَي ُهلَو ناَلَْرِفاغْو يَنرِابِي الَغِف ِهبِِقي َعِف
اش را با هدايت يافتگان بلند فرما، نسل و بازماندگانش را تو ياور باش، اي  بيامرز و درجهابوسلمه را ! پروردگارا«

  .»پروردگار جهانيان ما و او را بيامرز و قبرش را گشاده و منور بگردان
  :دعاي وام

مـن از پرداخـت مبلـغ تعيـين شـده بـراي       : آمد و عرض كـرد كـه    طالب اي مكاتب نزد علي بن ابي برده -121
ام كه اگر به انـدازه   آموخته ص آيا دعايي به تو نياموزم كه از رسول اهللا: ام مرا ياري كن، فرمود اديم، عاجز ماندهآز

ـ أو َكاِمَرَح ْنَع َكالِلِحَب ينِِفاكْ مَُّهاللّ«: كوهي بر تو وام باشد، خداوند آن را از تو ادا خواهد كرد، بگو ـ بِفَ ينِنِغْ  َكِلْض
  .]143[»اَكَون ِسّمَع

  .»نياز بگردان بي ،مرا با حالل خويش از حرام كفايت كن و به فضل خويش مرا از غير خود! پروردگارا«
  

  :افسون و تعويذ
به سفري رفتند، در مسير، سفر كنار يكـي از   ص چند نفر از ياران رسول اهللا: گويد مي  ابوسعيد خدري -122

اما آن قبيله آنان را ميهماني نكردند، بزرگ آن قبيلـه را عقربـي    قبايل عرب منزل گرفتند و از آنان ميهماني خواستند،
اند، كـاري   شايد از دست كاروانياني كه اين جا اتراق كرده: گزيد، هر كاري كردند مفيد نيافتاد، سرانجام يكي گفت

م، سـودي  يس ما را عقربـي گزيـده، هـر كـاري كـردي     رئ: يد، نزد كاروان آمدند و گفتندبرآيد، از آنان كمك بخواه
كنم، اما چون شما ما را ميهماني نكرديـد،   آري من افسون مي: داند؟ يكي گفت اي مي نبخشيد، آيا كسي از شما چاره

ي فاتحـه را   كنم، سرانجام بر يك گله گوسفند توافق كردند، او رفـت و چنـدين بـار سـوره     من بدون مزد كاري نمي
ا شده بود، برخاست و به راه افتاد و از دردش اثري نمانده بود، و آن آن مرد كه گويا از بندي ره. خواند و بر او دميد

گوسـفندان را ميـان خودمـان تقسـيم      :تعداد گوسفندي را كه توافق كرده بودند، دادند، برخي از همراهان، گفتند كه
طـالع دهـيم و   ا ص كـنم كـه بـه رسـول اهللا     خير، فقط زماني اين كار را مي: كنيد، اما او كه افسون كرده بود، گفت

بـه آن   ص رسـيدند و ايشـان را از مـاوقع اطـالع دادنـد، رسـول اهللا       ص خدمت رسول اهللا: فرمايند ببينيم كه چه مي
ايد، گوسـفندان   كار خوبي كرده: دانستي كه آن سوره افسوني است؟ و سپس فرموند تو از كجا مي«: صحابي فرموند

  .]144[»خنديدند ص را تقسيم كنيد و به من هم سهمي بدهيد، رسول اهللا
 ِمـْن كُـلِّ   ِةكُما بِكَِلماِت اِهللا التَّامَِّعيِذُأُ«: فرمود را اين گونه تعويذ مي ب ، حسن و حسينص رسول اهللا -123

  »ِةمََّعنيٍ الَ ِمْن كُلٍِّة وَشيطَاٍن وَهاَمَّ
  .»آورم ر ميشما را از شر هر شيطان و حيوان زهردار و چشم شوري به پناه كلمات كامل الهي، د«

  .]145[»كرد اسحاق را اين گونه تعويذ مياسماعيل و ) ابراهيم(پدرتان «: و سپس فرمود
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كـرد و يـا زخمـي داشـت، رسـول       هر كس در جـايي از بـدنش دردي احسـاس مـي    : گويد مي ل شهعاي -124
بِسمِ «: فرمونـد  ، و مـي )سفيان بن عيينه انگشتش را به زمين گذاشت و سپس آن را بلند كرد(كردند،  چنين مي صاهللا

  .]146[ »اَنِن َربِّذْإَِسقيُمَنا بِ رِضناَ بِريقَةِِ َبعِضَنا ُيشفَيأاِهللا ُتْرَبِة 
  .»يابد به اذن پروردگار ما بنام اهللا، خاك سرزمين ما، آميخته با آب دهان يكي از ما، بيمار ما شفا مي«

دسـت راسـت   : فرمودنـد  ايـن گونـه تعويـذ مـي     ي خويش را خانواده ص رسول اهللا: گويد مي ل عايشه -125
ْنَت الشَّاِفي، ال ِشفَاًء إِالّ ِشفَاُؤَك ِشفَاًء أَبَّ النَّاسِ أَذِْهبِ الَبأَس واْشِف الَلُّهّم َر«: فرمودنـد  ماليدند و مـي  خويش را بر آن مي

  .]147[»الَ ُيغاِدُر َسقَماً
اي، شـفايي جـز شـفاي تـو نيسـت،       عنايت كن، تو شفا دهندهاي پروردگار مردم، بيماري را بزدا و شفا ! خداوندا«

  .»كه مرضي باقي نگذارد) عنايت كن(چنان شفايي 
از دردي كه از زمان مسلمان شدن تا آن زمـان همـراه داشـت،     ص نزد رسول اهللا   العاص عثمان بن ابي -126

 اِهللا وقُدَرِتِه ِمن َشـرِّ  ةُعوذُ بِِعزَّأَ«: ار بگودست خود را بر جاي درد بگذار و سه ب: فرمودند ص شكوه نمود، رسول اهللا
  .]148[ »أَُحاِذُرَما أَجُِد و

  .»برم كنم و از آن بيم دارم، به عزت و قدرت خداوند پناه مي از شر دردي كه احساس مي«
هر كس بيماري را عيادت كند كه مرگش فرا نرسـيده باشـد و آن جـا هفـت بـار      : فرمودند ص رسول اهللا -127
  .]149[»دهد خداوند متعال او را شفا مي« »ْسأَلُ اَهللا الَعظيَِم أنْ َيْشِفَيَكأَ«: بگويد
  .»نمايم كه تو را شفا دهد از خداي بزرگ، پروردگار عرش عظيم مسألت مي«

  دعاي ورود به قبرستان
لَ الـدَِّيارِ  ْهأَكُْم ُم َعلَيالسَّال«: آموختند كه هرگاه به قبرستان رفتند، چنين بگويند مي  به اصحاب ص رسول اهللا

  .»ِفَيةَلَكُم الَعاِحقُونَ، َنسألُ اَهللا لََنا ونْ َشاَء اللَُّه بِكُم الَإِنَّا إِِمن املُؤِمنَني واملُْسِلِمَني َو
پيونـديم، بـراي خـود و شـما از خداونـد       سالم بر مؤمنان و مسلمانان اين سرزمين، ان شاء اهللا مـا نيـز بـه شـما مـي     «
  .»ار عافيت هستيمخواست

  :طلب باران
و از خشكسـالي شـكوه   (آمدنـد،   ص چنـد نفـر زن، گريـان نـزد رسـول اهللا     : گويد مي  جابر بن عبد اهللا -129
و در پـي آن،   »اْسِقَنا غَْيثَا ُمِغيثَاً، َمريئاً نافعاً غََري ضارٍ عاجالً غري آجلٍ اللُّهّم«: چنين دعا فرمودنـد  ص رسول اهللا) كردند
  .]151[فتباريدن گر آسمان

  .»زيان فرود آور رس، گوارا، روياننده، مفيد و بينه با تأخير بر ما باراني فرياد  به زودي! پروردگارا«
شكوه كردند، ايشان دستور دادند كـه در مصـال،    ص مردم از قطحي نزد رسول اهللا: گويد مي ل عايشه -130

ن فرمودند و در آن روز به مصال تشريف بردند و با طلوع خورشيد منبري بگذارند و روزي را براي رفتن به مصال تعيي
شـما از خشكسـالي و بـه تـأخير     : بر منبر نشستند و تكبير گفتند و به حمد و ثناي پروردگار پرداختند و سپس فرمودند

و بـه شـما وعـده    ايد، خداوند متعال شما را امر نموده كه او را بخوانيد  اش شكوه كرده افتادن باران از موعد هميشگي
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َيفَْعلُ َما ُيريُد،  لَّا اللَُّهإِلَه إِيمِ َماِلِك َيومِ الّدينِ، الَ الَْحْمُد ِهللا َربِّ العالَمَني الرََّمحنِ الّرِح«: داده كه اجابت كند، سپس فرمودند
  .»ِحنيٍ ىلإَِوبلَاغَاً  ةًْجَعلْ َما اَْنَزلَْت لََنا قُوَّازِل َعليَنا الَغيثَ َوْنأَنَْْت، أنَت الَْغنُِي وَنْحُن الفُقْراُء، أَلَه ِاالّ إِْنَت اللَُّه الَ أَاللُّهّم 
سپاس خدايي كه پروردگار جهانيان است، بخشنده و مهربان است، مالك روز جزاست، جز اهللا خـدايي نيسـت،   «

يازي و ما نيازمند، بـر مـا بـاران    ن تو خدايي، غير از تو معبودي نيست، تو بي! كند، پروردگارا هر چه بخواهد، همان مي
  .»نازل كن، باراني كه تا مدتي طوالني مايه زندگي و حيات باشد

هاي خويش را بلند كردند تا جايي كه سفيدي زير بغل ايشان نمايان گشت، سـپس بـه مـردم پشـت      و سپس دست
آمدند و دو ركعت نماز گزاردنـد،  كردند و چادر خويش را برگردانيدند و سپس به مردم رو فرمودند و از منبر پايين 

خداوند تكه ابري پديد آورد، رعد و برقي زد و به اذن الهي باريدن گرفت، هنوز به مسـجد نرسـيده بودنـد كـه سـيل      
رونـد، خنديدنـد تـا     مردم را مشاهده فرمودند كه با سرعت به منازل خـود مـي   ص جاري شد، هنگامي كه رسول اهللا

تواناسـت و مـن بنـده و    دهم كه خداوند بـر هـر كـاري     گواهي مي«: رديد و فرمودندگجايي كه دندانهايشان پديدار 
  .]152[»پيامبر اويم

  : هنگام وزيدن باد
گيرد، گاه باعـث رحمـت و گـاه باعـث عـذاب       باد از رحمت الهي سرچشمه مي«: فرمودند ص رسول اهللا -131

  .]153[»اهيد و از شرش به او پناه ببريدداوند بخوگردد، هرگاه باد وزيد، آن را دشنام ندهيد و خيرش را از خ مي
وذُ بَِك أَُعْرِسلَْت بِه وأُْسأَلَُك َخَريَها وَخَري َما أَّني إِاللُّهّم «: فرمودند مي ص وزيد، رسول اهللا هرگاه باد تندي مي -132
  .]154[»ْرِسلَْت بِِهأَُما  َما ِفيَها وَشرِّ ِمْن َشرِّ
خير آنچه در بر دارد و خير آنچه بدان فرستاده شده است از تو خواستارم و از شـر آن  من خير آن و ! پروردگارا«

  .»برم و شر آنچه در بر دارد و شر آنچه بدان فرستاده شده است، به تو پناه مي
كشـيدند ولـو ايـن كـه      فرمودنـد، از كـار دسـت مـي     در افق آسمان ابري مشاهده مي ص هرگاه رسول اهللا -133

آن را باراني فرو ريزنده و سـودمند  ! پروردگارا« .]155[»ئَاًياً َهنِباللَُّهّم َصيِّ«: فرمودند بودند و سپس مي مشغول نماز مي
  . »بگردان

  :هنگام رعد
ُسبَحانَ الَِّذي «: فرمود گذاشت و مي ، حرفش را ناتمام ميشنيد ، هرگاه صداي رعد را مي عبد اهللا بن زبير -134

  .]156[»َحِمِدِه وامللَاِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتِهّيَسبُِّح الرَّْعُد بِ
  .»گويند ستايد و فرشتگان از بيم او تسبيح مي پاك است آن كه رعد او را مي«

  :هنگام بارش باران
، ح را بـه مـا گزاردنـد، آن شـب بـاران     در حديبيه نماز صب ص رسول اهللا: گويد مي  زيد بن خالد جهني -135

اهللا ورسـوله  : مردم گفتند »دانيد پروردگارتان چه فرمود؟ مي«: دند و فرمودندردم رو كرباريده بود، پس از نماز به م
برخي از بندگانم به من مـؤمن و برخـي ديگـر كـافر     «: خداوند فرمود: ، فرمودند)دانند خدا و رسولش بهتر مي(، علمأ

: به نجوم كافر است و هر كس گفتهبه فضل و رحمت خدا بر ما باران باريد، او به من مؤمن و : گشتند، هر كس گفته
  .]159[»و به من كافر و به نجوم مؤمن استبه سبب فالن و فالن ستاره باران باريد، ا
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روي منبر مشغول ايراد خطبـه بودنـد، مـردي وارد مسـجد      ص روز جمعه كه رسول اهللا: گويد مي  انس -136
 صدعا كنيد خداوند بر ما باراني فرو فرستد، رسول اهللا حيوانات مردند، راهها بسته شدند،! يا رسول اهللا: شد و گفت

  .»بر ما باراني نازل بفرما! پروردگارا«. »ِغثَْناأَِغثَْنا، اللُّهمَّ أَاللُّهمَّ «: دو دست خويش را برافراشت و فرمودند
اگـاه از پشـت كـوه    ديديم، و تا كوه سلع خانه و منزلي نبود، ن و اهللا ما در آسمان هيچ ابري نمي: گويد مي انس 

ابري نمايان گشت و چون به وسط آسمان رسيد، پخش شد و همه جا را فرا گرفت و سپس باريد، بـه خـدا سـوگند،    
فرمودنـد، از همـان    ايستاده و خطبه ايراد مي ص ي ديگر در حالي كه رسول اهللا يك هفته خورشيد را نديديم، جمعه
حيوانت مردند و راهها بسته شد، دعا كنيد كه باران بند بيĤيد، رسـول  ! يا رسول اهللا: در مردي وارد مسجد شد و گفت

والِظرابِ وُبطُـوِن  اآلكَامِ  ىاللُّهَم َحوالَيناَ والَ َعلَيَنا، اللُّهم َعل«: هاي خويش را بلند و چنين دعـا فرمودنـد   دست ص اهللا
  »َمَنابِِت الشََّجرِو وِدَيِةاَأل

  »ها و رستنگاه گياهان، فرود آور نه بر ما ها، بستر رودخانه ها، پشته تپهباران را اطراف ما بر ! پروردگارا«
  .]160[»تابيد رون رفتم، خورشيد بر ما ميابر كنار رفت و از مسجد كه بي

  :هنگام مشاهده هالل
يِمـاَِن  اإلو ْمنَِنا بِاَأليأَِهلَُّه َعلَ اللُّهمَّكَبر، أاُهللا «: فرمودند نمودند، مي هالل را مشاهده مي ص هرگاه رسول اهللا -137

  .]161[»َُربَُّك اهللا، َربُّناَ وىوَترَض الَمِ والتَّوِفيقِ ِملاَ ُتِحبُّْسإِوالسَّالََمِة والْ
پسندي و  اين ماه نو را بر ما، ماه امن و ايمان، سالمتي و اسالم و توفيق به آنچه مي! خدا بزرگتر است، پروردگارا«

  .»خداوند است) خطاب به ماه(دگار ما و پروردگار تو به آن خشنودي، بگردان، پرور
  :هنگام سفر

اللََّه الَِّذي الَ اسَتوِدُعكُم «: هر كس خواست به سفر برود، به بازماندگان خود بگويد: فرمودند ص رسول اهللا -138
  .]167[»َداِئُعُهَتِضْيُع َو

  .»شود هايش گم نمي سپارم كه وديعه شما را به آن خدايي مي«
   .]168[»كند ند سپرده شود، آن را حفظ ميهرگاه چيزي به خداو«: فرمودند ص رسول اهللا -139
بيا نزديـك تـا   : گفت به او مي ب خواست به سفر برود، عبد اهللا بن عمر هرگاه مردي مي: گويد سالم مي -140

َماَنَتـَك  أَاَهللا ِديَنَك وسَتوِدُع أَ«: دفرمـو  فرمودند، آنگاه مي ما را بدرقه مي ص تو را بدرقه كنم، آن گونه كه رسول اهللا
 رسـول اهللا : و در روايتي ديگـر آمـده كـه    .»سپارم ات را به خداوند، مي دين، امانت و اعمال پاياني«، »َخواَتيَِم َعَمِلَكو

كردنـد تـا ايـن كـه خـود آن       گرفتند و آن را رهـا نمـي   فرمودند، دستش را مي هنگامي كه شخصي را بدرقه مي ص
  .]169[»كشيد دستش را ميشخص، 
 ص اي بـده، رسـول اهللا   من قصد سفر دارم، مرا توشه! يا رسول اهللا: آمد و گفت ص مردي نزد رسول اهللا -141
، »ذَنَبـكَ  غَفََرو«: بيش از اين، فرمودند: ، گفت»ات كند خداوند پرهيزگاري را توشه«، »ىالتَّقَْو َزوََّدَك اُهللا«: فرمودند

هر جا باشي برايت خيـر ميسـر   «، »لََك اخلََري َحيثُما كُْنَت َرَيسََّو«: بيش از اين، فرمودند: ، گفت»يدو گناهت را ببخشا«
  .]170[»كند
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: مرا نصيحتي بفرماييـد، فرمودنـد   خواهم به سفر بروم، مي! يا رسول اهللا: مردي گفت: گويد مي  ابوهريره -142
برايش چنين  ص اهللا اكبر بگو هنگامي كه آن مرد رفت، رسول اهللا تقواي الهي را بر خود الزم بگير و بر هر بلندي«

دوري را بـرايش، نزديـك و سـفر را بـرايش     ! پروردگارا« .]171[»َهوِّنْ َعلَيِه السَّفَرلَُه الُْبْعَد و طْوِأَاللُّهّم «: دعا فرمودند
  .»آسان فرما

  
  

  :هنگام سوار شدن
سـوار شـود، وقتـي پـاي خـود را در ركـاب         تا علي بن ابيطالـب مركبي آوردند : گويد علي بن ربيعه مي -143

 …≅√ΗΤΩ™⎯‰〉Τ♠… ⎟ΨϒΠς⇑: و سـپس فرمـود   »الَْحْمُدِللّـهِ «: و وقتي كه بر پشت آن، نشست، گفـت  »بسم اهللا«: گذاشت، گفت

Ω≤ϑðΩ♠ †ΩΤ⇒ς√ …ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨Ω⎝ †Πς⇒Σ{ ΙΣ©ς√ Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ (13) :†ΤΠς⇓ΜΞ…Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… †ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐⎡Σ‰Ψ∏Ω⊆⇒Σ∧ς√ ≈(14) )پاك است خـدايي  « ).13 -14: زخرف
توانستيم آن را رام كنيم، و همانا ما به سوي پروردگارمـان بـاز خـواهيم     كه اين مركب را براي ما مسخر نمود، ما نمي

  .»گشت
 وَب إالََّنُه الَ َيْغِفـُر الـذُّنُ  إِ، فَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْريلِظَ ينِّإُِسْبَحاَنَك اللُّهّم «: و سپس سه مرتبه تكبير و پـس از آن گفـت  

  »آمرزد ام، پس مرا بيامرز؛ همانا غير از تو كسي گناهان را نمي تو پاكي، من بر خويشتن ستم كرده! پروردگارا« »ْنَتأَ
را ديـدم كـه هماننـد مـن بـر مركبـي        ص رسول اهللا: فرمود! خندي چرا مي! يا اميرالمؤمنين: سپس خنديد، گفتند

اي  شـود از بنـده   خداوند شادمان مي«: خنديد فرمودند چرا مي ص يا رسول اهللا: دند و سپس خنديدند، گفتمسوار ش
  .]172[»آمرزد داند كه كسي غير از او، گناهان را نمي مي ،»َربِّ اغِْفرِيل ذُُنوبِي«: كه بگويد

گفتند، سـپس   بار تكبير مي شدند، سه قصد مسافرت داشتند، چون بر مركب سوار مي ص هرگاه رسول اهللا -144
ــد ــرف(  ΗΤΩ™⎯‰〉Τ♠… ⎟ΨϒΠς√≅… Ω≤ϑðΩ♠ †ΩΤ⇒ς√ …ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨Ω⎝ †Πς⇒Σ{ ΙΣ©ς√ Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ (13) :†ΤΠς⇓ΜΞ…Ω⎝ υ⎠ς√ΞΜ… †ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐⎡Σ‰Ψ∏Ω⊆⇒Σ∧ς√ ≈(14)⇑: فرمودنـ : زخـ

َعنَّا ُبْعَدُه،  َنا َسفَرَنا َهذَا واطْوَِن الَْعَملِ َما َترَضي، اللَّهّم َهوِّنْ َعلَيِموالتَّقَْوي َو نَّا َنْسأَلَُك ِفي َسفَرِناَ َهذَا البِرَّاللُّهّم إِ«). 13 -14
 »ْهلِوِء املُْنقَلَبِ يفِ املَالِ واَألُسلسَّفَرِ وكَآَبِة املَْنظَرِ وُعوذبَِك ِمْن َوْعثَاِء االسَّفَرِ واخلَِليفَةُ يفِ اَألْهل، اللُّهّم إِّني أَ ْنَت الَصاِحُب يفِأَ

  ]173[ .1»ُبونَ، َعابِدُونَ، ِلَربِّناَ َحاِمدُونَآيُِبونَ، َتاِئ«: فرمودند گشتيد، اضافه بر آن مي و هنگامي كه از سفر باز مي
توانسـتيم آن را رام كنـيم و همانـا مـا بـه سـوي        پاك است خدايي كه اين مركب را براي ما مسخرنمود، ما نمـي «

در اين سفر خود، از تو خواستار نيكي، پرهيزگاري و اعمالي هسـتيم كـه تـو    ! اياپروردگارمان باز خواهيم گشت، خد
اين سفر ما را آسان كن و دوري آن را براي مـا در هـم پـيچ، خـدايا رفيـق سـفر و جانشـين مـا در         ! پسندي، خدايا مي

ام بـه تـو پنـاه     و خانواده هاي ناخوشايند و حوادث ناگوار براي مال خانواده، تو هستي، خدايا از دشواري سفر و منظره
  .»برم مي

آمدند،  فرود مي رفتند تكبير و چون اي باال مي از تپه  و اصحاب ص هرگاه رسول اهللا«: يتي آمدهدر روا -145
  .»گفتند تسبيح، مي

                                                 
  . ه، تائب، عابد و سپاسگزار پروردگارمان، هستيمبازگردند -1
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  :هنگام اتراق كردن
 »لتَّامَّاِت ِمْن َشرِ َما َخلََقُعوذُ بِكَِلماَِت اهللا ِاأَ«: هر كس هنگام اتراق كـردن، بگويـد  «: فرمودند ص رسول اهللا -146

  .»رساند تا كوچ كند، چيزي به او زيان نمي »برم از شر مخلوقاتش به كلمات كامل خدا پناه مي«
  

  :هنگام خوردن و آشاميدن
 }Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ…  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Σ{ ⇑Ψ∨ γŒΗΤΩΤ‰ΘΞ∼ς≡ †Ω∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒<∈ΩƒΩ⁄ Ν…⎝Σ≤Ρ∇πΤ→≅…Ω⎝ Ψ©Πς∏Ψ√ ⇐ΜΞ… ⎯ψΣ⇒Σ†: فرمايـد  خداوند متعال مي

Σ®†ΠςΤÿΜΞ… φ⎦⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤ ≈(172) )١٧٢: ةالبقر(.   
ايم و سپاس خـداي را بـه جـا     اي بخوريد كه روزي شما ساخته از چيزهاي پاكيزه! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  .»كنيد آوريد، اگر او را پرستش مي
دسـت راسـت، از پـيش روي خـود      بسم اهللا بگـو و بـا  ! فرزندم«: فرمودند) به پسر ابو سلمه( ص رسول اهللا -147
  .]181[»بخور

هرگاه غذا خورديد، در ابتداي آن بسـم اهللا بگوييـد و اگـر بسـم اهللا را فرامـوش      «: فرمودند ص رسول اهللا -148
  .]182[»آِخُرهبِسمِ اِهللا أَوَّلُه و«: كرديد، بگوييد

گرفتنـد، اگــر اشـتها داشــتند، ميــل    هيچگـاه غــذايي را ايـراد نمــي   ص رســول اهللا: گويـد  مــي  ابـوهريره  -149
  .]184[»رمودندف ميگر نه، ميل نودند ورمف مي

را  اي كـه بـا خـوردن غـذا و يـا نوشـيدن شـربتي، خداونـد         خداوند متعال از بنده«: فرمودند ص رسول اهللا -150
  .]186[»گردد كند، راضي مي ستايش مي

نِيِه َرَزقَنِي َهذا وطَْعَمأَِللِّه الَِّذي  الَْحْمُد«: هر كس پس از خوردن غذا چنين دعا كند«: دفرمودن ص رسول اهللا -151
  .]187[»شود اش بخشوده مي گناهان گذشته »ٍةِمْن غَريِ َحولٍ ِمينِّ وال قُوَّ

  .»روزي من كردآن كه قدرت و تواني داشته باشم، آن را  ستايش خدايي كه اين غذا را به من عنايت نمود و بي«
: رمودنـد ف مـي كردم،  هرگاه به ايشان غذايي تقديم مي: گويد بوده، مي ص مردي كه در خدمت رسول اهللا -152
 ْحَيْيـتَ أَْيَت وقَْنيَت وَهَدأَغَْنيَت وأَْسقَيَت وأَطَْعْمَت وأَاللَُّهَم «: رمودندف ميگشتند،  و هرگاه از تناول آن فارغ مي ،بسم اهللا
نياز و قانع نمـودي، هـدايت و زنـده گردانيـدي،      آب و غذا دادي، بي! پروردگارا« . ]189[»ْعطَيَتأََما  ىُد َعلَفلََك احلَْم

  .»پس ستايش از آن توست به آن چه كه عنايت فرمودي
يِه، غََري َمكِْفـي والَ  اَركَاً ِفاً ُمَبباحلَْمُد ِللِّه كَثرياً طَيِّ«: رمودندف مي ص كردند، رسول اهللا هرگاه سفره را بلند مي -153
  .]190[»الَ ُمْسَتْغَنًي َعْنُه ربناُمَودَّعٍ َو

 )بـه عنـوان آخـرين غـذا    ( كنيم و آن را آن را رد نمي! سپاس بسيار زياد، پاكيزه و مبارك از آن خداست، خدايا«
  .»نياز نخواهيم بود گوييم و از آن بي وداع نمي

  :هنگام ميهماني



 

 33

نزد پدرم آمدند، ما با غذا و حلـوا از ايشـان پـذيرايي كـرديم، سـپس       ص رسول اهللا: گويد مي  عبداهللا بن بسر
خرما خوردند و هسته آن را با دو انگشت سبابه و وسطي دور انداختنـد، سـپس شـربتي     ص رسول اهللا. خرما آوردند

ام سـواري ايشـان را   آوردند و ايشان نوشيدند و آن را به بغل دستي سمت راست خويش دادند، سرانجام پدرم كه لگ
ْك لَُهـْم ِفيمـاَ َرَزقْـَتُهْم واغِْفـْر لَُهـم      اللُّهـّم َبـارِ  «: براي ما دعايي كنيد، فرمودنـد ! يا رسول اهللا: گرفته بود، گفت

  .]191[»اْرَحْمُهْمو
  .»در روزي شان بركت ده و آنان را بيامرز و بر آنان رحم كن! پروردگارا«

نزد سعد بن عباده تشريف آوردند و وي با نان و روغن از ايشان پذيرايي  ص رسول اهللا: گويد مي  انس -155
ُر وَصـلَّْت  اْبـرَ كَلَ طََعـاَمكُُم األَ أَفْطََر ِعنَدكُم الصَّاِئمُونَ وأَ«: پس از تنازل آن چنين دعا فرمودند ص نمود، رسول اهللا
  .]192[»َعلَيكُم املَالَِئكَةُ

  .»كنند و نيكان غذايتان را بخورند و فرشتگان بر شما درود فرستندالهي كه روزه داران نزد شما افطار «
  :سالم

اين كه «: كجاي اسالم بهتر است؟ فرمود: دپرسي ص مردي از رسول اهللا: گويد مي بعبداهللا بن عمر  -156
  .]194[»و به هر آشنا و غريبه سالم كني مردم را اطعام

رويد، و مؤمن نخواهيد بود تا اين كه به همديگر  ، به بهشت، نميتا ايمان نياوريد«: فرمودند ص رسول اهللا -157
؟ سـالم را ميـان   محبت نكنيد، آيا به شما كاري نشان ندهم كه اگر آن را انجام دهيد، با همديگر دوست خواهيد شـد 

  .]195[»خود فراگير كنيد
ن بـه  انصاف، سالم گفت: هر كس سه خصلت داشته باشد، ايمانش كامل است«: گويد مي  عمار بن ياسر -158

  .]196[»همه و انفاق هنگام تنگدستي
، ايشـان  »السالم علـيكم «: شد و گفـت  ص مردي وارد مجلس رسول اهللا: گويد مي  عمران بن حصين -159

السالم عليكم «: ، مردي ديگري وارد شد و گفت»ده«: فرمودند ص جواب سالمش را دادند و او نشست، رسول اهللا
عليكم ورمحة السالم «: مردي ديگر آمـد و گفـت   »بيست«: ش را دادند و او نشست، فرمودندواب سالم، ج»رمحة اهللاو

  .]197[»سي«: ش را دادند و او نشست، فرمودندجواب سالم »بركاتهاهللا و
  .]198[»كسي است كه ابتدا سالم كند وند،نزديك ترين مردم به خدا«: فرمودند ص رسول اهللا -160
يـز،  انـد ن  از يك گروه كافي است كه يك نفر سالم كند، و از كساني كه نشسـته «: فرمودند ص رسول اهللا -161

  .]199[»كافي است كه يكي پاسخ گويد
  .]200[»كردند، به آنان سالم فرمودند ميهايي رسيدند كه بازي  به بچه ص رسول اهللا«: گويد مي  انس -162
) باز هم(شديد، سالم كنيد، و بنشينيد، و هرگاه برخاستيد  هرگاه به مجلسي وارد«: فرمودند ص رسول اهللا -163

  .]201[»تر نيست ن، به سالم گفتن شايستهسالم كنيد؛ ورود به مجلس از برخاستن از آ
  :هنگام عطسه و خميازه

پسندد، هرگاه كسي عطسه كرد  پسندد و خميازه را نمي خداوند متعال عطسه را مي: فرمودند ص رسول اهللا -164
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امـا خميـازه از شـيطان     »يرمحك اهللا«: واجب است كـه بگويـد   1گفت، هر مسلماني كه حمد او را شنيده، »مد هللاحل«و 
كند، شـيطان بـه او    زه ميتواند آن را دفع كند؛ زيرا هنگامي كه كسي خميا اش آمد، تا مي است، هرگاه كسي خميازه

  .]202[»خندد مي
: ، برادر و يا دوستش در پاسـخ، بگويـد  »احلمد هللا«: زد، بگويد هرگاه كسي عطسه: فرمودند ص رسول اهللا -165

خداونـد شـما را   «، »ُيِصـلح َبـالَكُم  َيْهِديكُم اُهللا و«: در پاسخش بگويد: گفت يرمحك اهللاوقتي كه به او  »َيرَحمَك اُهللا«
  .»هدايت كند و اوضاعتان را سامان بخشد

  .]202[»َحالٍ كُلِّ ىالََحْمُد ِللِّه َعل«: و بنا به روايتي، بگويد
پاسـخش   »يرمحـك اهللا «هرگاه كسي عطسه كرد و حمد خدا را گفت، بـا گفـتن   : فرمودند ص رسول اهللا -166

  .]204[»نگفت پاسخي ندهيد »احلمد هللا«دهيد و اگر 
  :هنگام ازدواج

  :ي حاجت را اين گونه به ما آموختند خطبه ص رسول اهللا: گويد مي  عبد اهللا بن مسعود -167
ِدِه اُهللا فَالَ ُمِضـلَّ لَـُه   ْعَماِلَنا، َمْن َيْهنْْ ُشُرورِ أَْنفُِسَنا وِمْن َسّيئاِت أََنُعوذُ بِاِهللا ِموَنْسَتِعيُنُه وَنْسَتْغِفُرُه و] َنحَمُدُه[اَحلَْمُد ِللِّه «

 …≅√⇒Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ… 〉♣†Πς† ،َرُسـولُهُ َشرِيَك لَُه وأَْشَهُد أَنَّ ُمَحْمَداً َعْبـُدُه وَ   َوْحَدُه الَالّ اُهللاوأَْشَهُد أَنْ الَ إِلَه إِ ،وَمْن ُيْضِللْ فَالَ َهاِدَي لَُه

Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ξ〈ðŸΨš.Ω⎝ Ω⊂ς∏ΩΩ⎝ †Ω™⎯⇒Ψ∨ †Ω™Ω–⎯⎝Ωƒ ϑðΩΤŠΩ⎝ †Ω∧Σ™⎯⇒Ψ∨ ‚⊥†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς® _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… 

⎟ΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ −Ψ©ΨŠ &Ω⋅†Ωš⎯⁄ςΚ‚⎮≅…Ω⎝ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς® ⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ≈†_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ )ــاء  Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš† ،)1: النســــــ

−Ψ©Ψ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ⎝ ϑð⇑ΣΤ⎡Σ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω⎝ ≈Ω⇐⎡Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ )102: آل عمــــــــــران(، †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… Ν…⎡Ρ√⎡ΣΤ∈Ω⎝ ⎯‚⌠⎡ΤΩΤ∈ 

…_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ً⌠˜Ψ∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ⎯ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩΤÿΩ⎝ ⎯¬Ρ∇ς√ %⌠¬Ρ∇ΩΤŠ⎡ΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω⎝ Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣ©ς√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠⎡ΤΩΤ⊇ †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(71) 
جــوييم و آمــرزش  و از او يــاري مــي] ســتاييم او را مــي[ســتايش مخصــوص خداســت « .]205[)71 -70: األحــزاب(

كنـد   بريم، هر كس را خدا هدايت كند، كسي گمراهش نمي ها نفس و اعمال خويش، به او پناه مي طلبيم، از بدي مي
همتـا،   و بـي دهـم كـه جـز خـداي يگانـه       اي برايش نيسـت، گـواهي مـي    و هر كس را خدا گمراه كند، هدايت دهنده

همان كسي كه . از پروردگارتان، بپرهيزيد! اي مردم«دهم كه محمد بنده و پيامبر اوست  معبودي نيست و گواهي مي
شما را از يك انسان آفريد و همسـر او را از نـوع او آفريـد و از آن دو، مـردان و زنـان فراوانـي منتشـر سـاخت، و از         

خويشاوندان خود، پرهيـز كنيـد، زيـرا    ) قطع رابطه با(از ) و نيز(دهيد  مي خدايي بپرهيزيد كه همديگر را به او سوگند
آن گونـه كـه حـق تقـوا و پرهيزگـاري اسـت، از خـدا        ! ايـد  اي كساني كـه ايمـان آورده  «، »خداوند مراقب شماست

شه كنيد و سـخن  تقواي الهي پي! ايد اي كساني كه ايمان آورده«، »بپرهيزيد و از دنيا نرويد مگر اين كه مسلمان باشيد
حق بگوييد، تا خدا كارهاي شما را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزد و هر كس از خدا و رسولش اطاعت كنـد، بـه   

  .»رستگاري عظيمي دست يافته است

                                                 
ود فرض كفايي است، هيچ دليل و ش ميباشد، و اين كه گفته  ي شنوندگان آن، مي اين حديث گوياي وجوب پاسخ عطسه بر همه -1

 .تصريح شده بود، كه سالم و يا پاسخ يك نفر از گروه كافي است 161مستندي ندارد، برعكس سالم كه در حديث 
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 َباَرَك اُهللا لََك وَباَرَك َعلَيَك«: رمودندف ميگفتند،  كسي را به مناسبت ازدواج تبريك مي ص هرگاه رسول اهللا -168
  .]206[»َجَمَع َبيَنكُماَ ِفي َخريٍو

  . »خداوند به تو بركت دهد و پيوندتان را قرين سعادت فرمايد«
ْسأَلَُك َخَريَهـا  أَنِّي إِاللُّهّم «: هر كس با زني ازدواج كرد و يا خادمي خريد، بگويـد : فرمودند ص رسول اهللا -169

اي،  خير آن و خير آنچه او را بر آن سرشته! پروردگارا«، »َعليَه َجَبلَْتَها َما َشرَِّشرَِّها وبَك ِمْن  ُعُوِذأََجَبلَْتَها َعليَه و َما َخَريو
ش را و اگـر شـتري خريـد، كوهـان     »بـرم  اي، به تو پنـاه مـي   از تو خواستارم و از شر آن و شر آنچه او را بر آن سرشته

  .]207[»بگيرد و اين دعا را بخواند
للُّهـّم  بِسم اللَِّه ا«: اگر هنگامي كه كسي با همسرش نزديكي كند، چنين دعا كند: فرمودند ص رسول اهللا -170

  .]208[»شيطان به او زياني نخواهد رسانداگر فرزندي بر ايشان مقدر باشد،  »َجنِّبِ الشَّيطَانَ َما َرَزقَْتَناَنا الشَّيطَانَ وْبَجنِّ
  .»داري دور نگه دار شيطان را از آنچه به ما ارزاني ميما را از شيطان محفوظ بدار و ! بنام خدا، پروردگارا«

  :هنگام والدت
ن بــن علــي، در گــوش وي اذان پــس از والدت حســ ص ديــدم كــه رســول اهللا: گويــد مــي ابــو رافــع -171
  .]210[»گفتند

د رمودنف ميآوردند، و ايشان برايشان دعاي بركت  مي ص نوزادان را نزد رسول اهللا: گويد مي ل عايشه -172
  .]212[»كردند مي 1و آنان را تحنيك

دستور فرمودند كه روز هفـتم   ص رسول اهللا: كند كه عمرو بن شعيب از طريق پدر خود از جدش نقل مي -173
  .]213[»شود 2والدت، نوزاد نام گذاشته، و موي سرش تراشيده و برايش عقيقه

اُسـيد را در   طلحـه و منـذر بـن ابـي     اهللا بـن ابـي  موسي، عبـد  ، فرزندش ابراهيم، ابراهيم بن ابيص رسول اهللا -174
  ]214[. 3»روزهاي نخست و الدتشان، نامگذاري فرمودند

  .]216[»ار عبداهللا و عبدالرحمان، هستندترين نامهاي شما نزد پروردگ پسنديده«: فرمودند ص رسول اهللا -175
رَّ   هاي نامناسـب را بـا جـايگزيني مناسـب تغييـر دادنـد       نام ص رسول اهللا -176 نـام داشـت مـردم     ة، زينـب قـبالً بـ

 َبـرَّة او از نزد : پسنديدند كه كسي بگويد وي را زينب ناميدند، و نمي ص ستايد، رسول اهللا او خود را مي: گفتند مي
هستي، و همچنين نـام   سهلخير، بلكه تو : ، فرمودندحزن: نام تو كيست؟ گفت: و از مردي پرسيدند كه. رفت) نيكي(

اسـت و   ُزرعهخير، نام تـو  : ، فرمودنداصرم: اسمت چيست؟ گفت: تغيير دادند، و از مرد ديگر پرسيد مجيلهرا به  عاصيه
  .]218[»تبديل فرمودند خضرةشد به  ناميده مي عفرهنام زميني كه 

  
  

                                                 
 .نرم كردن خرما و يا چيزي ديگر و گذاشتن آن در دهان نوزاد -1
 .ذبح نمودن دو گوسفند براي پسر و يك گوسفند براي دختر: عقيقه -2
اين احاديث در اين مورد صحيح است و داللت بر جواز نامگذاري قبل از روز هفتم دارد، و حديث قبل داللت بر افضليت روز هفتم  -3

 .دارد
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  :هنگام شنيدن صداي خروس، االغ و سگ
خداوند پنـاه ببريـد؛ زيـرا آن شـيطاني      هرگاه صداي االغ را شنيديد، از شيطان به«: فرمودند ص رسول اهللا -177

  .]219[»اي را ديده است د؛ زيرا آن فرشتهديده است و هرگاه صداي خروس را شنيديد، فضل الهي را بطلبي
هرگاه در شب، پارس سگ و عرعر االغي را شنيديد به خداوند پنـاه ببريـد؛ زيـرا    : فرمودند ص رسول اهللا -178

  .]220[»بينيد ا نميبينند كه شم ي را ميآنان چيزهاي
  

  :دعاي مجلس
: هر كس در مجلسي پـر گـويي كـرده اگـر قبـل از برخاسـتن از مجلـس بگويـد        «: فرمودند ص رسول اهللا -179

م، گـواهي  سـتاي  تـو را بـه پـاكي مـي    ! خدايا«  »لَيَكإُِتوُب أَْسَتْغِفُرَك وأَالّ اَْنَت إِلَه إِنْ الَ أَْشَهُد أَوبَِحْمِدَك،  ُهمَُّسبَحاَنَك اللَّ«
خداونـد از آن چـه در آن    »كـنم  دهم كه معبودي جز تو نيست، از تو طلب آمرزش دارم و به سـوي تـو توبـه مـي     مي

  .]222[»كند از او سر زده، چشم پوشي مي مجلس
گـردد و اگـر مجلـس     اي باشـد، ايـن دعـا مهـر آن نيكـي مـي       اگر مجلس پسـنديده : در حديثي ديگر آمده -180
  .]223[»ي آن خواهد بود ارهاي باشد، كف هآميخت

هرگاه مردمي از مجلسي كه در آن ياد خدا نبوده، برخيزند، گويا از مردار االغـي  : فرمودند ص رسول اهللا -181
  .]224[»جلس موجب تأسف آنان خواهد گرديداند، و آن م برخاسته
ي برخيزنـد و ايـن دعـا را    از مجلسـ  ص افتاد كه رسـول اهللا  كمتر اتفاق مي: گويد مي ب عبداهللا بن عمر -182

ا ُتَبلِّْغَنا بِـِه َجنََّتـَك   ِمْن طَاَعِتَك َملُ بِِه َبيَنَنا وَبَني َمَعاِصيَك ووَك َما َتُحاللُّهّم اقِْسْم لََنا ِمْن َخْشَيِت«: نخوانند  براي اصحاب
ْحييَتنا واْجَعلُْه الواَرِثَ ِمنَّا واْجَعل ثَأَرَنـا  أَْبَصارَِنا قُوَِّتَنا َما أَْسَماِعَنا وأََنا بِدُّنياَ، اللُّهّم َمتِّْعِمَن الَيقيِنِ َما ُتَهوِّنُ بِِه َعليَنا َمَصاِئَب الو
ـ أَل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِدينِِناَ والَ َتْجَعل الدُّْنيا الَ َتْجَعَمن َعاَداَنا و ىَمْن ظَلََمَنا واْنُصرَنا َعل ىَعل الَ ُتَسـلِّطْ  اَ وكَْبَر َهمَِّنا والَ َمْبلَغَ ِعلْمنِ

  .]225[»َعلََيَنا َمْن الَ َيرَحُمَنا
اي از بيم خود عطا فرما كه با آن ما را از نافرمـاني خـود، بـاز داري و چنـان طـاعتي مـا را        ما را چنان بهره! خدايا«

را بـر مـا    نصيب كن كه با آن ما را به بهشت خود، درآوري و چنان يقيني به ما عنايت فرمـا كـه بـا آن، مصـايب دنيـا     
اي، ما را از شنوايي، بينايي و قدرت مان، بهرمنـد بـدار، و آن را وارث    تا ما را زنده نگه داشته! آسان، بگرداني، خدايا

ما بگردان، انتقام ما را از ستمگران بگير و ما را بر متجاوزان ياري ده و ديـن مـا را محفـوظ بـدار و دنيـا را بزرگتـرين       
  .  »كنند، بر ما مسلط نفرما ، مگردان، و كساني كه به ما رحم نميي و منتهاي دانش ما دغدغه

  :هنگام خشم
  ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝… ð∠Πς⇒Ω⎜∅Ω∞⇒ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤΠς↑√≅… β⎜℘⌠∞ΤΩΤ⇓ πϒΨ⊕ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ Ψϑð∃/≅†ΨΤŠ ΙΣ©ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⎡Σ∑ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈(36)†: رمايدف ميخداوند متعال 

  .»ز شيطان متوجه تو گرديد، خود را به خدا بسپار كه او بس شنوا و آگاه استاي ا هرگاه وسوسه«). 36: فصلت( 
كردنـد و   نشسته بودم كه دو مرد بـه همـديگر فحاشـي مـي     ص با رسول اهللا: گويد مي  سليمان بن صرد -183

ر آن را دانـم كـه اگـ    اي مي من كلمه: فرمود ص صورت يكي از آنان قرمز شده و رگهايش باد كرده بود، رسول اهللا
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از شيطان رانده شده بـه خـدا   « .]226[»أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّيطَاِن الرَّجيِمِ«: بگويد، آن حالتش از بين خواهد رفت، بگويد
  .»برم پناه مي

  :ها ي مصيبت ديده هنگام مشاهده
حلمُد ِللِّه الَّـِذي  اَ«: اي را ببيند و اين دعـا را بخوانـد   هر كس شخص مصيبت زده«: فرمودند ص رسول اهللا -184
  .]228[»به آن بال و مصيبت گرفتار نخواهد شد »ْن َخلََق َتفِْضيالًمَّكَثيِرٍ ِم ىي ِمَما اْبَتالََك بِِه َوفَضَّلَينِ َعلََعافَانِ
ستايش خدايي كه مرا از آنچه تو را به آن مبتال گردانيده است، عافيت بخشيد و مـرا بـر بسـياري از مخلوقـاتش     «

  .»آشكاري عنايت فرمودبرتري 
  :هنگام رفتن به بازار

َشرِيَك لَُه، لَُه املُلُْك َولَُه  الّ اللَُّه َوْحَدُه الَالَ إِلَه إِ«: هر كس هنگام ورود به بازار بگويد: فرمودند ص رسول اهللا -185
خداوند برايش هزار نيكي ثبت و هزار بدي  »َشيٍ قَِديٌر كُلِّ ىالَ َيمُوُت، بَِيِده اخلَُري وُهَو َعل ُهَو َحيٌّاحلَْمُد، ُيْحيِي وُيميُِت و

  .]229[»كند ميليون درجه، او را بلند ميگرداند و يك  از او پاك مي
گردانـد و   همتا نيست، پادشاهي از آن او و سـتايش مخصـوص اوسـت، زنـده مـي      معبودي جز خداي يگانه و بي«
  .»ر به دست اوست و او بر هر كاري تواناستميرد، خي ميراند، و خود هميشه زنده است و نمي مي

  :هنگام لغزيدن سواري
َتِعـَس  «بر حيواني سـوار بـودم كـه ناگـاه حيـوان لغزيـد، مـن گفـتم          ص پشت رسول اهللا: گويد مردي مي -186
بـه   بيند و اگر چنين بگويي شيطان خود را بزرگ مي »َتِعَس الشيطان«: نگو«: فرمودند »شيطان نگونسار باد« »الشيطان

بگـويي شـيطان    »بسم اهللا«زيرا اگر  »بسم اهللا«با توان خود چنين كردم، اما بگو : گويد شود و مي اندازه يك خانه مي
  .]137[»شود و به اندازه يك پشه، كوچك ميتحقير، 

  :هنگام هديه گرفتن
تقسـيم كـن،   آن را : فرمودند ص هديه شد، رسول اهللا ص گوسفندي به رسول اهللا: گويد مي ل عايشه -187

پرسيد كه كه چه گفتند، خادم  مي ل گشت، عايشه برمي -كه گوشتي را به همسايگان رسانده بود -وقتي كه خادم
انـد، بـه    مانند آن چه به ما گفتـه  »ِفيهِم َباَرَك اُهللاو«: گفت در جواب مي ل عايشه »َباَرَك اُهللا ِفيكُْم«: گفتند: گفت مي

  .]238[ »اب ما، برايمان خواهد ماندودهيم و اين گونه ث آنان پاسخ مي
  :هنگام زدودن خس و خاشاك

 »َصَرَف اُهللا َعْنَك السُّـوءَ «: از سر يا ريش كسي چيزي را دور كرد، آن مرد گفت  روايت شده كه عمر -188
رده از زماني كه مسلمان شديم خداوند متعـال بـدي را از مـا دور كـ    : گفت  عمر »خداوند بدي را از تو دور كند«

  .]240[»دستت خير بيند«: چيزي را از تو دور كردند، بگو است، وقتي كه
  :ي نو بر هنگام ديدن ميوه

 ص آمـد، آن را نـزد رسـول اهللا    اي تـازه بـه دسـت مـي     هنگامي كه در مدينه، ميـوه : گويد مي  ابوهريره -189
ارَِك لََنا ِفي َمِديَنتنِاَ وَبارِْك لََنا َبي ثََمرَِنا وبارِْك ِف اللُّهَم«: رمـود ف ميگرفت و چنين دعا  آن را مي ص رسول اهللا. آوردند مي
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در محصـوالت مـا   ! پروردگـارا « .]241[»داند ه نو عمر ترين فرد حاضر ميسپس آن را ب »َبارِْك لََنا ِفي ُمدَِّناِفي َصاِعَنا و
  .»ما بركت ده 1بركت ده، در شهر ما بركت ده، در صاع و مد

  
  :ه شگفت آيدهرگاه از چيزي ب

! كـاش « ).39: الكهـف ( ≈ ð:‚⌠⎡ς√Ω⎝ <′ΞΜ… ðŒ<∏ΩΩ  ð∠ΩΤΠς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… ‚Ω Ω〈ΘΩ⎡ΣΤ∈ ‚ΠςΜΞ… &Ψϑð/≅†ΨΤŠ …:رمايـد ف ميخداوند متعال 
ي  هـيچ قـدرت و قـوتي جـز از ناحيـه     ) هر چه خدا بخواهد، شدني است(ماشاءاهللا : گفتي شدي، مي وقتي وارد باغ مي

  .»نيست خدا
گرفـت، چشـم زخـم،     چشم زخم حق است و اگـر چيـزي از تقـدير سـبقت مـي     «: فرمودند ص رسول اهللا -190

  .]242[»سبقت گرفته بود
بگويـد؛ زيـرا    »َبـاَرَك اهللاُ «هرگاه چيزي از جان و مالتان شما را شگفت زده كرد، : فرمودند ص رسول اهللا -191

  .]243[»چشم زخم حق است
فلق و (برد، تا اين كه معوذتين  از جن و چشم زخم به خداوند پناه مي ص رسول اهللا: گويد مي  ابوسعيد -192

  .]246[»ودند و بقيه را رها كردندنازل گشتند، از آن، پس آن دو سوره را ورد فرم) ناس
  

  :فال نيك و بدشگوني
ين آن فـال نيـك اسـت،    بدشگوني و بيماري واگيرداري، در كارنيست، صادق تر: فرمودند ص رسول اهللا -193
   .]247[»شنود سخن زيبايي كه مرد مي: دندفال چيست؟ فرمو: گفتند

  .پسنديدند فال نيك را مي ص رسول اهللا -194
ي عقبه بن رافع هستم و از خرماي ابن طـاب برايمـان آوردنـد،     در خواب ديدم كه گويا در خانه«: دندفرمو -195

  .]250[»ي تعبير نمودمم نيك اخروي و عزت دينمن آن را به رفعت و بلندي دنيوي و فرجا
آن چيـزي اسـت   : زنند، فرمودند برخي بدفالي مي! عرض كردم يا رسول اهللا: گويد مي  معاويه بن الحكم -196

   .]251[»مبادا شما را از كاري باز دارد پندارند، كه خود مي
  اهللا  حبمدمت

      

                                                 
  . دو پيمانه اهل مدينه، بودندصاع و مد  -9


