
 

 

 

 

 مسلمان هتوش

 

 

 
 آوری و تحقیق:جمع

یکی  شیخ حسن بن سالم بر

 

 

 مترجم:

 یم احراری خلفهابرا



 توشه مسلمان :کتاب عنوان

 صحيح أذكار اليوم والليلة عنوان اصلی:

 شیخ حسن بن سالم بریکی نویسنده: 

 ابراهیم احراری خلف مترجم:

 دعا، ذکر و مناجاتنامه موضوع:

 اول )دیجیتال(  نوبت انتشار: 

 تاریخ انتشار: 
 بيع األولشمسی، ر4931دی )جدی( 

 هجری 4191

 شيخ االسالم احمد جامانتشارات  منبع: 

دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای    

 شده است.
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یهاتیسا

www.mowahedin.com 

www.videofarsi.com 

www.zekr.tv 

www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 

www.islamtxt.com 

www.shabnam.cc 

www.sadaislam.com 
  

 

contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 برست مطالهف

 9 ................................................................................................................... دعا و ذکر

 31 ...................................................................................................................... همقدم

 31 .........................................................................................................«دعا آداب»

 31 .................................................... «شودیم استجابت دعا آن در هک یاوقات»

 31 .......................................................................................................... «ذکر دیفوا»

 31 .......................................................................................... «شب و صبح اذکار»

 02 .......................................................................... «خواب یبرا شدن هآماد نگامه»

 00 ................................................................................... «شب در شدن داریب ذکر»

 00 .... (شب نگامه) «شب در گرید  ییلوهپ هب ییلوهپ از ییجابجا نگامه هب»

 01 ......................................................... «شانیپر و هصالح یاهخواب دنید نگامه»

 01 ................................................................................ «خواب از شدن داریب نگامه»

 02 ....................................................................................... «مسجد هب ورود نگامه»

 01 .............................................................................. «مسجد از شدن خارج نگامه»



 توشه مسلمان 2

 

 01 ............................................................................................ «اذان دنیشن نگامه»

 01 .......................................................................................................... «اذان از بعد»

 01 ......................................................................................................... «وضو از بعد»

 01 .............................................................................................. «نماز شروع یدعا»

 01 .............................................................................................. «رکوع نگامه یدعا»

 09 .................................................................................. «رکوع از شدن دبلن نگامه»

 12 ............................................................................................. «هسجد نگامه یدعا»

 13 .................................................................................«قرآن تالوت هسجد یدعا»

 10 ................................................................................. «نماز هسجد دو نیب یدعا»

 10 ..................................................... «نماز ییاهانت سالم و آخر دهتش نیب دعا»

 11 ............................................................................... «نماز از بعد یاهدعا و اهذکر»

 43 ..................................... «شود هخواند زین ریز ذکر دو صبح نماز از بعد»

 43 .........................................«شود هخواند ذکر نیا زین مغرب نماز از بعد»

 11 ........................................................................................... «هاستخار نماز یدعا»

 11 ...................................................................................................... «وتقن یدعا»

 م یبرا هجناز نماز یدعا»
 
 11 ......................................................................... «تی

 11 ........................................................................ «باران طلب در استسقا یدعا»

 11 ................................................................................«غذا خوردن از قبل یدعا»

 11 ................................................................................ «ریش دنینوش نگامه یدعا»



 3  فهرست مطالب

 

 19 ................................................................................. «غذا خوردن ار بعد یدعا»

بانیم یبرا مانهم یدعا»  22 ............................................................................... «ز

 22 ......................................... «دهدیم افطار او هب هک یکس یبرا دارهروز یدعا»

 22 ......................................................................................... «لباس دنیپوش نگامه»

 23 .................................................................................. «لباس آوردن رونیب نگامه»

 23 ............................................................................. «دیجد لباس دنیپوش نگامه»

( مانیا برادر) برادرش تن بر را  یدیجد لباس انسان هک ینگامه یدعا»

 23 .................................................................................................................. «ندیبیم

 23 ................................................................ «منزل هب شدن داخل نگامه یدعا»

 20 .................................................................... «منزل از شدن خارج نگامه یدعا»

 20 ........................................................... «مستراح هب شدن داخل نگامه یدعا»

 21 ............................................................... «مستراح از شدن خارج نگامه یدعا»

 21 ............................................................................. «رفتن مسافرت نگامه یدعا»

 21 .................................................................................. «مسافر یبرا میمق یدعا»

 22 .................................................................................. «میمق یبرا مسافر یدعا»

 22 ........................................... «دینیگزیم اقامت یدرمحل هک ینگامه یدعا»

 22 ................................................................... «هینقل هلیوس بر شدن سوار یدعا»

 21 ............................................................................. «بازار هب شدن داخل یدعا»

 21 ................................................... «آن از شدن بلند از بعد مجلس ۀکفار ذکر»



 توشه مسلمان 4

 

 21 ........ «دیبگو او هب دیبا بدارد دوست  هالل بخاطر را برادرش یشخص هرگاه»

 21 ................................................... «دهد جواب او هب دیبا هگفت نیا با برادرش»

 21 ................................ «!دیبگو دید هخند حال در را برادرش یمسلمان هرگاه»

 21 ................ «دیبگو کند دیتمج و فیتعر دوستش از دهبخوا یمسمان هگا ره»

 21 .................................... «دهدیم انجام ریخ کار تو یبرا هک یکس حق در دعا»

 21 ............................................................... «:دیبگو زد هعطس یمسلمان هرگاه»

 21 ........ «:دیبگو( هکنند هعطس جواب در) بشنود را دعا نیا هک یکس ره و»

 21 «:دیبگو بکند او حق در را دعا نیا هک یکس جواب در هکنند هعطس و»

ت) دیبگو را خدا حمد و کند هعطس یکافر هرگاه»
 
 هگفت او هب( است سن

 21 ......................................................................................................................... «شود

( خردیم ای فروشدیم یزیچ) کندیم همعامل مسجد در هک یکس هب»

 21 ............................................................................................................. «شود هگفت

 21 .................... «شود هگفت گرددیم مسجد در اشهشد گم دنبال هک یکس هب»

 21 ............................................. «(ثمر اول) محصول نیاول دنید نگامه یدعا»

 21 ................................................. «(اول شب هما) هما الله دنید نگامه یدعا»

 21 ................................................................ «آسمان هب کردن هنگا نگامه یدعا»

بان بر را حرام و ستیناشا یسخن یمسلمان هرگاه»  29 ..... «:دیبگو دیبا آورد ز

 29 ................................. «:دیبگو( یمکان هب شدن داخل) گرفتن هاجاز نگامه»

 12 ........................................«(یکشور ای رهش) نیسرزم هب شدن وارد یدعا»



 5  فهرست مطالب

 

 12 ..........«شود پرداخت شیاهقرض آن توسط دارد دیام هک یکس یبرا دعا»

 12 ............ «شودیم پرداخت و هشد هبرگرداند یهبد و قرض هکینگامه یدعا»

 13 ........................................................ «دنید انیز بتیمص نگامه ذکر و دعاء»

 13 ......... «اههاندو و اهیمتینامال و اهینارحت و اهیسخت و مشکالت نگامه یدعا»

 13 ......................................................................... «اضطراب و ترس نگامه یدعا»

 10 ......... «:دیبگو د،یترس یحکومت ای و یحاکم ای دشمن از یمسلمان هرگاه»

 10 .................................................................. «هشد هوسوس دچار یمسلمان هرگاه»

 11 .................................. «:دیبگو شود نیخشمگ و یعصبان یمسلمان هرگاه»

 11 ........................................................... «طانیش کردن دور و کردن طرد یدعا»

 12 ........................ «:دیبگو شد سخت و دشوار یمسلمان بر یکار انجام هرگاه»

 12 . «:دیبگو شد اشیشادمان سبب هک دیآ شیپ یکار یمسلمان بر هرگاه»

 داشت هاکرا آن هب نسبت هک شد همواج یحالت ای یعمل با یمسلمان هرگاه»

 12 .................................................................................................................. «:دیبگو

 11 .............................................................. «دیبگو خروس یصدا دنیشن نگامه»

ر یصدا دنیشن نگامه»
َ
رع
َ
 11 ........................................................ «دیبگو االغ ع

 11 .................................................................. «سگ پارس یصدا دنیشن نگامه»

 11 ................................................ «شودیم هگفت کندیم ازدواج هک یکس هب»

 یشانیپ شود وارد مسرشه بر( زفاف) ازدواج شب در هک خواست هرگاه مرد»

 11 ............................. «:دیبگو و( هداد قرار اشیشانیپ یرو دست) هگرفت را او



 توشه مسلمان 6

 

 11 .................................................. «مسره با شدن مبستره و جماع نگامه یدعا»

 11 .......................................... «(بد) شورچشم و طانیش برابر در زدندم( یرق)»

پا یطوفان هرگاه»  11 ...................................................................«شود هگفت شود بر

 11 ..................................................................... «رعد غزش دنیشن نگامه یدعا»

 11 ................................................................................... «باران بارش نگامه یدعا»

 11 ............. «رودیم ادیز خطر میب هک یاهبگون باران ادیز بارش نگامه یدعا»

«(آنان بر یهال عذاب آثار هدهمشا) بتیمص و بال لها هدهمشا نگامه یدعا»

 ................................................................................................................................. 11 

 11 ...................................................................... «شودیم هزد دم ماریب بر هک هآنچ»

 م ادنهن مهبر چشم نگامه یدعا»
 
 19 ............................................................... «تی

 19 ................................................... «(قبر) گور در تیم دادن قرار نگامه یدعا»

 12 ............. «شودیم هگفت عزا صاحب هب هیتعز هب رفتن نگامه هب هک یدعا»

 12 .................................... «(قبور ارتیز) هب رفتن گورستان هب نگامه یدعا»

 12 ................ «مختلف حاالت در ج اکرم امبریپ از مأثور و هشد ثابت یاهدعا»

 11 ...................................................................................................... یناتوان یواد در

 



 
 

 

 

 

 :ج َقاَل َرُسوُل الله 
َمَر »

َ
َمَر الُْمْؤِمِننَي بَِما أ

َ
َ أ َ َطيٌِّب اَل َيْقبَُل إاِلَّ َطيِّبًا َوإِنَّ اَّللَّ َها انلَّاُس إِنَّ اَّللَّ يُّ

َ
أ

اي  َٰٓ﴿: بِِه الُْمرَْسِلنَي َفَقاَل  ه  يُّ
 
ي ِب  َٰٓٱَٰٓمِن ََُُٰٰٓٓكُوا ََٰٰٓٓلرُُّسُلَٰٓٱَٰٓأ لُوا َٰٓع َٰٓٱو ََِٰٰٓٓتَٰٓلطَّ ََٰٰٓٓلًِحا َٰٓص  ََٰٰٓٓم  آَٰإِن ِ َٰٓبِم 

لُون َٰٓت ع َٰٓ لِيم ََٰٰٓٓم  اي  َٰٓ﴿: َوقَاَل  .[15]المؤمنون:  ﴾٥١َٰٓع  ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلَّ َٰٓمِنَُُٰٓكُوا ََٰٰٓٓء ام 

ي ِب  َٰٓ آَِٰتَٰٓط  ز ق ََٰٰٓٓم  ََُِٰٰٓٓكُروا َٰٓش َٰٓٱو ََُٰٰٓٓكم َٰٓن  َٰٓر   .[571: ة]البقر ﴾١٧٢َُٰٓبُدون َٰٓت ع ََٰٰٓٓإِيَّاهََُُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓلِِلَّ
َماِء يَا رَبِّ  ْغََبَ َيُمدُّ يََديِْه إََِل السَّ

َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ  !يَا رَبِّ  !ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

بُُه َحَراٌم َوَملْبَُسُه َحَرامٌ  ّنَّ  َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْْشَ
َ
 .«ََلُ؟!!يُْستََجاُب  وَُغِذَى بِاْْلََراِم فَأ

 .«صحیح مسلم»

خداوند پاک است و جز پاک را  های مردم براستی ک»پیامبر اکرم فرمودند: 

، هفرستادگانش را فرمان داد هک هآنچ همانا پروردگار، مؤمنان را بهپذیرد، نمی

و  های پاکیزهای پیامبران، از غذا»فرماید: د، خداوند متعال میهدفرمان می

ید و عمل صالح انجام د ی هد آگایهدانجام می هک هآنچ همانا بهید، هحالل بخور

ای هاز طعام ایدهایمان آورد های کسانی ک»فرماید: مچنین میه. «کامل دارم

ید. و اگر تنهدتان کرروزی هپاکی ک ، پس کندا خداوند را عبادت میهایم بخور

یدهشکر و سپاسش را ب  هدرازا کشید هسفرش ب هسپس مردی را ک .«جا آور

یشان  هولیدایش ژهمو هدرحالیک هشد دو  هباشد نام برد کمی هخاک آلودو و پر

ید: ای پروردگار من! ای پروردگار  کند میسوی آسمان بلند میهدستش را ب گو

یدنی همن! در صورتیک اش از حرام است! پس ه! و تعذیهاش حرام بودغذا و نشو

 .«دعایش استجابت شود؟!!! هامکان دارد ک هچگون





 
 

 

 

 

 ذکر و دعا

ى يَن اصطفى احلمُدلل َكفه ذه َبادههه الَّ  ؛ًوسالٌم َعََل عه

 اّما بعد:

، حمد، ثنا، ستایش و توصیف از صفات هاز تسبیح، تنزی هر آنچهذکر 

یان  هک ی استهو جالل و جمال و عظمت ال هکمالی بان و قلب جر بر ز

اند: هذکر فروان شد هبندگان امر ب همین اساس است که، و بر (1)یابدمی

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلَّ ثِي ََٰٰٓٓار َٰٓذِك ََٰٰٓٓلِلَّ َٰٓٱَُٰٓكُروا َٰٓذ َٰٓٱَٰٓء ام  ب ُِحوه٤١َََُٰٰٰٓٓٓاك  ِصيًلََٰٰٓٓر ة َٰٓبُك ََٰٰٓٓو س 

 
أ َٰٓو 

یباتر و ارجمندتر از این برای ذاکران  [.11-15]الأحزاب:  ﴾٤٢ و آیا مقامی واالتر و ز

َُٰٓكُروِنيَٰٓذ َٰٓٱف َٰٓ﴿متا و... هنیاز بیآن ذات بی هم در بارگاهآن  .د شد؟!هیافت خوا
ذ َٰٓ

 
یندگان زندگانبن سیا هراستی ک هب .[511: ةلبقر]ا ﴾ُكم َُٰٓكر َٰٓأ د و نقت جو

لی از درک آن هانسان جارچند ه، (2)روحشان مردگانندبی ایهدبغافالن در کال

رگ سعید بن ی بزتوان سخن عارف و تابعتر میهناتوان و... باشد. در سخنی کوتا

گیرد. صورت می هاطاعت الل هدر را هر آن عملی که» ؛را نقل کرد /جبیر 

                                           
 تألیف: سید سابق. 96ص  1ج  ةالسن هفق -1

ذه »مسلم و حدیث:  هروا «الـمفردون َبَق َس »حدیث  هب هاشار  -2 ذه  يَمَثُل الَّ ُه َوالَّ  يَيْذُكُر َربَّ

 باشد.البخاری می هروا «َميِّته ـَْحىِّ َوالـالَ َيْذُكُر َمَثُل الْ 
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نامیم ر کبیر قرطبی میتر را در کالم مفسو بیانی دقیق .(1)«است هذکر الل

در آن از  همان مجالسی است کهوری است و مجلس ذکر مجلس علم و یادآ»

ت راستین رسولش 
 
و اخبار سلف صالح و بیانات  جکالم خداوند رحمان و سن

پردازی و بدعت و هتکلف و ظا هرگونه، بدور از هد اولیهو زا هپیشوایان وارست ر

یانهیز از انواع اهپر اعان هداف پلید و سودجو
 
 .(2)«یاد شود هو طم

ا بشری ها و بیداری وجدانهیر قلبها و تطهجان هتزکیدف از ذکر، هو 

و در مسیر  هیافت ۀو ناامید روح تاز هو افسرد های خستهید جاناباشد، تا شمی

ای ابلیس سربلند و پیروز ههشان در پیکار با برناموعاننمهسعادت خود و 

 گردند.

یچ هبعد از تالوت قرآن  هک»است:  هو در فضیلت ذکر و دعا چنین آمد

بان ادا کرد، با فضیلت هعبادتی ک سبحان و  هتر و برتر از ذکر اللبتوان آن را با ز

ا این خود، آدبی (3)«نیست أنزد او  هب های خالصانها با دعاهبرآوردن نیاز
 
. ام

یژ  فرماید:میپروردگار حکیم  هک هچو خاص دارد! چنان هو

بَّك ََُٰٰٓٓكرذ َٰٓٱو َٰٓ﴿ ََِٰٰٓٓسك َٰٓن ف ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓرَّ ُّع  ة ََٰٰٓٓت َض  ُدون ََٰٰٓٓو ِخيف  و َٰٓل َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓرَِٰٓه َٰٓل  َٰٓٱَٰٓو  ََِٰٰٓٓلَِٰٓق  َِٰٓل َٰٓٱب َُٰٓغُدو 
الَِٰٓٓأۡلٱو َٰٓ ََٰٰٓٓص  ل  ِن ََٰٰٓٓت ُكنَٰٓو  یف هاین آی .[101]الأعراف:  ﴾٢٠٥َٰٓفِلِي َٰٓغ  َٰٓل َٰٓٱَٰٓم   هاشار هشر

ی و خفی و با ذکر و دعا، س   هصحیح آن است ک هاین دارد ک هب
 
و  هزاری و نالر

ت هو آواز ج یصدا بلند هرگونهبدون 
 
چنین ری باشد! این روش صحیح در سن

نگام هدر  هی از مردم را دید کهدر سفری گرو ج: رسول خدا هاست، ک هنقل شد

ْنُفِسُكْم »کردند، فرمود: شان را بلند میدعا صدای
َ
َها انلَّاُس اْربَُعوا لََعَ أ يُّ

َ
يَا أ

َصمَّ َواَل ََغئِبًافَإِنَُّكْم اَل 
َ
ِ  ، تَْدُعوَن أ قَْرُب إََِل  ُه َسِميٌْع قَِريٌب تَْدُعونَ  يإِنَّ اّلَّ

َ
أ

                                           
 .70، ص 1: جةالسن هفق -1

 .70، ص 1: جةالسن هفق -2

 .15 1 ةاج القاصدین، ابن قدامهمختصر من -3
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َحِدُكْم ِمْن ُعنُِق َراِحلَِتهِ 
َ
یرا شما شخص کر ». یعنی (1)«أ ید، ز ای مردم! آرام بگیر

خوانید بسیار شنوا و می هبراستی کسی را ک ؛خوانید!نمی ه)ناشنوا( یا غایبی را ک

 .«باشدتر میاز گردن شترش نزدیک ،ر کدام از شماه هب هزدیک است، تا آنجا کن
عبادت را دعا تشکیل  همغز و ثمر هبنابراین دعا نیز عبادت است بلک

بُُّكمََُٰٰٓٓو ق ال َٰٓ﴿اند: هبندگان امر بدان شد هد، تا آنجا کهدمی س ََُٰٰٓٓعوِنيَٰٓد َٰٓٱَٰٓر 
 
َٰٓأ َٰٓت ِجب 

ِين َٰٓٱَٰٓإِنَََّٰٰٓٓل ُكم  َٰٓ ون َٰٓت ك َٰٓي س َََّٰٰٓٓلَّ ن ََِِٰٰٓٓبُ ي د ََِٰٰٓٓعب اد ِتََٰٰٓٓع  نَّم ََُٰٰٓٓخلُون َٰٓس  ه  اِخرِين ََٰٰٓٓج   ﴾٦٠د 
ید: مرا بپروردگارتان می» [.90]غافر:  یاد و دعا  هو ب ـکمک بطلبید  هگو فر

و  هید تا استجابت کردها و حل مشکالت خود را از من بخواهبخوانید، و رفع نیازمندی

یاد بخوانند  همرا ب هند کدانتر از آن میخود را بزرگ هبپذیرم و کسانی ک از  -فر

پیچی کرد بون و  هک هدرحالیکـ ورزند و استکبار می هعبادت من سر خوار و پست و ز

 .(2)«ند شدهخوا - نمهج - شوند وارد دوزخذلیل می

است و از جانب دیگر  هآمد «دعا»بمعنای  «عبادت» - ۀآی -در اینجا 

ََعُء ُمخُّ »فرماید: می جرسول خدا  و  هدعا، مغز و عصار». یعنی: «الِْعبَاَدةِ ادلُّ

ََعُء »است  ه. و در روایتی دیگر آمد«ی مرکز عبادت استهو فرماند هسرچشم ادلُّ
 عبادت می». یعنی: «ُهَو الِْعبَاَدةُ 

ً
 . «باشددعا قطعا

 دعا برنام
ً
یسمان مستحکم  قمخلو حرکت و اتصال ۀمجموعا با خالق و یا ر

یت صالحیت آن را پیدا کند، خود را  رهدر  هتنی است کسو ناگس زمان بشر

، گنجایش هر صورت این کتابچهانید. در هد رهاز عذاب و رنج و... خوا هبدان وسیل

                                           
یاض الصالحین در باب تکبیر مسافر، حدیث وو امام نو -1 فق در حدیثی مت 659ی در ر

ُكْم، َفإهنَُّكْم الَ َتْدُعوَن ـَيا َأي  »است:  هچنین نقل کرد هعلی َها النَّاُس، اْرَبُعوا َعََل َأْنُفسه

يٌب  يٌع َقره ُه َمَعُكْم، إهنَُّه َسمه  ه، فق155تحقیق شیخ البانی ص  ه. ب«َأَصمَّ َوالَ َغائهًبا، إهنَّ

 .75ص  1ج  ةالسن

 خرم دل. دکر -از تفسیر نور  هشد هبرگرفت -2
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، لذا بر راغبان هو ... ذکر و دعا را نداشت هیم، نکات، آداب، فلسفهفضایل، مفا

یندگان است ک تا بتوانند،  هور شدهدر کتب فراوان و معتبر غوط هو جو

یدمر  را استخراج نمایند. با و نایاهای گرانبهوار

 وآخر َدْعوانا ان احلمدلل رب العالـمني

 دانهیم احراری خلف، زاهابوعمر ابرا

 ق ھ 5155رمضان المبارک،  هدوازد



 
 

 

 

 

 همقدم

المُ احلمُدلل َوْحَدُه َوالصَّ   ي َبْعَدُه... َنبِّ َعََلٰ َمْن اَل  الُة َوالسَّ

کوچک در مورد اذکار با عظمت و  ۀاین رسال و تنظیم هیهاما بعد، در ت

ایی هام. دعاهانیان استعانت و کمک گرفتهاز پروردگار ج جمبارک پیامبر 

 باشد.اش بدان محتاج و نیازمند میهر مسلمان در زندگی روزمره هک

ر هکتاب کوچک در این حجم کم، چنان باشد تا این  هتالشم بر این بود ک

و در  هداری نمودهمسلمان بتواند آن را در جیب لباس یا کیف پولش نگ

 مند گردد.هرهاوقات فراغت از آن ب

بنابراین بر خود واجب دانستم تا با استعانت از پروردگار حکیم تمامی اذکار و 

باشد،  جاز رسول خدا  های این کتاب بر اساس احادیث صحیح و ثابت شدهدعا

ای دینی و دنیوی را براساس احادیث هتوان احتیاجات و نیازمی هو تا زمانی ک

 هنیازی است ک هچ گرییم دئبرطرف نما ج حضرت رسول هصحیح و ثابت شد

 . (1)ای دیگر یا احادیث ضعیف رجوع کردههآثار و توش هب

                                           
یج آثاری موضوع و ضعیف از جانب هی شاهگا هجای بسی شگفتی و تأسف است ک -1 د ترو

باشیم! ی از مدافعین قرآن و سنت تحت عنوان سنت صحیح یا قول بزرگان میهگرو

 هک هتر از آنچهنوآوری در دین خطری بس عظیم است! آیا اینان روشی ب هبراستی ک

ات و در روش عباد ه! این گروهند! معاذ اللهدمی هایاند ارهبیان فرمود جرسول خدا 

ب دست یافت ه، بم آنهف
 
بیاتی مجر و اصحابش و  جرسول اکرم  هاند کهتجر

 اند!!! )م(. هتابعینش از آن محروم ماند
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تا عملم را صالح  هتوانایی داشت ها کسی است کهخداوند متعال تن

مؤلف آن  هد و بهگردانید و مخصوص و خالص فقط برای ذات احدیتش قرار د

ُه َخْْيُ اْلـَمْسئُووله برساند.  هرهو ب هآن فاید هو خوانند  .إنَّ

یکی»  «حسن بن سالم بر



 
 

 

 

 

 «آداب دعا»

 اجتناب از خوردنی، نوشیدنی و پوشاک حرام. -5

 اخالص برای خداوند متعال. )خالص ساختن نیت و عمل(. -1

قرار  هبا واسط ه. )نخداوند توسط اعمال صالح هتوسل جستن ب -1

 ادن و...(.حق بندگانش سوگند د هان یا خداوند را بدادن دیگر

 داشتن وضو. -1

 آوردن. هت قبلهج هروی ب -1

 اش طلب کردن.با اسماء حسنی راخداوند  -9

یدن دعای مأثور و صحیح از پیامبر  -7  در دعا. جبرگز

یت و شوق و رغبت پروردگار را خواندن. هبا اراد -5
 
 و جد

 نگام دعا حضور قلبی داشتن.ه -6

یدن و آن را تکرار کردن. -50  در دعا اصرار ورز

 نکردن. هدعا شتاب و عجلدر استجابت  -55

 از خداوند متعال داشتن. هامید نیک و پسندید -51



 
 

 

 

 

 «شوددر آن دعا استجابت می هاوقاتی ک»

 شب قدر. -5

 در ایام حج. هروز عرف -1

 ای شب.ههنیم -1

 رمضان. هما -1

 .نماز هبین اذان و اقام -1

 .هنگام سجده -9

 نگام تالوت قرآن.ه -7

5-  
ً
 ای فرض.هبعد از نماز متصال

 نگام نوشیدن آب زمزم.ه -6

 نگام بارش باران.ه -50

 در حج. هنگام وقوف در صفا و مروه -55

رات در حج.ه -51
َ
م
َ
می  ج

َ
 نام ر

 در معشر الحرام )ایام حج(. -51

 در بیت الحرام. -51



 
 

 

 

 

 «ذکرفواید »

 گرداند.و ضعیف می هشیطان را راند -5

 گردد.می هودی و رضای خداوند بخشندنسبب خش -1

 راند.و غم را از قلب می هاندو -1

 آورد.ارمغان می هشادمانی و سرور قلبی را ب -1

 سازد.و قلب را نورانی می هرهچ -1

 کند.ی را نصیب انسان میهمراقبت ال -9

 گرداند.سان میسوی خداوند را شامل حال انهب هاثابت و توج -7

 گردد.ی میهسبب قرب ال -5

 گرداند.می هقلب را زند -6

 شود.شت میهب هسبب ورود انسان ب -50

 شود.ان میهسبب بخشش گنا -55

51-  
 
 باشد.درجات و مقام می سبب علو

 گردد.سبب بخشش اعمال بد و ناشایست انسان می -51



 
 

 

 

 

 «اذکار صبح و شب»

َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ -5 د ََٰٰٓٓلِلَّ ح 
 
ُعوذََُٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ ﴾...أ

 
ََِٰٰٓٓأ ل قَِٰٓل َٰٓٱَٰٓبِر ب  ُعوذََُٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ ﴾...ف 

 
ََِٰٰٓٓأ َٰٓبِر ب 

 .﴾...نلَّاِسَٰٓٱ
 «صحیح الترمذی»  .«شود هبار خواندهس هر سوره»

 الکرسی: ةتالوت آی -1

َُٰٓٱ﴿ يََٰٰٓٓلِلَّ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  َُّٰٓل َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلَّ يُّومَُٰٓل َٰٓٱَٰٓح    .[117-111: ة]البقر ﴾...ق 

 «صحیح الترغیب»

يَك ََلُ إََِلَ إاِل ا ال» -1 ُ وَْحَدُه ال ََشِ ، وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََلُ الُْملُْك، َوََلُ اْْلَْمدُ ، َّللَّ
ٍء قَِديرٌ   مرات(  500) . «ََشْ

یادرسی، قانونگذاری، روزی د (1)یچ معبودیه»: هترجم ای، هنده)و حاکمی، فر

ا و هصفات تناو در این  هنیست، درحالیک ه( بجز الل(2)ای و...هکنندحمایت

                                           
نمایند، با یر میسیچ معبود بر حقی نیست تفه هک هرا بدینگون «هال ال»ی از علما هگرو -1

ا هم خواهو وجود  هوجود داشت همیشهمعبودان باطلی  هاین استدالل ک
 
ند داشت. ام

 همطلب را تعمیم داد «خبر ال»و حذف  «هال»سبب حذف صف برای  هشاید بتوان ب

  «هال» هرگونهو با نفی مطلق 
 
 هموجودیت آن با قاطعت و تحکم و تمسخر و مبارز و نوع

رسمیت نشناخت  ها بهتن هرا نطلبی و عزت و برحق بودن، پیروان آنان و معبودانشان 

 باشند. )م(رگز دارای موجودیت نمیهآنان از نظر دین  هنشان داد ک هبلک

یژ هکتب لغت مراجع هتوانید بمی «هال»برای شناخت بیشتر معانی  -2 در  هنمایید. بو

بع»کتاب  معانی  هب /تألیف ابواالعلی مودودی  «ي القرآنف ةالمصطلحات االر
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یک میبی ا و هی و مالکیت خاص اوست و تمامی سپاسهباشد. و پادشاشر

یژهستایش  همرتب 500. )«باشدچیزی توانا و قادر می همهاوست. و او بر  ها نیز و

 «صحیح مسلم» شود( هخواند

ِ  ِمْسِب» -1 ِى اَّللَّ ءٌ  ِمهِ اسْ  َمعَ  يَُضُّ  الَ  اّلَّ رِْض  ِف  ََشْ
َ
َماءِ  ِف  َوالَ  األ  وَُهوَ  السَّ

ِميعُ   (مرات   1) .«الَْعِليمُ  السَّ

یچ چیز در زمین و آسمان هاسم او  همراه هب هکسی ک ،هنام الل هب»: هترجم 

یان و ضرر نمی ا اوست هباشد )تنو دانا می ها او بسیار شنوا و آگاهتواند برساند و تنز

 شود(. هاندوبار خ 1) .«(کندداند و استجابت میرا می اها و نیازهدعا هک

ْصبَْحنَا بِك اللَُّهمَّ » -1
َ
ْمَسيْنَا َوبَِك  أ

َ
 النُُّشورُ  َوإََِلْك ،َنُموُت  َوبِك ،ََنْيَا َوبِك ،أ

ْمَس  َوإَِذا]
َ
ْمَسيْنَا بَِك  اللَُّهمَّ فَلْيَُقل[  أ

َ
 َوإََِلَْك  َنُموُت  َوبَِك أصبحنا  َوبَِك  أ

 هگردیم و بکنیم و وارد شب میبا قدرت تو صبح می بار خدایا»: هترجم. «الَْمِصيُ 

یم و میمی هنیروی تو زند یم و بازگشت و مرجع شو  هرگاهو ]سوی توست هب همهمیر

بار خدایا با  [ان وارد گردد باید این دعا را بدین صورت بخواندهشامگا هشخص ب

یم و می هنیروی تو زند هگردیم و بیکنیم و وارد صبح مقدرت تو شب می شو

یم و سرانجام می  «صحیح الکلم الطیب» (مرات500) .«سوی توستهب همهمیر

ِ  ُسبَْحانَ » -9 یاد پاک دانست» :هترجم .«َوِِبَْمِدهِ  اَّللَّ  هو ب هخداوند را بسیار ز

اش هر عیبی منزهاوست و از  هشایست هسپاس و ستایش و حمدی ک همراه

 تکرار شود( همرتب 500) .«دانممی

ْصبَْحنَا» -7
َ
دٍ  نَِبيِّنَا ِديِن  ولَََعَ  اْْلِْخََلِص  ََكَِمةِ  ولَََعَ  اْْلِْسََلمِ  فِْطَرةِ  لََعَ  أ  ُُمَمَّ

بِينَا ِملَّةِ  ولَََعَ 
َ
ِكنيَ  ِمنْ  ََكنَ  َوَما ُمْسِلًما َحِنيًفا إِبَْراِهيمَ  أ ْمَس  َوإَِذا] الُْمْْشِ

َ
 [فَلْيَُقل أ

ْمَسيْنَا
َ
بر فطرت و سرشت و طبیعت اسالم و » :هترجم .«...وَ  اْْلِْسََلمِ  فِْطَرةِ  لََعَ  أ

                                                                                           
و  هدر طی اعصار غبار گرفت هک «رب، عبارت و دین «هال»ژرف و دقیق اصطالحات 

 ید یافت. )م(همی دست خوواهنکات م هاند بهدر معانی مختصری محدود شد



 توشه مسلمان 21

 

در  ÷یم هو آئین پدرمان ابرا ج  اخالص و دین پیامبرمان حضرت محمد ۀکلم
نگامی هو ]و از مشرکین نبود و صبح کردیم  هگرا و مسلمان بودحنیف و حق هحالیک

رت اسالم بر فط [گردد باید دعا را بدین صورت بخواندان وارد هشامگا هشخص ب هک

  «صحیح الجامع» . «شب کردیم و...

ْصلحْ  بِرَْْحَِتَك  َقيُّومُ  يَا َحُّ  يَا» -5
َ
ْستَِغيُث أ

َ
 إَِل  تَِكلِْن  َواَل  َُكَُه، َشأِّن  ِل  أ

استوار تو  هچیز ب همه هو پایدار ک هزند همیشهای » :هترجم «.َعنْيٍ  َطْرفَةَ  نْفِس 

یاد و کمک می هاستغاث هاست. رحمتت را ب ا و امورم هطلبم، تمامی کارو فر

  «بصحیح الترغی».«م وامگذارهم زدن هحال خودم برای یک چشم بر  هرا اصالح بفرما و مرا ب
َهاَدةِ  الَغيِْب  َعلِمَ  اللَُّهمَّ » -6 مواِت  فَاِطرَ  ،والشَّ  ،ََشءٍ  ُك رَبُّ ، واألرِض  السَّ

 ََشِّ  وِمنْ  ،ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َنْفسأ ،أنَت  إالَّ  لإَ  ال أْشِهُد أن ال مَلئِكه،
يطانِ  ِكهِ  ،الشَّ ودی، ای هامور غیبی و ش هب هبار خدایا، ای دانا و آگا» :هترجم .«َوَِشْ

ستی، ه، هچیز و ای صاحب اختیار و پادشا همها و زمین، ای پروردگار هآسمان خالق  

ای و روزی هیچ معبودی )و حاکمی و شارعی و اجابت کننده هم کهدمیادت هش

یادهای و حمایت کنندهندهد رسی و...( جز تو نیست، و از شر نفسم و از شر ای و فر

 «صحیح ترمذی»  «.برممی هتو پنا هایش بههشیطان و دام و طعم
 
 

 «شدن برای خواب هنگام آماده»

مُ  اللَُّهمَّ  بِاْسِمَك » -50
َ
ْحيَا وُت أ

َ
 همیرم و زندبار خدایا، با نام تو می»: هترجم «َوأ

 «صحیح البخاری» «.شوممی
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بار خدایا، مرا از عذاب »: هترجم «ِعبَاَدكَ  َتبَْعُث  يَْومَ  َعَذابََك  قِِن  اللَُّهمَّ » -55

داری بفرما. هانگیزی حفظ و نگبندگانت را بر می هخودت در آن روزی ک

 .«شوندمی هبر انگیخت هبرای محاسببندگان  ه)روزی ک
يِْه ُثمَّ َينُْفُث ِفيِْهَما» -51 َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ :َوَيْقَرا ِفيِْهَما ََيَْمُع َكفَّ د ََٰٰٓٓلِلَّ ح 

 
َٰٓقُل ََٰٰٓٓ،١َٰٓأ

ُعوذَُٰٓ
 
ََِٰٰٓٓأ ل قَِٰٓل َٰٓٱَٰٓبِر ب  ُعوذََُٰٰٓٓقُل ََٰٰٓٓ،١َٰٓف 

 
ََِٰٰٓٓأ ، ُثمَّ َيْمَسُح بَِهَما َما اْستََطاَع ﴾١َٰٓنلَّاِسَٰٓٱَٰٓبِر ب 

 بِِهَما لََعَ َرأِسِه َووَْجِهِه َوٰما اَْقبََل ِمْن َجَسِدهِ ِمْن َجَسِدهِ، 
َ
 مرات( 1) .«َيبَْدأ

م متصل ه هو ب هدو دستش را جمع کردرهر شب کف ه ج پیامبر اکرم»: هترجم 

خواند سپس با اخالص، فلق و ناس را می»ای ههدمید و سورا میهنمود و در آنمی

کرد و اینکار را ابتدا از سر از بدنش را مسح میتوانست می هایش تا آنجا کهکف دست

یی بدنش آغاز می بار تکرار  هر شب سهکرد. )این عمل را و صورت و قسمت جلو

 «صحیح الکلم الطیب»  .«(کردندمی

َُٰٓٱ﴿الکرسی  ةخواندن آی -51 يََٰٰٓٓلِلَّ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  َُّٰٓل َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلَّ يُّوُم َٰٓل َٰٓٱَٰٓح  ََٰٰٓٓق  ََٰٰٓٓل 
 
َِٰٓسن ة ََٰٰٓٓۥُخُذهَُٰٓت أ

َٰٓ ل  ََُٰٰٓٓم  َٰٓو َٰٓن ََٰٰٓٓو  آَٰۥّلَّ م  َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓم  آَٰتَِٰٓو  َٰٓلسَّ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو م 
نَِٰٓض َٰٓۡرل   ِيٱَٰٓذ آَٰم  عَُٰٓي ش َََّٰٰٓٓلَّ هََُٰٰٓٓف  ََٰٰٓٓۥيَِٰٓعند  َٰٓإِلَّ

َٰٓنِهَِٰٓبِإِذ َٰٓ ع ََٰٰٓٓۦ  آَٰل مَُٰٓي  ي ََٰٰٓٓب ي  ََٰٰٓٓم 
 
آَِٰديِهم َٰٓأ ل ََٰٰٓٓو م  ُهم  َٰٓخ  ََٰٰٓٓف  ل  ِن ََٰٰٓٓء َٰٓبِش  ََُُٰٰٓٓيِيُطون ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓۦيَِٰٓمهَِِٰٓعل ََٰٰٓٓم  َٰٓإِلَّ

ا يََٰٰٓٓبِم  ا م  َٰٓٱَِٰٓسيُّهَُُٰٓكر ََٰٰٓٓو ِسع ََٰٰٓٓء  َٰٓش  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسَّ
ََٰٰٓٓض  َٰٓۡرل   ل  ََٰٰٓٓو  ا َِٰٓحف ََٰٰٓٓۥوُدهَُٰٓي  ِلَُّٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو ََُٰٰٓٓظُهم  َٰٓع 

ِظيمَُٰٓل َٰٓٱ  «صحیح البخاری»          تا آخر آن ﴾... ٢٥٥َٰٓع 

ِ  ُسبَْحانَ » -51 ِ  َواْْلَْمدُ »بار(،  11) «اَّللَّ ُ »بار(،  11) «َّلِلَّ ْكََبُ  اَّللَّ
َ
بار(  11) «أ

 «صحیح البخاری»           شود. هگفت

، اْْلَْمدُ » -51 ِ ْطَعَمنَا َّلِلَّ
َ
نْ  فََكمْ  َوآَوانَا، َوَكَفانَا وََسَقانَا أ  َوال ََلُ  ََكِفَ  ال ِممَّ

ا خاص خداوندی است هو ستایش اهو سپاس اهتمامی حمد»: هترجم .«ُمْؤوِيَ 

مان داد. همان کرد و پنامان کرد و کفایت و حمایتبمان داد و سیر آغذای هک
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 هپنا های دارند و نهحمایت کنند هن هبسیارند کسانی ک هبنابر این چ

 «صحیح مسلم» .«!!!ایهندهد

 «ذکر بیدار شدن در شب»

ُ  إاِلَّ  إََِلَ  الَ » -59  يَك  الَ  وَْحَدهُ  اَّللَّ ٰ  وَُهوَ  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ،ََلُ  ََشِ ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  ََشْ
ِ  ُسبَْحانَ  ،قَِديرٌ  ِ  َواْْلَْمدُ  اَّللَّ ُ  اللُ  إاِلَّ  إَِلَٰ  َوال َّلِلَّ ْكََبُ  َواَّللَّ

َ
ةَ  َوال َحْوَل  َوال أ  إاِلَّ  قُوَّ

 ِ ای و هیچ معبودی )حاکمی و شارعی و اجابت کننده»: هترجم .«ِل  اْغِفرْ  رَبِّ  ،بِاَّللَّ

یادرسی و روزی دهحمایت کنند تک و  هنیست در حالیک هو ...( بجز ال هندهای و فر

یکی نداشتهباشد و متا میها و بیهتن ا از آن هی و حاکمیت تنهو پادشا هیچ شر

یژا خاص ها و سپاسهاوست. و تمامی ستایش ر کاری توانا هچیز و رهبر  هاوست ک هو  و

یژهاز  هباشد و خداوند بسیار پاک و منزمی اوست  هر عیب است. و ستایش و سپاس و

تر و هتر و بلند مرتبچیز بزرگ رهنیست و خداوند متعال از  هز الیچ معبودی و ... بجهو 

یی بجز با کمک و اذن اللهتر است و قدرتمند نیست. پس ای  هیچ قدرت و نیرو

انم در هحاکم من، مرا بیامرز و از گنا و هو مربی و حمایت کنند هندهد پرورشپروردگار و 

 «البخاری صحیح» .«ا را بپوشانهگذر و آن

 

 

 

 

 

یی بهنگام جابجایی از په هب» ییهپ هلو  لو

 نگام شب(ه) «دیگر در شب 
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ْ  اللُ  الَّ إِ  َلَٰ إِ  اَل » -57  وَ  اِت وَ مَ السَّ  بُّ رَ  ارُ هَّ قَ الْ  دُ احِ وَ ال
َ
 زُ يْ زِ عَ الْ  امَ هُ نَ يْ بَ  امَ وَ  ِض رْ اأْل

ای و هیچ معبودی )حاکمی و شارعی و حمایت کننده»: هترجم .«ارُ فَ غَّ الْ 

یادرسی و اجابت کنند متا و هتک و بی هنیست. آن کسی ک هجز اللای و...( بهفر

ا و زمین و هاست. و پروردگار و صاحب آسمان هکنند هبسیار نیرومند و غلب

یز و بخشندمیاست هبین آن هک هآنچ  هو آمرزند هباشد، و بسیار غالب و غز

 «صحیح الجامع» «.باشدمی

ُعوذُ » -55
َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ ةِ  اَّللَّ  َوِمنْ  ،ِعبَاِدهِ  ََشِّ وَ  وَِعَقابِهِ  ،َغَضِبهِ  ِمنْ  اتلَّامَّ

يَاِطنيِ  َهَمَزاِت  نْ  الشَّ
َ
ونَ  َوأ از خشم خدا و عقاب و عذابش و »: هترجم .«ََيُْضُ

 هبر من حضور یابند ب ها و اینکهای شیطانهها و نفخههبندگانش و وسوسشر 

نقص خداوند( کلمات خداوند )کلمات کامل و قاطع و جامع و شامل و بی

 «صحیح الترمذی» «.برممی هپنا

یشان های صالحهنگام دیدن خوابه»  «و پر

باید  آمد هبنظرش ناپسند و ناراحت کنند هکسی خوابی را دید ک هرگاه -56

یر را انجام د  د.هامور ز

د. هبار ب ه. سالف
َ
م
َ
د  سمت چپش ب 

 برد.  هپنا هخواب دید هک هشیطان و آنچخداوند از شر  هبار ب ه. سب

باره. با ج ید.  ۀیچ کس در  آن خواب سخن نگو

 لوی دیگر بغلطد. هپ هب هبود ه. از آن حالتی کد

ا »
 
داند از می هاز آن کسی کغیر  هخواب خوشایند و خوبی دید ب هرگاهام

یدنیدنش خوشحال میش  «صحیح مسلم» .«شود سخن نگو

 «نگام بیدار شدن از خوابه»
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ِ  اْْلَْمدُ » -10 ي َّلِلَّ ِ ْحيَانًا اّلَّ
َ
َماَتنَا َما َبْعدَ  أ

َ
حمد و »: هترجم .«النُُّشورُ  َوإََِلْهِ  أ

یژ بارما را می هبعد از آنک هخداوندی است ک هثنا و ستایش خاص و و  هزند هراند دو

 «صحیح البخاری»  .«سوی اوستهب همهشدن و بازگشت  هگردانید و زند

ِ  اْْلَْمدُ » -15 ي َّلِلَّ ِ ْحيَا اّلَّ
َ
َماتَ  َما َبْعدَ  َنْفِس  أ

َ
: هترجم .«النُُّشورُ  َوإََِلْهِ  اهَ أ

یژ»  هراند زندمی همرا بعد از آنک هخداوندی است ک هحمد و ثنا و ستایش خاص و و

  (ان و روانم را)ج. «سوی اوستهب همهشدن و بازگشت  هگردانید و زند

  «صحیح الترمذی» 

ِ  اْْلَْمدُ » -11 ي َّلِلَّ ِ َّ  َورَدَّ  يَجَسدِ  ِف  ََعفَاِّن  اّلَّ ِذنَ  ُروِح  لََعَ
َ
 .«بِِذْكِرهِ  َِل  َوأ

یژ»: هترجم جسدم را سالم و  هخداوندی است ک هحمد و ثنا و ستایش خاص و و

من داد تا  هرا ب هجسدم باز گرداند و این توفیق و اجاز هعیب گرداند و روحم را ببی

 «صحیح الترمذی» «.یاد او باشم هو ب هذکرش را کرد

 نُوًرا َسْمِع  ِف  َواْجَعْل  نُوًرا لَِساِّن  َوِف  نُوًرا قَلِْب  ِف  اْجَعْل  اللَُّهمَّ » -11
َماِم  َوِمنْ  نُوًرا َخلِْف  ِمنْ  َواْجَعْل  نُوًرا بَََصِي ِف  َواْجَعْل 

َ
 فَْوِق  ِمنْ  َواْجَعْل  نُوًرا أ

ْعِطِن  اللَُّهمَّ . نُوًرا ََتِْت  َوِمنْ  نُوًرا
َ
بانم نور قرار اخداوند»: هترجم .«نُوًرا أ ! در قلب و ز

 هرار بد، در پشت سر، جلو، باال و پایینم نور قهام نور قرار بدشنوایی و بینای ۀ، در قوهبد

بدان بتوان زندگی  هک. )آن نوری هطور کلی در تمام وجودم( نور قرار بد هخداوندا! )ب

 )م(.«نمود شما نصیب ما بشودهدایت و ره هبا سعادتی در سای
 «صحیح مسلم»  

 «مسجد هنگام ورود به»

ِ  ِمْسِب» -11 ََلمُ  اَّللَّ ِ  رَُسولِ  لََعَ  َوالسَّ با نام »: هترجم .«ُذنُوِب  َِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  اَّللَّ

 «.ان مرا ببخشایهو یاد خداوند یکتا و سالم بر رسول خدا، خدایا گنا
 «هصحیح ابن ماج» 
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بَْواَب  ِل  اْفتَحْ  اللَُّهمَّ » -11
َ
را بر من ای رحمتت هخداوندا، در»: هترجم «رَْْحَِتَك  أ

صحیح »               «.بگشای

 «مسلم

ُعوذُ » -19
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنَ  الَْقِديمِ  وَُسلَْطانِهِ  الَْكِريمِ  َوبِوَْجِههِ  الَْعِظيمِ  بِاَّللَّ  الشَّ

خداوند بسیار بزرگ و با عظمت و  هب هشد هاز شر شیطان راند»: هترجم .«الرَِّجيمِ 

یم و بخشند ۀرهچ هو ب هبلند مرتب منبع سرشار بخشش و  هاش )کهبسیار کر

تر و ر قدرتی، پر توانهاز  ه)در حالیک قدرت قدیمی و پر توانش هرحمت است( و ب

 «صحیح ابی داود»                   «.برممی هتر است( پنانیرومند

 «نگام خارج شدن از مسجده»

ِ  ِمْسِب» -17 ََلمُ  اَّللَّ ٰ  َوالسَّ ِ  رَُسولِ  لََعَ با » :هترجم«. ُذنُوِب  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ،اَّللَّ
 «. انم را ببخشایهرسول خدا، خداوندا، گناسالم بر  نام و یاری خدا و

 «هصحیح ابن ماج»

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -15
َ
ْسأ

َ
خداوندا من )با تمام وجود و »: هترجم «فَْضِلَك  ِمنْ  أ

 «. طلبمکرانتان را میای بیها و عنایتهتأکید( از شما، فضل و رحمت
 «صحیح مسلم»

يَْطانِ  ِمنْ  اْعِصْمِن  اللَُّهمَّ » -16 خداوندا، مرا )از شر »: هترجم .«الرَِّجيمِ  الشَّ

  «.دارهدر امان نگ هشد های( شیطان راندها و دامهها و وسوسههحیل
 «هصحیح ابن ماج»

 «نگام شنیدن اذانه»

ید مؤذن می همانا کلماتی را کهندای )مؤذن( را شنیدی،  هرگاه -10 گو

 .بگو )تکرار کن(
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ن هنگام کهو  -13
 
َلةِ  لََعَ  َحَّ » مؤذ  را سر داد بگو: «حََل فَ ال لََعَ  َحَّ »و  «الصَّ

ةَ  َوال َحْوَل  ال» ِ  إاِلَّ  قُوَّ  «صحیح النسائی»         .«بِاَّللَّ
 «.و قدرت خداوند نیست هاراد هیچ قدرت و نیرو و توانی بجز به: »هترجم

 «بعد از اذان»

ْعَوةِ  ِذهِ هٰ  رَبَّ  اللَُّهمَّ »: شود هبعد از شنیدن اذان گفت -11 ِة، ادلَّ  اتلَّامَّ
ََلةِ  ًدا آِت  الَْقائَِمِة، َوالصَّ ِي َُمُْموًدا َمَقاًما َوابَْعثْهُ  َوالَْفِضيلَةَ  الْوَِسيلَةَ  ُُمَمَّ  اّلَّ

و کامل و  هدعوت تمام شد نیخداوندا، ای پروردگار و صاحب ا»: ه. ترجم«وََعْدتَهُ 

 ۀ)فرستاد جحضرت محمد  هب هشد هداشتاین نماز بر پای  انی( وهعمومی )ج

و  هشود مانند اعمال صالحتو می هسبب تقرب بیشتر او ب ه)آنچ (1)هخودت( وسیل

ای )شفاعت امت هآن مقام پسندید هوفضیلت و بزرگواری عطا فرما، و او را ب (...

ای، هاش دادهوعد هک( شودمیرضایت ایشان جلب  هک هاسالمی بدانگون

   «صحیح البخاری»   .«برسان

صحیح »       « اللِ  بِسمِ »شود  هقبل از وضو گفت -11

 «الترمذی

 «بعد از وضو»

                                           
 هباشد بتر میاز وصل شدن خاص هچیزی با میل و رغبت ک هسیدن بیعنی ر هوسیل -1

سوی خداوند متعال عبارت هب هوسیل داشتن معنای رغبت. و حقیقت  بر سبب در

یعت و  هخدا با علم و عبادت و تالش برای رسیدن ب هاست از رعایت کردن را کمال شر

است  همعنای کسی ک هب «واسل»باشد و مکارم آن و مانند قربت و نزدیکی می

راغب  مفردات قرآن  »باشد. خداوند متعال دارای رغبت و میل می هنسبت ب

 .«انیهاصف
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ْشَهدُ » -11
َ
نْ  أ

َ
ُ ِاالَّ  إَِلَٰ  ال أ يَك  ال وَْحَدهُ  اَّللَّ   ،ََلُ  ََشِ

َ
 َوأ

َ
ًدا نَّ ْشَهُد أ  َعبُْدهُ  ُُمَمَّ

یچ معبودی )و حاکمی و شارعی و ه هاینک هم بهدادت میهش»: هترجم «َورَُسوَُلُ 

یکی ندارد و شهو  ها بودهاو تک و تن هوجود ندارد در حالیک ه...( بجز الل ادت هیچ شر

صحیح »         .«اوست هفرستادو  همحمد بند هاینک هم بهدمی

 «مسلم

ِرينَ  ِمنَ  َواْجَعلِْن  ،اتلَّوَّابنِيَ  ِمنَ  اْجَعلِْن  اللَُّهمَّ » -11 : هترجم «الُْمتََطهِّ

شما  هطور کمال و تمام بهب ه)آنان ک هکنندگان قرار بد هخداوندا، مرا از توب»

صحیح »      «. هان قرار دهآورند( و مرا از پاکان و پاکخواروی می

 «الترمذی

 «دعای شروع نماز»

قِ  َبنْيَ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَايَ  َوَبنْيَ  بَيِْن  بَاِعدْ  اللَُّهمَّ » -19  ،َوالَْمْغرِِب  الَْمْْشِ
ِن  اللَُّهمَّ  ٰ  َكَما َخَطايَايَ  ِمنْ  َنقِّ ْبيَُض  اثلَّوُْب  ُينَّقَّ

َ
نَِس  ِمنَ  األ  اْغِسلِْن  اللَُّهمَّ  ،ادلَّ

ات و هخداوندا، بین من و اشتبا»: هترجم «َوالََْبَدِ  الَْماءِ بِللثَّلِْج وَ  ِي َخَطايَاِمْن 

ای! خداوندا، هانداخت هبین شرق و غرب فاصل هبیانداز ک هفاصل انم چنانهگنا

گردد. خداوندا مرا از لباس سفید از آلودگی پاک می همرا چنان پاک گردان ک

و پاک گردان!  هبرف و باران و آب و تگرگ غسل بد هانم بوسیلهات و گناهاشتبا

 .«اتم را باقی نگذار(هان و اشتباهای از گناه)ذر
كَ  َوَتَعاََلٰ  ،اْسُمَك  َتبَارَكَ  َوِِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك » -17 « َغْيُكَ  إََِلَ  َوالَ  ،َجدُّ
ستم هی )و من غرق در معرفت تو هر عیب و نقصی پاک و منزهخداوندا، تو از : »هترجم

یای شناخت شنا می حمد و ثنا و ستایش شما، نام شما بسیار  همراه هکنم( بو در در

یچ معبود هت و بلند است. مقام و منزلت شما بسیار بزرگ و متعالی است و با برک
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یادرس و روزی د هو حمایت کنند هحاکم و قانونگذار و اجابت کنند بجز شما  ۀندهو فر

 «صحیح النسائی»                        . «نیست
ْهُت » -15 ي وَْجِهَ  وَجَّ ِ مٰ  َفَطرَ  لَِّلَّ رَْض  َواِت السَّ

َ
نَا َوَما ُمْسِلًما، َحِنيًفا َواأل

َ
 أ

ِكنَي، ِمنَ  ِ  َوَمَماِت  ْحيَاَي،ـَومَ  َونُُسِِك، َصَلِت  إِنَّ  الُْمْْشِ  اَل  ،الَْعالَِمنيَ  رَبِّ  َّلِلَّ
يَك  ِمْرُت، لَِك َوبِذٰ  ََلُ، ََشِ

ُ
نَا أ

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
سوی هروی آوردم ب»: هترجم «الُْمْسِلِمنيَ  أ

ید در حالیکا و زمین را هآسمان هآنک و از باطل روی گردان  هطالب حق بود هآفر

مانا نماز و عبادات و رفتار و زندگی و مرگ هرگز از مشرکین نیستم، هباشم و من می

یان انهپروردگار و صاحب اختیار ج هو برای اوست، آن کسی ک هبدست الل همهمن، 

یکی نداشتهاست در حالیک توحید فرمان دستور  این هد داشت و بهو نخوا ه، شر

باشم. )در اسالم و پذیرفتن آن اولین کسی ام و من اولین مسلمانان میهشدهداد

صحیح »          . «(مهنآن گردن می هب هم بود کهخوا

 «ییالنسا
اِفيَل  َوِميََكِئيَل  يَل ائِجَْبِ  رَبَّ  اللَُّهمَّ » -16 َمَواِت  فَاِطرَ  ،َوإِْْسَ رِْض  السَّ

َ
 ،َواأل

َهاَدةِ  الَْغيِْب  ََعلِمَ  نَْت  ،َوالشَّ
َ
 لَِما اْهِدِّن  ََيْتَِلُفونَ  ََكنُوا ِفيَما ِعبَاِدكَ  َبنْيَ  ْحُكمُ ـتَ  أ

اٍط  إََِلٰ  تََشاءُ  َمنْ  َتْهِدي إِنََّك  ،بِإِْذنَِك  اْْلَقِّ  ِمنَ  هِ ِفيْ  لَُف ْختَ اَ   .«ُمْستَِقيمٍ  ِِصَ
 «صحیح مسلم»       

ای خالق  صاحب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل!خداوندا! ای پروردگار و »: هترجم

ان است )عالم غیب( و هپن هو عالم بر آنچ ها و زمین. ای آگاهآسمان هو پدید آورند

یت است )عالم ش هک هآنچ بین بندگانت در  هستی کها کسی هتو تن ،ادت(هقابل رو

حق  در مورد هآنچ هاذن و لطف خودت ب هکنی، مرا باختالف دارند حکم می هآنچ

 هرا هی بهر کسی را بخواه هستی کها تو همانا فقط تنهدایت فرما. هاختالف است 

ین رامستقیم )نزدیک   .«کنیدایت میهحق(  هب هتر

 «نگام رکوعهدعای »
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ِ  ُسبَْحانَ » -10 َ  اَّللَّ پروردگار » (شود هخواند بارهحد اقل س) .«الَْعِظيمِ  َربِّ

و بسیار پاک و  هدانست هعیب و نقص مبرا و منزر نوع هام را از هبزرگ و بلند مرتب

 «هصحیح ابن ماج» .«دانماش میهآراست
وٌس  ُسبُّوحٌ » -15 وِح  الَْمََلئَِكةِ  رَبُّ  قُدُّ و با قدرت  هپاک و منز»: هترجم .«َوالرُّ

یل  «صحیح مسلم»      «.و با قداست است پروردگار فرشتگان و جبر

ْسلَْمُت  َولََك  آَمنُْت، َوبَِك  َرَكْعُت، لََك  اللَُّهمَّ » -11
َ
 َسْمِع لََك  َخَشعَ  أ

تو  هخداوندا! برای تو رکوع کردم و ب»: هترجم .«وََعَصِب  َوَعْظِم  َوُمّخِّ  َوَبََصِي،

ایم و هام و استخوانهتسلیم تو شدم. شنوایی و بینایی و مغزم و اندیش ایمان آوردم و

اند. هخشوع افتاد هباشند و بر تو تسلیم میدر براب همهام ای عصبیهاعصابم و سلول

  . «با عشق و محبت و ترس و لرزش( همراه)حالتی 

 «صحیح مسلم» 

َياءِ  َوالَْملَُكوِت  َجََبُوِت ـالْ  ِذي ُسبَْحانَ » -11 : هترجم .«َوالَْعَظَمةِ  َوالِْكَْبِ

و بزرگی و ی هیبت و پادشاهدارای  هدانم آن کسی کر عیبی میهاز  همنز بسیار پاک و»

 «صحیح ابی داود»  «.باشدعظمت و قدرت و حاکمیت مطلق می

 

 

 «نگام بلند شدن از رکوعه»

ُ  َسِمعَ » -11 مٰ  ِمْلءُ  اْْلَْمدُ  لََك  َربَّنَا اللَُّهمَّ  ِمَدُه،ـحَ  لَِمنْ  اَّللَّ رِْض، َواِت،السَّ
َ
 َواأل

ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءُ  او را ستایش  هر کسی کهاز شنید خداوند »: هترجم «َبْعدُ  ََشْ

خداوندا، ای پروردگار ما، حمد و ستایش خاص و  .و حمد کرد. )قبول کرد و پذیرفت(
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یژ یز میهآسمان هم حمدی کهشماست آن  هو یز ا و زمین را پر و لبر سازد و پر و لبر

 «صحیح مسلم»    .«یهبعد از این بخوا هرا ک هر آنچهسازد 

ای » :هترجم .«ِفيهِ  ُمبَاَركً  َطيِّبًا َكِثًيا ْمًداـحَ  ،اْْلَْمدُ  َولََك  َربَّنَا» -11
فراوان و پاک و  هم حمدی کهپروردگار ما، حمد و ثنا و ستایش خاص شماست آن 

 .«مبارک باشد
مٰ  ِمْلءَ  اْْلَْمدُ  لََك  بَّنَارَ » -19 رِْض  َواِت السَّ

َ
ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءَ  َواأل  َبْعدُ  ََشْ

ْهَل 
َ
َحقُّ  ،َوالَْمْجدِ  اثلَّنَاءِ  أ

َ
ْعَطيَْت  لَِما َمانِعَ  الَ  اللَُّهمَّ  ،َعبْدٌ  لََك  َوُُكُّنَا الَْعبْدُ  قَاَل  امَ  أ

َ
 أ

ای پروردگار ما، »: هترجم .«اْْلَدُّ  ِمنَْك  اْْلَدِّ  َذا َينَْفعُ  َوالَ  َمنَْعَت  لَِما ُمْعِطيَ  َوالَ 

یز هآسمان هک هونمانگهمانا حمد و ثنا و ستایش خاص توست، ه ا و زمین را پر و لبر

و سزاوار  هشایست هی، ای کسی کهبعد از این بخوا هرا ک هر آنچهسازد و پر کند می

را  هتواند آنچیچ چیزی نمیهیچ کس و هستی، خداوندا! هستایش و عظمت و بزرگواری 

لطف تو، غیر از  هتواند بیچ تالش و کوششی نمیهرگز هکنی ببخشد! و تو منع می هک

 «.ای برساندهرهفرد کوشا و ساعی را ب
 «صحیح مسلم»

 

 

 

 «هنگام سجدهدعای »

َ  ُسبَْحانَ » -17 لَْعَ  َربِّ
َ
 شود( هبار خوانده)س .«األ

یاد ب هپروردگارم بلند مرتب»: هترجم پاکی یاد  هو عظیم شأن خودم را بسیار ز

 «هصحیح ابن ماج»          «.دانماش میهر عیب و نقصی مبرا و منزهو از  هکرد
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وٌس  ُسبُّوحٌ » -15 وِح  الَْمََلئَِكةِ  رَبُّ  قُدُّ خداوند بسیار پاک و » :هترجم .«َوالرُّ

 .«باشدفرشتگان و جبرئیل و ارواح می پروردگار   هو مقدس است ک همنز
 «صحیح مسلم»

ََلُ  وَِجلَّهُ  ِدقَّهُ  َُكَّهُ  َذنِْبْ  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ » -16 وَّ
َ
هُ  وََعََلنِيَتَهُ  َوآِخَرهُ  َوأ  «َوِْسَّ

ان مرا، کوچک و بزرگ از اول و آخرش، آشکار و هخداوندا، تمامی گنا»: هترجم

صحیح »            «. انش ببخشای و بپوشانهپن

 «مسلم

يَاءِ  َوالَْملَُكوِت  َجََبُوِت ـالْ  ِذي ُسبَْحانَ » -10 : هترجم «َوالَْعَظَمةِ  َوالِْكَْبِ

ی و بزرگی و عظمت و قدرت و هیبت و پادشاهدارای  هاست آن کسی ک هپاک و منز»

 «صحیح ابی داود»         «. باشدحاکمیت مطلق می

 «تالوت قرآن هدعای سجد»

ي وَْجِه  َسَجدَ » -15 ِ هُ  َسْمَعهُ  وََشقَّ  َخلََقهُ  لَِّلَّ تِهِ  ِِبَْوَِلِ  َوَبََصَ : هترجم .«َوقُوَّ

من از برای آنکسی  ۀرهشد و خاکسار شد( چکرد )تسلیم کامل و محض  هسجد»

خلق کردش و آنرا شکافت و با حول و توان و قدرتش در آن نیروی شنوایی و  هک

 «صحیح الترمذی»       «.بینایی را قرار داد

ْجًرا، ِعنَْدكَ  بَِها ِل  اْكتُْب  اللَُّهمَّ » -11
َ
 ِل  َواْجَعلَْها ِوْزًرا، بَِها َعنِّ  وََضعْ  أ

خداوندا، »: هترجم .«َداوُدَ  َعبِْدكَ  ِمنْ  هاَتَقبَّلْتَ  َكَما ِمنِّ  َوَتَقبَّْل  ُذْخًرا، ِعنَْدكَ 

یس و بخاطر آن گناهبخاطر این سجد ی را از من بردار. ه، برایم در نزد خودت پاداشی بنو

 قبول فرما   ، و آنرا از من های قرار بدهرا( در نزد خودت گنجین هرکن( و آنرا )سجد )دو

 «.پذیرفتی ÷خودت حضرت داود  هاز بند همچنانکه )بپذیر(
  «صحیح الترمذی»
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 «نماز هدعای بین دو سجد»

خداوندا، »: هترجم .«َواْرُزقِْن  َواْهِدِّن  وَََعفِِن  َوارَْْحِْن  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ » -11

کن و دایتم همن رحم کن و عافیت و سالمتی را نصیبم گردان و  همرا ببخشای و ب

یم د  «صحیح ابی داود»   «.(گردددایت و برکت عمر میهسبب  هک ه. )آنچهروز

 «ایی نمازهد آخر و سالم انتهدعا بین تش»

  ّّن إِ  امهلل» -11
َ
 وَ  منَّ هَ جَ  ذاِب عَ  نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ أ

َ
 َْبِ قَ الْ  اِب ذَ عَ  نْ مِ  َك بِ وذُ عُ أ

 وَ 
َ
اِل  َك بِ  وذُ عُ أ جَّ  وَ ِمْن فِتْنَِة ادلَّ

َ
: هترجم .«اِت مَ مَ ـالْ وَ  ايَ حْ مَ ـالْ  ةِ نَ تْ فِ  نْ مِ  َك بِ  وذُ عُ أ

 هتو پنا هبرم، از عذاب قبر بمی هتو پنا هنم و دوزخ سوزان بهخداوندا، از عذاب ج»

ال )در آخر زمان( ب هبرم، ار فتنمی
 
ای ههگیرم و از شر فتنمی هتو پنا هو آشوب دج

 .«برممی هتو پنا هگان بدزندگانی و مر
نُوَب  َيْغِفرُ  َوال َكِثًيا، ُظلًْما َنْفِس  َظلَْمُت  إِّنِّ  مَّ اللَّهُ » -11 نَْت، إاِلَّ  اّلُّ

َ
 أ

نَْت  إِنََّك  َوارَْْحِْن  ِعنِْدِك، ِمنْ  َمْغِفَرةً  ِل  فَاْغِفرْ 
َ
: هترجم .«الرَِّحيمُ  الَْغُفورُ  أ

یاد ظلم و ستم کردخداوندا» ان را هگنایچ کس جز تو ه! و امه، من برخودم بسیار ز

 هشایست هان مرا از جانب خودت چنان ببخشای کهاین گنابخشاید، بنابرنمی

مانا فقط تو همن رحم کن  هباشد( و ب هی برایم نماندهدیگر گنا های کهتوست )بگون

بان و رحم کنندهو بسیار م هبسیار بخشند  .«ستیه هر
لَُك  إِّّن  اللُهمَّ » -19

َ
سأ

َ
 ، يَا الَُل أ

َ
َمدُ  َحدُ اأْل ِ  ،الصَّ َ  ياّلَّ َ وَ  يَِلْ  مْ ل َ وَ  ،دَلْ يُوْ  مْ ل  مْ ل

َحدٌ  ُكُفواً  ََلُ  يَُكنْ 
َ
  ،أ

َ
نَت  إِنََّك  ،ُذنُوب ل َتْغِفرَ  نْ أ

َ
: هترجم «مُ يْ حِ الرَّ  الَغُفورُ  أ

 ه، ای احد )یگانهم، ای اللهخواطلبم و حاجت میخداوندا، فقط از تو کمک می»

ستی، ه همهاو نیازمندند و سرور و آقای  هب همه هک نیازییچ شرطی ندارد(، ای بیه هک

ماورد و هیچ هاست و  هخودش متولد شد هو ن هدنیا آورد هفرزندی ب هن های کسیک
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ان مرا هطلبم تا تمامی گنامتایی ندارد، با تمام وجود و عشق از تو کمک و یاری میه

بانیهو م ها تو بسیار بخشندهمانا تنهببخشی،   . «ر
 «اودصحیح ابی د»

 «ای بعد از نمازها و دعاهذکر»

ْستَْغِفرُ » -17
َ
َ  أ  بار تکرار گردد(.ه)س «اَّللَّ

ای برای من سپری و هکنم. )بگونا ار تو طلب بخشش میخداوند»: هترجم

صحیح »           «. ی(هنم قرار دهمحافظی در برابر آتش ج

 «مسلم

نَْت  اللَُّهمَّ » -15
َ
ََل  أ َلمُ  َوِمنَْك  ،مُ السَّ  .«َواِْلْكَرامِ  اْْلََللِ  َذا يَا َتبَاَرْكَت  ،السَّ

ر هستی و هخداوندا، فقط تو خودت منبع سالم و صلح و امنیت و آرامش »: هترجم

صلح و امنیت و سالمت و آرامشی فقط از جانب توست و تو بسیار با برکت و بلند 

 «سلمصحیح م» .      «عظمت و بزرگی ستی. ای صاحب جبروت وه همرتب

ِعنِّ  اللَُّهمَّ » -16
َ
خداوندا، »: هترجم .«ِعبَاَدتَِك  وَُحْسِن  وَُشْكِركَ  ِذْكِركَ  لََعَ  أ

مرا بر ذکر و یادت و سپاسگزاری و حسن و خوبی عبادت و پرسش وتسلیم شدن در 

 «دصحیح ابی داو»        «. برابر خودت یاری فرما
، ُسبَْحانَ » -90 ِ ، اْْلَْمدُ  اَّللَّ ِ ُ  َّلِلَّ ْكََبُ  اَّللَّ

َ
 شود( هبار گفت 11 هر جمله) «أ

صورت  جتر است شمارش از کار با انگشتان دست مطابق سنت پیامبر هب)

ر هاست خداوند متعال،  هپاک و منز»: هترجم .(1)(ای دیگرۀگیرد تا با وسیل

                                           

 ع -1
 
ی
َ
س
ُ
سه َواَل َتْغُفْلَن »: ج هقال رسول الل :قالت ل ةرن ب َعَليُكنَّ بهالتَْسبهيحه َوالتَّهلهيله َوالتَْقده

ْْنُنَّ َمْسئُواَلٌت َوُمْستَنْطهَقاٌت 
له َفاه ْْحَة َواْعَقْدَن بهْاالَنامه نْيَ الرَّ

اصحاب السنن  ه. )روا«َفتَنْسه

لیل و تقدیس خداوند کنید و غافل هیح و تتسب هبر شما باد ک والحاکم بسند صحیح(:

یرا آن هنباشید ک ید ز ا هرحمت خدا را فراموش کنید، ذکر خود را با انگشتان دست بشمار
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کس ره ز( اهحمد و ثنا و ستایش است خاص خداوند است. و خداوند )الل هآنچ

خداوند این(  ۀتر و ... است )بنابر این بندتر و تواناتر و با عظمتر چیز بزرگهو 

یژگی در کس  هخداوند متعال بداند ن ی را باید منحصر درهای الهصفات و و

یگران از وجود انسان خارج امید و ترس و بیم از د هرگونهدیگری، در این حالت 

و  هار قرار گرفتطور کمال و تمام در کنف و حمایت پروردگهب هو بند هشد

ید: . «د بستهچشم از غیر فرو خوا ُ  إاِل إََِلَ  ال»سپس بگو يَك  ال وَْحَدهُ  اَّللَّ  ََشِ
ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  وَُهوَ  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ،ََلُ  یچ معبودی و سروری و ه» :هترجم .«قَِديرٌ  ََشْ

ا و هاو در این صفات تن هحالیکوجود ندارد در  هآقایی و حاکمی و شارعی و.... بجز الل

یک و هباشد و یکتا می ا از آن اوست هی و حاکمیت تنه. پادشاهمتایی نداشتهیچ شر

بر   . «باشدتوانا و قدرتمند می ر چیزیهو حمد و ستایش خاص اوست و او

 «صحیح مسلم»           

صحیح »            شود( هالکرسی )خواند ةآی -95

 «الجامع

 «صحیح ابی داود»   شود هفلق و ناس )معوذتین( خواند ایههسور -91

 

 

یر نیز خواند»  «شود هبعد از نماز صبح دو ذکر ز

ُ  إاِل إََِلَ  ال» -91 يَك  ال وَْحَدهُ  اَّللَّ  ُُكِّ  لََعَ  وَُهوَ  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ،ََلُ  ََشِ
ءٍ   (.تکرار شود همرتب 50) «قَِديرٌ  ََشْ

 است. هشد هترجم 90و  10 هدر حدیث شمار

                                                                                           
یی قرار میهمسؤل  ند شد( این حدیث هخوا هسخن در آورد هگیرند )و بستند و مورد بازجو

دیگری.  ۀسبیح یا وسیلتر است تا با تشمارش ذکر با انگشتان افضل هداللت بر آن دارد ک

 رجوع شود( )م(. 77ص  1ج  ةالسن هکتاب فق ه)برای توضیح بیشتر ب
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ِ َوِِبَْمِدهِ َعَدَد َخلِْقِه َورَِضا َنْفِسِه َوِزنََة َعرِْشِه َوِمَداَد » -91 ُسبَْحاَن اَّللَّ
 (.بار تکرار شود 1). «ََكَِماتِهِ 
 همراه هدانم بمی هنقص منزر عیب و هو از  هرا بسیار پاک دانست هالل»: هترجم 

یش ب تعداد تمامی مخلوقاتش و اوج خشنودیش و  هحمد و ستایش و سپاسگذار

  .«(پایان استبی هر کلماتش )کهوزن و سنگینی عرشش و جو
 «صحیح مسلم»              

 «شود هبعد از نماز مغرب نیز این ذکر خواند»

ُ  إاِل إََِلَ  ال» -91 يَك  ال وَْحَدهُ  اَّللَّ ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  وَُهوَ  اْْلَْمدُ  ََلُ  ،ََلُ  ََشِ  .«قَِديرٌ  ََشْ
ا هتن هوجود ندارد در حالیک هیچ معبودی و ... بجز الله»: هترجم بار تکرار شود( 50)

یک و یار و یاوری نداشتهباشد و می  همان کسیکه، حمد و ثنا خاص اوست هیچ شر

 «.باشدر چیز توانا میهگرداند و بر می همیراند و زندمی
 «ییصحیح النسا» 

 «هدعای نماز استخار»

ْستَِخُيكَ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -66
َ
ْستَْقِدرُكَ  بِِعلِْمَك  أ

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
 فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

قِْدرُ  َوال َتْقِدرُ  فَإِنََّك  ،الَْعِظيمِ 
َ
ْعلَمُ  َوال َوَتْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
 إِنْ  اللَُّهمَّ  ،الُْغيُوِب  َعَلمُ  َوأ

نَّ  َتْعلَمُ  ُكنَْت 
َ
ْمرَ  َهَذاأ

َ
ْمِري وَََعقِبَةِ  َوَمَعاَِش  ِديِن  ِف  ِل  َخْيًا ،األ

َ
اَْو ِف ََعِجِل  – أ

نَّ َهَذا ااَلمَر ََشر  َتْعلَُمهُ  ُكنَْت  َوإِنْ  ِل  فَاقُْدرْهُ  -اَْمِري وآِجِلِه 
َ
ِف ِديِْن  ِل  اأ

ْمِري 
َ
فْهُ  - اَْو ِف ََعِجِل اَْمِري وآِجِلهِ  -َوَمَعاَِش وََعِقبَِت أ فِْن  َعنِّ  فَاِْصِ  َواِْصِ

رِْضِن  ُثمَّ  ََكنَ  َحيُْث  اْْلَْيَ  ِلَ  َواقُْدرْ  َعنْهُ 
َ
ام حاجت خود را یا نگهدر این » «بِهِ  أ

خداوندا! از علم شما طلب خیر »: هترجم «ی نام ببرهی انجام دهخوامی هرا ک هآنچ

پایان شما، کران و بیکنم از فضل بیکنم و از قدرت شما طلب قدرت و نیرو میمی
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ید و من ناتوانم، شما میهطلبم، کمک می ید در هدانید و آگامانا شما توانایی دار

ا هانیها و پنهستید از تمامی غیبها شما هم و تنهدانم و ناآگامن نمی هحالیک

ید. خداوندا، اگر میهآگا در این کار و امر، خیر دین و روزی  هدانی کی تمام و کمالی دار

گر ام و آسان گردان و هم مقدور و فراباشد آنرا برایکارم در دنیا و آخرتم میو سرانجام 

شد آنرا از بادانی در این کار شر و بدی دین و روزی سر انجام کارم در دنیا و آخرتم میمی

خیر در آن  هجا کرهو  هر آنچهنصرف گردان و برایم مو من دور گردان و مرا نیز از آن دور 

   . «نیز راضی گردان آن هن و سپس مرا باشد را مقدر کب
 «صحیح البخاری»          

مانند ه هشود ک هخواند هاین دعا باید بعد از دو رکعت نماز استخار ه)البت

 باشد(.ا میهسایر نماز

 «دعای قنوت»

 ِفيَمنْ  َوتََولَِّن  ،ََعَفيَْت  ِفيَمنْ  وَََعفِِن  ،َهَديَْت  ِفيَمنْ  اْهِدِّن  اللَُّهمَّ » -97
َْت  ْعَطيَْت  ِفيَما ِل  َوَبارِكْ  ،تََوَلَّ

َ
 ُيْقَض  َوال َتْقِض  إِنََّك ف ،قََضيَْت  َما ََشَّ  َوقِِن  ،أ

 هرا هخداوندا، مرا ب»: هترجم «َوَتَعاََلَْت  َتبَاَرْكَت  ،َواََلَْت  َمنْ  يَِذلُّ  ال إِنَّهُ  ،َعلَيَْك 

شان عافیت و بدی هکسانی ک مانندهدایت فرما و مرا هدایت کردی، ه هکسانی ک

 همانند کسانی که، مرا نیز هسالمتی دادی، مورد عافیت و رحمت خودت قرار بد

 هب هک هات قرار دادی شامل دوستی و عنایت بگردان و در آنچمورد والیت و دوستی

ای حفظ بگردان، همقدر کرد هک هو مرا از شر آنچ همن بخشیدی برکت و خیر قرار بد

یرا تن تو  هشود. براستی کسی را کرگز بر تو حکم نمیهکنی و حکم می هستی کهتو ا هز

و ...  ها تو بسیار با عظمت و بلند مرتبهشود و تنرگز خوار و ذلیل نمیهدوست بداری 

 «صحیح الترمذی»          «. ستیه

عوذُ  إِّن اللَُّهمَّ » -95
َ
 ،َك تِ ُعُقوبَ  نْ مِ  َك اتِ افَ عَ مُ بِ  وأعوذُ  ،َسَخِطَك  من بِرَضاكَ  أ

 وَ 
ُ
ْحِص  اَل  ،َك نْ مِ  َك بِ  وذُ عْ أ

ُ
  ،َك يْ لَ عَ  اءً نَ ثَ  أ

َ
: هترجم «َك سِ فْ نَ  لََع  أثْنَيَْت  امَ كَ  َت نْ أ
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بخشش و  هعقوبت و مکافاتت ب برم، ازمی هرضایت پنا هاز خشمت بخداوندا، »

م هنخوا توانم وبرم، من نمیمی هخودت پنا هبرم، از خودت بمی هگذشت تو پنا

 .«ای بجای آورمهخودت، خودت را ستود هک هستایش تو را، آنگون هتوانست ک
 «هصحیح ابن ماج»         

ت هدعای نماز جناز»
 
 «برای می

 َوَكِبِينَا ،وََصِغِينَا ،وَََغئِِبنَا ،وََشاِهِدنَا ،َوَميِّتِنَا ،ِْلَيِّنَا اْغِفرْ  للَُّهمَّ ا» -96
نْثَانَا ،وََذَكِرنَا

ُ
ْحيَيْتَ  َمنْ  ُهمَّ اللَّ  ،َوأ

َ
ْحِيهِ  ِمنَّا هُ أ

َ
يْتَ  َوَمنْ  ،اْْلِْسََلمِ  لََعَ  فَأ  ِمنَّا هُ تََوفَّ

يَمانِ  لََعَ  َفتََوفَّهُ  ْجَرهُ  ََتِْرْمنَا اَل  اللَُّهمَّ  ،اْْلِ
َ
خداوندا! »: هترجم «َبْعَدهُ  تُِضلَّنَا َواَل  ،أ

مردان و زنان را ببخشای! دان، غایبان، کودکان، بزرگساالن، هزندگان، مردگان، شا

را از ما  هر کهگردان، و  هگردانیدی بر دین اسالم زند هاز ما زند هر کسی ر ا کهخداوندا، 

راندی برایمن بمیران، خداوندا، ما را از پاداش او )متوفی( محروم مگردان و بعد از می

 «هصحیح ابن ماج» .«او )متوفی( ما را منحرف مگردان

ْكِرمْ  َعنُْه، واْعُف  وَََعفِِه، َوارَْْحُْه، ََلُ، اْغِفرْ  اللَُّهمَّ » -70
َ
عْ  نُُزََلُ، َوأ  َووَسِّ

هِ  َوالََْبَِد، َواثلَّلِْج  بِالَْماءِ  َواْغِسلْهُ  ُمْدَخلَُه، يَْت  َكَما اْْلََطايَا ِمنَ  َوَنقِّ  اثلَّوُْب َنقَّ
بْيَُض 

َ
نَِس، ِمنَ  األ بِْدَْلُ  ادلَّ

َ
ْهَل َدارِهِ، ِمنْ  َخْيًا َداًرا َوأ

َ
ْهِلِه، ِمنْ  َخْيًا َوأ

َ
 َوَزوًْجا أ

ا ْدِخلْهُ  َزوِْجِه، ِمنْ  َخْيً
َ
ِعْذهُ  اْْلَنََّة، َوأ

َ
، َعَذاِب  ِمنْ  َوأ  «انلَّارِ  َعَذاِب  َوِمنْ  الَْقَْبِ

 –در قبر  –او رحم کن و از او درگذر، و فرودش را  هخداوندا، او را ببخشای و ب»: هترجم

گردان و او را با آب و برف و تگرگ بشوی و  هش را باز و گستردهگرامی دار و جایگا

سفید را از پلیدی و  هپارچ هک همانگونهات پاک بگردان ه، و او را از اشتباهغسل بد

تر از های بهاش و خانوادهتر از خانهای بهگردانی، و برایش خانآلودگی پاک می

شت گردان و هم گردان، و او را وارد بهیا و فراهمسرش مهتر از همسری بهاش و هخانواد

 .«نم و دوزخ حفظ بگردانهار عذاب قبر و عذاب آتش ج
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 «صحیح مسلم»

 «دعای استسقا در طلب باران»

ْحِ  رَْْحَتََك  َوانُْْشْ  َك َوَبَهائَ  ِعبَاَدكَ  اْسِق  اللَُّهمَّ » -75
َ
كَ  َوأ : هترجم «الَْميَِّت  بََلَ

و زمین  هرا سیراب گردان و رحمتت را گسترش د تبندگانت و حیواناتخداوندا »

 «.و آباد و سر سبز بگردان هات را زند همرد
 «صحیح ابی داود»

ِغثْنَا اللَُّهمَّ » -71
َ
ِغثْنَا اللَُّهمَّ  ،أ

َ
ِغثْنَا اللَُّهمَّ  ،أ

َ
خداوندا، از تو کمک »: هترجم «أ

یم و طلب باران م هیم، و استغاثهخوامی  .«کنیم، بر ما باران ببار...یدار
 «صحیح البخاری»

 «آِجلٍ  َغْيَ  ََعِجَلً َغْيَ َضارٍّ  َمِريًعا َمِريًّا ُمِغيثًا َغيْثًا اْسِقنَا اللَُّهمَّ » -71
یزان و  ه)با عجل هدر آئند هم اکنون نهخداوندا، »: هترجم بدون تأخیر( بارانی فراوان و ر

یز، کاؤ خیر و برکت بر ما سرشار  یان باشد بگونبی دمند ووس هفرور دلپذیر و  های کهز

 «صحیح ابی داود» «.و مراتع را سرشار از آب گرداند هگوارا بود

 «دعای قبل از خوردن غذا»

ِ  ِمْسِب» -71 ید «اَّللَّ ید و اگر در ابتدا فراموش کرد بگو ِ  ِمْسِب» :گو َِلِ  ِف  اَّللَّ وَّ
َ
 أ

 «صحیح الترمذی» .«َوآِخِرهِ 
ْطِعْمنَا ِفيهِ  نَلَا بَارِكْ  اللَُّهمَّ » -71

َ
ا َوأ ما  هخداوندا در آن ب»: هترجم «ِمنْهُ  َخْيً

 «. (م گردانهما بخوران. )برایمان فرا هآن را ب زتر اهو ب هبرکت د
 «صحیح الترمذی»

 «نگام نوشیدن شیرهدعای »
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ما برکت  هخداوندا در آن ب»: هترجم «ِمنْهُ  َوزِْدنَا ِفيهِ  نَلَا بَارِكْ  اللَُّهمَّ » -79

 «صحیح الترمذی» .«هما بد ه، و بیش از آن بهد

 «بعد ار خوردن غذا یدعا»

ِ  اْْلَْمدُ » -77 ى َّلِلَّ ِ ْطَعَمِن  اّلَّ
َ
َعامَ  َهَذا أ  َوالَ  ِمنِّ  َحْولٍ  َغْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَِنيهِ  الطَّ

ةٍ  این غذا را  هحمد و سپاس و ستایش خاص خداوندی است ک»: هترجم «قُوَّ

یم کرد. بدون اینک هب از جانب من نیرو و تالشی صورت  همن خوراند و روز

 «.ثمر رساندن آن هلقت و پدیدن آوردن و بخباشد )در اصل  هشد هگرفت
 «صحیح الجامع»

ِ  اْْلَْمدُ » -75 ، َغْيَ  هِ ِفي ُمبَاَركً  َطيِّبًا َكِثًيا، َْحًْدا َّلِلَّ  َوال ُموَدٍَّع، َوال َمْكِفٍّ
ای بسیار پاک و با ها و سپاسها و تمجیدهتمامی ستایش»: هترجم «َربَّنَا َعنْهُ  ُمْستَْغًن 

یا باشد( خاص خداوند متعال است.  هبرکت )ک پروردگارا، این عاری از شرک و ر

 هدر حالیک مگرداننعمت طعامت را از ما قطع نفرما و آنرا طعام آخر برای ما 

 .«)خداوند در این صعام برکت عطا فرما... (1)بدان نیازمندیم همیشه
ْطَعْمَت  اللَُّهمَّ » -76

َ
ْسَقيَْت  أ

َ
ْغنَيَْت  َوأ

َ
ْقنَيَْت  َوأ

َ
ْحيَيَْت  وََهَديَْت  َوأ

َ
 فَلََك  َوأ

ْعَطيَْت  َما لََعَ  اْْلَْمدُ 
َ
و  خداوندا، طعام و خوراک دادی و سیراب کردی»: هترجم «أ

 هگردانیدی، بنابر این ب هدایت کردی و زندهنیاز گردانیدی و دارایی بخشیدی و بی

  «.سپاس و تشکر است خاص تو است هر آنچهبخشیدی  هک هسبب آنچ
 «ةالصحیح ةالسلسل»

ِ  اْْلَْمدُ » -50 ي َّلِلَّ ِ ْطَعمَ  اّلَّ
َ
حمد و »: هترجم «ََمْرًَجا ََلُ  وََجَعَل  وََسوََّغهُ  وََسَّق  أ

طعام خورانید و آشامیدنی نوشانید و آنرا  هس و ستایش خاص خداوندی است کسپا

                                           
 شرح کتب احادیث باید رجوع شود. هب هیم دیگری از این دعا مستفاد است کهمفا -1
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ت خروج مواد زاید از ها محل خروجی قرار داد. )جهگوارا و خوش ساخت و برای آن

 «صحیح ابی داود» «.بدن(

بانهدعای م»  «مان برای میز

خداوندا، در »: هترجم «َوارَْْحُْهمْ  لَُهمْ  َواْغِفرْ  َرَزْقتَُهمْ  ِفيَما لَُهمْ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ » -55

ایشان  هانش( را ببخشای و به، و )گناها روزی دادی، برکت و خیر بدهآن هب هک هآنچ

 «صحیح مسلم» «.رحم کن

ْطِعمْ  اللَُّهمَّ » -51
َ
ْطَعَمِن  َمنْ  أ

َ
خداوندا، طعام و »: هترجم «َسَقاِّن  َمنْ  َواْسِق  أ

مرا  هر کسی کهوراک داد و سیراب گردان مرا طعام و خ هر کسی را که هخوراک بد

 «صحیح مسلم» «.سیراب گردانید

 «دهداو افطار می هب هدار برای کسی کهدعای روز»

ْفَطرَ » -51
َ
ائُِمونَ  ِعنَْدُكمُ  أ َكَل  ،الصَّ

َ
بَْرارُ  َطَعاَمُكمُ  َوأ

َ
لَْت تَ وَ  ،األ  ََنَ

افطار کنند و غذا و طعام شما داران در نزد شما هوزر»: هترجم «الَْمَلئَِكةُ  َعلَيُْكمُ 

 «.را نیکان بخورند و فرشتگان )رحمت و برکت( بر شما فرود آیند
 «صحیح الجامع»

  َذَهَب » -51
ُ
َمأ ْجرُ  َوَثبََت  الُْعُروُق  َواْبتَلَِّت  الظَّ

َ
ُ  َشاءَ  إِنْ  األ اگر »: هترجم «اَّللَّ

تر شدند )نیازشان و  ها و بدن سیراب گشتهد، تشنگی پایان یافت و رگهخداوند بخوا

 .«و شاداب گردیدند( و پاداش و مزدی ثبت شد هبرطرف شد
 «صحیح ابی داود» 

 «نگام پوشیدن لباسه»
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ِ  اْْلَْمدُ » -51 ي َّلِلَّ ِ ةٍ  َوال ِمنِّ  َحْولٍ  َغْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَِنيهِ  َهَذا َكَساِّن  اّلَّ  «قُوَّ
بر من پوشاند نو این لباس را  هحمد و ستایش خاص خداوندی است ک»: هترجم

  «.ام گردانیدمن بخشید و روزی هیچ تالش و قدرتی از سوی من، آنرا بهبدون 
 «صحیح ابی داود 

 «نگام بیرون آوردن لباسه»

 «صحیح الجامع»  .«(هبا نام و یاد خدا )الل» :هترجم «اللِ  بِسمِ » -59

 «نگام پوشیدن لباس جدیده»

نَْت  اْْلَْمدُ  لََك  اللَُّهمَّ » -57
َ
لَُك  َكَسْوتَنِيِه، أ

َ
ْسأ

َ
 ََلُ، ُصِنعَ  َما وََخْيِ  َخْيِهِ  ِمنْ  أ

ُعوذُ 
َ
هِ  ِمنْ  بَِك  َوأ سپاس و ستایش  هرگونهخداوندا، » :هترجم «ََلُ  ُصِنعَ  َما َوََشِّ  ََشِّ

یی کهخاص توست، و تن  هرا ک های، از تو خیرش و خیر آنچهاین را بر من پوشانید ها تو

 آنچ هم و بهخوامی هشد هیهو ت هگردید هبرای آن دوخت
 
برای  هک هتو از شرش و شر

 «صحیح الترمذی» «.برممی هپنا هشد هیهو ت هآن دوخت

 انسان لباس جدیدی  هنگامی کهدعای »

  «بیندرا بر تن برادرش )برادر ایمان( می

( لباس همیشه)»: هترجم «ًدايْ هِ شَ  ْت مُ وَ  ًدايْ مِ ـحَ  شَّ ًدا عَ يْ دِ جَ  ْس بِ لْ اِ » -55

باشی و بمیری در  هشتای داهو شایست هو نو بپوشی و زندگی سعادتمندان هتاز

 «هصحیح ابن ماج» «.ایهشد یدهش هحالیک

 «منزل هنگام داخل شدن بهدعای »
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لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -56
َ
ْسأ

َ
ِ  بِاْسمِ  ،الَْمْخَرِج  وََخْيَ  الَْمْوِلِج  َخْيَ  أ  َوباْسمِ  ،َوَْلْنَا اَّللَّ

 ِ ِ  ولَََعَ  ،َخرَْجنَا اَّللَّ ْنَا َربِّنَا اَّللَّ ین زمان ورود و هخداوندا، از تو ب»: هترجم «تََوُكَّ تر

ین زمان خروج را میهب یم نام خدا خارج می هنام خدا وارد شدیم و ب هطلبم، بتر شو

 (کسی دیگر هن«. )کنیممی ها بر پروردگارمان توکل و تکیهو تن
نَه االَرناووط واالذكارابوداود و َح »  «سَّ

 «نگام خارج شدن از منزلهدعای »

ِ  ِمْسِب» -60 ُْت  اَّللَّ ، لََعَ  تََوُكَّ ِ ةَ  َوال َحْوَل  ال اَّللَّ ِ  إاِل قُوَّ نام و  هب»: هترجم «بِاَّللَّ

و مشیت  هاراد هیچ نیرو وقدرتی بجز بهکنم و می هتوکل و تکی ها بر الله، و تنهیاد الل

 «صحیح الترمذی» «.نداردخداوند وجود 

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -65
َ
نْ  بَِك  أ

َ
ِضلَّ  أ

َ
وْ  أ

َ
، أ َضلَّ

ُ
وْ  أ

َ
ِزلَّ  أ

َ
وْ  أ

َ
، أ َزلَّ

ُ
وْ  أ

َ
ْظِلمَ  أ

َ
وْ  أ

َ
 أ

ْظلََم،
ُ
وْ  أ

َ
ْجَهَل  أ

َ
وْ  أ

َ
َّ  َُيَْهَل  أ کسی  هبرم از اینکمی هتو پنا هخداوندا، ب»: هترجم «ََعَ

بیفتم یا کسی را بلغزانم و منحرف بگردانم یا خودم ی هگمرا هکنم یا ب هرا گمرا

نادانی  ل وهج هکسی ظلم کنم یا مورد ظلم واقع شوم یا ب هو بلغزم یا ب همنحرف شد

در  هل افتادهج هسبب من ب هور گردم یا کسی دیگر بهلیت غوطهو در جا هافتاد

 «صحیح ابی داود» .«لیت بغلتدهجا

 «مستراح هنگام داخل شدن بهدعای »

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -61
َ
 هگونرهخداوندا، از »: هترجم «َواْْلَبَائِِث  اْْلُبُِث  ِمنَ  بَِك  أ

 «صحیح البخاری» «.برممی هتو پنا هناپاکی و پلیدی و خبائث ب

 «الجامعصحیح » «.هنام و یاد الل هب»: هترجم «اللِ  بِسمِ » -61
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 «نگام خارج شدن از مستراحهدعای »

61- « 
َ
ک
َ
ان
َ
ر
 
ف
ُ
یاد خوا»: هترجم «غ ان ببخشش و مغفرتت هخداوندا بسیار ز

 «صحیح الترمذی» .«ستمه

 «نگام مسافرت رفتنهدعای »

61- « ُ ، اَّللَّ ْكََبُ
َ
ُ  أ ، اَّللَّ ْكََبُ

َ
ُ  أ ، اَّللَّ ْكََبُ

َ
ِ  ُسبَْحانَ  أ رَ  ياّلَّ  ََلُ  ُكنَّا َوَما َهَذا نَلَا َسخَّ

لَُك  إِنَّا اللَُّهمَّ  لَُمنَْقِلبُونَ  نَاَربِّ  إََِل  َوإِنَّا ُمْقِرِننيَ 
َ
 َوِمنَ  َواتلَّْقَوى الَِْبَّ  َهَذا َسَفِرنَا ِف  نَْسأ

نْ  اللَُّهمَّ  تَرَْض  َما الَْعَملِ  نَْت  اللَُّهمَّ  ُبْعَدهُ  َعنَّا َواْطوِ  َهَذا َسَفَرنَا َعلَيْنَا َهوِّ
َ
 أ

اِحُب  َفرِ  ف الصَّ ْهلِ  ِف  َواْْلَِليَفةُ  السَّ
َ
ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ  األ

َ
َفرِ  َوْعثَاءِ  ِمنْ  بَِك  أ  السَّ

ْهلِ  الَْمالِ  ِف  الُْمنَْقلَِب  وَُسوءِ  الَْمنَْظرِ  َوَكآبَةِ 
َ
  [ِفيِهنَّ  َوَزادَ . قَالَُهنَّ  رََجعَ  َوإَِذا]. َواأل

ر هرکس و هچیز و  رهخداوند از »: هترجم .«َحاِمُدونَ  لَِربِّنَا ََعبُِدونَ  تَائِبُونَ  آيِبُونَ 

ن ما این را تحت فرما همانی کهاست  هتر است... پاک و منزتر و غالبموجودی بزرگ

 بار هتوانستیم آن را مما نمی هقرار داد، در حالیک
ً
سوی هکنیم و ما حتما

ستیم. خداوندا در این مسافرتمان ار تو نیکی و همان در حرکت و دگرگونی پروردگار

طلبیم. خداوندا، این می هکند عاجزانرضایتت را کسب می هک تقوی و آن عملی را

ا هموار بگردان. خداوندا، تو تنهسفر را بر ما آسان بگردان و مسافت طوالنیش را 

باشی. خداوندا، من می ها جانشین در بین خانوادهستی و تنهدر سفر  همراهدوست و 

و  هگشت بد در میان خانوادباز و هر بد و زشت و ناراحت کنندتو از رنج سفر و مناظ هب

یر بخواند( در حالی باز  همراه هبرم )و اگر برگشت، این دعا را بمی هاموال پنا کلمات ز

ا پروردگارمان را سپاس هگانیم و تنهگانیم و عبادت کنندهکنند هتوب هگردیم کمی

 «صحیح مسلم» .«کنیمو ستایش می

 «دعای مقیم برای مسافر»
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ْستَوِْدعُ » -69
َ
َ  أ َماَنتََك  ِدينََك  اَّللَّ

َ
دینت وامانت »: هترجم «َعَمِلَك  وََخَواِتيمَ  َوأ

یرا او بخداوند می هو سرانجام اعمال و کارت را ب ین نگاهسپارم )ز  هدارندهتر

 «ةالصحیح ةالسلسل»  «.ا است(هامانت

 «دعای مسافر برای مقیم»

ْستَوِْدُعَك » -67
َ
َ  أ ى اَّللَّ ِ خداوندی  هتو را ب»: هترجم «وََدائُِعهُ  تَِضيعُ  الَ  اّلَّ

 «هصحیح ابن ماج»«. سازدو نابود نمی هایش را ضایع نکردهامانت هسپارم کمی

 

ینیددرمحلی اقامت می هنگامی کهدعای »  «گز

ُعوذُ » -65
َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ اِت  اَّللَّ  هک هاز شر آنچ»: هترجم «َخلََق  َما ََشِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ

 .«برممی هاش پناهکلمات کامل و شامل و قاطع و تام هب هخلق کرد خداوند
 «صحیح مسلم»

 «هنقلی هدعای سوار شدن بر وسیل»

ِ  ِمْسِب» -66 ِ  اْْلَْمدُ  اَّللَّ ي ُسبَْحانَ  َّلِلَّ ِ رَ  اّلَّ  َوإِنَّا ُمْقِرِننيَ  ََلُ  ُكنَّا َوَما َهَذا نَلَا َسخَّ
ِ  اْْلَْمدُ » «لَُمنَْقِلبُونَ  َربِّنَا إََِل  ُ »بار( ه)س «َّلِلَّ ْكََبُ  اَّللَّ

َ
 إِّنِّ  ُسبَْحانََك » بار(ه)س «أ

نُوَب  َيْغِفرُ  الَ  فَإِنَّهُ  ِل  فَاْغِفرْ  َنْفِس  َظلَْمُت  خداوندا، تو را بسیار پاک »: هترجم «اّلُّ

نمودم لذا بر خود و جانم ستم  هدانم، براستی کمی هر عیب و گمانی منزهو از  هدانست

ان هبتواند یا قادر باشد گنا هکس دیگری جز تو نیست کیچه همرا ببخشای چرا ک

 «صحیح الترمذی» . «بندگان را ببخشاید
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 «بازار هدعای داخل شدن ب»

ُ  إاِل إََِلَ  ال» -500 يَك  ال وَْحَدهُ  اَّللَّ  َوُيِميُت  َُيِْي  اْْلَْمدُ  َوََلُ  الُْملُْك  ََلُ  ََلُ، ََشِ
ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  وَُهوَ  اْْلَْيُ  بِيَِدهِ  وَُهَو َحر اليموُت  یچ معبودی )و ه»: هرجمت «قَِديرٌ  ََشْ

یکی نداشتهباشد و ا میهتک و تن هنیست در حالیک هحاکمی و....( بجز ال و  هیچ شر

یژهمچنین هی و حاکمیت خاص اوست و هپادشا اوست. اوست  هر ستایش و ثنا نیز و

میرد و فنا ندارد و تمامی نمی های است کهمیراند و زندداند و میگرمی هزند هک

 «هصحیح ابن ماج»«.ر چیزی توانایی مطلق و کامل داردها در دست و قدرت اوست و او بر ها و نیکیهخیر

 «مجلس بعد از بلند شدن از آن ۀذکر کفار»

ْشَهدُ  ،َوِِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك » -505
َ
نْ  أ

َ
نَْت  إاِل إََِلَ  ال أ

َ
ْستَْغِفُركَ  ،أ

َ
تُوُب  أ

َ
 َوأ

ر عیبی هو از  هپاکی یاد کرد هکثرت و فراوانی ب هخداوندا تو را ب»: هترجم «إََِلَْك 

خاص توست و با تمام وجود  هحمد و ستایشی ک همراه هدانم بمی هپاک و منز

یادرسی وه هم کهدی میهادت و گواهش روزی  یچ معبودی و حاکمی و شارعی و فر

ا از تو طلب استغفار و بخشش های و... بجز تو نیست و تنهای و حمایت کنندهندهد

 «صحیح الترمذی»  «.کنممی هو توب هتو روی آورد هکنم و فقط بمی

 هشخصی برادرش را بخاطر الل هرگاه»

ید هدوست بدارد باید ب   «او بگو

ِحبَُّك  إِّنِّ » -501
ُ
ِ  ِف  أ خاطر خدا و رضایتش و  هرا بمن تو » :هترجم «.اَّللَّ

یی می». «دارمدینش دوست می ت در حد وجو
 
ا هتن هباشد و ناین امر یک سن

سبب الفت بیشتر میان مسلمانان  هبلک همداحی و تملق نداشت هجنب

 «صحیح ابی داود» .«هشود ان شاء اللمی



 توشه مسلمان 46

 

 «دهاو جواب د هباید ب هبرادرش با این گفت»

( دوست هتو را خداوندی )الل»: هترجم .«َل ْحبَبْتنأ اّلي اللُ  أحبََّك » -501

 «صحیح ابی داود»  .«داریخاطرش دوست می همرا ب هبدارد ک

 

 

ید! همسلمانی برادرش را در حال خند هرگاه»  «دید بگو

ْضَحَك » -301
َ
ُ  أ ایت را بخنداند )تو را هخداوند دندان» :هترجم. «ِسنََّك  اَّللَّ

 «صحیح البخاری» .«(بگرداندشادان و مسرور  همیشه

یدهمسمانی بخوا هر گاه» یف و تمجید کند بگو  «د از دوستش تعر

ْحس» -501
َ
ُ  فََُلنًا ُب أ َزّكِّ  َوالَ  َحِسيبُهُ  َواَّللَّ

ُ
ِ  لََعَ  أ َحًدا اَّللَّ

َ
گمان »: هترجم. «أ

تر هفالنی چنین است )در مورد صفات نیکش( و خداوند او را ب هکنم کمی

ا خداوند هکنم )تننمی هکند، در برابر علم خدا کسی را تزکییتش میشناسد و کفامی

 .«باشدمی هعیب و صاحب صفات ممتاز و برجستو بی همنز هاست ک
 «صحیح مسلم»

 «دهدبرای تو کار خیر انجام می هدعا در حق کسی ک»

ُ  َجَزاكَ » - 509 «.دهتو پاداش خیر و نیکو بد هخداوند ب»: هترجم«. َخْيًا اَّللَّ
 «صحیح الجامع»      

ید: همسلمانی عطس هرگاه»  «زد بگو
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ِ  اْْلَْمدُ » -507  .«ا خاص خداوند یکتاستهحمد و ثنا تن: »هترجم«. َّلِلَّ
 «صحیح البخاری»

ِ  اْْلَْمدُ » -505 ا و هر حالی و زمانی ستایش هدر » :هترجم«. َحالٍ  ُُكِّ  لََعَ  َّلِلَّ

 .«است ها خاص اللهتمجید
 «داودصحیح ابی»

( هکنند هاین دعا را بشنود )در جواب عطس هر کسی کهو »

ید:  «بگو

ُ  رَْْحَُك ي» -506 ایش را شامل هتو رحم کند )رحمت هخداوند ب»: ه. ترجم«اَّللَّ

 .«(حالت گرداند
 «صحیح البخاری»

این دعا را در حق او بکند  هدر جواب کسی ک هکنند هو عطس»

ید:  «بگو

ُ  َيْهِديُكمُ » -550 دایت کند و هخداوند شما را » :هترجم. «بَالَُكمْ  َويُْصِلحُ  اَّللَّ

 .«و سامان بخشد هتان و خاطر تان را اصالح کردایهکار
 «صحیح البخاری»

ت است( ب هکافری عطس هرگاه»
 
ید )سن  هکند و حمد خدا را بگو

 «شود هاو گفت

ُ  َيْهِديُكمُ » - 333 دایت کند و هشما را  خداوند» :هترجم. «بَالَُكمْ  َويُْصِلحُ  اَّللَّ

 «صحیح الترمذی» .«سازد هو خاطر تان را آسود هایتان را سامان بخشیدهکار
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فروشد یا کند )چیزی میمی هدر مسجد معامل هکسی ک هب»

 «شود هخرد( گفتمی

ای قرار هرهخداوند در تجارتت سود و ب» :هترجم. «جتارتك اللُ  الاربح» -551

 «صحیح الحامع»  .«دهند

 «شود هگردد گفتاش در مسجد میهدنبال گم شد هکسی ک هب»

ُ  رَدَّ  ال» - 551  . «تو باز نگرداند هخداوند آنرا ب» :هترجم. «َعلَيَْك  اَّللَّ

 «نگام دیدن اولین محصول )اول ثمر(هدعای »

 َصاِعنَا ِف  نَلَا َوبَارِكْ  َمِدينَِتنَا ِف  نَلَا َوَبارِكْ  َثَمِرنَا ِف  نَلَا بَارِكْ  اللَُّهمَّ » -551
نَا ِف  نَلَا َوَبارِكْ  مان رهو در ش همان برکت بدخداوند در محصوالت» :هترجم. «ُمدِّ

 «صحیح مسلم» «.های ما نیز برکت و خیر بدهها و کلیهو در پیمان هبرکت بد

 «شب اول( ه)ما هالل ماهنگام دیدن هدعای »

ْهِللْهُ  اللَُّهمَّ » -551
َ
َلََمةِ  َواِْليَمانِ  بِاَْلُْمِن  َعلَيْنَا أ  َوَربَُّك  َربِّ  َواْلِْسََلمِ  َوالسَّ

 ُ و  هخداوندا، آنرا بر ما با یمن و ایمان و سالمتی و اسالم پدیدار ساخت»: هترجم. «اَّللَّ

 «.است ها اللهپروردگار من و تو تن هبدان( ک هنو بگردان )و ای ما
 «صحیح الترمذی»

 «آسمان هبکردن  هنگام نگاهدعای »
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ل ق َٰٓ﴿» -559 َٰٓخ  ا َٰٓم  بَّن ا َٰٓر  آَٰت  ََٰٰٓٓه  ذ  ََٰٰٓٓف قِن آَُٰسب ح  ن ك ََٰٰٓٓب  ِطل  اب  ذ  ]آل  ﴾ٱنلَّارََِٰٰٓٓع 

 هو حامی ما، این آسمان را ب هندهای پروردگار و پرورش د» :هترجم. «[565عمران: 

ای، پس ما را نیز از عذاب آتش های تو بسیار پاک و منزهخلق نکرد هودهباطل و بی

 نم هج
َ
ر  «.ان و حفظ گردانهب 

 «( صحیح البخاری565آل عمران: )»

َن لََك َرَباً وَخاَِلقاً، اللَُّهمَّ ُغْفَرال أشهد» -557
َ
م هدادت میهش» :هترجم. «أ

ام در هتو نیز پروردگار و حامی و خالقی داری، خداوندا مرا ببخشای و بیامرز )از گنا هک

 «صحیح البخاری» .«گذر

بان آورد باید مسلمانی س هرگاه» خنی ناشایست و حرام را بر ز

ید:  «بگو

555- «﴿َٰٓ َٰٓمِن  نَّك  َٰٓي زن غ  ا ي ط  نَِِٰٓإَومَّ ت عِذ ََٰٰٓٓغ َٰٓن ز ََٰٰٓٓٱلشَّ ََِٰٰٓٓف ٱس  َِٰٓب . «[19]فصلت:  ﴾ٱلِلَّ
تو رسید )و خواست شما را از مسیر منحرف و از  های از شیطان بهاگر وسوس» :هترجم

، تألیف 557از تفسیر نور ص  هشد ه)بر گرفت. «ببر هخدا پنا هدف بازدارد( به

 «100االعراف:  » دکتر خرمدل(.

ِين َٰٓو َٰٓ﴿» -556 و ََٰٰٓٓٱَّلَّ
 
ًةَٰٓأ لُوا َٰٓف  ِحش  ع  ل ُمويا ََٰٰٓٓإِذ آَٰف  ُهم ََٰٰٓٓظ  نُفس 

 
ُروا ََٰٰٓٓأ ُروا َٰٓف ََٰٰٓٓٱلِلَّ ََٰٰٓٓذ ك  ف  ت غ  َٰٓٱس 

نُوبِهِم َٰٓ عمل  هرگاه هستند کهمؤمنان آنان کسانی » :هترجم. «[511]آل عمران:  ﴾َِّلُ

دو 
َ
( خداوند را هفاصل ای انجام دادند یا برخودشان ستم نمودند )بالهفاحشزشت و ب

ایشان طلب آمرزش و استغفار هان و بدیهو برای بخشش گنا هآورد دیا هب

 «511آل عمران:  » .«کنندمی

 

ید: هگرفتن )داخل شدن ب هنگام اجازه»  «مکانی( بگو
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َلمُ » -510 ید( آیا اجاز. «َعلَيُْكمْ  السَّ یج المشکا»فرمایید داخل شوم.می ه)سپس بگو  «ةتخر

 «ر یا کشوری(هسرزمین )ش هدعای وارد شدن ب»

َمَواِت  رَبَّ  اللَُّهمَّ » -515 بْعِ  السَّ ْظلَلْنَ  َوَما السَّ
َ
رَِضنيِ  َورَبَّ  أ

َ
بْعِ  األ  َوَما السَّ

قْلَلْنَ 
َ
يَاِطنيِ  َورَبَّ  أ ْضلَلْنَ  َوَما الشَّ

َ
يَاِح  َورَبَّ  أ لَُك ا إِنَّا يْنَ َذرَ  َوَما الرِّ

َ
 َهِذهِ  َخْيَ  ْسأ

ْهِلَها وََخْيَ  الَْقْريَةِ 
َ
ْهِلَها َوََشِّ  ََشَِّها ِمنْ  بَِك  ُعوذُ َوا أ

َ
 :هترجم. «ِفيَها َما َوََشِّ  أ

افکنند. و ای می ها سایهبر آن هک هو آنچ هفتگانهای هخداوندا، ای پروردگار آسمان»

کنند، و ای ا برخود حمل میهاین زمین هک هو آنچ هفتگانهای هزمین پروردگار

بذر  هک ها و آنچهای پروردگار بادکنند ومی هگمرا هپروردگار شیاطین و آن کسانی را ک

 هک هل آنرا و خیر آنچهکنند، از تو خیر و سالمت این روستا و خیر و نیکی اافشانی می

آن و شر و نکبت  لهای اهتو از شر بدی آن و شر و شرارت  هطلبم و بدر آن است می

 «صحیح الکلم الطیب» .«برممی هدر آن است پنا هک هآنچ

ایش پرداخت هامید دارد توسط آن قرض هدعا برای کسی ک»

 «شود

ْغِنِن  َحَراِمَك  َعنْ  ِِبَََللَِك  اْكِفِن  اللَُّهمَّ » -511
َ
نْ  بَِفْضِلَك  َوأ  .«ِسَواكَ  َعمَّ

مان حالل تو مرا ه های کهدار )بگونبازوندا، مرا با حاللت از حرامت خدا» :هترجم

ای هنیاز ساز )بگونغیر خودت )دیگران( بی ت ازفضل و رحم هنماید( و مرا ب هسندب

 «صحیح الکلم الطیب» .«(نیازمند دیگری نشوم هک

و پرداخت  هشد هی برگرداندهقرض و بد هنگامیکهدعای »

 «شودمی



 50  توشه مسلمان

 

ُ  بَارَكَ » -511 ْهِلَك  ِف  لََك  اَّللَّ
َ
و اموال و  هخداوند در خانواد» :هترجم. «َوَمالَِك  أ

 الغلیل» .«دهخیر بد دارایی تو برکت و
ُ
 «ارواء

یان دیدنهدعاء و ذکر »  «نگام مصیبت ز

ِ  إِنَّا» -511 ُجْرِن  اللَُّهمَّ  َراِجُعوَن، إََِلْهِ  َوإِنَّا َّلِلَّ
ْ
 ِِبَْيٍ  ِل  َواْخلُْف  ُمِصيبَِت، ِف  أ

اش هو بند هما از آن خدائیم )در مالکیت او بود همهبراستی » :هترجم. «ِمنَْها

 بمی
ً
گردیم، خداوندا در این بال و مصیبت برایم، مزد و سوی او باز میهباشیم( و حتما

ر سازهاز دست داد هرا ک هتر از آن )آنچهو ب هپاداشی قرار بد
 
 «صحیح مسلم».«ام( را برایم مقد

ا و ها و نامالیمتیهو نارحتی اهنگام مشکالت و سختیهدعای »

 «اههاندو

اَللُّهمَّ إِّنِّ اَُعوُذبَِك ِمَن الَْهِم َواْْلَْزِن َوالَْعْجِز َوالَْكَسِل َواْْلُْخِل َواْْلُْْبِ » -511
يِن وََغلَبَِة الرِّجالِ  و ناتوانی و کالت و تنبلی  هر غم و اندوهمن از » :هترجم. «وََضلَِع ادلَّ

ناحق و  هگی و تسلط  )بهی و چیرهو ترس و سنگینی و کثرت بد و خسیسی و بخل

داران( تن هب
َ
برم )و فقط از تو برای دفع آن کمک می هتو پنا ها بهزور( مردان )زور م

 «صحیح البخاری» .«(طلبممی

نَْت  إالَّ  إََلَ  اَل » -519
َ
الِِمنيَ  ِمنْ  ُكنْت إّنِّ  ُسبَْحانَك أ یچ ه» :هترجم. «الظَّ

یادرسی و شفاده)حاکمی و معشوقی و حمایت کنند معبودی و ای و هندهای و فر

بری می هر عیبی منزها تو بسیار پاک و از هقانونگذاری( جز تو وجود ندارد و تن
 
باشی، و م

و  هحق را شناخت هباشم )آنانک( من از ستمکاران و ظالمین میه)در حالیک

 «صحیح الترمذی» .«(اندهحقوقش را ادا نکرد

 «نگام ترس و اضطرابهای دع»
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ُ  إاِل إََِلَ  ال» -517 و قدرتی و فرمانروایی و حاکمی ) یچ معبودیه» :هترجم. «اَّللَّ

فرمان او  هستی در سیطرهموجودات  همهچنین و  هوجود ندارد. )حال ک هو...( جز الل

یرا  هکسی یا چ هستند دیگر از چه  مخلوقند همهچیزی باید بترسم و در اضطراب باشم. ز

 «صحیح مسلم» .«و او خالق است

ید: هرگاه»  «مسلمانی از دشمن یا حاکمی و یا حکومتی ترسید، بگو

َل  اللَُّهمَّ » -515 ْحَزاِب  وََهاِزمَ  ،اِب اْلس َوُُمْرِيَ  ،الِْكتَاِب  ُمَْنِ
َ
 ،اْهِزْمُهمْ  األ

نَا مانی( و ای ای آسهقرآن )کتاب هخداوندا، ای نازل کنند»: هترجم. «َعلَيِْهمْ  َوانَُْصْ

پا کنند احزاب و  هم کوبندها و ای درههپروند هکنند هو روز رستاخیز و ای محاسب هبر

آنان یاری  هم بکوب و نابودشان ساز ما را بر علیهای )باطل و شیطانی( آنان را در ههگرو

یم هشان دادفرما. )تا شکست  «صحیح مسلم» .«(و مغلوبشان ساز

و  هرگونهخداوندا، خودت آنان را » :هترجم. «ِشئَْت  بَِما اْكِفِنيِهمْ  اللَُّهمَّ » -516

 .«(شود هشان از سر  ما کوتاشان کن. )تا شری کفایتهخوامی هک هر چهتوسط 
 «صحیح مسلم»

ورِِهمْ  ِمنْ  بَِك  َوَنُعوذُ  َُنُورِِهْم، ِف  ََنَْعلَُك  إِنَّا اللَُّهمَّ » -510  :هترجم. «َُشُ

یر گلوهتنخداوندا، ما » یم )تا نابودشان سازی و صدا و هدشان قرار میایها تو را در ز

یممی هتو پنا هشان بایهها و حلیهشان را خاموش سازی( و از شرارتایه هتوطئ   «صحیح ابی داود».«بر

نَْت  اللَُّهمَّ » -515
َ
نَْت  َعُضِدى أ

َ
قَاتُِل  َوبَِك  نَِصِيى َوأ

ُ
خداوندا، » :هترجم. «أ

ستی و ه ۀمرا یاری رسانند هستی کها تو هستی( و تنهستی )یاورم هتو باززی من ا هتن

 «صحیح الترمذی».«کنمبخاطر تو و برای تو و با کمک تو )با دشمنان و کفار و مشرکین( پیکار می

 «هشد همسلمانی دچار وسوس هرگاه»
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511- «﴿َٰٓ َِٰٓمن  نَّك  آَٰي زن غ  ي ط  نَِِٰٓإَومَّ ت عِذ ََٰٰٓٓغ َٰٓن ز ََٰٰٓٓٱلشَّ ََِٰٰٓٓف ٱس  ِ َٰٓب ََٰٰٓٓۥإِنَّهََُٰٰٓٓٱلِلَّ ِميعَُُٰٓهو  َٰٓٱلسَّ
لِيمَُٰٓ ای از جانب شیطان ۀو حلی هوسوس هرگاه» :هترجم. «[19]فصلت: َٰٓ﴾٣٦ٱل ع 

 هببر، براستی ک هپنا هالل هو دودلی و بدبینی و... شدی( ب هتو رسید )دچار وسوس هب

در  هک هر چهست. )از و دانا ا ها( و بسیار آگاهدرخواست هاو بسیار شنوا )قبول کنند

  «19: فصلت» .«باشدو باخبر می هگذرد آگادرون و بیرون انسان می
ِ  رَُسوُل  قَاَل » -511 ِت  :ج اَّللَّ

ْ
يَْطانُ  يَأ َحَدُكمْ  الشَّ

َ
 َكَذا َخلََق  َمنْ  َفيَُقوُل  أ

ِ  ْستَِعذْ افَ  بَلََغ ذلِك  فَإَِذا؟ َربََّك  َخلََق  َمنْ  :َيُقوَل  َحّتَّ  َكَذا َخلََق  َمنْ وَ  َوَْلَنْتَِه  ،بِاَّللَّ
ِ  )َوِف َراِوَيٍة فَلْيَُقل( آَمنُْت  شیطان  فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصسول خدا ر»: هترجم .«َورُُسِلهِ  بِاَّللَّ

ید: چآید و میر کدام از شما میهنزد  هب کسی این را  هچکسی این را خلق کرد؟!  هگو

ید: چمی هچنین خلق کرد؟! تا آنجا ک این  هرگاهکسی پروردگارت را خلق کرد؟!  هگو

د. )در هو پایان د هرا دفع کرد هببرد و این وسوس هخداوند پنا هاینجا رسید باید ب هب

ید:( ب هک هروایتی دیگر آمد خدا و رسولش ایمان آوردم. )از اعماق  هباید بگو

 «لبخاریصحیح ا» .«قلبم(

ید: هرگاه»  «مسلمانی عصبانی و خشمگین شود بگو

ُعوذُ » -511
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنَ  بِاَّللَّ ا و ههاز شر و حیل» :هترجم. «الرَِّجيم الشَّ

برم )و می هستی( پناه)خالق  هالل هب هو سنگسار شد هشد های شیطان راندههوسوس

 «صحیح مسلم» .«طلبم(کمک می

 «دن شیطاندعای طرد کردن و دور کر» 

 أنْ  بِّ رَ  َك بِ وذُ أعُ وَ  نيِ ياطِ الشَّ  َهَمَزاِت  نْ مِ َك بِ أعوذُ  وقُل رب» -511
ون ای شیاطین )و آن حاالتی را ههبگو ای پروردگار من از شر وسوس: »هترجم. «ََيُْضُ

پنا هآوردند( بدر قلب انسان پدید می هک بر من حضور یابند  هبرم و از اینکمی هتو
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برم. )مرا در می هتو پنا هند( بهاعمالی شیطانی فرمانم د هیا ب هکردام ه)تا وسوس

 «هصحیح ابن ماج».«در کمین، حمایت کن همیشهانی و هبرابر این دشمن نامرثی و پن

ُعوذُ » -519
َ
ِ  أ ِميعِ  بِاَّلَلَّ يَْطانِ  ِمنْ  الَْعِليمِ  السَّ  َوَنْفِخِه، َهْمِزهِ، ِمنْ  الرَِّجيِم، الشَّ

ایش ها و افسونها و دمیدنههو از شر وسوس هشد هاز شر شیطان راند» :هترجم .«َوَنْفِثهِ 

و بندگان  هبود ها آگاهاز دام هبرم )آنکسی کمی هپنا هخداوند بسیار شنوا و آگا هب

 .«کند(ا نمیهش را رهپنابی

ید: هرگاه»  «انجام کاری بر مسلمانی دشوار و سخت شد بگو

 ِشئَْت  ِانْ  اْْلَْزنَ  جَتَْعُل  َوأنَْت  َسْهَلً  َجَعلْتَهُ  ما إال َسْهَل  ال امهلل» -517
ای هتو آسان کرد هرا ک هچنکار آسانی وجود ندارد مگر آ یچهخداوندا » :هترجم. «َسْهَلً 

 .«گردانیمی ا و شداید را آسانهی سختیهو اگر تو بخوا
َحُه ااَل ابن السنی و»  «االذكارُ رَناووط وَصحَّ

اش شد سبب شادمانی همسلمانی کاری پیش آید کبر  هرگاه»

ید:  «بگو

ِ  اْْلَْمدُ » -515 ي َّلِلَّ ِ اِْلَاُت  تَِتمُّ  بِِنْعَمِتهِ  اّلَّ حمد و ثنا و ستایش » :هترجم. «الصَّ

با پایان  های صالح و شایستهای او اعمال و کارهبا نعمت هخاص خداوندی است ک

 «هصحیح ابن ماج» .«رسدمی

آن  هنسبت ب هشد ک هبا عملی یا حالتی مواج مسلمانی هرگاه»

ید: هاکرا  «داشت بگو
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ِ  اْْلَْمدُ » -516 یان و شرایط هر حالتی و در هدر » :هترجم .«َحالٍ  ُُكِّ  لََعَ  َّلِلَّ ر جر

 .«است هحمد و ثنا و ستایش و تمجید خاص الل هرگونهنیز 
 «هصحیح ابن ماج»

 

یده»  «نگام شنیدن صدای خروس بگو

لَُك  إِّنِّ  ُهمَّ اللَّ » -510
َ
ْسأ

َ
خداوندا، من از تو، فضل و » :هترجم. «فَْضِلَك  ِمنْ  أ

ما قابل  هطلبم. )این حالت داللت بر وجود فرشتگان رحمت دارد کرحمت را می

یت نمی  «صحیح الکلم الطیب» .«(باشندرو

یده» ر االغ بگو
َ
رع
َ
 «نگام شنیدن صدای ع

ُعوذُ » -515
َ
ِ ِمنُْكنَّ  أ ر حضور شما ب» :هترجم. «بِاَّللَّ

َ
 هالل های شیاطین از ش

یرا گفتمی هیان( پناانه)خالق ج االغ و سگ در این حالت،  هاست ک هشد هبرم. )ز

 «صحیح الکلم الطیب» .«(بیندیابند میحضور می هشیاطینی را ک

 «نگام شنیدن صدای پارس سگه»

ُعوذُ » -511
َ
ِ ِمنُْكنَّ  أ  هپنا هالل هشیاطین ب از حضور شما» :هترجم. «بِاَّللَّ

 «صحیح الکلم الطیب» .«برممی

 «شودمی هکند گفتازدواج می هکسی ک هب»



 توشه مسلمان 56

 

ُ  بَارَكَ » -511 داوند خ» :هترجم. «َخْي  ِف  بَيْنَُكَما وَََجَعَ  َعلَيَْك  َوبَارَكَ  لََك  اَّللَّ

م جفت هخیر و نیکی با  هبر تو و بر وجودت برکت و خیر عطا نماید شما دو تن را ب

 .«گرداند همراهو  هنمود
 «صحیح ابی داود»

َكةِ  اْْلَْيِ  لََعَ » -511 )این ازدواج( بر خیر و »: هترجم. «َطائِرٍ  َخْيِ  ولَََعَ  َوالََْبَ

 «صحیح البخاری».«دهو مبارک گرداند و بر فال نیک قرار بد هبرکت و رحمت باشد و آنرا بسیار خجست

مسرش وارد شود هفاف( بر در شب ازدواج )ز هخواست ک هرگاهمرد »

ید:هاش قرار داد)دست روی پیشانی هپیشانی او را گرفت  «( و بگو

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -511
َ
ْسأ

َ
ُعوذُ  َعلَيْهِ  ُجِبلَْت  َما وََخْيِ  َخْيَِها ِمنْ  أ

َ
 ِمنْ  بَِك  َوأ

َها  همسرم( و خیر آنچه)خداوندا، از تو خیرش » :هترجم .«َعلَيْه ُجِبلَْت  َما َوََشِّ  ََشِّ

ش ) هطلبم و باست را می هبر آن سرشتش خلق شد هک
 
 آنچهتو از شر

 
 همسرم( و شر

 «هصحیح ابن ماج» .«برممی هپنا هبر آن سرشتش خلق شد هک

 «مسرهمبستر شدن با هنگام جماع و هدعای »

ِ  ِمْسِب» -519 يَْطاَن، َجنِّبْنَا اللَُّهمَّ  اَّللَّ يَْطانَ  وََجنِِّب  الشَّ : هترجم. «َرَزْقتَنَا َما الشَّ

یم(. خداوندا، شیطان را از ما دور بدار و هخواکنیم و استعانت میبا نام خدا )آغاز می»

 .«ای دور گردانهروزی ما کرد هک همچنین شیطان را از آنچه
 «صحیح البخاری»
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 «شور )بد(زدن در برابر شیطان و چشم)رقی( دم»

ِ  بَِكِلَماِت  اَُعوذُ » -517 ةِ  اَّللَّ ةٍ  َشيَْطانٍ  ُُكِّ  ِمنْ  اتلَّامَّ ةٍ  َعنْيٍ  َوِمِن  وََهامَّ . «الَمَّ
ر چشم شور هاست و از شر  هم و خیال اندازندهبسیار در و هشیطان کر هاز شر » :هترجم

 .«برممی هکلمات قاطع و شامل و خداوند پنا هبد کند ب هنظر ب هک
 «صحیح البخاری»

پا شود گفت طوفانی هرگاه»  «شود هبر

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -515
َ
ْسأ

َ
رِْسلْ  َما وََخْيَ  َخْيََها وََخْيَ َما ِفيها أ

ُ
ُعوذُ  بِِه، َت أ

َ
 بَِك  َوأ

َها ِمنْ  رِْسلَْت  َما َوََشِّ  ََشِّ
ُ
در  هرا ک هخداوندا، از تو خیر آن و خیر آنچ» :هترجم. «بِهِ  أ

تو از شر آن و شر  هطلبم و بفرستادیش را میرا بخاطر آن  هک هآن است و خیر آنچ

 .«برممی هبخاطر آن فرستادیش پنا هرا ک هدر آن است و شر آنچ هک هآنچ
 «صحیح مسلم»

 «نگام شنیدن غزش رعدهدعای »

ى  ُسبَْحانَ » -516 ِ َٰٓئَِكةُ ٱوَ  ِدهِ ِِبَم دُ لرَّعْ ٱيَُسبُِّح اّلَّ  :هترجم. «ِخيَفِتهِ  ِمنْ  لَملَ

رعد )تندر( و فرشتگان از خوف و ترسش  همان کسی کهاست  همنزبسیار پاک و »

 «صحیح الکلم الطیب» .«کندحمد و بسبیحش را می

 

 

 «نگام بارش بارانهدعای »
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یزان و پر ثمر بر » :هترجم .«نَافًِعا َصيِّبًا اللَُّهمَّ » -510 خداوندا، بارانی فراوان و ر

یز  «صحیح البخاری» .«)ما( فرور

یاد باران بگوننگام هدعای » یاد می های کهبارش ز  «رودبیم خطر ز

وِْديَِة،  .اللَُّهمَّ َحَواََلْنَا َواَل َعلَيْنَا» -515
َ
َراِب، َوبُُطوِن األ اللَُّهمَّ لََعَ اآلََكِم َوالظِّ

َجرِ  نفع ما  ه)ب بر روی ما هیز نراطراف ما فرو خداوندا، بر» :هترجم. «َوَمنَابِِت الشَّ

یان و ضرر ما( خداوندا بر پشتبا  هباشد، ن ا و ههدر ا و اعماقهها و کوهها و تپههز

یش های رودخانهمسیر   .«یزرای درختان )باران را( فروههو ر

 «صحیح البخاری»

آثار عذاب  هدهل بال و مصیبت )مشاها هدهنگام مشاهدعای »

 «ی بر آنان(هال

ا »-511 ي َعفاّن ِممَّ ْن َخلََق اَْْلَْمُدهلِل اّلَّ لَِن لََعَ َكِثٍي ِممَّ ِابْتََلَك بِِه َوفَضَّ
تو را  هک همرا از آنچ هحمد و ثنا و ستایش خاص کسی است ک» :هترجم. «َتْفِضيَْلً 

است و مرا بر بسیاری از  هاست عافیت و سالمت بخشید هبدان مبتال کرد

 «صحیح البخاری» . «مخلوقاتش برتری و فضیلت بخشید

 «شودمی هبیمار دم زد بر هک هآنچ»

َس  ال» -511
ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهورٌ  بَأ م نیست اگر هکالی ندارد و مشا» :هترجم. «اَّللَّ

 .«ی یافتهود خوابهبد آمد. )هد سالمتی و پاکی و عافیت خواهخداوند بخوا
 «صحیح البخاری»
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ِ  بِاْسمِ » -511 ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
ءٍ  ُُكِّ  ِمنْ  أ  َوَعنْيِ  َنْفٍس  ُُكِّ  ََشِّ  ِمنْ  يُؤِْذيَك  ََشْ

ِ  بِاْسمِ  ةٍ َحاِسد ْرِقيَك  اَّللَّ
َ
ُ  أ نام و قدرت خداوند تو را از  هب» :هترجم. «يَْشِفيَك  َواَّللَّ

یان و آزار می هک هر آنچهشر  ودی دم سر چشم حهر نفس و جانی و از هرساند و از شر ز

 «صحیح البخاری».«دهدرا شفا می تو هدمم و خداوند است کنام خدا و یاری او بر تو می هزنم و بمی

ْذِهِب » -511
َ
َس  أ

ْ
نَْت  َواْشِف  انلَّاِس، رَبَّ  اْْلَأ

َ
اِف  أ  ِشَفاُؤَك، إاِل ِشَفاءَ  ال الشَّ

ای پروردگار مردم ناراحتی و مشکالت را ببر و شفا » :هترجم. «َسْقماءَ  ُيَغاِدرُ  ال ِشَفاءٌ 

یرا فقط تو شفادهو ب هبد بودی بجز شفای تو هیچ شفاء و بهای و هندهبودش ببخش ز

 .«حتی اندکی از بیماری را باقی نگذارد هنیست، شفای ک
 «صحیح البخاری»

ُل » -519
َ
ْسأ

َ
َ  أ نْ  الَْعِظيمِ  الَْعْرِش  رَبَّ  الَْعِظيمَ  اَّللَّ

َ
 هاز الل» :هترجم. «يَْشِفيََك  أ

را شفا  تو هم کهخواو بزرگ و پروردگار آن عرش با عظمت و بزرگ می هبلند مرتب

 «صحیح الترمذی» .«بود بخشدهو ب هداد

تهم نهنگام چشم برهدعای »
 
 «ادن می

 ِف  َعِقِبهِ  ِف  َواْخلُْفهُ  الَْمْهِديِّنَي، ِف  َدرََجتَهُ  َواْرَفعْ  )ِلُفَلًن( اْغِفرْ  اللَُّهمَّ » -517
. «ِفيهِ  ََلُ  َونَوِّرْ  َقَْبِهِ  ِف  ََلُ  افَْسحْ  اللَُّهمَّ  الَْعالَِمنَي، رَبَّ  يَا َوََلُ  نَلَا َواْغِفرْ  الَْغابِِريَن،
ان او درگذر و مقامش را در بین هخداوندا، )فالنی( را ببخش و از گنا» :هترجم

ن )باقی گاهبعد از او در آیند هببر، و جانشین قرار بد یابندگان( باالهیافتکان )رردایته

گذر و قبرش را انمان درهای و از گناانیان، ما و او را ببخشهج ماندگان(، و ای پروردگار

 «صحیح مسلم» .«گردان و برایش آنجا را نورانی ساز هو گشاد هگسترد

 «نگام قرار دادن میت در گور )قبر(هدعای »
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ِ  ِمْسِب» -515 ِ  اَّللَّ ِ  رَُسولِ  ِملَّةِ  ولَََعَ  َوبِاَّللَّ نام خدا و با یاری و  هب» :هترجم. «اَّللَّ

ت را در حالی ب
 
خدا در دین و آئین رسول هیم( کهنگور می هکمک خداوند )این می

 «صحیح الترمذی» .«باشدمیج 

 هگفت صاحب عزا هب هتعزی هنگام رفتن به هب هدعای ک»

 «شودمی

ِ  إِنَّ » -516 َخذَ  َما َّلِلَّ
َ
ْعَطى َما َوََلُ  أ

َ
َجلٍ  ِعنَْدهُ َشٍئ  َوُكر  أ

َ
 فَاْستَبَِْصْ  ُمَسّمَّ  بِأ

و برای  هگرفت هرا ک هچت آنسوند ااز آن  خدا هبراستی ک» :هترجم. «َوتْلَْحتَِسْب 

ن باید ر چپز در نزد او اجل و مدتی معین دارد بنابرایهو  هبخشید هرا ک هاوست آنچ

ع و بی
َ
ر
َ
 هب برت و راضی بودنت وصسبب این  هتابی نکنی( و بصبرکنی )جزع و ف

 «صحیح البخاری» .«باشی هاداش داشتپی باید امید ثواب هتقدیر ال

یارت قبور( هگورستان رفتن ب هنگام بهدعای »  «)ز

َلمُ » -590 ْهَل  َعلَيُْكمْ  السَّ
َ
يَارِ  أ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ،َوالُْمْسِلِمنيَ  الُْمْؤِمِننيَ  ِمنَ  ادلِّ

 ُ ُل ، الِحُقونَ  بُِكمْ  اَّللَّ
َ
َ  نَْسأ ل هسالم بر شما ای ا» :هترجم«. الَْعاِفيَةَ  نَلَا َولَُكمْ  اَّللَّ

م اگر خداوند همین )گورستان( از مردان و زنان مؤمن و مسلمان، ما و ساکن این سرز

یم پیوست و برای خودمان و شما از خداوند عاقبت و سالمتی هشما خوا هد بهبخوا

 «صحیح مسلم» .«طلبیممی

 «در حاالت مختلف جپیامبر اکرم  و مأثور از های ثابت شدهدعا»

ْحِيِن  اللَُّهمَّ » -595
َ
ِمتِْن  ِمْسِكيناً  أ

َ
ِن  ِمْسِكيناً  َوأ  ُزْمَرةِ  ِف  َواْحُْشْ

مسکینم و مرا بمیران در  هگردان در حالیک هخداوندا، مرا زند» :هترجم«. الَْمَساِكنيِ 
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فروتن و  همسکینان محشور گردان. )کسانی ک همسکینم و مرا با گرو هحالیک

 «ةالصحیح ةالسلسل» .«ر و امکانات دنیوی ندارندهظوا هی بهو توج همتواضع بود

خداوندا، » :هترجم. «ِن يْ دِ  نِّ عَ  ضَعْوَرِِت َوآِمْن َروَْعِت واقْ  اْسُتْ  اللَُّهمَّ » -591

و  هشدن آن شرم کرد هانسان، از دید هر امر یا کار با عضو و اندامی کهعورتم را بپوشان )

ا و هاطمینان و امنیت تبدیل کن و قرض هخجالت بکشد( و ترس و وحشتم را ب

یج المشکا» «.ایم را بپردازهبدی  «ةتخر

عْ  َذنِْب، ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ » -591 . «َرَزْقتَِن  ِفيَما ِل  رِكْ َوَبا َدارِي، ِف  ِل  َووَسِّ
 هز و وسیلسا هام را گستردهانم را ببخشای و بپوشان و خانهخداوندا گنا» :هترجم

یم خیر و برکت عطا فرما. )آن فزونی و برکتی ک  هآسایش و آرامشم گردان و در روز

ب بیشتر ب
 
 . «(داردو نافرمانی انسان را باز می معصیتو از  هخدا شد هسبب تقر

 «یح الجامعصح»

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -591
َ
 َسيِّئِ  َوِمنْ  َواْْلَُذامِ  َواْْلُنُونِ  الََْبَِص  ِمنَ  بَِك  أ

ْسَقامِ 
َ
ای سفید روی ههبیماری پیسی )لک هخداوندا، از مبتال شدن ب» :هترجم. «األ

ای ه( و بیماریهو جذام )خور شود( و دیوانگیمی هبرص و جرب نیز گفت هبدن ک

یج الکالم» .«برممی هتو پنا هناعالج و واگیر و بد ب  «تخر

ُعوذُ  إّنِّ  اللَُّهمَّ » -591
َ
يِْن  َغلَبَةِ  ِمنْ  بِك أ ْعَداءِ  وََشَماتَةِ  الَْعُدوِّ  وََغلَبَةِ  ادلَّ

َ
. «اأْل

گی دشمن هو چیر ها و غلبها و فشار آنهاری و قرضکه، از کثرت بدخداوندا» :هترجم

برم و استعانت می هتو پنا هاش بخاطر خواری و ذلتم )ذلت مسلمانان( بو شادمانی

یان درازی می  «ةالصحیح ةالسلسل»  «.(ناسزای دشمن وطلبم )از ز
ْنيَا ِف  آتِنَا َربَّنَا اللَُّهمَّ » -599  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنًَة، اآلِخَرةِ  َوِف  َحَسنَةً  ادلُّ

سبب رشد و  هک ه)آنچ هما در دنیا و آخرت حسن هخداوندا، ب» :هترجم. «انلَّارِ 

 ن و سنت پیامبرآاز قر هشود یعنی پیروی و اطاعتی خالصانسعادت و ترقی انسان می

در دنیا و خشنودی خداوند در آخرت( عطا فرما و ما را از عذاب آتش دزوخ حفظ  ج

 «صحیح البخاری» .«بفرما
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نْت َكَما اللَُّهمَّ » -597 نْ فَحَ  َخلِْق  َحسَّ دا، خداون» :هترجم. «ُخلُِق  سِّ

یبا و نیکو هک همانگونه یبا و نیکو هگردانیدی، اخالق و رفتار خلقتم را ز ایم را نیز ز

 .«بگردان )آمین(
 «لیلغال ةاروا»

خداوندا، زندگی بجز » :هترجم. 1«اآلِخَرهْ  َعيَْش  إاِلَّ  َعيَْش  الَ  اللَُّهمَّ » -595

گی با سعادت  و ... آخرت با ما چنان کن از زندزندگی و حیات آخرت نیست، )پس 

یم(  «البخاریصحیح » .«محروم نشو

 :هترجم. «اَللَُّهمَّ ِاّنِّ اَُعوُذبَِك ِمْن ََشِّ ما َعِلْمَت َوِمْن ََشِّ َمالَْم اَْعلَمُ » -596

ا و هدانم و از شر و خطرات و بالمی هک ها و آزمایشات آنچههخداوندا، از شر و فتن»

 «صحیح مسلم» .«برممی هتو پنا هدانم بنمی هک هآزمایشات آنچ

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -570
َ
ْسأ

َ
نَْت  إاِل َيْمِلُكَها ال فَإِنَّهُ  َورَْْحَِتَك، فَْضِلَك  ِمنْ  أ

َ
. «أ

یرا کس ک میخداوندا، از فضل و رحمت تو کم» :هترجم طلبم، و استعانت دارم، ز

 «ةالصحیح ةالسلسل» .«باشدا نمیهآندیگری جز تو صاحب و مالک 

اِفيَل  َورَبَّ  َوِميََكِئيَل  ِجَْبَاِئيَل  رَبَّ  اللَُّهمَّ » -575 ُعوذُ  إِْْسَ
َ
 انلَّارِ  َحرِّ  ِمنْ  بَِك  أ

خداوندا، ای پروردگار و مالک جبرئیل و میکائیل و ای »: هترجم. «الَْقَْبِ  َعَذاِب  َوِمنْ 

( قبر بگداختگی آتش دوزپروردگار اسرافیل از حرارت و   هتو پنا هخ و عذاب )دردناک 

 «ةالصحیح ةالسلسل» .«(یها در حفظ و امان قرار دهبرم. )تا مرا از آنمی

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -571
َ
ُعوذُ  الَْقَْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ

َ
ِمْن َعذاِب انلَّاِر  بَِك  َوأ

ُعوذُ 
َ
ُعوذُ  الَْمْحيَا فِتْنَةِ  بَِك ِمنْ  َوأ

َ
الِ  الَْمِسيِح  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوالَْمَماِت َوأ جَّ . «ادلَّ

برم، و از عذاب سوزان و می هتو پنا هردناک قبر ب، از عذاب دخداوندا» :هترجم

 های مردگان و زندگان بها و شرارتههبرم و از فتنمی هتو پنا هآتش دوزخ ب هگداخت

                                           
 .ان آخرت استهمانا زندگی واقعی، زندگی جهپروردگارا  -1
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ال )مسیح دروغین( بهیبندراگیر و فرف) هبرم و از فتنمی هتو پنا
 
 هتو پنا ه( مسیح دج

 «صحیح البخاری» .«برممی

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -571
َ
وِء، يَْومِ  ِمنْ  بَِك  أ وِء، ََلْلَةِ  َوِمنْ  السُّ  َساَعةِ  َوِمنْ  السُّ

وِء، وِء، َصاِحِب  َوِمنْ  السُّ وءِ  َجارِ  َوِمنْ  السُّ  :هترجم«. الُْمَقاَمةِ  َدارِ  ِف  السُّ
 همراهو از شب بد و پر آشوب و از ساعت بد و از دوست و  ه، از روز بد و پر فتنخداوندا»

 هتو پنا هاقامت )زندگی دنیا( ب هانگیز در خانهبد و فتن همسایهمسر بد( و از هبد )یا 

 آنمی
 
 «ةالصحیح ةالسلسل» .«ا حفظ گردانی(هبرم )تا مرا از شر

ْسلَْمُت  لََك  اللَُّهمَّ » -571
َ
ُْت  وََعلَيَْك  آَمنُْت  َوبَِك  أ َنبُْت  َوإََِلَْك  تََوُكَّ

َ
 َوبَِك  أ

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ  َخاَصْمُت 
َ
تَِك  أ نَْت  إاِلَّ  إََِلَ  الَ  بِِعزَّ

َ
نْ  أ

َ
نَْت وَ  تُِضلَِّن  أ

َ
ى الَْحُّ  أ ِ  الَ  اّلَّ

نُّ  َيُموُت   و شدمخداوندا، تسلیم محض ت» :هترجم. «َيُموتُونَ  َواِْلنُْس  َواْْلِ

دم ایمان آوردم و فقط بر تو توکل تو از اعماق وجو ه)مسلمانی راستین گردیدم( و ب

ا بخاطر تو )با مشرکان و کفار هابت داشتم و تننتو امید و ا هدادم و فقط ب هو تکی هکرد

تت ک ه، باا( دشمنی و خصومت کردم. خداوندهو نامردمان و طاغوت
 
یچ ه هعز

و منحرف سازی و تو  همبادا مراگمرا هبرم از اینکمی همعبودی و... جز تو وجود ندارد پنا

یان و انسان همیرد در حالیکرگز نمیه هستی کهو جاودانی  هزند همیشهمان ه
 
ا هجن

 «صحیح مسلم» .«دنشومیرند و نابود میمی همه

  ِمنْ  َوِلَ  َمنْ  اللَُّهمَّ » -571
َ
ِّت  ْمرِ أ مَّ

ُ
 َوِلَ  َوَمنْ  َعلَيْهِ  فَاْشُققْ  َعلَيِْهمْ  فََشقَّ  َشيْئًا أ

ْمرِ  ِمنْ 
َ
ِّت  أ مَّ

ُ
ر کسی از امور امت هخداوندا، » :هترجم. «بِهِ  فَاْرُفقْ  بِِهمْ  فََرَفَق  َشيْئًا أ

گرفت و بر آنان سخت گرفت )و ظلم کرد( تو نیز  هعده( کاری را بجمن )امت پیامبر 

 هعدهاز امور امت من کاری را ب هر کسی را کهایش نکن( و هگیر )و رسختبر او 

 «صحیح مسلم».«لطف و محبت رفتار کن هلطف و محبت رفتار کرد تو نیز با او ب هگرفت و با آنان ب

يَل  رَبَّ  اللَُّهمَّ » -579 اِفيَل  َورَبَّ  ،ِميََكِئيَل  وَ  ِجَْبِ دٍ  َورَبَّ  ،إِْْسَ  بَِك  وذُ َنعُ  ،ُُمَمَّ
خداوندا، ای پروردگار و مالک و صاحب اختیار جبرئیل و » :هترجم. «انلَّارِ  ِمنَ 
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ا همغز استخوان هدوزخ )ک هز آتش سوزان و گداختا ج میکائیل و اسرافیل و محمد

 «ةالصحیح ةالسلسل».«برممی هتو پنا هسوزاند( بو می هور ساختهعمق وجود انسان را شعل و

ُعوذُ  ّنِّ إِ  اللَُّهمَّ » -577
َ
 َواْْلُْخلِ  َوالَْكَسلِ  َوالَْعْجزِ  َواْْلََزنِ  الَْهمِّ  ِمنَ  بَِك  أ

يِْن  وََضلَعِ  َواْْلُْْبِ  و ناتوانی  هاندو ر غمهخداوندا، من از » :هترجم. «الرَِّجالِ  وََغلَبَةِ  ادلَّ

گی و هی و چیرهو کسالت و تنبلی و خسیسی و بخل و ترس و سنگینی و کثرت بد

برم )و فقط از تو برای دفع آن می هتو پنا ها بهزور( مردان، تن هناحق و ب ه)بتسلط 

یج الحالل و الحرام» «.(طلبمکمک می  «تخر

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -575
َ
لِ  نِْعَمِتَك  َزَوالِ  ِمنْ  بَِك  أ  نِْقَمِتَك  َوفَُجاةِ  ََعِفيَِتَك  َوََتَوُّ

يعِ  مانا من، از چرخش نعمتت )از من( و روی ه خداوندا،» :هترجم. «َسَخِطَك  وَََجِ

 گردان شدنش و دگرگونی و جابجایی عافیت تو و سالمتیت )از من( و عقوبت

 .«برممی هتو پنا هشود بسبب خشمت می هک همن( و تمام آنچ هانیت )بهناگ
 «صحیح مسلم»

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -576
َ
 لَِساِّن  ََشِّ  َوِمنْ  ََصِىبَ  ََشِّ  َوِمنْ  َسْمِع  ََشِّ  ِمنْ  بَِك  أ

ا و خطرات همانا من از شرارتهخداوندا، » :هترجم. «َمِنّيِّ  ََشِّ  َوِمنْ  قَلِْب  ََشِّ  َوِمنْ 

بانم و شرارتهام و شرارتبینایی ۀای قوهشنوائیم و شرارت ۀقو ی قلبم و اهای ز

مبادا این حواس مرا  هبرم. )کمی هتو پنا هوانی و جنسی( بهش ۀای منیم )قوهشرارت

یج المشکا» .«(گرداند هبلغزاند و غرق در گنا   «ةتخر

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -550
َ
 الَ  َنْفٍس  َوِمنْ  يُْسَمعُ  الَ  وَُدََعءٍ  ََيَْشعُ  الَ  قَلٍْب  ِمنْ  بَِك  أ

ُعوذُ  َينَْفعُ  الَ  ِعلْمٍ  َوِمنْ  تَْشبَعُ 
َ
ْرَبعِ  َهُؤالَءِ  ِمنْ  بَِك  أ

َ
خداوندا، )ای » :هترجم. «األ

یبت و هکند و ترس و در برابرت خشوع نمی ها( از آن قلبی کهعاد هاجابت کنند

شود )تو نمی هپذیرفت هگیرد و از آن دعا و حاجتی کمحبت تو در آن جای نمی

گردد و طغیان سیر نمی هوتی کهکنی( و از آن نفس و شو قبول نمی پذیرینمی

الت و شرک و هرساند و انسان را از جمیای نهرهب هکند و از آن علمی کمی

 «صحیح الجامع».«ی(هو نجات د ها ساختها رهبرم. )تا مرا از آنمی هتو پنا هاند بهرپرستی و... نمیبت



 65  توشه مسلمان

 

ُعوذُ  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -555
َ
ْخََلقِ  ُمنَْكَراِت  ِمنْ  بَِك  أ

َ
ْعَمالِ  األ

َ
ْهَواِء  َواأل

َ
َواأل

ای بد و زشت و ناپسند و خالف همانا از اخالق و رفتارهخداوندا » :هترجم. «واالدواءِ 

یعت و آرز ا هبرم تا مرا از آنمی هتو پنا های منکر و حرام بها و خیاالت پست و داروهوشر

یج المشکا»  .«نجات بخشی   «ةتخر

لَُك  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -551
َ
ْسأ

َ
نَْت  إاِل َيْمِلُكَها ال فَإِنَّهُ  َورَْْحَِتَك، فَْضِلَك  ِمنْ  أ

َ
. «أ

یرا کسی  هخداوندا، از فضل و رحمت تو کمک طلبید» :هترجم و استعانت دارم ز

 «ةالصحیح ةالسلسل» . «باشدا نمیهدیگر جز تو صاحب و مالک آن

نُوَب  َيْغِفرُ  َواَل  َكِثًيا ُظلًْما َنْفِس  َظلَْمُت  إِّنِّ  اللَُّهمَّ » -551 نَْت  إاِلَّ  اّلُّ
َ
 أ

نَْت  إِنََّك  َوارَْْحِْن  ِعنِْدكَ  ِمنْ  َمْغِفَرةً  ِل  فَاْغِفرْ 
َ
 :هترجم. «الرَِّحيمُ  الَْغُفورُ  أ

کسی غیر از شما  هحد و جز این نیست کندا، من بر خود ستمی فراوان و بیخداو»

 هشمندم و تمنا دارم( کهو از بین ببرد، بنابراین )خوا هان را بخشیدهتواند گنانمی

بی  هباشد )کاز جانب خودت می هک م بخشش و مغفرتیهانم را ببخشی آن هگنا

ت و... میو فراوان و بی هانداز
 
یرا تو تنمن  هستی کها کسی هباشد( و بر من رحم کن ز

بان استهو م هبسیار بخشند  «صحیح الکلم الطیب» .«ر

مُت  َما ل اغِفر اللَّهمَّ » -551 رُت  َوَما ،قَدَّ خَّ
َ
 وما أعلنُت، وما ،أْسرُْت  َوَما ،أ

فُت  نت وما ،أْْسَ
َ
مُ  أنَت  من، بِهِ  أعلم أ رُ ـال وأنت ،الُمَقدِّ . «أنَت  إال لإ ال ،مؤخِّ

نوز ه هرا ک هر آنچهام و هکنون انجام دادتا هی کهو اشتبا هر آن گناهندا، خداو» :هترجم

ر هام و هآشکار کرد هرا ک هر آنچهام و هان و مخفی داشتهرا پن هر آنچهام و همرتکب نشد

یاد هرا ک هآنچ شما از  هی را کهر آن عمل و گناهام و هروی و اسراف کردهدر موردش ز

ید )همن بدان آگا ، هم( بر من ببخشای و مرا مورد مغفرت و رحمتت قرار بدهرا با  همهتر

یچ معبودی و معشوقی و هی بود، و هم فقط تو خواهای و در آخر ها در ابتدا بودهتو تن

یادرسی و اجابت کنند حاکمی و شارعی و جز تو ای و... های و حمایت کنندهفر

 «صحیح الکلم الطیب» .«نیست
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 ِن ظْ فِ احْ وَ  داً،اعِ قَ  َلمِ سْ اْْل بِ  ِن ظْ فِ احْ وَ  ماً،ئِ قاَ  مِ ََل سْ اْْل بِ  ِن ظْ فِ احْ  امهلل» -551
 ْيٍ خَ  ُُكِّ  نْ مِ  ألَُك أسْ  إّنِّ  امهللَّ داً،حاسِ  الوَ  اً وّ دُ عَ  ِبَ  تُشِمْت  الوِ  داً،راقِ  َلمِ سْ اْْل بِ 

خداوندا، مرا با » :هترجم«. كَ دِ يَ بِ  هُ نُ ائِ زَ خَ  ََشٍّ  ُُكِّ  نْ مِ  َك بِ  وذُ أعُ وَ  ،كَ دِ يَ بِ  هُ ائِنُ زَ خَ 

 هام مرا با اسالم محافظت فرما در حالیکهایستاد هاسالم حفظ گردان در حالیک

دشمن و  هام خداوند نهخوابید هگردان در حالیک تفظاحمام و مرا با اسالم هنشست

ت و شکست من شادمان نگردان )تا موجب سرزنش من سح هن
 
ودی را با خواری و ذل

باشد ایش در دستت میههگنجین هر خیری و خوبی را کهنگردد(. خداوندا، از تو 

 «ةالصحیح ةالسلسل».«برممی هباشد پناخزائن و منابع آن در اختیارت می هر شری کهتو از  هطلبم و بمی

 َوِمنْ  ،َمَعاِصيَك  َوَبنْيَ  بَيْنَنَا بِهِ  ََتُوُل  َما َخْشيَِتَك  ِمنْ  نَلَا اقِْسمْ  اللَُّهمَّ » -559
نُ  َما اَْلَِقنيِ  َوِمنَ  ،َجنَّتََك  بِهِ  ُتبَلُِّغنَا َما َطاَعِتَك  نْيَا َمَصائَِب  َعلَيْنَا ُتَهوِّ  اللَُّهمَّ  ،ادلُّ

بَْصاِرنَا ،بأْسَماِعنا َمتِّْعنَا
َ
تِنَا ،َوأ  ثَأَرنَا َواْجَعْل  ،ِمنَّا الوارَث  َواْجَعلْهُ  ،أْحيَيْتَنَا َما وقُوَّ

نَا ،َظلََمنَا َمنْ  لََعَ   جَتَْعلِ  َوالَ  ،ِدينِنَا ِف  ُمصيبَتَنَا جَتَْعْل  َوالَ  ،ََعَدانَا َمنْ  لََعَ  َوانَُْصْ
ْنيَا ْكََبَ  ادلُّ

َ
نَ  أ : هترجم«. يَرَْْحُنَا الَ  َمنْ  َعلَيْنَا تَُسلِّْط  َوالَ  ،ِعلِْمنَا َمبْلَغَ  َوالَ  ،اَهمِّ

ما  هب همان اندازهامید و محبت(  همراهیث و خوف خودت )ترس شخداوندا، از خ»

یت چنان  هانمان فاصلهبین ما و گنا هعطا فرما ک بیندازد از طاعت و فرمانبردار

شتت )جنت( برساند، و از یقین و ایمان چنان هب هقسمت ماگردان تا ما را ب

یمان کن تا مصیبت ای دنیا را بر ما آسان گرداند. خداوندا ما را تا زمانی ها و بالهروز

مند هرهسازی از شنوایی و بینایی و نیرو و توان بمند میهرهاز نعمت زندگی ب هک

آنان  هتقام و قیام ما را بر علیو ما را بی وارث مگردان و ان هو برای ما وارث قرار د ،ساز

با ما دشمنی کردند یاری  هآنانی ک هبر ما ظلم کردند مقدر ساز و ما را بر علی هک

ایت هما و ن هو توج هو دنیا را اوج اراد های ما را در دین ما قرار مدهفرما و مصیبت و بال

 «صحیح الکلم الطیب».«مسلط نگردان بر ما رحم و عطوفت ندارند بر ما ه، و آن کسانی را کهعلم ما قرار مد

 احلمدالل الذی بهنهعَمتههه تتم الصاحلات

 .شه 5/1/5179: هپایان ترجم



 
 

 

 

 

 در وادی ناتوانی

در  جاکرم از احادیث مبارک رسول  هشد ۀای ارایههترجم هیادآوری است ک هالزم ب
یا و ن هکامل و نا شامل و ن هن هاین کتابچ بان  های ترجمهیق مطابق با روشدق هگو از ز

ختصر با بیانی غیر ما نوعی احساس و شناختی هتن هعربی و متون دینی است! بلک

امید است روزی برسد  ه. کاست هن مترجم گذشتهبر ذ هباشد کفصیح از آن می

متون اسالمی  هانی در راستای ترجماندیشمندان و صاحب نظران و دانشمند

و ضعیف، پای خود را از این  همچون این بندهتا ناتوانانی  هبرداشت هایی سنجیدهگام

رکشند. )آمین(
َ
 وادی حساس ب

 شایست
ً
 هاست، بدلیل آنک هآمد هلفظ الل هآن بود در جمالتی ک هضمنا

 هب هشود کمان صورت نقل ه هان در فارسی یافت ب های مشابۀتوان کلمنمی

 هولت از کلمات مشابهت سهج هنگارش و ب ۀمان احساس فردی در انگیزهدلیل 

ایشان از هر چند امید ما آن است خوانندگان در دعاهاست  هشد هدر فارسی استفاد

یند. هرهمان الفاظ عربی به  جو

مرا یاری  هدر این را هبا تمنای دعای خیر و تشکر و قدردانی از تمام کسانی ک

یژهرساند این  ها و ترجمهتصحیح و بازنگری متن هموالنا نذیر احمد سالمی ک ۀام بو

 ند.اهداشت هدها را بر عهدعا

 ـ شه 5177دان ـ مترجم. هزا


