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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................ مطالب فهرست

 ٩ ................................................................... مترجم سخن

 ١١ ............................................. )المسلم حصن( مؤلف یمقدمه

 ١٢ ........................................................ دعا و ذکر رامونیپ یمسائل

 ١٧ .................................................................... ()دعا و ذکر آداب

 ٢٢ .................................................................. ذکر لتیفض

 ٢٦ ........................................ خواب از شدن داریب هنگام اذکار) ۱(

 ٣١ ..................................................... لباس دنیپوش یدعا) ۲(

 ٣١ ................................................. نو لباس دنیپوش یدعا) ۳(

 ٣١ .............................. است دهیپوش نو لباس که یکس یبرا دعا) ۴(

 ٣٢ ............................................ لباس آوردن در هنگام یدعا) ۵(

 ٣٣ ............................................. توالت به ورود هنگام یدعا) ۶(

 ٣٤ ...................................... توالت از شدن رونیب هنگام یدعا) ۷(

 ٣٥ ......................................................... وضو از قبل ذکر) ۸(
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 ٣٥ ........................................................ وضو انیپا یدعا) ۹(

 ٣٧ ............................................... منزل از شدن رونیب ذکر) ۱۰(

 ٣٩ ................................................. منزل به شدن وارد ذکر) ۱۱(

 ٤٠ ................................................... مسجد به رفتن یدعا) ۱۲(

 ٤٢ ............................................. مسجد به شدن وارد یدعا) ۱۳(

 ٤٣ ........................................... مسجد از شدن رونیب یدعا) ۱۴(

 ٤٤ ............................................................... اذان اذکار) ۱۵(

 ٤٨ ................ فاتحه خواندن از قبل و مهیتحر ریتکب از بعد یدعاها) ۱۶(

 ٥٥ ............................................................. رکوع یدعا) ۱۷(

 ٥٩ .............................................. رکوع از خاستن بر یدعا) ۱۸(

 ٦١ ............................................................. سجده یدعا) ۱۹(

 ٦٥ ....................................... سجده دو انیدرم نشستن یدعا) ۲۰(

 ٦٧ ................................................ تالوت ی سجده یدعاها) ۲۱(

 ٦٩ ................................................................... تشهد) ۲۲(

 ٧١ .................................. تشهد از بعد ص الله رسول بر درود) ۲۳(

 ٧٤ ................................. سالم از قبل و آخر تشهد از بعد یدعا) ۲۴(

 ٨٣ ................................................. نماز سالم از بعد اذکار) ۲۵(

 ٩١ .................................................... استخاره نماز یدعا) ۲۶(

 ٩٤ ..................................................... شام و صبح اذکار) ۲۷(

 



 ٣   »حصن السلم«شرح اذکار 

 ١١٣ .................................................... خواب از قبل اراذک) ۲۸(

 ١٢٤ ................ شب در گرید یپهلو به ییپهلو از دنیغلت هنگام دعا) ۲۹(

 ١٢٥ ...................... خواب در یشانیپر و هراس و هول موقع یدعا) ۳۰(

 ١٢٦ ............................ کرد؟ دیبا چه بد و کین خواب دنید از پس) ۳۱(

 ١٢٨ .............................................. وتر نماز در قنوت یدعا) ۳۲(

 ١٣٠ ............................................ وتر نماز سالم از پس ذکر) ۳۳(

 ١٣١ .............................................. اندوه و غم هنگام یدعا) ۳۴(

 ١٣٣ ................................................. مشقت هنگام به دعا) ۳۵(

 ١٣٦ ................. قدرت صاحب ای دشمن با شدن روبرو هنگام یدعا) ۳۶(

 ١٣٨ .......................................... فرمانروا ظلم از ترس یدعا) ۳۷(

 ١٤٠ ....................................................... دشمن هیعل دعا) ۳۸(

 ١٤١ ....................................ترسد یم یگروه از که یکس یدعا) ۳۹(

 ١٤٢ ....................................... مانیا در وسوسه و شک یدعا) ۴۰(

 ١٤٤ .......................................... یبده و قرض یادا یبرا دعا) ۴۱(

 ١٤٥ ............................. قرآن قرائت در ای نماز در وسوسه یدعا) ۴۲(

 ١٤٦ ........................................... مشکل کار انجام یبرا دعا) ۴۳(

 ١٤٧ ........................ دهد انجام و دیبگو دیبا گناه مرتکب که آنچه) ۴۴(

 ١٤٨ ................................ شیها وسوسه و طانیش راندن یدعا) ۴۵(

 ١٤٩ .................... کار در شکست ای و ناگوار ی حادثه هنگام یدعا) ۴۶(
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 ١٥٠ ................... آن جواب و شده فرزند صاحب که یکس به کیتبر) ۴۷(

 ١٥١ ............................................. فرزند محافظت یبرا دعا) ۴۸(

 ١٥٢ ..................................... ادتشیع هنگام ضیمر یبرا دعا) ۴۹(

 ١٥٣ ................................................ ضیمر ادتیع لتیفض) ۵۰(

 ١٥٤ ............................... شده دیناام یزندگ از که یضیمر یدعا) ۵۱(

 ١٥٧ ............ )سکرات( احتضار حال در شخص به الله ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  نیتلق) ۵۲(

 ١٥٨ ............................................. زده بتیمص انسان یدعا) ۵۳(

 ١٥٩ ...................... تیم چشمان بستن و روح خروج از بعد یدعا) ۵۴(

 ١٦٠ ......................................... جنازه نماز در تیم یبرا دعا) ۵۵(

 ١٦٤ ......................................... کودک یبرا تیم نماز در دعا) ۵۶(

 ١٦٦ ................................................... گفتن تیتسل یدعا) ۵۷(

 ١٦٧ ........................................ قبر در تیم نهادن هنگام دعا )۵۸(

 ١٦٨ ................................................ تیم دفن از بعد یدعا) ۵۹(

 ١٦٩ ..................................................... قبور ارتیز یدعا) ۶۰(

 ١٧٠ ..................................................باد دنیوز هنگام دعا) ۶۱(

 ١٧٢ ............................................... برق و رعد موقع یدعا) ۶۲(

 ١٧٣ ...................................................... باران طلب یدعا) ۶۳(

 ١٧٥ ............................................ باران دنیبار هنگام یدعا) ۶۴(

 ١٧٦ ............................................... باران دنیبار از پس دعا) ۶۵(

 



 ٥   »حصن السلم«شرح اذکار 

 ١٧٧ ............................................... ادیز باران هنگام یدعا) ۶۶(

 ١٧٨ ........................................... )نو ماه( هالل تیرؤ یدعا) ۶۷(

 ١٧٨ ................................................... افطار هنگام یدعا) ۶۸(

 ١٨٠ .............................................. غذا خوردن از قبل یدعا) ۶۹(

 ١٨١ ........................................................غذا انیپا یدعا) ۷۰(

 ١٨٣ ............................................ زبانیم یبرا مهمان یدعا) ۷۱(

 ١٨٤ ...... باشد داشته دادن آب قصد ای دهد آب ما به که یکس یبرا دعا) ۷۲(

 ١٨٤ .............. کند افطار آنان نزد که یا خانواده یبرا دار روزه یدعا) ۷۳(

 ١٨٥ ..................... نخورد و شود حاضر سفره بر که دار روزه یدعا) ۷۴(

 ١٨٦ ........... :دیبگو کرد، اهانت ای داد دشنام دارروزه به یشخص اگر) ۷۵(

 ١٨٧ .............................................. تازه ی وهیم دنید یدعا) ۷۶(

 ١٨٨ ............................................... آن آداب و عطسه یدعا) ۷۷(

 ١٨٩ .................................................... کافر عطسه جواب) ۷۸(

 ١٩٠ ................................................... ازدواج کیتبر یدعا) ۷۹(

 ١٩٠ ........... خرد یم يشتر یا خادم ای و کند یم ازدواج که یکس یدعا )۸۰(

 ١٩١ ............................................ شدن همبستر از قبل یدعا) ۸۱(

 ١٩٢ .................................................... خشم هنگام یدعا) ۸۲(

 ١٩٣ ................................. بتیمص به مبتال شخص دنید یدعا) ۸۳(

 ١٩٤ .......................................................... مجلس یدعا) ۸۴(
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 ١٩٥ ................................................ مجلس ی کفاره یدعا) ۸۵(

 ١٩٦ ................................... َلك اللهُ  َغَفَر : دیبگو که یکس جواب )۸۶(

 ١٩٦ ............................ است کرده یکین تو به که یکس یبرا دعا) ۸۷(

 ١٩٧ ....................... شوند یم دّجال شّر  از نجات باعث که یاعمال) ۸۸(

 ١٩٨ ....... )دارم دوست الله خاطر به را تو: (دیگویم که یکس یبرا دعا) ۸۹(

 ١٩٩ ....................... کند پیشنهاد تو به را مالش که یکس یبرا دعا) ۹۰(

 ٢٠٠ .............................. طلبکار یبرا ،یبده پرداخت هنگام دعا) ۹۱(

 ٢٠١ ................................................... شرک از ترس یدعا) ۹۲(

 ٢٠٢ ................. دهد برکت شما به الله: دیگو یم که یکس یبرا دعا) ۹۳(

 ٢٠٣ .......................................................... یبدفال یدعا) ۹۴(

 ٢٠٤ ............................................ مرکب بر شدن سوار یدعا) ۹۵(

 ٢٠٥ ............................................................ سفر یدعا) ۹۶(

 ٢٠٦ ......................................... شهر ای روستا به ورود یدعا) ۹۷(

 ٢٠٨ ................................................... بازار به ورود یدعا) ۹۸(

 ٢٠٩ .................................................. یسوار دنیلغز یدعا) ۹۹(

 ٢٠٩ ............................................. میمق یبرا مسافر یدعا) ۱۰۰(

 ٢١٠ ............................................. مسافر یبرا میمق یدعا) ۱۰۱(

 ٢١٢ .......................................... مسافرت در حیتسب و ریتکب) ۱۰۲(

 ٢١٣ .......................................... سحر هنگام مسافر، یدعا) ۱۰۳(
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 ٢١٤ ....................... دینما توّقف ییجا که یهنگام مسافر، یدعا) ۱۰۴(

 ٢١٥ ................................................. سفر از بازگشت ذکر) ۱۰۵(

 ٢١٦ ..................... ندیناخوشا و ندیخوشا خبر دنیشن هنگام ذکر) ۱۰۶(

 ٢١٧ ........................... ص الله رسول بر فرستادن درود تیفضل) ۱۰۷(

 ٢٢٠ ...................................................... سالم دادن رواج) ۱۰۸(

 ٢٢٣ .................................... کافر شخص سالم به دادن جواب) ۱۰۹(

 ٢٢٥ ........................ االغ يصدا و خروس آواز دنیشن هنگام دعا) ۱۱۰(

 ٢٢٦ ............................. شب در ها سگ پارس دنیشن هنگام دعا) ۱۱۱(

 ٢٢٦ ............................. یا داده دشنام او به که یکس یبرا دعا) ۱۱۲(

 ٢٢٧ ............ بگوید یگرید مسلمان مدح هنگام مسلمان که را آنچه) ۱۱۳(

 ٢٢٨ ........................ بگوید شدنش مدح هنگام مسلمان که آنچه) ۱۱۴(

 ٢٢٩ ................................... عمره ای حج در ُمْحِرم گفتن کیلب) ۱۱۵(

 ٢٣٠ .......................... األسود حجر به دنیرس هنگام گفتن ریتکب) ۱۱۶(

 ٢٣١ ................................. األسود وحجر یمانی رکن نیب یدعا) ۱۱۷(

 ٢٣١ ......................................... مروه و صفا بر توقف یدعا) ۱۱۸(

 ٢٣٢ ...................................................... عرفه روز یدعا) ۱۱۹(

 ٢٣٣ ................................................. الحرام مشعر در ذکر) ۱۲۰(

 ٢٣٤ .......................... زهیسنگر هر با جمرات یرم هنگام ر،یتکب) ۱۲۱(

 ٢٣٥ ................................ کننده خوشحال امور و تعجب یدعا) ۱۲۲(
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 ٢٣٦ ................... کرد دیبا چه کننده خوشحال خبر افتیدر هنگام) ۱۲۳(

 ٢٣٧ ............................. شود یم گفته درد احساس هنگام آنچه) ۱۲۴(

 ٢٣٨ ................ بترسد دیگران به خود زخم چشم از که یکس یدعا) ۱۲۵(

 ٢٣٩ ........................................ شود گفته ترس هنگام آنچه) ۱۲۶(

 ٢٤٠ ................................. شود گفته یقربان ذبح هنگام آنچه) ۱۲۷(

 ٢٤١ .......... شود یم خوانده نیاطیش مکر و دیک رفع یبرا که ییدعا) ۱۲۸(

 ٢٤٢ ...................................................... استغفار و توبه) ۱۲۹(

 ٢٤٦ .......................... ریتکب و ل،یتهل و د،یتحم و حیتسب تیفضل) ۱۳۰(

 ٢٥٥ ............................... ص الله رسول گفتن حیتسب ی وهیش) ۱۳۱(

 ٢٥٦ .................................. یاجتماع کین آداب از یا مجموعه) ۱۳۲(
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 سخن مترجم

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُكُروا  ].٤٥[األنفال:  ﴾ُ�ۡفلُِحونَ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ  �َّ
 ».به یاد آورید تا رستگار شوید زیادرا  الله«

تردید ذکر، تسبیح و دعا بھترین عملی است که وقت صرف آن گردد و انسان بدون 
باشد. انسان با ذکر الله زنده  می ین وسیله برای تقرب به اللهتر مشغول آن شود و قوی

بیش نیست، ھمیشه قلبش ای  که اھل ذکر و دعا نیست در واقع مرده است و کسی
اھل  که کسیضعیف است ولی اش  دهافکارش پراکنده و ارا ،پریشان، خاطرش آزرده

َ� بِِذۡ�رِ ﴿گیرد:  می قلبش با ذکر الله آرام استذکر و دعا 
َ
ِ ٱ�  ﴾ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

گاه باش که با یاد خدا دلھا آرامش می« ].٢٨[الرعد:  و اوراد بسان  اذکارچرا که  .»یابد آ
را از گزند جن و انس و  ه اوکاند  شیصاحب خو یدژی محکم و غیر قابل نفوذ برا

 غافلاز یاد الله ای  دارند. ذکر واقعی آن است که انسان لحظه می شیاطین در امان نگه
نشود، به فکر مرگ و آخرت باشد، غبار غفلت را از خود بزداید و این وقتی ممکن و 

سم و تازه باشد، ھر کار مباحی را با ب تر  میسر است که زبانش نیز ھمیشه با ذکر و دعا
و دعاھای صبح و شام و مناسبت اذکارالله آغاز و با الحمدلله به پایان برساند، پایبند 

 ھای مختلف باشد.
 ھای شرعی و دعاھای نبوی در دین و اھمیت در دل اذکاربا توجه به جایگاه رفیع 

آوری  در این مورد نوشته شده و به جمع زیادی ھای مسلمین، در طول تاریخ کتاب
و  اذکار یحاو یمختصر و برخ یمفصل و برخ یه برخک اند و دعاھا پرداخته اذکار
ب، صحیح و ھیزم در تاریکی شی  آورندهی صحیح و معتبر و بعضی مانند گرددعاھا

دینی، عبادی و  از اینرو الزم است کسانی که به مسایل اند. ضعیف را کنار ھم آورده
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روند بلکه در نب ذکر و دعایی دھند چشم بسته دنبال ھر کتا می اخروی اھمیت
 باشند. ص رسول اکرمو دعاھای مسنون و ثابت از  اذکارجستجوی 

چرا که رسول مکرم اسالم در باب دعا ھمچون سایر ابواب دین، امت خویش را بر 
ین تر ھای مختلف را به بھترین و کامل و دعاھای مناسبت اذکارشاھراه روشنی گذاشته، 
دیگران در این زمینه ی  به اختراع و اجتھاد و استفاده از تجربهوجه بیان نموده، نیازی 

 باقی نگذاشته است.
ذکر و  ھای ین کتابتر یکی از صحیح» حصن المسلم«کتاب  اذکارکتاب حاضر شرح 

و اوراد صحیح و ثابت و  اذکارداشتن  خاطر بهدعا است که با وجود حجم کوچک 
برخوردار گردیده و تا کنون به چندین زبان دنیا در دنیا ای  مسنون از مقبولیت ویژه

 و منتشر گردیده است. ترجمه شده و به صورت جیبی چاپ
و پاداش و فوائد آنھا پرداخته است به امید اینکه مورد  اذکاراین کتاب به شرح 

تسبیح و دعا نماید زیرا  ،استفاده قرار گرفته، خواننده را ھرچه بیشتر مشتاق ذکر
با ذکر الله  ھا بدون ذکر و دعا ھیچ ارزشی نخواھد داشت. باشد که زبانزندگی انسان 

 با بندگی الله زنده و سرحال باشند. ھا تر و تازه، قلبھا با یاد الله شاد و جسم
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 (حصن المسلم) مؤلف یمقدمه

دَ  مْ ـحَ ِ إِنَّ الْ وذُ ِ�َّ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ ، وَ ينُهُ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ ورِ  بِاهللاِ ، نَحْ ُ نْ رشُ يِّئَاتِ أَ مِ سَ نَا، وَ سِ نْفُ

هَ إِالَّ أَ  دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ ، وَ هُ اِدَي لَ لِلْ فَالَ هَ نْ يُضْ مَ ، وَ هُ لَّ لَ ضِ هِ اهللاُ فَالَ مُ ْدِ نْ هيَ لِنَا، مَ امَ هُ الَ عْ دَ حْ اهللاُ وَ

بِعَ  نْ تَ مَ ابِهِ وَ حَ أَصْ ىلَ آلِهِ وَ عَ يْهِ وَ لَ ىلَ اهللاُ عَ هُ صَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ ، وَ هُ يكَ لَ ِ مْ رشَ هُ

لَّمَ  سَ يْنِ وَ مِ الدِّ وْ انٍ إِىلَ يَ سَ ا بِإِحْ ريً
ثِ لِيْامً كَ :تَسْ دُ عْ ا بَ  ، أَمَّ

نَ «تابم: کاست از  مختصری آنچه پیش روی دارید قِي مِ عِالَجُ بِالـرُّ الْ اءُ وَ عَ الدُّ رُ وَ كْ الذِّ

نَّةِ  السُّ كِتَابِ وَ  .مختصر در آوردم صورت بهاستفاده در سفرھا  یرا برا ذکاره بخش االک» الْ
ا ی یکر کجای سند، به ذ هام و ب ث، بسنده نمودهیر متن حدکن جھت، فقط به ذیبد

ا اسناد آن یث و یه خواھان شناخت صحابی حدکس کا ھر، لذام کردهتفا کدو مصدر ا
 ند.کث، مراجعه یاست به اصل منابع حد

ه ب را آنه کش خواھانم واالیسماء حسنی و صفات أاز الله ـ عز وجل ـ با توّسل به 
م سودمند یا و آخرت برایرد و در دنیش بپذیم خویرکعنوان عملی خالص به درگاه 

 ا سبب انتشار آنیند، ک می چاپ را آن ایخواند،  می را آنه کسی کز برای یگرداند و ن
و آل و اصحاب و ص  درود الله بر پیامبر ما محمد گردد، سودمند قرار دھد می

 پیروانش باد.
 

 . قھـ۱۴۰۹صفر  ماه
 یبن وھف القحطان ید بن علیسع

 



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١٢

 مسائلی پیرامون ذکر و دعا
 ارزشمند خویش:این بحث را با فوائدی که امام ابن قیم در کتاب 

 کنم: می ذکر و دعا بیان داشته است آغاز برای» الوابل الصیب«
 گردد. می ی اوھا الله متعال باعث طرد شدن شیطان و قلع و قمع وسوسهذکر  -۱
 ذکر، باعث خشنودی الله متعال است. -۲
 آن شادی، خوشحالی و نشاط جای بهزداید و  می ذکر، از دل، غبار غم و پریشانی -۳

 بخشد. می
 باعث تقویت قلب و روح و ھمچنین نیرومند شدن جسم آدمی ،ذکر الله متعال -۴

 گردد. می
 بخشد. می ذکر، به چھره و قلب، روشنی -۵
 گردد. می ذکر، باعث جلب روزی و برکت در آن -۶
 ذکر، باعث ھیبت، حالوت و شادابی چھره خواھد بود.  -۷
 گرداند. می ذکر، انسان را محبوب خلق و خالق -۸
داند و به  می کر الله متعال، ھمیشه او را مراقب اعمال خویشانسان در اثر ذ -۹

بیند و  می کند گویا الله متعال را می رسد یعنی طوری بندگی می مقام احسان
 شود. نمی غافل ھای این مقامی است که ھرگز نصیب انسان

 شود. می الله سوی بهذکر باعث انابت و رجوع  -۱۰
غفلت ی  کند و انسان به اندازه یم بار الله تعالیذکر انسان را مقرب در -۱۱

 گیرد. می خویش، از الله فاصله
گشاید و با کثرت ذکر معرفت و  می مغفرت رای  ذکر بر روی انسان دروازه -۱۲

 شناخت انسان به الله افزایش خواھد یافت.
نشیند به خالف انسان غافل که قلبش  می ھیبت و عظمت الله در قلب ذاکر -۱۳

 تعالی است.تھی از ھیبت و عظمت الله 
فرماید:  می شود که الله تعالی نیز به یاد انسان باشد چنانکه می ذکر باعث -۱۴

ۡذُكرُۡ�مۡ  ۡذُكُروِ�ٓ ٱفَ ﴿
َ
و اگر ذکر،  .»یاد شما باشم ه به یاد من باشید تا من ب« ﴾أ

 باشد ھمین بس خواھد بود که الله به یاد انسان باشد.نداشته ارزش دیگری 
گوید: ذکر برای قلب  می شیخ االسالم ابن تیمیه بخشد می ذکر به قلب، حیات -۱۵

 بماند؟! ھمانند آب برای ماھی است آیا ممکن است ماھی بدون آب زنده
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 ذکر، غذای قلب و روح است. -۱۶
 قلب است.ی  کر صیقل دھندهذ -۱۷

، گناه و نشود و علت زنگ آلودگی آ می بدون تردید، قلب نیز ھمانند فلز زنگ آلود
یابد و اگر غفلت کسی ھمیشگی  می ذکر و استغفار تحققغفلت است و صیقل آن با 
آنگاه  ،شود نشیند و رفته رفته تیرگی بر آن چیره می می باشد، غبار زنگ بر قلبش

پندارد و این  می ق را باطل و باطل را حقحبیند  می چنین قلبی حقایق را وارونه
 شود. می بزرگترین بیماری قلب محسوب

د و نبر می ھا را از بین ھا بدی ود چرا که نیکیش می ذکر باعث عفو گناھان -۱۸
 کدام نیکی از ذکر الله برتر است؟

باشد چرا که  می ذکر باعث از بین بردن وحشت میان انسان و پروردگارش -۱۹
برد که این وحشت فقط  می سر هانسان غافل ھمواره در وحشت از پروردگار ب

 رود. می با ذکر و یاد الله از بین
تسبیح، تمجید و بیان کبریائی او، باعث دستگیری انسان  ،ذکر الله تعالی -۲۰

 ھنگام مشکالت خواھد بود.
وقتی انسان در حالت عادی به یاد الله باشد، الله تعالی در مشکالت به یاد  -۲۱

 خویش خواھد بود.ی  بنده
 نجات از عذاب الھی است.ی  ذکر وسیله -۲۲
 ذکر باعث نزول سکینه و رحمت و حضور فرشتگان خواھد بود. -۲۳
ذکر، زبان انسان را از مشغول شدن به غیبت سخن چینی، دروغگویی و  -۲۴

 دارد. می ناسزاگویی باز
آمیز، مجالس  شتگان است و مجالس بیھوده و غفلتمجلس ذکر، مجالس فر -۲۵

 شیاطین است.
شود و ھم  می مند ن ذکر و ثنای الله، ھم خودش بھرهانسان ذاکر با گفت -۲۶

اعث خیر و بر کت خواھد بود اما انسان بدینصورت ھر جا باشد ب ؛وا ھمنشین
 شنینھمن شود و ھم می ھم خودش متضرر ھا بیھودگیغافل، با پرداختن به 

 گردد. می و بدینصورت باعث بدبختی خود و دیگران او،
رھاند چرا که در روز قیامت  می ذکر الله انسان را از حسرت و ندامت قیامت -۲۷

سف أو مت پشیمان اند ه سپری کردهیی که بدون ذکر اللھا بر لحظه ھا انسان
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 خواھند بود.
ذکر الله ھمراه با اشک ریختن در تنھایی باعث جای گرفتن انسان در زیر  -۲۸

 جز سایه عرش وجود ندارد.ای  در روزی که سایه ؛شود می سایه عرش الھی
شود که الله تعالی به انسان ذاکر بھترین  مشغول شدن به ذکر الله باعث می -۲۹

 بدھد. ،دھد می لتأکه به دعا و مس ی راھای پاداش
ھاست چرا که  تر و در عین حال بھترین و شیرینترین عبادت ذکر، آسان -۳۰

رود و اگر  می شمار هحرکت زبان، آسانترین حرکت در میان اعضا و جوارح ب
خیلی سریع خسته و  حرکت در آورده شود، به زبانی  عضو دیگری به اندازه

 درمانده خواھد شد.
فرموده است: ھر کس  ص بھشت است چنانکه رسول الله ذکر، نھال -۳۱

 .)١(شود می گوید برایش در بھشت، نخلی کاشته »بحمدهسبحان اهللا و«
فضل و پاداشی که از جانب الله برای ذکر در نظر گرفته شده برای ھیچ عمل  -۳۲

 دیگری در نظر گرفته نشده است.
شود که  می انواع گناھاندوام و استمرار در ذکر الھی باعث حفاظت زبان از  -۳۳

کشانند چرا که فراموش  می به شقاوت و بدبختیانسان را در دنیا و آخرت 

َوَ� ﴿ گردد چنانکه فرموده است: می نمودن رب باعث فراموشی خویشتن نیز
ْ كَ  ِينَ ٱتَُ�ونُوا َّ�  ْ َ ٱ�َُسوا �َسٮُٰهمۡ  �َّ

َ
نُفَسُهمۚۡ  فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  أ

ُ
 ﴾١٩َ�ِٰسُقونَ لۡ ٱ ُهمُ  أ

 را آنان] نیز[ او و کردند فراموش را خدا که مباشید کسانی چون و« ].١٩[احلرش:
 .»نافرمانانند ھمان آنان کرد؛ خودفراموشی دچار

 و مکانی ندارد. یذکر از عباداتی است که محدودیت زمان -۳۴
خویش نوری است در دنیا و در قبر و قیامت و ھنگام ی  ذکر برای گوینده -۳۵

طلبید  می ھمواره از پروردگار خود نورص  پیامبر از اینرو ،عبور از پل صراط
فرمود: بارالھا! در گوشت و استخوان و رگ و مو و چشم و گوش و باال و  می و

ا خودم را یپائین و سمت راست و چپم نور قرار ده تا جایی که فرمود: خدا
بگرداند  منور گردان و بدینصورت از الله خواست تا ظاھر و باطن او را نوارانی

 .صحیح ترمذی -١
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ا و ھ نور آسمان للهش و بھشتش نوری است و خود ا، کتابش، پیامبرالله ،آری 
 باشد. می »النور«ھایش  زمین است و یکی از نام

 ورود بر الله تعالی است.ی  ذکر دروازه -۳۶
ھا  ھا و پریشانی سازد غم می رساند، شیطان را از دور می ذکر انسان را به الله -۳۷

دھد دنیا را کوچک  می در دین و قلب انسان بزرگ جلوهزداید، آخرت را  می را
 کند. می از قلب و زبان انسان محو را آنگرداند و یاد  می و ناچیز

 زد چرا که قلب با خوابیدن چیزھایذکر، قلب را از خواب غفلت بیدار میسا -۳۸
 آورد. می دھد و ندامت و پشیمانی به بار می بزرگی را از دست

 باشند. می یشھا ت الله میوهذکر درختی است که معرف -۳۹

َ ٱ إِنَّ ﴿ شود می یاری اللهاھی، دوستی و ذکر باعث جلب ھمر -۴۰ ِينَ ٱ َمعَ  �َّ َّ� 
ْ ٱ ِينَ ٱوَّ  �ََّقوا ۡ  ُهم �َّ  است کسانی با خدا حقیقت، در«]. ١٢٨[النحل:  ﴾١٢٨ ِسُنونَ �ُّ

حدیث قدسی و در  ».نیکوکارند آنھا که]  است[ کسانی] با[ و اند داشته پروا که
 .)١(»شفته حتر�ت يبو ما ذكر� يأنا مع عبد«چنین آمده است 

 ذکر باعث ادای شکر الھی است و بدون ذکر، شکر گزاری ممکن نیست. -۴۱
 و تازه است. الله کسی است که زبانش ھمواره با یاد الله تری  بھترین بنده -۴۲
بصری برد چنانکه وقتی کسی به حسن  می ذکر، قساوت و سنگدلی را از بین -۴۳

از سنگدلی خود شکایت کرد فرمود: سنگدلی خود را با ذکر الله محو و نابود 
 کن.

 ذکر شفای بیماری قلب است و بیماری قلب جز غفلت نیست که با ذکر مداوا -۴۴
 شود. می

پایه دشمنی با الله است بنابراین الله انسان  ،ذکر پایه دوستی با الله و غفلت -۴۵
 ذاکر را دوست دارد و دشمن انسان غافل است.

 ذکر، کارساز نیست.ی  ھیچ چیزی در جلب نعمت و دفع مضرت به اندازه -۴۶
 شود. انسان ذاکر مشمول درود فرشتگان و رحمت الله می -۴۷
ھای  غشود یکی از با می تعریف و تمجید الله برگزار خاطر بهمجلسی که  -۴۸

بھشت نامیده شده و اگر کسی خواھان بھشت است باید خود را به نشستن 

 .١٩٠٦به روایت احمد و دیگران نگا: صحیح الجامع ش  -١
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 در چنین مجالسی پایبند سازد.
مجلس ذکر، مجلس فرشتگان است چنانکه در حدیث آمده که فرشتگان در  -۴۹

 نشینند. می شوند و در آن می دنیا جویای مجالس ذکر
گشایند نزد فرشتگان  می الله تعالی به کسانی که لب به ذکر و ثنای او -۵۰

جلسات کند چنانکه روزی رسول الله وارد یکی از  می مباھات و افتخار

یش ھا و نعمت اهللاینجا نشته دید؟ گفتند: از  چرا  :اصحاب خود شد و پرسید
رسول گفتیم  می و اینکه ما را به اسالم و به شما مشرف ساخت سخن

منظور نشسته بودید؟ شما را به خدا که فقط برای ھمین  :فرمودص اکرم
را فرمود: من شما  اند آنھا سوگند خوردند که به ھمین منظور گرد ھم نشسته

ولی چون جبرئیل نزد من آمد و گفت الله  به خاطر اتھام سوگند ندادم
خواستم بدانم که حقیقت  می کند می این گروه نزد فرشتگان افتخار وسیله به

 چیست؟
ذکر و یاد الھی است چنانکه در مورد  خاطر بهھا  باید دانست که سایر عبادت -۵۱

قِِم ﴿نماز فرموده است: 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ یاد من  خاطر بهنماز را « ].١٤[طه:  ﴾ِريٓ ِ�ِ�ۡ  لصَّ

بنابراین وقتی از ابن عباس پرسیدند: کدام عمل ارزش بیشتری  ».)برپا دار
 تر است. تر و مھم دارد؟ فرمود: ذکر الله از ھمه چیز بزرگ

کند  می ارزش بیشتری پیدا ،شود می عبادتی که در آن ذکر بیشتری گفتهھر  -۵۲
مثال بھترین روزه آنست که در آن ذکر بیشتری گفته شود ھمچنین بھترین 

 حج، صدقه و جھاد آنست که در آن ذکر بیشتری گفته شود.
و حتی پاداش بیشتری نیز  است نفلی ھای عبادتی  ذکر الله مساوی با ھمه -۵۳

و گفتند:  اند آمده ج که وقتی فقرای مھاجرین نزد رسول اللهدارد. چنان
خوانند  می ثروتمندان با انفاق در راه الله بر ما پیشی گرفتند آنھا مانند ما نماز

روند و در  می شان به حج و عمرهھای مالی  وسیله بهگیرند ولی  می و روزه
فرمود: آیا به شما چیزی نیاموزم که  ج کنند؟ رسول الله می جھاد شرکت

برسید و بر آیندگان سبقت بگیرید و ھیچ کس  آن به پیشینیانی  وسیله به
 او نیز ھمین عمل را انجام دھد. که کسیبھتر از شما نباشد مگر 
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بگویید  »�ربأاهللا هللا و سبحان اهللا، احلمد«بار  ۳۳آنگاه فرمود: بعد از ھر نماز 
 .بخاری و مسلم)(

، ذکر الله را معادل بلکه باالتر از حج، عمره و جھاد آنان صرسول اکرم نصورت بدی
 دانست.
شود و  ین انگیزه برای انسان در راه اطاعت و بندگی الله میتر ذکر الله، قوی -۵۴

که انسان با انجام آن ای  دھد بگونه می سان جلوهآھا را لذت بخش و  عبادت
 نماید. می احساس خنکی چشم

 زداید. می ترس و وحشت قلب راذکر الله  -۵۵
به فاطمه و  ص رسول اکرمبخشد چنانکه  می ذکر الله به انسان قدرت بدنی -۵۶

 ،سبحان اهللابار  ۳۳علی وقتی از او درخواست خادمی نمودند فرمود شب ھنگام 

 بگوئید و این برای شما از خادم مفیدتر است. اهللا اكرببار  ۳۴و  احلمدهللابار  ۳۳
شوند و ذکر  می بقه در امور آخرت محسوبنوعی مساھا  عبادتی  ھمه -۵۷

 کنندگان در این مسابقه برنده ھستند.
کنند  نمی است چرا که منافقان زیاد ذکر نفاقذکر کردن باعث نجات از  -۵۸

َ ٱَوَ� يَۡذُكُروَن ﴿فرماید:  می چنانکه الله تعالی  جز را خدا و« .﴾إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ
 ».کنند نمی یاد اندکی

  )١(ذکر و دعا آداب
اش  ذکر و دعا آداب مشروع و شروطی دارد که اگر رعایت شوند انسان به خواسته

رسد از آداب دعا این است که انبیا و اولیا و بندگان نیک الله در پیشگاه الله  می
شد، قبل از  می شان جاریھای کردند اشک می ایستادند دستھا را بلند می خالصانه

نمودند و با قلبی خاشع و حالتی فقیرانه نخست لب به  می استغفاردرخواست، توبه و 
گشودند سپس با التماس و زاری شروع  می تعریف و تمجید و بیان عظمت و پاکی الله

بدینگونه قبل از اینکه از الله چیزی  ؛نمودند چنانکه ابراھیم خلیل می به خواستن

ِيٱ﴿ زد:پردا می مسالت نماید به حمدو ثنای پروردگار خویش  ٧٨ ِدينِ َ�هۡ  َ�ُهوَ  َخلََقِ�  �َّ

ابوبکر طرطوشی و کتاب اذکار نووی و الصحیح المسند » آدابهو المأثور ءالدعا« برگرفته از کتاب  -١
 .مصطفی عدوی
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ِيٱوَ   راھنماییم ھمو و آفریده مرا که کس آن« ].٧٩-٧٨ :شعراءال[ ﴾...عُِمِ� ُ�طۡ  ُهوَ  �َّ
 ».دھد و آن کس که او به من خوراك میکند،  می

از خالق،  اند او در این آیات به بیان برخی از اوصاف باریتعالی پرداخت که عبارت
زنده و میراننده و بخشنده بعد از اینھا  ،شافی ھادی، خوراک دھنده و آب نوشاننده

 نیازھای خود را اینگونه بیان نمود: 

ۡ�ِۡقِ�  ُحۡكٗما ِ�  َرّبِ َهۡب ﴿
َ
ٰلِِح�َ بِٱ َو� ّ�ِ لَِساَن ِصۡدٖق ِ�  ۡجَعلٱوَ  ٨٣ل�َّ

ِ�ٓ إِنَّهُ  ۡغِفرۡ ٱوَ  ٨٥�َِّعيمِ ٱِمن َوَرثَةِ َجنَِّة  ۡجَعۡلِ� ٱوَ  ٨٤�ِخرِ�نَ ٱ
َ
َ�َن ِمَن  ۥِ�

آّلِ�َ ٱ پروردگارا، به من « ].٨٧-٨٣[الشعراء:  ﴾٨٧َوَ� ُ�ۡزِِ� يَۡوَم ُ�ۡبَعُثونَ  ٨٦لضَّ
] آیندگان آوازه  دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرمای، و برای من در [میان

و بر پدرم ببخشای که او از  از وارثان بھشت پر نعمت گردان،و مرا  نیکو گذار،
 ».شوند رسوایم مکن ] برانگیخته می و روزی که [مردم گمراھان بود،

نیازھای او را بر آورده کرد جز یکی که در خواست بخشش پدرش ی  الله تعالی ھمه

ا﴿فرماید:  می بود چنانکه در این باره الله َ  فََلمَّ ۥٓ  تَبَ�َّ نَّهُ  َ�ُ
َ
ِ  َعُدوّٞ  ۥ� َّ ِ�ّ  

َ
أ [التوبة:  ﴾ِمۡنهُ  َ�َ�َّ

 ».ھنگامی که برای ابراھیم روشن شد که پدرش دشمن خداست از او بیزار شد« ].١١٤
ھمچنین خداوند بر این امت با نزول سوره فاتحه منت گذاشت که با تعریف و 

 دعا است.اش  شود و بقیه می تمجید الله آغاز

نَت ﴿ یم که فرمود:نخوا می را نقل کردهن ی که قرآن آھمچنین در دعای موس
َ
 أ

با الھا تو دوست و کار ساز ما ھستی پس ما را « ].١٥٥[األعراف:  ﴾َ�َۡنارۡ ٱَ�َا وَ  ِفرۡ غۡ فَٱ َوِ�َُّنا
 .»بیامرز و مورد رحمت قرار ده

در ص  رسول اکرمھمچنین در صحیح بخاری در حدیث شفاعت آمده است که 
 :فرماید می گذارم آنگاه خداوند می روز قیامت فرمود که من سر سجدهمورد شفاعت 

 خواھی بخواه. می سرت را بردار و ھر چه
 گشایم.... می لب به تعریف و تمجید او ،شود می آنگاه به من الھام

چیزی از الله بخواھد لب به ص  رسول اکرمآری در قیامت نیز قبل از اینکه 
 گشاید. می تعریف و تمجید وی

متوجه مردی شد که ص  رسول اکرماله بن عبید روایت است که ضو نیز از ف
، شروع به دعا ص  و ثنای الله و بدون درود فرستادن به رسول الله بدون تعریف
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کردن نمود فرمود: این مرد شتاب ورزید سپس او را طلبید و فرمود: ابتدا از پروردگار 
از آن به دعا رو  دا درود بفرستید بعدخویش تعریف و تمجید کنید سپس برای رسول خ

 ابوداود و ترمذی)( .خواھید بخواھید می آورید و ھر چه
 آداب دیگر دعا اینست که مخلصانه و با ترس و امید باشد چنانکه الله تعالی

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿فرماید:  می ۖ  رََغٗبا ُعوَ�َناَوَ�دۡ  ۡيَ�ٰتِ �َۡ ٱ ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�نُوا ْ  َورََهٗبا  َ�َا َوَ�نُوا
 میو در حال ب شتافتند، یم ریخ یھا ھمواره در کارھا آن گمان یب« ].٩٠اء: ي[األنب ﴾َ�ِٰشعِ�َ 

 .»ما (خاشع و) فروتن بودند یبرا وستهیو پ خواندند، یما را م دیو ام
ھمچنین از آداب دعا این است که باید در خواستن جدی بود و اصرار کرد چنانکه 

دانی  می اگر صالح ،نباید در دعا اینگونه گفت که پروردگارا«فرماید:  می ج رسول الله
او را مجبور تواند  نمی بر من ترحم کن بلکه باید با قاطعیت از وی طلب نمود زیرا کسی

 .)١(»به انجام کاری نماید
الھی امیدوار بود و از اینکه  ھای و از آداب دیگر دعا اینست که باید به رحمت

فرمود: دعای شما تا ص  رسول اکرم .پذیرفته نشده است نا امید نشد وراً فدعایش 
کنم  می شود عجله یعنی اینکه بگوید من ھر چه دعا می وقتی که عجله نکنید پذیرفته

 .٢شود نمی پذیرفته
یکی دیگر از آداب دعا اینست که انسان در دعا بخل نورزد بدینصورت که فقط برای 

خیر دنیا و آخرت را بطلبد چنانکه الله تعالی  ،مؤمنان مهخود بخواھد بلکه برای ھ

� َتۡغِفرۡ سۡ ٱوَ ﴿فرماید:  می خطاب به پیامبرش ۡ َوٱ َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  بَِك ِ�َ  ].١٩[حممد:  ﴾ُمۡؤِمَ�ٰتِ ل
 ».]؛ و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن«

ْ ٱ﴿داب دیگر دعا، مخفیانه دعا کردن است چنانکه الله تعالی فرموده: آو از   ۡدُعوا
 ،ی) و در پنھانیرا با تضرع (و زار پروردگارتان« .]٥٥[األعراف:  ﴾َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيةً 

گوید: عادت مسلمانان در دعا این بود که کسی صدای آنھا  می حسن بصری .»بخوانید
 .کردند می با پروردگار خویش زمزمه ،یدشن نمی را

 .بخاری و مسلم -١
 .بخاری و مسلم -٢
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آداب دعا است که انسان خود را در پیشگاه الله کوچک و ناچیز بداند و  ھمچنین از
خوانیم که  می قدرت و عزت را به الله نسبت دھد چنانکه در دعای یعقوب پیامبر

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿فرمود: 
ُۡتۖ وََعلَۡيهِ فَۡلَيَتَو�َّ ِۖ َعلَۡيهِ تََو�َّ ُونَ ٱإِ�َّ ِ�َّ  ]٦٧وسف: ي[ ﴾لُۡمَتَوّ�ِ

 .») متوکالن بر او توکل کنندۀام، و (ھم حکم تنھا از آن الله است، بر او توکل کرده«
 :ھمچنین یوسف پیامبر وقتی از شر مکر زنان به الله پناه خواست چنین گفت

ۡصُب  َكۡيَدُهنَّ  َ�ّ�ِ  تَۡ�ِۡف  ��َّ ﴿
َ
ُ�ن إَِ�ِۡهنَّ  أ

َ
اگر « ].٣٣وسف: ي[ ﴾َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱ ّمِنَ  َوأ

 .»و از نادانان خواھم بود شوم، یم لیآنان متما یبه سو ،یھا را از من نگردان مکر آن
 آنان را نقش بر آب نمود.ی  الله دعای او را پذیرفت و توطئه ،بنابراین

قبله و با آرامش و خشوع و  سوی بهو از آداب دیگر ذکر و دعا اینست که اگر نشسته 
در حالی که سرش را پائین گرفته به ذکر و دعا رو آورد البته در غیر اینصورت نیر جایز 

 است ولی افضل ھمان است که بیان گردید.
ست از طلب د« :یکی دیگر از آداب دعا زاری و اصرار ورزیدن است به تعبیر شاعر

نمود چنانکه ابن  می معموال اینگونه دعاص  رسول اکرم .»ندارم تا کام من برآید
خواند  می در سایه خانه کعبه نمازص  رسول اکرمروزی  :گوید می تمسعود

که در حال سجده ص  رسول اکرمی ھا شتری را بر شانه شکمبهابوجھل و یارانش 
ص  رسول اکرمی رسول الله برداشت ھا انهاز روی ش را آنبود گذاشتند فاطمه آمد و 

بعد از اینکه سرش را بلند کرد سه بار گفت: بار الھا خودت به حساب قریشیان برس 
شیبه بن  ،عتبه بن ربیعه ،بارالھا به حساب ابوجھل :سپس یکی یکی نام برد و گفت

 :گوید می امیه بن خلف و عقبه برس و ھفت نفر از آنان را نام برد. ابن مسعود ،ربیعه
با چشمان خود  برددر آنروز نام ص  رسول اکرمکسانی را که ی  سوگند ھمه خدا به

 .)١(در کشته و درون چاه انداخته شدنددیدم که روز جنگ ب
در حال ایراد خطبه ص  رسول اکرمگوید: روزی  می تھمچنین انس بن مالک

ص  سول اکرمربود که مردی وارد شد و درخواست دعا برای طلب باران نمود؟ 
گوید:  می ) انسبار الھا! به ما آب بده«» ا� اسقنا«دست بلند کرد و سه بار فرمود: 

 .١٧٩٤و مسلم ش  ٢٤٠بخاری ش  -١

 

                                           



 ٢١   »حصن السلم«شرح اذکار 

و تا یک ھفته  آمد و دیری نگذشت آسمان را پوشاند سوگند ابر کوچکی پدید خدا به
 .)١(»بارید

ھا را بلند کند و آنگونه که در  و نیز از آداب دعا است که انسان رو به قبله دست
 .است به اثبات رسیدهص  رسول اکرممواضع متعدد از جمله در میدان بدر از 

 ھمچنین در دعای طلب باران دستھا را بلند نمود.
او  سوی بهرا وقتی اش  بنده ھای خداوند حیا دارد از اینکه دست« :و در جایی فرمود

 .)٢(»کند خالی برگرداند می بلند
بودن دھان و دندان  پاکبودن مکان و ھمچنین  پاکیزه ،اب دیگر ذکر و دعااز آد

 فرد است.
 اوقات اجابت دعا.

 از:  ندتشود عبار می اوقاتی که در آن دعا بھتر پذیرفته
ھمچنین  ،بعد از نماز فرض ،روزھای جمعه  ،در حال سجده  ،یک سوم آخر شب 
 ،و فرد روزه دار لدعای پیشوای عاد نبرد،، در میدان شب قدر  ،در فاصله اذان و اقامه

دعای این سه نفر  شود چنانکه رسول الله فرمود: برای می و انسان مظلوم زود پذیرفته
ید: قطعا به یاری تو خواھم فرما می شود و الله تعالی می درھای آسمان گشوده

 .)٣(شتافت
ھد شد به دلیل شوند پذیرفته نخوا می و اما دعای کسانی که از مال حرام تغذیه

َهاَ�ٰٓ ﴿اینکه الله تعالی فرموده است:  ُّ�
َ
ْ ِمَن  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰتِ ٱُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  لطَّ  ﴾َ�ٰلًِحا َملُوا

ص  رسول اکرمو  »حالل وبخورید و کار نیک انجام دھید ،ای پیامبران« ].٥١[املؤمنون: 
با ژولیدگی و غبار شوند و  ی که زحمت سفر را متحمل میھای فرموده که چه بسا انسان

لی از آنجا که .) و.پروردگارا(گویند: یا رب  می کنند و می آلودگی دست به دعا بلند
 .)٤(شود) نمی دعایشان پذیرفته ،خوردنی و نوشیدنی آنھا از مال حرام بوده

 .٨٩٧و مسلم ش  ١٠١٣بخاری ش  -١
 شیخ آلبانی آنرا صحیح دانسته است. .احمد ابوداود و ترمذی - ٢
 .١٢١١ش  ،احادیث صحیحه هابن ماجه نگا: سلسل -٣
 .مترجم)(باشد  می این مقدمه بر گفته از شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد -٤

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 رکلت ذیفض

  د:یفرما می الله

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿
َ
ْ شۡ َوٱ ُكرُۡ�مۡ أ  ].١٥٢[البقرة:  ﴾١٥٢ُفُرونِ ِ� َوَ� تَ�ۡ  ُكُروا

د و ناسپاسی مرا ینکاری زنم، و از من سپاسگکاد یز شما را ید تا من نینکاد یمرا «
 .»دینکن

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها � ِينَ ٱ�ُّ ْ ذۡ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ ُكُروا  ].٤١[األحزاب:  ﴾٤١َكثِٗ�� ٗر�ذِكۡ  �َّ

 .»دینکاد یار یرا بس اللهای مؤمنان! «

ٰكِرِ�نَ ٱوَ ﴿ َ ٱ ل�َّ ٰكَِ�ٰتِ َوٱ �َكثِ�ٗ  �َّ َعدَّ  ل�َّ
َ
ُ ٱأ غۡ  �َّ ۡجًرا فَِرةٗ لَُهم مَّ

َ
 ﴾َعِظيٗما َوأ

 ].٣٥[األحزاب: 
ش و پاداش بزرگی آمرز ھا برای آن اللهنند، ک می ادیار یرا بس اللهه کمردان و زنانی «

 .»فراھم ساخته است

�ََّك ِ� َ�فۡ  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ ِ  َقۡولِ لۡ ٱِمَن  ۡهرِ �َۡ ٱ َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تََ�ُّٗ�  ِسَك رَّ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
 ].٢٠٥[األعراف:  ﴾٢٠٥َ�ٰفِلِ�َ لۡ ٱَوَ� تَُ�ن ّمَِن 

پروردگارت را در دل خود، با فروتنی، ھراس، آھسته و آرام، صبحگاھان و شامگاھان «
 .»غافالن مباشی  ن و از زمرهکاد ی

يَحِّ «د: یفرما میص  رسول الله
ْ
ُر َر�َُّه َمَثُل ال

ُ
ِي الَ يَْذك

َّ
ُر َر�َُّه َواذل

ُ
ي يَْذك

َّ
َمَثُل اذل

َميِِّت 
ْ
 ادیه پروردگارش را کسی کند و ک می ادیه پروردگارش را کسی کمثال « .)١(»َوال

 .»ند، مانند زنده و مرده استک نمی

 «ن لفظ: ی) به ا١/٥٣٩مسلم ( ) و١١/٢٠٨بخاری مع الفتح ( -١
َّ

ُر اُهللا ِ�يِه َوابَليِت ْذكَ يُ  يَمَثُل ابليِت اذل
ی َال  ِ

َّ
ـيَحِّ ْذكَ يُ اذل

ْ
 ».َوالَميت ُر اُهللا فيِه َمَثُل ال
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ْ�ِ «و فرمودند: 
نَبُِّئُ�ْم خِبَ

ُ
الَ أ

َ
ِعَها يِف أ

َ
ْرف

َ
ْزاَكَها ِعْنَد َملِيِكُ�ْم، وَأ

َ
ْ�َمالُِ�ْم، وَأ

َ
أ

ُ�ْم  َقْوا َعُدوَّ
ْ
ْن تَل

َ
ُ�ْم ِمْن أ

َ
َورِِق، وََخْ�ٌ ل

ْ
َهِب َوال ُ�ْم ِمْن إِْ�َفاِق اذلَّ

َ
َدرََجاتُِ�ْم، وََخْ�ٌ ل

ا
َ
وا بََ�. ق

ُ
ال

َ
ُ�ْم؟ ق

َ
ْ�َناق

َ
ُ�وا أ رْضِ

ُهْم َو�َ
َ
ْ�َنا�

َ
ُ�وا أ  َ�َترْضِ

َ
ُر اهللاِ َ�َعاىل

ْ
ا شما را از یآ«  .)١(»َل: ِذك

ز باعث باال رفتن یش از ھر چیو ب تر زهکیه نزد پروردگارتان پاکن اعمال با خبر نگردانم یبھتر
ه با دشمنان کن یز بھتر است، حتی از ایدرجات شما و برای شما از بخشش طال و جواھرات ن

؟ اصحاب گفتند: بلی بھتر است ردن شما را بزنندد و آنھا گید و گردن آنھا را بزنیروبرو شو
 ».باشد می اد الله تعالیی ذکر و فرمود:ص امبریپ

 فرمود:ص  رسول الله ھمچنین
ْرتُ «

َ
َرِ� يِف َ�ْفِسِه َذك

َ
إِْن َذك

َ
َرِ�، ف

َ
نَا َمَعُه إَِذا َذك

َ
نَا ِعْنَد َظنِّ َ�ْبِدي يِب، وَأ

َ
: أ

َ
ُه َ�ُقوُل اُهللا َ�َعاىل

 ِ ْ�ُت إ َّ ِشرْبًا َ�َقرَّ ْرتُُه يِف َمألٍ َخْ�ٍ ِمْنُهْم، َو�ِْن َ�َقرََّب إىِلَ
َ
َرِ� يِف َمألٍ َذك

َ
ْ يِف َ�ْفيِس، َو�ِْن َذك

َ
ِه ِذَرااًع، يل

ةً 
َ
تَيُْتُه َهْرَول

َ
تَاِ� َ�ْميِش أ

َ
ِْه بَااًع، َو�ِْن أ ْ�ُت إيِلَ َّ ِذَرااًع َ�َقرَّ  .)٢(»َو�ِْن َ�َقرََّب إيِلَ

 [در حدیث قدسی] متعال خداوند« :فرمودص  اکرم ینب: دیگو می س رهیابوھر
 ادی مرا که یھنگام م. وینما می رفتار دارد، من به که یگمان بر اساس ام بنده با من: دیفرما می
 خواھم ادی ،ییتنھا در او را ھم من کند، ادی مرا ییتنھا در پس اگر ھستم. او با من کند، می

 اگر و کرد. خواھم ادی ،یبھتر ان جمعیم در را او من کند، ادی جمع، انیم در مرا اگر کرد. و
 به اگر و شوم. می کینزد او به ذراع کی ۀانداز به من شود، کینزد من به وجب کی ۀانداز به

 او به) دوست دو کردن باز ۀفاصل( باع کی ۀانداز به شود، من کینزد من به ذراع کی ۀانداز
 ».خواھم آمد او یسو به دوان دوان من د،یایب من یسو به زنان قدم اگر و شوم. می کینزد

اد یامور اسالم ز ،ا رسول اللهی :ه مردی گفتکت شده یروا ت از عبدالله بن ُبْسر
الَ يََزاُل « فرمودند:ص  امبریپم. یجو که به آن تمسکد یاد دھیزی یھستند، به من چ

ِر اهللاِ  الَِسانَُك َرْطبً 
ْ
 .»اد خدا َتر باشدیوسته زبانت با یپ« .)٣(»ِمْن ِذك

 «فرمودند: ص  پیامبر اکرمز یو ن
ً
 َحْرف

َ
رَأ

َ
ُه بِِه َحَسَنٌة،  اَمْن ق

َ
ل
َ
ِمْن كَِتاِب اهللاِ ف

وُل: 
ُ
ق
َ
ْمَثالِـَها، الَ أ

َ
ـَحَسَنُة بَِعرْشِ أ

ْ
ٓ ﴿َوال   ﴾مٓ ال

ٌ
، َوِميٌم  ؛َحْرف

ٌ
، َوالٌَم َحْرف

ٌ
لٌِف َحْرف

َ
ِ�ْن: أ

َ
َول

 ح ابن ماجه.ی) ونگا: صح٢/١٢٤٥) وابن ماجه (٥/٤٥٩ترمذی ( -١
 ) و لفظ از امام بخاری است.٤/٢٠٦١) ومسلم (٨/١٧١بخاری ( -٢
ح ابن ماجه ی) وصح٢٢/١٣٩ح ترمذی (ی) ونگا: صح٢/١٢٤٦) وابن ماجه (٥/٤٥٨ترمذی ( -٣

)٢/٣١٧.( 
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ٌ

 .)١(»َحْرف
ی، ده برابر یکشود، و ھر ن می ش نوشتهیی برایکن یکحرف از قرآن بخواند،  یکس کھر«

ٓ ﴿ م:یگو نمی ، منخواھد شد م یحرف، و م یکحرف، الم  یکه: ألف کحرف است، بل یک ﴾مٓ ال
 ».حرف است یک

ه بودیگو می تبن عامر  هعقب رون آمد و یبص  ه رسول اللهکم ید: در ُصفَّ
  فرمود:

يِتَ «
ْ
 الَعِقْيِق َ�َيأ

َ
ْو إىِل

َ
 ُ�ْطَحاَن أ

َ
ْن َ�ْغُدَو لُكَّ يَْوٍم إىِل

َ
يُُّ�ْم ُ�ُِب أ

َ
ْوَماَوْ�ِن يِف �

َ
َتْ�ِ ك

َ
ِمْنُه بَِنا�

ِطْيَعِة رَِحٍم؟
َ
ٍم َوالَ ق

ْ
 ».َ�ْ�ِ إِث
ق برود و با دو شتر بار یا عقیه ھر روز صبح، به ُبْطَحان کاز شما دوست دارد  یکدام ک«

 .؟»رحمی انجام داده باشدی   ا قطع صلهیه گناھی کن یبرگردد بدون ا
 الَمْسِجِد «فرمود:  .میرما دوست دا !ا رسول اللهیم: یگفت

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
الَ َ�ْغُدو أ

َ
ف
َ
أ

 آيَتَْ�ِ ِمْن كَِتاِب اهللاِ 
َ
ْو َ�ْقرَأ

َ
َم، أ

َ
ْرَ�ٌع  ألَ�َيْعل

َ
الٍَث، وَأ

َ
ُ ِمْن ث

َ
الٌَث َخْ�ٌ هل

َ
، َوث َتْ�ِ

َ
ُ ِمْن نَا�

َ
َخْ�ٌ هل

ْعَداِدِهنَّ ِمَن اِإلبِلِ 
َ
ْرَ�ٍع، َوِمْن أ

َ
ُ ِمْن أ

َ
 ]۱/۵۵۳مسلم ح ی[صح .»َخْ�ٌ هل
از دو شتر  وا بخواند، برای ایرد یاد بگیرا  أل اللهتاب که از یس به مسجد برود و دو آکھر«

ات از ھمان تعداد شتر، یه از چھار شتر، و به تعداد آیه از سه شتر، و چھار آیبھتر است، وسه آ
 .»ش بھتر و سودمندتر استیبرا

َعَد «فرمودند: ص  و رسول الله
َ
ْيِه ِمَن اهللاِ تَِرٌة،  اَمْقَعدً َمْن �

َ
ِر اَهللا �ِيِه اَكنَْت َعل

ُ
ْم يَْذك

َ
ل

ْيِه ِمَن اهللاِ تَِرةٌ  اَوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجعً 
َ
ِر اَهللا �ِيِه،اَكنَْت َعل

ُ
ْم يَْذك

َ
 .)٢(»ل

ان وارد خواھد شد یند، از طرف خدا، بر او زکاد نیرا  اللهند و آنجا، یی بنشیس در جاکھر«
  .»دیان خواھد دین غفلت ھم از جانب خدا زیند، برای اکاد نیرا  اللهبه پھلو بخوابد و س کو ھر

ْوٌم َ�ْلًِس «فرمود: ھمچنین 
َ
َس ق

َ
 اَكَن  اَما َجل

َّ
وا ىلَعَ نَبِيِِّهْم إِال

ُّ
ْم يَُصل

َ
ُروا اَهللا �ِيِه، َول

ُ
ْم يَْذك

َ
ل

ـُهمْ 
َ
َ�ُهْم َو�ِْن َشاَء َ�َفَر ل إِْن َشاَء َعذَّ

َ
ْيِهْم تَِرٌة، ف

َ
 .)٣(»َعل

امبرشان درود نفرستد، یند و بر پکر الله را نکذ ،ند و در آنیھر گروھی در مجلسی بنش« 

 ).٣/٩ح ترمذی (ی) ونگا: صح٥/١٧٥ترمذی ( -١
 ).٥/٣٤٢ح الجامع (یره. و نگا: صحی) وغ٤/٢٦٤( ابوداود -٢
 ).٣/١٤٠( ح ترمذییترمذی و نگا: صح -٣
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ا عذاب یه آنھا را ببخشد ک است اللهشود، و بر  می رت و افسوس وارده بر آنھا حسکنیمگر ا
 .»دھد
 فرمود: ص  رسول الله و
اُموا َ�ْن ِمْثِل ِجْيَفِة مِحَاٍر َوَ�َن «

َ
 ق

َّ
رُوَن اَهللا �ِيِه إِال

ُ
ْوٍم َ�ُقوُموَن ِمْن َ�ْلٍِس الَ يَْذك

َ
َما ِمْن ق

ةً  ـُهْم َحرْسَ
َ
 مگر زند،یخ نمی بر اند ردهکاد نیرا  الله ،ه در آنکـچ گروھی از مجلسی یھ« .)١(»ل

 .»ن مجلس برای آنان باعث حسرت خواھد بودیو ا، اند برخاسته االغیی  الشه ه ازـکنیمثل ا

 ).٥/١٧٦ح الجامع (ی) و نگا: صح٢/٣٨٩) وأحمد (٤/٢٦٤( ابوداود -١

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 دار شدن از خوابیهنگام ب اذکار )۱(

ْحَيانَ « -١
َ
ِي أ

َّ
ِ اذل ـَحْمُد ِ�َّ

ْ
ِْه النُُّشورُ ا َ�ْعَد َما ال  .(١)»أَماَ�َنا و�يلَ

رد و بازگشت به سوی کما را زنده  ،راندنیه پس از مکاست  اللهاز آِن  ھا شیتمام ستا«
 .»اوست

 ث:یلمات حدک یمعن

حمد  باید دانست که و باشد می الله یان بزگواریش و بیستا معنای هب :احلمد
 ر است.کاز ش تر از مدح و عام تر خاص

 امت و زنده شدن بعد از مرگ.یق در برخاستن: نشورال
 ث:یحدرھنمود 

خواند که داللت بر این  می این دعا رادار شدن از خواب یھنگام ب ص رسول اکرم

ُ ٱ﴿ د:یفرما می ه اللهکچنان آید می مطلب دارد که خواب نوعی مرگ به حساب َ�َتَو�َّ  �َّ
 ٱ

َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� َوٱ تَِهاِحَ� َموۡ  نُفَس ۡ� ۡ ٱ َهاقََ�ٰ َعلَيۡ  لَِّ� ٱ َ�ُيۡمِسُك  َمَناِمَها  ِسُل َوُ�رۡ  َمۡوَت ل

 ٱ
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ۡخَرىٰٓ ۡ�

َ
َس�ًّ  أ خدا روح مردم را ھنگام مرگشان به تمامی باز « ].٤٢[الزمر:  ﴾مُّ

کند]؛ پس آن  ] خوابش نمرده است [قبض می ستاند، و [نیز] روحی را که در [موقع می
دارد، و آن دیگر [نفسھا] را تا ھنگامی معّین  ] را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می [نفسی

 ».فرستد. [به سوی زندگی دنیا] بازپس می
روزش را با بیان توحید و ه انسان کآنست  در اول روز رکن ذیمت از خواندن اکو ح

 سخن نیک آغاز نماید.
 ث:ید حدئاوف

 است. متعال للها فقط در دست یزندگ مرگ و -۱

 ).٤/٢٠٨٣) ومسلم (١١/١١٣بخاری مع الفتح ( -١
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 .کندرا ستایش ش ید پروردگار خویبا بنده در ھر حال -۲
چرا که در مرگ است  یمتر از مرگ واقعک یشود ول می دهیز مرگ نامیخواب ن -۳

 ند.ک می امال جسم را رھاکروح  واقعی
الله  قدرت یھا از نشانه کهروح از بدن است  ییرھا ،خواب و مرگ کوجه مشتر -۴

 .باشد ی میت وینگر ربوبایو ب
 ل زنده شدن پس از مرگ است.یدار شدن از خواب دلیب -۵
یدار شود و این دعا را بخواند فرمود: ھر کس شب ھنگام ب ص رسول اکرم -۲

شود و اگر برخیزد و وضو سازد سپس نماز بخواند نمازش  می چه بخواھد پذیرفتهھر
 اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ�َك « گردد: می مقبول

َّ
َ إِال

َ
ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ الَ إهِل

ْ
ُ ال

َ
ُك وهل

ْ
ُ الـُمـل

َ
ُ، هل

َ
هل

ـَحْمدُ 
ْ
ديٌْر، ُسْبحاَن اهللاِ، َوال

َ
ِ  يَشٍء ق  بِاهللاِ ِ�َّ

َّ
َة إِال وَّ

ُ
، َوالَ َحْوَل َوالَ ق رَبُ

ْ
�

َ
 اهللاِ، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
، َوالَ إهِل

ِفْر لِـي اَ�الَعِ�ِّ الَعِظيِم، 
ْ
 .)١(»اغ

ش از آِن یندارد، پادشاھی و ستا یکتاست و شریکجز الله وجود ندارد،  یحقب چ معبودیھ«
 یبحق چ معبودیو منّزه است، و حمد از آِن اوست، ھ کز تواناست. الله پایاوست، او بر ھر چ

چ حول و قدرتی بجز از طرف خدای بلندمرتبه ین است و ھیبزرگتر اللهوجود ندارد، و  جز الله
 ».امرزیمرا با! یست. خدایو بزرگ ن

 ث:یلمات حدک یمعن

 دار شدنی: ب٢تَعارَّ 

هَ إِالَّ اهللاُ لمه معبود بودن از کن یدر ا .جز الله و جود ندارد یچ معبود بحقیھ :الَ إِلَ
 الله ثابت شده است. یو برا یتفنر الله میغ

هُ  يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ  اثبات. و ید ھمزمان نفکیتا :وَ

بْحانَ اهللاِ  و مبرا است. کو نقص پا بیاز ھر ع :سُ

ةَ إِالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ از گناه و  یگردان یا توان رویس چاره کچ یھ یعنی: الَ حَ
 ندارد. را الله توفیق بدون یکنار کن قدرت بر انجام یھمچن

ِفْر لِـي
ْ
 ن.کاھان مؤاخذه ام منگ خاطر بهامرز و یب :اغ

 ).٢/٣٣٥(ح ابن ماجه یره و لفظ از ابن ماجه است، نگا: صحی) وغ٣/٣٩بخاری مع الفتح ( -١

٢ - » ُ
َ

�َك هل  رَشِ
َ

ُ وَْحَدُه ال  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

 .......».َمْن َ�َعارَّ ِمَن اللَّيِْل َ�َقاَل ال
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 ث:یحد رھنمود
و ایمان  ایشان یتکت و مالیر الله و اقرار به عبودکذ استمرارث به ین حدیدر ا

 شده است. تشویق ،باشد می داشتن به اینکه ھر چیز در دست الله متعال
 ث:ید حدئاوف

 از سنت یرویت اخالص و پیبا رعا و ر الله با قلب و زبانکذ به استمرار در اینجا -۱

 .تشویق شده است

ن یقین دعا را با یگاه مسلمان اه ھر کنیالله و ا یبزگوار اعتراف به فضل و -۲

 رفته خواھد شد.ینمازش پذ ماز بخواند،نرد و یبخواند سپس وضو بگ

خواب و  تند در حالکر الله عادت کبه ذ ھنگامی که زبان انسان مسلمان -۳

 د.یآ می حساب هب هنندکر کذ یداریب

و  است و باید مسلمان روزش را با آن آغاز نمایدد یت توحیانگر اھمیر بکن ذیا -۴

 .ترجیح دھد یگریز دیچ توحید را بر ھر

د: من یگو ی میبه نام عبدالله فربر یان بخاریاز راو یکیه کر است کالزم به ذ
 یکیه کدم یدر خواب د .دمیسپس خواب خواندمر را کن ذیا از خواب، دار شدنیھنگام ب

 خواند: می ه رایآن یا

ْ وَُهُدوٓ ﴿ ّيِبِ ٱ إَِ�  ا ْ وَُهُدوٓ  َقۡولِ لۡ ٱِمَن  لطَّ  ].٢٤[احلج:  ﴾٢٤ِميدِ �َۡ ٱ ِصَ�ٰطِ  إَِ�ٰ  ا
 ».گردند می آنان به سوی سخنان زیبا و راه پسندیده رھنمود« 

۳- » ِ رِه
ْ
ِذَن يِل بِِذك

َ
َّ ُرويِح، وأ اِ� يِف َجَسِدي َوَردَّ يلَعَ

َ
ِي اَعف

َّ
ِ اذل ـَحْمُد ِ�َّ

ْ
 .)١(»اَل

د، و روحم را به من یم سالمت بخشا ه به جسمکی راست یمر خدا ھا شیتمام ستا«
 .»رش را دادکبازگرداند و به من اجازه ذ

 ث:یحد رھنمود
ه بنده با انجام کسته است یو شا باشد ی میالھ ھای نگر اعتراف به نعمتاین دعا بیا

 را به جا آورد. یالھ یھا زشت حق نعمت یھا ارک کو تر یکن یارھاک
 ث:یفوائد حد

الله و تقرب  یفرصت عمر را در بندگ داند و می را یارزش زندگ یمسلمان واقع -۱
 شمارد. می مغتنمشان یبه ا

 ).٣/١٤٤ح ترمذی (ی) و نگا: صح٥/٤٧٣ترمذی ( -١
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 است. یگزار سپاس بارز یھا از نشانه یکی الله متعال رکذ -۲
 .آیند می بشمار یبزرگ الھ یھا از نعمت یصحت و تندرست -۳
 است. متعال در دست الله فقط ریار خکق انجام یتوف -۴

َ�َٰ�ٰتِ ٱ قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿ -۵  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱ تَِ�ِٰف خۡ ٱوَ  �ِض ۡ� ْوِ�  َ�ٰتٖ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩٠ۡلَ�ٰبِ ۡ� َ ٱيَۡذُكُروَن  �َّ ُروَن ِ� َخۡلِق  �َّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ١٩١�َّارِ ٱَك َفقَِنا َعَذاَب َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�ٰنَ  ۡ�

ٓ إِنََّك َمن تُۡدِخِل  ۡخَزۡ�َتهُ  �َّارَ ٱَر�ََّنا
َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ٓ إِ�ََّنا  ١٩٢َوَما لِل�َّ �ََّنا رَّ

ْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  ۡن َءاِمُنوا
َ
يَ�ِٰن أ ۚ َر�ََّنا فَ  َٔ َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ َ�َا ُذنُوَ�َنا  ۡغفِرۡ ٱاَمنَّا

َنا َمَع  َٔ َوَ�ّفِۡر َ�نَّا َسّ�ِ  بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
ٰ رُُسلَِك َوَ�  ١٩٣ۡ� َر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�ََّنا َ�َ

ِضي ۡسَتَجاَب ٱفَ  ١٩٤لِۡميَعادَ ٱإِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱُ�ۡزِنَا يَۡوَم 
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
ُع لَُهۡم َر�ُُّهۡم �

� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَ  نَ�ٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِينَ ٱَ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِنُ�م ّمِن َذَكٍر أ َهاَجُرواْ  �َّ

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
وُذواْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتُلواْ َوقُتِلُواْ َ�

ُ
ۡخرُِجواْ ِمن ِدَ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
اتِِهۡم  َٔ َوأ

ٰٖت َ�ۡرِي مِ  ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ
ُ
نَۡ�ٰرُ ٱن َ�ۡتَِها َوَ�

َ
ِۚ ٱثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  ۥِعنَدهُ  �َّ

نََّك َ�َقلُُّب  ١٩٥�ََّوابِ ٱُحۡسُن  ِينَ ٱَ� َ�ُغرَّ َّ�  �ِ ْ َمَ�ٰٞع قَلِيٞل ُ�مَّ  ١٩٦ۡ�َِ�ٰدِ ٱَ�َفُروا
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس 

ۡ
ِينَ ٱَ�ِٰ�ِن  ١٩٧لِۡمَهادُ ٱَمأ ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ ٰٞت َ�ِۡري ِمن  ا َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡتَِها 
َ
ِۗ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها نُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد  ۡ� ِ ٱَوَما ِعنَد  �َّ بَۡرارِ  �َّ

َ
�نَّ  ١٩٨َخۡ�ٞ ّلِۡ�

ۡهِل 
َ
ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡن أ ِ ٱلََمن يُۡؤِمُن ب نزَِل إَِ�ۡ  �َّ

ُ
ٓ أ نِزَل إَِ�ُۡ�ۡم َوَما

ُ
ٓ أ ِهۡم َ�ِٰشِعَ� َوَما

وَن � ِ َ� �َۡشَ�ُ ِ ٱَ�ِٰت ِ�َّ ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ إِنَّ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم أ

ُ
َ ٱَ�َمٗنا قَلِيً�ۚ أ َّ� 

َها  ١٩٩ۡ�َِسابِ ٱَ�ِ�ُع  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا وا ْ وَ  ۡصِ�ُ ْ َوَرابُِطوا ْ ٱَوَصابُِروا ُقوا َ ٱ �َّ َّ� 

 .)١(]٢٠٠-١٩٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ 
و  ھا ن، و پشت سر ھم آمدن شب و روز، نشانهیھا و زم نش آسمانیمسلمًا در آفر«

اده، ـافتشان  لوھایـستاده و نشسته و بر پھیه اکسانی کدالئلی برای خردمندان است، 
و به زبان حال و (شند یاند می نیھا و زم نش آسمانیآفر ۀنند و دربارک می ادیدا را ـخ

 ).١/٥٣٠مسلم ( ) و٨/٢٣٧] بخاری مع الفتح (٢٠٠-١٩٠[آل عمران: -١
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ی، پس ما را کای. تو منّزه و پا دهیافریھوده و عبث نین را بیپروردگارا! ا )ند:یگو می قال
ه را به آتش در آری، براستی کگمان تـو ھر  اب آتش محفوظ دار. پروردگارا! بیاز عذ

از منادی ـ ست. پروردگارا! ما یاوری نیاران را کای، و ستم ردهکخـوار و زبـونش 
مان یخواند، وما ا می مان بـه پروردگارشانیه ـ مردم را ـ به اکم یدیـ شنص  امبریپ

ان یکھای مان را بپوشان، و ما را با نیامرز، و بدیم. پروردگارا! گناھان ما را بیآورد
ن، و کغمبران خود به ما وعده داده ای، به ما عطا یه با پکران. پروردگارا! آنچه را یبم

 .»ردکز ما را خوار و زبون مگردان، بی گمان تو خالف وعده نخواھی یوز رستاخدر ر
چ صاحب یه من عمل ھکرفت، و پاسخشان داد یشان را پذیپس پروردگارشان دعای ا

رد. بعضی از کع نخواھم یا مرد، ضایه انجام گرفته باشد، خواه زن باشد کعملی از شما را 
ه ھجرت کآنان » دیباش می ھمگی ھم نوع و ھم جنسو «د. یا گر تولد شدهیشما از بعض د

دند و یدند و جنگیشکت و آزار یی خود رانده شدند و در راه من اذھا ردند، و از خانهک
ر یه از زکدھم  می ی جایـخشم، و در بھشتـب می ان راـن گناھانشیقیشته شدند، به ک
و تنھا نزد یکو پاداش نن پاداش از سوی خداست، یان است، اینھرھا در جر ،آن )درختان(
زی است، سپس یمتاع ناچ )نیا(بد. یافران در شھرھا، تو را نفرکداست. رفت و آمد ـخ

ه از پروردگارشان کی یگاھی است، ولی آنھایگاھشان دوزخ است، و چه بد جایجا
آن نھرھا جاری است، و جاودانه  )درختان(ر یه در زکشان است یسند، بھشت از آِن اتر می

ان بھتر یکن پاداشی از جانب خدا است. و آنچه در نزد خداست برای نیمانند، ا می در آن
ه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود کتاب ھستند کاست. برخی از اھل 

ات خدا را به بھای یمان دارند، در برابر خدا فروتن بوده، آنھا ھرگز آیده ایآنان نازل گرد
شان در نزد پروردگارشان است، خداوند به سرعت یفروشند، پاداش ا نمی) ایدن( زیناچ

داری ید، و استقامت و پایبائی ورزکیند، ای مؤمنان! شک می دگییحساب بندگان را رس
 .»)دیه رستگار شوکنید تا اید، و از خدا بترسید، و مراقبت به عمل آورینک

 ث:یلمات حدک یمعن

ْوِ� 
ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 .: خردمندانۡلَ�ٰبِ ۡ�

ۡخَزۡ�َتهُ 
َ
 یردک: خوار و زبونش ۥأ

 : گناھانمان را بپوشان و نابود گردانَ�ّفِۡر َ�نَّا

ٰ رُُسلَِك   امبرانتی: به زبان پَ�َ

ِينَ ٱَ�َقلُُّب  َّ�  ْ  ره.یت و غنعص ،یشاورزک افران در تجارت،ک: گشت و گذار َ�َفُروا
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ِ ٱنُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد   یرائیو پذ ی: مھمان�َّ

 ْ  ر قابل نفوذ باشد.یدشمن غ ید تا برایریم بگکرا مح ھا سنگر :َرابُِطوا

 دن لباسیپوش یدعا )۲(
نِيِه مِنْ « -۵

َ
َساِ� َهَذا (اثلَّْوَب) َوَرَزق

َ
ِي ك

َّ
ِ اذل ـَحْمُد ِ�َّ

ْ
وَّ  اَل

ُ
 .)١(»…ةٍ َ�ْ�ِ َحْوٍل مِّ� وال ق

ی یه من قدرت و تواناکنید و بدون این لباس را به من پوشانیه اکی است یحمد از آِن خدا«
 »....ردکت یعنابه من  را آنداشته باشم 

 ث:یفوائد حد
 ھا دن نعمتیبخش خاطر به متعال الله مخصوصش یستا -۱
 و توان الله پناه بردن. یش به چاره سازیو توان خو یشیاز اعتماد به چاره اند-۲

 دن لباس نویپوش یدعا )۳( 
ُعوُذ بَِك ِمْن  اَ�« -۶

َ
ُ، وأ

َ
َك ِمْن َخ�ِهِ وَخْ�ِ ما ُصنَِع هل

ُ
َسوتَنِيِه، أْسأل

َ
نَْت ك

َ
ـَحْمُد أ

ْ
َك ال

َ
ل

 ُ
َ

هِ ورَشِّ َما ُصنَِع هل  .)٢(»رشِّ
 را آنر ین لباس را به من پوشاندی، از تو خیه اکی یش برای تو است، تویالھی! ستا«

ه که برای آن ساخته شده است. و به تو از بدی آن و بدی آنچه کر آنچه را یخواھم، و خ می
 .»برم می پناه ،برای آن ساخته شده است

 ث:یفوائد حد
 .ھا دن نعمتیخاطر بخش هب است متعال الله مخصوصش یستا -۱
 منفعت و دفع مضرت. جلب یبرا متعال هلبه ال کردن ازین زاراب -۲

 ده استیه لباس نو پوشک یسک یدعا برا )۴(

۷- » 
َ

 .)٣(»ُ�ْبلِـي وُ�ْلُِف اُهللا َ�َعاىل
ه از عمر طوالنی است یعنی چندین لباس یناک. »دھد می ن و الله به تو عوضکھنه ک«

 ).٧/٤٧( لی، نگا: إرواء الغلیأھل سنن بجز نسائ -١
 ).٤٧وترمذی وبغوی ونگا: مختصر شمائل ترمذی أثر ألبانی ص( ابوداود -٢
 ).٢/٧٦٠ح أبی داود (ی) ونگا: صح٤/٤١( ابوداود -٣
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 نو را کھنه کن.
 ث:یحد رھنمود

 .تشویق شده است یروز یو فراخ یت، تندرستکبر یبه دعا
 ث:یفوائد حد

 .شود می مسلمانانان یم یشتریالفت و محبت ب نشر چنین دعاھایی باعث -۱
 .شده است قیتشو به مژده دادن -۲
 .)١(»اوُمْت َشِهيدً  اوِعْش مَحِيدً  ااِلبَْس َجِديدً « -۸
 .»ا برویین دنیی داشته باشی، و با شھادت از ایویکدی را بپوشی، و زندگی نیلباس جد«

 ث:یلمات حدک یمعن 

ا يدً دِ  دعا است. گر چه این جمله، دستوری است ولی بمعنای: اِلبَسْ جَ

ا يدً هِ  : اشاره به بھترین نوع مرگ است که شھادت در راه خداست.مُتْ شَ
 ث:یفوائد حد

با سعادت و مرگ با  یزندگ است در حق افراد اینگونه دعا کرد تامستحب  -۱
 د.نداشته باش یشھادت

 ندازند.یاد شھادت بیگر را به یدیک که اند موظف شده مسلمانان -۲
 افه مناسبیق دارایه فرد مسلمان کنیتا ا تشویق شده دیدجدن لباس یبه پوش -۳

 را بخوانند. ی فوقش دعایگران برایدن او دین با دیو ھمچن باشد ییبایز و

 در آوردن لباس مهنگا یدعا )۵(
 ».اللهبه نام « )٢(»� اهللاِ « -۹

 ث:یلمات حدک یمعن

مِ اهللاِ  نم.ک می : به نام الله آغازبِسْ
 ث:یحدرھنمود

ما بسم الله گفتن ھنگام  یبرا ص رسول اکرماست، ، پر برکت ه نام اللهکاز آنجا  
الله  را یو باطن یظاھر ھای نعمت یھمهه کدرآوردن لباس را سنت قرار داده چرا 

 ).٢/٢٧٥ح ابن ماجه (ی) ونگا: صح١٢/٤١) وبغوی (٢/١١٧٨ابن ماجه ( -١
 ).٣/٢٠٣( ح الجامعیصح ) و٤٩ره، نگا: اإلرواء (ی) وغ٢/٥٠٥ترمذی ( -٢
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 داشته است. یبه ما ارزان متعال
 ث:یفوائد حد

ده یبه ما بخش را ھا ه نعمتکاست  یسکاز  یارزسپاسگ وجگر انایر الله بکذ -۱
 است.

 شود که نعمتھا با دوام و پر برکت گردد. می ر الله باعثکذ -۲

 به توالت ورودهنگام  یدعا )۶(
ـَخَبائِِث  اَ� [ِبْسِم اللِه]،« -۱۰

ْ
ـُخُبِث َوال

ْ
 أُعوُذ بَِك ِمَن ال

ّ
 .)١(»إِ�

 .»برم می عم از زن و مرد، به تو پناهأد، یث و پلیی خبھا ] الھی! از جناللهبه نام [«
 ث:یلمات حدک یمعن

وذُ   برم. می : پناهأعُ

بَائِثِ  ـخَ الْ بُثِ وَ ـخُ  ن مرد و زن.یاطی: شالْ
 :ثیحد رھنمود

فقط به الله  که انسان مسلمان دراھنمایی کردن ص رسول اکرم ،ثین حدیدر ا
ھا  ناکنگونه میه در اکچرا  بخواندن ورد را قبل از وارد شدن به توالت یا ،پناه برده

ھنگام  گفتن بسم اهللافرموده است:  ص رسول اکرمه کچنان دارند ، وجودنیاطیش
 (نگا: .کردخواھد  ایجاد ن چشم جنھا و شرمگاه انسانھایبای  ورود به توالت پرده

 ) ۵۰االروا:
(یعنی » اذا أراد أن يدخل«[در روایت صحیح بخاری اینگونه تصریح شده است: 

محل خواندن دعا قبل از ورود است نه خواست وارد توالت بشود) بنابراین  می وقتی
 بعد از آن.

 کلمات حدیث: 
در اخر افزوده شده » یا« جای بهدر اصل: یا الله بوده است میم مشدد  :اَللهم

  .٢است]

ت ید بن منصور آنرا روایه سعک) به اضافه (بسم الله) در اولش ١/٢٨٣) ومسلم (١/٤٥بخاری ( -١
 ).١/٢٤٤رده است، نگا: فتح الباری (ک

 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -٢
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 ث:یفوائد حد 
 یبیگام ترس از ھر آسنھ ویژه به ھا تدر ھمه حال و پناه بردباید به الله متعال  -۱

 .نمود به ایشان ابراز نیاز
شود،چه در  می گفته قضای حاجتن ورد ھنگام ورود به خلوت گاه جھت یا -۲

شستن و در نه در صحرا قبل از کتفاوت  نیبا ا یواریصحرا و چه در چھار د
 شود. می ان خواندهکو توالت قبل از وارد شدن در آن م یواریچھار د

 مطلوب و پسندیده یھمه شئون زندگ پیشگاه الله متعال در در یبندگ رازاب -۳
 .است

  شدن از توالت رونیبهنگام  یدعا )۷(

 .»طلبم می الھی! از تو آمرزش« .)١(»ُ�ْفرانََك «ـ ۱۱
 ث:یلمات حدک یمعن

رانَكَ  فْ  .بار الھا ببخش :غُ
 ث:یحد رھنمود

از  یر برخیه طبق تفسک داردص  رسول الله یدگنمال بک ، داللت برثین حدیا
ر الله معذور بوده، کاز گفتن ذ قضای حاجته ھنگام کنیا خاطر بهاز خداوند  ، ویعلما

 د.ینما می طلب آمرزش
 یالھ یھا ان شمارش نعمتکم امعد خاطر بهنجا ی: استغفار در ااند گفته یبعض و

که دفع مشکل نیز نعمتی  ب است چراکی از آنھا ھمین دفع پیشاب و پساکه یاست 
 آید. می بزرگ به حساب

 ث:یفوائد حد
 هکنیا خاطر بهد ینما می پروردگارش طلب آمرزشانسان مسلمان فقط از  -۱

 آمرزد. نمی را نگناھا یسکجز او  داند، می
 تواند ضرر و زیان و مصایب را بر طرف کند. می الله متعال -۲
 د بود.ھنعمت و دفع مضرت خوا استمراراستغفار باعث  -۳

ج زاد المعاد یرده نگا: تخرکت یلة) روایوم واللیتاب: (عمل الکه آنرا در ک یھل سنن بجز نسائا -١
)٢/٣٨٧.( 

 

                                           



 ٣٥   »حصن السلم«شرح اذکار 

ن یجز ھم یحیث صحیچ حدیھ قضای حاجتبعد از  یدر مورد دعا باید دانست که
 نشده است. دت واریروا

 ر قبل از وضوکذ )۸(

 ».اللهبه نام « )١(»� اهللاِ « -۱۲
ال هل ومن ال وضوء ـال صالة ل«: حدیث بدینصورت وارد شده است: رھنمود حدیث[

 ».من لم يذكر اسم اهللا عليهـوضوء ل
نماز بدون وضو و وضو بدون بسم الله گفتن صحیح نیست از اینرو شاه ولی  :یعنی

را » بسم الله گفتن«گوید: این حدیث به صراحت  می هالله دھلوی در حجة الله البالغ
باشد،  می شرط و یا رکن وضو قرار داده است و این احتمال که بگوئیم ھدف نفی کمال

 .)٢(پسندم] نمی را آنبا الفاظ حدیث و من توجیھی است مخالف 
 ث:یفوائد حد

 .وضوی کامل، وضویی است که با گفتن بسم الله آغاز شود -۱
اورد و یار نام الله را بر زبان بکه در آغاز ھر کنیبه ا تشویق شده انسان مسلمان -۲

 د.گرد کمقبول و مبار ،بخواھد تا عملش درست کمکفقط از او 

 ) دعای پایان وضو۹(

ْن الَ «ـ ۱۳
َ
ْشَهُد أ

َ
دً  أ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، وَأ

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
ُ  اإهِل

ُ
 .)٣(»..َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل

ست یی برای او نیکتاست و شریکوجود ندارد،  معبود بحقی جز اللهه کدھم شھادت می«
 .»اوستی  ه محمد، بنده و فرستادهکدھم  می و شھادت

 ث:یلمات حدک یمعن

دُ  هَ  نم.ک می دھم و اعتراف ی میگواھ: أَشْ

 ).١/١٢٢ل (ینگا: إرواء الغل و .وابن ماجه وأحمد ابوداود -١

 رشح حصن املسلم جمدی بن عبدالوهاب امحد. -٢

 ).١/٢٠٩مسلم ( -٣
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 ث:یحد رھنمود
شامل  شود و می ه بعد از وضو گفتهکاست  یمستحب اذکارت جزو کن ورد با بریا

 .باشد می اء؛یالله و رسالت خاتم اال نب یگانگیاقرار به 
 ث:یفوائد حد

عبارت است از باز  و آن پاداشن ورد را بخواند یامل ساخته، اکوضو را  هک یسک
ه در که بخواھد وارد شود چنانکدام کش تا از ھر یھشتگانه بھشت به رو یشدن درھا

 ح شده است.یث تصرین حدیان ایپا
ِر�نَ  اَ�« -۱۴ ِ� ِمَن الـُمَتَطهِّ

ْ
ِ� ِمَن اتلَوَّا�َِ� َواْجَعل

ْ
 .)١(»اْجَعل

نند و ک می امًال طھارتکه کسانی قرار ده کنندگان بگردان و جزو کپروردگارا! مرا از توبه «
 .»اند زهکیپا

 ث:یلمات حدک یمعن

 .یمال و جالل ھستکصفات  یھمه یه داراک یسک ی: ااَللهم
 ث:یحدرھنمود 

د و پشت سرھم یان گردیب یث قبلیه در حدکشود  می گفته ین ورد بعد از وردیا

َ ٱإِنَّ ﴿ است: الله متعالن گفته یاشاره به ا» متطهرينـالالتوابني و«لمات کآمدن  َّ� 
ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  ۡ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ اران و اھل طھارت را دوست ک توبه الله،« ].٢٢٢[البقرة:  ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل

 .»دارد
 ،و گناھان یباطن ھای یه توبه طھارت از آلودگکن است ین آنھا ایو مناسبت جمع ب

 است. یظاھر ھای یو وضو طھارت از آلودگ
 ث:یفوائد حد

 .متعال ق توبه از اللهیق به خواستن توفیتشو -۱
 .راھنمایی شده است یو باطن یظاھر یزگکیپا به -۲
 محسوب ھا ن عبادتیه دعا از بھترکچرا  تشویق شده است ثرت دعاکبه  -۳

 شود. می

 ن عبادت است}ی{ دعا ع الدعاء هو العبادهفرموده است:  ص رسول اکرمه کچنان
 

١- ) (ي) ونگا: صح١/٧٨ترمذ ١/١٨ح ترمذ.( 
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َْك « -۱۵ تُوُب إيِلَ
َ
ْسَتْغِفُرَك وَأ

َ
نَْت أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْن الَ إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُهَمّ َوحِبَْمِدَك أ

َّ
نَك الل

َ
 .)١(»ُسْبَحا

ه جز تو، معبود کدھم  می م، و گواھیینما می شیستا کنم و می تو را به پاکی یاد !یالھ«
 .»مینما می نم، و در حضورت توبهک می از توطلب مغفرت ست،ین] یبحق[

 ث:یلمات حدک یمعن

مَّ  اَنكَ اللَّهُ بْحَ  دانم. می و منزه کت پاینس توی  ستهی: بار الھا تو را از آنچه شاسُ
 ث:یحدرھنمود

الله  یانگر دوام بندگیب یش و طلب آمرزش از ویردن، ستاکاد ی کیالله را به پا
 .باشد ی میتعال

 ث:یفوائد حد
ا و آخرت یاسباب نجات در دنح و استغفار و طلب آمرزش جزو یتسب استمرار -۱

 ھستند.
 الله خواھد بود. یگانگی اعتراف بهر باعث تداوم کن ذیا -۲

 شدن از منزل بیرونر کذ )۱۰(

 بِاهللاِ « -۱۶
َّ
َة إِال وَّ

ُ
ُت ىلَعَ اهللاِ، َوالَ َحْوَل َوالَ ق

ْ لكَّ  .)٢(»� اهللاِ، تَوَّ
 .»ستین اللهچ قدرت و توانائی جز از طرف یردم، و ھکل کتو الله، بر اللهبه نام «

 ث:یلمات حدک یمعن

ةَ إِالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ  است. متعال نفع و ضرر در دست الله یعنی: الَ حَ

ىلَ اهللاِ لْتُ عَ كَّ وَّ  سپردم.الله متعال امورم را به  :تَ
 

 ث: یحد رھنمود
د. بخصوص ینما می لکالله توارھا در ھر حال بر کق در ید توفیانسان مسلمان به ام

مانند:صله  یریار خکا انجام یحالل  یسب روزکرون شدن از منزل به قصد یگام بنھ
 ن مردم و...یجاد صلح بیا ایرحم 

  

 ).٢/٩٤و ١/١٣٥ل (ینگا: إرواء الغل ) و١٧٣ص ( )لةیوم واللیعمل ال(در ینسائ -١
 ).٣/١٥١ح ترمذی (ی) و نگا: صح٥/٤٩٠) و ترمذی (٤/٣٢٥( ابوداود -٢
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 ث:یفوائد حد
با  منافی ،نیا تشویق شده و باید دانست کهل ھمراه با استفاده از اسباب کبه تو -۱

 د نه خود اسباب.یل نماکاالسباب توانسان به رب اینکه مھم  نیستل کتو
ن نموده یتضم -اخالص گفته باشد یاگر از رو -ن وردیای  ندهیگو یبرا الله -۲

ان یه در پاکدھد چنان شطان نجاتیاز شر ش نماید وت و حفاظت یفاکرا  ه اوک
 ده است.یان گردین مطلب بیا ثیحد

 شود. میی رات واھکباعث نجات از وسوسه و تف متعال چنگ زدن به الله -۳
ْجهَ «ـ ۱۷

َ
ْو أ

َ
َم، أ

َ
ْظل

ُ
ْو أ

َ
ْظلَِم أ

َ
ْو أ

َ
، أ َزلَّ

ُ
ْو أ

َ
، أ زِلَّ

َ
ْو أ

َ
َضلَّ أ

ُ
ْو أ

َ
ِضلَّ أ

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
 أ

ِّ
ُهَمّ إِ�

َّ
لل

َ
ْو أ

َ
َل أ

 َّ  .)١(»ُ�َْهَل يلَعَ
گری گمراه یدی  وسیله بها یه خودم گمراه شوم، کنیبرم از ا می پروردگارا! من به تو پناه«
ا دچار جھالت یرم، یا مورد ستم قرار گینم، کا ستم یده شوم، یا لغزیه بلغزم، کنیا ای، و شوم

 .»ا با من به جھالت رفتار شودیشوم، 
 ث:یلمات حدک یمعن

لَّ   د.یاز راه حق منحرف گرد :أَضِ
 ث:یحدرھنمود

 بود. ص رسول اکرموه یش یظلم و نادان ذلت، ،یپناه جستن به الله از گمراھ
 بر دو نوع است: و ضاللتگمراھی 

  یه مخالف با باورھاک ییباورھا داشتن عبارت است از :یاعتقاد گمراھی -۱
 ارانش باشد.یو ص  رسول الله

با عبادت و  یو تقرب به و متعال : عبارت است از عبادت اللهیعمل گمراھی -۲
 ه او مشروع نساخته است.ک یھای روش

 ث:یفوائد حد
 شود. می دن به مطلوبیو رس یبیآس ھر ازپناه جستن به الله باعث نجات  -۱

 د:یگو می ه شاعرکچنان

 ؤملـــــــهأا ـيـــــــامن ألـــــــوذ بـــــــه فيمـــــــ
 

ـــــه م  ـــــوذ ب ـــــن أع ــــــوم ـــــاذرهـم  ا أح
 

ترسم به  می نجات از آنچه یدن به آنچه آرزو دارم و برایرس یه من براک یسک یا«

 ).٢/٣٣٦ح ابن ماجه (ی) وصح٣/١٥٢ح ترمذی (ینگا: صح ھل سنن وا -١
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 .»برم می او پناه

 ».جابره نتأا ـهيضون عظمـال يارسه وكنت أ اـمــرب الناس عظجيال«
توانند  می و نهای  ستهکش را آنه تو کنند کم یرا ترم یتوانند استخوان نمی مردم«

 .»یا م نمودهیترم را آنه تو کنند کرا بش یاستخوان
ا با تجاوز به یم یشتن ستم روا داریاب گناه بر خوکبا ارت ماه کنیھشدار دادن به ا-۲

 م.یروا دار یگران بر آنھا ستمیحقوق د
 ا و آخرت خواھد بود.یدر دن یسک بی و یباعث خوار ،پناه جستن به الله کتر-۳

 شدن به منزل واردر کذ )۱۱(
َنا« -۱۸

ْ ـَْجَنا، َو� اهللاِ َخرَْجَنا، َوىلَعَ َر�َِّنا تََو�َّ  .)١(»� اهللاِ َول
  .»مینمودل کم، و بر پروردگارمان توینام الله خارج گشته م، و بیبه نام الله داخل شد«

 د.یسالم بگواش  و بعد از خواندن دعای فوق، به خانواده
 ث:یلمات حدک یمعن

نَا لـَجْ  م.یوارد شد یعنی :وَ

 .دیبگو هاتکرحمة الله و برو السالم علیکم :أهله يسلم عىل
 ث:یحد رھنمود

ل بر الله و سپردن امور کر الله ھنگام ورود و خروج از منزل با توکمداومت بر ذ
ه کشود چنان می شکو منزل و خورا انسانطان از یشان باعث دورشدن شیا ش بهیخو

د: ھرگاه انسان در یفرما میص  رده رسول اللهکمسلم نقل  که امام حیصح یثیدر حد
طان به یاورد شین ھنگام خوردن غذا نام الله را بر زبان بیزل و ھمچننبدو ورود به م

 ست.ین ما یجا ،نجایه اکم ید: برویگو می نشھاھمرا
 ث: یفوائد حد

 شود. می طانیش تحقیرھنگام ورود به منزل باعث  ،ر اللهکذ -۱
، مستحب یش جھت ابراز محبت و ھمبستگیخوی  سالم گفتن به خانواده -۲

ح ی) آنرا حسن دانسته، و در صح٢٨ار صیتاب (تحفة األخک)، و عالمه ابن باز در ٤/٣٢٥( ابوداود -١
يَطاُن: َال إَِذا َدَخَل الرَُّجُل بَـيتَُه «ت شده است: ین روایچن فََذكَر اَهللا ِعنَْد ُدُخوهِلِ وَِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل الشَّ

 ).٢٠١٨مسلم (». َمِبيَت لَ�ْم َوَال َعَشاءَ 
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 است.
 بشنوند. نه مخاطباکباشد  ییبسم الله و سالم گفتن با صدابھتر است  -۳

 رفتن به مسجد یدعا )۱۲(

يِبْ نُْورً  اَ�« -۱۹
ْ
ل
َ
، َوِمْن ا، َو يِفْ برََصِْي نُْورً ا، َوِ�ْ َسْميِعْ نُْورً ا، َوِ�ْ لَِساِ�ْ نُْورً ااْجَعْل يِفْ ق

ْوِ�ْ نُْورً 
َ
ْيِتْ نُْورً اف َماِ�ْ نُْورً اوََ�ْن ِشَمايِلْ نُْورً  ا، وََ�ْن يَِمْيِ�ْ نُْورً ا، َوِمْن حتَ

َ
يِفْ ا، َو ِمْن أ

ْ
، َو ِمْن َخل

ْعِظْم يِلْ نُْورً ا، َواْجَعْل يِفْ َ�ْفيِسْ نُْورً انُْورً 
َ
ْم يِلْ نُْورً ا، وَأ ، ا، َواْجَعْل يِل نُورً ا، َواْجَعْل يِل نُورً ا، وََ�ظِّ

ْعِطِ�ْ نُْورً  اَ�
َ
ـْحِ�ْ نُْورً ا، َواْجَعْل يِفْ َعَصيِبْ نُْورً اأ

َ
َو  اْعرِْي نُْورً ، َو يِفْ شَ ا، َو يِفْ َدِ�ْ نُْورً ا، َو يِفْ ل

 .)١(»ايِفْ �رََشِْي نُْورً 
ن، راست، چپ، مقابل، ییالھی! در قلب، زبان، گوش و چشم من نور قرار ده و باال و پا«

فزای، و بزرگ گردان، و مرا نوری عطا فرما، یپشت و درون مرا منّور گردان، و نور را برای من ب
 .»دهو در عصب، گوشت، خون، مو و پوست من نوری قرار 

رْبِْي َو نُْورً  ااْجَعْل يِلْ نُْورً  اَ�«
َ
 .)٢(»يِفْ ِعَظاِ�ْ  ايِفْ �

 ».م نور قرار بدهیھا الھی! قبرم را منّور گردان، و در استخوان«
 .)٣(»ا، َوزِْدِ�ْ نُْورً ا، َوزِْدِ�ْ نُْورً اَوزِْدِ�ْ نُْورً «
 .»فرماون فرما، افزون زو برای من نور را افزون فرما، اف«
 .)٤(»ىلَعَ نُْورٍ  اَوَهْب يِلْ نُْورً «
 .»نکو نور بر روی نور به من عطا «

 ث:یلمات حدک یمعن

ا رً  آن. سوی به ییمانھhان حق و ریب یعنینجا ی: در انُوْ
 

 ت شده.ی) روا١٧٦٣) و مسلم (٦٣١٦ـن موارد در بـخاری (یای  ھمه -١
 ).٣٤١٩ترمذی ( -٢
 ف ألبانی.ی) تأل٥٣٦(ح األدب المفرد یصح ) ونگا:٦٩٥تاب األدب المفرد (کبخاری در  -٣
تاب: (الدعاء) کرده، وگفته ابن أبی عاصم در کر کتاب فتح الباری آنرا ذکابن حجر عسقالنی در  -٤

ژگی و یست و پنج ویت، بی) و گفته: از اجتماع اختالف روا١١/١١٨نگا: الفتح ( ،آن را قوی دانسته
 ان شده است.یخصلت ب
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 ث:یحدرھنمود 

ی  در خانه را د: شبیگو می اواست،  ب عبدالله ابن عباس ثین حدیا یراو
دار شدن رسول یو از ب هدنمو یسپر مونهیم ؛نیام المؤمن ؛اش و نزد خالهص  رسول اکرم

نماز  یبراص  رون شدن رسول اللهیسپس از اذان مؤذن و ب،نماز شب یبرا صالله
ن دعا را یدر راه مسجد اص  ه رسول اللهکورده و افزوده است آان یفجر سخن به م
 ده است.یخوانده و او شن

 در این دعا از الله متعال طلبید راص  رسول اکرمگوید: انواری که  می [قرطبی
توان حمل به ظاھر کرد و گفت ھدف این است که الله متعال در روز قیامت و در  می

گرداند تا خودش و پیروانش در روشنائی سایر اعضای بدن ایشان را منور ب آن تاریکیھا
 نور ایشان حرکت بکنند.
ود. چنانکه الله متعال در حمل به نور دانش و ھدایت نم را آنولی بھتر است که 

انعام فرموده ی  چنین در سورهعلی نور من ربه و ھمزمر فرموده است: فھو ی  سوره
 :است

و برای او نوری پدید آوردیم « ].١٢٢[األنعام:  ﴾�َّاِس ٱِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  �نُورٗ  َ�ُۥ وََجَعۡلَنا﴿
 ».تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود

 دانش و ھدایت است و تحقق آن سنت به ھر عضو بدینگونه ممکنکه مراد از آن 
مفید و نور قلب  ھای مفید و با نور چشم، دیدنی ھای شود که با نور شنوایی، شنیدنی می

معلومات مفید و ھمینطور با نور سایر اعضا آنچه که متناسب آنھا است کشف گردد و 
 .)١(توفیق انجام کار خیر بیابند]

 ث:یفوائد حد
ه رسول کن است یھم خاطر بهشوند  می صالح ،بدن یه اعضایبق ،اصالح قلب با -۱

 رد.کر کقلب را ذ ،گر اعضایقبل از دص  الله
عرصه را از ھر باید ھا  و شھوت ھا نجات انسان مسلمان از وقوع در شبھهبرای  -٢

 طان تنگ نمود.یسو بر ش
 ھای نعمت نیتر الله جزو بزرگ یمان و بندگیا سوی به نرھنمون شدن انسا -٣

ز ین نور محروم ماند در واقع از ھمه چیس از اکه ھر ک آید می بشمار یالھ

 شرح حصن المسلم مجدی عبدالوھاب احمد. -١
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ُ ٱ َ�َۡعلِ  لَّمۡ  َوَمن﴿ :است فرموده متعال ه اللهکمحروم شده است چنان  ۥَ�ُ  �َّ
 .]٤٠[النور:  ﴾ِمن نُّورٍ  َ�ُۥ َ�َما �نُورٗ 

 شدن به مسجد وارد یدعا )۱۳(

ُعْوُذ بِاهللاِ « -۲۰
َ
ْيَطاِن الرَِّجْيمِ أ َقِديِْم ِمَن الشَّ

ْ
َطانِِه ال

ْ
ِرْ�ِم، َوُسل

َ
ك

ْ
َعِظْيِم، َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
 .)١( »ال

طان یبدی ش برم از می زلی او پناهأم و یقدرت قد واش  گرامیی  چھرهبزرگ و  اللهبه «
 ».رانده شده

الَةُ « الَُم ىلَعَ َرُسْوِل اهللاِ  )٢(� اهللاِ َوالصَّ  .)٣(»َو السَّ
 .»ص به نام الله، و درود و سالم بر رسول الله«
بَْواَب رمَْحَتَِك  اَ�«

َ
َتْح لِـي أ

ْ
  .)٤( »ا�

 ».الھی! درھای رحمت خود را بر من بگشا«
 ث: یلمات حدک یمعن

مِ  يْ دِ قَ  .یو ابد یلز: االْ

يْمِ  جِ  رحمت الله. ز: مطرود االرَّ
 ث:یحدرھنمود 

تا با توطئه و  نشستهن بندگان الله یمکن شده ھمواره در یس نفریه ابلک آنجا از
ی  چرا که با خوب و درست بودن نماز، ھمه بگرداند فاسدشان را یھا نمازیش، اھ هوسوس

 شود بنابراین می اعمال فاسدی  شود و با فاسد شدن نماز، ھمه می اعمال انسان درست
طان به الله پناه یبه ما فرموده تا ھنگام ورود به مسجد از شر ش ص رسول اکرم

 ،است: بار الھا! مرا از وسوسه چنینه مفھومش کم یفوق را بخوان یم و دعایبجوئ

 ).٤٥٩١(ی  ح الجامع شمارهینگاه: صح ، وابوداود -١
 ألبانی آن را حسن دانسته است. ) و٨٨(ی  شماره یابن السن -٢
 ).١/٥٢٨ح الجامع (ینگا: صح ) و١/١٢٦( ابوداود -٣
للَُّهَمّ اْغِفْر يِل «ت شده است: ین روایث فاطمه چنی). و در سنن ابن ماجه از حد١/٤٩٤مسلم ( -٤

َ
أ

بَْواَب رمَْحَِتَك ُذنُوِ� 
َ
ح ابن یح دانسته است، نگا: صحیآلبانی بخاطر شواھدش آنرا صح و». َواْ�تَْح يِل أ

 ).١٢٩-١/١٢٨ماجه (
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 فته و گمراه شدن توسط او نجات ده.یطان و فریرنگ، خطر شین
 ث:یفوائد حد

ده اھل یعقن یسته اوست و ایه شاکالله ھمانگونه  یاثبات صفت چھره برا -۱

ۖ َ�ۡ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿: دیفرما می ه خداوندکسنت و جماعت است چنان  وَُهوَ  ءٞ
ِميعُ ٱ ھیچ چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بینا « ].١١[الشور:  ﴾ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 .»است
 است. یالھ ھای نه محل نزول رحمتکیر و دعا و سکذ خاطر بهمساجد  -۲
 الله متعال یانسان را در راه طاعت و بندگ ،طانیپناه جستن به الله از شر ش -۳

 رد. کخواھد  کمک

 شدن از مسجد رونیب یدعا )۱۴( 

الَُم ىلَعَ َرُسْوِل اهللاِ، « -۲۱ الَةُ َوالسَّ ْضلَِك،  اَ�� اهللاِ َوالصَّ
َ
َك ِمْن ف

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ  اَ�إِ�ِّ

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ   .)١(»اْعِصْمِ�ْ ِمَن الشَّ
م، ینما می را مسألت تالھی! از تو فضلص  و درود و سالم بر رسول الله اللهبه نام «

 .»طان مردود، حفاظت فرمایالھی! مرا از ش
 ث:یلمات حدک یمعن

نِيْ  مْ صِ  ش در آر.ین و در پناه خوک: مرا حفاظت اعْ
 ث:یحد رھنمود

 مناجاتش به ینماز در مسجد با پروردگار خو خواندن نیانسان مسلمان در ح
ن بعد از اتمام یرابد بناینما می او رجوع یسو هخواند وب می ندک می ادیرا  پردازد، او می

فوق را  یما خواندن دعا یبرا ص رسول اکرماز مسجد،  رفتنرون ینماز و ھنگام ب
 یزیخود چ یرم الله براکفضل و  یھا گنجینهاز  شخص لهینوسیسنت قرار داده تا بد

در امان نگه  شطان و سربازانیرا از شر ش او ه اللهکبخواھد را  این ژهیو هد بیمسألت نما
 د:یفرما می هکد چنانینما یاریحالل  یسب روزکن او را در یدارد ھمچن

يَطاِن الرَِّجيْمِ «ی  ث قبل و اضافهیی حدھا تیج رواینگا: تخر -١ للَُّهَمّ اْعِصْمِ� ِمَن الشَّ
َ
ت ابن یاز روا». أ

 .)١/١٢٩ح ابن ماجه (یماجه. نگا: صح
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لَٰوةُ ٱفَإَِذا قُِضَيِت ﴿ ْ ٱفَ  لصَّ وا  ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  �ِض ۡ� ِ ٱ لِ ِمن فَۡض  َتُغوا  ].١٠[اجلمعة:  ﴾�َّ

 ».زمین پراکنده شوید و دنبال فضل و روزی الله برویددر  وقتی نماز تمام شد«
 ث:یفوائد حد

 س باکچ یھ واست  یرم فقط در دست الله تعالکه فضل و کن مطلب یاثبات ا -۱
 ست.ین یکت جھان شرکیدر مال او

 ن است.کمم متعالبه الله  روی آوردنطان فقط با یاز توطئه ش یینجات و رھا -۲

 ذانا اذکار )۱۵(

الةِ، َويَحَّ «ند مگر در: کرار کد، شنونده تیگو می ه مؤذنکه را ـھر چ -۲۲ يَحَّ ىلَعَ الصَّ
 بِاهللاِ «د: یگو می ـه در جـوابک، »ىلَعَ الَفالَِح 

َّ
َة إال وَّ

ُ
  .)١(»الَ َحْوَل َوالَ ق

 ث:یلمات حدک یمعن

الَحِ   .یت و رستگاریموفق :الفَ
 ث:یحدرھنمود 

ن یش اھای ما بجا گذاشته و از جمله سنت ین سنتھا را برایبھتر ص رسول اکرم

 یعل یح«ند جز در گفتن: کرار کمؤذن ت لمات اذان را باک ،اذانی  ه شنوندهکاست 

 »وال حول وال قوة اال باهللا«د گفت: ینھا باآدن یه ھنگام شنک» الفالح یعل یحالصالة و
 ث:یفوائد حد

 .دھد می بخشد و توفیق می دھد، قدرت می فقط الله متعال، یاری -۱
 ند.ک می دن آن فراریطان با شنیه شکزرگ اسالم است بر یاعاذان جزو ش -۲
 قلب است. یگر تقوانایب یر الھیاعارج نھادن به ش -۳

گفته » قد قامت الصالة«دن یه ھنگام شنکنیدر مورد ا یحیت صحیچ روای: ھضمنا

قد قامت « ه خودکن است یح ھمیه قول صحکوجود ندارد بل» دامهاأقامها اهللا وأ«شود: 

 ص رسول اکرم چنانکهشود  می دهیز اذان نامین» اقامه«هکرار شود چرا کت» الصالة

  توان نماز خواند. می اذان و اقامه) یعنین دو اذان (یب» ذان� صالةأب� لك «فرمود: 

 ).١/٢٨٨مسلم ( ) و١/١٥٢بخاری ( -١
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نَّ ُ�َ «ـ ۲۳
َ
ُ، وَأ

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
ْن الَ إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
نَا أ

َ
دً َوأ ُ، َرِضْيُت  امَّ

ُ
َ�ْبُدهُ َوَرُسْوهل

ٍد َرُسوْ ابِاهللاِ َر�ًّ    .)١(»ا، َو�ِاِإلْسالَِم ِدْ�نً الً ، َو�ُِمَحمَّ
ی یکتاست و شریکوجود ندارد،  جز الله یبحقچ معبود، یه ھکدھم  می و من گواھی«

امبر و یپ ه الله، پروردگار و محمد،کنیاوست، من از ای  بنده و فرستادهص  ندارد، و محمد
 .»ن من است، راضی و خشنودمیاسالم، د

 .)٢( ر، خوانده شودکن ذین را گفت، ایه مؤذن شھادتکنیپس از ا
 ث:یلمات حدک یمعن

يْتُ  ضِ  .م شدمیرفتم و تسلی: پذرَ
 ث:یحدرھنمود 

رنده یه در برگکاست  یلماتک یه اذان داراکار در آن باشد کن یمت اکد حیشا
ه در واقع اعتراف به عظمت کت سبر اکآغاز اذان با الله ا هکاست چنان یدیده توحیعق

ھر نوع  یت الله و نفیباشد. سپس به اثبات وحدان می ه از ھمه بزرگتر استکنیالله و ا
ن به اثبات نبوت و اقرار به یاز است. ھمچین بی وی ه او ذاتا غنکپرداخته  یاز و یکشر

مان یا یل عملیه دلکخواند  می فراپردازد و بعد از آن به نماز  میص  رسالت محمد
 داده یز دعوت به رستگاریدر مسجد و ن یجمع صورت بهخواندن آن  ویژه بهاست 

م الله و یر و تعظیبکان با تیا و آخرت است و در پایدن یه شامل رستگارکشود  می
م بزرگ اذان را ین مفاھیشود، اگر واقعا انسان ا می ختم یت وینان وحداین بیھمچن

 نماز رو خواھد آورد. سوی بهقلبا و قالبا  بشود، متوجه
 ث:یفوائد حد

 ارھا است.کالله، اخالص در  رضایت ی الزمه -۱
 یو عمل یقول یھا از سنت یرویپص  بوت رسول اللهنت به یالزمه رضا -۲

 شان است.یا
 .شده است قیتشو لمات آن با مؤذنکرار کدن اذان و تیبه شن -۳
 .)٣(درود فرستاده شودص  امبریان اجابت مؤذن، بر پیبعد از پا -۴

 ).١/٢٩٠مسلم ( -١
 ).١/٢٢٠( هیمابن خز ٢
 ).١/٢٨٨مسلم ( -٣
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 ث:یلمات حدک یمعن

ھا یعنی  صالة از طرف الله یعنی تعریف و رحمت و از طرف انسان: النبي عىللصالة ا
 .درود فرستادن بر پیامبر

 ث:یحدرھنمود 
، کند می رارکلمات اذان را با مؤذن تکه انسان مسلمان با قلب و زبانش کینبعد از ا

رود لمات دکن یدرود بفرستد و بھتر ص رسول اکرمان بر یه در پاکمستحب است 
�مد  ا� صل ىلع« :یعنیم یخوان می ان تشھدیه در پاکاست  یمیھمان درود ابراھ

ھا) ھمراه  ن (انسانیلم پائاتا ع...» .براهيمإآل  براهيم وىلعإ آل �مد كما صليت ىلع وىلع
 د.تندرود بفرس ص رسول اکرم(فرشتگان و الله) بر  با عالم باال
 ث:یفوائد حد

بعد از اتمام اذان،  ،ص رسول اکرم یه براکست اانسان مسلمان موظف  -۱
 :ث آمده استیه در حدکبشود چنان »لهیوس«خواھان 

امت مشمول شفاعت یله باشد روز قیخواھان وس ص رسول اکرم یه براک یسکھر
 شان قرار خواھد گرفت.یا

لمات اذان را که کشنود مستحب است  می اذان را یه صداک یھر مسلمان یبرا -۲
 یه مانعک مگر اینکهر یا خیه در حالت طھارت باشد کند ک نمی د فرقیرار نماکبا مؤذن ت

 ا مشغولی یا در حال ھمبسترینماز بوده  یه در حال اداکنید اننوجود داشته باشد ما
 اذان را بدھد.  ، پاسخمانع ه بعد از زواِل کباشد مستحب است  قضای حاجت

ِ الَقائَِمِة، آِت  اَ�«ـ [بعد از درود] گفته شود: ۲۵ الَة ِة، َوالصَّ ْعَوةِ اتلَّامَّ َربَّ َهِذ�ِهِ ادلَّ
دً  َة، َواْ�َعْثُه َمَقامً  اُ�َمَّ

َ
َفِضْيل

ْ
َة َوال

َ
َوِسْيل

ْ
ـِمْيَعاَد] اَ�ُْمْودً  اال

ْ
ْلُِف ال ِْي َوَعْدتَُه، [إِنََّك الَ ختُ

َّ
 .)١(»اذل

 »لهیوس«ص  امل و نماز بر پا شونده، به محمدکن ندای یبار الھا! ای پروردگاِر ا«
ه وعده فرموده ک» سته اییمقام شا«ت بفرما، و او را به یلت عنایو فض) مقامی واال در بھشت(

 .»]نیک نمی ل بگردان، [ھمانا تو ُخلف وعدهیای نا
 ث:یلمات حدک یمعن

ةِ  ةِ التَّامَّ وَ عْ  د.یدعوت توح: الدَّ

عالمه  ت شده، وی) روا١/٤١٠ھقی (یآمده از سنن ب ھا روشهکن ی) و آنچه ب١/١٥٢بخاری ( -١
 ) سندش را حسن دانسته است.٣٨ار صیتاب (تحفة األخکز بن باز در یعبدالعز
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يْلَةَ  سِ وَ  .است در بھشتای  ژهی: مقام والْ

ةَ  يْلَ ضِ فَ  ر مخلوقات.یبر سا ی: برترالْ

ا دً وْ ْمُ ا حمَ امً قَ  .ه مراد شفاعت استکسته یار شایگاه بسی: جامَ
 ث:یحدرھنمود 

ن َعَ�ٰٓ ﴿  ه داردیآن یشود و اشاره به ا می ن دعا بعد از اذان گفتهیا
َ
 َر�َُّك  َ�ۡبَعَثَك  أ

ُۡموٗدا َمَقاٗما  ».ببخشدای  ستهیگاه شایه پروردگارت به تو جاکباشد « ].٧٩[اإلرساء:  ﴾�َّ

ُۡموٗدا َمَقاٗما﴿شتر علما در مورد یر بیتفس شفاعت  ه مراد از آن،کن است یا ﴾�َّ
 د. وین بندگان را آغاز نمایخواھد تا قضاوت ب می ه از اللهکامت است یدر ق یعظم

ُۡموٗدا َمَقاٗما﴿ مراد از اند گفته یبرخ وازه در یھا از حلقه یکیشان به یچنگ زدن ا ﴾�َّ
ای  امت و عدهیحمد در ق یمراد از آن بدست گرفتن لوا اند گفته یبرخ بھشت است و

مت راست سشان در یه قرار گرفتن اک اند معتقد یاست و برخ یلباس مخصوص اند گفته
 د.ردا ارجحیتدگاه نخست یه البته دکعرش است 

 ث:یفوائد حد

 .متعال ثابت است اللهی  ھم به اجازه آن ص رسول اکرم یشفاعت برا -۱
 آن بر چند نوع است.که ر شفاعت ھستند که منک یسانکاست بر  یرد ،ثین حدیا -۲
ه انسان مسلمان از کسته است ین شایبنابرا ص رسول اکرمع یگاه رفیان جایب -۳

برخوردار گردد از  یین مقام باالیچنشان از ینار اکد تا در ینما یرویشان پیا
 شان قرار دھد.یا یروان واقعیجزو پ را ه ماکم ینمائ می ألتسالله م

ال ختلف  كإن« ی د: جملهیگویم »)۱/۲۶۰ل (یارواء الغل«در  یخ آلبانیضمنا: ش

والدرجة العالية « لمات:کن یف است ھمچنیاذان، شاذ و ضع یدر دعا» عاديمـال

 و اساس ھسنتد.فاقد اصل » ةفيعالر
 ن ھنگام ردیه دعا در اکند، چرا کن اذان و اقامه برای خود دعا یشخص در ب« -۲۶

 .)١(»شود نمی
 ث:یحدرھنمود 

 ).١/٢٦٢ل (ینگا: إرواء الغل أحمد و داود وأبو و یترمذ -١
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قرار داده تا در  سنتما  یبرا ص رسول اکرمعبادت است  عین ه دعاکاز آنجا 
ن یاه دعا در کد است یم و امینکاست دعا  یلتیه فرصت با فضکاذان و اقامه ی  فاصله

رش آن وجود نداشته یپذ یبرا یه مانعک شرطی بهرفته شود یلحظه به خواست الله پذ
د یه امکاست  یاز اوقات یکین وقت یو لباس حرام و ا یدنی، نوشکباشد مانند: خورا

رفته شدن دعا ید پذیه امک یگریرود.اوقات د می ر اوقاتیش از سایرفته شدن دعا بیپذ
 ز:اد است عبارتند ایدر آنھا ز

 سوم آخر شب. یک -۱
  در روز جمعه. یساعت -۲
 در جنگ. نھنگام روبه رو شدن با دشم -۳
 درسجده. -۴

 ث:یفوائد حد
 د.یدعا را جستجو نما ید اوقات قبولیانسان مسلمان با -۱
ردن متھم نمودن الله کند: دعا یگو می هک است تصوف لث رد بر اھین حدیا  -۲

م یابراھ یه وقتکنند ک می استدالل یعلجت ین باره به روایو در ا است یتعال
 ؟من در خدمتم گفت: ل آمد ویبرد، جبرئ می سر هل داخل آتش نمرود بیخل

 تو ندارم. کمکبه  یازینم گفت: من یابراھ
او خودش گفت:  در جواب میند؟ ابراھکت کمکل گفت: پس از الله بخواه تا یجبرئ

 ست.یبه سوال من ن یازین داند و می بھتر

 فاتحه خواندن مه و قبل ازیر تحریبکبعد از ت یدعاها )۱۶( 

َما بَاَعْدتَّ بَاِعْد بَيِْ�ْ َو�َ  اَ�«ـ ۲۷
َ
ـَمْغرِِب،  ْ�َ َخَطايَاَي ك

ْ
ِق َوال ـَمرْشِ

ْ
ِ�ْ  اَ�َ�ْ�َ ال َ�قِّ

�َِس،  ْ�َيُض ِمَن ادلَّ
َ
َما ُ�َنىقَّ اثلَّْوُب األ

َ
ـَماِء  اَ�ِمْن َخَطايَاَي ك

ْ
ِج َوال

ْ
ِ�ْ ِمْن َخَطايَاَي بِاثلَّل

ْ
ِسل

ْ
اغ

رَبَدِ 
ْ
ن مشرق و مغرب یه بکھمانند فاصله ای  م،ین من و خطاھایبار الھا! ب« .)١(»َوال

ه از آلودگی کدی یساز، ھمانند لباس سف کم پایانداز، و مرا از خطاھایای، فاصله ب انداخته
 ».و آب و تگرگ بشوی شود. بارالھا! خطاھای مرا با برف می کپا
 

 ).١/٤١٩) ومسلم (١/١٨١بخاری ( -١
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 ث:یلمات حدک یمعن

نَسِ   .کچر :الدَّ

دِ  َ ربَ  .گتگر :الْ
 ث:یحدرھنمود 

احلمد هللا رب ( :ر احرام وقبل از شروع فاتحهیبکبعد از ت ص رسول اکرممعموال 

ن یه در اکد: یشان پرسیاز ا س رهیه ابوھرک ینمودند و وقت می ثکم کیاند )نيـمـالعال
  ؟دییفرما می ث چهکم

رسول  معموالً  هکاست  ییاز دعاھا یکیه کر را یفراگ ین دعایا ص رسول اکرم 
ه کنیاخاطر بهان آورد ید به میخواند بازگو نمود. سخن از لباس سف می الله در آغاز نماز

 شود. می دهیاثر نظافت در آن بھتر د
 ث: یفوائد حد

شود از خداوند  می آتش گرما و باعث ه گناھان سبب ورود به دوزخ وکاز آنجا  -۱
 د ویتگر بشو خ، آب ویتا گناھانش را با  و از ایشان خواستطلب آمرزش نمود 

 .سازدن آتش را خاموش یا
ر یاز سا یرویدرپ ص رسول اکرماران ی یاوکنجکزان یث مین حدیا نیھمچن -۲

 آنھای  وسیله بهه خداوند ک یسانک دھد می را نشانشان یات و اعمال اکحر
 بر آنان باد. الله،را حفاظت نمود رحمت و رضوان ش نید

َ َ�ْ�ُكَ  اَ�ُسْبَحانََك « -۲۸
َ

َك، َوالَ إهِل  َجدُّ
َ

 .)١(»َوحِبَْمِدَك، َوَ�َباَرَك اْسُمَك، َوَ�َعاىل
تو  وکتقدرت و ش ت است وکو منزھی، و حمد از آِن توست، و نامت با بر کبار الھا! پا«

 ».وجود ندارد ]بحق[چ معبودی بجز تو یار باالست و ھیبس
 ث:یلمات حدک یمعن

كَ  دُّ اىلَ جَ عَ  افته است.ی یبرتر یگریس دک: عظمت تو بر ھرتَ
 ث:یحد رھنمود

 ن یباشد. بنابرا می ده و پروردگارشنان بیم یه نماز پل ارتباطکد دانست یبا
 کیپا بیانرنده یه در بر گکنمود  می ن ورد آغازیبا ا ینمازش را گاھص  رسول الله

ت کبر یه داراکد ینما ی میت معرفکبا بر یاو را ذات ،بوده یب و نقصیالله از ھر ع

 ).١/١٣٥ح ابن ماجه (یصح ) و١/٧٧ح ترمذ (یسنن أربعه، ونگا: صح -١
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شد تا یندیآن ب یبه معن ،ن وردیه انسان قبل از قرائت اکطلبد  می ر است. پسیفراگ
شگاه یدر پ یشتریب ینجاد فروتیآن، باعث ا ر و تدبر درکتف ی که داردگرید دیضمن فوا

 بشود. یالله تعال
 ث:یفوائد حد

ه ی، ھمتا و شبکشر یص و نفلد خایاعتراف به توحی  رندهیدر بر گاین دعا  -۱
 .متعال است الله یبرا

  .داللت دارد در مقابل پروردگارشص  رسول الله یمال بندگک به -۲
ه کن است یالم نزد الله اکن ین ورد فرمود: بھتریدر مورد ا ص رسول اکرم: ضمنا
 )۲/۵۳:اإلرواء(»...ا� و حبمدك سبحانك«د:یبنده بگو

ْرَض َحنِْيفً «ـ ۲۹
َ
َمَواِت َواأل ْي َ�َطَر السَّ ِ

َّ
ْهُت وَْجِ�َ لِ� ، إِنَّ  اوَجَّ ـُمرْشِ�ِْ�َ

ْ
نَا ِمَن ال

َ
َوَما أ

، َو�ُُسيِكْ  ،َصاليَِتْ ِ  ، َوَ�َْياَي، َوَمَمايِتْ نَا ِمَن  ِ�َّ
َ
ِمْرُت وَأ

ُ
ُ َو�َِذلَِك أ ْ�َك هلَ ، الَ رَشِ ـِمْ�َ

َ
َعال

ْ
َربِّ ال

 . ـُمْسلِِمْ�َ
ْ
ُت  اَ�ال

ْ
ْمُت َ�ْفيِسْ َواْ�رَتَف

َ
نَا َ�ْبُدَك، َظل

َ
ْ وَأ نَْت َر�ِّ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ـَملُِك الَ إهِل

ْ
نَْت ال

َ
أ

ِفْر لِـي ُذنُْوِ�ْ مَجِْيعً 
ْ
اغ

َ
ْخالَِق  ابَِذنيِْبْ ف

َ
ْحَسِن األ

َ
نَْت. َواْهِدِ�ْ ِِأل

َ
 أ

َّ
نُْوَب إِال الَ َ�ْهِدْي إِنَُّه الَ َ�ْغِفُر اذلُّ

َّْيَك َوَسْعَديْ  نَْت، بلَ
َ
 أ

َّ
ْ َسيَِّئَها إِال ِّ��َ 

ُ
ْ َسيَِّئَها، الَ يرَْصِف ِّ��َ 

ْ
نَْت، َوارْصِف

َ
 أ

َّ
ْحَسنَِها إِال

َ
َك، ِأل

ُه �َِيَديْ 
ُّ
ـَْخْ�ُ لُك َت وَ َوال

ْ
َْك، َ�َباَر� نَا بَِك َو�يِلَ

َ
َْك، أ ْيَس إيِلَ

َ
ُّ ل تُْوُب  َك، َوالرشَّ

َ
ْسَتْغِفُرَك وَأ

َ
َْت، أ َ�َعايلَ

َْك   ]۱/۵۳۴مسلم[ »إيِلَ
ه کد، در حالی ین را آفریو زم ھا ه آسمانکام  ردهکام را به سوی ذاتی متوجه  من چھره« 

نماز، عبادت،  .ستمیان نکم، و از مشرمن از باطل روی گردان شده و به سوی حق آمده ا
نم، کن یه چنکافته ام یی ندارد، دستور یکه شرکان است یزندگی و مرگم از آِن پروردگار جھان

وجود ندارد. تو  یبحق باشم. پروردگارا! توئی پادشاه، جز تو، معبود میو من از فرمانبرداران 
ی  ردم و به گناھم اعتراف نمودم، ھمهکتوأم، بر خود ظلم ی  پروردگار من ھستی و من بنده

 آمرزد. نمی نم رااسی گناھکگناھانم را ببخشای، ھمانا جز تو 
ه مرا کست یسی نک، رھنمون فرما، ھمانا جز تو ھا ن اخالق و خصلتیوتریکالھی! مرا به ن

ه کست یسی نکرا جز تو یی بد را از من دور بگردان، زھا ند. الھی! خصلتکت یبسوی آنھا ھدا
ی یکر و نیام، ھرگونه خ حاضرم، و برای اطاعتت آماده را از من دور بگرداند. من در بارگاھت ھا آن

سوی تو  و به ست. الھی! من به لطف تو موجودمیسوی تو راھی ن توست، بدی را به دستاندر 
 ».نمک می ت توبهـخواھم، و در بارگاھ می رزشـی، از تو آمـت و برتر ھستکار بابریام، تو بس متوجه

 ث:یلمات حدک یمعن
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ضَ  األَرْ اتِ وَ وَ مَ داشته باشد  ییه قبال الگوکنین را بدون ایآسمان و زم :فَطَرَ السَّ
 د.یآفر

ا نِيْفً  ل به اسالم.یمتما و ینیاز ھر د سویک :حَ

كِيْ   : عبادتم.نُسُ

يْكَ  دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ  رد.کخواھم  ی: ھمواره بندگلَ

يْكَ  يْسَ إِلَ ُّ لَ الرشَّ  شود. نمی دن به تویسبب رس یو بد: شر وَ
 ث:یحدرھنمود 

 است. یشگاه الله تعالیدر پ ص رسول اکرمش از حد یب یانگر فروتنین دعا بیا
لب به  بودن بنده الله یارترکزیبرد و پرھ می بسر یمال بندگکدر  که یرا در حالیز

 »نمودمشتن ستم یبر خو«» ظلمت نفيس« د:یگو می د ویگشا می شیرات خویان تقصیب
 شگاه الله رایدر پ ایشانن ادب یه اکد.ینما می ریاعتراف به تقص لب آمرزش،طوقبل از 

 یرا به و یو ستودن یکن یارھاکه کالله چنان ییاست در ثناگو یز درسیرساند ون می
 زشت را. یارھاکنسبت داد نه 

 ث:یفوائد حد
 شبر بندگان متعالن حق الله ید بزرگتریه توحکن مطلب است یاشاره به ا -۱

 باشد. می
م یه به نقل از ابراھکگر چنانید یسکد پرستش شود نه یننده بایو آفر خالقه کنیا و

ِيٱ﴿ فرموده است:  ».آنکه آفرید و ھدایت نمود« ].٧٨[الشعراء:  ﴾٧٨ِدينِ َخلََقِ� َ�ُهَو َ�هۡ  �َّ
 گردد. می صفاتش باعث ترس و تقوا نامھا و باشناخت الله  -۲
زشت را به  یارھاکادب،  یرو انسان مؤمن از یو شر است ول ریالله خالق خ -۳

نَّا﴿ د:یفرما می هکدھد. چنان نمی الله نسبت
َ
َ�ٌّ  رِيٓ نَدۡ  َ�  َو�

َ
رِ�دَ  أ

ُ
 ِ�  بَِمن أ

 ٱ
َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
َرادَ  أ

َ
از نسبت دادن ه ین آیه در اک« .]١٠[اجلن:  ﴾ارََشدٗ  َر�ُُّهمۡ  بِِهمۡ  أ

 ».است پرھیز شده مستقیم شر به الله
 ضمنا:

ن دعا را به نماز شب یخواندن ا یانکو شو یصفائ ،نووی ،حافظ از علما مانند: یبرخ
لم ک"ال در یخ آلبانیه شکست چنانین اختصاص قابل قبول نیه اک اند اختصاص داده
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به نماز  را آنه ک یمطلب ،ثین حدیا یاز سندھا یکچ یسد: در ھینو می )"۵۸(بیالط
 امده است.یشب اختصاص بدھد ن

َغْيِب  اَ�«-۳۰
ْ
ْرِض، اَعلِـَم ال

َ
َمَواِت َواأل اِطَر السَّ

َ
ا�ِْيَل ف َربَّ ِجرْبَا�ِْيَل، َوِمْياَك�ِْيَل، َو�رِْسَ

ُْ�ُم َ�ْ�َ ِعَباِدَك �ِْيَما اَكنُْوا �ِْيِه َ�َْتلُِفْوَن،  نَْت حتَ
َ
َهاَدةِ، أ ِ َوالشَّ ْهِدِ�ْ لِـَما اْخُتلَِف �ِْيِه ِمَن ا

 رِصَاٍط ُمْسَتِقْيمٍ 
َ

نَِك، إِنََّك َ�ْهِدْي َمْن �ََشاُء إىِل
ْ
ـَحقِّ بِإِذ

ْ
 .)١(»ال

گاه یو زم ھا ل، ای مبدع آسمانیل و اسرافیائیکل و میالھی! پروردگار جبرائ« ن، و آ
ه در کن بندگانت در آنچـه یان، تـو در بیدگان، و مطّلع از جھان عیای پنھان از دیاز دن

ه از حّق در آن اختالف شده است، با کمرا به آنچه  ؛میکورزند، حا می آن اختـالف
 ».نیک می تیه بخواھی به راه راست ھداکس را که تو ھرکن، چرا کت یات ھدا اراده

 ث:یلمات حدک یمعن

مَ اِ  ْ لـِ ينِ دِ قِّ ـهْ ـحَ نَ الْ تُلِفَ فِيْهِ مِ  ن.کق شناخت حق و ثبات بر آن را عطا یتوف منبه  :ا اخْ
 ث:یحدرھنمود 

ھا و  جن ،اھ انسانی  ھمه ه الله پروردگارِ ک یفرشته فقط در حال چندنام بردن از 
 چرا که ن سه فرشته استیگاه ایعظمت و جا خاطر به فار است.کمؤمنان و  ،فرشتگان

ه کن باران یام ،لیائیکات قلبھا است و میباعث ح وحی هک است ین وحیام ،لیجبرئ
ه باعث زنده شدن ک است دن در صوریدم مامور لیاسراف واست  نیات زمیباعث ح

 پس دادن حساب ین برایشگاه رب العالمیھا جھت حضور در پ انسانی  دوباره
 .باشد می

 ث:یفوائد حد
 و قیتوف یشگیخواست ھماب شدن انسان مسلمان دریرھ یھا از نشانه -۱

 حق تا ھنگام مرگ است. هاستقامت بر را
 یند و از روک می تیس را بخواھد ھداکش ھر یخو یخداوند با فضل و بزگوار -۲

 سازد. می هرا بخواھد گمرا هک عدل و پاداش ھر
 .یامبر بزگواریو نه پ یمقربی  داند نه فرشته نمی جز الله یسکب را یغ -۳

 خواند. می ن دعا را در نماز شبیاص  ه رسول اللهکان شده یث بی: در حدضمنا
بِْ�ً « -۳۱

َ
رَبُ ك

ْ
�

َ
بِْ�ً ، ااُهللا أ

َ
رَبُ ك

ْ
�

َ
بِْ�ً ااُهللا أ

َ
رَبُ ك

ْ
�

َ
ـَحْمدُ ا، اُهللا أ

ْ
ِ  ، َوال ثِْ�ً  ِ�َّ

َ
ـَحْمدُ اك

ْ
ِ  ، َوال َّ�ِ 

 ).١/٥٣٤مسلم ( -١

 

                                           



 ٥٣   »حصن السلم«شرح اذکار 

ثِْ�ً 
َ
ـَحْمدُ اك

ْ
ِ  ، َوال ثِْ�ً  ِ�َّ

َ
ِصيْ اك

َ
ْيَطاِن، ِمْن « ثالثاً  »الً ، َوُسْبَحاَن اهللاِ بُْ�َرةً وَأ ُعْوُذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ

َ
أ

ِ َ�ْفِخِه، َوَ�ْفثِهِ   .)١(»، َوَهْمزِه
ح ـوص اوست، من صبـصـثرت مخـکبه  ھا شیستای  ن است، ھمهین و بزرگتریالله، برتر«

 ».طانیش ۀبرم از غرور، سحر و وسوس می م) [سه بار] (به الله پناهیگو می حـیام او را تسبـو ش
 ث:یلمات حدک یمعن

 بر.ک: تنفخ

 ر زشت.ع: (دم) شنفث

زِ  ْ  نفوذ و وسوسه. :مهَ
 ث:یحدرھنمود 

کوشد انسان را وادار سازد تا در  می ،نیار انسان است بنابراکطان دشمن آشیش
ان یطان و دوزخیروان شیجزو پ ول شود یو ھمتا قا یکش شریبا خالق خو عبادات

ش به الله یھا طان و نقشهیبه ما آموزش داده تا از شر شص  ن رسول اللهیگردد بنابرا

ُعوُذ بَِك ِمنۡ ﴿د: یفرما می هکه قرآن دارد ین آیاشاره به ان دعا یم و ایپناه ببر
َ
 َوقُل رَّّبِ أ

َ�ِٰط�ِ ٱ َهَمَ�ٰتِ  ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
بگو:  و« ].٩٨-٩٧[املؤمنون:  ﴾٩٨َوأ

آنان نزد  نکهیو پروردگارا! از ا * برم یبه تو پناه م طانیش یھا پروردگارا! من از وسوسه
 .»برم یمن حاضر شوند، به تو پناه م

 ث:یفوائد حد
 یبرا یزان تالش ویطان با انسان و میش یزان دشمنیانگر میث بین حدیا -۱

 گمراه نمودن انسان است.
 طان است.یشعر زشت و وسوسه غالبا در اثر القاء ش -۲

ن یرامون طرق ایپ یخ آلبانیمراجعه به سخنان ش ،ت موضوعیاھم خاطر به: ضمنا
 )۲/۵۴ اإلرواء (نگا: شود. می هیث توصیحد

ای  در ضمن قصه س) و مسلم از ابن عمر ٤/٨٥أحمد ( ) و١/٢٦٥) وابن ماجه (١/٢٠٣داود (أبو -١
ا بر زبان آورد: نماز خواندیم که در اثنای نماز یکی این اذکار ر صه با رسول خدا کرده کت یروا

بعد از نماز پرسیدند: چه کسی این اذکار را خواند؟ مرد جواب  صرسول اکرم  اهللا اكرب كب� ...
 فرمود: تعجب کردم که درھای آسمان بخاطر آن باز شدند. صداد: من بودم. رسول اکرم 
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يُِّم  �اَ « -۳۲
َ
نَْت �

َ
ـَحْمُد أ

ْ
َك ال

َ
، َول ْرِض َوَمْن �ِْيِهنَّ

َ
َمَواِت َواأل نَْت نُْوُر السَّ

َ
ـَحْمُد أ

ْ
َك ال

َ
ل

ْرِض 
َ
مَواِت َواأل نَْت َربُّ السَّ

َ
ـَحْمُد أ

ْ
َك ال

َ
، [َول ْرِض َوَمْن �ِْيِهنَّ

َ
َمَواِت َواأل َك السَّ

َ
] [َول َوَمْن �ِْيِهنَّ

َمَواِت  ـَحْمُد اَنَت َملُِك السَّ
ْ
َك ال

َ
] [َول ْرِض َوَمْن �ِْيِهنَّ

َ
َمَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
َك ُمل

َ
ـَحْمُد، ل

ْ
ال

 
ْ
، َوال ـَحقُّ

ْ
ـَحقُّ َولَِقاُؤَك ال

ْ
َك ال

ُ
ْول

َ
، َوق ـَحقُّ

ْ
ـَحقُّ َوَوْعُدَك ال

ْ
نَْت ال

َ
ـَحْمُد أ

ْ
َك ال

َ
ْرِض] [َول

َ
ـَجنَُّة َواأل

دٌ  ، َوُ�َمَّ ، َوانلَّبِيُّْوَن َحقٌّ ] [ص  َحقٌّ َوانلَّاُر َحقٌّ اَعُة َحقٌّ ْيَك  اَ�َحقٌّ َوالسَّ
َ
ْمُت، َوَعل

َ
ْسل

َ
َك أ

َ
ل

ُت 
ْ َ�بْ  تََو�َّ

َ
َْك أ ْمُت، َو�َِك آَمْنُت، َو�يِلَ دَّ

َ
ِفْر لِـي َما ق

ْ
اغ

َ
ْمُت، ف

َ
َْك َحاك َوَما ُت، َو�َِك َخاَصْمُت، َو�يِلَ

نْ 
َ
نَْت] [ أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ُر الَ إهِل ـُمَؤخِّ

ْ
نَْت ال

َ
ُم، وَأ ـُمَقدِّ

ْ
نَْت ال

َ
ْنُت] [أ

َ
ْعل

َ
ْرُت، َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ـِ�ْ أ

َ
َت إِل

نَْت]
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 .)١(»الَ إهِل
آنھاست،  یانه در مکن، و آنچه یو زم ھا بار الھا! حمد از آِن تو است، تو نور آسمان«

ن آنھاست. [و یه در بکنی، و آنچه یو زم ھا ستی. حمد از آِن تو است، تو سرپرست آسمانھ
ن آنھاست، ھستی]. [و یه در بکن و آنچه یو زم ھا حمد از آِن تو است، تو پروردگار آسمان

ن ھستی]. [و حمد از آِن توست] [تو حّقی، یو زم ھا حمد از آِن تو است، تو پادشاه آسمان
 امت حّق ھستند] [پروردگارا!ی، و روز قص امبران، محمدیلقاء، بھشت، آتش، پ وعده، گفتار،

تو  خاطر بهسوی تو برگشتم، و  مان آوردم، و بهیل نمودم، و به تو اک، و بر تو توَامم تویمن تسل
آن و  پیش از این انجام دادمه کت از آِن تو است، و گناھانی را یمکدم، و حایدشمنی ورز

ام،  ار ساختهکه آشکام، و آنچه را  ه پنھان نمودهک، و آنچه را به تأخیر انداختمه کرا  کرداری
 .»وجود ندارد]» بحق«چ معبودی بجز تو یر بدست تو است، و ھیم و تأخیببخشای، تقد

 ث:یت حدالمک یمعن

يِّمُ   مخلوقات.ی  امور ھمهی  ندهنکر ی: سرپرست و تدبقَ

قُّ  ـحَ  .است الله یھا از نام ی: نامالْ

 م.دسپر می ر امورم را به تویبه تو بازگشتم و تدب :أَنَبْتُ 

تُ  مْ اصَ بِكَ خَ  شوم. می تو با خصم روبرو یھا حجتی  وسیله به: وَ

تُ  مْ اكَ يْكَ حَ  گر را.ید یسکدھم نه  می م قرارک: تو را َح إِلَ
 

) ھمانند آن به صورت ١/٥٣٢) ومسلم (٤٦٥، ٤٢٣ ،٣٧١/ ١٣و  ١١/١١٦و ٣/٣فتح (مع ال یبخار -١
 ت نموده است.یاختصار روا
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 :ثیحد رھنمود
 وتاهکلمات که ضمن کاست چرا  یجزو سخنان جامع رسول گرام کمبار ین دعایا
ن یھمچن باشد می متعالالله  پیرامون ستایشای  گستردهم یمفاھی  رندهیدر برگ آن،

اشاره شده و سخن  اخروی ز پاداش و ثواب و عقابیو نص  نبوت رسول الله به درآن
زان یم ھمچنینان آورده است. یم هز بین یترس و فروتن انابت، ل،کتو مان،یا از اسالم،

ار کآش یبه خوب یدش به ویو ام ایشان از الله الله و ترس م پروردگار توسط رسولیتعظ
 است.

 ث:یفوائد حد
 دادن حساب. دوباره جھت پس د اقرار به زنده شدنکیتا -۱
 باور،و این دارند  ینون وجود خارجکه بھشت و دوزخ ھم اکن مطلب یاثبات ا -۲

 .ده اھل سنت و جماعتیعق
ه در دوران کگران را آنگونه یم و داور قرار داد نه دکد الله را َح یفقط با -۳

 ت رواج داشت.یجاھل
از آنھا مستلزم  یکیدن به یزرو فرکه ک یصورت بها یانبی  مان به ھمهیاثبات ا -۴

بَۡت ﴿ ه خداوند درباره قوم نوح فرموده است:کنھا است چناآنی  فر به ھمهک  َكذَّ
ۡ ٱ نُوٍح  مُ قَوۡ  در  »ب نمودیذکامبران را تیقوم نوح پ« ].١٠٥[الشعراء:   ﴾١٠٥ َسلِ�َ ُمرۡ ل

امبران یپی  ا ھمهیگو یب ویذکبا ت یاست ول یامبر الھین پیه نوح اولک یحال
 ب نمودند.یذکز تیرا ن یبعد

 وعکر یدعا )۱۷(
َعِظْيمِ «۳۳

ْ
َ ال  .)١(»ُسْبَحاَن َر�ِّ

 وع].ک، [سه بار ھنگام ر»و منّزه است کپروردگار بزرگم پا«
 ث:یلمات حدک یمعن

ظِيْمِ  عَ  .است یبزرگ و عظمت ی: داراالْ
 ث:یحد رھنمود

د با یتوحی  رندهیش پرودگار و در برگیحمد و ستا شامل ه سوره فاتحهک از آنجا

 ).١/٨٣ح ترمذی (ینگا: صح اند، و کردهت یحمد رواامام ا ھل سنن وا -١
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ات ین آیاست و ھمچن »یھـصفات ال اء وـاسم ت ویالوھ ت،ید ربوبیتوح« گانه اقسام سه
ه کبنده است یز، باشد می شانیانگر معبود بحق بودن ایل قاطع قرآن بیمتعدد و دال

وع کده)در ریتالوت گرد یات قرآنیه در آن سوره فاتحه و آکام (یعد از قبانسان مسلمان 

 د.ییبه عظمت الله اعتراف نما »ميالعظ یسبحان رب«ز با گفتنین
 ث:یفوائد حد

و  داده شدهو عظمت به او اختصاص  یائیبرک اعتراف شده وبه عظمت الله   -۱
 زبون خواھد ساخت. و لیاو را ذل متعال الله ،ندک یائیبرک یاعاد یسکاگر 

 گر.ید یسکز است نه یجا متعال وع و خم شدن فقط در برابر اللهکر -۲
مال و کصفات  یتمام یو مبرا و دارا کپا یب و نقصیع عاز ھر نو متعال الله -۳

 جالل است.
ِفرْ  اَ�َر�ََّنا َوحِبَْمِدَك،  اَ�ُسْبَحانََك «. ـ ۳۴

ْ
 .)١(»يِلْ  اغ

 »م، الھی، مرا ببخشایینما می شـیاـو را ستـا تـیّزھی، خداـو من کپروردگارا! تو پا«
 ث:یلمات حدک یمعن

انَكَ  بْحَ  نم.ک می ادی کیدانم و به پا می مبرا یقصنب و یع: تو را از ھر نوع سُ
 ث:یحدرھنمود 

ه کبعد از نازل شدن سوره نصر  ص رسول اکرمد: یگو ل شهیعاام المؤمنین 
شان داشت ھمواره در یشدن اجل ا یکاشاره به نزد ،ص طبق برداشت رسول الله

 َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  فََسّبِحۡ ﴿د: یفرما می هکخواند و به دستور الله  می ن دعا رایوع اکر
مه اج ».آمرزش نمان و از او طلب کاد ی کیپروردگارت را به پا« ].٣[النرص:  ﴾...َتۡغِفۡرهُ سۡ َوٱ

در نماز و ص  ه رسول اللهکر شده کت ذین روایا قطر یپوشاند و در بعض می عمل
 ر بود.کن ذیبند ایرون نماز پایب
 

 ث:یفوائد حد
 ت آن در حال سجده.یوع و اولوکدن در حال روجواز دعا نم -۱
شان در یانگر تواضع ایآموزش امت و ب خاطر بهص  ثرت استغفار رسول اللهک -۲

 ده شده بود.یشان بخشینده ایاست وگرنه گناھان گذشته و آ متعالمقابل الله 

 ).١/٣٥٠مسلم ( ) و١/٩٩بخاری ( -١
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ْوِح « -۳۵ ـَمالَئَِ�ِة َوالرُّ
ْ
ْوٌس، َربُّ ال دُّ

ُ
 .)١(»ُسبُّوٌح، ق

 ».لیو منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرئ کار پایبس«
 ث:یلمات حدک یمعن

بُّوحٌ   .یکب و نقص و شریاز ھر ع یبر :سُ

سٌ  وْ دُّ  ست.یخالق عز و جل نی  ستهیه شاکزه از ھر آنچه کی: پاقُ
 ث:یحدرھنمود

باشد  می ه او پروردگار فرشتگان استکنیو ا یالله تعال کیان پاین دعا شامل بیا
الله ی  وع و سجدهکر ،حیر در تسبیپذنا یخستگ صورت بهه شب و روز و ک یسانک

 ند:یگو می دارند می وع و سجده برکامت سر از ریق در هک یمشغول ھستند و ھنگام
 م.ینک یتو را بندگ استسته یه شاکم آنگونه یو ما نتوانست کیا تو پایخدا

از جمله  مخلوقاتی  ل است. پس الله پروردگار ھمهیجبرئ در اینجا» روح«مراد از 
 .فرشتگان و جبرئیل است

 ث:یفوائد حد

و  اثبات رسیده بهوع کدر حال ر ص رسول اکرماز  یمختلف اذکارگفتن  -۱
 وع گفته شود. کھنگام ر یا برخیآنھا ی  ه ھمهکمستحب است 

به او  ،شود و می باعث ترس و خشوع قلب نمازگزار اذکارن یشه در ایتدبر و اند -۲
 بخشد. ی میشتریز آرامش بادر نم

،  اَ�« -۳۶ ْ َك َسْميِعْ َوَ�رَصِْي، َو ُمـيخِّ
َ
ْمُت َخَشَع ل

َ
ْسل

َ
َك أ

َ
ْعُت، َو�َِك آَمْنُت، َول

َ
َك َر�

َ
ل

َدِ�ْ 
َ
، َوَما اْسَتَقلَّ بِِه ق ، َوَعَصيِبْ  .)٢(»وََ�ْظِ�ْ

م شدم. گوش، یتو تسل ر مقابلدمان آوردم، و یردم، به تو اکوع کپروردگارا! برای تو ر«
 ».و رگم و تمام اعضای بدنم برای تو خشوع و فروتنی نمودند یپِ چشم، مخ، استخوان، 

 ث:یلمات حدک یمعن

عَ  شَ  .فروتن شد :خَ

جسم  یه از تمامیناک( اند م بر دوش گرفتهیھا ه قدمکنچه را آ :یما استقلت به قدم
 است).

 ).١/٢٣٠داود (أبو ) و١/٣٥٣مسلم ( -١
 اند. کردهت یأربعه بجز ابن ماجه رواھل سنن ا) و ١/٥٣٤مسلم ( -٢
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 ث:یحدرھنمود 
 بدون ر قابل شمارش ھستند.یه غکشده  یالھ یھا ث اعتراف به نعمتین حدیدر ا

ف یه صبر باعث توقکگونه نشود ھما می ھا نعمت یر باعث حفاظت و نگھدارکد شیترد
 گردد.  می بتینترل بال و مصکو 

مان و یای  ه مرتبهکتا از مراتب مھم اسالم را  ث دوین حدیدر ا ص رسول اکرم
 ش مخصوص الله است.یپس سپاس و ستا ،ان داشتهینار ھم بکاسالم نام دارند در 

 ث:یفوائد حد
 د الله است.یو توح یگانگیی  الله انجام دادن نشانه یرا خالصانه برا یکعمل ن -۱
 ن است.کاطاعت الله مم هھا فقط با استفاده آنھا در را از نعمت یحفظ و نگھدار -۲
 آورد. را بجا یالھ یھا ر نعمتکش و یداوم بندگصورت م به باید انسان مسلمان -۳

ْوِت، « -۳۷ ـَجرَبُ
ْ
َعَظَمةِ ُسْبَحاَن ِذْي ال

ْ
ِكرْبِ�َاءِ، َوال

ْ
ْوِت، َوال

ُ
ك

َ
ـَمل

ْ
 .)١(»َوال

 ».ی، بزرگی و عظمت استیقدرت، فرمانروا که مالکاست پروردگاری  کپا«
 ث:یلمات حدک یمعن

تِ  وْ ُ ربَ ـجَ  : جبر و قھر فراوان.الْ

تِ  وْ لَكُ ـمَ  ت و تصرف مطلق.کی: مالالْ
 ث:یحدرھنمود 

پروردگارش و  ددر مور ص رسول اکرم یانگر معرفت و شناخت واالین دعا بیا
 ره است.یاو است او به حق بر بندگان چ سوی به یابراز خوار
ھفت گانه با ھرچه بر آن  ھای ه آسمانک یسکاست  کم است. پاکیز و حیاو عز

 آن اوست. ھا قرار دارد ازنآ ین ھفت گانه با ھر چه رویو زم اند ه انداختهیسا
 یشب ھنگام یدر نمازھا ص رسول اکرمه معموال کبود  یین دعا از جمله دعاھایا

از با یمناجات و راز و ن بردند در می بسرخواب  در مردم دند ویدرخش می ه ستارگانک
 آورد. می ان بر زبانیپروردگار جھان

 ث:یفوائد حد
 د.یاب نمی ش الله بدون شناخت نامھا و صفاتش تحققیحمد وستا -۱
 .رساند می را در برابر پروردگارشص  ت رسول اللهیشزان ترس و خیماین دعا  -۲

 وأحمد، و سند آن حسن است. ینسائ ) و١/٢٣٠داود (أبو -١
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 وعکبر خاستن از ر یدعا )۱۸(

 .)١(»َسِمَع اُهللا لِـَمْن مَحَِدهُ «ـ  ۳۸
 ».ردکد و قبول یشن ش نمودیه او را ستاکسی را کش یالله ستا«

 ث:یلمات حدک یمعن

عَ  مِ  و نه شنیدن میریگ می پاسخ دادن یبمعن اً را مجاز عنجا سمیپاسخ داد. در ا :سَ
 شنود. می سخنان و صداھا رای  ھمه بدون تردید یه الله تعالکچرا 

 ث:یحدرھنمود 

ا یآورد گو می وع بر زبانکھنگام بلند شدن از ر ص رسول اکرمن دعا را یا
ه نماز از کداشته  یشان و امتش ارزانیه به اک یھائ نعمت خاطر بهپروردگارش را 

ن را یو دستور داد تا نمازگزاران اد یگو می است سپاس یالھ ھای ن نعمتیبزرگتر
 ند.یبگو

 ث:یفوائد حد
 سته اوست.یه شاکای  گونه هالله ب یبرا ییاثبات صفت شنوا -۱
 ان.یمقتد یامام و ھم برا یر ھم براکن ذیت گفتن ایمشروع -۲
 وع.کشود نه در اعتدال بعد از ر می وع گفتهکر ھنگام برخاستن از رکن ذیا -۳

ـَحمْ « -۳۹
ْ
َك ال

َ
ثِْ�ً  اُد، مَحْدً َر�ََّنا َول

َ
 .)٢(»�ِْيهِ  ُمَباَرً�  اَطيِّبً  اك

 .»از آِن تو است کاد، خوب و مباریی زھا شیپروردگارا! حمد و ستا«
 ث:یلمات حدک یمعن

 و ماندگار. یش دائمی: ستاُمَباَرً� 
 ث:یحد رھنمود

 ید: باریگو می ثیحد یراو چنانکهاست  یبزرگ و پاداش لتیفض ین ورد دارایا
 كر�نا ول«گفتم:  »ن محدهــمـسمع اهللا ل« ه فرمود:ک یھنگامص  پشت سر رسول الله

ن یا یسکچه  :دیبعد از نماز پرس ص رسول اکرم »هي ف�با مباريا ط�ثكاحلمد محدا 
ه کدم یفرشته را د یو اند یمن بودم. رسول خدا فرمود: حدود س :دعا را خواند؟ گفتم

 ).٢/٢٨٢بخاری مع الفتح ( -١
 ).٢/٢٨٤بخاری مع الفتح ( -٢
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 گرفتند. می سبقتگر یدیکنوشتن آن از  یبرا
 ث:یفوائد حد

فقط  یزین چید و چنین ورد گردیت ایعث مشروعاب ص رسول اکرمد ییتا  -۱
 یسکشان یان است اما پس از رحلت کمم ص رسول اکرمات یدر زمان ح

رسول فات وبا  یه دروازه وحکرا ندارد چرا  یر و عبادتکچ ذیحق اختراع ھ
 .ه استمسدود شد ص اکرم

 ماز.نحضور فرشتگان در مسجد ھنگام خواندن  -۲
گران یه باعث اختالل در عبادت دک شرطی بهبلند  یر با صداکجواز خواندن ذ -۳

 نشود.

 »احلمد كربنا ل«گفتن  »من محدهـسمع اهللا ل«بعد از  ص رسول اکرماز  :ضمنا

 )یز ثابت است.(بخاریاو) نو(با »احلمد كربنا ول«ن گفتن یاو) و ھمچنو(بدون 

ْهَل « -۴۰
َ
ٍء َ�ْعُد، أ ْرِض َوَما بَيَْنُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن يَشْ

َ
َمَواِت، َوِمْلَء األ ِمْلَء السَّ

َك َ�ْبٌد 
َ
َنا ل

ُّ
َعْبُد، َوُ�

ْ
اَل ال

َ
َحقُّ َما ق

َ
ـَمْجِد، أ

ْ
ْ�َطْيَت، َوالَ ُمْعِطَي لِـَما  اَ�اثلََّناءِ َوال

َ
الَ َمانَِع لِـَما أ

ـَجدُّ  َمَنْعَت،
ْ
ـَجدِّ ِمْنَك ال

ْ
 ]۱/۳۴۶:مسلم[ .»َوالَ َ�ْنَفُع َذا ال

ند، کو ھر چه تو بخواھی را پر  ھا ان آنین و میو زم ھا ه آسمانکالھی! حمدی «ترجمه: 
ش بندگان یستای  ستهیتو شا !ش و عظمت ھستی. الھییاز آِن تو است. الھی! تو اھل ستا
رد، و یگ نمی س جلوی آن راکچ یتو بفرمائی ھم، آن چه یھستی. ھمگی ما بندگانت ھست

د. الھی! صاحب ثروت، او را ثروتش یسی قدرت ندارد آن را عطا نماک ،رییآنچه جلوی آن را بگ
 .»و ثروت از آِن تو است» وهکتمامی ش«دھد و  نمی از عذاب تو نجات

 ث:یلمات حدک یمعن

دِ  جْ ـمَ الْ لَ الثَّنَاءِ وَ  .یبا ھستیز یر و ثناکف و ذیتعری  ستهیالله تو شا ی: اأَهْ

دُّ  ـجَ نْكَ الْ دِّ مِ ـجَ ا الْ عُ ذَ نْفَ الَ يَ چ پست و مقام یھ یکنامت جز عمل یدر ق یعنی: وَ
د یمف رعایت اوامر شما ومت بدونکه مال و مقام و حکنیا ایار نخواھد آمد. کبه  یویدن

 نخواھد بود.
 ث:یحدرھنمود 

آورد.  می ه بنده بر زبانکاست  ییدعا نیتر ستهین شایفرمود: اص  رسول خدا
و ھم باشد بندگان ی  لمه و شامل ھمهکعام  یتواند ھم به معن می نجایلمه بنده در اک«
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بنده  ینگر اعتراف به ناتوانایز بین و» باشد. ص رسول اکرمخود  یعنیخاص  بمعنی
 یتعال ه اللهکنیشگر باشد ضمن ایه بنده ستاکاست ھرچند  یش الھیحق ستا یدر ادا

شتن را یان ندارد و خودش خویگان و سپاس، سپاسگونندک شیش، ستایبه ستا یازین

ِ َرّبِ  ۡمدُ �َۡ ٱ﴿ ش نموده استینگونه ستایا از آن  ھا شیستای  ھمه« ﴾٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱِ�َّ
 .»ان استیالله؛ پروردگار جھان

 ث:یفوائد حد
 .داشتبه حال بنده خواھد  ، سودیامتیسته در قیو شا یکفقط اعمال ن -۱

َ�  ٨٨َ�ُنونَ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ه فرموده است:کچنان
َ
َ ٱإِ�َّ َمۡن � بَِقۡلٖب  �َّ

ه با خود ک یسکند جز یآار که نه مال و نه فرزندان بک یروز« ].٨٩-٨٨[الشعراء:  ﴾٨٩َسلِي�ٖ 
 .»قلب سالم ھمراه داشته باشد

 شمار هم شدن در برابر الله بیثبات قضا و قدر و تسلادر  یاصل ،ثین حدیا -۲
 رود. می

 بود. ص رسول اکرم یشگیالله سنت ھم یر و گفتن حمد و ثناکذ -۳

 سجده یدعا )۱۹(

ىلْعَ « -۴۱
َ
َ األ  [سه مرتبه ھنگام سجده] .»ُسْبَحاَن َر�ِّ

 .)١(»ه است پروردگار بزرگ و برتر منمنزّ «
 ث:یلمات حدک یمعن

ىلَ   و باالتر از ھمه. : برتراألَعْ
 ث:یحدرھنمود 

ن ید به ھمینما می ت اللهید و عبودیاعتراف به توحاش  انسان مسلمان با سجده

 یآر »یاألعل یسبحان رب: «دیگو یپردازد و م می ح اللهیو تسب کیان پایمناسبت به ب
از  تر ه فراک یرنش در مقابل ذاتکو  یبه مقام فروتن کبر خا یشانیبنده با گذاشتن پ

ھمه جا را فرا گرفته در آمده است. گرچه در ش عرش و جدا از خلق قرار دارد و علم
ش از سه بار یتوان ب می یگریت دیطبق روا یان شده ولیر بکن ذینجا سه بار گفتن ایا

 ).١/٨٣ح ترمذی (ینگا: صح أھل سنن وأحمد و -١
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 رار نمود.کوع و سجده را تکر اذکارز ین
 ث:یفوائد حد

 الله. )(باال بودن اثبات صفت علو -۱
ھا است نه  الله در باال و فراتر از آسمان نکته است کهن یا این حدیث، بیانگر -۲

 ند الله در ھمه جا وجود دارد.یگو ی میه بعضکآنگونه 
باشند  می گر متالزمیدیکه با کاست  یم متعددیمفاھی دارا یباال بودن علو الھ -۳

 ه:کنیاز جمله ا
است به  یگریس دکگاه ھریگاه الله باالتر از مقام و جایمقام و جا :علو مقام :الف

 باشد. ی میب و نقصیمال و مبرا از ھر عکھمه صفات  یه او دارکنیل ایدل
تواند  نمی یسک ھستند و یھمه مغلوب قدرت و قھر الھ یعنی :علو قھر و غضب :ب

 ش سازد.یخوی  اراده و امر الله را مغلوب اراده
دگانش بود و از آنھا یآفری  قتا باالتر از ھمهیذات حق نظراز  یعنی :تیعلو فوق :ج

 دگانش است.یخته با آفریه نعوذ بالله آمکپندارند  ی میه برخکجدا است نه آنگونه 
ِفْر يِلْ  اَ�َر�ََّنا َوحِبَْمِدَك  اَ�ُسْبَحانََك « -۴۲

ْ
 .)١(»اغ

 .»نمک می م. الھی! از تو طلب مغفرتینما می شیو منّزھی و تو را ستا کبار الھا! تو پا«
 ث:یحدرھنمود 

ز ثابت یوع خوانده و نکدر حال ر ص رسول اکرمر را کن ذیه اکد یان گردیقبال ب
ن طلب یح و ھمچنیحمد و تسبی  رندهیدر برگ ه در حال سجده خوانده است وکاست 

ه انسان با پروردگار ک ین حالتیتر یکه نزدکنیا خاطر بهدر سجده  ویژه بهآمرزش است 
ت یه مسلم رواک یثین مطلب در حدیه اکچنانش دارد در حالت سجده است. یخو

  ».هو ساجدون العبد من ر�ه وي�أقرب ما«نگونه آمده است: یرده اک
 ث:یفوائد حد

 ن ورد در سجده.یت گفتن ایمشروع -۱
 شود. می بیدورت رنج و مصاکثرت استغفار سبب رفع ک -۲

ْوِح « -۴۳ ـَمالَئَِ�ِة َوالرُّ
ْ
وٌس، َربُّ ال دُّ

ُ
 .)٢(»ُسبُّْوٌح، ق

 .»لیو منّزه است پروردگار فرشتگان و جبرائ کپا«

 ) ارائه شد.٣٤(ی  ج سندش در شمارهیتخر مسلم و بخاری و -١
 ) ارائه شد.٣٥(ی  ج آن در شمارهیتخر ) و١/٥٣٣مسلم ( -٢
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 ث:یلمات حدک یمعن

حِ  وْ  لی: جبرئالرُّ

وسٌ  ، قُدُّ حٌ بُّوْ  ش الله است.یم و ستایمبالغه در تعظ :سُ
 ث:یرھنمود حد

 یالھ یانواع حمد و ثنای  رندهیوع و سجده و در برگکر کمشتر اذکارز از یر نکن ذیا
 ثنا است. حمد و سپاس وی  ستهیه او شاکاست 

 ث:یفوائد حد
 استجابت ثنا گفتن الله در سجده و مبالغه در آن. -۱
 م الله توسط بنده است.یانگر تعظیردن سجده بک یطوالن -۲

َرهُ  اَ�« -۴۴ َقُه، َوَصوَّ
َ
ْي َخل ِ

َّ
ْمُت، َسَجَد وَْجِ�ْ لِ�

َ
ْسل

َ
َك أ

َ
َك َسَجْدُت، َو�َِك آَمْنُت، َول

َ
ل

ـَخالِِقْ�َ  َوَشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَهُ،
ْ
ْحَسُن ال

َ
 .)١(»َ�َباَرَك اُهللا أ

م یمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسلیردم، و به تو اکالھی! برای تو سجده «ترجمه: 
د، و یبا آفرید، و آن را زیه آن را خلق نمود، و صورت بخشکام برای پروردگاری  شدم، چھره
ن یه بھترک آفریدگارت است کبا بررد. کنائی در آن قرار داد، سجده یی و بیعضو شنوا

 .»سازندگان است
 ث:یلمات حدک یمعن

قَّ   د.یبخش یینایو ب یی: شکافت و حس شنواشَ
 ث:یرھنمود حد

توسط  یالھ ھای از نعمت یر بعضکش یت ادایفکی یانگر آموزش عملین دعا بیا
ه قابل کاست  یبقدر یالھ ھای ش است گرچه نعمتیبه امت خوص  رسول اکرم

 ز از توان انسان خارج است.یر آن نکنیست و بجا آوردن ششمارش 
 ث:یفوائد حد

 رگر است.یننده و تصویه الله آفرکن امر یاثبات ا -۱
 زیبا و ظریف وی. یرگریمظاھر قدرت الله در خلقت انسان و تصو -۲
و  یستیبوجود آوردن از ن یعنیم یدھ می فعل خلقت را به الله نسبت یوقت -۳

 نش.یب نه انشا و آفرکییعنی ترر الله ینسبت آن به غ

 ره.ی) وغ١/٥٣٤مسلم ( -١
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َعَظَمةِ « -۴۵
ْ
ِكرْبِ�َاءِ، َوال

ْ
ْوِت، َوال

ُ
ك

َ
ـَل ـم

ْ
ْوِت، َوال ـَجرَبُ

ْ
 .)١(»ُسْبَحاَن ِذْي ال

 .»ی، بزرگی و عظمت استیقدرت، فرمانروا که مالکاست پروردگاری  کپا«
 د.یان گردیل بیوع به تفصکر اذکارقبال در بحث 

هُ  اَ�« -۴۶ ُ َوآِخرَهُ َوَعالَنِيََتُه َورِسَّ
َ

هل وَّ
َ
ُه، وَأ

َّ
ُه وَِجل

َّ
ُه، ِدق

َّ
ِفْرِ�ْ َذنيِْبْ لُك

ْ
 .)٢(»اغ

 .»ار و نھان، ببخشایکو بزرگ، اول و آخر، آش کوچکگناھان مرا، اعم از ی  بار الھا! ھمه«
 ث:یلمات حدک یمعن

هُ  لَّ جِ هُ وَ  : ریز و درشت.دِقَّ
 ث:یرھنمود حد

ه او کشده  یم از الله تعالیق به استمرار در طلب آمرزش مستقیث تشوین حدیدر ا
از نا بخردان به  یه بعضکست آنگونه ین یگر از به واسطهیار را دارد و نکن یا ییبحق توانا

به ص  است از جانب رسول الله ین آموزشیزنند ھمچن می دست بدان یپوچ یھا بھانه
 یو بعد یگناھان قبل یه الله تعالک یسکنند ک یروین باره پیشان دراین امت تا از ایا

 .ده استیاو را آمرز
 ث:یفوائد حد

ۡحَصٮٰهُ ﴿ د:یفرما می هکچنان ینترل و شمارش گناھان بندگان توسط الله تعالک -۱
َ
 أ

ُ ٱ ه خودشان کادادشت نموده در حالی یالله آنھا را « ].٦[املجادلة:  ﴾َو�َُسوهُ  �َّ
 ».اند فراموش نموده

 ،شود می بکنده انسان مرتیه در آکو آنچه را  یگناھان قبلی  ھمهخداوند  -۲
 ط است.ینده واقف و محیه او به گذشته و آکداند چرا  می

�َُعْوُذ بَِك ِمْنَك، الَ  اَ�« -۴۷
َ
اتَِك ِمْن ُ�ُقْوَ�تَِك وَأ

َ
ُعْوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعاف

َ
ْ أ

ِّ
إِ�

نَْيَت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
ْ
ث
َ
َما أ

َ
نَْت ك

َ
ْيَك أ

َ
ْحيِصْ َ�َناًء َعل

ُ
 .)٣(»أ

 برم. الھی! از عذابت به عفو تو پناه می بار الھا! من از خشمت به خشنودی تو پناه«
 ش تو است،یه حق ستاکبرم. پروردگارا! آنچنان  می برم. الھی! از تو، به تو پناه یم

 .»ای ه خود فرمودهکد تو آنچنانی یبجای آورم، بدون ترد را آنتوانم  نمی

 .ف ألبانیی) تأل١/١٦٦داود ( ح أبییأحمد ونگا صح و ینسائ ) و١/٢٣٠أبوداود ( -١
 ).١/٣٥٠مسلم ( -٢
 ).١/٣٥٢مسلم ( -٣
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نْكَ   ذُ بِكَ مِ وْ  برم. می : از عذابت به خودت پناهأَ َعُ
 ث:یرھنمود حد

نجا رسول یگفته است در ا یه نووکبزرگی است چنان میمفاھی  رندهین دعا در برگیا
 یه ضدکد یرس یزیه به چکنیبه ضد آن پناه جست تا ا یزیھر چ  اسالم از، یگرام

 نداشت یعنی الله پس از او به خودش پناه جست.
 ث:یفوائد حد

ی  ستهیه شاک یصورت بهالله  یبرا یتیو نارضا یسندون خرھمچ یاثبات صفات -۱
 او باشد.

 ح داد.یا ترجیالله را بر متاع دن رو آوردن به ص رسول اکرم -۲
ه از توان بشر خارج است و خود کاست  یارکش او یستای  وهیعظمت الله و ش -۳

 داند. می ش صفات جاللش را بھتریمال خوکالله متعال با علم و 

 دو سجدهان یدرمنشستن  یدعا )۲۰(

ِفْر لِـي«ـ ۴۸
ْ
ِفْر لِـي َربِّ اغ

ْ
 .)١(»َربِّ اغ

 .»مرا ببخش ای الله! مرا ببخش،«
 ث:یرھنمود حد
ه طلب آمرزش از الله متعال جزو کن دو سجده مستحب است چرا ین ورد بیگفتن ا

رون نماز به ما یاسالم، در نماز و ب ین رسول گرامیبنابر ا استی بزرگ و اساس یارھاک
ه ک یسانکر است جز یو تقص یاھل فراموش ه انسان طبعاً که نموده است چرا یتوص

 رند و تعدادشان محدود است.یرحمت الله قرار گ مشمول لطف و
 ث:یفوائد حد

ات یجزئ یه تمامک بود ییصحابه نسبت به علم و سنت تا جا یفتگیزان شیم -۱
 .اند ان نمودهیما ب یرا براص  نماز رسول الله

د ینما یرویدر روش خواندن نماز پص  د از رسول اللهیانسان مسلمان با -۲
ام نماز  ه من نماز خواندهکآنگونه «فرموده است: ص  ه رسول اللهکنیل ایدل هب

 ).١/١٤٨ح ابن ماجه (ی) ونگا: صح١/٢٣١داود (أبو -١
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 ».دیبخوان
شود  می مختلف نماز یھا نه و اعتدال در بخشیجاد طمأنیه باعث اک ییارھاکبه  -۳

 راھنمایی کرده است.
، َواْرَ�ْعِ�ْ  اَ�« -۴۹ ْ�ِ

ْ
، َواْرُزق ، واََعفِِ�ْ ْ�ِ ، َواْجرُبْ ، َواْهِدِ�ْ ِفْر لِـْي َوارمَْحِْ�ْ

ْ
 .)١(»اغ

ی مرا جبران ھا وتاھیکن، کت ین، مرا ھداکبار الھا! مرا ببخش. به من رحم «ترجمه: 
 .»ع گردانین، و مقامم را رفکت و رزق عطا ین، و به من عافک

 ث:یلمات حدک یمعن

 ْ ينِ ْ ربُ  م را برآورده ساز.یھا ازین و نکم کمکن، کام را پر  یزندگ ھای افک: شاجْ

نِيْ  عْ فَ ارْ  علم وعمل)ی  وسیله بهام گردان ( بلند مرتبه ا)یدن(در دو  :وَ
 ث:یرھنمود حد

 شگاه پروردگارشیدر پص  فراوان رسول الله یانگر خشوع و فروتنیث بین حدیا
 یسکه کندارد  یالکاش یخواند ول می شب یھا ن دعا را در نمازیشان ایمعموال ا باشد. می

ر کشتر از مجال ذیه مجال دعا بکچرا  .بخواند را آنفرض  ینمازھا یو حت ھا ه نمازیدر بق
دو ی  در فاصلهص  رسول اکرمه کته است. کن نیانگر این دعا بین ایاست. ھمچن
ه کنمود  ی میرا طوالن نن نشستیا یقدر هب یگاھ ینمود حت می درنگ یسجده مقدار

 یبرخ خواندن نماز است. و در ه در حالکرده کد فراموش یگفتند شا می اصحاب با خود
به مدت خود سجده  یکان دو سجده نزدیدرم ین درنگ ویه مدت اکر شده کات ذیروا

 داده شده است. که متاسفانه مدتھا است ترکاست  یھای ن از سنتیبوده است. وا
 ث:یفوائد حد

ن دو سجده نیز از آن نباید یب یطلب آمرزش نمودن باید ھمیشگی باشد حت -۱
 غافل شد.

ه انسان کم یرس می جهین نتیدو سجده به ا انینشستن رسول خدا م از -۲
وع و سجده، اعتدال و کام،ریق ان نماز مانند:کاری  ھمه ید در ادایمسلمان با

 ند.کآرامش را حفظ 
 

 ).١/٩٠(ح ترمذی یونگا: صح یأصحاب سنن بجز نسائ -١
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 تالوتی  سجده یدعاها )۲۱(

تِِه « -۵۰ وَّ
ُ
َقُه، َوَشقَّ َسْمَعُه َوَ�رَصَهُ َوحِبَْوهِلِ َوق

َ
ْي َخل ِ

َّ
ُ ٱَ�َتَباَرَك ﴿َسَجَد وَْجِ�ْ لِ� حۡ  �َّ

َ
 َسنُ أ

 ای را بینایی و بید و شنوایآفر را آنه کام برای ذاتی  چھره« .)١(»١٤[املومنون:﴾َ�ٰلِقِ�َ لۡ ٱ
 .»نندگانیِن آفریت است بھترکار با بریرد. بسکی خود در آن قرار داد، سجده یقدرت و توانا

 ث:یلمات حدک یمعن

لِهِ  وْ  ھا. بتیدن مصی: برگردانحَ

تِهِ  وَّ  به آنھا. یینایو ب ییدن حس شنوایجاد و بخشیا یقدرتش برا :قُ
 ث:یرھنمود حد

ه شامل چشم و کنخست چھره را  یعنیان خاص بعد از عام پرداخته ینجا به بیدر ا
ه الله کخاص پرداخت  صورت بهان چشم و گوش یان فرمود سپس به بیشود ب می گوش

ن ورد را ید. ایبخش ییو شنوا یینایا حس بافت و به آنھکش آنھا را شیبه قدرت خو

 �﴿د: یپوشان می جامه عمل ه سوره اسراءیخواند و به آ می معموال در سجده تالوت
-١٠٧[اإلرساء:  ﴾١٠٨َوَ�ُقولُوَن ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِن َ�َن وَۡعُد َرّ�َِنا لََمۡفُعوٗ�  ١٠٧� �

 ».است یشدناش  و وعده کند: پرودگار ما پایگو  یافتند و م می به سجده« .]١٠٨
 ث:یفوائد حد

 و مدد و نصرت او یالھی  ز وابسته به حول و قوهیه ھمه چکن یاعتراف به ا -۱
 باشد. می

 ن است.کالله مم یھا در رضا نعمتی  با استفاده یالھ ھای نعمت یسپاسگزار -۲
 شوند. می دهیتالوت نامی  ، سجدهیقرآن یھا سجده -۳

ْجرً  اَ�« -۵۱
َ
ُتْب لِـْي بَِها ِعْنَدَك أ

ْ
ْ بَِها وِْزرً ااك ، ا، َواْجَعْل يِلْ ِعْنَدَك ُذْخرً ا، َوَضْع َ��ِّ

َتَها ِمْن َ�ْبِدَك َداُوْودَ 
ْ
َما َ�َقبَّل

َ
ْ ك َها ِم�ِّ

ْ
 .)٢(»َوَ�َقبَّل

ی  وسیله بهس و یبنو ین سجده اجریا خاطر بهای الله! برای من در نزد خود «ترجمه: 
از من  را آنره بگردان و ین سجده را برای من در نزد خود ذخیآن، گناھی را دور بگردان، و ا

م کبا حا یح دانسته و ذھبی) و آنرا صح١/٢٢٠م (کحا ) و٦/٣٠) و أحمد (٢/٤٧٤ترمذی ( -١
 باشد. می مکت از حایو الفاظ اضافی در روا ،رده استکموافقت 

 است. ردهکم موافقت کبا حا یذھب ح دانسته وی) و آنرا صح١/٢١٩م (ک) و حا٢/٤٧٣ترمذی ( -٢
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 .»رفتییه از بنده ات داود پذکر یچنان بپذ
 ث:یلمات حدک یمعن

عْ  ضَ  ردن.کمحو  :وَ

ا رً زْ   .گناه :وِ

ا رً  ره، پس انداز.ی: گنج،ذخذُخْ
 ث:یرھنمود حد

ص  رسول اکرمنزد  ید خدریه ابو سعکنیآن ا دارد و یبیث داستان عجین حدیا
ه به سجده یکخوانده، ھنگام می نماز یه پشت درختکده است یآمد و گفت: در خواب د

ص  رسول اکرمفوق را خوانده است  یرده و دعاک ز با او سجدهیدرخت ن رفته است،
د یه ابو سعکرا  ییا تالوت نمود و به سجده افتاد و دعاه سجده ریآ ا،ین رؤیدن ایبا شن

 گفته بود درخت خوانده است بر زبان آورد.
ی آخر  هایشان سجد» تالوت وجود داردی  سجده ۱۴در قرآن «گوید:  می [ابن حزم

حج دو سجده ی  ولی رأی راجح این است که در سوره اند حج را بحساب نیاوردهی  سوره
 .)١(باشد] می پانزده عددی تالوت در قرآن ھا وجود دارد و بدینصورت تعداد سجده

 ث:یفوائد حد

بود ص  رسول اکرمه منبر کدن درخت خرما یسخن گفتن درخت و نال -۱
 باشند. میص  رسول اکرمانگر صداقت یاست که ب ینھا معجزاتیای  ھمه

و  ھا نند جز انسانک می الله سجده ین برایموجودات آسمانھا و زمی  ھمه -۲

لَمۡ ﴿د: یفرما می ه اللهکافر چنانکھای  جن
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َمن ِ�  � � �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱَوَمن ِ�  لسَّ
َ
مۡ ٱوَ  �ِض ۡ� َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ٓ ٱوَ  لشَّ َوا  بُّ �َّ

ُ ٱَوَمن يُِهِن  َعَذاُبۗ لۡ ٱ هِ َوَ�ثٌِ� َحقَّ َعلَيۡ  �َّاِس� ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  كۡ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ  إِنَّ  رٍِ�� ِمن مُّ
َ ٱ  ].١٨[احلج:  ﴾١٨�ََشآُء۩ َما َعُل َ�فۡ  �َّ

ھا و زمین ھستند و نیز خورشید و ماه  ی کسانی که در آسمان دانی ھمه آیا نمی«ترجمه: 
کنند و  ھا و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم برای الله سجده می و ستارگان و کوه

ند. و ھر کس که الله خوارش نماید، دیگر کسی نیست که او را بسیاری ھم سزاوار عذاب ھست

 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -١
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 .»دھد گمان الله ھر چه بخواھد، انجام می گرامی بدارد. بی
 .یطانیش یھا بر خالف خواب یکن ھای ز بودن بیان خوابیجا -۳

دن عورت و روبه قبله استادن شرط یپوش ،ز طھارتیسجده تالوت ن یا برای: آسؤال
 ر؟یا خیاست 

حدث بزرگ و رو به قبله بودن و ستر عورت اختالفی نیست اما  از طھارت : درجواب
د: وجوب یگو می »سبل السالم«در  یدر وضو اختالف نظر وجود دارد. امام صنعان

 یبرا که کسید پس یتوان نماز نام مین سجده را یکطھارت در مورد نماز آمده است و 
 د.یارائه نما لید دلیسجده تالوت معتقد به وجوب طھارت است با

ص  رسول اکرم :دیگو می ه ابن عباسکوارد شده  یح بخاریم: در صحیگو می بنده
ن و کیشان مسلمانان و مشریو با ا نجم سجده نمود.ی  ی سورهه سجدهیھنگام تالوت آ

 یکشود  می ه به آن نماز گفتهک یزیردند عالوه بر این حداقل چکجن و انس سجده 
 سجده کمتر از رکعت است.ه ک یعت است در حالکر

 تشهد )۲۲(

ِ  اتَلَِّحيَّاُت « -۵۲ تُُه، ِ�َّ
َ
�َُّها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة اهللاِ َوَ�َر�

َ
ْيَك �

َ
الَُم َعل يَِّباُت، اَلسَّ َواُت َوالطَّ

َ
ل ، َوالصَّ

 َ
َ

ْن الَ إهِل
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ الِـِحْ�َ ْيَنا َوىلَعَ ِعَباِد اهللاِ الصَّ

َ
الَُم َعل دً اَلسَّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 اُهللا، وَأ

َّ
َ�ْبُدهُ  اإِال

 ُ
ُ

 .)١(»َوَرُسْوهل
ات کی مخصوص الله است]، سالم و رحمت و برکت و پاکی، رحمت و بریفرمانروا«ترجمه: 

چ یه ھکدھم  می یه بندگان صالح خدا، من گواھیلکامبر، سالم بر ما و یخدا بر تو باد ای پ
 .»بنده و رسول اوستص  وجود ندارد و محمد ]بحق[معبودی بجز الله 

 ث:یلمات حدک یمعن

يَّاتُ   ش.یم و ستایانواع مختلف تعظ :اَلتَّحِ

اتُ  لَوَ  : انواع نمازھا.الصَّ

َا النَّبِيُّ  لَيْكَ أَهيُّ الَمُ عَ  .صرسول اکرم  یبرا یسالمت ی: دعااَلسَّ

 ).١/٣٠١مسلم ( ) و١/١٣بخاری مع الفتح ( -١
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 ز.یش آمی: سخنان زیبا و ستاالطَّيِّبَاتُ 
 ث:یرھنمود حد

السالم «گفتند:  می در نمازص  رسول اکرمد: آنھا پشت سر یگو می مسعود ابن

ل و سالم بر فالن و فالن) تا یائیکل و میرئی(سالم بر ج» ....ليائيكل و ميجربئ یعل

الله خودش سالم است سپس  :فرمودص  رسول اکرم .گفتند: سالم بر الله می هکنیا
الله چه  یکبندگان نی  ن دعا، ھمهیروش صحیح سالم را به آنھا آموزش داد و گفت: ا

 گیرد. می را در بر ھا ن و چه در آسمانیدر زم
الله است  یھا ه سالم از نامکنیل ایگفتن: سالم بر الله را به دلص  رسول اکرم

ه آنھا کالله چرا  یکسالم بر بندگان نند: یممنوع اعالم نمود و دستور داد تا بگو
 از است.ین بی هکھستند نه الله  یازمند سالمتین

زنده  ص رسول اکرم[در برخی از عبارات روایت ابن مسعود چنین آمده که وقتی 

السالم علی « ھنگامی که وفات یافت گفتیم:و گفتیم  بود السالم علیک أیھا النبی می

 ».النبی
گویند: این سخن ابن  می ھمچنین شیخ آلبانی رحمھم اللهعالمه ابن حجر و 

سالم تشھد  ،ص رسول اکرماصحاب در حیات ی  مسعود داللت بر این دارد که ھمه
 ) بر زبانغایب (علی النبیی  را با ضمیر خطاب (کم) و بعد از وفات ایشان با کلمه

 خود چیزیافزاید که صحابه در عبادات از طرف  می آوردند. شیخ آلبانی می
 لفرا گرفته بودند، چنانکه عایشه  ص رسول اکرمقطعًا چنین چیزی از  ،افزودند نمی

 (پایان سخن شیخ آلبانی)» داد می آموزش »السالم علی النبی«ی  را با کلمه» تشھد«
له مختلف أتوان گفت: اینکه مس می گویم: حداقل چیزی که در این مورد می بنده

 در زندگی ص رسول اکرمفیه است پس بھتر است پایبند عباراتی باشیم که خود 

خواندند  می و بسیاری از صحابه نیز ھمین را ...السالم عليك«خواندند یعنی  می
چنانکه عمر بن خطاب در حضور صحابه از روی منبر تشھد را با ھمین عبارت به مردم 

 .)١(]داد می آموزش

 .شرح حصن المسلم مجدی -١
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 ث:یفوائد حد
 و.یکمت و وعظ نکح آن با حیر به خطا و اشتباه و تصحکتذ -۱
 الله انجام دادن. یاعمال و اقوال و صرفا آنھا را برای  اخالص در ھمه -۲
ی  ن تا شامل ھمهیعباد الله الصالح ید گفت: و علیمؤمنان با یدر دعا برا -۳

 ان عالم بشود.یکن
رسول ه کچنانگران ید یخود سپس برا یاستحباب دعا خواستن در آغاز برا -۴

ھما السالم در قرآن یم علینوح و ابراھ ین دعایرد و ھمچنکن یچنص  اکرم
 ن منوال نقل شده است.یبه ھم

د با آن یست پس نبایثابت نص  رسول اکرمبسم الله گفتن درآغاز تشھد از  :ضمنا
 رد.کآغاز 

 بعد از تشهد ص درود بر رسول الله )۲۳(

ْيَت ىلَعَ إِبَْراِهْيَم َوىلَع آِل إِبَْراِهْيَم، إِنََّك  اَ�«ـ ۵۳
َّ
َما َصل

َ
ٍد، ك ٍد َوىلَعَ آِل ُ�َمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

ْيٌد،  َت ىلَعَ إِبَْراِهْيَم َوىلَعَ آِل إِبَْراِهْيَم، إِنَّ  اَ�مَحِْيٌد َ�ِ
ْ
َما بَاَر�

َ
ٍد، ك ٍد َوىلَعَ آِل ُ�َمَّ َك بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

ْيدٌ   .)١(»مَحِْيٌد َ�ِ
م و آل یه بر ابراھکو آل محمد درود بفرست ھمچنان ص  لھا! بر محمدابار «ترجمه: 

م درود فرستادی، ھمانا تو ستوده و باعظمت ھستی. بار الھا! بر محمد و آل محمد یابراھ
ستوده و ردی، ھمانا تو کت نازل کم بریم و آل ابراھیه بر ابراھکت نازل فرما ھمچنان کبر

 .»باعظمت ھستی
 کلمات حدیث

دٍ  َمَّ  شان.یای  انوادهت و افراد خیاھل ب :آلِ حمُ

يْمَ  اهِ رَ  ل و اسحاق ھستند.یه فرزندان اسماعکم ی: نسل ابراھآلِ إِبْ

يْدٌ  ِ ِيْدٌ جمَ  .یو بزرگوار یصفات ستودن ی: دارامحَ
 ث:یرھنمود حد

اد داد آنھا یت سالم گفتن در تشھد را یفکیارانش یبه ص  رسول اکرمه ک یھنگام

 ).٦/٤٠٨بخاری مع الفتح ( -١
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درود ص  رسول اکرم ؟میچگونه بر شما درود بفرست ای رسول اکرم، هکدند یپرس
ی شرع یه منجر به عملک یدنینگونه پرسیرا به آنھا آموزش داد. ا یمیمعروف به ابراھ

 ییزھایمؤمنان از چ یا ه فرمود:کشود  نمی هین آیندارد و مشمول ا یالکشود اش می
 )۱۰۱(مائده: شوند. می شما یار گردد باعث بد حالکه اگر آشکد ینپرس
ه فقط او کنیا خاطر بهآورد  د) راید و مجی(حم الله ھای با از نامیان دو نام زیدر پا و 

ی  ستهیه بندگان از آن برخودار ھستند پس تنھا او شاکاست  یھای نعمتی  ھمه کمال
 است. یش و بزگواریسپاس و ستا

 ث:یحدفوائد 

 .ن بارهیصحابه در ا یاوکنجکو ص  رسول اکرم لت درود فرستادن بریفض -۱
از  یرویشدن به الله با پ یکسب تقرب و نزدک ،از اھداف درود فرستادن یکی -۲

 ات است.یز از منھیدستورات و پرھ
ه گفتن کنیرون نماز مستحب است ضمن ایدر نماز و ب یمیانتخاب درود ابراھ -۳

 ند.ک می تیفاکرون از نماز یز بیگر نید یھا درود
جمعه  یدر رورزھا ویژه بهاوقات ی  ثرت درود فرستادن در ھمهکت یمشروع -۴

 دهین روز سالم و درود به رسول الله رسانیح در ایث صحیه حسب احادک
 شود. می

ْيَت ىلَعَ آِل إِبَْراِهْيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ  اَ�« -۵۴
َّ
َما َصل

َ
�َّتِِه ك ْزَواِجِه َوُذرِّ

َ
ٍد َوىلَعَ أ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

ْيدٌ  َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهْيَم، إِنََّك مَحِْيٌد َ�ِ
ْ
َما بَاَر�

َ
�َّتِِه، ك ْزَواِجِه َوُذرِّ

َ
ٍد َوىلَعَ أ  .)١(»ُ�َمَّ

م درود یه بر ابراھکران و فرزندانش درود فرست ھمچنان و ھمس برمحمد لھا!ابار «
م یه بر آل ابراھکت نازل گردان ھمچنان کفرستادی، و بر محمد و ھمسران و فرزندانش بر

 ».ت نازل فرمودی، ھمانا تو ستوده و باعظمت ھستیکبر
 ث:یلمات حدک یمعن

تِهِ  يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ  .اش : خانوادهأَزْ
 ث:یرھنمود حد

ن مطلب است یانگر این بیگر از عبارات درود نماز است. ھمچنید یکیز یدرود نن یا
مختص تشھد  ..ت داردیدر تشھد اول مشروعص  رسول اکرمه درود فرستادن بر ک

 ث از مسلم است.ی) ولفظ حد١/٣٠٦مسلم ( ) و٦/٤٠٧بخاری مع الفتح ( -١
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ه او از کاست  ÷م یع ابراھیگاه رفیانگر جاین درود بیدوم نیست. مطلب دوم اینکه ا

وۡ ﴿ د:یفرما می ه خداوندکچنانتر است کنزدیص  رسول اکرمگری به یس دکھر 
َ
 َ� إِنَّ أ

ِينَ  َ�ٰهِيمَ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َبُعوهُ ٱ لَ�َّ ترین مردم به  نزدیک« ].٦٨[آل عمران:  ﴾�َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �َّ
 ».و این پیامبر است اند ابراھیم کسانی ھستند که از او پیروی نموده

درود بفرستیم، گویا  ص رسول اکرم[از آنجا که الله متعال به ما دستور داده تا به 
خواھیم که  می گوییم ما نتوانستیم حق مطلب را ادا کنیم و از شما می ما به ایشان

 ».بر محمد درود بفرست» «صل علی حممد...«
مراد از درود الله متعال این است که نام او را در مجلس فرشتگان  :اند یعنی گفته
 گرامی بدارد.

ص  رسول اکرمبمعنی تعظیم و گرامی داشت مختص درود «گوید:  می خطابی
 .»است و اما کاربرد آن برای دیگران بمعنی رحمت و برکت است

است و  تر شود که مقام ابراھیم از مقام محمد پائین می سوالی در اینجا مطرح
باشد؟ در جواب گفته شده است که آل ابراھیم  می تر معموًال مشبه به، از مشبه قوی

، انبیا صنیز یکی از انبیاء اولوالعزم است ولی آل محمد  و خود ابراھیم انبیا بودند
 شوند باقی می نیستند. پس آل محمد به تناسب جایگاه خویش مشمول درود الھی

ماند درودی که شامل حال خود ابراھیم و آل ایشان که ھمه انبیا بودند شده بود،  می
سخنی است که  ،لبیم. و بھتر از ھمهط می ص رسول اکرممقدار عظیم را ما برای این 

جزو فرزندان ابراھیم است پس ما از الله ص  ابن قیم گفته و آن اینکه خود محمد
خواھیم که ھمان مقدار درود که شامل حال ابراھیم و فرزندانش که ھمه  می متعال

 .)١(بنمایدص  را یکجا شامل حال محمدص  انبیا بودند از جمله خود محمد
 ث:یفوائد حد

 درود در نماز، کلمات متنوع و مختلفی دارد. -۱
 آنان یدعا و طلب آمرزش برا یه بمعنکامبر یر پیجواز درود گفتن بر غ -۲

 شود. می
 ث درود.یاحاد حیصح یاز سندھا یکچ یدر ھ» دنایس«یلمه کعدم ثبوت  -۳

 شرح حصن المسلم محمد بن عبدالوھاب احمد. -١
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 بعد از تشهد آخر و قبل از سالم یدعا )۲۴(

ُعْوُذ بَِك ِمْن عَ  اَ�« -۵۵
َ
ْ أ ـَمْحَيا إِ�ِّ

ْ
َقرْبِ، َوِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن فِْتَنِة ال

ْ
َذاِب ال

الِ  جَّ ـَمِسْيِح ادلَّ
ْ
ـَمَماِت، َوِمْن فِْتَنِة ال

ْ
 .)١(»َوال

ح دّجال به تو یمسی  زندگی و مرگ، و فتنهی  پروردگارا! از عذاب قبر و عذاب دوزخ، فتنه«
 ».برم می پناه
 ث:یلمات حدک یمعن

يَافِتْنَةِ  حْ ـمَ  .یات و خواھشات نفسانیماد ،یزندگ یھا : فتنهالْ

م ـمَ  شود. می برورو ه ھنگام مرگ و پس از مرگ انسان با آنھاک ییھا : فتنهاتِ ـَفِتْنَةِ الْ
 ث:یرھنمود حد

قلب انسان را مورد ص  رسول اکرمی  ش طبق فرمودهیه فتنه و آزماکاز آنجا 
جز  یسکچ یرا ھیبه الله پناه برده شود زه از آن کسنت است  ،دھد می ھجوم قرار

شات برھاند. فتنه یعنی یو آزما ھا ه انسان را از چنگ فتنهکایشان قادر نخواھد بود 
آزمایش و امتحان و از بین بردن ناخالصی طال در آتش نیز امتحان گفته میشود چرا 

 شود. می زدودهی آن ھا که بدینوسیله ناخالصی
 د:یفرما می الله متعال

َحِسَب ﴿
َ
ن ُ�ۡ�َ  �َّاُس ٱأ

َ
ْ أ آیا مردم «  ].٣-٢بوت: ك[العن ﴾ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلََمنَّ ...ُ�ٓوا

 ».[نیز] معلوم دارد و دروغگویان را.....، شوند پنداشتند که رھا می
 ث:یفوائد حد

 است. یالھ ھای ش از سنتیامتحان و آزما -۱
مان به یه اکاست  یبیغ ه عذاب و خوشی قبر از مسائلکنیو ا اثبات عذاب قبر -۲

 باشد. می آن واجب
شبھات تا ی  مان با آرستن خواھشات و عرضهیفتن اھل ایصدد فر طان دریش -۳

طان فقط با پناه یش یھا در مقابل توطئه یدم مرگ است و استقامت و ایستادگ
 م.یطلب می ز از او امان و استقامتین است. ما نکبردن به الله مم

 

 ث از مسلم است.ی) ولفظ حد١/٤١٢مسلم () و٢/١٠٢بخاری ( -١
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ُعْوُذ  اَ�« -۵۶
َ
َجاِل، وَأ ـَِسْيِح ادلَّ ـم

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة ال

َ
َقرْبِ، وَأ

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ْ أ

ِّ
إِ�

ـَمَماِت، 
ْ
ـَمْحَيا َوال

ْ
ِم والـَمْغَرمِ  اَ�بَِك ِمْن فِْتَنِة ال

َ
ث
ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن الـَمأ

َ
ْ أ

ِّ
 .)١(»إِ�

 زندگی و مرگ به تو پناهی  ح دّجال، و فتنهیمسی  هالھی! من از عذاب قبر، و از فتن« 
 .»آورم می ان، به تو پناهیبرم. بار الھا! من از گناه و ز می
 ث:یلمات حدک یمعن

الِ  جَ يْحِ الدَّ مفعول آن  یح بمعنیننده است و در اینجا مسک: مراد دجال گمراه مـَسِ
 ه چشم راستش از اوگرفته شده است.کنیا خاطر بهاست 

أْثَمِ   بت.ی: گناه و مصالـمَ

مِ  رَ غْ  : وام و قرض.الـمَ
 ث:یرھنمود حد

ز یش را نید و امت خویجو می اد شده، به الله پناهی یھا از فتنهص  رسول اکرم
ند. مراد از یاد شده به الله پناه بجوی یھا ن دعا در تشھد از فتنهیه با اکدھد  می آموزش

س موفق به دادن پاسخ شود به که ھرکدو فرشته است  یھا پرسش ،فتنه و امتحان قبر
 ینار قبرکه ک یدر حال سن عثمان یافته است. بنابرایدست  یو شرافت بزرگ نعمت

 ».ن منزل آخرت استین اولیا« گفت: می ردک می هیگر
ح دجال است یظھور مس ،امتیشدن ق یکھنگام نزد یشات الھیگر از آزماید یکی

بود و به ما راه نجات از  کمنایش بیامت خو یآن براسخت از ص  رسول اکرمه ک
ن در یھف ھمچکات اول و آخر سوره یدجال را آموزش داده از جمله خواندن آی  فتنه

 شگاه الله پناه برده شده است.یبه پ ،و مقروض شدن یمال یستگکن دعا از ورشیا
 

 ث:یفوائد حد

 شگاه الله.یبه پص  رسول اکرم یمندازیو ن یفروتن ،یاظھار بندگ -۱
امور در دست ی  ه ھمهکبه الله  یش به التجا و پناه بردن دائمیق امت خویتشو -۲

 .اوست
تا از  سنت استما  ین برایشات ھمراه با عذاب است بنابرایو آزما ھا فتنه -۳

 م.یبه الله متعال پناه ببر ھا فتنه

 ).١/٤١٢مسلم ( ) و١/٢٠٢بخاری ( -١
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است و انسان را به دروغ  کیناز امر خطرین یمال یستگکمقروض بودن و ورش -۴
 یرد و در حالیگ می ه سر انجام به آن خوکسازد  می گفتن و خلف وعده وادار

 ار مردم است.کون و بدھیه گردنش مدکد یآ می مرگ به سراغش
مً  اَ�« -۵۷

ْ
ْمُت َ�ْفيِسْ ُظل

َ
ْ َظل

ِّ
ثِْ�ً  اإِ�

َ
ِفْر اك

ْ
اغ

َ
نَْت، ف

َ
 أ

َّ
نُْوَب إِال لِـْي َمْغِفَرةً ، َوالَ َ�ْغِفُر اذلُّ

َغُفْوُر الرَِّحْيمُ 
ْ
نَْت ال

َ
 .)١(»ِمْن ِعْنِدَك َوارمَْحِْ�ْ إِنََّك أ

 ؛بخشد نمی را مگر گناھانیسی دکر از تو یردم، ھمانا غکار ظلم یالھی! من بر نفس خود بس«
 ».ین، ھمانا تو بخشنده و مھربانکاز جانب خود مرا مورد آمرزش قرار ده و بر من رحم  ،پس
 ث:یلمات حدک یمعن

 ْ
تُ نَفْيسِ  ام. اب آنچه موجب عذاب است ستم نمودهکشتن با ارتی: بر خوظَلَمْ
 ث:یرھنمود بر حد

رسول که بعد از  سق یر صدکه ابوبکث آمده است ین حدیدر مورد سبب ورود ا
 ییشود به رسول الله گفت: به من دعا می ن امت محسوبین فرد ایتر منؤمص  اکرم

اسباب ی  رندهیه در برگکجامع را  ین دعایاص  رسول اکرماموز تادر نماز بخوانم؟ یب
 شان آموزش داد. یآمرزش است به ا

 ث:یفوائد حد
 ن امت باشد.یق ایز الخطا است گرچه صدیانسان جا -۱
 ه آمرزش گناھان فقط در دست اوست.کنیت الله متعال و ایاقرار به وحدان -۲
ق در یر صدکابوب یفتگیزان شیانسان دانشمند و ماستحباب استفاده از دانش   -۳

 دانش. یریگفرا
ل ین بعد از تشھد در نماز به دلین دعا در سجده و ھمچنیت خواندن ایمشروع -۴

 ه در نماز بخوانم.کبیاموز  ییر گفت: به من دعاکه ابوبکنیا
ُت، َوَما  اَ�« -۵۸

ْ
ف رْسَ

َ
ْنُت، َوَما أ

َ
ْعل

َ
ْرُت، َوَما أ رْسَ

َ
ْرُت، َوَما أ خَّ

َ
ْمُت، َوَما أ دَّ

َ
ِفْر لِـْي َما ق

ْ
اغ

نَْت 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ُر الَ إهِل ـُمَؤ�َخِّ

ْ
نَْت ال

َ
ُم وَأ ـُمَقدِّ

ْ
نَْت ال

َ
، أ ْ ُم بِِه ِم�ِّ

َ
ْعل

َ
نَْت أ

َ
 .)٢(»أ

ی مرا و آنچه را ھا اده روییامرز، و زیب ار مراکمخفی و آش ،الھی! گناھان قبلی و بعدی «
معبود  ،انا پیش برنده به جلو و طرد کننده به عقب توئیدانی ببخش، ھم می ه تو از من بھترک

 ).٤/٢٠٧٨مسلم ( ) و٨/١٦٨بخاری ( -١
 ).١/٥٣٤مسلم ( -٢
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 .»بحقی جز تو وجود ندارد
 ث:یلمات حدک یمعن

مُ  دِّ قَ ـمُ  .یبر می شی: به جلو پالْ

رُ  ؤَ َخِّ ـمُ  راند. می : به عقبالْ
 ث:یرھنمود حد

 ماند اشاره نمی دهیبر او پوش یزیچ چیه ھکنیو ا یر بودن علم الھیفراگن دعا به یا
 کند. می

چ وجه فراموش یخداوند به ھ یند ولیکآنچه را انجام داده فراموش م یانسان گاھ

ا برشمرد و خودشان الله آنھا ر» «نسوهاحصاه اهللا و«د: یفرما می هکرد چنانکنخواھد 

ار کپروردگارت فراموش » «وما كان ربك نسيا« د:یفرما می نیھمچن »فراموش نمودند
شگاه رب و طلب یاز رسول الله در پیو ابراز ن یزان زاریانگر مین دعا بیز این و ».ستین

 یرساند و ھم برا می در مقابل الله متعال را یو یه ھم فروتنکشان است یآمرزش از ا
 باشد. می آموزش امتش

 ث:یفوائد حد 
ه را بخواھد کش ھریمت خوکمتعال طبق حه الله کن مطلب یاثبات ا -۱

 ،بتیمص وسیله بهه را بخواھد کبخشد و ھر  می ش عزتیطاعت خوی  وسیله به
 ند.ک می خوار و زبون

ا در مقابل الله متعال یترس و ح وره یبکره و یگناھان صغ کبا تر ی، واقعی توبه -۲
 ن است.کمم

رَِك، وَُحْسِن ِعَباَدتَِك  اَ�« -۵۹
ْ
رَِك، َوُشك

ْ
ْ ىلَعَ ِذك ِع�ِّ

َ
 .)١(»أ

ن روش، بندگی یم و به بھترینم، و سپاس گوکاد یق ده تا تو را یبار الھا! به من توف«
 .»مینما
 ث:یلمات حدک یمعن

نِّيْ   ن و موفقم بدار.کم کمک: أَعِ
 ث:یرھنمود حد

دست مرا گرفت و فرمود: معاذ! من تو را ص  رسول اکرم یبار :دیگو می معاذ

 ح دانسته است.ی) آنرا صح١/٢٨٤( ابوداودح یألبانی در صح ) و٣/٥٣( ینسائ ) و٢/٨٦( ابوداود -١
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ه در آن از الله متعال کفوق را بخواند  یه دعاکت نمود یدوست دارم سپس به او وص
 یر الله یعنی بندگکبر ذ یاریاز  اند ه عبارتکده شده است یطلب یاریز یسه چ یبرا

 یه بندگکبر نیکو انجام دادن عبادتھا  یاریو  قلب یر یعنی بندگکبر ش یاریزبان و 
 جسم است. یاعضا

 ث:یفوائد حد

ن یاستمرار ا یه براکن مطلب یان ایو بص  رسول اکرمگاه معاذ نزد یجا -۱
 شه بخواند.ید ورد باال را ھمیمحبت، با

که این  ،انسان مسلمان اگر برادر مسلمان خود را دوست دارد بھتر است -۲
 آشکار کند. را آندوستی 

 است. یق الھیتوفی  الله نشانه یسو ن بهیبازگشت راست -۳
ان ین دعا را در پایه نمود تا ایبه معاذ توص ص رسول اکرمه کد دانست ی: باضمنا

ن است ھدف پس از اتمام نماز و خواندن آن بعد از سالم باشد که ممکھر نماز بخواند 
ن یز ھمیتاب نکه نظر مؤلف کان نماز قبل از سالم باشد ین است مراد پاکو ھم مم

 است.
  اَ�« -۶۰

َ
َردَّ إىِل

ُ
ْن أ

َ
ُعْوُذ بَِك ِمْن أ

َ
، وَأ ـُجنْبِ

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ُْخِل، وَأ ُعْوُذ بَِك ِمَن ابلْ

َ
ْ أ إِ�ِّ

َقرْبِ 
ْ
ْ�َيا َوَعَذاِب ال ُعْوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة ادلُّ

َ
ْرَذِل الُعُمِر، وَأ

َ
 .)١(»أ

ری، سست و درمانده یه به عّلت پکنیبرم، و از ا می بار الھا! من از بخل و ُبْزدلی به تو پناه«
 .»برم می ا و عذاب قبر به تو پناهیی سخت دنھا شیبرم، و از آزما می شوم، به تو پناه

 ث:یلمات حدک یمعن

رِ  مُ لِ العُ ذَ  .ی: فرتوت شدن و حواس باختگأَرْ

بْنِ  ـجُ  .یترس و بزدل :الْ
 ث:یرھنمود حد

ث سعد بن ین حدیا یراو هکان نموده ی) ب۲۸۲۲تاب جھاد (کدر  یامام بخار
آموزگار به دانش  یکه کداد ھمانگونه  می فوق را به فرزندانش آموزش یدعا ،وقاص یاب

 یاما پناه جستن به الله متعال از بخل و بزدل و .دھد می آموزان نوشتن را آموزش
واجبات و انجام وظائف شرعی  یه انسان در اداکشودند  می ه ھر دو باعثکنیا خاطر به

 ).٦/٣٥بخاری مع الفتح ( -١
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ن الله و گفتن سخن حق و انجام ید یاری ند؛ معموال انسان ترسو و بزدل درک یوتاھک
 رد.کخواھد  یوتاھکو حق بندگان  یل در پرداختن حقوق مالیانه و بخیعمل حق گرا

 ث:یفوائد حد

درآموزش ص  رسول اکرماصحاب  یفتگیاین حدیث نشانگر میزان ش -۱
 به فرزندانشان.ص  رسول اکرم یھا سنت

 ییگردد تا جا می در انجام طاعات یباعث اختالل حواس و ناتوان یطوالنعمر  -۲
 شود. می انهکودکه اخالق و رفتار انسان، ک

 ا و آخرت گردد.یدر دن یه باعث سالمتک یاستحباب دعا با جمالت -۳
باشد چنانکه عقیده اھل سنت و جماعت  می ین حدیث بیانگر ثبوت عذاب قبر نیز[ا

که نخستین مکانی است که انسان در آن مورد باز خواست در این باره ھمین است 
ابراھیم نیز به ھمین ی  سوره ۲۷گردد. آیه  گیرد و مشمول نعمت یا عذاب می قرار می

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿فرماید:  می مطلب اشاره دارد آنجا که ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ�  �َّابِِت ٱ َقۡولِ لۡ ٱَءاَمُنوا

�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ خداوند مؤمنان را در دنیا و آخرت (قبر) بر « ].٢٧م: ي[إبراه ﴾ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َيا�ُّ
 .١)(»نماید می سخن ثابت (کلمه توحید) تثبیت

ُعْوُذ بَِك ِمَن انلَّارِ  اَ�« -۶۱
َ
ـَجنََّة وَأ

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
 .)٢(»إِ�

 .»برم می بار الھا! من از تو خواھان بھشتم، و از آتش به تو پناه«
 ث:یلمات حدک یمعن

ذُ  وْ  برم. می : پناهأَعُ
 ث:یرھنمود حد

به ص  رسول اکرمه کنید این دعا داستان جالبی بیان شده و آن اودر سبب ور
خوانم و سپس از الله  می ؟ گفت: تشھدیخوان می در نماز چه :ارانش فرمودیاز  یکی

شما و معاذ ی  زمزمهه کدانم  نمی برم و می طلبم و از عذاب آتش به او پناه می بھشت
ز از الله یما ن یعنیست. ھا نیز گرد ھمیفرمود: زمزمه ما نص  رسول اکرمست؟ یچ

ه آن کنیا خاطر به م. نام معاذ را ذکر کردیبر می م و از دوزخ به او پناهیطلب می بھشت
 خواند. می پشت سر معاذ نماز معموال یصحاب

 شرح حصن المسلم مجدی ابن عبدالوھاب احمد. -١
 ).٢/٣٢٨ح ابن ماجه (ی، ونگا: صحابوداود -٢
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 ث:یفوائد حد

دام از کارانش و آموزش ھر یبا ص  اکرم رسولز یبر خورد پدرانه و محبت آم -۱
 آنھا طبق فھم و برادشت خودش.

 .خواھد یافتتحقق  ا ورود به بھشت و نجات از دوزخ بزرگ ب یرستگار -۲
 به بھشت و طلب نمودن آن از الله متعال. ،فته بودن اصحابیش  -۳

ـَحَياَة َخْ�ً  اَ�« -۶۲
ْ
ْحيِِ�ْ َما َعلِْمَت ال

َ
ِق أ

ْ
ـَْخل ْدَرتَِك ىلَعَ ال

ُ
ِمَك الَغْيَب، َوق

ْ
،  ابِِعل يِلْ

اَة َخْ�ً 
َ
َوف

ْ
ِ�ْ إَِذا َعلِْمَت ال

َّ
،  اَوتََوف َك لَكَِمَة  اَ�يِلْ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َهاَدةِ، وَأ َغْيِب َوالشَّ

ْ
َك َخْشيََتَك يِفْ ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
إِ�

ـَحقِّ 
ْ
َك نَِعْيمً ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َفْقِر، وَأ

ْ
ِغَ� َوال

ْ
َقْصَد يِف ال

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َغَضِب، وَأ

ْ
َك  ايِف الرَِّضا َوال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
الَ َ�ْنَفُد، وَأ
 
َ
ـَمْوِت، وَأ

ْ
َعيِْش َ�ْعَد ال

ْ
َك بَْرَد ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َقَضاءِ، وَأ

ْ
َك الرَِّضا َ�ْعَد ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َة َ�ْ�ٍ الَ َ�ْنَقِطُع، وَأ رَّ

ُ
 ق

ُ
ل
َ
َك ْسأ

ٍة، 
َّ
ٍة َوالَ فِْتَنٍة ُمِضل اَء ُمرِضَّ  لَِقائَِك يِفْ َ�ْ�ِ رَضَّ

َ
ْوَق إىِل  وَْجِهَك َوالشَّ

َ
َة انلََّظِر إىِل َّ َز�ِّنَّا بِِزْ�َنِة  اَ�ذلَ

َنا ُهَداةً ُمْهَتِدْ�نَ 
ْ
 .)١(»اِإلْ�َماِن َواْجَعل

ه زندگی کنش، تا زمانی مرا زنده نگھدار یبت و قدرتت بر آفریبار الھا! به علم غ«ترجمه: 
دانی. الھی! من خشوع و ترس  می ه مردنم را به نفعمکران زمانی یم خوب باشد، و مرا بمیبرا

خواھم.  می حق را در شادی و غضب از توی  لمهک ]گفتن[طلبم.  می ارکاز تو را در نھان و آش
ه که نابود نشود، و نور چشمی را کا م. نعمتی رینما می انه روی را در ثروت و فقر مسألتیم

ات و شوق  چھرهبه قطع نگردد، و رضا را بعد از قضا، و راحتی زندگی بعد از مرگ، و لّذت نگاه 
ننده کای گمراه  ا فتنهیبتی سخت، یه گرفتار مصکنینم. بدون اک می را درخواست مالقاتتبه 

ت یت دھندگان و ھدایھدای  زمرهدر را  نت بخش و مایمان، زیی ایبایشوم. پروردگارا! ما را با ز
 .»افتگان قرار دهی

 :ثیلمات حدک یمعن

دَ  صْ قَ    روی انهی: اعتدال، مالْ

دُ  نْفَ  .رسد نمی انیشود به پا نمی مامت: الَ يَ

يْشِ  عَ دَ الْ رْ   .شیساآرفاه،  :بَ

ةٍ  َّ
اءَ مُرضِ َّ  .ب دھندهیآس یارھاک :رضَ

ةٍ  لَّ ضِ  راه راست.ش لغزاننده از ی: آزمافِتْنَةٍ مُ

 داند. می حی) آنرا صح١/٢٨١( یح نسائیألبانی در صح ) و٤/٣٦٤أحمد ( ) و٤/٥٤،٥٥( ینسائ -١
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  :ثیرھنمود حد
 یبرخ .دیان رسانیبه پا رمردم شد و نماز را با اختصا نمازشیاسر پیعمار بن  یروز
ص رسول اکرمه از کخواندم  ییھامن دعا :گفت ؟یوتاه خواندک یلینماز را خ :گفتند

از  اللهه کانگر آن است یث بین حدیا .جامع فوق را خواند یده بودم سپس دعایشن
  .ه بنده خسته شودکنیمگر ا شود نمی خسته هش بندیستاشیدن دعا و 

  :ثیفوائد حد
  .در نماز بودنداعتدال و آرامش ی  فتهیچقدر ش یکگذشتگان ن -۱
 .کرد خواستدرباید  ،و صفاتش ھا از الله با توسل به نام -۲
  .امتیدر ق متعال دن اللهیاثبات مالقات و د -۳
  .خواھد می شتریب یبندگ خاطر بهو عمر  یمن از الله زندگؤم -۴
ان وقوع در فتنه وجود که امک یدن مرگ ھنگامیرس یجواز دعا خواستن برا -۵

 .داشته باشد
ـْم  اَ�« -۶۳

َ
ْ َول ـْم يُْودلَ

َ
ـْم يَِ�ْ َول

َ
ِْي ل

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ
َواِحُد األ

ْ
نََّك ال

َ
َك يَا اُهللا بِ�

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ إِ�ِّ

 
ُ
ُ ك

َ
َغُفْوُر الرَِّحْيمُ  اْفوً يَُ�ْن هل

ْ
نَْت ال

َ
ْن َ�ْغِفَر يِلْ ُذنُْوِ�ْ إِنََّك أ

َ
َحٌد، أ

َ
 .)١(»أ

ای و نه  نه زاده ،از ھستیین ی نداری و بییکای و شر گانهیه تو کنیارالھا! من با توّسل به اب«
امرزی، یرا ب مه گناھانکم ینما می خود نداری، از تو مسألت یای بریچ ھمتایای و ھ زاده شده

 ».ه تو آمرزگار و مھربان ھستیکھمانا 
  :ثیلمات حدک یمعن

دُ  مَ  .شود می ازھا به او پناه بردهیالت و نکه در مشک یسرور :الصَّ

ا وً فْ   .یکھمتا و شر ،رینظ :كُ
  :ثیحدرھنمود 

 نترلکان خود را یھمواره اقوال و رفتار اصحاب و اطرافص  رسول اکرمه کنجا آاز 
ان نماز پس از خواندن یه در پاکد یگرد یمتوجه مرد .وارد مسجد شد ینمود روز می

ن یبار ا هشان تا سیبه اص  رسول اکرم .فوق را خواند یتشھد و قبل از سالم دعا
ھمان فرد  به انین جریگرچه ا ه است.دیمرزآگناھانش را  متعال ه اللهکمژده را داد 

) آنرا صحیح دانسته ١/٢٨٠ألبانی در صحیح نسائی ( ) و٤/٣٣٨) وأحمد (٣/٥٢نسائی با این لفظ ( -١
 است.
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ن ین دعا را بخواند مشمول اینه امخلصا مسلمانیرود ھر  می دیام یاختصاص دارد ول
 .د گرددینو

  :ثید حدئفوا
مد ص) گانهیاحد ( :نآق به یو تشو متعال ن صفات اللهیاب توسل به احباست -۱

دْ «) گاه هکیت( لَ وْ ـمْ يُ لِدْ وَ لَ ـمْ يَ و نه  »متولد شده یسکاز او و نه او از  یسکنه « »لَ
 .دارد یریھمتا و نذ

گانه است و یه فقط او در ذات و صفاتش کنیل ایر الله به دلیغ یابطال دعا -۲
  .د خواندیبا فقط او را

ـَمنَّاُن، يَا  اَ�« -۶۴
ْ
َك، ال

َ
ْ�َك ل نَْت وَْحَدَك الَ رَشِ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ـَحْمُد الَ إهِل

ْ
َك ال

َ
نَّ ل

َ
َك بِأ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ إِ�ِّ

ـَجنََّة وَ 
ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
يُّْوُم، إِ�

َ
َراِم، يَا يَحُّ يَا �

ْ
ـَجالَِل َواِإلك

ْ
ْرِض يَا َذا ال

َ
َمَواِت َواأل ُعْوُذ بَِك بَِدْ�َع السَّ

َ
أ

 .)١(»َن انلَّارِ مِ 
جز تو  یبحق چ معبودیه حمد فقط از آِن توست، ھکچرا  ؛خواھم می پروردگارا! من فقط از تو«

ن! ای صاحب یو زم ھا آسمانی  ا مّنان! ای بوجود آورندهینداری  یکی و شریتایکوجود ندارد، و 
 ».برم می به تو پناهدار! من بھشت را از تو خواھانم، و از آتش یپای  عظمت و بزرگی! ای زنده

  :ثیفوائد حد
 یریو تقر یقول ،یانواع فعل یرسول الله دارا ھای ه سنتکن مطلب یان ایب -۱

 .) ھستنددییوت و تاکس(
  .آن بودندی  فتهیدانستند و ش می ت دعا رایصحابه اھم -۲
 یگریح دیث صحیدااست البته در اح »ومیا قیو  یا حی« ،اسم اعظم الله -۳

ن است یشتر ایو احتمال ب اند ان شدهیتحت عنوان اسم اعظم ب یگرید ھای نام
  .اسم اعظم پروردگار عالم باشد »الله« ی: لمهکه ھمان ک

ْم يَِ�ْ  اَ�« -۶۵
َ
ِْي ل

َّ
َمُد اذل َحُد الصَّ

َ
نَْت، األ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
نَْت اُهللا الَ إهِل

َ
نََّك أ

َ
ْشَهُد �

َ
ْ أ

ِّ
�

َ
َك بِ�

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ّ
إِ�

ْفوً 
ُ
ُ ك

َ
ْم يَُ�ْن هل

َ
ْ َول

َ
ْم يُْودل

َ
َحدٌ  اَول

َ
 .)٢(»أ

الله  ه توکدھم  می ه شھادتکخواھم، چرا  می ]اجاتم رایاحت[پروردگارا! من تنھا از تو «

 ).٢/٣٢٩ح ابن ماجه (ینگا: صح ھل سنن وا -١
ح ابن ینگا: صح ) و٥/٣٦٠) وأحمد (٢/١٢٦٧) وابن ماجه (٥/٥١٥) وترمذی (٢/٦٢أبوداود ( -٢

 ).٣/١٦٣ح ترمذی (یصح ) و٢/٣٢٩ماجه (
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ه نه زاده و نه کازی ھستی یتا و بی نیکجز تو وجود ندارد، تو آن  یبحق چ معبودیھستی، و ھ
 ».ی نداردیده شده است، و ھمتایزائ

  :ثیلمات حدک یمعن

دُ  هَ  .نم و باور دارمک می اعتراف :أَشْ
 :ثیرھنمود حد
 یکیفوق را از زبان  یاسالم دعا یه رسول گرامکان شده یز بین دعا نیان ایدر جر

او الله را با اسم اعظمش  :د و فرمودیشن سالم قبل از ان نماز ویارانش در پایاز 
 ،ن از اللهآه در کاست  یمشابھ ھای ن دعا و دعایت ایانگر اھمین خود بیاه ک....خواند

ح یو مس ریعز :ندیگو می هک اھود و نصاریی  دهیزاد و ولد شده است بر خالف عق ینف
ه ک یسانکد یاست بر عقا یاز الله رد یکه و شریفو و شبک یھستند و نف خدا انفرزند

ان یالله ب ین و سنت براآه در قرک یدانند و اما اثبات صفات می ه مخلوقاتشیالله را شب

 ﴾ءٞ َ�ۡ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ :دیفرما می هک ینآن قاعده واصل قریت ایشده است با رعا
 :دهیم نامیه و تجسیندارد و تشب یالکاش »چیزی شبیه او نیستھیچ « ].١١[الشور 

  .شود نمی
  :ثیفوائد حد

ِ ﴿ .ه خود فرموده استکھا و صفات الله چنان دعا با توسل به نام باحباست -۱ َوِ�َّ
 ٱ

َ
نیکی است او  ھای الله دارای نام« ].١٨٠[األعراف:  ﴾بَِها ُعوهُ دۡ ٱفَ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ�

 ».را بدانھا بخوانید
است  یزیآم ز و بدعتیناجا توسل ،یا ولیامبر یا حرمت فالن پیتوسل به حق  -۲

 .ز نمودید از آن پرھیه باک

 نمازسالم از بعد  اذکار )۲۵(

ْسَتْغِفُر اَهللا [« -۶۶
َ
ـَجالَِل  اَ�] سه مرتبهأ

ْ
َت يَا َذا ال

ْ
الَُم، َ�َباَر� الَُم َوِمْنَك السَّ نَْت السَّ

َ
أ

َرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
 ]۱/۴۱۴مسلم[ .»َواإل

ار یتو سالمی، و سالمتی از جانب تو است، تو بس !نم الھیک می از الله طلب آمرزش«
 ».تی، ای صاحب عظمت و بزرگیکبابر
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  :ثیلمات حدک یمعن

ا الَلِ ذَ ـجَ امِ الْ رَ كْ ِ اإلْ  .یعظمت و بزرگوار یدارا :وَ
 :ثیرھنمود حد

ه بعد از نماز ک ییجا تااست ص  رسول اکرمد یزان ترس و امیانگر میث بین حدیا
نمود و به  می گفت و از الله طلب آمرزش می غفارتاس ،خواند می هک یامل و با خشوعک
استغفار و  ،یکن یارھاکھا و  شه بعد از انجام عبادتیھم اد داد تاینصورت به امتش یا

 .برطرف گردد ،بوده یت نقصان عبادآدر انجام  اگر ند تایطلب آمرزش نما
  :ثیفوائد حد

 .ستااران کزیجزو صفات پرھ از وی تیھراس و خش ،ترس از الله -۱
ه کبل سازدغرور  بر وکدچار  نباید او را دھد یانجام م انسان هک یکین یارھاک -۲

 کند.ھمواره پس از آن استغفار 
ی  نهیز زمیشود و گناه ن ی میگرید یکمدن اعمال نآد یباعث پد یکھر عمل ن -۳

 .سازد می را فراھم یگریگناھان د
 ،ندک یه ھر چند بندگکنیو ا خود اعتراف نماید یوتاھکبه  ھمواره باید بنده -۴

  .را ادا ننموده است یحق بندگ
 اهللاُ « -۶۷

َّ
َ إِال

َ
ِديٌْر،  الَ إهِل

َ
ٍء ق ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل وَْحَدهُ الَ رَشِ

ـَجدُّ  اَ�
ْ
ـَجدِّ ِمْنَك ال

ْ
ْ�َطْيَت، َوالَ ُمْعِطَي لِـَما َمَنْعَت، َوالَ َ�ْنَفُع َذا ال

َ
 .)١(»الَ َمانَِع لِـَما أ

ش یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستایکجز الله، وجود ندارد. شر یمعبود بحق«ترجمه: 
 س مانع آنکچ یالھی! آن چه تـو بـدھی، ھ .زی توانا استیاوست و او بر ھر چی  ستهیشا

ثروتش از عذاب تو  ،بدھد. توانگر را را آنتواند  نمی سکچ ینی، ھکگردد، و آنچه تو منع  نمی
 ».دھد نمی بش از عذاب تو نجاتَس ھیچ کس را نَ ا طبق تفسیری: ی(دھد  نمی نجات

 :ثیلمات حدک یمعن

دِّ  ـجَ  .بھره ،ثروت :الْ
  :ثیرھنمود حد

 ھای سنت یریادگی به نسبت یکگذشتگان ن یفتگیزان شیانگر میث بین حدیا
ث ین حدیل ایه در ذکباشد چنان می ان مردمیو پخش و نشر آن مص  رسول اکرم

 ).١/٤١٤) و مسلم (١/٢٥٥بخاری ( -١

 

                                           



 ٨٥   »حصن السلم«شرح اذکار 

 :وفه بود نوشتکر یه در آن زمان امکره بن شعبه یبه مغ سه یه معاوکان شده یب
ه در ریغم .سیمن بنو یخواند برا می بعد از نمازص  رسول اکرمه کرا  ییدعاھا

رد و دستور داد کان مردم پخش یدر م را آنه ین دعا را نوشت و فرستاد معاویجواب ھم
  .نندکاز بر  را آنتا ھمه 

  :ثیفوائد حد
 .وافلنو نه بعد از فرض مستحب است  یورد متصل بعد از نمازھا نیگفتن ا -۱
  .ن فقط در دست الله استآ پس گرفتنو  یزیچ بخشیدن -۲

ا﴿ :دیفرما می هکچنان ُ ٱ َتحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  ِسَك ُممۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  ِمن لِلنَّاِس  �َّ  فََ�  ِسۡك ُ�مۡ  َوَما لََها
ِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  ِسَل ُمرۡ   ].٢[فاطر:  ﴾ۦۚ ِده

ه او کنتوان گرفت و آنچه را  را آن یجلو یسکد یه الله بر بندگانش بگشاکرا  یرحمتدر «
 .»نتواند گشود یسکنخواھد 
ِديٌْر. « -۶۸

َ
ٍء ق ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك، َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل
وَّ 
ُ
ُ اثلََّناالَ َحْوَل َوالَ ق

َ
َفْضُل َوهل

ْ
ُ ال

َ
ُ انلِّْعَمُة َوهل

َ
 إِيَّاهُ، هل

َّ
 اُهللا، َوالَ َ�ْعُبُد إِال

َّ
َ إِال

َ
 بِاهللاِ، الَ إهِل

َّ
ُء َة إِال

اَكفُِرْونَ 
ْ
رَِه ال

َ
ْو ك

َ
ْ�َن َول ُ ادلِّ

َ
 اُهللا ُ�ْلِِصْ�َ هل

َّ
َ إِال

َ
ـَحَسُن، الَ إهِل

ْ
 .)١(»ال

ی ندارد، پادشاھی از آِن یکگانه است و شریوجود ندارد،  جز الله یبحق معبود«ترجمه: 
روی بازدارنده از گناھان یچ نیز توانا است. ھیش مخصوص اوست، و او بر ھر چیاوست و ستا

ست. جز او یـی جز او نبحق چ معبودیی، به جز الله وجود ندارد. ھیکق دھنده به نیو توف
و مخصوص اوست، یکش نیآِن اوست، ستام، نعمت و فضل از ینک نمی گر را عبادتیی دـسک

افران کھر چند  ،مینک می ما با اخالص او را بندگیی  جز او وجود ندارد، ھمه یبحق معبود
 ».دوست نداشته باشند

 ث: یلمات حدک

نُ  سَ ـحَ  .یکر نکش و ذیستا :الثَّنَاءُ الْ
  :ثیرھنمود حد

 یگانگی .نمود می شیمختلف او را ستا اذکارا باد الله بود و یرسول الله ھمواره به 
 را دانست و فقط او می امور مخلوقاتی  و گرداننده کداشت و او را مال می انیالله را ب

  دانست. می باطل راگر یمعبودان د ھمه معبود بحق و

 ).١/٤١٥مسلم (| -١
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  :ثیفوائد حد
 .ات و طراوت قلب و قدرت جسم خواھد بودیر الله باعث حکدوام ذت -۱
 .رسول الله محقق نخواھد شد پیروی ازت بدون اخالص و ناید -۲
د یبا یگاھ از ھر اند دهیرس ثبوتبه ص  رسول اکرمه از ی کاذکارھمه  -۳

آنھا ی  ان خواندن ھمهکتفا نشود البته در صورت امکا یکیبه  خوانده شوند و
 .بھتر است

رَبُ [« -۶۹
ْ
�

َ
ِ، َواُهللا أ ـَحْمُد ِ�َّ

ْ
 اُهللا وَْحَدهُ الَ بار سپس] الَ  ٣٣ُسْبَحاَن اهللاِ، َوال

َّ
َ إِال إهِلَ

ِديْرٌ 
َ
ٍء ق ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  .)١(»رَشِ

ش یی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، ستایک، شرستین یمعبود بحقگانه، یبجز الله «
 ».تواناست یزیسته اوست و او بر ھر چیشا

  :ثیرھنمود حد

 یرا برا توحیدر گفتن و یبکت ،حمد ،حیلت تسبیفضص  رسول اکرمث یحدن یدر ا
 یبزرگی  است و مژده حمد و ستایشین یسته چنیان نموده فقط او شایش بیت خوما

ه گناھانش کنیان فرمود و آن این ورد را بعد از ھر نماز بخوانند بیه اک یسانک یبرا
از  یل و بخشش بزرگضن فیشد و ا ده خواھدیاھا باشند بخشیف درکی  گرچه به اندازه

 ھستند چرا کوچکگناھان  ، احتماالً نجایاست و ھدف از گناھان در ا متعالجانب الله 
  .از به توبه و استغفار دادندیه گناھان بزرگ نک

  :ثیفوائد حد
 امت.ن یدر حق ا متعال و بخشش الله فضلزان یان میب -۱
 هک یبرخالف پندار برخشود  می ز باعث جلب پاداش فراوانین یعمل فرد -۲

 .باعث اجر فراوان است یند فقط عمل اجتماعیگو می
ه ک ن افزود چراآد بریان شده نبایب اذکاراز  یه در مورد برخک یاعداد و ارقام -۳

از سنت و متابعت از رسول الله است  یرویه مھم پکست بلیت مھم نیمک
ه کد یازمایشما را بتا (حسن عمال أم یکأم کبلویل«: فرماید می ه خداوندکچنان

 .یشتریعمل ب :ونه فرمود )دیدھ یانجام م یدامتان عمل بھترک

شود! ھر چند به  مید گناھانش بخشوده یز بگوه آنرا بعد از ھر نماکسی ک) «١/٤١٨مسلم ( -١
 ).١/٤١٨مسلم (». ا باشدیف دری ک اندازه

 

                                           



 ٨٧   »حصن السلم«شرح اذکار 

ِ ٱ� ﴿ -۷۰  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َحُدۢ 
َ
 ].٤-١[اإلخالص:  ﴾٤أ

از است، نه ین ، بیاللهگانه است، ی الله :بگو .مھربانی  بخشنده اللهبه نام «ترجمه: 
 .»ی داردیزاده، و نه زاده شده است، و نه ھمتا

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ َما َخَلقَ  ١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ َوِمن  ٣َوِمن َ�ّ

 ِ َٰ�ٰتِ ٱَ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  ].٥-١[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ
ده دم. از شّر یسپ پروردگار برم به می مھربان (بگو پناهی  بخشنده اللهبه نام «ترجمه: 
ه در کسانی کو از شّر  امًال فرامی رسدکه کده است و از شّر شب بدانگاه یآنچه آفر

 .»ورزد می ه حسدکز شّر حسود بدانگاه دمند و ا ھا می گره

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ِ  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ  لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ

ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ نَّةِ ٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  )١(﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ

 ].٦-١[الناس:
برم به پروردگار  می پناه :بگو) امبریپ یا«( مھربان،ی  بخشنده اللهبه نام «ترجمه: 

گر  از شّر وسوسهردم، ـم ]حِق ه ب[مردم، به معبوِد  ]واقعِی [م کو حا کمردمان، به مالِ 
مردم وسوسه  یھا ھمان که در دل، ]به ھنگام ذکر خدا  پنھان شونده [و بازگردنده

 ».انیاز) آدم ای(باشد) و ( انیاز جن .کند یم
 . بعد از ھر نماز خوانده شوند

  :ثیلمات حدک

  .است یشگیر و ھمین فنا ناپذینه زاده بنابرا ،از او متولد نشده یسک :لَۡم يَِ�ۡ  -۱

 .ستید نیزاده نشده پس نوزاد و جد یسکاز  :َولَۡم يُوَ�ۡ  -۲

 گانه را معوذات سه یھا ). سوره٢/٨ح تـرمذی (ینگا: صح ) و٣/٦٨( ینسائ ) و٨٦/ ٢داود (وبـا -١
 ).٩/٦٢ند. نگا: فتح الباری (یگو می

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ٨٨

۳-  ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
  .ر و ھمتا نداردینظ ،هیشب :ُكُفًوا أ

 .ده دمیسپ :َفلَقِ لۡ ٱ -۴

 .ندک یکتار یشب وقت :َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  -۵

َٰ�ٰتِ ٱ -۶  .دمنده ،زنان جادوگر :�َّ�َّ

 ھا. گره :ۡلُعَقدِ ٱ -۷

 .گر طان وسوسهیش :لۡوَۡسَواِس ٱ -۸

 .شود ی میر الله مخفکدن ذیبا شن :ۡ�َنَّاِس ٱ -۹

نَّةِ ٱِمَن  -۱۰  .ن انس و جنیاطیش :�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
  :ثیرھنمود حد

باشد  می شیت خومدر حق اص  رسول اکرم یر خواھیزان خیانگر میباین حدیث 
الله در  یگانگید و یت توحیھستند مانند تثب یم بزرگین سه سوره شامل مفاھیه اک رایز

ه ک وانات و حشرات چرایجنھا و ح ،و پناه جستن به الله از شر انسانھا نمناؤم ھای دل
 است  یارکن یفقط او قادر به چن

ُ ٱ﴿ -۷۱ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ  لسَّ

 ٱَوَما ِ� 
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهِۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

َ
 َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما �

ٓ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ إِ�َّ بَِما َشا َ�َٰ�ٰتِ ٱُه ُكۡرِسيُّ  َوِسعَ  َء  ٱوَ  لسَّ
َ
 وُدُهۥ ُٔ َوَ� َ�  �َضۖ ۡ�

ۚ ِحفۡ   بعد از ھر نماز خوانده شود.  ].٢٥٥[البقرة:  )١(﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما
ه زنده و قائم به ذات کخداوندی  ست،یاو نجز  یبحقچ معبود یه، ھکالله «ترجمه: 

رد، برای اوست آنچه در یگ نمی ن او را فرایو سنگ کگاه خواب سب چیش است، ھیخو
ش روی آنھا یند، آنچه را پکه نزد او جز به فرمانش شفاعت کست کین است، یو زم ھا آسمان

گاه است، آنھا جز به ی  ندهیآداند و از گذشته و  می ھاست (بندگان) و پشت سر آن آنان آ
ن را دربرگرفته و حفظ یو زم ھا رسی او آسمانکه او بخواھد احاطه به علم او ندارند، کمقداری 

 .»بلند مرتبه و باعظمت استو او ست ین برای او گران نیو نگھداری آسمان و زم

تاب: کدر  یشود مگر مردنش. نسائ نمی از ورود بھشت او یس پس از ھر نماز آنرا بخواند مانعھرک -١
ح الجامع یألبانی در صح ). و١٢١(ی  شماره ی) وابن السن١٠٠(ی  لة) شمارهیوم واللی(عمل ال

 ح دانسته است. یآن را صح )٩٧٢(ی  ) شماره٢/٦٩٧حة (یث الصحیسلسلة األحاد ) و٥/٣٣٩(
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  :ثیلمات حدک یمعن

  .ندک نمیی نیسنگ ،ندک نمیاش  خسته :وُدُهۥ ُٔ َوَ� َ� 
 :ثیرھنمود حد

 ،قرار داده سنتما بعد ازھر نماز  یرا برا یرسکال ةیخواندن آص  رسول اکرم
ان او وبھشت فقط مرگ وجود یبعد از ھر نماز بخواند در م را آنس کھر  تفرموده اس

 .است متعالاز جانب الله  ین منت بزرگیبا مردن وارد بھشت خواھد شد و ا یعنیدارد 
الله اختصاص  یت فقط براین الوھآه در کرا در بر دارد چنان یم بزرگیمفاھه ین آیا

مال و کصفات  یتمام نیده است ھمچنیگران باطل اعالم گردیداده شده و در حق د
رگ به مگز ه ھرکاست  یاملکات یح یپس او زنده و دارا .ان شدیالله ب یعظمت برا

 یازین یسکه از قبل بوده و خواھد بود و به کدار یپا یعنیوم یق د ویآ نمی سراغش
 ق به سراغشیو نه خواب عم کنه خواب سب .باشند می ازمندیندارد و ھمه به او ن

 باشد چگونه یضعف و ناتوان یدارا که کسیه خواب عالمت ضعف است و ک رود چرا می
 ندرسیدگی کارھا و حفاظت آنھا کر یتدب یروز ،مخلوقاتی  تواند به امور ھمه می

شفاعت فقط با اجازه و  یعنیه شفاعت به او اختصاص داده شده ین آین در ایھمچن
ان آمده یم هسخن ب یگریل دیو مسا یرسکنھا در مورد یت او خواھد بود عالوه بر ایرضا

  .نجا پرداخت پس او بزرگ و مقدس استیتوان به ھمه آنھا در ا نمی هک
 اُهللا وَْحَدهُ « -۷۲

َّ
َ إِال

َ
ـَحْمُد ُ�ِْيْ َو يُِمْيُت َوُهَو ىلَعَ لُكِّ الَ إهِل

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل الَ رَشِ

ِديْرٌ 
َ
ٍء ق  .)١(»يَشْ
ش ـیتاـت و سـی ندارد، پادشاھی از آِن اوسیکست، شریگانه نیجز الله  یبحق معبود«

 .»تواناست یزیراند، و او بر ھر چیم می ند وـک می دهـ، زنبرای اوست
  :ثیلمات حدک یمعن

يِيْ  ْ  .ندک می زنده :حيُ

يْتُ  مِ  .راندیم می :يُ
  :ثیرھنمود حد

ای  ا بردهیبخواند گو را آن که کسیھر  :فرمودص  رسول اکرم ،ن وردیلت ایدر فض
ش ده ھای یکیدر دفتر ن ،امبر را آزاده نموده است و عالوه بر آنیل پیاز فرزندان اسماع

 ).١/٣٠٠د المعاد (تاب زاکج آن در ینگا: تخر ) و٤/٢٢٧أحمد ( ) و٥/٥١٥ترمذی ( -١
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د و ده درجه به مقامش افزوده یگناه از گناھانش بخششود و ده  می نوشته یکین
خواند تا صبح از گزند بخواند تا شامگاه و اگر در وقت شام  صبح خواھد شد و اگر ھنگام

 .ماندطان در امان خواھد یش
 :ثیفوائد حد

  .ده شدن گناھانیبخش یھا ثرت راهک -۱
  .شود می ش در بھشتیمخلصانه باعث رفع درجات صاحب خو یکعمل ن -۲
س و یه ابلکش یه انسان مسلمان از دشمن خوکاست ای  ر الله ھمانند قلعهکذ -۳

  .برد می سربازانش ھستند در آن پناه
مً  اَ�« -۷۳

ْ
َك ِعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ  ، َو انَافِعً  اإِ�ِّ

ً
پس از اتمام نماز  .)١(»الً ُمَتَقبَّ  الً وََ�مَ  اَطيِّبً  ارِْزق

 صبح خوانده شود.
 .»خواھم می ول راـو عمل مقب کپا د، روزیـودمنـو علم سـالھی! از ت«

 :ثیلمات حدک یمعن

يِّبًا ا طَ قً زْ   .زهکیحالل و پا یروز :رِ
 :ثیرھنمود حد

خوانده و در آن  می ه بعد از نماز فجرکثابت است ص  رسول اکرمن ورد از یا
و ا یه در دنکد یآ یبرم یزیچ یه انسان از آغاز روز در پکن مطلب است یا به اشاره

ا داد تا ھر روز صبح از یش یبه امت خوص  رسول اکرمن یبنابرا .آخرت به نفع او باشد
الله  سوی بهعمل و دعوت مردم اش  جهیه نتک ید بخواھد علمیالله علم ودانش مف

، ارکسب و کر یه انسان در مسکو حالل بخواھد چرا کپا ین از الله روزیباشد ھمچن
ب و خوردن آن باعث سکه کشود  می روبه روا حرام یو  کوکبا مال مش یگاھ

خواست  مقبول،ق عمل یان از الله توفیگردد و در پا می رفته شدن دعایت از پذیمحروم
د و مثمر یمف یو قطعا عمل وقت .جه نشودینت بی ھوده ویدھد ب می ه انجامکرا  یا اعمالت

انجام ص  اکرم رسولاز  یرویمان به الله و با اخالص و پیه براساس اکخواھد بود 
 .ردیگ

  :ثیفوائد حد
 .شود می تکر و بریر و دعا باعث جلب خکذ ،آغاز نمودن ھر روز با نماز -۱

 .١٠/١١١مجمع الزوائد  و ١/١٥٢ح ابن ماجه ینگا: صح ره ویابن ماجه وغ -١
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 .بود یسب علم شرعکی  فتهید شیبا -۲
 ھا رفته شدن دعایپذ خاطر بهامبران بود و یحالل سنت پ یسب روزک یدعا برا -۳

 ضروری است.
پاداشش را نزد الله جه و یرفته شدن آن تا نتیو پذ یکق عمل نیتوف یدعا -٤

 .دینما تافیدر

 نماز استخاره یدعا )۲۶(

کاری ھمانند استخاره را در ھرص  د: رسول اللهیگو می جابر بن عبد الله -۷۴ 
اری انجام کی از شما خواست یکفرمود: ھرگاه  یآموخت و م می ای از قرآن به ما سوره

 : دیعت نماز بخواند، سپس بگوکر از نماز فرض، دو ریدھد، غ
إِنََّك  اَ�«

َ
َعِظْيِم، ف

ْ
ْضلَِك ال

َ
َك ِمْن ف

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْسَتْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك، وَأ

َ
ِمَك، وَأ

ْ
ْسَتِخْ�َُك بِِعل

َ
ْ أ إِ�ِّ

ُغُيْوِب، 
ْ
ُم ال

َّ
نَْت َعال

َ
ُم، وَأ

َ
ْعل

َ
ُم َوالَ أ

َ
ِدُر، َوَ�ْعل

ْ
ق
َ
ْمَر ـ  اَ�َ�ْقِدُر َوالَ أ

َ
نَّ َهـَذا األ

َ
ُم أ

َ
ْنَت َ�ْعل

ُ
إِْن ك

ا
َ
اَل: اَعِجلِِه َوآِجلِِه ـ ف

َ
ْو ق

َ
ْمرِْي ـ أ

َ
ْ َحاَجَتـُه ـ َخْ�ٌ يِلْ يِفْ ِديْنِـْي َوَمَعايِشْ َواَعقَِبـِة أ ِدْرهُ َو�َُس�ِّ

ْ
ق

نَّ 
َ
ُم أ

َ
ْنَت َ�ْعل

ُ
هُ يِلْ ُ�مَّ بَارِْك يِلْ �ِْيِه، َو�ِْن ك ْ ْمَر رَشٌّ يِلْ يِفْ ِديِْ�ْ َوَمَعايِشْ واََعقَِبِة  يِلْ َو�رَسِّ

َ
َهَذا األ

ـ
َ
ْو ق

َ
ْمرِْي ـ أ

َ
ـَخْ�َ َحْيُث اَكَن، ُ�مَّ  اَل: اَعِجلِهِ أ

ْ
ِدْر لِـَي ال

ْ
ِ�ْ َ�ْنُه َواق

ْ
ْ َوارْصِف ُه َ��ِّ

ْ
ارْصِف

َ
َوآِجلِِه ـ ف

ْرِضِ�ْ بِهِ 
َ
 .)١(»أ

ی قدرتت از تو  وسیله بهکنم، و  تو طلب خیر می ی علمت از ای الله! به وسیله«ترجمه: 
نمایم، زیرا تو توانایی و من ناتوان، و تو  خواھم، از تو فضل بسیارت را مسألت می توانایی می

دانم، و تو دانندھی امور پنھان ھستی. الھی! اگر در علم تو این کار ـ  دانی و من نمی می
گوید: در حال و  دین و آخرت است ـ یا می برد ـ باعث خیر من در می حاجت خود را نام 

ی کارم ـ آن را برایم مقدور و آسان بگردان، و در آن برکت عنایت فرما، و چنانچه در علم  آینده
ی کارم ـ پس  گوید: در حال و آینده تو این کار برایم در دنیا و آخرت باعث بدی است ـ یا می

خیر را برای من ھر کجا که ھست مقّدر نما، و آن را از من، و مرا از آن، منصرف بگردان، و 
 .»آنگاه مرا با آن خشنود بگردان

ارش ثابت کرد، و در ید و از مخلوق، مشورت بگیر نمایه از خالق، طلب خکسی ک

 ).٧/١٦٢بخاری ( -١
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ۡمرِ� ٱَوَشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ د:یفرما می شود، خداوند نمی مانیقدم باشد، پش
َ
فَإَِذا َعَزۡمَت  ۡ�

 َ�َ ۡ ِ ٱَ�َتَو�َّ م به ین، و ھرگاه تصمکت رارھا با مردم، مشوکدر « ]١٥٩[آل عمران:  ﴾�َّ
 ».نکل کاری گرفتی، به خدا توکانجام 

  :ثیلمات حدک

  .ر اوستیردن آنچه به خکطلب  از میان دو کار :استخاره -۱

 .اراده ،عزم :هم -۲

كَ  -۳ رُ دِ تَقْ   .خودت به من ببخش یرویاز قدرت و ن :أَسْ

۴-  ْ
ايشِ عَ   .ام یزندگ :مَ

يْ  -۵ رِ اقِبَـةِ أَمْ  .امتیعاقبت و ق ،ارکان یپا :عَ

نِيْ  -۶ ضِ   .نک یمرا بدان قانع و راض :أَرْ
  :رھنمود حدیث

ار کانجام ی  ه ھرگاه انسان ارادهکان شده است یت استخاره بکبردر این حدیث 
ه از الله بخواھد ک است نجا سنتیا ردباشد. استخاره در دل متردد  بکند ولیرا  یمباح

عت نماز نافله که ابتدا دو رکنصورت یبد .ندک ییر اوست راھنمایه خکتا او را به آنچه 
ه در بر کن دعا را بخواند یچه بعد از اسالم ا ان چه قبل از اسالم ویبخواند و در پا

ه فقط کض شده یعلم و دانش به الله تفو دعان یاوال در ا .است یل مھمیمسای  رندهیگ
ر و یجلب خ ییز با خبر است و فقط او توانایر و شر ھمه چیجه و خیاز عاقبت و نتاو 

فالن فرد مورد  زند مثال با می یارکچه بسا انسان دست به  .ان را داردیدفع ضرر وز
ن در یھمچن .شود می او تمام ار به ضررکن یه اکند یب می تاینھا یند ولک می نظر ازدواج

در آن است  ر مایه ما را به آنچه خکم یشده تا از الله بخواھ موزش دادهآن دعا به ما یا
 را آنبه نفع ماست  خواھیم انجام دھیم می کاری کهقانع سازد اگر  و اھم کندرا فر

نسبت به آن ای  یچ وابستگیھ ه در قلبکند ک یارکسر سازد و گرنه ین و مکمم
زان شفقت و یاست مت یز اھمیث حاین حدیه در اک یگریدی  تهکن .مینکاحساس ن

بر آن داشت تا  یه سعکباشد  می شینسبت به امت خوص  رسول اکرم یر خواھیخ
 ثیحد یه رواکماست به ما آموزش دھد چنان یاین و دنیه به نفع دکآنچه را ی  ھمه
 از قرآن آموزشای  استخاره را به ما مانند سوره یدعاص  رسول اکرم :دیگو می
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ای  و خواندن سوره یریادگیبه  یاز ویمسلمان به استخاره مانند ن یکاز ین پس داد. می
  .از قرآن است

  :ثیفوائد حد
 یت آن در زندگیاھمگر  بیان ن دعایت بالغ رسول الله به آموزش ایاھم توجه و -۱

 .ھا است مسلمان
  .ستیروه استخاره الزم نکحرام و م ،ار واجبک در -۲
ش ھای قدرت و فضل به الله اختصاص دارد و در نعمت ،ه علمکن مطلب یاثبات ا -۳

  .ندارد یحق یچ احدیھ
د شر یه نباکند ک می مکادب ح ولیاست  متعال ر و شر فقط در دست اللهیخ -۴

 را به الله نسبت داد. یوبد
ی  ند و به حول و قوهک می مراجعه متعال ارھا به اللهکدر ھمه  ،انسان مسلمان -۵

  .دینما می او اعتماد
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 ∗امصبح و ش اذکار) ۲۷(

ُ ٱ﴿ -۷۵ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َما ِ�  �َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ  َ�ۡ�َ  َما َلمُ َ�عۡ  نِهِۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

يِۡديِهمۡ 
َ
ۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما � ٓ  ِعۡلِمهِ ُه ُكۡرِسيُّ  وَِسعَ  َءۚ إِ�َّ بَِما َشا
َ�َٰ�ٰتِ ٱ  ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ِحفۡ  وُدُهۥ ُٔ َوَ� َ�  �َضۖ ۡ�  ].٢٥٥[البقرة:  )١(﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما

دعاھایی که شرع مبین اسالم، مسلمان را مؤظف به آنھا نموده است اذکار صبح از جمله اذکار و  - ∗
وقت بوده که تاکید و توان گفت بیشترین اذکار مربوط به ھمین دو  باشد بلکه می و شام می

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿فرماید:  می که الله متعال تشویق بیشتری به خواندن آنھا شده است چنان َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ ذِۡكرٗ  ْ ٱ�َّ ِصيً�  وََسّبُِحوهُ بُۡ�َرةٗ  ٤١�� َكثِ�ٗ ٱۡذُكُروا
َ
که  ای کسانی«. ]٤٢-٤١[األحزاب:  ﴾٤٢َوأ

» اصیل«و ھدف از  .»و صبح و شام او را تسبیح گویید *. یاد کنید اید! الله را بسیار ایمان آورده
 ی عصر تا غروب خورشید است.  فاصله

بَۡ�ٰرِ ﴿ ھمچنین فرموده است: �ََّك َكثِٗ�� وََسّبِۡح بِٱۡلَعِ�ِّ َوٱۡ�ِ و « ]٤١[آل عمران:  ﴾٤١َوٱۡذُكر رَّ
به اول و » بکارإ« .»تسبیح بگو پروردگارت را بسیار یاد کن، و شامگاھان و صبحگاھان (او را)

وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َ�ۡبَل ُطلُوِع ﴿شود. و نیز فرموده است:  به آخر وقت روز، گفته می» عشی«
ۡمِس َوَ�ۡبَل ٱلُۡغُروِب  و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب (آن) به ستایش « ]٣٩[ق:  ﴾٣٩ٱلشَّ
 .»پروردگارت تسبیح گوی

ِ ِحَ� ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحونَ ﴿فرماید:  ھمچنین می پس الله را «. ]١٧[الروم:  ﴾١٧فَُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ
 .»کنید که صبح می کنید و ھنگامی که شام می تسبیح گویید؛ ھنگامی

بھترین وقت اذکار صبح، بعد از نماز فجر تا قبل از طلوع  در این باره آیات زیادی وجود دارد. 
باشد البته اگر  ی بین نماز عصر تا غروب خورشید می ید و بھترین وقت اذکار شام، فاصلهخورش

کسی در این اوقات فراموش نمود، اشکالی ندارد اذکار صبح را بعد از طلوع خورشید و اذکار شام 
فقه «ان محدودیتی وجود ندارد. را بعد از غروب خورشید بخواند چرا که در این مورد چند

 ».ذکارواألدعیة األ
س آنرا شب بخواند، کھر  ماند و می ه را بخواند، تا شب از جن محفوظین آیس ھنگام صبح اک ھر -١

ب یب والترھیح الترغیتاب صحکدر  یألبان ، و١/٥٦٢م کماند. حا می تا صبح از جن محفوظ
طبرانی  گفته: اسناد و طبرانی نسبت داده است، و یح دانسته است، و به نسائی) آنرا صح١/٢٧٣(

 مطمئن است.

 

                                           



 ٩٥   »حصن السلم«شرح اذکار 

خداوندی که زنده و قائم به ذات  او نیست،جز  یبحقالله که، ھیچ معبود «ترجمه: 
 گیرد، برای اوست آنچه در خویش است، ھیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی

و زمین است، کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند، آنچه را پیش ھا  آسمان
گاه است،  داند و از گذشته و آینده روی آنھا (بندگان) و پشت سر آنھاست می ی آنان آ

و زمین را ھا  آسمان ا جز به مقداری که او بخواھد احاطه به علم او ندارند، کرسی اوآنھ
بلند مرتبه و و او دربرگرفته و حفظ و نگھداری آسمان و زمین برای او گران نیست 

 .»باعظمت است

ِ ٱ � -۷۶ ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم  ٢لصَّ

ُ  ٣يُوَ�ۡ  َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
 ].٤-١[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

، بی نیاز است، نه اللهیگانه است،  الله :بگو .ی مھربان بخشنده اللهبه نام «ترجمه: 
 .»زاده، و نه زاده شده است، و نه ھمتایی دارد

ِ ٱ � ُعو قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
ِ َما َخلَقَ  ١َفلَقِ لۡ ٱُذ بَِرّبِ أ ِ  ٢ِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

ِ  ٣َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  َٰ�ِٰت ٱَوِمن َ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ  ﴾٥َوِمن َ�ّ
 ].٥-١[الفلق: 

سپیده دم. از شّر آنچه  پروردگار برم به ی مھربان (بگو پناه می بخشنده اللهبه نام «
ھا  و از شّر کسانی که در گره رسد می است و از شّر شب بدانگاه که کامًال فراآفریده 

 ».ورزد دمند و از شّر حسود بدانگاه که حسد می می

ِ ٱ � ُعوذُ  قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
 ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢�َّاِس ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 ِ ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱِمن َ�ّ نَّةِ ٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ ِ�ۡ 
 ].٦-١[الناس:  ﴾٦�َّاِس ٱوَ 

برم به پروردگار  پناه می :بگو) امبریپ یا«( مھربان،ی  بخشنده اللهبه نام «ترجمه: 
گر  از شّر وسوسهردم، ـم ]حِق ه ب[مردم، به معبوِد  ]واقعِی [مردمان، به ماِلک و حاکم 
مردم وسوسه  یھا ھمان که در دل، ]به ھنگام ذکر خدا  پنھان شونده [و بازگردنده

 ».انیاز) آدم ای(باشد) و ( انیاز جن .کند یم
 .)١(سه بار خوانده شود] ھا ن سورهیادام از کھر [ .بعد از ھر نماز خوانده شوند

ند. ک می تشیفاکز یات را سه مرتبه صبح ھنگام و شب ھنگام بخواند از ھر چین آیس اک ھر -١
 ).٣/١٨٢ح ترمذی (ینگا: صح ) و٥/٥٦٧ترمذی ( ) و٤/٣٢٢( ابوداود
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ُك « -۷۷
ْ
ـُمل

ْ
ْصَبَح ال

َ
ْصَبْحَنا وَأ

َ
ِ  أ ـَحْمدُ  )١(ِ�َّ

ْ
ِ  َوال َّ�ِ ُ

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
، الَ إهِل

َْوِم وََخْ�َ مَ  َك َخْ�َ َما يِفْ َهَذا ايلْ
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ِديٌْر، َربِّ أ

َ
ٍء ق ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
، )٢(ا َ�ْعَدهُ ال

َوْ  ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما يِفْ َهَذا ايلْ
َ
ِكرَبِ، َربِّ وَأ

ْ
َسِل، َوُسْوءِ ال

َ
ك

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ِم َورَشِّ َما َ�ْعَدهُ، َربِّ أ

َقرْبِ 
ْ
ُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب يِف انلَّارِ َوَعَذاٍب يِف ال

َ
  .)٣(»أ

ست، او به صبح رسانیدیم، و حمد از آِن  اللهما و تمام جھانیان، شب را برای «ترجمه: 
وجود ندارد. پادشاھی و حمد فقط از  ،جز الله که یکتاست و شریکی ندارد بحقی ھیچ معبود

آن اوست و او بر ھر چیز قادر است. الھی! من خیر این روز و خیر بعد از آن را از از تو 
برم. الھی! من از تنبلی و بدی پیری به تو  طلبم، و از شّر این روز و ما بعد آن، به تو پناه می می

 »برم ار الھا! من از عذاب آتش و قبر به تو پناه میبرم، ب پناه می
 :ثیلمات حدک یمعن

لِ  سَ   .یحال ی، بیسست ی،تنبل :الْكَ

 ِ ءِ الْكِربَ وْ  ی.و فرسودگ یریپی  ن درجهیآخر :سُ
  :ثیرھنمود حد

دعا و  ،رکمشغول ذ ،مختلف شبانه روز ھای انسان مسلمان ھمواره در ساعتزبان 
و  اذکارن یز ھماھنگ با زبانش به مفھوم ایقلبش ن که است یسکخردمند  است. یزار

  .شدیندیدعاھا ب
  :ثیفوائد حد

 .است متعال ا و آخرت فقط در دست اللهیر دنیخ -۱
او یر دنیاز خ را انسان باید به خدا پناه برد چرا که این دو، یو سست یتنبل از -۲

  کنند. می آخرت محروم
  ل اعتراف شده است.متعا ت اللهیت و الوھیبه ربوب در این دعا -۳
در ھر حال باید در پیشگاه الله متعال ابراز فقر و نیازمندی کرد و از او خواست  -۴

  که انسان را مورد حفاظت و رعایت خویش قرار دھد.

 «فرمود:  می ھنگام شب بجای جمله فوق و -١
ْ
ل ـُ ْمىَس الـم

َ
ْمَسینَا َوأ

َ
ِ  كأ َّ�ِ.« 

ُ «فرمود:  می فوقی  بجای جملهھنگام شب  و -٢ ل
َ
ْسأ

َ
ُعوُْذ  كرَبِّ أ

َ
لَّيلَِة وََخَ� َما َ�ْعَدَها، َوأ

ْ
َخَ� َما ىِف َهِذهِ ال

 ».بِک ِمْن رَشِّ َما ىِف َهِذهِ اللَّيلَِة َورَشِّ َما َ�ْعَدَها
 .)٤/٢٠٨٨مسلم ( -٣
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ْمَسيَْنا اَ�« -۷۸
َ
ْصَبْحَنا، َو�َِك أ

َ
َْك النُُّشْورُ )١(بَِك أ َْيا، َو�َِك َ�ُمْوُت َو�يِلَ

َ
 .)٢(»، َو�َِك �

ایم و  دهبار الھا! با لطف تو صبح کردیم، و با عنایت تو به شب رسیدیم، و به خواست تو زن«
  ».میریم، و رستاخیز ما بسوی تو است به خواست تو می

 :ثیلمات حدک یمعن

رُ  وْ  .برخاستن بعد از مرگ :النُّشُ

  .بازگشت :مصريـال
 :ثیرھنمود حد

است و او در  متعال فقط در دست اللهرو یه قدرت و نکآن است گر  بیان ثین حدیا
قلب و  ه انسان عاقل باکسته است ین شایندارد بنابرا یبیچ رقیرش ھیت فراگکممل

ده رو ین وجه قد و قامت بخشیوتریکده وبه نیه او را آفرک ییمعبود و موال یسو قالب به
  بیاورد.

  :ثیفوائد حد
شدن پس از مرگ جھت پس دادن حساب و  ترسیخ اعتقاد به زنده شدن -۱

  .گرفتن پاداش
  .سپارد می متعال ش را به اللهیارھای ک انسان مسلمان ھمه -۲
 شام و اوقات مختلف ه شامل صبح وکص  رسول اکرم ھای ازسنت یرویپ -۳

 است. کن مبارین دیت ایشمولگر  بیان باشد می
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َوَوْعِدَك َما  اَ�« -۷۹

َ
نَا َ�ْبُدَك، وَأ

َ
ْقَتِ�ْ وَأ

َ
نَْت، َخل

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْ الَ إهِل نَْت َر�ِّ

َ
أ

ِفْر يِلْ 
ْ
اغ

َ
بُْوُء بَِذنيِْبْ ف

َ
، وَأ َّ َك بِنِْعَمتَِك يلَعَ

َ
بُْوُء ل

َ
ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت، أ

َ
إِنَُّه الَ اْسَتَطْعُت، أ

َ
ف

نَْت َ�ْغفِ 
َ
 أ

َّ
نُْوَب إِال   .)٣(»ُر اذلُّ

د و در یا صبح بگویرد و ید و در آن شب بمین بگویقیبا  را آنس ھنگام شب ک ھر
 .شود می بھشتوارد رد یھمان روز بم
ی تو  نیست، تو مرا آفریدی، من بنده بحقی ی، جز تو معبودمنالھی! تو پروردگار «ترجمه: 

ندم، و از شر آنچه که انجام بر حسب استطاعت خود، پایبعده ام با تو وھستم، و بر پیمان و 

ْمَسینَا، َو�ِ  كبِ  اَ�«فرمود:  می ھنگام شب و -١
َ
ْصَبْحنَ  كأ

َ
ْيا، َو�ِ  كا، َو�ِ أ

َ
  ك�

َ
ـَمِص�ُ  كَ�ُموُْت َو�ِيل

ْ
 ».ال

 ).٣/١٤٢ح ترمذی (ینگا: صح ) و٥/٤٦٦ترمذی ( -٢
 ).٧/١٥٠بخاری ( -٣
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کنم و به گناھم اقرار  ای، اعتراف می م، به نعمتی که به من عطا فرمودهبر ام به تو پناه می داده
  .»بخشاید نمایم، پس مرا ببخشای، چرا که جز تو کسی گناھان را نمی می
  :ثیلمات حدک یمعن

ءُ  وْ  .منک می اقرار و اعتراف :أَبُ
  :ثیرھنمود حد

خواند و خودش از  می را آنه رسول الله ھمواره کاست  یجامع ھاین دعا از دعایا
رنده یه در برگکاد نموده است چرایسرور استغفار  یعنید االستغفار یعنوان س هآن ب
ت اعتراف یت و الوھیالله در ربوب یگانگین به آن در یوھمچن .م توبه استیمفاھ یتمام

ه فقط الله را ک نیبر ا یه از آدم و فرزندانش گرفته شده مبنک یمانیپ و شده و به عھد
 و از .د شده استکیأنورزند ت یکشر یزیچ ھیچ و ھیچ کساو  ند و بایپرستش نما

ه گناھان را کن مطلب خاطر نشان گشته یپناه برده شده و ا به الله تھایگناھان و معص
 :فرموده استه ک بخشد چنان نمی یسک متعال جز الله

ِينَ ٱوَ ﴿ وۡ  �َّ
َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ْ  إَِذا َ�َعلُوا نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓوا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َتۡغَفُروا  َوَمن ِ�ُ

نُوَب ٱ َ�ۡغفِرُ  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  ].١٣٥[آل عمران:  ﴾١٣٥َ�ۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  َ�َعلُوا
و آنان که چون کار زشتی انجام دھند یا بر خویشتن ستم نمایند، الله را یاد «ترجمه: 

بخشد؟ ـ و  خواھند. ـ و چه کسی جز الله، گناھان را می کنند و برای گناھشان آمرزش می می
گاھانه به گناه کردن ادامه نمی  .»دھند آ

ه شده بھشت دادی  رد مژدهیبم این دعا را بخواند و ا شامیصبح و به کسی که 
 .است

  :ثیفوائد حد
  .گناھان یتوبه و استغفار از تمام تداومق به یتشو -۱
ه کاست چرا ھاندن از گنایشکرفته شدن توبه و استغفار دست یاز شرائط پذ -۲

 ی بیش نیست.تمسخر، دن از گناهیشکبدون دست  یزبانی  توبه
 به شمار راه توبه ن دریآغاز ھای جزو گام متعال حق الله در یوتاھکاعتراف به  -۳

  .رود می
ق یست مگر توفیات نیدن از منھیشکو دست  یقادر به انجام اوامر الھ ،انسان -۴

  .شامل حالش شود یالھ
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ْ  اَ�« -۸۰  إِ�ِّ
َ
  )١(ْصَبْحُت أ

ُ
 ْشِهُدَك وَ أ

ُ
ِقَك، أ

ْ
َة َعْرِشَك، َوَمالَئَِ�َتَك ومََجِْيَع َخل

َ
ْشِهُد مَحَل

 َ
َ

نَْت اُهللا الَ إهِل
َ
نََّك أ

َ
دً إ � نَّ ُ�َمَّ

َ
َك وَأ

َ
ْ�َك ل نَْت وَْحَدَك الَ رَشِ

َ
 أ

َّ
َك  اال

ُ
  .)٢(»َ�ْبُدَك َوَرُسْول

 ».بار خوانده شود چھار دعان یا«
مخلوقاتت را  ھمهامالن عرش و تمام فرشتگانت و الھی! من در این صبحگاه، تو را و ح«

ای و شریکی  وجود ندارد، تو یگانه یحقبالله ھستی، جز تو معبود  ،گیرم بر این که تو گواه می
  .»ی تو است بنده و فرستادهص  نداری، محمد

 :ثیلمات حدک یمعن

كَ أُ  دُ هِ   ).م سودمند واقع شودیدر آخرت برا ین گواھیتا ا(رم یگ می را گواه تو :شْ
  :ثیرھنمود حد

دارد و بدان باور  زیند و قلبش نک می الله اعتراف یگانگی به انسان مسلمان با زبان
ابت نند تا اک می رارکن عمل را تیرد و صبح و شام ایگ می ن امر گواهیز بر ایالله را ن

 .ندکدا یالله ھمچنان ادامه پ سوی به
 :ثیفوائد حد

 بدونھشت نفر است شان  اده تعدک یالھ شل عرماثبات وجود فرشتگان حا -۱
  رش داشته باشد.گیبه آنھا و مخلوقات د یازین متعال ه اللهکنیا

 اعتراف داشته باشد. امبرشیت الله ورسالت پیبه وحدان بنده ھمیشه باید -۲
و  )۱۰۴۱فه (یث ضعیت موضوع مراجعه شود به سلسله احادیاھم خاطر به
  .)۲۶۷ه (حیحص

  اَ�« -۸۱
َ
ل
َ
َك، ف

َ
ِمْنَك وَْحَدَك الَ رَشِ�َْك ل

َ
ِقَك ف

ْ
َحٍد ِمْن َخل

َ
ْو بِأ

َ
ْصَبَح يِبْ ِمْن نِْعَمٍة أ

َ
َك َما أ
رُ 

ْ
ك َك الشُّ

َ
ـَحْمُد َول

ْ
 .)٣(»ال

ْمَسيُت  اَ�«ھنگام شب گفته شود:  -١
َ
 ».إِ�ِّ أ

 ابوداوددھد.  می ـن دعا را چھار بار بخـواند، خـداونـد او را از آتـش نجاتیا شب ایس صبح کھر  -٢
لة یوم واللیتاب: عمل الکدر  ی) ونسائ١٢٠١( ی األدب المفرد شمارهتاب: ک) وبخاری در ٤/٣١٧(

) سند ٢٣ار ص یتاب: (تحفة األخکخ ابن باز در ی، و ش٧٠ی  ی با شماره) وابن السن٩(ی  شماره
 را حسن دانسته است. ابوداودو ینسائ

س ھنگام شب آن را ک رده است، و ھرکدا ان روز را ر آکن دعا را ھنگام صبح بخواند، شیس اک ھر -٣
لة یوم واللیتاب: عمل الکدر  ی) ونسائ ٤/٣١٨( ابوداودر آن شب را ادا نموده است. کبخواند، ش

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١٠٠

شده، از طرف تو  تالھی! ھر نعمتی که در این صبح، شامل حال من یا یکی از مخلوقات«
  .»بوده، تو شریکی نداری، پس ستایش و شکر از آِن تو است

 :ثیرھنمود حد
بر بندگان اعم  متعالالله  یدر پ یفروان و پ ھای نعمت به اعترافگر  بیان ن وردیا
ر و کبه ش یھا بستگ ن نعمتیا و استمرار باشد می جن فار و انس وکمنان، ؤاز م

  .دارد یسپاسگزار
 :ثیفوائد حد

ش ھای نعمت خاطر بهداند و او را  می ش راینعمت خو یقدر ول انسان مؤمنتنھا  -۱
 .ندک ی میسپاسگزار

  .ر داردکر و شکدوام اطاعت و ذتبه  یبستگ ھا ام نعمتودت -۲
،  اَ�« -۸۲ ،  اَ�اَعفِِ�ْ يِفْ بََدِ�ْ نَْت،  اَ�اَعفِِ�ْ يِفْ َسْميِعْ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
اَعفِِ�ْ يِفْ برََصِْي، الَ إهِل

نَْت  اَ�
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َقرْبِ، الَ إهِل

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
َفْقِر، وَأ

ْ
ُ�ْفِر، َوال

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن ال

َ
 .)١(»أ

بارالھا! در بدنم عافیت ده، بارالھا! در گوشم عافیت ده، در چشمم عافیت ده، جز تو « 
وجود  یبرم، جز تو معبود بحق فقر عذاب قبر به تو پناه می ،وجود ندارد، از کفر یمعبود بحق

 ».ندارد
 رھنمود حدیث:

 ھر صبح و شامن ورد را در یره از پدرش علت گفتن اکب یاب بن عبدالرحمان
 بنابراین .ن ورد را خوانده استیه اکده یرا دص  رسول اکرم :د؟ پدرش گفتیپرس

 .ن را بخواندیشان ھمواره ایاز ا یوریه به پکدوست دارد 
 یتیت نموده است عافیعافدرخواست تعال من دعا از الله یدر اص  رسول اکرم

 یبندگ پروردگارش راشود تا انسان بتواند  می و جسم حه شامل روکر یار و فراگیتمام ع
 .ش را بجا آوردھای ر نعمتکش کند و

 

ابن  ) و٢٣٦١(ی  شماره» موارد«تاب: ک) وابن حبان در ٤١(ی  شماره ی) وابن السن٧(ی  شماره
 ن نموده است.یتحس ) سندش را٢٤ار صیتاب: (تحفة األخکباز در 

) وابن السنی ٢٢(ی  لة شمارهیوم واللیتاب: عمل الک) ونسائی در ٥/٤٢) وأحمد (٤/٣٢٤( ابوداود -١
) ٢٦ار صیتاب: (تحفة األخکتاب: األدب المفرد وعالمه ابن باز در کبخاری در  ) و٦٩(ی  شماره

 ن نموده است.یسندش را تحس

 

                                                                                                       



 ١٠١   »حصن السلم«شرح اذکار 

  :ثیفوائد حد

و آموزش آن به ص  رسول اکرم ھای از سنت یرویدر پ واقعاً  صحابه -۱
  مشتاق بودند. فرزندانشان

است  یالھ ھای نعمت رکق شیاز مصاد یکی ،بدن از وقوع در گناه یحفظ اعضا -۲
 .است یشاخص الھ یھا ه جسم انسان از نعمتکچرا

َعِظْيمِ « -۸۳
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت َوُهَو َربُّ ال

ْ ْيِه تََو�َّ
َ
 ُهَو َعل

َّ
َ إِال

َ
کس این  ھر« )١(»َحْسيِبَ اُهللا الَ إهِل

 ».کند امور مھم دنیا و آخرتش را کفایت می اللهدعا را صبح و شام ھفت بار بخواند 
ردم و او کل کتو اوست، بر ین یافی است، جز او معبود بحقک(الله برای من 

 .پروردگار عرش بزرگ است)
  :ثیرھنمود حد

ند ک می هکیت به او اکارھ در .سپارد می ش را به اللهیخو انسان مسلمان ھمواره امور
ارھا فقط ی ک جهیه نتکرھاند چرا می غم و اندوه ،خود را از ھر نوع وسوسه بدینصورتو 

  .است متعالدر دست الله 
  :ثیفوائد حد

 .ل و اعتماد بر اوکو تو ألارھا به الله ی ک ھمهق به سپردن یتشو -۱
  .شود می رارکاست گرچه با زبان ت یقلب آدم ،لکگاه تویجا -۲
که ھرگاه کارھا را به الله متعال بسپاریم او ما را کفایت خواھد  کرد نیقیباید  -۳

 .کرد
ن آودر  شود می ختمدرداء ث به ابوین حدیا :دیگو می ارناؤوطب یخ شعیش :رکتذ

ر قابل قبول یر و غکمن »د چه دروغیچه راست بگو« »اصادقا كان هبا اوكاذب« ی: جمله
 .است

َق « -۸۴
َ
اِت ِمْن رَشِّ َما َخل ُعْوُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

َ
ھنگام شب، سه بار خوانده « ».أ

 .)٢(»شود

عبدالقادر األرناؤوط سندش  ب وی). و شع٤/٣٢١( ابوداودو ) با سند مرفوع٧١( ۀابن السنی شمار -١
 ).٢/٣٧٦اند. نگا: زاد المعاد ( انستهح دیرا صح

رساند. أحمد  نمی ی آن شب به او ضرریھا س شامگاه سه مرتبه آنرا بخواند سختیک ھر -٢
) ونگا: ٦٨(ی  ابن السنی شماره ) و٥٩٠(ی  لة شمارهیوم واللیتاب: عمل الکنسائی در  ) و٢/٢٩٠(

 ).٤٥ار ص (یتحفة األخ ) و٢/٢٦٦ح ابن ماجه (ی) وصح٣/١٨٧ح الترمذی (یصح

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١٠٢

 ».برم می امل او پناهکلمات کده است، به یاز شر! آنچه خداوند آفر«
 :ثیحدلمات ک یمعن

لِمَ   .سخنان الله :اتِ اهللاِـبِكَ

اتِ    .ب و نقصیامل و جامع و بدون عک :التَّامَّ
 :ثیرھنمود حد
 .ش پناه ببردیخو جن به معبود و پرودگار د ھمواره از شر مخلوق و انس ویبنده با

 .خواندند می ن دعا را ھر شبیما ای  افراد خانواده :دیگو می ثین حدیان ایاز روا یکی
 یش زده شد ولی) نیا عقربین دعا را خوانده بود (توسط مار یه اک یسکدختر  یشب

 .ردکاحساس درد ن
ن مطلب ین به ایقیحضور قلب و  ،حیت صحین دعا براساس نیه اک شرطی بهالبته  

  .خوانده شود ،بوده متعال ق اللهیه رسول الله راست گفته و مورد تصدک
 :ثیفوائد حد

 .ر مخلوق استیاو و غ تعالیصفت باری  ،الم اللهک -۱
 .لمات وسخنان الله راست و منصفانه استک -۲
 شود. می خواندهدر سفر  ویژه به یانکزدن در ھر م ن دعا ھنگام اردویا -۳

ْ�َيا َواآلِخَرةِ،  اَ�« -۸۵ َعا�َِيَة يِفْ ادلُّ
ْ
َعْفَو َوال

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
عَ  اَ�إِ�

ْ
َعْفَو َوال

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
ا�َِيَة إِ�

 ، ، َوَمايِلْ ْهِ�ْ
َ
،  اَ�يِفْ ِديِْ�ْ َوُدْ�َياَي، وَأ ، َوآِمْن َرْواَعيِتْ اْحَفْظِ�ْ ِمْن َ�ْ�ِ  اَ�اْسرُتْ َعْوَرايِتْ

َتاَل 
ْ
�

ُ
ْن أ

َ
ُعْوُذ بَِعَظَمتَِك أ

َ
، وَأ ْوِ�ْ

َ
، َوِمْن ف ، وََ�ْن َشَمايِلْ ، وََ�ْن يَِمْيِ�ْ يِفْ

ْ
، َوِمْن َخل ِمْن  يََديَّ

ْيِتْ   .)١(»حتَ
خواھم. بارالھا! عفو و عافیت  الھی! عفـو و عافیت دنـیا و آخرت را از تـو می«ترجمه: 

نمایم. بارالھا! عیوب مرا بپوشان و ترس مرا به  دین، دنیا، خانواده و مالم را از تو مسألت می
سرم، محافظت الھی! مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و باالی  ،ایمنی مبّدل ساز

 ».غافلگیرانه ترور شومکه بطور  برم از این بفرما، و به بزرگی و عظمت تو پناه می
  :ثیلمات حدک یمعن

وَ  فْ عَ  .ده شدن گناھانی: بخشالْ

افِيَةَ  عَ   .تیو عاف یسالمت :الْ

 ).٢/٣٣٢ح ابن ماجه (ینگا: صح ابن ماجه و و ابوداود -١
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اتِ  رَ وْ  .عورت انسان :عَ

اتِ  عَ وْ  ک.ترسنا :رَ

تِيْ  ْ نْ حتَ تَالَ مِ  غافلگیرانه صورت بهو کشته شدن ن یرفتن در زم فرو :أُغْ
 :ثیرھنمود حد

ه کخواند  می ن دعا رایدر ھر صبح و شام ا صرسول اکرم  :دیگو می ثیحد یروا
رسول  .از داردیاوقات به آنھا نی  ه انسان مسلمان در ھمهکاست  یشامل امور

جھات ششگانه مورد حفاظت ی  از الله خواست تا او را از ھمه در این دعاص اکرم
  .ز به الله پناه بردین .است یعذاب الھی  ه نشانهکن یقرار دھد و از فرورفتن در زم

 :ثیفوائد حد
ھا و  یخوبی  ھمه محله کدن به بھشت است یا راه رسین و دنیت در دیعاف -۱

 ھاست  نعمت
 .ندک نمی تیاحساس امن متعال اللهمؤاخذه از ای  انسان مسلمان لحظه -۲
  .یاز مرگ ناگھانت پناه جستن به الله یمشروع -۳

ْشَهُد  اَ�« -۸۶
َ
ُه، أ

َ
ٍء َوَملِْيك ّ يَشْ

َرِض، َربَّ لُكِ
ْ
أل

ْ
َمَواِت َوا اِطَر السَّ

َ
َهاَدةِ ف َغْيِب َوالشَّ

ْ
لَِم ال

َ
اع

�ِهِ  ْيَطاِن َورَشَ ، َوِمْن رَشِّ الشَّ ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِسْ
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َ إِالَّ
َ

ْن الَ إهِل
َ
  ،)١(أ

ْ
�
َ
ْن أ

َ
 ىلَعَ وَأ

َ
رَتِف

 ُمْسلِمٍ اَ�ْفيِسْ ُسْوءً 
َ

ُجرَّهُ إىِل
َ
ْو أ

َ
 .)٢(»، أ
و زمین، پروردگار و مالک ھا  آسمان ی نھان و آشکار، آفریدگار بارالھا! ای داننده«ترجمه: 

دھم که بجز تو، معبود دیگری نیست، از شّر نفس و از شّر شیطان و  ھر چیز، من گواھی می
کار بدی شوم و یا به مسلمانی، بدی برسانم، به تو پناه  مرتکبکه خود  دام فریبش، و از این

 .»برم می
 ث: یلمات حدک یمعن

هُ  لِيْكَ  .صاحب ک،مال :مَ

كِهِ  َ  ]که شیطان با آن شکار کند ھای ریسمان دام و[ .اوی  وسوسه :رشَ

یعنی: از شر » يْـطاِن وَِشـْرِكهِ َوِمن َشـِرّ الشَّ «قسمت دعا، با این الفاظ نیز روایت شده است: این  -١
. »آوردن [به خداوند متعال]شرک  کند، ھمچون] [آنچه به آن دعوت و وسوسه می شیطان و
 (ُمصحح)

 ).٣/١٤٢ح ترمذی (ینگا: صح و ابوداود. ترمذی و -٢
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فَ  ِ  .ب شومک: مرتأَقْرتَ
 :ثیرھنمود حد

ان و ھگاحه صبکاموز یب یلماتکبه من  :گفتص  به رسول الله س قیر صدکابوب
ن به آه در ک شان آموزش دادیفوق را به ا یدعاص  رسول اکرم ،شامگاھان بخوانم

کامل و فراگیر الله متعال اشاره شده و این نکته تصریح شده است که الله علم و دانش 
با ن یھمچن کنند. می متعال در مملکت خویش ھر چه بخواھد و ھرگونه بخواھد عمل

نفس اماره  یرگیو چ یان از بدیت الله اعتراف شده است و در پایقلب و زبان به وحدان
 یستم از مخلوقات ظلم و یاحد شتن ویدر حق خو انسان هکپناه خواسته  ایشانبه 
  شد.خواھد  مؤاخذه ،خود ھای ردهکو  ھا گفته یه انسان در برابر تمامکچرا .دارد ارو

  :ثیفوائد حد
  .ن ورد در صبح و شام و ھنگام خوابیخواندن ات یمشروع -۱

 افعال یز و تمامیھمه چ س وک متعال بر ھمه دانش الله یاشاره به گستردگ -۲

 .ماند ی نمیمخف ایشاند یاز د یزیچ چین ھیبنابرا بندگان کوچکبزرگ و 

گاه به ھمهکچرا الله متعال را باید ھمیشه مراقب دانست -۳ ات و کحری  ه او آ

  .احوال ماست

 ه شاعرک آن چنان ھای طان و نقشهیاز شر ش متعال پناه جستن به الله -۴

  :دیگو می

  .»ن و از فرمان آنھا سرباز زنکطان مخالفت یا نفس و شب«
ِمْيُع « -۸۷ َماءِ َوُهَو السَّ َرِض َوالَ يِف السَّ

َ
أل

ْ
ٌء يِف ا ِْي الَ يرَُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

َّ
� اهللاِ اذل

َعلِْيمُ 
ْ
رساند و او  به نام خدایی که با نام وی ھیچ چیز در زمین و آسمان، گزندی نمی« .)١(»ال

 ».شنوا و دانا است
  :ثیلمات حدک یمعن 

مِ اهللاِ  برم  می به نام الله پناه :بِسْ

 زی به او ضرریچ چین دعا را بخواند ھیس سه بار در وقت صبح و سه بار در وقت شب اک ھر -١
ح ابن ماجه یأحمد. نگا: صح ابن ماجه و و )٥/٤٦٥) وترمذی (٤/٣٢٣( ابوداودت یرساند. روا نمی

 است.  سندش را حسن دانسته )٣٩ارصی(تحفة األخ بن باز در زی) و عالمه عبدالعز٢/٣٣٢(
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 :ثیرھنمود حد

است چه  متعال فقط در دست الله یقیه حفاظت حقکآن است گر  بیان ثین حدیا
ع و یز او سمیاست و ن یائیبرکقدرت و  ،عظمت یو داران یو زمھا  آسمان او صاحب

 یپا یه صداک ییتا جا .شنود می صداھا رای  ه ھمزمان ھمهک) است م (شنوا و دانایعل
دارد تا  می آن ن امر انسان مسلمان را بریشنود ا می شب یکاه را در دل تاریمورچه س

ز او ینشنود و ن یگرید زیچ یکاز او جز سخن ن متعال ه اللهکھمواره مراقب باشد 
شد و به کزشت دست ب یارھاکش را به او بسپارد و از یارھاکد یم است و بنده بایعل
  .دورایسته رو بیو شا یکن یارھاک

  :ثیفوائد حد
زیان فقط در دست  کرد چراکه سود و توکل و اعتماد باید متعال بر الله فقط -۱

  .اوست
  .افتد نمی جز آنچه او بخواھد اتفاق ،ومت اللهکت و حکدر ممل -۲
 میشنود و آنچه را در دل دار می میورآ می ه الله ھر آنچه بر زبانکن مطلب یا -۳

  باید تبدیل به باور قطعی شود. داند می
ِْسالَِم ِدْ�نً اَرِضْيُت بِاهللاِ َر�ًّ « -۸۸

ْ
دٍ ا، َو�ِاإل   .)١(»الً نَبِيًّا َوَرُسوْ ص  ، َو�ُِمَحمَّ

که الله بر خود فرض کرده کس این دعا را سه بار در صبح و سه بار در شب بخواند  ھر«
 .»در روز قیامت او را راضی کند

 .»مراضی و خشنودص  به ربوبیت الله، و به داشتن دین اسالم، و پیامبری محمد« 
 :ثیلمات حدک یمعن

يْتُ  ضِ   .دمیپسند ،خشنودم :رَ
  :ثیرھنمود حد

ت یه رضاک ند چراک می باور را آند و با قلب یگو می ن ورد رایا انسان مسلمان با زبان
محبت ی  نشانه و با امبریاز پ یرویو پ اسالم عتیم شدن در برابر شریتسل یبمعناز الله 

  :ه فرموده استک باشد. چنان می امبرشیالله وپ به یواقع

ی  ) وابن السنی شماره٤لة شماره (یوم واللیتاب: عمل الک) ونسائی در ٤/٣٣٧ت أحمد (یروا -١
) ٣٩یار صتاب: (تحفة األخکز بن باز در ی) و عبدالعز٥/٤٦٥ترمذی ( ) و٤/٣١٨( ابوداود ) و٦٨(

 سندش را حسن دانسته است.
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َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ].٣١[آل عمران:  ﴾�َّ
  ».بداردبگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست «

 باشد و می زیقدر ن به قضا و رضا شامل متعال ت از اللهین اعالم رضاین ایھمچن
ابعاد ی  م شدن در برابر الله و رسول در ھمهیتسل یعنین یت از اسالم بعنوان دیرضا

ۥٓ ﴿ فرماید: که می چنان یزندگ ِ  فَلَُه ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
پس به « .]٣٤[احلج:  ﴾لُۡمۡخبِتِ�َ ٱأ

 ».] او گردن نھید. و فروتنان را بشارت ده [فرمان
 فوائد حدیث: 

 و کردارو  در گفتارت سعی و تالش برای تحقق بخشیدن به این رضای استمرار -۱
 ی.ن است راه رستگاریو ھم عقیده

 .ه باشدکس کن ورد ھر یای  ندهیگو یاثبات پاداش بزرگ برا -۲
 این مطلب هکخواھد ساخت چنان یر را خشنود و راضکن ذیای  هندیز گویالله ن -۳

  .ان شده استیث بیحدی  در دنباله
ِقِه، َورَِضا َ�ْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد « -۸۹

ْ
. »لَكَِماتِهِ ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ، َعَدَد َخل

 .)١(»ھنگام صبح، سه بار بخواند«
 به اندازه ش وخودخشنودی و تسبیح و پاکی الله و ستایش او را به تعداد آفریدگانش «
 ».نمایم خنانش، بیان میـوھر سـش و جـی عرشـنیسنگ
 :ثیلمات حدک یمعن

هِ  لْقِ دَ خَ دَ   .شھای دهیبه تعداد آفر :عَ

هِ  سِ ا نَفْ ضَ  ،نیقیصد ،اءیاند از انب ت او بودهیه مورد رضاک یبندگان ت الله ازیرضا :رِ
  .انیکو ن شھدا

لِمَ  ادَ كَ دَ  .ستندیه قابل شمارش نکبه تعداد سخنان الله  :اتِهِ ـمِ
  :ثیرھنمود حد

ه کرون شد یب یه در حالیریجو ،اش یھمسر گرامی  از خانه یروزص  رسول اکرم
وقت چاشتگاه به خانه برگشت  هبص  رسول اکرم .بود نشستهخود  یشان در مصالیا

. با است راداو ر وکه بازھم ھمانجا نشسته و مشغول خواندن ذیریه جوکمتوجه شد 

 ).٤/٢٠٩٠مسلم ( -١
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من  :فرمودص  رسول اکرم ی.بل :؟ پاسخ دادای ھنوز ھمانجا نشسته :دیتعجب پرس
نھا با آای  ه از صبح تا حاال خواندهکنچه آی  ه اگر ھمهکام  ه را سه مرتبه گفتهلمکچھار 

  .ان نمودیرد سپس ورد فوق را بکنخواھد  یسه شود برابریمقا
  :ثیفوائد حد

  .است اذکار سایر و جامع فراتر از پاداش یپر معن اذکار پاداش -۱
  .عبادت بانوان یژه درون خانه برایان وکت انتخاب میمشروع -۲
  است. شتریسب پاداش بک ین راه برایتر یکاز سنت نزد یرویپ -۳
  .مھم است ،ت و روش سنتیفکیه کست بلیو تعداد مھم نت یمکت ددر عبا -۴
 او استی  ستهیه شاای ک الله به گونه یالم براکدو صفت خلق و  در این دعا به -۵

که با کسی  برای الله بدون این »ذات« ھمچنین اثبات نفس اشاره شده

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ی داشته باشد.تمشابھ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
:به اثبات رسیده است. ».چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا« ]١١[الشور 

 .»صد مرتبه خوانده شود«. )١(»ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ « -۹۰
 ».کنم بیان می پاک و منّزه است خداوند، و من ستایش او را«

 ث: یرھنمود حد
 هک اننان شده چیب کن ورد مباریای  ندهیگو یبرا یبزرگی  ث مژدهین حدیدر ا

امت یروز ق »بحمده...سبحان اهللا و« :دیس صبح و شام صد مرتبه بگوکھر  :دیفرما می
ن ورد را یھم که کسیھمراه دارد نخواھد داشت مگر  هه او بکس بھتر از آنچه کچ یھ

 ورد نیه اکآن است  خاطر بهن پاداش بزرگ یشتر خوانده باشد و ایا بیروزانه صد مرتبه 
ی و یبرا کمالصفات  یبه دارا بودن تمام ب و نقص و اقراریالله از ھر ع کیپاگر  بیان
  .باشد می

  :ثیفوائد حد
  .ھاست ن پاداشیسب باالترکه باعث کن اعمال است یبھتر جزو متعال راللهکذ -۱
 .د با قلب و زبان باشدیبا متعال راللهکذ -۲

س درجه ای کچ یامت ھیر را بخواند در روز قکن ذی) مرتبه ا١٠٠س در وقت صبح و شب (ک ھر -١
شتر از او خوانده باشد. مسلم یا بیر را مانند او، کن ذیه اکسی کبرتر از او را نخواھد داشت، مگر 

)٤/٢٠٧١.( 
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توجه آنھا را ھمواره به  دھد و ربطروانش را با آخرت یخواھد قلب پ می اسالم -۳
 .دینما جلب یپاداش اخرو

ل یبه دل .ستندین یه مشروط به گفتن تعداد مشخصک یاذکار اد گفتنیجواز ز -۴
  د.ان ر نمودهکاد گفتن ذیق به زیه تشوک یثیات و احادیآ

۹۱- » ْ�ِ
ْ
ْصلِْح يِل َشأ

َ
ْسَتِغْيُث أ

َ
يُّْوُم بِرمَحَتَِك أ

َ
َة يَا يَحُّ يَا �

َ
 َ�ْفيِسْ َطْرف

َ
ِ�ْ إىِل

ْ
ُه َوالَ تَِ�ل

َّ
لُك

 ٍ�ْ�َ«)١(.  
ی امورم را  خواھم، ھمه ی رحمت تـو از تـو کمک می ای زنـده و پا بـرجا! بـه وسیله«

 ».ی یک چشم به ھم زدن به حال خود رھا مکن اصالح بفرما، و مرا به اندازه
 :ثیلمات حدک یمعن

يْثُ  تَغِ  .طلبم ک میمک :أَسْ

نِيْ   .نکم میرھا :الَ تَكِلْ
 :ثیرھنمود حد

 خجسته را ین دعایال به دخترش فاطمه ص  رسول اکرمث ین حدیدر ا
رسول ن امت به بھترین وجه توسط دعایی که در آصبح و شام بخواند.  داد تاآموزش 

امور زندگی خویش را از الله بخواھد و ی  توجه و تربیت شده که اصالح ھمه ص اکرم
و صفات وی بیش از ھر چیز  اصالح عقیده و ایمان فرد در مورد الله و اسماقطعا 

 دیگری حایز اھمیت است.
  :ثیفوائد حد
ش قابل ھای دهیآفر یه با زندگکات است یو ح یزندگ متعال متصف به صفتالله 

است و ھرگز نخواھد بیدار ه او زنده است و ھرگز نخواھد مرد و ک ست چرایسه نیمقا
 .دیخواب

ه کبه حال خودش وانگذارد چراای  انسان را لحظه متعال ه اللهکن دعا یت ایمشروع

ۢ  َس �َّفۡ ٱإِنَّ ﴿ھا است  به بدیی  نندهک وادار ینفس آدم اَرةُ مَّ
َ
وٓ بِٱ َ�  ].٥٣[يوسف:﴾ ءِ لسُّ

 ».کند چرا که نفس قطعًا به بدی امر می«
ای جز متوسل شدن به الله  انسان ھیچ چاره و است متعال ھدایت در دست الله -۱

ح یرده است. نگا: صحک) با او موافقت ١/٥٤٥ح دانسته، و ذھبی (یو سندش را صح ،مکحا -١
 ).١/٢٧٣( بیب والترھیالترغ
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  .ندارد
ِديْ « -۹۲

َ
ٍء ق ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
  ».رٌ الَ إهِل

توانا نیست، او شریکی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، و او بر ھر چیز ی جز الله معبود بحق«
 .)٢(]ی استافکبار  یک، حوصلگی بی کسالت وو ھنگام  )١([ده بار بخواند ».است

 :ثیلمات حدک یمعن

هَ إِالَّ اهللاُ  .ستیجز الله ن یمعبود بحق :الَ إِلَ
  :رھنمود حدیث

ثواب آزاد  آن،ی  این ورد نیز مانند ورد سابق دارای پاداش فراوانی است به خواننده
ھر کس که «فرماید:  در روایت دیگری میص  رسول اکرم رسد. می بردهده  کردن

را از آتش جھنم آزاد  ش، اعضای اودر عوض ھر عضو متعالای را آزاد نماید الله  برده
چراکه برای بخشیده  »هیکصد نیکی و معاف شدن یکصد گناه صغیر عالوه بر سازد. می

ن کلمات برای او حفاظ و نجاتی ی ویژه ھست. ھمچنین ای شدن گناھان کبیره نیاز به توبه
ھا  ھا، ترس و گمان ل خویش از وسوسهضشوند و خداوند او را به ف از شر شیطان می

 رھاند. می
 ث: یفوائد حد

جا و پشت سر یکه البته ک جداگانها یر پشت سر ھم کن تعداد ذیجواز گفتن ا -۱
 .است بھترھم 

 را آن یه معنک یحالن ورد را در یه اکرد یگ می تعلق یسکن پاداش به یا -۲
 .شدیندیو باقلب به مفھوم آن ب کندداند با زبان تلفظ  می

 .ستید نگریده تردیباد متعال بخشش الله یل و گستردگضد به فینبا -۳
ُك « -۹۳

ْ
ـُمل

ْ
ْصَبَح ال

َ
ْصَبْحَنا وَأ

َ
ِ  أ ِمْ�َ  ِ�َّ

َ
َعال

ْ
َْومِ  اَ�، )٣(َرِبّ ال َك َخْ�َ َهَذا ايلْ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ : )١(إِ�ِّ

) ١/٢٧٢ب (یب والترھیح الترغینگا: صح ) و٢٤(ی  لة شمارهیوم واللیتاب: عمل الکدر  ینسائ -١
) ٢٥٥(ی  ث شمارهیآن در حدلت ی) نگا: فض٤٤خ ابن باز ص(یار) أثر شیتاب: (تحفة األخکو

 تاب.کن یھم
ح ی). صح١/٢٧٠ب (یب والترھیح الترغی) ونگا: صح٤/٦٠ابن ماجه وأحمد ( ) و٤/٣١٩أبوداود ( -٢

 ).٢/٣٧٧تاب زاد المعاد (ک) و٢/٣٣١ح ابن ماجه (یصح ) و٣/٩٥٧( ابوداود
 «ھنگام شب گفته شود:  و -٣

ْ
ْمىَس الـُمل

َ
ْمَسیَنا َوأ

َ
  ُك أ

ْ
ِ رَبِّ ال  ».َعالَـِم�َ ِ�َّ

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١١٠

ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما �ِْيِه َورَشِّ َما َ�ْعَدهُ 
َ
َتُه، َوُهَداهُ، وَأ

َ
 .)٢(»َ�ْتَحُه، َونرَْصَهُ، َونُْوَرهُ، َوَ�َر�

ما و تمام جھانیان، شب را به صبح رسانیدیم برای خدایی که پروردگار جھانیان «ترجمه: 
وزی، نور، برکت و ھدایتش را مسألت ، پیرگشایشاست. بار الھا! من از تو خوبی امروز، یعنی 

 .»برم آید، به تو پناه می از بدی آنچه امروز و بعد از آن، پیش می ،نمایم می
  :ثیلمات حدک یمعن

هُ  تْحَ  .آن یخوب :فَ
 :ثیرھنمود حد

ست پروردگار است او انسان را به د امور دری  ه ھمهکست اآن گر  بیان ن وردیا
ن یبنابرا .انسان ھستند یامکنا یطان در پینفس و شاما  دھد یق میر توفیخ یارھاک

خواھد که او را بر نفس و شیطان  می از وی .متعالر الله کانسان مسلمان روزش را با ذ
عمل  ،دیآن دانش مف کمکه به کطلبد  ی میش نوریاز پروردگار خو پیروز بگرداند

ت و یاز راه ھدا یرویھا بدون پ نیبش گردد و اینص تکت و بریھدا وحالل  یروز ،صالح
ن یه انسان مسلمان اکسنت است  .ستیسر نین و مکمم ینفسان یبا ھواھا مخالفت

صبح أصبحنا وأ« :دیه ھنگام صبح بگوکن تفاوت یرا در صبح و شام بخواند با ا دعا

اليوم «لمات: کن ی.. ھمچن.كملـمسی الأينا ومسأ :دیو ھنگام شام بگو» ...ـملكال

 زمان جایگزین یکدیگر شوند.به تناسب » ةيللالو
 ث:یفوائد حد

  .را خواھد افزود یش شوق بندگیخوی  ندهیدر گو یشرع اذکارگفتن  ادیز -۱
 .انطیمبارزه با ش یاست برا یمن سالحؤانسان م یر براکذ -۲

 اُهللا وَْحَدهُ الَ «ھر کس صبح ھنگام بگوید: «فرمود:  ص رسول اکرم -۹۴
َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل

 ،ُ
َ

ْ�َك هل ِديْرٌ رَشِ
َ
ٍء ق ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال ُك، َوهلَ

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال از فرزندان ای  گویا برده »هلَ

 اسماعیل آزاد نموده است و ده گناه از او بخشیده و به درجات او ده درجه افزوده
 شود و تا غروب از شر شیطان در امان خواھد ماند و اگر در وقت شام بخواند تا صبح می

ُ  اَ�«ھنگام شب گفته شود:  و -١ ل
َ
ْسأ

َ
َها َونُورََها َوَ�َر�تََها وَُهَداَها،  كإِ�ِّ أ َخَ� َهِذهِ اللَّيلَِة َ�تَْحَها َونرَْصَ

ُعوُذ بِ 
َ
 ».ِمْن رَشِ َما ِ�يَها َورَشِ َما َ�ْعَدَها كَوأ

سندش را  )٢/٢٧٣تاب زاد المعاد (کق یدر األرناؤوط در تحقعبدالقا ب وی) و شع٤/٣٢٢داود (أبو -٢
 اند. حسن دانسته
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 خواھد ماند. در امان
 ث:یلمات حدک یمعن

 مانند  ،اندازه ،: برابرعدل
  :ثیرھنمود حد

ن ین و باور بخواند مانند ایقیر را با کن ذیا که کسیفرمود ھر ص  رسول اکرم
 یرده است و عالوه بر آن براکامبر آزاد یل پیاز فرزندان اسماعای  ه بردهکاست 

گردد و ده درجه به  می افعده گناه م شود و می نوشته یکیده ن ،رکن ذیای  ندهیگو
نگام ھ خواند تا صبح و اگر صبحبشود و اگر شب ھنگام  می درجاتش در بھشت افزوده

ه کاست  یل و بخشش الھفضن یطان در امان خواھد ماند و ایخواند تا شب از شر شب
 .بخواھد اللهه کشود  ی میسکشامل 

  فوائد حدیث
 .است یکی،ر ونیخ ھای ن دروازهیآسانتر ون یتر جزو بزرگ متعالر الله کذ -۱
د چه در یگشا می ش اللهیانسان مسلمان در ھر حال لب به حمد و ستا -۲

 را آن هکبت یو مص یر و چه در تنگدستکحمد ش را آن هکو نعمت  یتسفراخد
چگونه اش  ه با بندهکداند  می ه الله بھترک نیا خاطر به نامند می ضیحمد تفو
 .دیرفتار نما

ْصَبْحَنا ىلَعَ فِْطَرةِ «خواند:  می صبح و شام این دعا را ص رسول اکرم -۹۵
َ
أ

ِْسالَمِ 
ْ

ٍد )١(اإل ِْخالَِص، َوىلَعَ ِديِْن نَبِيَِّنا ُ�َمَّ
ْ

بِيَْنا إِبَْراِهْيَم، َحنِْيفً  ،ص، َوىلَعَ لَكَِمِة اإل
َ
ِة أ

َّ
 اَوىلَعَ ِمل

ـُمرْشِ�ِْ�َ  اُمْسلِمً 
ْ
  .)٢(»َوَما اَكَن ِمَن ال

و آئین پدرمان ابراھیم؛ ص  ی اخالص، دین پیامبرمان محمد ما بر فطرت اسالم، کلمه« 
 ».مشرکان نبود حقگرا و مسلمان که ازصبح کردیم، ابراھیم 

 
  :ثیلمات حدک یمعن

الَصِ  خْ ِ ةِ اإلْ لِمَ  .»ال اهللا حممد رسول اهللاإله إال «دادن به  یگواھ یعنی :كَ

ْمَسینَا ىلَعَ فِْطَرِة اإلِْسَالمِ «فرمود:  می ھنگام شب و -١
َ
 ».أ

ح ینگا: صح ) و٣٤(ی  شماره ،لةیالل وم ویتاب: عمل الکدر  یابن السن ) و٤٠٧و ٣/٤٠٦أحمد ( -٢
 ).٤/٢٠٩الجامع (

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١١٢

  :ثیرھنمود حد
 .است یه فطرت سالم ھمان فطرت اسالمکآن است گر  ی بیانبخوبث ین حدیا
ه فرموده ک د سرشته چنانیتوح یعنین امر بزرگ یھا را بر ھم انسان متعاله الله کچرا

ِ ٱ فِۡطَرَت ﴿ :است ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱ ِ�َۡلقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َها  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
 ۡ�

َ
 ].٣٠[الروم:  ﴾لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّاِس ٱ َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

و از فطرتی پیروی کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش الله قابل «ترجمه: 
 .»دانند تغییر نیست. این، دین استوار و مستقیم (توحیدی) است؛ ولی بیشتر مردم نمی

 .شود می م متولدیبر فطرت سل یھر نوزاد :فرموده استص  رسول اکرمز یو ن
 سوق انپرست یا نصارا و یا مجوس و آتش ،سپس پدر و مادرش او را به دین یھود

 دھند. می
ی  هفطرت ھمان یک سویی و صفای عقیده است که آیین ھم این ازو مراد 

 .ه استبه ویژه ابراھیم بود ،پیامبران
 فوائد حدیث:

جز دعوت به توحید و  یچیز پیامبران در اصل مشترک بود که هدعوت ھم -۱
 نبود. متعال یگانگی الله

 است ھمیشگی.ای  ، وظیفهدعوت به توحید و اخالص -۲
شام سه  ھنگام صبح و«فرمود:  ص رسول اکرمگوید:  می عبدالله بن خبیب -۹۶

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿مرتبه قل ھو الله احد و معوذتین 
َ
ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ و ﴾١َفلَقِ لۡ ٱأ

َ
أ

 ۷۰. نگا شماره ١را بخوان تو را از ھر چیز دیگری کفایت خواھد کرد ﴾١�َّاِس ٱ
ْهِ « - ۹۷ تُْوُب إيِلَ

َ
ْسَتْغِفُر اَهللا وَأ

َ
  .)٢(»أ

 [روزانه صد بار گفته شود] ».کنم و به سوی او برمی گردم من از الله طلب آمرزش می«
 ۲۴۸نگا شماره 

دٍ  اَ�« -۹۸ ْم ىلَعَ نَبِيَِّنا ُ�َمَّ
ِّ
 .)١(»ھنگام صبح، ده بار خوانده شود». «َصلِّ َوَسل

 ) ٣/١٨٢) و صحیح ترمذی (٤/٣٢٢ابوداود ( -١
 ).٤/٢٠٧٥مسلم ( ) و١١/١٠١بخاری مع الفتح ( -٢
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 ».سالم و درود بفرستص  بار الھا! بر پیامبرمان محمد«
 :رھنمود حدیث

این درود عالوه بر شفاعت عمومی بیان شده است.  هگویند بهدر این حدیث 
ص  رسول اکرماھمیت و جایگاه درود فرستادن بر گر  بیان این حدیث ھمچنین

 باشد که عالوه بر شفاعت دارای پاداش بزرگی است. می
 :فوائد حدیث

 شفاعت در قیامت بر دو نوع ویژه و عمومی است. -۱
 اذکارین تر جزو بھترین اعمال و گرانبھاص  رسول اکرمدرود فرستادن بر  -۲

 است.
 .رفیعی برخوردار استخویش از جایگاه رسول الله نزد پروردگار  -۳

 خواب قبل از اذکار )۲۸(

 نار ھم قرارکدو دستش را ھمانند دعا  ،دنیھنگام خواب ص رسول اکرم -۹۹
 هکی ید، سپس دو دستش را تا جایدم می خواند و در آن می ر رایی زھا و سوره داد می
 آغازار را از سر و صورت و قسمت جلوی بدن کن ید، و ایمال می د به بدنشیرس می
 .نمود می رارکسه بار ت را آنو  نموی می

ِ ٱ � ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ َمدُ ٱ �َّ َولَۡم  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢لصَّ

 ُ َحُدۢ  ۥيَُ�ن �َّ
َ
 ].٤-١[اإلخالص:  ﴾٤ُكُفًوا أ

ِ ٱ � ُعوذُ  قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
ِ َما َخَلقَ  ١َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ ِ  ٢ِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

ِ  ٣َ�ِسٍق إَِذا َوقََب  َٰ�ٰتِ ٱَوِمن َ�ّ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ [الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

٥-١.[ 

ِ ٱ � ُعوذُ  قُۡل ﴿ لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
َ
ِمن  ٣�َّاِس ٱإَِ�ٰهِ  ٢اِس �َّ ٱَملِِك  ١�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

 امت شفاعت من شامل حالشیبار بر من درود بفرستد، روز ق١٠بار، و شب ١٠ س صبح ک ھر -١
 ) و١٠/١٢٠ی از آن مورد اعتماد است، نگا: مجمع الزوائد (یکه کبا دو سند  یشود. الطبران می
 ).١/٢٧٣ب (یب والترھیترغح الیصح
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 ِ ِيٱ ٤ۡ�َنَّاِس ٱ لۡوَۡسَواِس ٱَ�ّ نَّةِ ٱِمَن  ٥�َّاِس ٱيُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  �َّ  ﴾٦�َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ
 ].٦-١[الناس: 

 ان شد.یب ۷۰ات در قسمت یآی  : ترجمهتوجه
  .۷۰شماره  نگا: کلمات حدیث

 
 :رھنمود حدیث

 شد می آغازبا اقرار به توحید و یگانگی الله ص  رسول اکرمروز  بدون تردید
 شد می از خواب بیدارص  رسول اکرم وقتی آمده که یرابخروایت در ه کچنان
که ما  را ر خداییمستایش « .»يله النشور�ماتنا واحلمد� اذلی أحيانا بعد ما أ«فرمود:  می

 .»را بعد از آنکه میرانده بود زنده کرد و بازگشت نیز به سوی او است
جھت نبود  بی پس خواند می یگانگی الله فرا سوی بهھمچنین در طول روز مردم را 

لق فی اخالص، ھا بیان یگانگی الله باشد چنان که خواندن سوره که پایان روزش نیز با
 گردید معمول ھمیشگی ایشان بود.و ناس سه بار و با کیفیتی که بیان 

رب  در پیشگاهاین سه سوره شامل مفاھیم عظیمی ھمچون اخالص قولی و عملی 
شد این  می دردھرگاه دچار بیماری یا سر ص رسول اکرم. ھمچنین ھستندالعالمین 

 خواند. می و خیر و برکتی که در آنھا وجود دارد فواید خاطر بهسه سوره را 
  :فوائد حدیث

 ھر شری است. دوری ازدعوت و فراخواندن به یگانگی الله کلید ھر خیر و  -۱
 گردد. می شود و نه رفع می الله نه واقع هچشم زخم و حسد بدون اراد ،جادو -۲
 برند. لکیت الله و پرورش او به سر میامخلوقات تحت م هھم -۳

ُ ٱ﴿ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  �َّ   َقيُّوُم
ۡ
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُخُذهُۥَ� تَأ ُۥ نَۡومٞ َ�َٰ�ٰتِ ٱَما ِ�  �َّ َوَما ِ�  لسَّ

 ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  �ِض� ۡ� ۥٓ  َفعُ �َشۡ  �َّ يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  نِهِۦۚ إِ�َّ �ِإِذۡ  ِعنَدهُ

َ
 َوَ�  َخۡلَفُهۡمۖ  َوَما �

ٓ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  يُطونَ ُ�ِ  ۚ إِ�َّ بَِما َشا َ�َٰ�ٰتِ ٱُه ُكۡرِسيُّ  َوِسعَ  َء  ٱوَ  لسَّ
َ
 وُدُهۥ ُٔ َوَ� َ�  �َضۖ ۡ�

ۚ ِحفۡ  خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده و « ].٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ  ُظُهَما
گران؛ آنچه در آسمانھا و آنچه  گیرد و نه خوابی برپادارنده است؛ نه خوابی سبك او را فرو می

در زمین است، از آِن اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاھش شفاعت کند؟ 
داند. و به چیزی از علم او، جز به  آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می
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نگھداری آنھا بر او  یابند. کرسی او آسمانھا و زمین را در بر گرفته، و آنچه بخواھد، احاطه نمی
 ».دشوار نیست، و اوست واالی بزرگ

 ش گماشتهیبراالله متعال ه را در بسترش بخواند، محافظی از طرف ین آیس اکھر
 ].۴/۴۸۷بخاری مع الفتح [شود.  یک نمیطان تا صبح به او نزدیشود و ش می

 ان شد.یب ۷۱ه در قسمت یآی  ترجمه
 .۷۱شماره  نگا :کلمات حدیث یمعن

 :رھنمود حدیث
آن  ی بارهباشد. و در می مشروعیت خواندن این آیه قبل از خوابگر  بیان این حدیث

بیان شده که ذکرش خالی از لطف نیست. ابوھریره که از طرف رسول الله  اتفاقی
آمد و به اموال بیت  می گوید: فردی شب ھنگام می نگھبانی اموال زکات را بعھده داشت

داد که دوباره  می که تعھد . من او را دستگیر کردم و پس از اینزد می برد المال دست
 :تکرار نکند آزادش نمودم و این کار تا سه شب تکرار شد. شب سوم به ابوھریره گفت

الکرسی را  ةخواھی از شر من خالص شوی ھنگام خواب آی می مرا آزاد کن و اگر
بیان ص  رسول اکرمبرای  ابوھریره او را رھا کرد و صبح ھنگام جریان را .بخوان

 است. بسیار دروغگواو شیطان است راست گفته گر چه  :نمود. ایشان فرمود
  :فوائد حدیث

در این باره به باشد.  می متعال شامل پنج نام و بیست و شش صفت الله فوق، یهآ
 فتح الباری مراجعه شود.

و برتری الله بر  علوگر  بیان است که» علی«در این آیه  متعال یکی از صفات الله
 جا است. ھمه (با ذات) گویند الله کسانی که میباشد بر خالف عقیده  می شبندگان
 .بودخواندن این آیه با فھم و تدبر باعث حفاظت بنده از شر شیطان خواھد  -۳

ٓ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ -۱۰۱ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِۦ ِمن إَِ�ۡهِ  أ ۡ ٱوَ  رَّ ِ  ُمۡؤِمُنونَۚ ل ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب  �َِكتِهِۦَوَمَ�ٰٓ  �َّ

َحدٖ  َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 
َ
ۖ  َناَوقَالُواْ َسِمعۡ  رُُّسلِهِۦۚ  ّمِن أ َطۡعَنا

َ
 �َ�َۡك  َر�ََّنا ُ�ۡفَرانََك  َوأ

ۡ ٱ ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف  ٢٨٥َمِص�ُ ل َر�ََّنا  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱۡت وََعلَۡيَها َما َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسبَ  �َّ
� َكَما َ�َۡلَتهُ  نَاۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ِينَ ٱَ�َ  ۥَ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن � ِمن  �َّ

ۚ َر�َّنَ  ۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  اَ�ۡبلَِنا ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱوَ َ�نَّا  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِ نَت َمۡولَٮَٰنا  رَۡ�َۡنا
َ
أ

نَاٱفَ  پیامبر [خدا] بدانچه از جانب « ].٢٨٦-٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ
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پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، و مؤمنان ھمگی به خدا و فرشتگان و 
میان ھیچ یك از فرستادگانش فرق «اند [و گفتند:]  آوردهکتابھا و فرستادگانش ایمان 

] و  شنیدیم و گردن نھادیم، پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاریم«و گفتند: » گذاریم نمی
کند. آنچه [از  اش تکلیف نمی خداوند ھیچ کس را جز به قدر توانایی»  فرجام به سوی تو است

] به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا،  [از بدی] به دست آورده به سود او، و آنچه  خوبی
] ما مگذار؛  اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، ھیچ بار گرانی بر [دوش

پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر  ] کسانی که پیش از ما بودند نھادی. ھمچنانکه بر [دوش
ا را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ پس ما را بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و م

 ».گروه کافران پیروز کن
/ ۹مع الفتح  یبخار[نند. ک می تیفاکد، او را یه را در شب قرائت نماین دو آیس اک ھر

 .باشد] می ۲۸۶ـ ۲۸۵: ، و ھر دو آیه در سوره بقره۵۵۴/ ۱مسلم  و ۹۴
 کلمات حدیث: یمعن

 فھم و پیروی است. ،مراد از شنیدن: این جا َناَسِمعۡ  -۱

 .توان :وَِسعَ  -۲

 .خیری که کسب کرده :َكَسَبۡت  -۳

 .شری که مرتکب شده :ۡ�تََسَبۡت ٱ -۴

۵- �  : تکالیف طاقت فرسا.إِۡ�ٗ

ِينَ ٱ -۶  .یھود و نصارا :ِمن َ�ۡبلَِنا �َّ
 :رھنمود حدیث

بقره  هآخر سور یبه ما یاد داده که ھر کس دو آیهص  رسول اکرمدر این حدیث 
را شب ھنگام بخواند برای او کافی خواھد بود. بعضی گفته اند ھدف از کافی بودن 

 ھدف این است که. و بعضی گفته اند سازند می نیاز بی از خواندن نماز شب او رایعنی 
 از نظر اعتقادی ھمین دو آیه برای او کافی است چرا که شامل امور ایمان و اعمال

از نظر ظاھر و باطن تسلیم اوامر  ،که پیشینیان و اصحاب همطلب دوم اینک، باشند می
 خاطر بهالھی و پیامبرش بودند. چرا که وقتی آیه قبلی نازل شد آنھا شدیدا ترسیدند 

به  ارحم الراحمین آنگاهو خیاالت ناخواسته در امان نبودند.  ھا این که از برخی وسوسه
 .نمودنازل  را و این دو آیهداد تخفیف  آنھا
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 :فوائد حدیث
باشند دارای  می بھشت ھای آیات آخر سوره بقره که گنجی از گنج نخواند -۱

  فضیلت زیادی است.
 .باشدایمان به سایر پیامبران قبلی چه نامی از آنھا به میان آمده چه نیامده  -۲
الزم است البته  باشند دست نخورده که شرطی به یقبل ھای ایمان به کتاب  -۳

 ناسخ ادیان قبلی و بھترین جایگزین آنھا است.اسالم بدانیم که  باید
 نزد الله متعال دارد.ای  این امت جایگاه ویژه -۴

ش را یی از شما از بسترش برخاست و دوباره به آن برگشت، جایکاگر  -۱۰۲
زی بر سر بسترش آمده است و یه پس از رفتنش چه چکداند  نمی را اویز ؛ندکجاروب 

ارمَْحَْها،  بِاْسِمَك «ن دعا را بخواند: یا
َ
َت َ�ْفيِسْ ف

ْ
ْمَسك

َ
إِْن أ

َ
ْرَ�ُعُه، ف

َ
، َو�َِك أ ْ َوَضْعُت َجْنيِبْ َر�ِّ

الِـِحْ�َ  َْفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ اْحَفْظَها بَِما حتَ
َ
َتَها ف

ْ
ْرَسل

َ
 .)١(»َو�ِْن أ
از زمین، بلند  را آنپروردگارا! به نام تو پھلوی خود را بر زمین نھادم، و به کمک تو « 
ی  کنم، اگر در حالت خواب روح مرا قبض کردی، آن را ببخشای، و اگر دوباره به او اجازه می

 ».کنی زندگی دادی، از آن محافظت فرما، ھمچنان که از بندگان نیکت محافظت می
 کلمات حدیث: یمعن

 قسمت داخلی ازار :زارهإداخل 

تَ  كْ سَ  میراندی نگھداشتی،: أَمْ

لْتَ  سَ  به زندگی باز گرداندی. ،رھا نمودی :أَرْ
 :رھنمود حدیث

ازار و ی  گوشه رختخوابش را کنترل نماید و قبل از خوابیدن مستحب است انسان
موذی و یا سوزن و چیز دیگری  هچرا که ممکن است حشر بر آن بکشد یا ابزار دیگری

 خاطر بهاین عمل  خودباشد که با چشم دیده نشود و باعث زیان جبران ناپذیر گردد. 
ھمچنین خواندن ورد فوق قبل از  .پیروی از رسول الله خالی از اجر و پاداش نیست

 بخشد. می طمأنینه و آرامش ،خود نوعی دلگرمی یهخواب به گویند
 فوائد حدیث:

به این که  ایماندعوت به استفاده از اسباب مباح جھت حفاظت خویش ضمن  -۱

 ).٤/٢٠٨٤مسلم ( ) و١١/١٢٦بخاری ( -١
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 اتفاق خواھد افتاد. متعال ھر کاری به اراده و قدرت الله
 در تضاد نیست. متعال با توکل بر الله ،استفاده از اسباب مشروع -۲
 الزم و ضروری است. در ھر زمان و مکان متعال نیازمندی در برابر الله رازاب -۳

ْحَييْتَ  اَ�« -۱۰۳
َ
َك َمَماُ�َها َوَ�َْياَها، إِْن أ

َ
اَها، ل

َّ
نَْت تََوف

َ
ْقَت َ�ْفيِسْ وَأ

َ
َها إِنََّك َخل

َها، 
َ
ِفْر ل

ْ
اغ

َ
َمتََّها ف

َ
اْحَفْظَها، َو�ِْن أ

َ
َعا�َِيةَ  اَ�ف

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
 .)١(»إِ�

 اش گیری، مرگ و زندگی س میـاره پـو آن را دوبـریدی، و تـرا آفـان مـارالھا! تو جـب«
اش نگھداشتی، از او محافظت کن، و اگر آن را میراندی، پس  بدست تو است. الھی! اگر زنده

 ».خواھم مورد آمرزش قرار ده. الھی! من از تو عافیت می
 :کلمات حدیث یمعن

افِيَةَ  عَ  .: سالمت دین و دنیاالْ
 :رھنمود حدیث
او از نیستی  .تاس متعالآن است که ولی نعمت واقعی فقط الله گر  بیان این حدیث

بوجود آورد و ھمه کارھای ریز و درشت فقط در دست او است و بازگشت و پایان نیز 
 سپاس ازنزد او است. بنابراین شایسته است که انسان مسلمان این ورد را برای ابراز 

 . بیاوردقبل از خواب بر زبان  تعالی، حق
 :فوائد حدیث

 است. متعالر دست الله اذعان به این مطلب که مرگ و زندگی فقط د -۱
 استمرار دعا جزو بزرگترین اسباب موفقیت و عافیت است. -۲

ی  ر گونهیخواست بخوابد، دست راستش را ز میص  ه رسول اللهکزمانی  -۱۰۴
  خواند: می ن دعا را سه باریداد و ا می قرار راستش

 .)٢(»كادَ قِِ�ْ َعَذابََك يَْوَم َ�ْبَعُث ِعبَ  اَ�«
 . »کنی، مرا از عذابت نجادت ده که بندگانت را حشر میالھی! روزی «

 :کلمات حدیث یمعن

 نجاتم ده. :قِنِيْ 

ثُ  بْعَ  کنی. می دوباره زنده ،انگیزی می : برتَ

 ) با ھمان لفظ آورده است.٢/٧٩أحمد ( ) و٤/٢٠٨٣مسلم ( -١
 ).٣/١٤٣ح ترمذی (ینگا: صح ) با ھمان لفظ، و٤/٣١١( ابوداود -٢
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 :رھنمود حدیث
اندازد. تا باشد  می ی ھولناک آنھا این دعا انسان مسلمان را به یاد آخرت و صحنه

که انسان قبل از خواب توجه کند و اگر ظلم و ستمی نسبت به کسی روا داشته حاللی 
 این خواب آخرش باشد. زیرا ممکن استبطلبد 

 فوائد حدیث:
 برای توبه کردن باشد.ای  تا شاید انگیزه متعال تشویق به ترسیدن از عذاب الله -۱
جزو مھمترین  ،اب و پاداشایمان به زنده شدن پس از مرگ و حساب و کت -۲

 آیند. می مسایل عقیدتی انسان مسلمان به حساب
ْحَيا اَ�بِاْسِمَك « -۱۰۵

َ
ُمْوُت وَأ

َ
 .)١(»أ

 ».شوم] شوم [بیدار می میرم [می خوابم] و با نـام تـو زنده می ! با نـام تـو میبار الھا«
 :کلمات حدیث یمعن

كَ  مِ  به یاد نامت :بِاسْ
 :رھنمود حدیث

 ، باعثباشد که ترک آن می در ھر حال متعالذکر الله  استمرارگر  بیان ورداین 
 .شود می قساوت قلبی و نھایتاً غفلت 

 فوائد حدیث:
 کند. می دائما به فکر مرگ بودن انسان را در راه بندگی الله کمک -۱

ـَحْمدُ ٣٣ُسْبَحاَن اهللاِ [« -۱۰۶
ْ
ِ  ] َوال رَبُ [٣٣[ ِ�َّ

ْ
�

َ
  .)٢(»]٣٤] َواُهللا أ

 :رھنمود حدیث

ش در اثر ھای خدمت پدر بزرگوار خویش رسید و ابراز داشت که دست لفاطمه 
آرد کردن گندم با آسیاب دستی و ھمچنین بازوھای ھمسرش علی در اثر آب کشیدن 

اسیرانی ص  رسول اکرماز چاه آسیب دیده است و اطالع پیدا کرده بودند که نزد 
ھا را  فرمود که اینص  رسول اکرمی طلب نمود؟ بنابراین از ایشان خادم اندآورده 

ی اھل صفه که جزو مھاجرین فقیر بودند خواھد فروخت و به آنھا (علی ھا برای ھزینه
و فاطمه) وردی آموزش داد که ھنگام خواب بخوانند و خاطر نشان ساخت که نفعش 

 ).٤/٢٠٨٣مسلم ( ) و١١/١١٣بخاری مع الفتح ( -١
دن بخواند، از داشتن خادمی برای او بھتر است. [و در رفع یحات را ھنگام خوابین تسبیس اک ھر -٢

 ).٤/٢٠٩١مسلم ( ) و٧/٧١ند]. بخاری مع الفتح (ک ک میمکسالت به او کخستگی و 
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این ورد را ترک گاه قبل از خواب  به مراتب از نفع خادم برای آنھا بیشتر است. علی ھیچ
 از یاد نبرد. را آن در میدان صفین مشغول نبرد بود ننمود حتی شبی که

 :فوائد حدیث
ترین  نزدیک ویژه بهعمومًا و  که اصحاب پیامبرای  معیشتی وضعیت -۱

 با آن دست و پنجه نرم که خویشاوندان ایشان داشتند به خوبی نمایان است
 کردند. می

کس ھنگام خواب بر این ورد پایبند باشد در  اشاره به این نکته است که ھر -۲
 کارھا ھر چند که دشوار باشند یاری داده خواھد شد.

 .نسبت به دختر و دامادشص  رسول اکرممیزان شفقت  -۳
اشاره به این که دنیا زودگذر است و باید به آنچه نزد الله تعالی وجود دارد  -۴

 چشم دوخت.
بْ  اَ�« -۱۰۷ َمَواِت السَّ الَِق َربَّ السَّ

َ
ٍء، ف َعِظْيِم، َر�ََّنا َوَربَّ لُكِّ يَشْ

ْ
َعْرِش ال

ْ
ِع َوَربَّ ال

نَْت آخِ 
َ
ٍء أ ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ لُكِّ يَشْ

َ
اِن، أ

َ
ُفْرق

ْ
ِْيِل َوال

ْ
ِإل�

ْ
ـَحبِّ َوانلََّوى، َوُمْ�َِل اتلَّْوَراةِ َوا

ْ
ٌذ ال

  اَ�بَِناِصَيتِِه. 
َ
ْبل

َ
ْيَس �

َ
ل
َ
ُل ف وَّ

َ
أل

ْ
نَْت ا

َ
اِهُر أ نَْت الظَّ

َ
ٌء، وَأ يَْس َ�ْعَدَك يَشْ

َ
ل
َ
نَْت اآلِخُر ف

َ
ٌء، وَأ َك يَشْ

َفْقرِ 
ْ
نَِنا ِمَن ال

ْ
غ

َ
ْ�َن َوأ ِض َ�نَّا ادلَّ

ْ
ٌء، اِق يَْس ُدْونََك يَشْ

َ
ل
َ
َاِطُن ف

ْ
نَْت ابل

َ
ٌء، وَأ َك يَشْ

َ
ْوق

َ
يَْس ف

َ
ل
َ
 »ف

 .]۴/۲۰۸۴مسلم ح ی[صح
ی  زمین، و پروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھمهو ھا  آسمان الھی! پروردگار«ترجمه: 

ی تـورات و انجـیل و فـرقان، از شّر ھـر آنچـه  ی دانه و ھسته، و فرود آورنده چیز، شکافنده
برم. الھی! توئی اول، قبل از تو چیزی نیست. و  اش در دست تو است به تو پناه می که پیشانی

اری، و ھیچ چیز آشکارتر از تو نیست. تو پنھانی، و توئی آخر، بعد از تو چیزی نیست. تو آشک
ھای ما را ادا کن، و ما را از تنگدستی به غنا و  تر از تو نیست. الھی! وام ھیچ چیز پنھان
 ».توانگری برسان

 کلمات حدیث: یمعن

 ».دانه و ھسته هشکافند« .]٩٥[األنعام:  ﴾�ََّوىٰ ٱوَ  ّبِ �َۡ ٱفَالُِق ﴿

 قرآن :الفرقان
 حدیث:رھنمود 

را این دعا جزو دعاھای جامع و فراگیر رسول الله است که مسائل مختلف عقیدتی 
 هدر آن به ربوبیت و مالکیت الھی پرداخته شده و این که او نازل کنند در بر دارد
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گیرد پس او از  می آسمانی است و قطعا فرو فرستادن از باال به پایین صورت ھای کتاب
اول و  متعال، ین این مطلب خاطر نشان گردیده که اللهھمه چیز باالتر است. ھمچن

آخر و ظاھر و باطن است. اول است بدون ابتدا و آخر است بدون انتھا ھمواره بوده و 
 الله متعالشود. و در پایان از فقر و تنگدستی به  می خواھد بود و ھر چه بخواھد ھمان

 پناه برده شده است.
 فوائد حدیث:

 ذکر بعد از دراز کشیدن به سمت راست. این خواندن استحباب -۱
ھر ریز و در شت و ی  متعال در برگیرنده اثبات این مطلب که علم و دانش الله -۲

 و او دانای کل است. .ظاھر و باطنی است
که خود فرموده  ھا و صفات نیکش چنان با نام متعال استحباب خواندن الله -۳

 است:

﴿ ِ  ٱَوِ�َّ
َ
ھای نیکی است  الله دارای نام« ].١٨٠[األعراف:  ﴾بِهَ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  ۡسَ�ٰ �ُۡ ٱ ۡسَمآءُ ۡ�

 ».او را بدانھا بخوانید
ـَحْمدُ « -۱۰۸

ْ
ِ  اَل َفانَا، َوآَوانَا، ِ�َّ

َ
ْطَعَمَنا َوَسَقانَا، َو�

َ
ِْي أ

َّ
ُ َوالَ  اذل ايِفَ هلَ

َ
ْن الَ� َ�ْم ِمـمَّ

َ
ف

 .]۴/۲۰۸۵مسلم ح ی[صح ».ُمْؤوِيَ 
ست که ما را خورانید و نوشانید، و تمام امور را کفایت کرد و به ھا خدائی را تمام ستایش«

ای  که ھیچ گونه مددکار و پناه دھندهما جای پناه داد، براستی که چقدر از مردم ھستند 
 ».ندارند

 کلمات حدیث: یمعن

انَا فَ  : ھزینه زندگی ما را تامین کرد.كَ

انَا  رحم نمود.تما را پناه داد بر ما  :آوَ
 حدیث:رھنمود 

اش  ھای فراوان، ظاھری و باطنی در برابر نعمت متعالگر سپاس از الله  این دعا بیان
شود که در مورد  ھای الله وقتی بیشتر احساس می که پی بردن به نعمت و این باشد می

 ھا بوده، از داشتن نان شب و سر پناه محروم ھستند بیندیشیم. دیگران که فاقد این نعمت
 فوائد حدیث:

نگریستن به حال و وضع کسانی است که از نظر  ،به قضا یتی از اسباب رضایک -۱
از ما ھستند و ھمچنین نگاه به کسانی که از نظر دیانت و تقوا  تر مادی پایین
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 باالتر از ما ھستند.
مراد از کفایت در این جا یا فراھم نمودن راه ھدایت به اسالم ویا توفیق شکر  -۲

 ھا است. نعمت
 ندارد.ای  ھیچ راه و چاره متعال که انسان بدون تمسک به الله اعتراف به این -۳

ْرِض، اَ�« -۱۰۹
َ
أل

ْ
َمَواِت َوا اِطَر السَّ

َ
َهاَدةِ ف َغْيِب َوالشَّ

ْ
هُ  اَعلِـَم ال

َ
ٍء َوَملِْيك ، َربَّ لُكِّ يَشْ

، َوِمْن رَشِّ  ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َ�ْفيِسْ
َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْن الَ إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
 ىلَعَ أ

َ
رَتِف

ْ
�
َ
ْن أ

َ
�ِِه، وَأ ْيَطاِن َو رَشَ  الشَّ

 ُمْسلِمٍ اَ�ْفيِسْ ُسْوءً 
َ

ُجرَّهُ إىِل
َ
ْو أ

َ
 .]ان شدیب ۸۵/۱۱ث یآن در حد ترجمه[ .)١(»، أ

 رھنمود حدیث:
شود چنان که وقتی ابوبکر  می این از دعاھایی است که در صبح و شام خوانده

خواست به او دعایی بیاموزد که در صبح و شام بخواند ص  رسول اکرمصدیق از 
 ھمین دعا را به ایشان آموزش داد.ص  رسول اکرم

 ۀسور و ]ه[یعنی سورۀ سجد ﴾تَ�ِ�ُل  * الٓمٓ ﴿ۀ سور تا ص رسول اکرم« -۱۱۰
ِيٱتََ�َٰرَك ﴿ ۡ ٱ�َِيِدهِ  �َّ   .)٢(»دیخواب نمی ،خواندینمرا  [یعنی سورۀ ملک] ﴾ُمۡلُك ل

 کلمات حدیث: یمعن

 .سجده هیعنی سور :﴾تَ�ِ�ُل  * الٓمٓ ﴿
 :رھنمود حدیث

 هاز جمله خواندن سور مستحب استھنگام خواب  یمخصوص ھای خواندن سوره
 ضعیفیروایات صحیح و  در ھنگام شبملک  هدر مورد خواندن سور ؛سجده و ملک

ناس و ی فلق، ھا سوره ،قبل از خواب ص رسول اکرموجود دارد عالوه بر آن 
یی را که ھا سورهو ھمچنین روایت است که تا وقتی  خواند می زمر و اسراء را ،الکافرون
وجود ای  فرمود در آنھا آیه خوابید و می ، نمیخواند نمی شوند می شروع» سبح«با کلمه 

 و اورادی است که قبل از خواب اذکارھا عالوه بر  این دارد که از ھزار آیه بھتر است.
 خواند. می

 فوائد حدیث:
 است. متعالزندگی در سایه عبادت الله  ،زندگی واقعی -۱

 ).٣/١٤٢ح سنن ترمذی (ینگا: صح ) و٤/٣١٧( ابوداود -١
 ).٤/٢٥٥ح الجامع (ینگا: صح ، ویترمذی ونسائ -٢
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 گرچه خواندن ھمه بھتر است. اذکارجواز اکتفا بر بعضی  -۲
زندگی ابعاد مختلف ی  هاست که در برگیرندای  به گونه ص رسول اکرمسنت  -۳

 .شود می مانسلشبانه روزی انسان م
ْمُت  اَ�« -۱۱۱

َ
ْسل

َ
َْك، أ َْك، َ�ْفيِسْ إيِلَ ْهُت وَْجِ�ْ إيِلَ َْك، َووَجَّ ْمرِْي إيِلَ

َ
وَّْضُت أ

َ
َوف

 َوالَ 
َ
َجأ

ْ
َْك الَ َمل َبًة َوَرْهَبًة إيِلَ

ْ
َْك، رَ� ُت َظْهرِْي إيِلَ

ْ
ـَجأ

ْ
ل
َ
َْك، آَمْنُت بِِ�َتابَِك  وَأ  إيِلَ

َّ
َمْنَجا ِمْنَك إِال

َت 
ْ
ْرَسل

َ
ِْي أ

َّ
َت َو�ِنَبِيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ِْي أ

َّ
 .)١(»اذل

ام را  ود را به تو تفویض نمودم، و چھرهبار الھا! جانم را به تو سپردم، و کار خ«جمه: تر
ھای تو امیدوارم و از عذابت  سوی تو گرداندم، و به تو اّتکا کردم، در حالی که به نعمت به

بیمناکم، به جز تو پناھگاھی و جای نجاتی ندارم. الھی! به کتابی که تو نازل فرمودی، و 
 .»که تو مبعوث کردی، ایمان آوردم پیامبری

 :کلمات حدیث یمعن

 ْ
تُ نَفْيسِ لَمْ  .: خودم را در ھمه کارھا تسلیم تو کردمأَسْ

يْ  هِ جْ تُ وَ هْ جَّ  و ھدفم فقط تویی. گرداندم چھره ام به سمت تو :وَ

بَةً  هْ رَ بَةً وَ غْ  .ت و ترس از عذابتھای به امید نعمت :رَ

ا نْجَ الَ مَ أَ وَ لْجَ  ھیچ پناھگاه و راه نجاتی جز خودت نیست. :الَ مَ
 :رھنمود حدیث

 برای امتش ھست روای ص رسول اکرممفیدی از طرف  هدر این حدیث توصی
 آنگاه وضوی کامل بگیر، ،خواھی بخوابی می فرمود: ھر گاه ص رسول اکرم :گوید می

فوائد  باید دانست که خوابیدن با وضو .به پھلوی راست بخواب و این دعا را بخوان
مرده و قلبش  جسمزیادی دارد از جمله این که انسان اگر در خواب بمیرد با طھارت 

نیک  ھای ن خوابدبا طھارت خوابیدن در دی نیز از پاکیزگی برخوردار است ھمچنین
 موثر است.

اما خوابیدن به پھلوی راست نیز فوائدی دارد از جمله این که بیدار شدن از خواب 
گیرد و از نظر پزشکی نیز به اثبات رسیده که این نوع خوابیدن برای  می انجام تر راحت

 جسم مفیدتر است.

 .)٤/٢٠٨١(مسلم  ) و١١/١١٣بخاری مع الفتح ( -١
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 سپارد و به او پناه می متعال ھمه کارھایش را به الله ،در این دعا انسان ھمچنین
 برد. می

براء بن  ،کند این که راوی حدیث می دیگری که در این حدیث جلب توجه همسال
سخن او را تصحیح ص  رسول اکرمآنگاه  ،رسولک :گفت »نبیک«جای کلمه  هعازب ب

 یزیاد در حالی که نبی و رسول از نظر معنی تفاوت» وبنبیک«نمود و فرمود: بگو 
را » نبیک« هاست چرا که ایشان کلمص  رسول اکرمندارند ولی مھم پیروی از 

د صد درصد از ی اند و بایفیقتو اذکارگیریم که عبادت و به ویژه  می فرموده بود. نتیجه
 فرموده است تبعیت نمود.ص  رسول اکرمآنچه 

ھنگام  گرفتن[در این حدیث سه سنت مستحب بیان گردیده است: یکی وضو 
خواب دوم: خوابیدن به پھلوی راست و سوم: به یاد الله متعال بودن با ورد زبان و در 

 .)١(ای] الم) مردهبر فطرت سلیم (یعنی اس پایان حدیث فرمود: اگر بر این حالت بمیری
 :فوائد حدیث

آخرین ورد  به تاخیر انداخته شود و این ورد تا قبل از خواب مستحب است که -۱
 باشد.

 این ورد بر فطرت سلیم یعنی دین اسالم قرار دارد. هبیان این که گویند -۲
را بھتر است کسانی که عادت به خوابیدن بر پھلوی چپ یا بر شکم دارند خود  -۳

 پھلوی راست بخوابند.عادت دھند که به 
به اثبات رسیده ص  رسول اکرمبا رعایت کلماتی که از  اذکاروجوب خواندن  -۴

 است.

 در شب گریی دبه پهلو ییدن از پهلویدعا هنگام غلت )۲۹(

 غلتید این دعا را می وقتی از پھلویی به پھلوی دیگر ھا شب ص رسول اکرم -۱۱۲
َعِزْ�ُز «خواند:  می

ْ
ْرِض َوَما بَيَْنُهَما ال

َ
أل

ْ
َمَواِت َوا اُر، َربُّ السَّ َقهَّ

ْ
َواِحُد ال

ْ
 اُهللا ال

َّ
َ إِال الَ إهِلَ

 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد.  -١
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ارُ  َغفَّ
ْ
 .)١(»ال

و زمین و ھا  آسمان جز الله یکتا و قادر مطلق، وجود ندارد. پروردگار بحقی ھیچ معبود«
 ».هشکست ناپذیر، بسیار آمرزند اوآنچه در میان آنھاست، 

 :کلمات حدیث یمعن

 غلتیدن از پھلویی به پھلوی دیگر یا از حالتی به حالتی دیگر. :تضور

ارُ  هَّ قَ  : بسیار چیره و غالب. کسی که ھمه مغلوب اراده و قدر ت او ھستند. الْ
 :رھنمود حدیث

ی قدرت الھی است و انسان در خواب کنترل ھا از نشانهای  از آنجا که خواب نشانه
ص اکرم  رسول شود، می دھد و در واقع مغلوب قدرت اللهرا از دست میحواس خویش 

ون قرار داد که در آن انسان به یگانگی الله، نخواندن ورد فوق را ھنگام خواب مس
 انتقام، داند که با وجود قدرت ای می کند و او را بخشنده می چیرگی و قدرتش اعتراف

 دھد. می ورد بخشش قرارنماید و آنھا را م می به حال بندگانش ترحم
 :فوائد حدیث

 حاالت است.ی  هانسان مسلمان به یاد پروردگار خویش در ھم -۱
آن است، ی  او شایسته با اوصافی کهانسان مسلمان دائما پروردگار خویش را  -۲

 دھد. می مورد تعریف و ستایش قرار
 .نیاز بی ابراز فقر و نیاز به درگه آن ذات -۳

 خواب در یشانیموقع هول و هراس و پر یدعا )۳۰(

اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعَقابِِه، َورَشِّ ِعَباِدهِ، َوِمْن َهَمَزاِت « -۱۱۳ ُعْوُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ
َ
أ

ْونِ  ْن َ�ْرُضُ
َ
َياِطْ�ِ وَأ  .)٢(»الشَّ

ھای  وسوسهو ی کلمات کامل الھی از خشم و مجازات او، بدی بندگانش  به وسیله«
 ».برم پناه می اللهبه  ،که آنھا نزد من بیایند شیاطین و از این

 کلمات حدیث: یمعن

وم یتاب: الکدر  ینسائ رده است، وکبا او موافقت  یذھب ح دانسته، وی) و آنرا صح١/٥٤٠م (کحا -١
 ).٤/٢١٣ح الجامع (ینگا: صح ، ویابن السن لة، ویوالل

 .)٣/١٧١ح ترمذی (ی)، ونگا: صح٤/١٢( ابوداود -٢
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اتِ  تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ  عیب و نقص الله. بی سخنان کامل و :كَ

اتِ  زَ َ   ھا و توطئه ھا وسوسه :مهَ
 :رھنمود حدیث

 گاه انسان در خواب بترسد و یا وحشت کند فوراگر آن است که ھر این حدیث بیان
باید به خالق و پروردگار خویش پناه ببرد و به کلمات کامل او متوسل شود چرا که 

ی عالم فقط در دست الله است. ھمچنین در این دعا استقامت ھا جنبنده هاختیار ھم
ی ھا و توطئه ھا صحیح خواسته شده که با برطرف کردن وسوسه هبر دین و عقید

دھد. و بر مسلمانان امور دینشان را  می شیطان که باطل را حق و حق را باطل جلوه
این کارھا فقط در دست الله  هسازد چنین چیزی ممکن است و دفع ھم می مشتبه
 است. متعال

 فوائد حدیث:
 از شر شیطان. متعال نیاز شدید انسان به پناه بردن به الله -۱
فضل و  پس از آن از اندازد که راه خالصی می ھا وسوسه و شبھه شیطان در دل -۲

 مفید است. علِم  ،کرم الھی

 بد چه باید کرد؟ وپس از دیدن خواب نیک  )۳۱(

پریشان از  ھای و خواب متعال فرمود: خواب نیک از طرف اللهص  رسول اکرم
بینید فقط برای کسی آن را  می طرف شیطان است بنابراین وقتی که خواب خوبی

 .بخاری و مسلم)(تعریف کنید که او را دوست دارید 
 :اما در مورد خواب بد در احادیث چنین آمده است

ِ «الف)  -۱۱۴  « »َ�ْنُفُث َ�ْن �ََسارِه
ً
الَث

َ
سه بار به طرف چپ خود « ]۴/۱۷۷۲مسلم [ .»اث

ْيَطاِن �َْسَتِعيُذ بِاهللاِ ِمَن ب) » فوتی که با کمی رطوبت آب دھان ھمراه باشدـ فوت کند  الشَّ
ى

َ
الََث « »َوِمْن رَشِّ َما َرأ

َ
سه بار از شیطان و از شر آنچه « ]۱۷۷۳، ۱۷۷۲/ ۴مسلم[ »َمرَّاٍت ث

 ) «ج »بردبکه دیده است به الله پناه 
َ

َحدً ال
َ
ْث بَِها أ در مورد آن با « .]۴/۱۷۷۲مسلم [ »اُ�َدِّ

ْيهِ «د) » کسی صحبت نکند
َ
ي اكَن َعل

َّ
ُل َ�ْن َجْنبِِه اذل پھلوی خود « ]۴/۱۷۷۳مسلم[ »َ�َتَحوَّ

 .»کندرا جابجا 
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َراَد ذلَِك « )۱۱۵
َ
اگر خواست برخیزد و نماز « ]۴/۱۷۷۳مسلم[ »َ�ُقوُم يَُص�ِّ إِْن أ

 ».بخواند
 :کلمات حدیث یمعن

ثُ   تف کردن خفیف بدون آب دھن. :نْفُ
 رھنمود حدیث:

 :خواب بیان گردید که عبارتند ازی  هدر احادیث فوق انواع سه گان
برای انسان مومن است و ای  و مژده متعال: خواب نیک که از طرف الله نوع اول

تواند آن را  می آید و صاحب چنین خوابی می نبوت به حساب هچھل و ششمین درج
 برای ھر کسی که دوست دارد بازگو کند.

 ھا از طرف شیطان وسوسه این نوع خواب :بد و ترسناک ھای : خوابنوع دوم
رسول گردد.  می فرد بیننده شود و باعث ایجاد ترس و دلھره و پریشانی برای می

 ھا موارد زیر را بیان فرمود:  برای عالج این نوع خوابص اکرم
 سه بار دمیدن یا تف انداختن خفیف به سمت چپ خویش. -۱
از شر شیطان با گفتن اعوذ بالله من الشیطان  متعالپناه جستن به الله  -۲

 .الرجیم و غیره
 است به کیفیت دیگری.حالت دادن از کیفیتی که بر آن خوابیده تغییر  -۳
ترس و باور نمودن  بر به مردم چرا که این دلیل یھای بازگو نکردن چنین خواب -۴

 آن است.
و عالج آخر این که برخیزد و پس از طھارت به نماز ایستد چرا که شیطان با  -۵

 گذارد. می پا به فرار کند و می ذکر الله خود را پنھان
خود در  هذھنی و کارھای روزمر ھای مشغولیت: حدیث النفس یعنی دیدن نوع سوم

 قابل تعبیر نیستند. رند وھا ھیچ سود و زیانی ندا خواب. این خواب
 فوائد حدیث:

 دھد. می رخ نیک برای انسان نیک ھای خواب -۱
نباید خواب را جز برای انسان دانشمند و یا کسی که او را دوست دارد بازگو  -۲

 .نماید
نباید بدون رعایت ضوابط شرعی خودسرانه و بدون دانش به تعبیر خواب  -۳

 .بپردازد
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 .در ھر حال متعال پناه جستن به الله -۴
 شود. می ھا محسوب ترین دروغ گناه و جزو بزرگ ،بیان کردن خواب دروغین -۵

 قنوت در نماز وتر یدعا )۳۲(

َْت، َوَ�ارِْك يِلْ اْهِدِ�ْ �ِْيَمْن َهَديَْت، واََعفِِ�ْ �ِ  اَ�« -۱۱۶ ِ�ْ �ِْيَمْن تََويلَّ
َّ
ْيَمْن اَعَ�ْيَت، َوتََول

َْت  ْيَك، إِنَُّه الَ يَِذلُّ َمْن َوايلَ
َ
إِنََّك َ�ْقيِضْ َوالَ ُ�ْقىَض َعل

َ
َضْيَت، ف

َ
ْ�َطْيَت، َوقِِ�ْ رَشَّ َما ق

َ
 �ِْيَما أ

َت َر�ََّنا َوَ�َعا
ْ
َْت [َوالَ يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت]، َ�َباَر�  .)١(»يلَ

 وای، و مرا جز هددایت کرـھا را ھـرار ده که آنـکسانی ق هالھی! مرا در زمر«ترجمه: 
ی. الھی! مرا جزو کسانی قرار ده که تو یاور ه اھا عافیت عطا فرمود کسانی قرار ده که به آن

بد، حفاظت  یایای، مبارکش بگردان، و مرا از قضا ، و ھر چه که به من عنایت فرمودهآنانی
تو او را حمایت کنی،  که کسیکنی، احدی بر تو حاکمیت ندارد، ھمانا  کن، توئی که حکم می

یابد. پروردگارا! تو  ھرگز عزت نمی ،و کسی که تو با او دشمنی کنی شود ذلیل و خوار نمی
 ».بابرکت و بلندمرتبه ھستی

  :کلمات حدیث یمعن

تَ  كْ بَارَ  یعنی دارای خیر و برکت فراوان و فراگیر در دنیا و آخرت ھستی. :تَ

يْتَ  الَ عَ   .بلند مرتبه و از شبیه و شریک پاک و منزھی :تَ
  :رھنمود حدیث

آموزش داد تا آن را در نماز وتر  ؛فاطمه ؛این دعا را به دخترش صرسول اکرم 
دن آن اشکالی ندارد چنان بعد از برخاستن از رکوع بخواند البته قبل از رکوع نیز خوان

 دیگری موید این مطلب ھستند. روایات که
جمالت پر باری است از جمله طلب ثبات و استقامت بر  یهاین دعا در برگیرند

 شھدا و نیکان در آخرت ،صدیقین ،ھدایت که باعث ھمنشینی و ھمراھی با پیامبران
شامل عافیت قلب از عافیت طلبیده شده که  متعال، باشد. و در آن از الله می

 شود. و نیز از الله می جسمی ھای اعتقادی و عافیت جسم از بیماری ھای یربیما

ت شده یھقی روایروشه است از بکن دو ی. آنچه بیھقیم و بک، حایحمد، دارماصحاب سنن أربعه، ا -١
) أثر ٢/١٧٢ل (ی) و إرواء الغل١/١٩٤ح ابن ماجه (ی) و صح١/١٤٤ح ترمذی (ینگا: صح است. و
 ألبانی.
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 غمی نیست. طلب دوستی و ھمراھی نموده چرا که الله با ھر کسی باشد او را متعال
 فوائد حدیث:

 :تعال بوده، دارای دو نوع استمھدایت فقط از طرف الله 
 آید. می ھا بوجود بیان و راھنمایی که با ارسال پیامبران و فرو فرستادن کتاب الف)

 توفیق و رسیدن به مقصود که این فضل الھی است. ب)
علم و عمل به آن  ،توان به برکت در فھم می پیامدھای خوب طاعت و بندگی از -۲

 عمر و فرزندان اشاره کرد.  ،و ھمچنین برکت در مال
 ،مخصوص نماز وتر است و خواندن آن در قنوت نماز فجرضمنا: دعای فوق 

 اشتباھی بیش نیست.
ُعْوُذ بَِك ِمْنَك،  اَ�« -۱۱۷

َ
اتَِك ِمْن ُ�ُقْوَ�تَِك، وَأ

َ
ُعْوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك، َو�ُِمَعاف

َ
ْ أ

ِّ
إِ�

نَْيَت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
ْ
ث
َ
َما أ

َ
نَْت ك

َ
ْيَك، أ

َ
ْحيِصْ َ�َناًء َعل

ُ
 .)١(»الَ أ

رم، از خشمت ب الھی! از خشم تو به خشنودیت، و از عذاب تو به عفوت، پناه می«ترجمه: 
که  چنانی ای، مدح کنم، تو آن تو را آنطور که شایسته توانم برم. الھی! من نمی به تو پناه می

 .»ای را مدح کردهخود 
 :کلمات حدیث

 .۴۷نگا: شماره 
 :رھنمود حدیث

موارد خوانده شود چنان که جزو دعاھایی است  مستحب است که این دعا در این
 بیان گردید. ۴۷ هشود چنان که در شمار می که در سجده نیز خوانده

ِْفُد، نَرُْجْو رمَْحََتَك،  اَ�« -۱۱۸ َْك �َْسىَع َو�َ َك نَُص�ِّ َو�َْسُجُد، َو�يِلَ
َ
إِيَّاَك َ�ْعُبُد، َول

َحٌق، 
ْ
اَكفِِرْ�َن ُمل

ْ
ْىَش َعَذابََك، إِنَّ َعَذابََك بِال ْيَك  اَ�َو�َ

َ
ِ�ْ َعل

ْ
إِنَّا �َْسَتِعْيُنَك، َو�َْسَتْغِفُرَك، َونُث

، َوالَ نَْ�فُ  ـَخْ�َ
ْ
ُع َمْن يَْ�ُفُركَ ال

َ
ْل َك، َو�َ

َ
َْضُع ل  .)٢(»ُرَك، َونُْؤِمُن بَِك، َو�َ

خوانیم، و تـو را  کنیم، و بـرای تـو نـماز می بـار الھا! فقط تـو را بـنـدگی می«ترجمه: 
دھیم که به تو نزدیک  عملی انجام می[کنیم  نمائیم، و بـه سوی تـو تـالش می سجـده می

) وإرواء ١/١٩٤ح ابن ماجه (یصح ) و٣/١٨٠ح ترمذی (یأصحاب سنن أربعه وأحمد. نگا: صح -١
 ).٢/١٧٥ل (یلغلا

تاب إرواء کدر  یخ ألبانیح دانسته و شی) و سندش را صح٢/٢١١بری (کتاب السنن الکدر  یھقیب -٢
 نسبت داده است. سح است و آنرا به عمر ی) گفته: سندش صح٢/١٧٠ل (یالغل
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 .ترسیم، ھر آینه عذاب به کفار خواھد رسید امیدواریم، و از عذاب تو میو به رحمت تو  ]شویم
گوییم، و به تـو  خواھیم، و برای تو ثنای نیک می جوییم، و آمرزش می بار الھا! از تو مدد می

کنیم، و از کسی که به تو کفر  آوریم، و برای تو خشوع می ورزیم، و به تو ایمان می کفر نمی
 .»گیریم زد، کناره میرو می
 :کلمات حدیث یمعن

عَى  .: باشتاب خواھیم آمدنَسْ

دُ  فِ  .: شتاب ورزیدن در اجرای دستورات اللهنَحْ

قٌ  لْحَ  .خواھد رسید :مُ

لَعُ   کنیم. می اعالم بیزاری :نَخْ
 :رھنمود حدیث

 الله ھای در این ذکر اعتراف به یگانگی و توحید خالص از روی امید به رحمت
شده عذابی که حتما کافران و دشمنان الله با آن مواجه  و ترس از عذابش متعال

و مشرکین اعالم برائت شده و اقرار به عبودیت کامل  از شرکخواھند بود. ھمچنین 
 .فقط برای الله تعالی گریده است

 فوائد حدیث:
گانه ھنگام  در نمازھای پنج متعال مشروعیت دعا و قنوت و طلب کمک از الله -۱

 بروز حوادث
 تحقق توحید خالص است. ،ترین اسباب دفع بال و مصیبت بزرگیکی از  -۲
پیروی از ایشان  به در پیروی از رسول الله تا جایی که عمر بن خطابشیفتگی  -۳

 خواند. می قنوت نازله

 ر پس از سالم نماز وترکذ )۳۳(

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱَسّبِِح ﴿ی ھا در نماز وتر سوره صرسول اکرم  -۱۱۹
َ
قُۡل ﴿و  ﴾ۡ�

َها  ُّ�
َ
� ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿و  ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ�ٰٓ َحدٌ  �َّ

َ
خواند و بعد از سالم کردن این ذکر را  می را ﴾أ

 :آورد می زبان سه بار بر
ْوِس « ُقدُّ

ْ
ـَملِِك ال

ْ
ـَمالَئَِ�ِة [ »ُسْبَحاَن ال

ْ
ْوِح َربِّ ال  بار سوم با صدای بلند و کشیده] َوالرُّ
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 .)١(خواند می
 :رھنمود حدیث

ی است که به اذکاراز جمله  باشد و می مستحبخواندن این ورد بعد از نماز وتر 
 باشد. می از ھر عیب و نقص متعال پاکی اللهگر  بیان نماز وتر اختصاص دارد و

 فوائد حدیث:
 ھا و صفاتش جزو اھداف بلند دین مبین اسالم است. شناخت الله با نام -۱
  .مقامشصفات عالی  هستایش الله به وسیل تداوم -۲

 هنگام غم و اندوه یدعا )۳۴(

ُمَك، َعْدٌل  اَ�« -۱۲۰
ْ
َمتَِك، نَاِصَييِتْ �َِيِدَك، َماٍض يِفَّ ُحك

َ
ْ َ�ْبُدَك، اِْ�ُن َ�ْبِدَك، اِْ�ُن أ

ِّ
إِ�

ْمتَ 
َّ
ْو َعل

َ
َُه يِفْ كَِتابَِك، أ

ْ
نَْزتل

َ
ْو أ

َ
ْيَت بِِه َ�ْفَسَك، أ َك، َسمَّ

َ
َك بُِ�لِّ اْسٍم ُهَو ل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َضاُؤَك، أ

َ
َحدً يِفَّ ق

َ
 اُه أ

ِقَك، 
ْ
، َونُْوَر َصْدرِْي، ِمْن َخل يِبْ

ْ
ل
َ
ُقْرآَن َر�ِْيَع ق

ْ
َْعَل ال ْن جتَ

َ
َغْيِب ِعْنَدَك، أ

ْ
ِم ال

ْ
ْرَت بِِه يِفْ ِعل

َ
ث
ْ
وِ اْسَتأ

َ
أ

 ْ ، َوَذَهاَب َه�ِّ  .)٢(»وََجالََء ُحْزِ�ْ
در  )زمامم(ی تو و فرزند بنده و کنیز تو ھستم، پیشانی من  الھی! من بنده«ترجمه: 

ات در حق من عین عدالت است. الھی! من  فیصله ،تو در حق من نافذ دست تو است، فرمان
ای، یا به یکی  ای، یـا در کتابت نازل کرده می که خـود را بـا آن مسّمی کردهی ھر اس وسیله به

ای که نزد تو در علم غیب بماند، از تو مسألت  ای، یا ترجیح داده از مخلوقاتت تعلیم داده
 ».ی غم و اندوه من بگردانی ار دل، نور سینه، برطرف کنندهنمایم که قرآن را بھ می
 کلمات حدیث: یمعن

يَتِيْ   .امورم هام یعنی ھم : پیشانینَاصِ

لٌ  دْ  .: حق، انصافعَ

تَ  تَأْثَرْ  که نزد خودت محفوظ بماند.ای  ترجیح داده :اسْ

بِيْ  لْ بِيْعَ قَ  .بھار دلم :رَ

ح یسندش صح روشه از دارقطنی است وکن دو یره، و بی) وغ٢/٣١( یودار قطن ٣/٢٤٤ ینسائ -١
 ).١/٣٣٧عبد القادر األرناؤوط ( ب األرناؤوط ویق شعیتاب زاد المعاد تحقکاست. نگا: 

 ح دانسته است.یآنرا صح یو ألبان ١/٣٩١أحمد  -٢
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 :رھنمود حدیث
در  اوست انسان مسلمان اوامررضا به قضای الھی و تسلیم در برابر گر  بیان این دعا

 آید و لب به شکوه نمی گیرد ولی به ستوه در می معرض نامالیمات زندگی قرار
الھی است و دنیا  ھای داند امتحان و آزمایش جزو سنت می این که خاطر بهگشاید  نمی

لله یعنی پیامبران و اولیاء جای خوش گذرانی نیست ھمان گونه که بھترین بندگان ا
دعای ص  رسول اکرمالھی در این دنیا رنگ خوشگذرانی و رفاه را ندیدند. بنابراین 

فوق را به ما آموزش داد تا بعد از سپردن امور خویش به الله متوسل به پروردگار 
عی است که الله آن را دوست دارد ومشر ھای خویش شویم و این نوع توسل جزو توسل

بسیار مفید دیگری است و آن این که  هنکتگر  بیان ھمچنین این دعا .پسندد می و
 آید. می از بزرگترین و سایل دفع غم و اندوه بشمار شتالوت قرآن و اندیشیدن در آیات

 فوائد حدیث:
 گردد. می خواندن این دعا با صداقت و اخالص باعث زدوده شدن غم و اندوه -۱
 .داند نمی از بندگانش آنھا را کسه ھیچ ک نیز داردی ھای نام متعالالله  -۲
 و پیروی از دینش متحقق خواھد شد. متعال سعادت حقیقی با بندگی الله -۳
 .اقرار به بندگی الله -۴
 بنده مالک نفع و ضرر خویش نیست. -۵

ُْخِل وَ  اَ�« -۱۲۱ َسِل، َوابلْ
َ
ك

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ـَحَزِن، َوال

ْ
ـَهمِّ َوال

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ أ ، إِ�ِّ ـُْجنْبِ ال

َبِة الرَِّجالِ 
َ
يِْن َوَغل ِع ادلَّ

َ
 .)١(»َوَضل
ی  غلبه و بارالھا! من از غم و اندوه، و ناتوانی و سستی، بخل و ترس، سنگینی وام،«

 ».برم مردان، به تو پناه می
 :کلمات حدیث یمعن

 آنچه در حال حاضر فکر انسان را به خود مشغول دارد. :�َ�ا

نِ  زَ ـحَ  در گذشته فکر انسان را مشغول داشته.: آنچه الْ

نِ  يْ لَعِ الدَّ  : سنگینی وام.ضَ

الِ  جَ بَةِ الرِّ لَ   .شان قھریه ه: چیرگی مردان و قوغَ
 

 ).١١/١٧٣) نگا: بخاری مع الفتح (٧/١٥٨بخاری ( -١
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  :رھنمود حدیث
انس بن  ؛است که طبق قول راوی حدیث یاین دعا نیز از دعاھای جامع و فراگیر

در این دعا از ھر آن  .آورد می خیلی زیاد این ورد را بر زبانص  رسول اکرم ؛مالک
شود به الله پناه خواسته شده است. چرا که  می چیزی که باعث غم و اندوه برای انسان

شود و انسان را در  می کسالت جسمی و این گونه موارد باعث مشغولیت فکری و ضعف
 ،کند و این امر منجر به بخل می فاقد نیرو ،طلب روزی حالل و ھمچنین انجام عبادات

 شود. می ھا ھستند از انفاق و بزدلی که جزو بدترین خصلت خودداری
از چیرگی مردان که ھمان صاحبان  و و در پایان از ورشکستگی مالی و مدیون شدن

ھمان ضعف و ناتوانی است  هھا نتیج دین ھستند به الله پناه خواسته است که ھمه این
گرداند و قرض دھنده تواند بر نمی گیرد سپس می چه بسا انسان از کسی مالی قرض

 گرداند. می عرصه را بر او تنگ و زندگی را به کامش تلخ
 :فوائد حدیث

 یکی از اسباب دفع بال و مصیبت است. کردن دعا پیوسته -۱
 شود. می فرد هناتوانی در پرداخت دیون باعث از دست دادن روحی -۲
رھایی قلب از ترس و بزدلی و تندرستی تن از ضعف و تنبلی جزو اسباب  -۳

 روند. می موفقیت به شمار

 دعا به هنگام مشقت )۳۵(

 اهللاُ « -۱۲۲
َّ
َ إِال

َ
َعِظْيِم، الَ إهِل

ْ
َعْرِش ال

ْ
 اُهللا َربُّ ال

َّ
َ إِال

َ
ـَحلِْيُم، الَ إهِل

ْ
َعِظْيُم ال

ْ
 اُهللا ال

َّ
َ إِال

َ
 الَ إهِل

ِرْ�مُ 
َ
ك

ْ
َعْرِش ال

ْ
ْرِض َوَربُّ ال

َ
أل

ْ
َمَواِت َوَربُّ ا  .)١(»َربُّ السَّ

و ھا  آسمان پروردگار وبزرگ و بردبار که پروردگار عرش بزرگ  اللهجز  بحقی چ معبودھی« 
 ».وجود ندارد ،زمین و عرش گرامی است

 :کلمات حدیث یمعن

لِيْمُ  ـحَ  .اندازد می اخذه را به تاخیرؤکسی که با وجود قدرت م ،: بردبارالْ
  :رھنمود حدیث

به الله حاالت  هدر ھمص  اکرمرسول  این مطلب است کهگر  بیان این حدیث

 ).٤/٢٠٩٢مسلم ( ) و٧/١٥٤بخاری ( -١
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خواند.  می آمد این دعا را می . معموال ایشان وقتی مشکلی پیشجست می متعال پناه
شود. یعنی  می دعایی که با بیان توحید و یگانگی الله و دو صفت عظمت و حلم آغاز

بقدری عظیم است که ھیچ کاری بر او دشوار نیست و از آنجا که نسبت به  متعال الله
سازد. سپس با اقرار به  می غم و اندوه آنان را فورا برطرف ،بندگانش بردبار است

 هو زمین و ھمھا  آسمان این که رب و صاحب عرش عظیم و صاحب ویژه بهربوبیت الله 
 موجودات است به ستایش او پرداخت.

  :یثفوائد حد
به کسی و  متعال قلبش جز به یاد الله ،کسی که در پی تحقق توحید باشد -۱

 وابسته نخواھد بود. جز اوچیزی 
میزان گستردگی رحمت گر  بیان متعال بردباری برای الله واثبات صفت حلم  -۲

 .باشد می مخلوقاتش هوی نسبت به ھم
 شود. می بیشتر بنده با آفریدگارش نزدیکیشناخت اسما و صفات الھی باعث  -۴
باشد  می از اسباب رفع مشکالت و غم و اندوه متعال الله تسبیح و ستایش -۵

نَُّهۥ َ�ٓ َفلَوۡ ﴿ :فرماید می چنان که خود
َ
 ۦٓ لَلَبَِث ِ� َ�ۡطنِهِ  ١٤٣ٱلُۡمَسّبِِح�َ َ�َن ِمَن  �

 ].١٤٤-١٤٣[الصافات:  ﴾١٤٤إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ 
قطع تا روزی که (ھمه) برانگیخته  طور  کنندگان نبود به اگر از تسبیح و«ترجمه: 

 .»ماند شوند، در شکم ماھی می می
َ  اَ�« -۱۲۳

َ
ُه، الَ إهِل

َّ
ِ�ْ لُك

ْ
ْصلِْح يِلْ َشأ

َ
، وَأ َة َ�ْ�ٍ

َ
 َ�ْفيِسْ َطْرف

َ
ِ�ْ إىِل

ْ
الَ تَِ�ل

َ
رُْجو ف

َ
رمَْحََتَك أ

نَْت 
َ
 أ

َّ
 .)١(»إِال

ی یک چشم به ھم زدن به حال خودم  رحمت تو امیدوارم، مرا به اندازهای الله! به «
 .»وجود ندارد بحقیوامگذار و تمام امورم را اصالح کن، جز تو معبود 

 :کلمات حدیث یمعن

نِيْ   .رھایم نکن :الَ تَكِلْ

 ٍ نيْ ةَ عَ فَ  .: چشم به ھم زدنطَرْ
 :رھنمود حدیث

شدن با مشکالت توصیه نمود و گفتن این دعا را ھنگام مواجه  صرسول اکرم 

 ) آنرا حسن دانسته است. ٣/٩٥٩( ابوداودح یدر صح ی). و ألبان٥/٤٢أحمد ( ) و٤/٣٢٤( ابوداود -١
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 .است(غم و اندوه) نامیده » دعای مکروب« را آن
گیریم که انسان مسلمان ھنگام مواجه شدن با  می از این دعا چنین درس

 دھد بلکه به رحمت او متوسل نمی از دست متعال نامالیمات زندگی امیدش را به الله

رُْجوگوید:  می شود و می
َ
سپارد و از  می و امر خویش را به آفریدگارش …اَ� رمَْحَتََك أ

به قدری از  با این کار به حال خودش رھا نسازد وای  خواھد که او را لحظه می ایشان
هُ  « :گوید می که شود می باالیی برخوردار هروحی

َّ
ِ�ْ لُك

ْ
ْصلِْح يِلْ َشأ

َ
 هبار الھا ھم« .»…وَأ

 ».کارھای مرا اصالح نما
 

 :فوائد حدیث
 چه تلخ. و چه شیرین باشد راضی است، به قضای الھی ،واقعیمسلمان  -۱
امیدی از رحمت  نا دفع ی شیطانی وھا باعث دفع وسوسه متعال اعتماد به الله -۲

 شود. می الله
 از چاره اندیشی خود بنده است. بھتربرای بنده  متعال چاره اندیشی الله -۳

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ﴿ -۱۲۴
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ٰلِِم�َ ٱُكنُت ِمَن  �َّ  .)١(﴾ل�َّ

 ».ی ستمکاران بودم جز تو وجود ندارد، پاک و منّزھی و من از زمره حقیھیچ معبود ب«
 :رھنمود حدیث

 ÷یعنی یونس ،در مورد این دعا فرمود: دعای ذالنون پیامبر ص رسول اکرم
 است که در شکم ماھی آن را خواند. 

حاجتش را  متعال دعا را بخواند اللهھمچنین فرمود: ھر انسان مسلمانی این 
 یقین و توکل خواننده دارد. ،البته بستگی به ایمانت برآورده خواھد ساخ

 فوائد حدیث:
 جزو اعمال قلب به شمار اینھا که متعال بیان اھمیت یقین و توکل بر الله -۱

 روند. می
با اعتراف به کوتاھی عملکرد خویش در  متعال اقرار به کمال الوھیت الله -۲

 صداقت بنده است.گر  بیان ،طاعت الله

 رده است، وکم موافقت کبا حا یح دانسته و ذھبی) آنرا صح١/٥٠٥م (کحا ) و٥/٥٢٩ترمذی ( -١
 ).٣/١٦٨ح ترمذی (ینگا: صح
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و استمداد از وی  متعال مژده به وقوع گشایش با پناه بردن صادقانه به الله -۳
 به وقوع پیوست. ÷یونس  برای که چنان

رْشُِك بِِه َشيْئً « -۱۲۵
ُ
ْ الَ أ  .)١(»ااُهللا اُهللا َر�ِّ

 ».دھم است و ھیچ چیزی را با او شریک قرار نمی الله، الله پروردگار من«
 :رھنمود حدیث

آموزش داد تا ھنگام  ل به اسما دختر عمیس ص رسول اکرماین دعا را 
اسما نیز آن را به فرزندش عبدالله بن جعفر آموزش  .مصیبت و مشکالت آن را بخواند

طرف یک مادر حسن تربیت یک فرزند بر اساس سنت نبوی از گر  بیان داد که این
 من است.ؤم

 :فوائد حدیث
 .میزان شیفتگی گذشتگان نیک در فراگیری علم و عمل و نشر آن -۱
 .اعالم انزجار از انواع شرک بزرگ و کوچک -۲
 .با ابراز توحید جھت دفع غم و اندوه و مصیبت متعال توسل به الله -۳

 ا صاحب قدرتیهنگام روبرو شدن با دشمن  یدعا )۳۶(
ْورِِهمْ إِنَّ  اَ�« -۱۲۶ ُْورِِهْم َوَ�ُعْوُذ بَِك ِمْن رُشُ

ُ
َك يِفْ �

ُ
َْعل  .)٢(»ا �َ

به تو پناه  ندھیم و از شرارت آنا قرار می )دشمنان(الھی! ما تو را در برابرشان «
 .»آوریم می
  :کلمات حدیث یمعن

مْ  هِ رِ وْ  چنان که به روز عید اضحی .بین سینه و گلو ،قسمت باالی سینه :نُحُ
 یوم النحر. :گویند می

 :رھنمود حدیث
 و ستمگران کمک طلبیده شده است. معموال انعلیه ظالم متعال در این دعا از الله

 در مقابل دشمن قرار گرفته یعنی مانع از رسیدن دشمن به مقصد فالنی گویند: می
خواسته شده تا در مقابل دشمن قرار گیرد و  متعال نیز از الله اینجااست. در  شده

 ).٢/٣٣٥ح ابن ماجه (ینگا: صح ) و٢/٨٧( ابوداود -١
 ذھبی با وی موافقت نموده است. ). و حاکم آن را صحیح دانسته و ٢/١٤٢) وحاکم (٢/٨٩( ابوداود -٢
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یشان را به خودشان ھا از طرف آنان آسیبی به ما برسد و نقشه و توطئهنگذارد 
 .بازگرداند

 :فوائد حدیث
 برد. می به سر اوو در پناه  متعال ل دائما به یاد اللهاح رمسلمان واقعی در ھ -۱
است که تا قیامت ادامه  متعال ھمیشگی الله ھای نبرد بین حق و باطل از سنت -۲

 خواھد داشت.
اتُِل  اَ�« -۱۲۷

َ
ق
ُ
ُصْوُل، َو�َِك أ

َ
ُجْوُل، َو�َِك أ

َ
نَْت نَِصْ�ِْي، بَِك أ

َ
نَْت َعُضِدْي، َو أ

َ
 .)١(»أ

 ]بر دشمنان[نمایم، و به کمک تو  ، به کمک تو تاخت و تاز میمنیالھی! تو یار و مددکار «
 ».جنگم کنم، و با مدد تو می حمله می

 :کلمات حدیث یمعن

يْ  دِ ضُ  .بازو : تکیه گاه، مددکار،عَ

لُ  وْ  دھم. می تغییر تاکتیک :أَجُ

لُ  وْ  .برم می بر دشمن یورش :أَصُ
 :رھنمود و حدیث

سازد که نباید  می به امت خویش خاطر نشانص  رسول اکرم ،در این حدیث
د چرا که یاری و پیروزی فقط در نباش وابسته به کسی دیگرمتعال  ھا جز به الله دل

گاه است.  و پنھان کاری ھا است و فقط او به راز سینه متعال دست الله  ھا آ
 :فوائد حدیث

 شود. می باعث جلب نعمت و دفع مضرت متعال توکل بر الله -۱
ھا دلیل بر این است که استفاده از  مشارکت شخص رسول الله در جنگ -۲

 ت.منافی با توکل بر الله نیس ،اسباب
 حال ضروری است. رچنگ زدن به الله و یاری خواستن از او در ھ -۳

َو�ِْيُل « -۱۲۸
ْ
 .)٢(»َحْسبَُنا اُهللا َونِْعَم ال

 ».الله برای ما کافی است، و بھترین کارساز است«
 :کلمات حدیث یمعن

 ).٣/١٨٣ح ترمذی (ینگا: صح و .)٥/٥٧٢) و ترمذی (٣/٤٢( ابوداود -١
 ).٥/١٧٢بخاری ( -٢
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بُنَا سْ  .: برای ما کافی استحَ

كِيْلُ  وَ  .امور بندگانی  چرخانندهگاه و  تکیه ،کارساز :الْ
 رھنمود حدیث:

ِينَ ٱ﴿ :گرفته از این آیه است بیان فضیلت این ورد مبارک که بر  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ
ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱإِنَّ  ْ  إِيَ�ٰٗنا فََزاَدُهمۡ  َشوُۡهمۡ خۡ فَٱ لَُ�مۡ  َ�َُعوا ُ ٱ َحۡسبَُنا َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  ﴾١٧٣َو�ِيُل ل

از آنان کسانی که مردم به آنھا گفتند: دشمن علیه شما گرد آمده است « ].١٧٣[آل عمران: 
شان افزوده شد و گفتند: الله برای ما کافی است و او بھترین یار و مددکار  بترسید؟ ایمان

 ».است
ص  و ھنگامی که محمد گفتابراھیم پیامبر وقتی که در آتش انداخته شد ھمین را 

ھمین را بر زبان آورد. و این جریان وقتی اتفاق  ،ترسانیدند انرا از گردھمایی دشمن
فرا خواند و » حمراء االسد«یارانش را برای شرکت در غزوه  ،ص رسول اکرمافتاد که 

زخمی و عزادار بودند به دعوت  ،خسته ،ه از جنگ احد برگشتهزآنھا در حالی که تا
شان  و در دل دشمنان و عازم نبرد شدند. الله نیز آنھا را کمک کرد ندپیامبر لبیک گفت

 که نبردی رخ دھد باز گشتند. رعب و وحشت انداخت و پیامبر و یارانش بدون این
 فوائد حدیث:

شناخت مقام واالی اصحاب پیامبر که در یاری دین الله ھمه چیز را در طبق  -۱
 اخالص گذاشتند.

الله طبق گمان بنده و میزان توکل وی از او حمایت خواھد کرد و به کمکش  -۲
 اھد شتافت.خو

 فرمانروا ماز ظلترس  یدعا )۳۷(

َعِظْيِم، ُ�ْن يِلْ َجارً  اَ�« - ۱۲۹
ْ
َعْرِش ال

ْ
ْبِع، َوَربَّ ال َمَواِت السَّ الَِن ابِْن  اَربَّ السَّ

ُ
ِمْن ف

ْو َ�ْطيغ
َ
َحٌد ِمْنُهْم أ

َ
َّ أ ْن َ�ْفرَُط يلَعَ

َ
ْحَزابِِه ِمْن َخالَئِِقَك، أ

َ
الَِن، وَأ

ُ
َجاُرَك، وََجلَّ َ�َناُؤَك، َوالَ ، َعزَّ ف

نَْت 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 .)١(»إهِل

ح ی) آنرا صح٥٤٥ح األدب المفرد (یتاب صحکدر  یألبان ). و٧٠٧تاب: األدب المفرد (کدر  یبخار -١
 دانسته است.
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یا الله! ای پروردگار ھفت آسمان، پروردگار عرش بزرگ، در برابر فالنی فرزند «ترجمه: 
که کسی از آنھا بر من  د، پناه من باش، از اینناش که از مخلوقات تو ھست فالنی و دار و دسته

یابد، ھمانا ستایِش تو واالست  کس به تو پناه آورد، عّزت می ھر ظلم کند، یا طغیان نماید، زیرا
 .»نیست یو جز تو معبود بحق

ِقِه مَجِْيعً « -۱۳۰
ْ
َعزُّ ِمْن َخل

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
ُعْوُذ بِاهللاِ ااُهللا أ

َ
ْحَذُر، أ

َ
 وَأ

ُ
َخاف

َ
ا أ َعزُّ ِممَّ

َ
، اُهللا أ

ـُمْمِسِك السَّ 
ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال

َ
ِْي الَ إهِل

َّ
نِِه، ِمْن رَشِّ َ�ْبِدَك اذل

ْ
 بِإِذ

َّ
ْرِض إِال

َ
ْن َ�َقْعَن ىلَعَ األ

َ
ْبِع أ َمَواِت السَّ

ِس، 
ْ
ِنِّ َواِإل�

ْ
ْشَياِعِه ِمَن اجل

َ
ْ�َباِعِه وَأ

َ
الٍَن، وَُجُنْوِدهِ وَأ

ُ
ِهْم، َجلَّ َ�َناُؤَك  اُ�ْن يِلْ َجارً  اَ�ف ِمْن رَشِّ

َ َ�ْ�ُكَ 
َ

 .)١(»َوَعزَّ َجاُرَك، َوَ�َباَرَك اْسُمَك، َوالَ إهِل
است، الله از آنچه که  تر قویتر از ھمه است، الله از تمام مخلوقاتش  الله بزرگ«ترجمه: 

قی جز او ح برم به الله که معبود به پناه میکنم، نیرومندتر است،  ترسم و پرھیز می من می
دارد، و آسمان بر زمین  اوست که ھفت آسمان را از این که بر زمین بیـفتند، نگه مینیست 

ی او. بار الھا! از شّر فـالن بنـده ات و لشکریان، پیروان و طرفـداران  گر به اجازهـد مـافت نمی
یابد و  ّزت میاش، پناه من باش. چرا که ثنای تو واالست و ھرکس به تو پناه آورد، ع سجن و ان

 .»وجود ندارد یحقبنامت مبارک است و جز تو معبود 
  :کلمات حدیث یمعن

ابِ  زَ  معاونین و ھمکاران و ھمدستان. :أَحْ

طَ  رُ فْ  بر من بدون این که بتوانم دفاع کنم ستم روا دارد. .: مرا غافلگیر کنديَ

 .طغیان کند :يَطْغي

كَ  ارُ زَّ جَ  کسی که به تو پناھنده شود قدرت خواھد یافت. :عَ
 رھنمود حدیث:

جھان تا غم و اندوه و مصیبت ی  چرخانندهپروردگار و  متعال؛دعا و توسلی است به الله 
آورد و او  ھیچ چیزی او را به ستوه در نمی ورا برطرف سازد چه او مالک و غالب است 

 و کسی چاره و توانی ندارد.جز ا وبر او باید توکل نمود  که است یمددکار
 :فوائد حدیث

 به دین و ایمانش پایبندبیشتر  ھا، ھا و آزمایش تیببا مص ،من راستینؤم -۱

ح ی) آنرا صح٥٤٦ح األدب المفرد (یتاب صحکدر  یألبان ) و٧٠٨تاب: األدب المفرد (کدر  یبخار -١
 دانسته است.
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 شود. می
 در ارتباط است. متعال من در ھر حال با اللهؤانسان م -۲
الله به فضل و منت خویش او را کفایت  ،جای گیرد متعال ھر کس در پناه الله -۳

 خواھد کرد.

 ه دشمنیدعا عل )۳۸(
ْحَزاَب،  اَ�« -۱۳۱

َ
َِساِب، اِْهزِِم األ

ْ
ْ�َع احل ِكَتاِب، رَسِ

ْ
ِزلُهمْ  اَ�ُمْ�َِل ال

ْ
. »اْهِزْمُهْم َوَزل

 .]۳/۱۳۶۲مسلم ح ی[صح
ی کتاب، و ای سریع الحساب! دشمنان را شکست ده. الھی!  پروردگار! ای فرودآورنده«

 ».آنھا را شکست بده و متزلزل بگردان
 کلمات حدیث: یمعن

ابِ  سَ عَ احلِْ يْ ِ کسی که در حسابرسی سرعت دارد و یا این که در آوردن یوم  :رسَ
 الحساب سریع است.

هلُمْ  زِ لْ شان را یاز آنان بگیر و قدرت تفکر و مقابله ا اھنگام رویارویی توان مقاومت ر :زَ
 .در ھم کوب

 فوائد حدیث:
 ،کتاب هبه وسیل وھایی دارد که نصیب مسلمانان شد  این دعا اشاره به انواع پیروزی

ۡ�ُهمُ  َ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ و فرمود: شان نمود. به جھاد تشویق و خداوند به آنان پیروزی بخشید  ُ�َعّذِ
ُ ٱ يۡ  �َّ

َ
 ».بچشاند ی شما عذاب وسیله بهنھا را آبا آنان بجنگید تا الله «]. ١٤[التوبة:  ﴾ِديُ�مۡ بِ�

و به وسیله ابر و باران مجاھدین را یاری رسانید و ھازم االحزاب اشاره به نعمتی  
 نصیب مسلمانان شده بود. در غزوه احزاب است که قبال

که با آن  )قرآن(این دعا شامل سه نعمت بزرگ است: نعمت فرود آوردن کتاب  ،در کل
نعمت اسالم بدست آمده است و نعمت جریان ابرھا که باعث بدست آمدن رزق و روزی 

 .گردید ،ھر دو نعمت فوق تظاشود و شکست دشمنان (احزاب) که باعث حف می
 فوائد حدیث:

 اخالص در توکل بر الله. -۱
 از جانب الله ھستند. ھمه دنیوی و اخروی که ھای اعتراف به نعمت -۲
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 و طلب کمک از الله ھنگام روبه رو شدن با دشمن.استحباب دعا  -۳

 سدتر یم یه از گروهک یسک یدعا )۳۹(

ِفنِْيِهْم بَِما ِشْئَت  اَ�« -۱۳۲
ْ
 .]۴/۲۳۰۰مسلم ح ی[صح» اك

 ».خواھی، مرا کفایت فرما که می روشیر ھ  ای الله! تو در برابر دشمنان به«
 :رھنمود حدیث

پیشین نقل نمود  ھای از امتص  رسول اکرماین دعا برگرفته از داستانی است که 
که جادوگری داشت ھنگامی که جادوگر به سن  دفرمود: در زمان قدیم پادشاھی بو و

را نزد او جھت یادگیری جادوگری ای  پیری رسید از پادشاه خواست تا پسر بچه
تاد. از قضا روزی پسر بچه در مسیر راھش را فرسای  او نیز پذیرفت و پسر بچه .بفرستد

پسر بچه  سوی یگانگی الله فرا خواند. هآن مرد او را ب .با عابد موحدی روبه رو شد
پذیرفت و مسلمان شد. و دیری نگذشت که کراماتی به دستش ظھور پیدا کرد و این 

ه نمود وی و ھجوم مردم نزد وی گردید. او نیز از فرصت استفاد هامر باعث پخش آواز
و مردم ر ا به سوی یگانگی الله فرا خواند کاری که خشم پادشاه را برانگیخت و در 

 ،ماند می قتل آن پسر بچه توسط پادشاه ناکام هصدد قتل وی بر خاست اما ھر بار نقش
خواند و خداوند سربازان پادشاه را که  می که پسر بچه ھر بار دعای فوق را این خاطر به

تا .. .گشت می کرد و پسر بچه سالم نزد پادشاه بر می داشتند نابودقصد کشتن او را 
 آخر داستان که در صحیح مسلم آمده است.

 فوائد حدیث:
 .اثبات کرامات برای اولیای الھی -۱
 .نیک توسط الله متعالیاری دادن بندگان  -۲
 ھاست. توحید باعث آرامش و تقویت دل -۳
 .انعلیه دشمن متعال یاری خواستن از الله -۴
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 در ایمانو وسوسه  کش یدعا )۴۰( 

 .)١(»�َْسَتِعيُذ بِاهللاِ « -۱۳۳
 ».به الله پناه ببرد«
ا َشكَّ «  .)٢(»�ِيهِ  ينَْتِ� َ�مَّ
 ».رھا کند ،آنچه را که در آن، به شک افتاده است«

 
 :کلمات حدیث یمعن

مَّ  ی عَ كَّ ـينْتَهِ  شیطان: باز آمدن از شک و تردید و ادامه ندادن با فِيهِ  ا شَ
 رھنمود حدیث:
شک و تردید  ،نبوی برای مبتالیان به بیماری وسوسهی  معالجهگر  بیان این حدیث

دنبال ای  در امور دینی و ایمانی است. چرا که شیطان ھمچون سگ پارس کننده
 بنابراین .افتد تا توجه او را به سوی خود جلب کرده با خود به دوزخ ببرد می انسان

محکم  همحکمی پناه ببرد که قطعا این قلع هشیطان در قلع از گزندطلبد که انسان  می
زیرا شیطان با  است. یی شیطانھا ھمان ذکر الھی و پناه جستن به الله از وسوسه

گذارد. ولی کنار آمدن با شیطان  می کند و پا به فرار می شنیدن نام الله خود را پنھان
حیرانی است ه آنھا شدن گردن ن بهپاسخ دادو در صدد  ھا هھدر پذیرش وسواس و شب

 که عاقبتی جز نابودی و سرگردانی و جنون ندارد.
 :فوائد حدیث

 .تثبیت شونداخذه نیستند مگر این که در ذھن ؤھا و افکار ذھنی قابل م وسوسه -۱
 شیطان خود دلیل ایمان آشکار فرد است. هوسوس -۲
 .شود ھا می هھو صفات الھی با عث از بین رفتن شب شناخت اسما -۳

 ».به الله و فرستادگانش ایمان آوردم«بگوید:  .)٣(»آَمْنُت بِاهللاِ َوُرُسلِهِ « :ولُق ی -۱۳۴
 کلمات حدیث: 

نْتُ   ایمان راستین بدون ھیچ تردید و کژی. :آمَ

 ).١/١٢٠مسلم ( ) و٦/٣٣٦بخاری مع الفتح ( -١
 ).١/١٢٠مسلم ( ) و٦/٣٣٦بخاری مع الفتح ( -٢
 ).١٢٠ـ  ١/١١٩مسلم ( -٣
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 :رھنمود حدیث
بندد. چرا که ایمان به الله و پیامبرانش شامل  می این ورد راه شیطان را یکسره

 ایجاد وسوسه و انحراف را بر شیطان ھای و راه باشد میایمان به الله و آنچه نازل نموده 
 بندد. می

فرماید: شیطان نزد  می ص رسول اکرمکامل چنین است که  صورت به[حدیث 
گوید:  می تا اینکه آفریده را آناین را آفریده چه کسی  گوید: چه کسی می آید و می شما

چه کسی پروردگار را آفریده است؟ وقتی به اینجا رسید، از شر شیطان به الله پناه 
 ببرید و دست نگھدارید.

کند بر دو نوع است: نوعی  می گوید: خواطری که در ذھن خطور می /مازری 
 ر و غیر ثابت و نوعی ثابت و مستقر است.ززودگ

 .١شود] می فتن و نوع دوم با استدالل و حجت دفعنوع اول با اعوذ بالله گ
 فوائد حدیث:

 واجب است. شانھای ایمان آوردن به سایر پیامبران و کتاب -۱
 ادامه دارد. دشمنی دیرینه شیطان با فرزندان آدم -۲
عمل به آن و دعوت به سوی  ،راه نجات از گزند شیطان یادگیری علم شرعی -۳

 علم و دانش است. ،تردیدشک و آن است چرا که دوای بیماری 

 ٱُهَو ﴿ را بخواند: هین آیا -۱۳۵
َ
ُل ۡ� ِٰهرُ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ  ءٍ وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ  ل�َّ

او اّول است که آغازی ندارد و آخر است که پایانی ندارد، و آشکار است که « )٢(﴾٣َعلِيمٌ 
سان بر او احاطه ندارد، او به ھمه چیز ھمه چیز بر او داللت دارد، و پنھان است که حواس ان

 ».اه استگآ
 کلمات حدیث: یمعن

 .۱۰۳: شماره نگا
 :رھنمود حدیث

 .روزی مردی نزد عبدالله بن عباس که دانشمند این امت و مفسر قرآن است آمد
آن مرد نگرانی را درک کرد و پرسید چه شده است؟ مرد گفت:  هابن عباس از چھر

 شرح اسماء الله الحسنی مجدی ابن عبدالوھاب احمد. -١
) آنرا حسن ٣/٩٦٢( ابوداود حیألبانی در صح ) و٤/٣٢٩( ابوداودت ی. روا٣ه:یآ ،دیسوره حد -٢

 دانسته است.
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 خورد که چیزی بگوید ابن عباس گفت: کنم و سوگند می چیزی در دل احساس
له در امان نبوده تا أ: ھیچ کس از این مسافزودو  یددر دلت ایجاد شده و خندای  شبھه

ٓ إَِ�َۡك فَۡ� ﴿ جایی که خداوند فرموده است: نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِينَ ٱِل  َٔ فَإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ّمِمَّ َّ� 

اگر تو ای پیامبر در مورد آنچه بر تو نازل « .]٩٤ونس: ي[ ﴾ِمن َ�ۡبلَِك  ۡلِكَ�َٰب ٱَ�ۡقَرُءوَن 
کردیم دچار شک و تردید ھستی، از کسانی که قبل از تو کتاب به آنھا داده شده و آن را 

ای  به آن مرد گفت: ھر گاه در دل شبھه ب سپس ابن عباس »خوانند بپرس می
 بخوان. احساس نمودی این آیه را

 ٱُهَو ﴿
َ
ُل ۡ� ِٰهرُ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ اوست « ].٣[احلديد:  ﴾٣َعلِيمٌ  ءٍ وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ  ل�َّ

 ».اول و آخر و ظاھر و باطن، و او به ھر چیزی داناست
 :فوائد حدیث

بدان دست  صرسول اکرم در اثر دعای که  ب مقام علمی ابن عباس -۱
 یافت.

سوره یونس از آنھا یاد شده افرادی  ۹۴ مراد از علمای اھل کتاب که در آیه -۲
 .ھستند مانند عبدالله بن سالم و یارانش

 میزان شیفتگی و حرص گذشتگان نیک بر سالمت باور و اعتقاد. -۳

 یقرض و بده یادا یدعا برا )۴۱(

ْن ِسَواكَ  اَ�« -۱۳۶ نِِ�ْ بَِفْضلَِك َ�مَّ
ْ
غ

َ
ِفِ�ْ حِبَالَلَِك َ�ْن َحَراِمَك َوأ

ْ
 .)١(»اك

 .»نیاز کن یگران بیو با فضل خود از داز حرام کفایت کن ای الله! مرا با رزق حاللت، «
 :رھنمود حدیث

ش ھای آمد و از او برای ادای وام سمردی نزد امیر المومنین علی بن ابیطالب 
علی که مالی در دست نداشت تا به او کمک کند فرمود: آیا به تو دعایی  .کمک خواست

آن  هو خداوند به وسیل است آن را به من آموزش دادهص  اکرمرسول نیاموزم که 
آن گاه دعای فوق را به او  نماید؟کوه باشند ادا  هت را گرچه به اندازھای تمامی وام

 آموزش داد.

 .٣/١٨٠یح ترمذینگا: صح )، و٥/٥٦٠ترمذی ( -١
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 :فوائد حدیث

 ، باید خواند.ص ی رسول اللهھا با یقین کامل به تحقق وعده را این دعا -۱
 :فرماید می که است الھی هعلی با سائل طبق فرمود هو مودبان برخورد بردبارانه -۲

ٗذى﴿
َ
ٓ أ ۡعُروٞف َوَمۡغِفَرٌة َخۡ�ٞ ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَها سخن « ]٢٦٣[البقرة:  ﴾۞قَۡوٞل مَّ

 ».است که در پی آن اذیت و آزار باشدای  نیک و معذرت خواھی بھتر از صدقه
او را  ھای سایر غم متعالغم دین باشد الله اش  ھر کسی که غم و اندوه اصلی -۳

 بر طرف خواھد نمود.
،  اَ�« -۱۳۷ ـُجنْبِ

ْ
ُْخِل َوال َسِل، َوابلْ

َ
ك

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ـَحَزِن، َوال

ْ
ـَهمِّ َوال

ْ
ُعْوُذ بَِك ِمَن ال

َ
ْ أ إِ�ِّ

َبِة الرَِّجالِ 
َ
يِْن َوَغل ِع ادلَّ

َ
 .)١(»َوَضل
ی  ترس و سنگینی بدھی، و غلبهبار الھا! من از غم و اندوه، ناتوانی و سستی، ُبخل و «

 .]۱۱۷نگا: شماره [ .»برم مردان به تو پناه می

 قرائت قرآن ا دریوسوسه در نماز  یدعا )۴۲(

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ « -۱۳۸ ُعْوُذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ
َ
  .)٢(»أ

 .»برم من از شیطان رانده شده به الله پناه می«
گاھی بین من و  گفتم: شیطانص  اکرمرسول به  گوید: العاص می ابی عثمان بن

د: او شیطانی به نام فرمو ص رسول اکرمسازد  آید و قرائت را بر من مشتبه می نمازم می
بار  لله بگو و به سمت چپ خود سهگاه حضورش را احساس نمودی اعوذ باخنزب است ھر

 تف کن.
 :رھنمود حدیث

 امت یاد هدر این حدیث به این صحابی بزرگوار و در واقع به ھم ص رسول اکرم
به سمت  بگوینداعوذ بالله  ،ندشیطان نمود هدھد که ھر گاه در نماز احساس وسوس می

د. ھمچنین در این حدیث تصریح شده که نام این شیطان نسه بار تف نمای خود چپ

 .٧/١٥٨بخاری -١
ن عمل را انجام دادم و یو در آن آمده: من ا سث عثمان بن أبی العاص یاز حد ٤/١٧٢٩مسلم  -٢

 رد.کخداوند آن وسوسه را از من دور 
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آمده که  ،کند می وسوسه دایجا، خنزب است و اما آنچه در مورد شیطانی که در وضو
 باشد. نمی نامش ولھان است صحیح

  :فوائدحدیث
 سعی و تالش شیطان برای از بین بردن خشوع و تدبر در نماز. -۱
فرموده بود دیگر دچار  ص رسول اکرمگوید: با انجام دادن آنچه  می صحابی -۲

 .شدم نمی وسوسه
 خطر وسوسه و وجوب مداوای آن. -۳
 .انسان دانشمند ماھراستحباب پرسیدن مسائل از  -۴

 لکار مشکانجام  یدعا برا )۴۳(

ـَحْزَن إَِذا ِشْئَت َسْهالً  �اَ « -۱۳۹
ْ
َْعُل ال نَْت جتَ

َ
َتُه َسْهالً وَأ

ْ
 َما َجَعل

َّ
 .)١(»الَ َسْهَل إِال

الھی! انجام ھیچ کاری آسان نیست مگر آن را تو آسان بگردانی و توئی که ھرگاه «
 .»گردانی میبخواھی، مشکل را آسان 

 :کلمات حدیث یمعن

 .قسمت سخت و خشن زمین :احلزن
  :رھنمود حدیث
توانایی آسان نمودن آنھا را دارد.  متعال به ظاھر دشوار باشند اما الله چندکارھا ھر 

 تواند او را عاجز و ناتوان بگرداند. نمی و زمینھا  آسمان ھیچ کس و ھیچ چیزی در
 :فوائد حدیث

ورد ھنگام مواجه شدن با کارھای سنگین ضمن استفاده  استحباب گفتن این -۱
 ، مستحب است.از اسباب مشروع و جایز

 ندارد. متعالھستی ھیچ مدیر و مدبری جز الله  در -۲
 

ن ی). و حافظ ابن حجر گفته است: ا٣٥١( یوابن السن» موارد) «٢٤٢٧(اش  حیابن حبان در صح -١
) آنرا ١٠٦ص( یار للنووکج األذیتاب: تخرکباشد. و عبد القادر األرناؤوط در  می حیث، صحیحد
 ح دانسته است.یصح
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 د و انجام دهدید بگویب گناه باکته مرکآنچه  )۴۴(

ُهَور، ُ�مَّ َ�ُقوُم �َ  اَما ِمْن َ�ْبٍد يُْذنُِب َذْ�بً « - ۱۴۰ ، ُ�مَّ �َْسَتْغِفُر َ�ُيْحِسُن الطُّ َعَتْ�ِ
ْ
ُيَص�ِّ َر�

 ُ
َ

 َ�َفَر اُهللا هل
َّ
 .)١(»اَهللا إِال

خواند و از بدو رکعت نماز  ه،د، سپس خوب وضو گرفتوای که مرتکب گناھی ش ھر بنده«
 .»خواھد بخشیداو را  اللهد، ایطلب آمرزش نم الله
 :کلمات حدیث یمعن

ر وَ  یعنی موادی که در طھارت مورد استفاده قرار :ه: یعنی وضو و با فتحبا ضمه الطُّهُ
 گیرد. می

  :رھنمود حدیث
 وسعت و گستردگی فضل و کرم و رحمت الھی است که درگر  بیان این حدیث

 شود می اشیا و موجودات است و این که انسان وقتی گناھی مرتکب هھم هبرگیرند
شود  می که آتش با آب خاموشتواند با وضو و نماز و استغفار آن را جبران نماید چرا  می

 و آتش معصیت و گناه را باید با آب طھارت از بین برد.
 :فوائد حدیث

 ی توبه تا نرسیدن روح به حلقوم باز است.ھا دروازه -۱
 هشتاب ورزی در توبه ھمراه با پشیمانی و دست کشیدن از گناه نشان -۲

 بدبختی است. هنیکبختی و اصرار بر گناه نشان
پندارد که ھر لحظه  می خود را ھمچون کوھی باالی سرخودمن گناه ؤانسان م -۳

انسان  نماید ولی برای می ممکن است بر او بیفتد و از این رو مبادرت به توبه
 منافق عکس قضیه صادق است. 

 این حدیث در مورد گناھان کوچک است اما گناھان کبیره نیاز به توبه و گاھاً  -۴
رند. مگر این که خود انسان از گناه حد شرعی از طرف حاکم مسلمان دا  هاقام

در خود باخبر باشد و توبه کرده به انجام اعمال نیک زیاد مبادرت کند و  هکبیر
 گیرد که او را ببخشد یا کیفر دھد. می تصمیماش  خداوند در مورد بنده نھایت

 ) آنرا صحیح دانسته است.١/٢٨٣) وألبانی در صحیح أبی داود (٢/٢٥٧) و ترمذی (٢/٨٦( ابوداود -١
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 شهای طان و وسوسهیش راندن یدعا )۴۵(

 ».پناه بردن از شیطان به الله«. )١(»االْستَِعاَذةُ بِاهللاِ ِمْنهُ « -۱۴۱
 :رھنمود حدیث

در حال  ص رسول اکرمدر مورد این حدیث داستان جالبی بیان شده و آن این که 
 ».برم از تو به الله پناه می» «كاعوذ باهللا من« :فرماید می نماز بو د صحابه شنیدند که

) آنگاه بار(سه » نفرین کامل الله بر تو باد: «این را سه بار فرمود سپس گفت
که بخواھد چیزی را بگیرد پھن کرد. پس از اتمام نماز فرمود: ای  دستش را به گونه

 :در دست داشت نزد من آمد سه بار گفتمای  ابلیس در حالی که آتش پاره ،دشمن الله
 سپس او را نفرین کردم. .اعوذ بالله

او را دستگیر خواستم  می این جا بود که .خورد نمی باز ھم دیدم از جایش تکان
بستم تا  می او را ،و در پایان فرمود: به خدا سوگند اگر نبود دعای برادرم سلیمان .کنم

 .(یعنی سلیمان بر جن و شیاطین مسلط بود) ی مدینه شود.ھا دست بچه هبازیچ
 :فوائد حدیث

تالش شدید شیطان برای از بین بردن خشوع نماز که اصل و اساس نماز  -۱
 است.

 ز اعوذ بالله گفتن در نماز و بیرون نماز مشروعیت و جوا -۲
 .جواز انجام چنین کارھایی در نماز -۳

ین حدیث را به جای نسبت دادن به صحیح بخاری به اضمنا بھتر بود صاحب کتاب 
 به صورت کامل در روایت فوق، داد به دلیل این که داستان می صحیح مسلم نسبت

 مسلم آمده است. صحیح
َذانُ « -۱۴۲

َ
 ».ذان گفتنأ« )٢(»األ
 :رھنمود حدیث

و افرمود: شیطان با شنیدن صدای اذان در حالی که صدایی از  ص رسول اکرم
گردد. و ھنگام شنیدن  می گذارد. و پس از اتمام اذان بر می شود پا به فرار می شنیده

گردد و شروع به وسوسه و یادآوری  می کند و بعد از آن بر می نماز نیز فرار هاقام

 ).٩٩ـ  ٩٨ه: (یسوره المؤمنون آ ). و١/٧٧ح ترمذی (یترمذی، نگا: صح ) و١/٢٠٦أبوداود ( -١
 ).١/١٥١بخاری ( ) و١/٢٩١مسلم ( -٢
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انسان را در نماز دچار فراموشی کند که نداند چند  کند تا می ذھنی ھای مشغولیت
 رکعت خوانده است.

  :فوائد حدیث
اقرار به رسالت و ھمچنین دعوت به سوی نماز است که  ،اذان که شامل توحید -۱

 ، دارای فضیلت زیادی است.باشد می راه نجات در دنیا و آخرت
 ج از وقت نماز باشد.جواز اذان گفتن ھنگام وسوسه گرچه خار -۲
یارای ایستادن در برابر  است وی شیطان ضعیف ھا اثبات این نکته که نقشه -۳

 .صدای حق و ذکر الله را ندارد
 .»به آن چه در پاورقی نوشته شده است مراجعه شود« .)١(»ذکر و قرائت قرآن« -۱۴۳

 ارکست در کا شیو ناگوار ی  هنگام حادثه یدعا )۴۶(

َر اُهللا َوَما َشاَء « -۱۴۴ دَّ
َ
ھمان پیش آمد که تقدیر الله بود، ھر چه الله بخواھد، « .»َعَل �َ ق

از مؤمن ضعیف بھتر و  اللهمؤمن قوی نزد «فرماید:  میص  رسول الله. »شود ھمان می
خیری نھفته است، پس  )مؤمن قوی و ضعیف(تر است، و در ھر یک از آنھا  محبوب

کمک بخواه و احساس عجز  اللهبه تو سودی برسد، و از حریص انجام کاری باش که 
شد،  کردم، چنین و چنان می مکن، و اگر به مصیبتی گرفتار شدی مگو: اگر چنین می

شود، زیرا  بود، ھر چه الله بخواھد، ھمان می اللهبلکه بگو: ھمان پیش آمد که تقدیر 
 .)٢(»ندک شیطان باز می ای، راه را براگر [گفتِن]
  :حدیثرھنمود 

 ِ�يِه ُسوَرُة «: فرمودند صامبر یپ -١
ُ
ي ُ�ْقَرأ ِ

َّ
َيِْت اذل

ْ
يَْطاَن َ�نُْفُر ِمْن ابل َْعلُوا ُ�يُوتََ�ْم َمَقابَِر إِنَّ الشَّ

َ
َال جت

ه کطان از خانه ای یه شکد، چرا ینکل نیتان را به قبرستان تبدھای ). خانه١/٥٣٩مسلم ( .»ةابَلَقرَ 
داری یار صبح و شام و خواب و بکن با اذیو ھمچن». ندک می بقره خوانده شود، فراری  در آن سوره

ر یار داخل شدن به مسجد و خروج از آن، و ساکو داخل شدن به خانه و خارج شدن از آن و اذ
دن، یبقره ھنگام خوابی  سورهی  هیرسی، و دو آکال یۀار وارده در قرآن و سنت، مانند خواندن آکاذ
ُ «ر کن ذیس صد بار اک ند، و ھرک می طان فراریش

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال ُ، هلَ

َ
�َْك هل  اُهللا وَْحَدُه َال رَشِ

َّ
َ إِال َال إِهلَ

ٍء قَِديْرٌ  ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
 شود. می طانیش سپری در برابر شیبخواند در آن روز برا را »ال

 ).٤/٢٠٥٢مسلم ( ٢-
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چیز طبق ھر  توصیه شده که متعال به الله ھادر این حدیث به تفویض و سپردن کار
ندارد.  متعال خارج از اراده و مشیت اللهای  رود و انسان اراده می قضا و قدر الھی پیش

 فرماید: می چنان که

﴿ ٓ ٓ  ُءونَ َوَما �ََشا ن إِ�َّ
َ
ۚ ٱ �ََشآءَ  أ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ  ].٣٠[اإلنسان:  ﴾٣٠اَ�َن َعلِيًما َحِكيمٗ  �َّ

 .»شود و ھر چه او نخواھد اتفاق نخواھد افتاد ھر چه الله بخواھد ھمان می«
 :فوائد حدیث

 واجب است. ایمان به قضا و قدر با خیر و شر و تلخ و شیرینش -۱
چرا که گفتن » اگر« :در حوادث و اتفاقات نباید لب به اعتراض گشود و گفت -۲

 کند. می این کلمه دھان شیطان را برای ایجاد وسوسه باز
 تر کمک خواست و به چیزی مشغول شد که بھتر و مفید متعال باید از الله -۳

 .باشد
در کارھای مباح و شرعی اشکالی ندارد مثل این که  »اگر«کلمه  البته استفاده از

یز چنین یا چنان خواھم کرد و غیره.نگاه: کسی بگوید: اگر فالن کار انجام گیرد من ن
 .۲۶۶۴شرح نووی شماره حدیث 

 ه صاحب فرزند شده و جواب آنک یسکبه  یکتبر )۴۷(

َك، «د: یه صاحب فرزندی شد، به او بگوکسی ک -۱۴۵
َ
ـَمْوُهْوِب ل

ْ
َك يِف ال

َ
بَاَرَك اُهللا ل

َت بِرَّ 
ْ
هُ، َوُرزِق ُشدَّ

َ
َغ أ

َ
َواِهَب، َوَ�ل

ْ
ْرَت ال

َ
َك َوَ�اَرَك «د: ی. و او در جواب بگو»هُ َوَشك

َ
بَاَرَك اُهللا ل

ْيَك، وََجَزاَك اُهللا َخْ�ً 
َ
َوابََك اَعل

َ
ْجَزَل ث

َ
ُه، وَأ

َ
َك ِمْثل

َ
 .)١(»، َوَرَزق

در آنچه که به تو عنایت کرده است، برکت بدھد، به تو توفیق شکرگزاری عطا فرماید،  الله«
ی پاسخ دعا:  مند شوی)، ترجمه ی او بھرهو امیدوارم که فرزندت به کمال برسد و تو از نیک

(برکت خداوند برای تو و بر تو باد! خداوند به تو پاداش نیک عطا فرماید و مانند این را نیز به 
 ».ھد و ثوابت را افزون فرمایدتو بد
 :کلمات حدیث یمعن

بِ  وْ هُ وْ ـمَ   .نوزاد :الْ

 ).٢/٧١٣م الھاللی (یار أثر سلکح األذیصح )، و٣٤٩ار اثر نووی ص(کنگا: األذ -١
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بَ  اهِ وَ  .): بخشنده (اللهالْ

هُ  دَّ لَغَ أَشُ  سن بلوغ. رسیدن به :بَ

ابَكَ  لَ ثَوَ زَ  پاداشت را بزرگ و چند برابر بگرداند. :أَجْ
 :رھنمود حدیث

تبریکی است در حق این دعا از حسن بن علی و یا حسن بصری نقل شده که دعا و 
آفریدگار برای و ادای شکر و سپاس  از الله درخواست خیر و برکت هدربرگیرند و نوزاد

پس از طی مراحلی ھمچون  راای  که به فضل و منت خویش قطره استای  بخشنده
 باسپس قطعه گوشتی و بعد از آن استخوان بندی و پوست به انسانی  ،خون بسته

 شم و گوش و قلب تبدیل نموده است.چ دارای زیبا وای  هقیاف
 :فوائد حدیث

 .نوزاد هاستحباب تبریک گفتن به خانواد -۱
 .پاداش به مثل است ،جواب دعای خیر -۲
امت اسالمی سودمند  .جامعه ،یعنی برای خانواده :پا قدم نوزاد مبارک باشد -۳

 واقع شود.

 محافظت فرزند یدعا برا )۴۸(

 اللهرا به  ب ن یلمات، حسن و حسکن یبا خواندن اص  رسول الله -۱۴۶
ٍة، «ند: کسپرد تا آنھا را حفاظت  می ِة ِمْن لُكِّ َشْيَطاِن َوَهامَّ َما بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

ُ
ِ�ْيُذك

ُ
أ

ةٍ   .]بابن عباس  تیبه روا ۴/۱۱۹ یبخار[ »َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ الَمَّ
ی کلمات کامل الله از بدی ھر شیطان و  را به وسیله )حسن و حسین(من شما دو نفر «

 ».سپارم می اللهجانور زھردار و زخم چشم به 
 :کلمات حدیث یمعن

ةٍ  امَّ  .ھر جانور زھر دار :هَ

ةٍ    .ترسناک :الَمَّ
 :رھنمود حدیث

 آورد و می یش حسن و حسین را با این ورد به پناه الله درھا نوه ص رسول اکرم
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را با ھمین دعا به پناه  ؛اسماعیل و اسحاق ؛زندانشفر ÷فرمود: پدرتان ابراھیم  می
کامل و  متعال، در این دعا خاطر نشان شده که کلمات و سخنان الله .آورد می الله در

 فاقد نقص و عیب ھستند. 
  :فوائد حدیث

مستحب است که این دعا جھت حفاظت کودکان از شر شیطان انس و جن و  -۱
 خوانده شود.از شر چشم زخم و حسد بر آنھا 

که ھر طور بخواھد و ھر جا بخواھد آن گونه  متعال اثبات صفت کالم برای الله -۲
  گوید. می اوست سخن هکه شایست

 

 ادتشیض هنگام عیمر یدعا برا )۴۹(

َس « گفت: می رفت می ھنگامی که به عیادت بیماری ص رسول اکرم -۱۴۷
ْ
الَ بَأ

 .]۱۰/۱۱۸مع الفتح  یبخار[» َطُهْوٌر إِْن َشاَء اهللاُ 
 ».است ]گناھان[، پاک کنندھی اللهھیچ باکی نیست، این بیماری به خواست «

  :کلمات حدیث یمعن

رٌ  وْ  پاک کننده از گناه. :طَهُ
  :رھنمود حدیث
شود چرا که نوعی  می گناھان هاین است که بیماری باعث کفارگر  بیان این حدیث

البته این مشروط به صبر و رضا به  .رسد یم بال و مصیبت است که به انسان مسلمان
به ھر حال بیماری برای انسان صابر  .صبری و داد و فریاد است بی قضای الھی و عدم

کند دیگری  می دو اجر دارد یکی دعای خیر عیادت کننده که برای تندرستی او دعا
 .متعالاست از جانب الله  یبخشیده شدن گناھان بیمار و این بخشش

  :حدیثفوائد 

که در مورد یکایک اصحاب چه کوچک و چه  ص رسول اکرمتواضع و فروتنی  -۱
 نمود. می بزرگ پرس و جو

 مژده دادن بیمار به عافیتی از جانب الله و بخشش گناھانش. -۲
حسن ظن و امید خیر و بھبودی داشته باشد و ناامید  ،بیمار باید نسبت به الله -۳

 .ودنش
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اجلش  اگر ی برود و این دعا را ھفت بار بخواندھر مسلمانی به عیادت بیمار -۱۴۸
 نرسیده باشد شفا خواھد یافت.

ْن �َْشِفَيَك «
َ
َعِظْيِم أ

ْ
َعْرِش ال

ْ
َعِظْيَم َربَّ ال

ْ
ُل اَهللا ال

َ
ْسأ

َ
 .)١(. (ھفت بار بخواند)»أ
 ».خواھم که تو را شفا دھد عظیم، پروردگار عرش بزرگ، می اللهاز «

 :کلمات حدیث یمعن

 .(این کلمه در اصل حدیث، وجود دارد) شود می از عافیت یعنی تندرست :عوفی
  :رھنمود حدیث

چرا که  کنیم می برای بیمار طلب شفا این دعا با توسل به اسما و صفات الھیدر 
است بنابراین مسلمان گرچه در مداوای بیماری از  متعالحقیقی الله  ی شفا دھنده

عتقاد بر این دارد که اسباب بدون دستور و خواست کند ولی ا می اسباب مباح استفاده
 الله تاثیری ندارند و این بدان معنا نیست که نباید دنبال طبیب و دارو رفت.

 :فوائد حدیث
 عیادت بیمار یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان است. -۱
 شود. می عیادت بیمار باعث شکر نعمت تندرستی -۲
 چه در دنیا و چه در آخرت. است قضا و قدر الھی در کل به نفع انسان -۳

 ضیادت مریلت عیفض )۵۰(

َنَِّة « فرمودند:ص  رسول الله -۱۴۹ ِة اجلْ
َ
ُمْسلَِم، َمىَش يِف ِخَراف

ْ
َخاهُ ال

َ
إَِذا اَعَد الرَُّجُل أ

ْيِه َسْبُعوَن 
َ
إِْن اَكَن ُغْدَوةً َص�َّ َعل

َ
َس َ�َمَرتُْه الرَّمْحَُة، ف

َ
إَِذا َجل

َ
ٍك َحىتَّ َحىتَّ َ�ْلَِس، ف

َ
َف َمل

ْ
ل
َ
أ

، َو�ِْن اَكَن َمَساًء َص�َّ  ٍك َحىتَّ يُْصبِحَ  ُ�ْميِسَ
َ
َف َمل

ْ
ل
َ
ْيِه َسْبُعوَن أ

َ
ادت یبه ع یسکھرگاه « ».َعل

ی  ده شدهیی چھا وهیان میند، در مینش می رود و می ه آنجاکبرود، تا وقتی  یمسلمان
رد، و اگر یگ می رحمت او را فرا، نشیند می ه آنجاکزمانی  و دارد، می بھشت، قدم بر

 و اگر شب فرستند می تا شب بر او درود فرشتهادت برود، ھفتاد ھزار یھنگام صبح به ع
 .)٢(»فرستند می تا صبح بر او درود فرشتهبرود، ھفتاد ھزار  بیماری ادتیبه ع ھنگام

 ).٥/١٨٠ح الجامع (یصح ) و٢/٢١٠ح ترمذی (ینگا: صح ، وابوداودترمذی و -١
حمد ا )، و١/٢٨٦ح ترمذی (یصح ) و١/٢٤٤ماجه (ح ابن یابن ماجه وأحمد، ونگا: صح ترمذی و -٢

 ح دانسته است.یر آنرا صحکشا
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 :کلمات حدیث یمعن

ادَ   : عیادت کند.عَ

َنَّةِ  ةِ اجلْ افَ رَ  .ی بھشتھا : میوهخِ

هُ  تْ رَ مَ  .گیرد می در بر :غَ

يْهِ  لَ ىلَّ عَ  کنند. می برایش طلب آمرزش :صَ
 :رھنمود حدیث
که به عیادت بیماری  است فضل بیکران الھی در مورد کسیگر  بیان این حدیث

عیادت کننده را مانند کسی  ص رسول اکرمصرفا جھت خشنود ساختن الله برود. 
ھفتاد  ،پردازد و عالوه بر آن ھای بھشت می میوهھا و  که به گشت و گذار در باغدانست 

با این کلمات که در حدیث دیگری آمده  نماید و طلب آمرزش میدر حق وی  ھزار فرشته
خوش آمدی، قدمت مبارک به جایگاھی در بھشت دست  گیرد اند مورد خطاب قرار می

 یافتی.
 :فوائد حدیث

 ص رسول اکرمھای  جزو سنت ،آداب عیادت و رعایت سایرکوتاه عیادت نمودن  -۱
 است.

 عیادت ھر بیمار باید طبق شرائط و روحیات او باشد. -۲
 .برای بیمار ،پاداش صبر بیان -۳
 باشد. چه مھم و خطرناک ومشروعیت رفتن به عیادت بیمار چه بیماری معمولی  -۴

 د شدهیناام یه از زندگک یضیمر یدعا )۵۱(

ىلْعَ  اَ�« -۱۵۰
َ
أل

ْ
ـِحْقِ�ْ بِالرَّ�ِْيِق ا

ْ
ل
َ
ِفْر يِلْ َوارمَْحِْ�ْ وَأ

ْ
 .)١(»اغ

 ».بار الھا! مرا ببخش، و بر من رحم کن، و مرا به رفیق أعلی ملحق ساز«
 :کلمات حدیث یمعن

ىلَ  فِيْقِ اْألَعْ  .که در باالترین مقام بھشت جای دارند اند پیامبران :الرَّ
 

 ).٤/١٨٩٣مسلم ( ) و٧/١٠بخاری ( -١
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 :رھنمود حدیث
مسلمان ھمواره از پروردگار خویش خواھان رحمت و مغفرت است به ویژه انسان 
. در چنین وضعیتی جانب امید به رحمت و عفو باشدکه احتمال مرگ ای  در بیماری

کند. و این با منعی که در مورد طلب نمودن مرگ  می الھی بر جانب ترس غلبه پیدا
ممنوع است که  ھنگامی مرگاین که طلب نمودن  خاطر بهآمده است در تضاد نیست 

رھایی از مصیبتی که دامنگیرش شده از روی اعتراض به قضا و قدر  خاطر بهشخص 

نا إنا هللا وإو«چنین کند بلکه خود را به الله متعال بسپارد  نباید طلبد می راالھی مرگ 

 .را ورد زبان سازد »ليه راجعونإ
 :فوائد حدیث

گار خویش در حالی که دارای از پروردص  میزان ترس شدید رسول الله -۱
 باالترین مقام بندگی است.

بشری است که از حاالت بشری مانند  ص رسول اکرماثبات این که  -۲
بیماری و مرگ برخوردار است و فرق وی با دیگران در این است که  ،گرسنگی

 .الھی است از جنس بشری  هفرستاد
در حالی مرگ را انتخاب نمود که بین مرگ و زندگی اختیار  ص رسول اکرم -۳

 ی پیامبران است.ھا داده شده بود و این جزو ویژگی
 ش را در آب فروھای ھنگام مرگ دستص  امبریپ گوید: می لعایشه  -۱۵۱

 فرمود:  می رد وک می برد و صورتش را با آنھا مسح می
َمْوِت «

ْ
 اُهللا إِنَّ لِل

َّ
َ إِال

َ
َراٍت الَ إهِل

َ
َسك

َ
 .)١(»ل

 ».است ھایی جز الله وجود ندارد، ھمانا مرگ دارای سختی و دشواری بحقی معبود«
 :کلمات حدیث یمعن

 .و تلخی مرگ تیسخ :سكرات
  :رھنمود حدیث

 متعالترین فرد نزد الله  ترین و بزرگوارترین و نزدیک که محبوب ص رسول اکرم
بیشتر مقام ایشان  باالرفتن خاطر بهاست با سختی مرگ دست و پنجه نرم کرد و این 

که ای  گوید: من دوست ندارم کسی دیگر با سختی بود چنان که مادرمان عایشه می

 ان شده است.یز بیزدن ن کث مسوایو در حد )٨/١٤٤بخاری مع الفتح ( -١
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ر بعضی از روایات آمده که ھنگام د در مرگ مواجه شد مواجه شود. ص رسول اکرم
جان کندن و لحظات پایانی زندگی رسول الله، عبدالرحمان فرزند ابوبکر در حالی وارد 

 ل چشم به ایشان دوخت.عایشه ص رسول اکرمشد که مسواکی در دست داشت 
خواھد. عایشه آن را از دست عبدالرحمان  مسواک را می ص رسول اکرمفھمید که 

 گذاشت و دھان مبارک ایشان را مسواک زد. ص رسول اکرمدر دھان گرفت و جوید و 
 :فوائد حدیث

در ایام بیماری از بقیه ھمسرانش  صرسول اکرمکه  ل مقام واالی عایشه -۱
 .او بماندی  هاجازه خواست تا در خان

موفق به  ،ھا در این لحظه آن است که انسان ترین موفقیت یکی از بزرگ -۲
 .خواندن کلمه توحید باشد

 .سختی مرگ و تشویق برای آمادگی عملی جھت مواجه شدن با آن -۳
 اُهللا وَْحَدهُ، «خواند:  می ن دعا راین ایو ھمچن -۱۵۲

َّ
َ إِال

َ
، الَ إهِل رَبُ

ْ
�

َ
 اُهللا َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل

 
ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
 اُهللا هل

َّ
َ إِال

َ
ُ، الَ إهِل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
 اُهللا َوالَ َحْوَل الَ إهِل

َّ
َ إِال

َ
ـَحْمُد، الَ إهِل

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

 بِاهللاِ 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
  .)١(»َوالَ ق

 ان شده است.یقبل ب اذکاردر اش  ترجمه
  :رھنمود حدیث

توحید و نفی شرک بوده  هگفتن این ورد در برگیرند در ایام بیماری مشروع است که
فرموده  ص رسول اکرمرد و در پایان اسپ می امر را به الله که تقدیر در دست اوست

» نا اكربال اهل اال انا وأ«گوید:  می خواند می که این ورد رااش  الله در جواب بنده :است
 .»ترم جز من معبودی نیست و من بزرگ«

  :فوائد حدیث

 صاکرم رسولکه  ذکر را با یقین بخواند سپس بمیرد چنان این فضیلت کسی که -۱
 ھر کس آن را در بیماری بخواند و بمیرد آتش دوزخ به او اصابت :فرمود

 کند. نمی
 میرد. می زنده است و با آن متعال انسان مسلمان با توحید و بندگی الله -۲

  .ن ألبانیی) ناصرالد٣/١٥٢ح ترمذی (ینگا: صح ابن ماجه. و ترمذی و -١
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 رات)ک(س به شخص در حال احتضار اللهن َال ِإَلَه ِإالَّ یتلق )۵۲(

 اُهللا « -۱۵۳
َّ
َ إِال

َ
 .)١(»َدَخَل الـَجنَّةَ َمْن اَكَن آِخُر الَكَِمِه الَ إهِل

هَ إِالَّ اهللاُ« سخنشکس آخرین  ھر«  ».گرددباشد، وارد بھشت می »الَ إِلَ
  :کلمات حدیث یمعن

هَ إِالَّ اهللاُ   .الاله اال اهللا حممد رسول اهللا :توحید به صورت کامل ه: یعنی کلمالَ إِلَ
  :رھنمود حدیث

توحید در پایان زندگی و  هکلمی  هخیلی خوبی برای گویند یهدر این حدیث مژد
  :ندا مردم ھنگام مرگ بر دو نوعباید دانست که  است بیان شده ھنگام مرگ

 .آورد می یکی آن که خودش کلمه را بر زبان -۱
کسی که گفتن کلمه برایش دشوار است. به چنین فردی باید کلمه را با  -۲

موتا�م  لقنوا« فرمود: ص رسول اکرمکه  انی تمام تلقین نمود چنانمھرب
 إ �ال

َّ
و اما  به کسانی که در حال مردن ھستند کلمه را تلقین کنید.» اهللا ال

 باشد. نمی گوید میت را در قبر تلقین بدھید صحیح می حدیثی که
 :فوائد حدیث

 کسی که با این کلمه از نظر گفتار و کردار و باور زندگی بکند امید زیادی -۱
 .به گفتن آن در آخرین لحظات زندگی شودرود که خاتمه بالخیر شود و موفق  می

 فرماید:  می که خداوند چنان

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱِ�  �َّابِِت ٱ َقۡولِ لۡ ٱَءاَمُنوا ُ ٱَوُ�ِضلُّ  ِخَرةِ� �ٱَوِ�  َيا�ُّ َّ� 

ٰلِِمَ�ۚ ٱ ُ ٱ َعُل َوَ�فۡ  ل�َّ َّ�  ٓ   ].٢٧م: ي[إبراه ﴾٢٧ءُ َما �ََشا
 اللهگرداند و  سخن استوار، ثابت و پایدار می امنان را در زندگی دنیا و آخرت بؤالله، م«

 .»دھد کند و ھر چه بخواھد، انجام می ستمکاران را گمراه می
این کلمه شرایط و موانعی دارد که باید انسان مسلمان به خوبی آنھا را فراگیرد  -۲

 .و بداند
مخلصانه این کلمه را  ،نسان ھنگام مرگاز عالمات حسن خاتمه این است که ا -۳

ز شود چرا که اخالص ا می بر زبان بیاورد و این باعث بخشیده شدن گناھانش

 ).٥/٤٣٢ح الجامع (ینگا: صح ) و٣/١٩٠( ابوداود -١
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 گیرد. می توبه و پشیمانی سرچشمه

 بت زدهیانسان مص یدعا )۵۳(

ِ  إِنَّا« -۱۵۴ ِْه َراِجُعْوَن،  ِ�َّ  أُجْرِ�ْ يِفْ ُمِصْيبيَِتْ وَ  اَ�َو�ِنَّا إيِلَ
َ
 .)١(»ِمْنَها اْخلِْف يِلْ َخْ�ً أ

سوی اوست. الھی! مرا در مقابل  هی ما ب بدون تردید ما از آِن الله ھستیم و بازگشت ھمه«
 ».چیز بھتری به من عنایت فرما ،مصیبت، پاداش ده و در عوض آن

 کلمات حدیث

 ْ ينِ رْ  .به من پاداش ده :أجُ

لِفْ أَ    .جایگزین ده :خْ
 :رھنمود حدیث

با مصیبت  نشد هھنگام مواج »ليه راجعونإنا إهللا و ناإ«در این حدیث به گفتن 
که الله  . چنانآن اجر و پاداش بزرگی وعده داده شده هتوصیه شده است و به گویند

ْ لَِمن ُ�قۡ ﴿ :فرماید می متعال ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َتُل َوَ� َ�ُقولُوا مۡ  �َّ
َ
ۡحَيآءٞ  بَۡل  َ�ٰتُۚۢ�أ

َ
�َّ َ�ِٰ�ن وَ  أ

ءٖ ّمَِن  ١٥٤ُعُرونَ �َشۡ  ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
نُفِس ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  �َّ َّ�� ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
 ١٥٦إَِذآ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
 ].١٥٧-١٥٤[البقرة: ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱأ

اند، ولی شوند، ُمرده نگویید؛ بلکه آنھا زندهو به کسانی که در راه الله کشته می«ترجمه: 
(مثل) ترس، گرسنگی، به وجود آمدن ما بطور قطع شما را با اموری  کنید.شما احساس نمی

کنیم. و به صابران ھای جانی و کاھش محصوالت، آزمایش مینقص در اموال و نیز با مصیبت
گویند: ما از آِن الله ھستیم و به رسد، میکسانی که ھرگاه مصیبتی به آنان می  مژده بده.

ھا، ھدایت  شود؛ و اینمی درود و رحمت الله، شامل حال این گروه گردیم.سوی الله باز می
 .»اند یافته

و بعد از خواندن این ورد باید از الله طلب اجر و پاداش در مقابل مصیبتی که دست 
داده نمود و ھمچنین از او خواست تا عوض بھتری از آنچه از دست رفته است بدھد. 

 ).٢/٦٣٢مسلم ( -١

 

                                           



 ١٥٩   »حصن السلم«شرح اذکار 

الله به کسی که با صداقت و یقین این ورد را بخواند وعده داده که  ص رسول اکرم
 به او جایگزین بھتری خواھد داد. متعال

 :فوائد حدیث
مسلمان واقعی ھمیشه راضی به قضای الھی بوده ھنگام مصیبت صبر را پیشه  -۱

  .دساز
 .بر اساس عدل و فضل ایشان استاش  قضا و قدر الھی ھمه -۲
گاھی ممکن است کاری که به ظاھر ناپسند و به ضرر است عاقبت و پایان  -۳

ُ َوٱ﴿دانیم  نمی باشد که ماداشته  خوبی نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

 ».دانید داند و شما نمی الله می« .]٢١٦[البقرة:
 

 تیبعد از خروج روح و بستن چشمان م یدعا )۵۴(

ِفْر لُِفالٍَن  اَ�«ـ ۱۵۵
ْ
ْفهُ (اغ

ُ
، َواْخل ـَمْهِد�ِّْ�َ

ْ
يِفْ َعِقبِِه يِف  بِاْسِمِه) َواْرَ�ْع َدرََجَتُه يِف ال

ُ �ِْيهِ 
َ

ْر هل رْبِهِ َونَوِّ
َ
ُ يِفْ �

َ
َسْح هل

ْ
، َواف ِمْ�َ

َ
َعال

ْ
ُ يَا َربَّ ال

َ
َا َوهل

َ
ِفْر نل

ْ
َغابِِرْ�َن، َواغ

ْ
 .)١(»ال

ی او را در میان ھدایت  الن را ببخشای (نامش را بزبان آورد)، و درجهـای الله! ف«
میان بازماندگان، سرپرستی کن، و ما و او را یافتگان، رفیع بگردان، و فرزندانش را در 

 ».ببخشای، ای پروردگار جھانیان، یا الله! قبرش را وسیع و منّور بگردان
 ث:یحد لماتک یمعن

نَ  يْ ابِرِ غَ  : بازماندگان.الْ

حْ   وسعت ده. :افْسَ
 ث:یرھنمود حد

ش است یبه امت خو ص رسول اکرماز جانب  ییبایرھنمود زگر  بیان ثین حدیا
د یانش بایبستگان و اطراف ،ن جھان باشدیرف مرگ و رحلت از اھر گاه انسان در ُش ه ک

 یروح وقت«رد و فرمود: کبا ابو سلمه  ص رسول اکرمه ک یارکچشمان او را ببندند 
ان ابو یاطراف ن سخن،یدن ایبا شن» نندک می دنبال را آنھا  شود چشم می داجالبد کاز 

 .)٢/٦٣٤مسلم ( -١
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ه یعل :خطاب به آنان فرمود ص رسول اکرم .ردندکون یه و شیگر شروع به سلمه
 »نیمآ«د ییگو یم ه فرشتگان برآنچه شماکد چرا یینگو یزیر چیخ یعادخودتان جز 

 فوق را خواند. یدر حق ابو سلمه دعا ص رسول اکرمند. سپس یگو می
 ث:یفوائد حد

 یسکن یه نخستکبود چرا  ص رسول اکرمنزد  یعیگاه رفیجا یابو سلمه دارا -۱
 ه ھجرت نمود.نیه ھمراه خانواده به حبشه سپس به مدکبود 

ابو سلمه  یبرا ص رسول اکرم یل دعایدل هش بھای اثبات عذاب قبر و نعمت -۲
 .گشاده و منور ساز را قبرش که فرمود: بارالھا!

 ت سودمند است.یم یبرا یگریز دیچ ش از ھریب دعا -۳

 ت در نماز جنازهیم یدعا برا )۵۵(

ُه  اَ�«ـ ۱۵۶
ْ
ِسل

ْ
ُه، َواغ

َ
ْع ُمْدَخل ُ، َوَوسِّ

َ
رِْم نُُزهل

ْ
�

َ
ُ َوارمَْحُْه، واََعفِِه، َواْ�ُف َ�ْنُه، وَأ

َ
ِفْر هل

ْ
اغ

بْدِ 
َ
�َِس، وَأ ْ�َيَض ِمَن ادلَّ

َ
ْيَت اثلَّْوَب األ َما َ�قَّ

َ
ـَْخَطايَا ك ِه ِمَن ال رَبَِد، َوَ�قِّ

ْ
ِج َوال

ْ
ـَماءِ َواثلَّل

ْ
ُ َدارً بِال

ْ
 اهل

هْ مِ  اَخْ�ً 
َ
ْهلِِه، َوَزوْجً  اَخْ�ً  الً ْن َدارِهِ، وَأ

َ
ِعْذهُ ِمْن  اَخْ�ً  اِمْن أ

َ
ـَْجنََّة، وَأ ُه ال

ْ
ْدِخل

َ
ِمْن َزوِْجِه، وَأ

َقرْبِ [َوَعَذاِب انلَّارِ]
ْ
 .)١(»َعَذاِب ال

بار الھا! او را ببخش، و بر او رحم کن، و عافیت نصیبش بگردان، و از وی گذشت کن. «
او را گرامی بدار، و قبرش را وسیع بگردان، و او را با آب و برف و تگرگ بشوی،  الھی! میھمانی

گردانی.  و از گناھان، چنان پاکش بگردان که لباس سفید را از آلودگی، پاک و تمیز می
پروردگارا! به او خانه ای بھتر از خانه اش، و خانواده ای بھتر از خانواده اش، و ھمسری بھتر 

 .»ت بفرما، و او را وارد بھشت کن، و از عذاب قبر و دوزخ پناھش دهاز ھمسرش، عنای
 معنی کلمات حدیث:

افِهِ   بعد از مرگ نجاتش ده. ھای بتی: از مصعَ

هُ   لَ مْ نُزُ رِ  بھشت ساز. وارداورا با رحمت خویش  :أَكْ

اْغِفْر لََها  اَ�: «یعنیشود  می ر مؤنث استفادهیت زن باشد از ضمی). و اگر م٢/٦٦٣مسلم ( -١
 (مترجم)». َوارمَْحَْها و...
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هُ  لَ خَ دْ عْ مُ سِّ  ن.کع یقبرش را وس :وَ

هِ  جِ وْ نْ زَ ا مِ ً ريْ ا خَ جً وْ بش ینص یاز زنان بھشت یزنبھتر عطا کن یعنی به او ھمسری  :زَ
 ن.ک

 ث:یرھنمود حد
ت و بعد از گفتن یم ھای در نماز ص رسول اکرمه کاست  ھا ییاز دعا یکین دعا یا

ه کشتر باشد بھتر است چرا ین براو ھر چه تعداد نمازگزا خوانده است می ر سومیبکت
 یکاعتقاد سالم و عمل ن یاگر دارا ویژه به ،ت ھستند یدر حق م ننندگاکنھا شفاعت آ

 باشند.
 ث:یفوائد حد

در حق  یات الھکن از بریه اکت یم یبرا یکنھای  انسان یسودمند شدن دعا -۱
 د است.یامت توح

 ھا است. ن مسلمانیب یاجتماع یھمدردی  ت نشانهینماز بر م -۲
ر یلمات و ضمکت زن یم یر و براکر مذیلمات و ضمک ،ت مردیم یدر دعا برا -۳

لمه و کا مونث و از یر است کت مذیه مکداند  می ار برده شود و اگرکنث بؤم
ه ک نیند و ھدفش جنازه باشد اشکالی ندارد مثل اکر مونث استفاده یضم

 ».اغفرهلا...يعنی للجنازة....«د: یبگو
از لطف  ینجا خالیر آن در اکه ذکنقل شده  یث سخنی از راوین حدیان ایدر پا -

آرزو  ،ص رسول اکرمت آنھم از کر و بریپر خ ین دعایدن ایبا شند: یگویست او مین
 .-خواند می ن دعا را درحق منیا ص رسول اکرمت بودم و یآن م یردم من جاک

ِرنَا َو اُْ�َثانَا.  اَ�«ـ ۱۵۷
َ
بِْ�ِنَا، َوَذك

َ
ِفْر لِـَحيَِّنا َوَميِّتَِنا، َوَشاِهِدنَا، واََغئِبَِنا َوَصِغْ�ِنَا َو�

ْ
اغ

ِإلْ�َماِن،  اَ�
ْ
ُه ىلَعَ ا

َّ
ْيَتُه ِمنَّا َ�َتَوف

َّ
ِإلْسالَِم، َوَمْن تََو�

ْ
ْحيِِه ىلَعَ ا

َ
أ
َ
ْحَييَْتُه ِمنَّا ف

َ
ِْرْمَنا  اَ�َمْن أ

َ
الَ حت

َنا َ�ْعَدهُ 
َّ
ْجرَهُ َوالَ تُِضل

َ
 .)١(»أ

آمرزش قرار الھی! زنده و مرده، حاضر و غایب، کوچک و بزرگ، مرد و زن ما را مورد «
کسی  اش نگاه دار، و ھر بر اسالم زنده ،داری کسی را از میان ما زنده نگه می دھد، یا الله! ھر

بر ایمان بمیران. بار الھا! از اجر این متوّفی ما را محروم مگردان، و بعد از وی ما را  ،را میرانی

 ).١/٢٥١ح ابن ماجه (ینگا: صح )، و٢/٣٦٨أحمد ( ) و١/٤٨٠ابن ماجه ( -١
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 ».گمراه نکن
 معنی کلمات حدیث:

هُ  رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ  او محروم نساز. ز پاداش خواندن نماز بر: ما را االَ حتَ
 رھنمود حدیث:

 نسبت به امتش ص رسول اکرم یرخواھیزان شفقت و خیمگر  بیان ثین حدیا
دا یھو یه مستجاب الدعا بود به خوبک شانیا ین مطلب از دعایه اک باشد. چنان می

 ش فرمود: یشان در دعای خویاست. ا
م ین باشید یان ظاھرکم دستورات و اریتسل یعنیمرا بر اسالم قائم بدار  یزندگ

د، پایبند آن باشد سپس یات است باید حیانسان در ق یه تا وقتکاست  یزین چیوا
به احکام و فرامین  یق باطنیو تصد یبا باور قلب یعنیران یمان بمیفرمود: ما را برا

 ایم. نموده یرا با آن سپر یو زندگ ایم ه در زندگی با آن سر و کار داشتهکای  دینی
 فوائد حدیث:

 .در حق اموات ویژه به ص رسول اکرممتنوع از  یثبوت دعاھا -۱
ننده. کاز دارد و ھم خود دعا یت بدان نیه ھم مکاست  یزیخالصانه چ یدعا -۲

 در حق اوست. شفاعتی  ت بمنزلهیم یزیرا برا
ه انسان تا زنده است کمان چرا ین و ایبر د یشگیھم استحباب طلب استقامت -۳

 ت.سیامان ن در ھا طان و فتنهیشر شاز 
َقرْبِ َوَعَذاِب  اَ�«ـ ۱۵۸

ْ
ِقِه ِمْن فِْتَنِة ال

َ
تَِك، وََحْبِل ِجَوارَِك، ف الٍَن يِفْ ِذمَّ

ُ
الََن ْ�َن ف

ُ
إِنَّ ف

، ـَحقِّ
ْ
اءِ َوال

َ
َوف

ْ
ْهُل ال

َ
نَْت أ

َ
َغُفْوُر  انلَّارِ، وَأ

ْ
نَْت ال

َ
ُ َوارمَْحُْه إِنََّك أ

َ
ِفْر هل

ْ
اغ

َ
 .)١(»الرَِّحْيمُ ف

ی قبر و عذاب  یا الله! ھمانا فالن پسر فالن در امان و پناه تو است، پس او را از فتنه« 
دوزخ نجات بده، بدون شک تو اھل وفا و حّق ھستی. الھا! او را ببخشای و بر وی رحم کن، 

 ».ھمانا تو بخشاینده و مھربانی
 کلمات حدیث 

تِكَ   در حفظ و رعایت تو. :ذِمَّ

كَ  ارِ وَ بْلِ جِ د اشاره به یاند و شا چنگ زده )قرآن(یسمان تو ه به رک یسانکاز  یعنی :حَ

ْ ٱوَ ﴿ :ه داشته باشدین آیا ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ھمگی به « .]١٠٣[آل عمران:  ﴾اَ�ِيعٗ  �َّ

 ).٣/٢١١( ابوداود )، و١/٢٥١ح ابن ماجه (ینگا: صح و ،ابن ماجه -١

 

                                           



 ١٦٣   »حصن السلم«شرح اذکار 

  ».ریسمان الھی چنگ بزنید
شخص در تی اشاره به تعھدات فامیلی رایج در میان اعراب دارد وق »َحْبِل ِجَواِرَك «[

 آید کسی حق تعرض به او ندارد در اینجا شخص در امان الله متعال در می اماکن در
 .١ماند] می محفوظ ھا آید و از آفات و بال می

 ث یرھنمود حد
گارش ت به مالقات پروردیه مکدر دعا برای میت باید زاری و التماس نمود چرا

ن الله متعال یھمچن .تاپرست خود داردیکبرادران مخلص و  ید به دعایاز شدیرفته و ن
ار با ترحم و کن یه اکبند به تعھدات است یه اھل وفا و پاکف شده ین دعا توصیدر ا

اند و بر  مان آوردهیگفته، به او ا یکامبرش لبیالله و پ یه به نداک یبندگان بخشش
  .ابدی می اند تحقق یا رفتهمان از دنیا

 ث یفوائد حد
ا یر نام و نام پدرش، زیرا نسب انسان چه در دنکت با ذیم یت دعا برایمشروع -۱

 یه برخکگونه  شود و نه به مادرش آن می و چه در آخرت به پدرش ختم
 اند. پنداشته

ن یآموزش مردم اشکالی ندارد. چنانچه در ا خاطر بهبلند  یگاھی دعا با صدا -۲
  .ردک می ن دعایچن ص رسول اکرمه کدم یشن :دیگو میی ت روایروا

نَْت َغِ�ٌّ َ�ْن َعَذابِِه، إِْن اَكَن  اَ�«ـ  ۱۵۹
َ
 رمَْحَتَِك، وَأ

َ
َمتَِك اِْحَتاَج إىِل

َ
َ�ْبُدَك َواْ�ُن أ

زِْد يِفْ َحَسَناتِِه، َو�ِْن اَكَن ُمِسيْئً  اُ�ِْسنً 
َ
 .)٢(»َ�َتَجاَوْز َ�ْنهُ  اف

ی تو و فرزند کنیز تو است که به رحمت تو نیازمند است، و تو از  شخص بندهای الله! این «
ھایش بیفزای، و اگر بدکار است از او  عذاب دادن او بی نیازی، اگر نیکوکار است بر نیکی

 ».گذشت بفرما
 کلمات حدیث: 

نْهُ  زْ عَ اوَ َ  او را مورد رحمت و بخشش قرار ده.  یعنی .از او بگذر : َجتَ
 رھنمود حدیث 

پروردگار عالم نه از  یول .ستیاز نین بی انسان چه مرده و چه زنده از رحمت الله

 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -١
) و آنرا صحیح دانسته و ذھبی با او موافقت کرده است، و نگا: أحکام الجنائز أثر ١/٣٥٩حاکم ( -٢

 ).١٢٥ألبانی ص (
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 ه اوکشود. چرا  می آنان متضرر یبرد و نه از نافرمان ی میبندگان سود یاطاعت و بندگ
رو ما در  نیاز ا .ازمند به او ھستندین به شدتدگان یآفری  دگان و ھمهیاز از آفرین بی

ھا و  یکیه الله متعال به نکم ینک می بوده اند دعا یکاعمال ن یه داراکنی حق مردگا
ه از کم یخواھ می شه بوده اند از اللهیار و ستم پکد واگر خطا یفزایمقام آنھا در بھشت ب

 ند.کآنان صرف نظر  ھای گناھان و لغزش
 ث:یفوائد حد

 واقع خواھد شد.د یبرای آنان مف -اگر الله بخواھد  -دعا در حق مردگان  -۱
اد یه جز الله به فرکت ین روا نسیکارھا در دست الله متعال است بنابرای  ھمه -۲

 را. یاء الھیگر از اولید یسکامبری و نه یو نه پ یمقربی  خوانده شود نه فرشته

 کودک یت برایدعا در نماز م )۵۶(

َقرْبِ  اَ�«ـ ۱۶۰
ْ
ِعْذهُ ِمْن َعَذاِب ال

َ
 .)١(»أ

 ».را از عذاب قبر پناه دهخداوندا! او «
 خوب است:  ه شود نیزر خواندیاگر دعای ز

َرًطا َوُذْخرً  اَ�«
َ
ُه ف

ْ
يِْه، َوَشِفْيعً  ااْجَعل ْعِظْم بِِه  اَ�. اُ�َابً  الَِوادِلَ

َ
ْل بِِه َمَوازِْ�َنُهَما وَأ َ�قِّ

هُ 
ْ
ـُمْؤِمنَِ�، َواْجَعل

ْ
ـِحْقُه بَِصالِِح ال

ْ
ل
َ
ُجْوَرُهَما، وَأ

ُ
ِة إِبَْراِهْيَم، َوقِِه بِرمَْحَتَِك َعَذاَب  أ

َ
َفال

َ
يِفْ ك

ُ َدارً 
ْ

بِْدهل
َ
ـَجِحْيِم، وَأ

ْ
هْ  اَخْ�ً  اال

َ
ْهلِِه،  اَخْ�ً  الً ِمْن َدارِهِ، وَأ

َ
َراِطَنا،  اَ�ِمْن أ

ْ
ف
َ
ْسالَفَِنا، وَأ

َ
ِفْر أل

ْ
اغ

ِإلْ�َمانِ 
ْ
 .)٢(»َوَمْن َسَبَقَنا بِا

ول شود برای پدر و ـاعتش قبـیره و شفاعت کننده ای که شفخدایا! او را میزبان و ذخ«
ی او ترازوی حسنات پدر و مادرش را سنگین بگردان، و بر  وسیله بهمادرش قرار بده. خدایا! 

پاداش آنھا بیفزای، و او را به مؤمنان نیکوکار ملحق بگردان، و در کفالت ابراھیم قرار ده، و به 
ای بھتر از  اش، و خانواده ای بھتر از خانه حفظ کن، و خانه رحمت خود از عذاب دوزخ

ب گناه و که ھرگز مرتکی نماز خواندم کودکبر  سره ید: پشت سر ابو ھریگو : میبید بن مسیسع -١
َقرْبِ «ه وی گفت: کدم یاشتباھی نشده بود و شن

ْ
ِعْذُه ِمْن َعَذاِب ال

َ
تاب: الموطأ کدر  کمال ».اللَُّهمَّ أ

ب األرناؤوط ی)، و شع٤/٩( یھقی) و ب٣/٢١٧تاب: المصنف (کبه در یش ی) وابن أب١/٢٨٨(
 ح دانسته است.ی) صح٥/٣٥٧م بغوی (تاب: شرح السنة اثر اماکق یسندش را در تحق

 .)١٥تاب: الدروس المھمة لعامة األمة البن باز ص (ک) و٣/٤١٦ابن قدامه ( ینگا: المغن -٢
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ھایی را که ـاند و آن ان و کسانی را که پیش از ما رفتهاش به او عطا فرما، خدایا! گذشتگ خانواده
 .»قت جسته اند بیامرزـمان بر ما سبـدر ای

 معنی کلمات حدیث:

طًا رَ  ش فرستاده شده.یاز پ یک: عمل نفَ

ا رً  .یا اندوخته: ذُخْ

الَفِنَا  : گذشتگان ما.أَسْ
 رھنمود حدیث:

ل عموم گفتار یبه دل .رساند می ان راکودکث جواز خواندن نماز جنازه ین حدیا
اما  »بر کودک نماز خوانده شود. «»والطفل يص� عليه«: دیفرما می هک ص رسول اکرم
 کودکه کرد. چرا کمغفرت و رحمت  یدعا کودکپدر و مادر آن  یه براکسنت است 

م در مورد یه ما اجازه ندارکالبته نا گفته نماند  .بھشت است ھای کنجشگاز  کیگنجش
حی یرص صدر حق او ن که کسیه اھل بھشت است مگر کم ینکاذعان  یفرد خاص

 وجود داشته باشد.
 ضمنا:

بر فرزند  ص رسول اکرمه ک نیل ایست بدلیان واجب نکودکنماز جنازه بر  -۱
 م نماز جنازه نخواند، ولی خواندن نیز اشکالی ندارد.یابراھ ردسالش؛خ

ده شده یه روح در او دمکاست  مشروع کیودکن نماز و دعا در حق یھمچن -۲
 ست.یآن ن باشد و قبل از

 خواند می ر راکذ نیا خواند و سپس ک میودکفاتحه را بر ی  حسن سورهـ ۱۶۱
َرًط  اَ�«

َ
َا ف

َ
ُه نل

ْ
فً ااْجَعل

َ
ْجرً ، ا، َوَسل

َ
 .)١(»اوَأ

 ».و ذخیره و ثوابی قرار ده کسوت پیشخدایا! او را برای ما «

اللهم اجعله لنا فرطا «گفت:  می خواند سپس می ان سوره فاتحه راکودکحسن بر 

 .»أجرهوسلفا و
 معنی کلمات حدیث:

تاب الجنائز کق در یطور تعل به  )، و بخاری٦٥٨٨عبد الرزاق ( ) و٥/٣٥٧بغوی در شرح السنة ( -١
 است.آورده  ٢/١١٣تاب علی الجنازة ک) باب: قراءة فاتحة ال٦٥(
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طًا رَ  سوت در بھشت.کش ی: پفَ

ا لَفً  سوت در بھشت.کش یپ :سَ
 رھنمود حدیث:

ی  ست ھمهیل نیر و تبدییچ وجه قابل تغیه به ھکنزد خود  یتابکالله متعال در 
ن، یش نوشته است. بنابرایمت خوکمقادیر از جمله مدت عمر ھر انسان را طبق ح

ه الله متعال به حال کم امر پروردگار چرا ید خوشبین و خشنود و تسلیانسان فقط با
 ز مھربانتر است.یبندگانش از خودشان ن

 فوائد حدیث:
 وقت چهه کداند  نمی د جھت استقبال از مرگ آماده بود چرا انسانیبا شهیھم -۱

 رسد. می مرگش فرا
شه سازد یرد و صبر پیسالش بما فرزندان خردیفرزند  که کسی یالله متعال برا -۲

 ده است.ید کتدار یپاداش بزرگ
 رسد. می ه سر موعد مقررکمرگ بستگی به سن و سال انسان ندارد بل -۳

 فتنت گیتسل یدعا )۵۷(

َجٍل ُمَس�َّ إِنَّ «ـ ۱۶۲
َ
ٍء ِعْنَدهُ بِأ ْ�َطى َوُ�ُّ يَشْ

َ
ُ َما أ َخَذ، َوهلَ

َ
لَتْصرِبْ  …هللاِ َما أ

َ
ف

َْحتَِسْب 
ْ

 .]۲/۶۳۶ومسلم  ۲/۸۰ی بخار[ »َوتل
ھمانا آنچه را که خداوند گرفت، از آِن خودش بود، و آنچه را که داده است نیز مال خود «
 ».چیز، میعاد معینی دارد، لذا باید صبر کنی و امید ثواب داشته باشیباشد، مسّلمًا ھر  او می
ْحَسَن َعَزاَءَك وََ�َفَر لِـَميِّتَِك «

َ
ْجَرَك وَأ

َ
ْ�َظَم اُهللا أ

َ
 .)١(»أ
. و اگر دعای فوق »الله! اجرت را بزرگ گرداند و عزایت را نیکو کند، و میتت را بیامرزد«

 .را بخواند خوب است
 معنی کلمات حدیث:

بْ  تَسِ تَحْ لْ  ت ثواب پیشه کند.ی: صبر به نوَ
 رھنمود حدیث:

 ).١٢٦ار أثر امام نووی ص (کاألذ -١
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 را دنبال پدربزرگوار خویش فرستاد تا بر یسک ص رسول اکرم ینب؛ دختر گرامیز
به  ص رسول اکرم .اوردیف بیه در حال مردن بود تشرکسال زینب ن فرزند خردیبال

شان ینزد ا یسکنب دوباره یه به صبر و دعا نمود. زیدخترش سالم فرستاد و او را توص
ارانش یاز  یبا جمع ص رسول اکرماورد. یف بیه حتما تشرکفرستاد و سوگند داد 

از  که به نفس نفس افتاده بود در دست گرفت و اشک یرا در حال کودکف برد و یتشر
عباده در مورد اشک ریختن رسول الله  سعد بن .ر شدیسراز ص رسول اکرمچشمان 

 ه الله متعال در دل بندگانش قرار داده وکاست  یرحمتی  ھا نشانه نیا :پرسید؟ فرمود
 ه اھل ترحم باشند.کرحمت او شامل بندگانی خواھد بود 

 فوائد حدیث:
شه ید صبر را پیو ھر گاه او امانتش را پس گرفت با یاست الھ یفرزند امانت -۱

 م فرود آورد.یساخت و سر تسل
 .ه در حال وفات استک یمارین بیو بزرگوار بر بال یکواز فرا خواندن انسان نج -۲
 باشد. کوچکچه  مار گریادت بیاستحباب ع -۳
گر یه ھمرا با نوحه و دک یت به شرطیم یختن برایر کردن و اشکه یجواز گر -۴

 ز نباشد.یناجا یارھاک
  .١باشد نمی حیداند صح می ه را تا سه روز محدودیه تعزک یثیحد -
ده مانند پاداش یبت دیه به مصیپاداش عرض تعز :دیگو می هک یثین حدیھمچن -

 .)۷۶۵:ف است. نگا (االوراءیضع شه سازد،یده است اگر صبر پیبت دیخود مص

 ت در قبریدعا هنگام نهادن م )۵۸(

 .)٢(»� اهللاِ َوىلَعَ ُسنَِّة َرُسْوِل اهللاِ «ـ ۱۶۳

لِ اهللاِ وْ سُ نَّةِ رَ  رد رسول الله.کروش و عمل یعنی: سُ

اما بنا بر حدیث متفق علیه ،  به خویشاوندان میت است، منظور از تعزیه در اینجا تسلیت گفتن - ١
از اینکه زن بیش از سه روز برای غیر از شوھرش در عزا بنشیند  صلی الله علیه وآله وسلم رسول الله
 )بازبینیده است. (خودداری کند نھی فرمومباح و از زینت 

ح یو سند آن صح». � اِهللا وىلََعَ ِملَِّة رَُسوِل اهللاِ «أحمد با لفظ  ح ویبا سند صح ٣/٣١٤ ابوداود -٢
 است.
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 رھنمود حدیث:
ار کن یا که کسیت درون قبر توسط ین دعا ھنگام گذاشتن میه اک مستحب است

اند  ه عبارتکز نقل شده یگر نید کن دعا به دو سبیالبته ا .خوانده شود عھده اوست هب
 از: 

 .ملة رسول اهللا عىل بسم اهللا -۱

 .»زیام جناکاح« . نگا:ملة رسول اهللا بسم اهللا وباهللا و عىل -۲
انسان مسلمان  یه مرگ و زندگک نیت است و آن ایواقع گر یک بیان ھا نیای  ھمه و

 باشد. ص رسول اکرمد طبق رھنمود یبا
 ث:یفوائد حد

ا و یدر دن یاد دادن و نشر آن خیر بزرگیو  ص رسول اکرمسنت  یریادگی -۱
 ھمراه خواھد داشت.  هآخرت ب

 گیرد. می بشر از تولد تا مرگ را در بر ین اسالم، ابعاد مختلف زندگید -۲

 تیبعد از دفن م یدعا )۵۹(

 یفرمود: برا می نمود و می ت قدری توقفیبعد از دفن م ص رسول اکرم-۱۶۴
نون مورد بازخواست قرار خواھد که او اکد چرا ینکبرادرتان طلب آمرزش و استقامت 

ُ  اَ�«گرفت. 
َ

ِفْر هل
ْ
بِّْتهُ  اَ�اغ

َ
 .)١(»ث

 .»بار الھا! او را بیامرز و او را [در پاسخ به سؤاالت منکر و نکیر] ثابت قدم بدار«
 ث:یلمات حدک یمعن

بِّتْهُ   ھنگام سوال فرشتگان او را ثابت قدم نگھدار. یعنی :ثَ
 ث:یرھنمود حد

 یباشد. و در مورد محتوا می اثبات سوال دو فرشته در قبرگر  بیان ثین حدیا
 امبرین و پید ،ه از او در مورد پروردگارکنقل شده  یگریح دیث صحیاالت در احادؤس

االت را به ما گفته است تا ؤش، سیشاپیه پکاست  ین براساس رحمت الھیپرسند. وا می

 یح دانسته و ذھبی) و آنرا صح١/٣٧٠( مکحا ) و٣/٣١٥( ابوداودشود.  می نون از او سؤالکرا ایز -١
 رده است.کم موافقت کبا حا
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در  که کسیست مگر ین یار آسانکآنجا  چه پاسخ دادن در گر .میر پاسخ آنھا باشکدر ف
د: یفرما می ه الله متعالک چنانرد. یآن بم ز را داشته باشد و برین سه چیا یزندگ

ُ ٱيُثَّبُِت ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱِ�  �َّابِِت ٱ َقۡولِ لۡ ٱَءاَمُنوا ُ ٱَوُ�ِضلُّ  ِخَرةِ� �ٱَوِ�  َيا�ُّ َّ� 

ٰلِِمَ�ۚ ٱ ُ ٱ َعُل َوَ�فۡ  ل�َّ َّ�  ٓ  ].٢٧م: ي[إبراه ﴾٢٧ءُ َما �ََشا
گرداند  سخن استوار، ثابت و پایدار می ادنیا و آخرت بمنان را در زندگی ؤالله، م«ترجمه: 

 . »دھد کند و ھر چه بخواھد، انجام می ستمکاران را گمراه می اللهو 
 .یو یاستقامت برا یت پس از دفنش و دعایم یاستحباب طلب آمرزش برا -۱
 ر.کیر و نکمن ھای قبر توسط دو فرشته به نام سؤال اثبات -۲
در  یتیدرست نبوده، اگر روا ھا مورد پاسخ فرشتهت بعد از دفن در ین میتلق  -۳

 ست.یح نین باره نقل شود صحیا

 ارت قبوریز یدعا )۶۰(

، َو�ِنَّا إِْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم «ـ ۱۶۵ ـُمْسلِِمْ�َ
ْ
ـُمْؤِمنِْ�َ َوال

ْ
يَارِ، ِمَن ال ْهَل ادلِّ

َ
ْيُ�ْم أ

َ
الَُم َعل اَلسَّ

ـُمْستَ 
ْ
َعا�َِيةَ الَِحُقْوَن [َو�َرَْحُم اُهللا ال

ْ
ُ�ُم ال

َ
َا َول

َ
ُل اَهللا نل

َ
ْسأ

َ
ِخِرْ�َن] أ

ْ
ـُمْسَتأ

ْ
 .)١(»ْقِدِمْ�َ ِمنَّا َوال

بر شما ای اھل این منزل، که مؤمن و مسلمان ھستید، ھمانا ما نیز ـ إن شاء الله ـ به سالم «
خودمان و شما ملحق خواھیم شد، و خداوند بر گذشتگان و آیندگان ما رحم کند، از خدا برای 

 ».طلبیم شما عافیت می
 معنی کلمات حدیث:

ارِ  -۱ يَ لَ الدِّ  نان قبرستان.کسا یعنی: أَهْ

افِيَةَ  -۲ عَ  ش و عذاب قبر.یازآزما ییرھا :الْ
 رھنمود حدیث:

 کخفتگان در خا یاستحباب دعا و طلب رحمت و آمرزش براگر  بیان ثین حدیا
ه قصد پند و عبرت گرفتن به ا بیند ک می ه از کنار قبرستان عبورکاست  یسکتوسط 

 امتش ھای نسبت به مرده ص رسول اکرمشفقت گر  بیان نیزند ھمچن می آنجا سر

ن یباشد. و آنچه ب می س ُبَرْیَدةَ ت یلفظ از ابن ماجه به روا ) و١/٤٩٤) وابن ماجه (٢/٦٧١مسلم( -١
 ت شده است.ی) روا٢/٦٧١ح مسلم (یدر صح لشه یث عایروشه است از حدک
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ه در حق گذشتگان و کآموزد  می شیگر افراد امت خویاران و دین به یباشد. بنابرا می
ھمه  یه روزکن مطلب دارد ین دعا اشاره به این ایھمچن .نندکن دعا یاموات مسلم

اند  ه قبال مردهک یسانکوست و یخواھند پ کاروان خفتگان در خاکخواھند مرد و به 
 آیند. می حساب هسوتان ما بک شیپ

 فوائد حدیث:
ر کر و رحمت نمود و از ذیخ ین دعایشایسته است که برای اموات مسلم -۱

 رد.ک یب آنان باید خود داریمعا
چه زنده باشند چه  یانکھر منان کسا یبرا» اھل«ی  جواز استفاده از واژه -۲

  .مرده
و  ؛دور و تنھا ھای انکد در قبرستان دفن شود نه در مسجد و نه در میمرده با -۳

 رد.کتش عمل ید به وصیند نباکن وصیتی ھم بیچن یسکاگر 

 دن بادیدعا هنگام وز )۶۱( 

َها اَ�«ـ ۱۶۶ ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
َك َخْ�ََها، وَأ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ وابن ماجه  ۴/۳۲۶أبو داود [ .»إِ�ِّ

 ].۲/۳۰۵ ونگا: صحیح ابن ماجه ۲/۱۲۲۸
 ».برم خواھم، و از شّر آن به تو پناه می بار الھا! من از تو خیر این باد را می«

 ث:یلمات حدک یمعن
ا - هَ َ ريْ أَلُكَ خَ  یخواھم مانند اینکه ابرھا می باد را از تو یر و خوبیخ یعنی: أَسْ
 به دنبال دارد. یانر فراویه خکزا  باران

ا - هَ ِّ نْ رشَ ذُ بِكَ مِ وْ  .ندهنکران یو ھای برم مانند باد می از شر باد به تو پناه یعنی: أَعُ

 : رحمت الله.روح اهللا
 ث:یرھنمود حد

به  ییاز ناسزاگو ص رسول اکرماز آن است  یه دعای فوق بخشکث ین حدیدر ا
د به آن ناسزا یآ می رحمت و عذابباد از جانب خدا با  رده، فرموده استکباد منع 

 د.یپناه ببر یآن به و ید و از بدینکآن را طلب  ید فقط از الله متعال خوبینگوئ
 ث:یفوائد حد

 وزد. می اوی  ه فقط به اذن و ارادهکاست  یموران الھأاز م یمورأباد م -۱
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ست چرا یز نیبه آن جا ییه ناسزا گوکخداوند است  ھای از نشانهای  باد نشانه -۲
 شان.یگردد به ا می بر ییآن الله است و ھرگونه ناسزا گوی  ه فرستندهک

د تا چه رسد یر موجودات ناسزا بگویه به ساکست یسته نیانسان مؤمن شا یبرا -۳
 ھا. به انسان

ُعْوُذ بَِك  اَ�«ـ ۱۶۷
َ
ْت بِِه، وَأ

َ
ْرِسل

ُ
َك َخْ�ََها وََخْ�َ َما �ِْيَها، وََخْ�َ َما أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ َها  إِ�ِّ ِمْن رَشِّ

ْت بِهِ 
َ
ْرِسل

ُ
 ].۴/۷۶ یبخار ، و۲/۶۱۶مسلم [. »َورَشِّ َما �ِْيَها، َورَشِّ َما أ

الھی! من از تو خیر این باد، و خیر آنچه را که در آن قرار دارد، و خیر آنچه را که این باد «
آن قرار دارد، و نمایم، و از شّر این باد، و شّر آنچه در  برای آن فرستاده شده است، مسألت می

 ».برم شّر آنچه برای آن فرستاده شده است، به تو پناه می
 رھنمود حدیث:

باشد  می شیامت خو نسبت ص رسول اکرمزان شفقت یانگر میبث ین حدیا
ه باد ک یغبار آلود و روز یدر روزھاص  رسول اکرمد: یگو می لشه یه عاک چنان
زد تا  می ن سو و آن سو قدمیقرار به ایشد و ب می اش دگرگوند رنگ چھرهیوز می تندی

د: یگو می شهید. عایگرد می شد و آن حالت بر طرف می خوشحال ،دیبار می ه بارانک نیا
  .»آیدبر امت من فرود  یه عذابکسم تر یم« ا شدم؟ فرمود:ین امر را جویعلت ا

 الله متعاله ک باد بر قوم عاد فرود آمد چنان صورت بهه کنمود  ی میاشاره به عذاب

وۡ ﴿فرماید:  می
َ
ا َرأ ۡسَتۡقبَِل  َ�رِٗضا هُ فَلَمَّ ۡوِديَتِِهمۡ  مُّ

َ
ْ  أ ۡمِطُرنَا َ�رِٞض  َ�َٰذا قَالُوا  ].٢٤[األحقاف: ﴾مُّ

ای مشاھده کردند که رو به  پس ھنگامی که عذاب را به صورت ابر گسترده«ترجمه: 
 ».ت که بر ما خواھد باریداین، ابری اس«ھا و آبگیرھایشان نھاده بود، گفتند:  دشت

 فوائد حدیث:
 اند: بر دو نوع ھا باد -۱

 ییاز به خواندن دعایدن آنھا نیستند و ھنگام وزین که ترسناک یعاد یبادھا الف)
 ست.ین

فوق  یدن آنھا خواندن دعایه ھنگام وزکن کران یو ھای د و طوفانیشد یبادھا ب)
 سنت است.

دش یه امکد به بادھا بدوزد بلیامد انسان مسلمان در طلب باران چشم ینبا -۲
 باراند. می ش بارانیمت خوکه او طبق علم و حکفقط بر الله متعال باشد 

 خواست. کمکد به الله متعال پناه برد و از او یبا یعیھنگام بروز ھر حادثه طب -۳

 



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ١٧٢

 موقع رعد و برق یدعا )۶۲(

را  یگرید ھر سخن دیشن می رعد و برق را یصدا یر وقتیعبدالله بن زب -۱۶۸
ِْي �َُسبُِّح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ َوالـَمالَئَِ�ُة ِمْن «خواند:  می ن ورد رایرد و اک می قطع

َّ
ُسْبَحاَن اذل

 .)١(»ِخْيَفتِهِ 
کند، و  نماید و او را ستایش می اش را بیان می پاک و منّزه است آن ذاتی که رعد، پاکی«

 .»گویند فرشتگان نیز از بیم او، تسبیح می
 کلمات حدیث: معنی

تِهِ  يْفَ نْ خِ  عظمتش. خاطر به ی: از ترس ومِ
 رھنمود حدیث:

ن ھمه از آن الله متعال و یچه قسمت باال و چه قسمت پائ یھر حال جھان ھست  هب

ِيٱُهَو ﴿ه دوازدھم سوره رعد است: ین ورد بر گرفته از آیمقھور فرمان اوست و ا َّ� 
َق لۡ ٱيُرِ�ُ�ُم  َحاَب ٱ َوُ�نِشئُ  اَوَطَمعٗ  ٗفاَخوۡ  َ�ۡ ِ  لرَّۡعدُ ٱَو�َُسّبُِح  ١٢�َِّقاَل ٱ لسَّ  ۦِ�َۡمِده

او ذاتی است که برق را برای بیم و «ترجمه: ]. ١٣-١٢[الرعد:  ﴾ِمۡن ِخيَفتِهِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ 
ستایش  و حمدو رعد، با  آورد. دھد و ابرھای سنگین و بارور را پدید می امید به شما نشان می

 .»ارندزگ سپاس می و ایندست یمکند و فرشتگان از بیمش او را  پروردگار او را به پاکی یاد می
ورد  نمود و می د سخن را قطعیشن می رعد و برق را یر صدایابن زب یرو وقت نیاز ا 

 خواند. می فوق را
ابرھا را است که ای  نام فرشته» رعد«گویند:  می [علی، ابن عباس و بیشتر مفسرین

نقل کرده اند  را آنبرد. چنانکه در روایتی که امام احمد و ترمذی  می به این سو و آنسو
در جواب یھودیان در مورد ص  رسول اکرمصحیح دانسته است  را آنو شیخ آلبانی 

کند. پرسیدند صدای رعد از  می است که ابرھا را جابجاای  رعد فرمود که فرشته
این صدای برخورد ابرھا است. یھودیان سخن رسول الله را  چیست؟ رسول الله فرمود:

 .)٢(تایید کردند]
 فوائد حدیث:

 ح و سندش منسوب به صحابه است.یث صحین حدیألبانی گفته ا ) و٢/٩٩٢( موطأ -١
 .ھاب احمدالودشرح حصن المسلم مجدی بن عب -٢

 

                                           



 ١٧٣   »حصن السلم«شرح اذکار 

الله متعال عبارت است از نفی  یح گفتن رعد و برق و فرشتگان برایتسب -۱
 ان است.یه فقط او پرودگار جھانک نیو اعتراف به ا یو فرزند از و یکشر

است  یزیرنده ھر چیدر برگ هک یالله و دانش فراگیر و یر بودن پادشاھیفراگ -۲
 شود. می مان بنده نسبت به الله متعالیش ایباعث افزا

ه ک الطالب است چنان یبن اب یعل یرعد صدا ند:یگو می هکغ یاھل ز یرد ادعا -۳
 .)۱۵۱ ص(نقل نموده است » ملل و نحل«ی در شھرستان

 دعای طلب باران )۶۳(

ْسِقَنا َ�ْيثً  اَ�« ـ۱۶۹
َ
، اَعجِ  ا، نَافِعً اَمِرْ�عً  اَمِرْ�ئً  اُمِغْيثً  اأ  .)١(»َ�ْ�َ آِجٍل  الً َ�ْ�َ َضارٍّ

الھی! به ما بارانی عطا فرما که باعث نجات گردد، گوارا و با خیر و برکت باشد، مفید و «
 .»بدون ضرر باشد، زود ببارد و دیر نکند

 معنی کلمات حدیث:

يْثًا -۱ غِ يْثًا مُ  دھد. ی میاریر یخ یارھاکه ما را در ک ی: بارانغَ

ئًا -۲ يْ رِ  داشته و مضر نباشد. یخوبی  جهیان و نتی: پامَ

ا -۳ عً يْ رِ  اد.ی: زمَ
 رھنمود حدیث:

ن یا .خواند می در نماز طلب باران ص رسول اکرمه کاست  ییاز دعاھا یکین یا
عت مانند نماز کشود. امام با مردم دو ر می باران خوانده یو قحط یسال کنماز در خش

آنھا را به توبه از گناھان و  ،پردازد می حت مردمید و نصرشاخواند سپس به ا می دیع
 خواند. می و حسادت فرا یدشمن ،نهکی کدن حقوق و تریظلم و ستم و بر گردان کتر

و  رفت می رونین نماز بیبرگزاری ا یتمام، برا یبا خشوع و فروتنص  رسول اکرم
 ثیحد ید. راویگردان می ش را بریارد ،پرداخت می شیو التماس پروردگار خو یبه زار

 بارید. ی میادیامبر از آسمان باران زیپ یت دعاکد: آنگاه به بریگو می
 فوائد حدیث:

ه الله متعال کگردد. چنان می تیباعث دفع بال و مصب یمانی، توبه و پشاستغفار -۱

 ) آنرا صحیح دانسته است.٢١٦/ ١ألبانی در صحیح أبی داود ( ) و١/٣٠٣( ابوداود -١
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ْ سۡ ٱ ُت َ�ُقلۡ ﴿فرموده است:  ارٗ  إِنَُّهۥ َر�َُّ�مۡ  َتۡغفُِروا َمآءَ ٱيُۡرِسِل  ١٠�َ�َن َ�فَّ  لسَّ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

نَۡ�ٰٗر�
َ
و گفتم: از پروردگارتان آمرزش «ترجمه: ]. ١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢لَُّ�ۡم �

و  بر شما فرو فرستد. راستی او، آمرزنده است. تا باران آسمان را پیاپی بخواھید که به
 .»ھا و جویبارھایی برای شما پدید آوَرد با اموال و فرزندان، کمکتان کند و باغ

بھتر  یه الله حالت آنھا را به حالتکاست  یفال یکن خاطر بهدن ردا یبرگردان -۲
 د.یل نمایتبد

امت ری ک رسالت و نشانه لیدلص  رسول اکرم یدعا یرفته شدن فوریپذ -۳
 باشد. می گارششان نزد پروردیا
ِغْثَنا،  اَ�«ـ ۱۷۰

َ
ِغْثَنا،  اَ�أ

َ
ِغْثَنا اَ�أ

َ
 .)١(»أ

 .»بار الھا! بر ما باران ببار، بر ما باران ببار، بر ما باران ببار«
 رھنمود حدیث:

رسول ه ک یروز جمعه در حال یه مردک ن دعا آمده استیدر مورد سبب ورود ا
ان و یپا! چاررسول اکرم یوارد مسجد شد و گفت: اراد خطبه بود یدر حال اص  اکرم
ش را ھای دستص  رسول اکرم .ن رفتند از الله بخواه تا باران بباردیاز ب یمواش

ی راو »بار الھا ! ما را آب بنوشان« »ا� اسقنا« رد و سه بار فرمود:کآسمان بلند  سوی به
د را یتا شش روز خورش هکد یرس ییاربحاکه کنگذشت  یریخدا سوگند د هب :دیگو می
 بارید. می امل بارانکھفته  یک یعنیم یدیند

 فوائد حدیث:
 .راد خطبهیاز در حال ایجواز گفتگو با امام در صورت ن -۱
 .شتریرار دعا سه بار و بکاستحباب ت -۲
 طلب باران داخل خطبه. یجواز دعا -۳
 .نماز طلب باران یجا هتفا به نماز جمعه بکا -۴

ـَميَِّت  اَ�«ـ ۱۷۱
ْ
َك ال َ ْحِي بَ�َ

َ
رُشْ رمَْحََتَك، وَأ

ْ
ْسِق ِعَباَدَك، َوَ�َهائَِمَك، َوا�

َ
 .)٢(»أ

ِن یراب بگردان، پروردگارا! رحمت خود را بگستران و زمیواناتت را سیبندگانت و ح الھی!«

 ).٢/٦١٣) و مسلم (١/٢٢٤بخاری ( -١
 ) آنرا حسن دانسته است.١/٢١٨ألبانی در صحیح أبی داود ( )، و١/٣٠٥( ابوداود -٢
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 .»ات را زنده بگردان مرده
 کلمات حدیث: 

بَادَ  -۱  آزاده. : یعنی انسانھا اعم از مرد، زن، برده وعِ

َائِمَ  -۲  جنبندگان و حشرات.ی  : یعنی ھمههبَ
 رھنمود حدیث:

پدید آورنده فقط پروردگار جھانیان است و باریدن باران دلیل رحمت او بر بندگان 
 و جنبندگان است و زندگی در زمین به آب بستگی دارد.

 فوائد حدیث:

نسبت به مردم و سایر مخلوقات بسیار مھربان بود چنانکه  ص رسول اکرم -۱
 این امر از دعای فوق به خوبی آشکار است.

 نیاز دلھا به وحی الھی مانند نیاز زمین به آب باران است.  -۲

 دن بارانیهنگام بار یدعا )۶۴(

 .)١(»انَافِعً  اَصيِّبً  اَ�« -۱۷۲
 ».بار الھا! باران بسیار و سودمند نازل فرما«

 معنی کلمات حدیث:

 شود. ین جاریزم ی: باران فراوان که روالصيب
 رھنمود حدیث:

 یه بارکبر بندگان است چنان یالھ ھای از نعمت یفرود آوردن باران از آسمان نعمت

ِيٱوَُهَو ﴿اد نموده است: ین یبر بندگان چنی عنوان منت هن نعمت بیخود از ا یتعال َّ� 
ُِل  ْ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َغۡيَث لۡ ٱُ�َ�ّ ه باران را بعد از کاوست «]. ٢٨[الشور:  ﴾رَۡ�ََتهُ  َوَ�نُ�ُ  َ�َنُطوا

 .»گستراند می آورد و رحمتش را می فروداند  د شدهیه آنھا نا امکآن 
 ش بریلباسش را از رو شد بارش باران آغاز می یمعموال وقتص  رسول اکرم

 نھا از جانب پروردگاریفرمود: ا می ند وکش اصابت کداشت تا آب به جسم مبار می
 .ت مسلم آمده استیدر روا چنانکهد. یآ می

 ).٢/٥١٨بخاری مع الفتح ( -١
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 فوائد حدیث:
ه با کھا است  نعمت ین اسباب حفظ و بقایتر از الله، جزو بزرگ یسپاسگزار -۱

 شود. می حققو عمل اعضا و جوارح م یحمد زبان ی،باور قلب
اوقات قبول شدن ه از جمله کدن باران چرا یاستحباب دعا نمودن ھنگام بار -۲

 است. ھا دعا

 دن بارانیپس از بار دعا )۶۵(

 .)١(»ُمِطْرنَا بَِفْضِل اهللاِ َورمَْحَتِهِ «ـ ۱۷۳
 .»به فضل و رحمت الله بر ما باران نازل شد«

 رھنمود حدیث:

ارانش را به وجوب یص  رسول اکرمه این دعا بخشی از آن است ک یثیدر حد
ه شب که، بعد از آن یبیه بعد از نماز فجر روز حدکچنان .خواند می د فرایبه توح کتمس

د الله چه یدان یم رو به صحابه نمود و فرمود:ص  رسول اکرمده بود یباران، بار
د: بندگانم در یگو می فرمود: الله متعال .دانند می فرموده؟ گفتند: الله و رسولش بھتر

گفتند: به فضل و  هک ییآنھا .افر شدندک یمن و برخؤم یه برخکردند کصبح  یحال
 خاطر بهه گفتند: ک ییافر شدند و آنھاکمن و به ستاره ؤد به من میرحمت خدا باران بار

 من شدند.ؤافر و به ستاره، مکد به من یباران بار ظاھر شدن فالن ستاره
 فوائد حدیث:

 .ال توسط استاد و معلم جھت آموزش شاگردانؤجواز مطرح نمودن س -۱
 .صرسول اکرم نسبت به  اصحاب توسط ت ادب و احترامیرعا -۲
 نسبت داد. پروردگار را به اسباب یارھاکد ینبا -۳
افر کر مستقل دارد یمعتقد باشد ستاره و باد در فرود آوردن باران تاث که کسی -۴

 شود. ک میو مشر
ره است اما یبکد جزو گناھان ین سخن بدون تردید: ایگو می نیمیخ ابن عثیش

ده و باور یکند یا خیر بستگی به عق می انسان را کافرای  گفتن چنین جمله ،هکنیا
 نده دارد.یگو

  الله. یاثبات صفت فضل و رحمت برا -۵

 ).١/٨٣) ومسلم (١/٢٠٥بخاری ( -١
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 ادیهنگام باران ز یدعا )۶۶(

ْيَنا،  اَ�«ـ ۱۷۴
َ
َْنا َوالَ َعل ْوِديَِة، َوَمَنابِِت  اَ�َحَوايلَ

َ
أل

ْ
َراِب، َوُ�ُطْوِن ا آلاَكِم َوالظِّ

ْ
ىلَعَ ا

َجرِ   .)١(»الشَّ
وھھا، کو  ھا بار الھا! باران را به اطراف ما بباران، نه بر ما، ای الله! باران را بر روی تپه«
 .»دن درختان ببارانیو محل روئ ھا ودّره

 معنی کلمات حدیث:

امِ  -۱  .کوچک ھای وهک ھا، : تپهاْآلكَ

ابِ  -۲  .گسترده ھای وهک: الظِّرَ

ةِ  -۳ دِيَ نِ اْألَوْ  .ھا : بستر درهبُطُوْ
 رھنمود حدیث:

د، یامل باران باری ک ھفته یکاجابت شد و ص  رسول اکرم یه دعاکنیبعد از ا  
باران نموده بود، وارد مسجد شد و  یقبل در خواست دعای  ه ھفتهک یسکھمان 
عبور و مرور مسدود شدند از ھای  ن رفتند و راهیان از بی! چارپاای رسول اکرمگفت: 

ش ھای زد و دست یلبخندص  رسول اکرمرد؟ یباران را بگ یه جلوکپرودگارت بخواه 
را یار است زکت ادب نسبت به الله آشیه در آن رعاکفوق را خواند  یرد و دعاکرا بلند 

از جانب الله است بر دارد  یه رحمتکاز الله متعال نخواست باران را ص  رسول اکرم
فورا باران بند  د:یگو ی میضرر مردم گرفته شود. راو یه جلوکرد کدعا ای  ه بگونهکبل

 ه آفتاب ھمه جا را گرفته بود.کم یرون شدیاز مسجد ب یما در حال آمد و
 رھنمود حدیث:

ح یت صحیه در رواکاست چنان یالھ ھای باشد از نعمت ه مثمر ثمرک یباران -۱
ه کست ین نیا یسالکفرمود: خشص  رسول اکرمه کمسلم نقل شده است 

 د.ینرو یزیباران ببارد و چه کآن است  یسالکه خشکباران نبارد بل
بیاورد  یالتکه با خود عوارض و مشکاز جانب الله چنان باشد  یھر گاه نعمت -۲

ه کنیالت را بر طرف نماید نه اکه ھمان عوارض و مشکباید از الله خواست 
 رد.ینعمت را پس گ

 .٢/٦١٤) ومسلم ١/٢٢٤بخاری ( -١
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 .زیانگ شگفت یزیچ خاطر بهب بر منبر یجواز لبخند زدن خط -۳

 نو) ت هالل (ماهیرؤ یدعا )۶۷(

، «ـ ۱۷۵ رَبُ
ْ
�

َ
ِإلْسالَِم، َواتلَّْو�ِْيِق لـَِما  اَ�اُهللا أ

ْ
الََمِة َوا ِإلْ�َماِن، َوالسَّ

ْ
ْمِن َوا

َ
أل

ْ
ْيَنا بِا

َ
ُه َعل

َّ
ِهل

َ
أ

ِبُّ َر�ََّنا َوتَْرىَض، َر�َُّنا َوَر�َُّك اهللاُ 
ُ

 .)١(»حت
ه تو دوست کق عملی یتوف مان و سالمت و اسالم ویت و ایبر، ای الله! ماه را با امنکالله ا«

 ».ن، پروردگار ما و پروردگار تو ای ماه، الله استکپسندی، بر ما نو  می داری و
 رھنمود حدیث:

مان به ذات یه جز با اک یزیت خواسته شده چین دعا از الله، تندرستی و عافیدر ا 

ِينَ ٱ﴿ه فرموده است: ک د چنانیآ نمی الله بدستی  گانهی ْ َولَمۡ  �َّ ْ  َءاَمُنوا  إِيَ�َٰنُهم يَۡلبُِسٓوا
ْوَ�ٰٓ�َِك  بُِظۡل�ٍ 

ُ
 ٱ لَُهمُ  أ

َ
هۡ  ۡمنُ ۡ� امنیت، از آِن کسانی است که «]. ٨٢[األنعام:  ﴾٨٢َتُدونَ َوُهم مُّ

 ».اندیافتهشان را به شرک نیامیختند؛ آنان، ھدایت ایمان آوردند و ایمان
را  یانیھر ضرر و ز یمان الله تعالیت و ایامنه با کن مطلب دارد ین اشاره به ایھمچن
 د.ینما می را جلب یمان و اسالم ھر منفعت و سودیدفع و با ا

 فوائد حدیث:

ص  رسول اکرمتوسط  »ر�نا ور�ك اهللا«خطاب قرار دادن ماه نو با گفتن  -۱
 یکر امور جھان با الله متعال شریس در تدبکچ یه ھکدارد  ن مطلبیاشاره به ا

 پرودگار ھمه است.ست و او ین
دن ھالل. ضمنًا تا سه شب به ماه نو ھالل ین دعا ھنگام دیاستحباب گفتن ا -۲

 شود. می گفته

 هنگام افطار یدعا )۶۸(

ْجُر إِْن َشاَء اهللاُ «ـ ۱۷۶
َ
أل

ْ
ُعُرْوُق، َوَ�َبَت ا

ْ
ِت ال

َّ
 َواْ�َتل

ُ
َمأ  .)٢(»َذَهَب الظَّ

 .»شاء الله ـ ثابت گشتر شدند و پاداش ـ إن تشنگی برطرف شد، رگھا تَ «

 ).٣/١٥٧نگا: صحیح ترمذی ( ) و١/٣٣٦دارمی با ھمین لفظ ( ) و٥/٥٠٤ترمذی ( -١
 ).٤/٢٠٩نگا: صحیح الجامع ( ) وغیره و٢/٣٠٦( ابوداود -٢
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 معنی کلمات حدیث:

أُ   .ی: تشنگالظَّمَ
 رھنمود حدیث:

ای  باشد بگونه می انگر جواز پاداش خواستن در مقابل روزه از الله متعالین دعا بیا
 صورت بهه کنیسپارد نه ا ی میت الھین امر را به خواست و مشیروزه دار ا ه فردک

ه ھنگام افطار به فرد کدارد  یو لذت یاشاره به شادن یھمچن .ارانه از او بخواھدکطلب
به دو اش  د: روزه دار با روزهیفرما میص  رسول اکرم چنانکهدھد  می روزه دار دست

ھنگام مالقات با  یگریردن و دکھنگام افطار  یکیابد ی می و لذت دست یشاد
خود قرار داده  یژه برایو یه الله متعال، روزه را عملکن است یھم خاطر بهپرودگارش 

 ».دادخواھم  را آنپاداش  روزه از آن من است و خودم«است: فرموده 
 فوائد حدیث:

 .ن ورد ھنگام افطار با خرما و در صورت نبودن با آبیاستحباب خواندن ا -۱
نماز  ،ردهکا آب افطار یه ابتدا با خرما کن است یسنت در افطار ای  وهیش -۲

 .بخواند و بعد از نماز، افطار را ادامه دھد
روزه است  یه ھدف اصلکن صبر و تحمل است تا انسان را به تقوا یروزه، تمر -۳

َهاَ�ٰٓ ﴿ه الله متعال فرموده است: کساند چنانبر ُّ�
َ
ِينَ ٱ �  ُ�مُ َءاَمُنواْ ُكتَِب َعَليۡ  �َّ

َيامُ ٱ ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ ]. ١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ لِ ِمن َ�بۡ  �َّ

اید! روزه بر شما فرض شده، چنانچه بر کسانی ای کسانی که ایمان آورده«ترجمه: 
 .»که پیش از شما بودند، فرض شده بود؛ باشد که تقوا پیشه کنید

از روزه دار  :فرمودص  رسول اکرم :دیگو می عبد الله بن عمرو بن عاص -۱۷۷
گوید: عبدالله بن عمرو  افطار دعایی حتما پذیرفته خواھد شد. ابن ابی ملیکه میھنگام 

ْن َ�ْغِفَر  اَ�« خواند: ھنگام افطار این دعا را می
َ
ٍء أ يِتْ وَِسَعْت لُكَّ يَشْ

َّ
َك بِرمَْحَتَِك ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ إِ�ِّ

 .)١(»يِلْ 
خواھم که مرا  فراگرفته است، میی چیز را  ی رحمتت که ھمه وسیله بهالھی! من از تو «

 ».بیامرزی

، وحافظ ابن حجر در تخریج کتاب: األذکار ب) از دعای عبد الله بن عمرو ١/٥٥٧ابن ماجه ( -١
 ).٤/٣٤٢است. نگا: شرح األذکار (آنرا حسن دانسته 
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: یه دعاکاست  یآورادی  ه) ضمنا الزم ب۹۲۱ل (یاروارء الغل ت بحث نگا:یجھت اھم
» 

َ
  َك قِ زْ رِ  ىلَعَ وَ  ُت مْ ُص  َك ا� ل

َ
 أ

ْ
 باشد. می فیاز نظر سند ضع» ُت رْ َط �

 قبل از خوردن غذا یدعا )۶۹(

َحُدُ�ْم َطَعامً «ـ ۱۷۸
َ
َل أ

َ
�

َ
َيُقْل: اإَِذا أ

ْ
ل
َ
هِلِ ف َوّ

َ
َيُقْل: � اهللاِ، فِإْن �يَِسَ يِف أ

ْ
ل
َ
� اهللاِ يِفْ  ف

هِلِ َوآِخرِهِ  وَّ
َ
 .)١(»أ

د، و اگر در اول غذا خوردن یبگو »� اهللاِ «ذا بخورد غی از شما خواست یکھرگاه، «
ِ « :دیرد بگوکفراموش  هِلِ َوآِخرِه وَّ

َ
 .»»� اهللاِ يِفْ أ

 حدیث:رھنمود 
ه ھنگام غذا خوردن بسم الله گفته کث دستور داد ه شده ین حدیه در اکاز آنجا 

ار باعث کن یه گفتن بسم الله ھنگام شروع غذا واجب است و اکم یریگ می جهیشود نت
انا در آغاز غذا خوردن یشود. و اگر اح می غذا ت در خوردنکطان از مشاریممانعت ش

ن یو ا» �سم اهللا اوهل و آخره«د: یغذا خوردن بگو یاثنابسم الله را فراموش نمود در 
 دن بسم اللهیه ھنگام خوردن و نوشک یسانکطان با یه شکن است یل بر ایدل

ح مسلم یت صحیه در رواکخورد چنان می شود و با آنھا غذا یک میقتا شریند حقیگو نمی
ش شود ینزل خوبدون بردن نام الله و گفتن بسم الله وارد م یسکه ھر گاه کآمده 

 ».اینجا جای ماندن و شام خوردن ماست«: دیگو می ر دستانشیطان به زیش
 فوائد حدیث:

اھل  یباشد برانای  تا بھانه بسم اهللا الرمحن الرحيمفقط بسم الله گفته شود نه  -۱
 ند.یفزایشان بخواھد بر آن ب ه ھر چه دلکبدعت 

 بار گفته شود نه با ھر لقمه.یکفقط در ابتدا  -۲
 فتند بھتر است.ییاد به ز بیگرا ن نینسبتا بلند گفته شود تا د یبا صدااگر  -۳

ْطِعْمَنا  اَ�«د: یبگو کرد،سی طعامی عطا کھرگاه خداوند به ـ ۱۷۹
َ
َا �ِْيِه وَأ

َ
بَارِْك نل

 . »ت بگردان و بھتر از آن به ما عطا فرماکن غذا را برای ما با بریبار الھا! ا«. »ِمْنهُ  اَخْ�ً 

 ).٢/١٦٧نگا: صحیح ترمذی ( ) و٤/٢٨٨ترمذی ( )، و٣/٣٤٧( ابوداود -١
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َا �ِْيِه َوزِْدنَا ِمْنهُ  اَ�«د: یبگو کرد،ر عطا یسی شکقت خداوند به و ھر و
َ

 .)١(»بَارِْك نل
 .»فزاییت بگردان و آن را بکر را برای ما با برین شیبار الھا! ا«

 معنی کلمات حدیث:

نْهُ  ا مِ ً ريْ نَا خَ مْ أَطْعِ  ن.کبمان یاز آن در بھشت نص یبھتر ی: غذاوَ
 رھنمود حدیث:

باشد و  می از الله متعال یدنیت در غذا و نوشکانگر استحباب طلب بریبث ین حدیا
ن مطلب ین اشاره به اید بودن آن است ھمچنیدوام و مف ،ت شامل افزوده شدنکبر

رسول ن یبرارد بنایگ می آب و غذا را یه جاکاست  کیمبار یدنیر نوشیه شکاست 
ه کنیا خاطر بهن کر نفرمود: بار الھا! به ما بھتر از آن عطا یدن شیبعد از نوشص اکرم

 ر وجود ندارد.یاز ش یز بھتریچ
 فوائد حدیث:

آنھا  خاطر بهد یه انسان باکاست  یمھم الھ ھای جزو نعمت یدنیغذا و نوش -۱
 سپاسگزار باشد.

ا و آخرت یه نجات دن، رایارکدر ھر ص  رسول اکرمسنت و روش  یریگیاد -۲
 است.

َ�َمن ﴿  نوشیدنی چنانکه در قرآن نیز آمده است:طعام بر ی  لمهکجواز اطالق  -۳
ٓ  ۥَ�َِب ِمۡنُه فَلَۡيَس ِمّ�ِ َوَمن لَّۡم َ�ۡطَعۡمُه فَإِنَّهُ  پس ھر کس از آن بنوشد از « .﴾ِمّ�ِ

 ».] من است ] من نیست، و ھر کس از آن نخورد، قطعًا او از [پیروان [پیروان

 دعای پایان غذا )۷۰(

ـَحْمدُ «ـ ۱۸۰
ْ
ِ  اَل ةٍ  ِ�َّ وَّ

ُ
ْ َوالَ ق نِْيِه، ِمْن َ�ْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ

َ
ْطَعَمِ�ْ َهَذا َو َرَزق

َ
ِْي أ

َّ
 .)٢(»اذل

ه قدرت و کنیبدون ا ام گردانید و روزی دین غذا را به من خورانیه اکرا  معبودیسپاس «
 .»توانی داشته باشم

 معنی کلمات حدیث:

نِيْهِ  قَ زَ  : برایم فراھم نمود.رَ

 ).٣/١٥٨: صحیح ترمذی (و نگا) ٥/٥٠٦ترمذی ( -١
 ).٣/١٥٩نگا: صحیح ترمذی ( جز نسائی، و هأصحاب سنن ب -٢
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 رھنمود حدیث:
ی  و باطنی داده یظاھر ھای نعمتی  ه ھمهکن مطلب پرداخته شده ینجا به ایدر ا 

آن از الله متعال ممنون  خاطر بهد یه باک یظاھر ھای الله متعال است. و از جمله نعمت
ه انسان کاست چرا  یقدرت الھی  ه نشانهکباشد  ک میو سپاسگزار بود، نعمت خورا

 به ثمر را آنش یامل خوکسپس الله متعال با قدرت  ،اردک می نیرا در زم فقط تخم

ا َ�ُۡرثُونَ ﴿ د:یفرما می هکچنان ،نشاند می فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
نُتۡم تَۡزرَُعونَهُ  ٦٣أ

َ
ۡم َ�ُۡن  ۥٓ َءأ

َ
أ

ٰرُِعونَ ٱ شما آن را  ایآ * !د؟یا دهید د،یکار یرا که م یزیچ ایآ« ]٦٤-٦٣[الواقعة:  ﴾٦٤ل�َّ
  !»م؟یانیرو یما م ای د،یانیرو یم

 ن ورد مژدهینده ایبه گوص  رسول اکرمده یان گردیث بیه در آخر حدکو آنگونه 
نجا ین در اھا شود البته مراد از گنا می دهیبخشاش  گناھان گذشته یه ھمهکدھد  می

 باشند. می رهیگناھا صغ
 فوائد حدیث:

 دتر.ینعمت جد خاطر بهمجدد  یحمد و ثنا مستحب بودن -۱
به تالش بنده ندارد گرچه  یاز جانب الله متعال است و بستگ یبخشش ،یروز -۲

 د.یحالل استفاده نما یسب روزکه از اسباب کبنده موظف است 

ـَحْمدُ «ـ ۱۸۱
ْ
ِ  اَل ثِْ�ًا َطيِّبً  ِ�َّ

َ
يِفٍّ َوالَ [ُمَباَرً� �ِْيِه َ�ْ�  امَحًْدا ك

ْ
ٍع، َوالَ ُمْسَتْغً� مُ  ]َمك َودَّ

 
َ
 .)١(»َ�ْنُه َر�َّنا

شه یاز است و درخواست از او ھمیه بی نکی را ی، خداکزه و مبارکیاد، پایار زیش بسیستا«
 .»مان را قبول فرما شیازمندند، پروردگارا! ستایادامه دارد، و ھمه به او ن

 معنی کلمات حدیث:

يٍّ  فِ كْ ريْ مَ  شود. نمی یش برگردانیدهھا : نعمتغَ

عٍ  دَّ وَ الَ مُ  : پایان ناپذیر.وَ

نً  تَغْ سْ الَ مُ  م.یازمند به او ھستی: دائما نوَ
 رھنمود حدیث:

ان غذا و ھنگام یالله متعال در پای  انگر مستحب بودن گفتن حمد وثنایث بین حدیا
ر نعمت باشد. رده و ھم طالب بقا و استمراک یرکش یردن سفره است تا ھم اداکجمع 

 ) با ھمین لفظ.٥/٥٠٧ترمذی ( ) و٦/٢١٤بخاری ( -١
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ه ھمواره بدان کرد بلیگ نمی دهیرا ناد یالھ ھای انسان مسلمان عادتا نعمته کچرا 
د. باید دانست که از ینما ی میر و بندگککند با زبان و عمل اظھار ش می اعتراف

ش یرم خوکه به فضل و کبر بندگانش نعمت آب و غذا است  یالھ ھای ن نعمتیتر بزرگ
بعد از  یز گھگاھین دعا را نیدعای فوق اعالوه بر ص  رسول اکرم .فراھم نموده است

ِ اَ « خواند می غذا َْمُد ِ�َّ ْطَعَم َوَسىَق  حلْ
َ
ِي أ

َّ
ُ َ�ْرًَجااذل

َ
را  ییش مر خدایستا«» ، َوَسَوَّغُه وََجَعَل هل

 . »رون شدن آن گشودیب یبرا ید و راھیرا گرداناگو را آنداد و  یدنیو نوش که خوارک
 فوائد حدیث:

 از نخواھد بود.ین بی از پرودگارشای  انسان لحظه -۱
 شود. ی نمیسکچگاه محتاج یاز است و ھین بی و یغن الله متعال مطلقاً  -۲
 ش الله متعال.یف و ستایاستحباب مبالغه و افراط در تعر -۳

 زبانیم یمهمان برا یدعا )۷۱(

ـُهْم َوارمَْحْ ابَ  اَ�«ـ ۱۸۲
َ
ِفْر ل

ْ
َتُهْم، َواغ

ْ
 َرَز�

َ
ـُهْم �ِْيما

َ
 .)١(»ُهمْ رِْك ل

 ».الھی! آنچه را که به ایشان ارزانی داشته ای، برکت ده و آنھا را ببخش، و بر آنھا رحم کن«
 معنی کلمات حدیث:

مْ بَ  ـهُ كْ لَ  فزا.ی: بر آن بارِ
 رھنمود حدیث:

به مالقات پدر عبدالله ص  رسول اکرمه اند ک ن دعا نقل کردهیدر سبب ورود ا -
خرما  یآوردند سپس مقدار کخوراص  رسول اکرم یرفت. آنھا برا - ثیحد یراو -

رسول را دردست نگه داشت سپس،  ھا شان خرماھا را خورد و ھستهیا .م نمودندیتقد
شان یه در سمت راست اک یسکه را به ید و بقینوش ،آوردند یدنینوشص  اکرم

در دست گرفت، وان را یه قصد رفتن نمود و افسار حیکداشت داد ھنگام نشسته بود
ی  رندهیه در برگکفوق  یبا دعاص  رسول اکرمصاحب خانه در خواست دعا نمود. 

 باشد در حق آنان دعا نمود. می ا و آخرتیر دنیخ
 فوائد حدیث:

 .ن دعا توسط مھمان در حق صاحب خانهیاستحباب خواندن ا -۱

 ).٣/١٦١٥مسلم ( -١
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 ی.ارکاھل فضل و دانش و درستھای  جواز در خواست دعا از انسان -۲
خرما را در  ھای ه ھستهکص  رسول اکرمت ادب و بھداشت از جانب یرعا -۳

ه آنھا را در دست نگه داشت کگذاشت بل نمی ه خرما در آن قرار داشتک یظرف
 ندازد.یان مناسبی بکدر م تا بعداً 

 ا قصد آب دادن داشته باشدیه به ما آب دهد ک یسک یدعا برا )۷۲(

ْطِعْم َمْن  اَ�«ـ ۱۸۳
َ
 .)١(»ْسِق َمْن َسَقاِ� اوَ  ْطَعَم�أ أ

 .»دیه مرا نوشانکسی کد، و بنوشان به یه مرا خورانکسی کبخوران به  الھی!«
 رھنمود حدیث:

ه سخت کسه نفر از اصحاب را ص  رسول اکرمه کنیدارد و آن ا ین دعا داستانیا
نمود و به آنھا فرموده بود  می صرف شام دعوت یھا برا مانده بودند شبگرسنه و در

خود بنوشد و مقداری  یه نزد ایشان بودند بدوشند، مقدارکر سه گوسفندی را یش
ر یه شیرفت و سھم می بگذارند. آنگاه خودش شبھا به مسجدص  رسول اکرمبرای 

ه کبه مسجد رفت و متوجه شد ص  رسول اکرم یه شبکنید تا اینوش می خود را
... (ادامه .فوق را خواند و یآنگاه دعا است یده شده و ظرف خالیر او نوشیه شیسھم

 ).۳/۱۲۶( ح مسلم:یداستان در صح
 فوائد حدیث:

 رسول الله. یکان سخاوت و اخالق نیب -۱
 رو آوردن به الله متعال با دعا در ھر حال. -۲
 انسان کار خیری انجام داده باشد. یبرا که کسیدعا در حق  -۳

 که نزد آنان افطار کندای  خانواده یروزه دار برا یدعا )۷۳(

 «ـ ۱۸۴
َ ْ
َل َطَعاَمُ�ُم األ

َ
�

َ
ائُِمْوَن، وَأ َطَر ِعْنَدُ�ُم الصَّ

ْ
�
َ
ْيُ�ْم أ

َ
ْت َعل

َّ
 .)١(»الـَمالَئَِ�ةُ بْرَاُر، َوَصل

 ).٣/١٢٦مسلم ( -١
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تان را بخورند، و فرشتگان بر شما درود یان غذایکنند، و نکروزه داران نزد شما افطار «
 .»بفرستند

 معنی کلمات حدیث:

ارُ  رَ َبْ  اران.کزیان و پرھیک: ناألْ

لَّتْ   مغفرت و رحمت. یدعا یعنی: صَ
 رھنمود حدیث:

 یبا مقدار روغن برا یسعد بن عباده رفت. او قطعه نانی  به خانه ص رسول اکرم
ن دعا را درحق صاحب خانه نمود یشان بعد از خوردن غذا ایآورد. اص  رسول اکرم

 باشد. می شان در ھر حالیا یگزار رسول الله و سپاس یانگر فروتنیه بک
 فوائد حدیث:

 ه صحابه متحمل بودند.ای ک یزان فقر و سختیم -۱
ردار کش با سخن و یو بدست آوردن دل برادران خو یکیرا با ن یکیجواب ن -۲

 باید داد.یک ن

 سفره حاضر شود و نخورده بر کروزه دار  یدعا )۷۴(

إِْن اَكَن َصائِمً «ـ ۱۸۵
َ
ُيِجْب، ف

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
ُيَصلِّ َو�ِْن اَكَن ُمْفِطرً  اإَِذا ُديِعَ أ

ْ
ل
َ
ُيْطِعمْ  اف

ْ
ل
َ
 .)٢(»ف

عُ  يَدْ لْ ، أَيْ فَ لِّ لْيُصَ نَى فَ عْ مَ  .وَ
 ».ھرگاه یکی از شما دعوت شد، اجابت کند. اگر روزه دار بود، دعا کند، و اگر نه، غذا بخورد«

 معنی کلمات حدیث:

بْ   لْيُجِ  رد.ی: پس بپذفَ

لِّ  لْيُصَ  : دعا کند.فَ
 رھنمود حدیث: 

ی  مهیول ،است بخصوص اگر یرش مھمانی و دعوتیانگر وجوب پذیث بین حدیا

ی  ) ونسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره١/٥٥٦) وابن ماجه (٣/٣٦٧سنن أبی داود ( -١
 ای افطار ھرگاه نزد خانواده ص). وحدیث داللت صریح دارد بر این که رسول الله ٢٩٨ـ ٢٩٦(

 دانسته است.) آنرا صحیح ٢/٧٣٠ألبانی در صحیح أبی داود ( خواند. و می کرد، این دعا را می
 .٢/١٠٥٤مسلم  )٢(
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ن یر اینفلی گرفته بود بخورد در غی  ت نماید و احیانا اگر روزهکباشد. باید شر یعروس
ه کن سنت است یتواند غذا بخورد. ھمچن نمی روزه خاطر بهه کد یزبان بگویصورت به م

 ند.یت نماکر و بریخ یزبان، دعایم یف غذا برادعوت شده گان پس از صر
 فوائد حدیث:

ه جزو کشود  می ن مسلمانانیرفتن دعوت باعث گسترش الفت و محبت بیپذ -۱
 ن اسالم است.یھداف شرع مبا

مانند  یگریه اھداف دکست بلیدن نرافت فقط خویھدف حضور در مجلس ض -۲
 .ز مد نظر استیره نیغی ور خواھی، خیدوست

 رد.کت کگیرد شر می انجام یر شرعیغ یارھاکه درآن ک یمجلسد در ینبا -۳
 ا ادامه دھد.یرا بخورد اش  ار دارد روزهیگرفته اخت ینفلی  ه روزهک یروزه دار -۴

(صحیح الجامع » من اكن صائما فليدع«ضمنًا در روایت صحیح دیگری آمده است 
۵۳۸(. 

 د:یبگو ،ردکا اهانت یشنام داد دار د به روزه یاگر شخص )۷۵(

ْ َصائِمٌ «ـ ۱۸۶
ِّ

ْ َصائٌِم إِ�
ِّ

 .)١(»إِ�
 .»ام ام، من روزه من روزه«

 رھنمود حدیث:
د فرد روزه دار از آن بر خوردار یه باک یبر خورد و اخالق خوبی  وهیث شین حدیدر ا
ا یتظاھر و ر یالله متعال ونه برا یرضا خاطر بهرا  ید بدیان شده است او بایباشد ب

د در جواب یا به او ناسزا گفت بایز شد یبا او گالو یسکن اگر یدھد. بنابرا پاسخ به نیکی
ن بر خورد، آتش خشم طرف مقابل را فرو یه اکباشد  .ام د من روزهید: ببخشیبگو

 بنشاند. 
 فوائد حدیث: 

 ییدروغ و ناسزاگو ،بتیغ داف روزه باز آمدن از گناه؛ مانندن اھیتر از مھم یکی -۱
 است.

ا یه خوف تظاھر و رک شرطی بهند کجواز اظھار عبادت، ھر گاه مصلحت اقتضا  -۲

 ).٢/٨٠٦مسلم ( ) و٤/١٠٣بخاری مع الفتح ( -١
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 نباشد.
 خاطر بهند تا خشم و غضبش فقط ک می ش مبارزهیانسان مسلمان با نفس خو -۳

 منافع شخصی. یالله متعال باشد نه برا

 تازهی  وهیدن مید یدعا )۷۶(

َا يِفْ  اَ�«ـ ۱۸۷
َ

َا يِفْ َصاِعَنا، َوَ�ارِْك نل
َ

َا يِفْ َمِديْنَتَِنا، َوَ�ارِْك نل
َ

َا يِفْ َ�َمِرنَا، َوَ�ارِْك نل
َ

بَارِْك نل
نَا  .]۲/۱۰۰۰مسلم [ »ُمدِّ
 .»ت فرمایت عناکی ما برھا مانهیی ما، شھر ما، و پھا وهیبار الھا! در م«

 معنی کلمات حدیث:

 است. »نمَ «در حدود چھار مد و مد ھمان ای  مانهی: صاع پمدصاع و
 رھنمود حدیث:

ه صحابه در فصل کآن است نقل شده  از یفوق بخش یه دعاکث ین حدیدرآغاز ا
فوق  یز با خواندن دعایشان نیا .ردندک میص  رسول اکرمم یوه را تقدیوه، اولین میم

نمود  می دعانان آن است در حق آنان کنه و سایمد یت براکر و بریخ یکه شامل دعا
 یت فراونکر و برینه شاھد خیشھر مد ،رفتیاو را پذ یه الله متعال دعاکنگذشت  یرید

 ھای اد شدند تعدادد اسبیرونق گرفت. مسلمانان زص  رسول اکرمد. مسجد یگرد
فه دوم؛ عمر بن خطاب؛ تعدادشان به یه در زمان خلک ییافت تا جایش یافزا یجنگ

» بركة فی بركة« :ه فرمودکاست ص  رسول اکرم یدعا ن مصداقیو ا .دیچھا ھزار رس
 .»تکت بر برکبر یعنی :ت ابن ماجه آمده استیه در رواکچنان

به  را آننمودند ایشان  تقدیم می ص رسول اکرمای که به  معموال اولین میوه
داد چنانکه این مطلب در پایان ھمین حدیث تصریح شده  ترین فرزند خود می سالخرد

 است.
 حدیث: فوائد

 امبر.یپ یو شوق و رغبتشان به دعاص  رسول اکرمزان محبت صحابه با یم -۱
ه کرد کنه یدر حق شھر مد ص رسول اکرمه ک یتکبر یرفته شدن دعایپذ -۲

 یر فراوانیدو نظر خکه از ھرنگذشت  یریبود و د یو ماد ینیت دکشامل بر
 د.ین شھر گردیب اینص
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 ردساالن.خ نسبت بهص  امبریزان مھر و محبت پیان میب -۳
 .یه به انسان بزرگ و دانشمند و طلب دعا ازویاستحباب اختصاص دادن ھد -۴

 عطسه و آداب آن یدعا )۷۷(

ـَحْمُد ِ� «د: یی از شما عطسه زد، بگویکھرگاه ـ ۱۸۸
ْ
 هکا دوستی ی، و برادر »اَل

ُ�مْ َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا «د: ی، و او در جوابش بگو»يَرمَْحَُك اهللاُ «د: یبگو ،شنود می
َ
. »َو�ُْصلُِح بَال

 .]۷/۱۲۵ یبخار[
 معنی کلمات حدیث:

مْ  كُ الَ لِحُ بَ  ت شما را بھبود بخشد.ی: حال و وضعيُصْ
 رھنمود حدیث:

ما  یبراص  رسول اکرم ،شود می نعمت محسوب یه عطسه زدن نوعکاز آنجا  

 م.یو الله متعال را سپاس گوئ» احلمد هللا«م یه بعد از آن بگوئکمسنون قرار داده 
شتر صحابه است با زبان یب یه راکاگر عطسه زننده در نماز باشد آنگونه  یحت

و  .دیبگو» احلمد هللا«باشد در دل  یان نا مناسبکد و اگر در توالت و میبگو »احلمد هللا«

خدا بر « »يَرمَْحَُك اهللاُ «د: یشاھد عطسه و گفتن الحمد لله است در پاسخ بگو که کسی
َ�ْهِديُْ�ُم « د:ید و بگویاو دعا و اصالح نما یننده در جواب براو عطسه ز »ندکتو رحم 

ُ�مْ 
َ
گران به او یعطسه سر داد د یکش از یانا اگر عطسه زننده بیو اح .»اُهللا َو�ُْصلُِح بَال

آمده  یت ترمذین مطلب در روایه اکچنانای  ام گرفتهکا زای ی ند تو سرما خوردهیبگو
 است.

 
 فوائد حدیث:

ه او بعد از عطسه، کگفته شود  »يَرمَْحَُك اهللاُ «در جواب عطسه زننده ی فقط وقت -۱

 ح شده است.یث مسلم تصرین مطلب در حدیه اکچنان .دیبگو» احلمد هللا«
ای  ا پارچهیرا با دست  ینیدھان و ب یه ھنگام عطسه زدن جلوکسنت است  -۲

 بپوشاند.
طان یطرف ش ازه ازیخم یپسندد ول می را آناست و الله  یار خوبکعطسه  -۳
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ازه را گرفت و نگذاشت یخم ید جلوین بایبرابنا .پسندد نمی را آناست و الله 
ان شده یح، بیث صحین مطلب در حدیه اکطان بر انسان بخندد چنانیه شک

 است.
 ه الله متعال فرموده است.کعا به بھتر از آن، چناناستحباب جواب سالم و د -۴

ْ فََحيُّ  �َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ ﴿ ۡحَسنَ  وا
َ
ٓ  بِأ وۡ  ِمۡنَها

َ
ٓ  أ   ].٨٦[النساء:  ﴾ُردُّوَها

 ».ھرگاه به شما تحیه گفته شد شما به بھتر از آن و یا خود آن پاسخ دھید«ترجمه: 

 افر کجواب عطسه  )۷۸(

ُ�مْ «ـ ۱۸۹
َ
 .)١(»َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا َو�ُْصلُِح بَال

 .»دیند و اصالح نماکت یخدا تو را ھدا«
 رھنمود حدیث:

نشانگر برخورد  داد می ان رایھودی ی جواب عطسهص  رسول اکرمه کث ین حدیا
 شانھای ف و بدست آوردن دلیر مسلمان جھت تالیگان غیبا ھمساص  رسول اکرم

 ،صرسول اکرم دانستند  می هکان یھودیه مسلمان بشوند. معموال کنیباشد برای ا می
ت اسالم یبر و عناد به حقانک یرو از یه از جانب الله فرستاده شده ولکاست  یامبریپ

 یزدند تا مشمول دعا می عمدا عطسهص  رسول اکرمدر حضور  ردند،ک نمی اعتراف
ه مخصوص مؤمنان است کرحمت  یدعا جای بهص  رسول اکرم یشان بشوند ولیا

ُ�مْ «فرمود:  می نمود و می مانیت و ایھدا یآنان دعا یبرا
َ
 .»َ�ْهِديُْ�ُم اُهللا َو�ُْصلُِح بَال

 فوائد حدیث:
 ر مسلمانان.یغ یمان برایت و ایھدای  جواز دعا -۱
ه فقط با کھستند ای  شهیانت پیار و خکب یار و فرکمھای  م انسانیھود از قدی -۲

 ند.ج رفتارکشه و یج اندکخودشان رو راست ھستند و با ھمه خلق خدا 
 
 

 .٢/٣٥٤نگا: صحیح ترمذی  ) و٤/٣٠٨( ابوداود ) و٤/٤٠٠أحمد ( ) و٥/٨٢ترمذی ( -١
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 ازدواج یکتبر یدعا )۷۹(

َك، َوَ�اَرَك «ـ ۱۹۰
َ
َما يِفْ َخْ�ٍ بَاَرَك اُهللا ل

ُ
ْيَك، ومََجََع بَْيَنـك

َ
 .)١(»َعل

و  کوندتان را مباریند، و پکت کار شما را بابرکد، و یت فرمایت عناکخداوند به شما بر«
 .»ر گرداندیباعث خ

 رھنمود حدیث:
 ھای یکگفتن به داماد و عروس با این دعا بر خالف تبر یکاستحباب دعا و تبر

رسول ه ک» دینک یو فرزندان سپر یبا خوشبخت« گفتند: می هکنیجاھالنه از جمله ا
لمات از کن یبا ا نیھمچن .ن آن نمودیگزیو دعای فوق را جا ردکآن را منع  ص اکرم

ُهَما يِف بَِنائِِهَما ،بَارِْك �ِيِهَماا� « ه فرمود:کده است یشان به اثبات رسیا
َ
ا ی» َوَ�ارِْك ل

َْ�ِ « ه:کنیا ِة، َوىلَعَ َخْ�ِ َطائِرٍ ىلَعَ اخلْ
َ
� رَبَ

ْ
 .»مشمول خیر و برکت و بھترین نصیب گردید«» َوال

 فوائد حدیث:
 ت.ین بردن عادات زمان جاھلیاز ب یتالش اسالم برا -۱
آمیزی  دعای خیر به خواست الله، برای زندگی مشترک، آغاز خوب و موفقیت -۲

 است.
ت کر و بریبا عث خن مسلمانان یبص  رسول اکرم ھای ردن سنتکنه ینھاد -۳

 ا و آخرت خواھد بود. یدر دن یفراوان

 خرد یم يخادم یا شتریا  وند ک می ه ازدواجک یسک یدعا )۸۰(

َك َخْ�ََها  اَ�«د: ید، بگویا خادمی خریرد کی از شما ازدواج یکھرگاه ـ ۱۹۱
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
إِ�

ْيهِ 
َ
َتَها َعل

ْ
َها َورَشِّ َما َجَبل ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ

َ
ْيِه وَأ

َ
َتَها َعل

ْ
 .)٢(»وََخْ�َ َما َجَبل

و بدی اش  م و از بدیینما می را مسألت شیویک، ُخُلق و ُخوی نشریبار الھا! من از تو خ«
 .»برم می ش به تو پناهیُخُلق و ُخو
  شد و دعای فوق را بخواند.کوھانش بکد، دست بر یی از شما شتری خریکھرگاه 

  

 ).١/٣١٦نگا: صحیح ترمذی ( أصحاب سنن بجز نسائی و -١
 ).١/٣٢٤نگا: صحیح ابن ماجه ( ) و١/٦١٧ابن ماجه ( ) و٢/٢٤٨( ابوداود -٢
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 معنی کلمات حدیث:

يْهِ  -۱ لَ ا عَ تَهَ بَلْ  .یا ه در وجود او گذاشتهک ییبای: خصلت زجَ

 وھان.ی ک : قلهذروة سنامه -۲
 رھنمود حدیث:

ارھا دستور داده ی ک ق از الله متعال در ھمهیتوف درخواست کردن ث بهین حدیدر ا
ش را یند مرد دروکپارسا  ،، و فرمانبر یکه زن نکله ازدواج چرا أدر مس ویژه بهشده 

ت روابط صله رحم یشود و باعث تقو می این و دنیاور شوھر در امر دیار و یپادشاه و 
ام کرا به  یه طعم زندگکان شوھر خواھد بود بر خالف زن، یکپدر و مادر و نزد ویژه به

فوق ھنگام استخدام  ین خواندن دعایھمچن .دینما می انش تلخیشوھر و اطراف
 ه شده است.یب توصکد مریخدمت و خر شیپ

 فوائد حدیث:
از  یده بعضیبر خالف عق ؛ر و شر استیه الله خالق خکن مطلب یاثبات ا -۱

 منحرف.ی  ھا گروه
 ت و منفعتکش در ارتباط بوده از او بریانسان مسلمان ھمواره با پروردگار خو -۲

 طلبد. می

 شدنقبل از همبستر  یدعا )۸۱(

َتَنا اَ�� اهللاِ، «ـ ۱۹۲
ْ
ْيَطاَن َما َرَز� ْيَطاَن، وََجنِِّب الشَّ  .)١(»َجنِّبَْنا الشَّ

فرمائی  می تیطان را از آنچه به ما عنایطان دور بدار، و شی! ما را از شبارالھابه نام الله! «
 .»دور ساز )عنی فرزندی(
 

 معنی کلمات حدیث:

نِّبْنَا  ن.کنار و دور ک: از ما بر جَ
 رھنمود حدیث:

ن حفاظت یطان و ھمچنیدادن ش ین ورد قبل از ھمبستر شدن جھت فراریا
طان توصیه ین شود از گزند شیب زوجینص ین ھمبستریه قرار است از اک یفرزند

 ).٢/١٠٢٨مسلم ( ) و٦/١٤١بخاری ( -١
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 شده است.
 فوائد حدیث:

ت او را ھنگام شھو یاد الله متعال است حتیانسان مسلمان ھمواره به  -۱
 ند.ک می فراموش

 شود. می ر الله از او دورکنار انسان است و فقط با ذکشه در یطان ھمیش -۲
 م امتیت و تعلیش تعداد مسلمانان و تربیافزا خاطر بهانسان مسلمان  -۳

 خواھد فرزند داشته باشد. می

 هنگام خشم یدعا )۸۲(

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ «ـ ۱۹۳ ُعْوُذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ
َ
 .)١(»أ

 .»برم می طان رانده شده به الله پناهیاز ش«
 رھنمود حدیث:

 یکانسان ن یار زشت را براکن یآورد و ا می ه شیطان، انسان را به خشمکاز آنجا 
به ص  رسول اکرم ،د آوردیپد یر قابل جبرانیدھد تا از آن مفاسد بزرگ و غ می جلوه

ه گفتن اعوذ بالله کم چرا یپناه ببرطان به الله یه نموده تا ھنگام خشم از شر شیما توص
برد  می ه خشم خود را فروکرا  یسکطان است و خداوند یدفع ش ین سالح براتری برنده

 ].١٣٤[آل عمران:  ﴾�َّاِس ٱَعِن  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َغۡيَظ لۡ ٱ َ�ِٰظِم�َ لۡ ٱوَ ﴿ن ستوده است: یچن
 .»بخشند می برند و مردم را می ه خشم خود را فروک یسانک«

ْ  َما �َذا﴿  .»بخشند می شوند، می نیه خشمگک یھنگام و« ﴾فُِرونَ َ�غۡ  ُهمۡ  َغِضُبوا
فرموده ص  رسول اکرم دینما می نترلکخشم خود را  که کسین در مورد یھمچن

ھر  یان حوران بھشتیخوانند تا از م می خالئق او رای  امت در انظار ھمهیاست: روز ق
ح ابو داود آمده ین مطلب در صحیه اکچنانند کپسندد انتخاب  می هکدام را ک

 )۳۹۹۷است.(
 فوائد حدیث:

 ند.ک ک میمکالله متعال  یفرو بردن خشم، انسان را در تحقق بندگ -۱

 ).٤/٢٠١٥مسلم ( ) و٧/٩٩بخاری ( -١
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 مورد تعرض قرار یالھ ھای ه دستورات و حرامک یانسان مسلمان فقط ھنگام -۲
 .یمسائل شخص خاطر بهشود نه  می نیرند ناراحت و خشمگیگ می

اعوذ با لله گفتن و  :ند عبارت است ازک ک میمکنترل خشم که به کآنچه  -۳
طان از یطان است و شیه خشم از جانب شکنیل ایھمچنین وضو گرفتن بدل

ستاده است یگرداند و نیز اگر ا می ده شده و آب، آتش را خاموشیآتش آفر
 .ه از آنجا خارج شودکنیا ایا لم دھد و یه و کیند و اگر نشسته است، تیبنش
 نند. ک ک میمکن آوردن خشم ینترل و پائکنھا به یای  ھمه

 بتیدن شخص مبتال به مصید یدعا )۸۳(

ـَحْمدُ «ـ ۱۹۴
ْ
ِ  اَل َق  ِ�َّ

َ
ْن َخل ثِْ�ٍ ِممَّ

َ
ِ�ْ ىلَعَ ك

َ
ل ضَّ

َ
ا اْ�َتالََك بِِه َوف اِ�ْ ِممَّ

َ
ِْي اَعف

َّ
اذل

 .)١(»الً َ�ْفِضيْ 
اری از یو بر بس مبتال ساخته، عافیت بخشیدهمرا از آنچه تو را بدان ه کی را یش خدایستا«

 .»مخلوقات، برتری داده است
 رھنمود حدیث:

دن فرد مبتال به یس ھنگام دکد: ھر یفرما می ص رسول اکرمث ین حدیدر ا
ه در کگردد. چنان نمی بتیفوق را بخواند خودش ھرگز دچار آن مص یدعا یبتیمص

ه کند ک نمی ) فرق۲۷۲۹» (البالءلـم يصبه ذلك « آمده است: یح ترمذیت صحیروا
نده یه گوکند ک می باشد البته ادب اقتضا یو روح یا معنوی یو جسم یبت ظاھریمص

 بت متوجه نشود.یه فرد مبتال به مصکدعا را بخواند ای  بگونه
 فوائد حدیث:

ه انسان قدر نعمت و کشود  می بت باعثیا افراد مبتال به مصیدن فرد ید -۱
 ش باشد.یشه سپاسگزار پرودگار خویت را دانسته ھمیعاف

ه او مد نظر دارد و کاست  یمتکح خاطر بهاز جانب الله متعال  یبتیھر مص -۲
 آورد. می ر الله را بجاککند و ش می شهیانسان مسلمان در ھر حال صبر پ

 ).٣/١٥٣نگا: صحیح ترمذی )، و٥/٤٩٤و  ٥/٤٩٣ترمذی ( -١
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 مجلس یدعا )۸۴(

زد، یه از مجلس برخکنیقبل از اص  د: رسول اللهیگو می بابن عمر ـ ۱۹۵
 خواند:  می ن دعا رایشمردند، صد بار ا می مردمه کآنطور 
َغُفْورُ «

ْ
نَْت اتلَّوَّاُب ال

َ
َّ إِنََّك أ ِفْر يِلْ َوتُْب يلَعَ

ْ
 .)١(»َربِّ اغ

 .»ای ندهیر و بخشایار توبه پذیه تو بسکرا یر زیامرز و توبه ام را بپذیالھی! مرا ب«
 معنی کلمات حدیث:

رُ  وْ فُ غَ  شه بخشنده.یو ھم اریبس یعنیواژه مبالغه  :الْ
 رھنمود حدیث:

باشد  می از پرودگارشص  رسول اکرمت یزان ترس و خشیانگر میث بین حدیا
ش از ھفتاد بار توبه یفرمود ب یتید: من روزانه صد بار و در روایفرما می ه خودشکچنان

 را یش درس توبه و استغفار و بندگینصورت به امت خوینم. و بدک می و استغفار
ه کز توبه و استغفار نقل شده چنانیامبران نیاز پ یشان در مورد برخیوقبل از ادھد.  می

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡ�ِ ُمسۡ  َعۡلَناجۡ ٱَر�ََّنا وَ ﴿د: یگو می لیم خلیقرآن به نقل از ابراھ ةٗ  ُذّرِ�َّتَِنا مَّ
ُ
 أ

ۡسلَِمةٗ  رِنَا لََّك  مُّ
َ
ٓۖ  َوتُۡب  َمَناِسَكَنا َوأ نَت  إِنََّك  َعلَۡيَنا

َ
اُب ٱ أ ]. ١٢٨[البقرة:  ﴾١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

پروردگارا! ما را تسلیم خویش بگردان و از فرزندانمان امتی پدید آور که «ترجمه: 
پذیر و ی ما را بپذیر؛ ھمانا تو، توبهرا به ما بیاموز و توبه فرمانبردارت باشند و روش عبادت

 .»مھربانی
 فوائد حدیث:

ز یشه جایھم نه انساکشده است چرا  توصیه ثرت توبه و استغفارکامت به  -۱
 الخطا و در معرض گناه است.

 جامدر عبادت ان یوتاھک خاطر به یاب گناه و گاھکارت خاطر به یاستغفار، گاھ -۲
 گیرد. می

 د:یفرما می هکچنان .الله باشد خاطر بهد خالصانه و یاستغفار و توبه با -۳

﴿ ْ ِ ٱ إَِ�  َوتُوُ�ٓوا يَُّه  �َّ
َ
ۡ ٱَ�ِيًعا �  ].٣١[النور:  ﴾ُحونَ ُ�ۡفلِ  لََعلَُّ�مۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل

لفظ حدیث از  ) و٢/٣٢١صحیح ابن ماجه ( )، و٣/١٥٣نگا: صحیح ترمذی ( ترمذی وغیره، و -١
 ترمذی است.
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 .»ای مؤمنان ھمگی به سوی الله بازگردید تا رستگار شوید«
 ست.ید به تعداد مشخصی نین مقیردن است بنا براکاد استغفار یھدف ز -۴

 مجلسی  فارهک یدعا )۸۵(

َْك  اَ�َحانََك ُسبْ «ـ ۱۹۶ تُْوُب إيِلَ
َ
ْسَتْغِفُرَك وَأ

َ
نَْت، أ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ْن الَ إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
 .)١(»َوحِبَْمِدَك، أ

 بحقیه جز تو، معبود کدھم  می نم، و گواھیک می شیو منّزھی، تو را ستا ک! تو پابارالھا«
 .»گردم می بازخواھم و بسوی تو  می وجود ندارد و از تو آمرزش

 ا نمازینشست  می هک یدر ھر مجلسص  رسول اکرمد: یگو می لشه یعا
 یخواند. و ھنگام می ختم مجلس را ین دعایان ھمینمود، در پا ی میا تالوتیخواند  می

ن یانجام دھد با ا یریار خک یسکا شدم فرمود: اگر ین امر را جویشان علت ایه از اک
ن ذکر باعث یانجام دھد خواندن ا یار بدکشود و اگر  می رش زدهیار خکبر  یذکر مھر

 شود. ی میار بد وکگناه آن ی  فارهک
 رھنمود حدیث:

چرا اند  ه در مجلس انجام گرفتهکشود  ی میجبران خطاھا و محو گناھان ذکر باعث
ن امور یت الله متعال است و ایح و شھادت به وحدانیحمد و تسبی  رندهیه در برگک
ه کته اشاره شده کن نین به ایباشد ھمچن می پروردگار عالمحد و مرز  بی انگر قدرتیب

بینیم که  می آمرزد از این رو می ش گناھان رایرم و رحمت خوکفقط او به فضل و 
 دعای فوق، با طلب استغفار و اظھار توبه، به اتمام رسیده است.

 
 فوائد حدیث:

 ق به توبه در ھر حال.یرحمت الله و تشو یان گستردگیب -۱
پردازد  نمی و دروغ ینیبت و سخن چیسلمان، در مجالس خود به غانسان م -۲

 د.ینما می زیبزرگ پرھ ه از گناھانکبل
بارز یک انسان  ھای ردار و گفتار جزو خصلتکالگو قراردادن رسول الله در  -۳

ی  ). نسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره٣/١٥٣(نگا: صحیح ترمذی  أصحاب سنن. و -١
) و دکتر فاروق حماده در تحقیق کتاب: عمل الیوم واللیلة أثر امام نسائی ٦/٧٧أحمد ( ) و٣٠٨(

 ) این حدیث را صحیح دانسته است.٢٧٣ص (
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 شود. می مسلمان محسوب

 كد: َغَفَر اللُه لَ یه بگوک یسکجواب ) ۸۶(

آمدم و با او غذا خوردم ص  رسول اکرمنزد  :دیگو می ـ عبدالله بن سرجس۱۹۷
 ن.یفرمود: تو را ھمچن .امرزدیالله متعال تو را ب ،ای رسول اکرمشان گفتم: یسپس به ا

َك «
َ
 .»خداوند تو را ھم ببخشد« )١(»َول

 رھنمود حدیث:

 .رساند می با صحابه راص  رسول اکرممت و محبت ی، صمیث سادگین حدیا
 شان ھم غذایند و با اک می را مالقاتص  رسول اکرمث راحت، یحد یه راوکچنان
رسول ارتقای مقام  یمعنا هند که در واقع بک می مغفرت یشان دعایشود و برای ا می

ن مقام در بھشت است. تری یعال یشان دارایباشد با آنکه ا می نزد پروردگارص  اکرم
 که کسیه در حق کدانستند  می ه عادت رسول الله راکنیا خاطر به ین صحابید ایشا
دعا  یو یبراص  رسول اکرمن کرد تا ینند چنک می ند دعاکر بیخ یشان دعایا یبرا
مھر نبوت را در شانه  ی،ه راوکاست  ث آمدهیان حدین ھم شد و در پایه چنکنند ک

 مشاھده نمود.ص  رسول اکرم
 فوائد حدیث:

 دانشمند و رؤسا. ،بزرگ ھای ھم غذا شدن با انسان -۱
 یآنان برا یفتگیتوسط صحابه و شص  رسول اکرمت ادب و احترام یرعا -۲

 .صرسول اکرم  یاز دعا یمند هبھر

 رده استک یکیه به تو نک یسک یدعا برا )۸۷(

ار کآن ی  انجام داده شد و او به انجام دھنده یریار خک یسک یبرا یوقت -۱۹۸

ً «د:یر بگویخ ريْ اكَ اهللاُ خَ زَ ر واقع حق مطلب را ادا د »پاداش دھدالله به تو بھترین «» اجَ

روق ) تحقیق دکتر فا٤٢١) شمارھی (٢١٨نسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة ص ( و ٥/٨٢أحمد  -١
 حماده.
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 .)١(نموده است
 .»خداوند به شما جزای خیر عطا فرماید«

 رھنمود حدیث:
ه کدھد. چنان یکیرا به ن یکیق شده تا پاداش نیث، انسان مسلمان تشوین حدیدر ا

آیا « ].٦٠[الرمحن:  ﴾٦٠ۡحَ�ٰنُ ۡ�ِ ٱإِ�َّ  ۡحَ�ٰنِ ۡ�ِ ٱ َجَزآءُ  َهۡل ﴿ :الله متعال فرموده است
 ».است یکیجز ن یکیپاداش ن

ه در حق او ای ک انسان بتواند از بنده یه وقتکن مطلب است ین اشاره به ایھمچن
حد و  ھای بی ه نعمتکش یتواند از پروردگار خو می ند بھترک یاحسان نموده، قدر دان

ص  رسول اکرمه کعمل آورد. چنان هر بکو تش یقدردان ار او قرار دادهیدر اخت یحصر
سپاسگزار  که کسیشود  نمی سپاس گزار الله«» من ال�شكر انلاس ال�شكر اهللا«فرموده: 

 .»انسان نباشد
 فوائد حدیث:

سمان یم رکیگسترش الفت و محبت و تح یدر پ ھایی ن درسیاسالم با چن -۱
 مان است.یاخوت و ا

به  یتوسط برخ یالھ ھای دن نعمتیرسانی  لهیھا را وس الله متعال انسان -۲
 گر قرار داده است.ید یبرخ

 ھای انسان انجام داده، جزو نشانه یبرا یارکه ک یسکر از کو تش یقدر دان -۳
 است. یاخالق حسنه و عالمت فروتن

وتاه است ک یکن یارھاکگذشتگان امت گفته اند: اگر دستت از پاداش به مثل در 
 وتاه باشد.کو دعا  ید از سپاسگزاریزبانت نبا

 شوند می شّر دّجالاز ه باعث نجات ک یاعمال )۸۸(

 دّجال محفوظی  ند از فتنهکھف را حفظ ی ک اّول سورهی  هیس ده آکھرـ ۱۹۹
ر ھر نماز، باعث یدّجال در تشّھد اخی  ن پناه بردن به الله از فتنهیھمچن و .)٢(ماند می

 ).٢/٢٠٠صحیح ترمذی ( ) و٦٢٤٤نگا: صحیح الجامع ( )، و٢٠٣٥ی ( ترمذی شماره -١
 ی کھف.  ) در آخر سوره١/٥٥٦) و در روایتی (١/٥٥٥مسلم ( -٢
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 .)١(شود می حفاظت از شّر دّجال
 رھنمود حدیث:

ی ش پینسبت به امت خوص  رسول اکرمو شفقت  یث به دلسوزین حدیدر ا
ن که ھمان یزم یروی  ن فتنهیشان به امتش راه نجات از بزرگتریه اکم چنانیبر می

د، خودم به یایه من زنده ھستم بکنون کاگر ا :ن فرمودیآموزد. بنا برا می دجال باشد را
 ن من است.یالله جانش ،دییاینم و اگر بعد از من بک می او را بسنده ییتنھا

ه الله متعال جھت آزمون بندگان کر است یآن بزرگ و فراگ خاطر بهدجال ی  فتنه
ن یس از اکه ھرای ک خواھد داد. بگونهی عیر طبیب و غیب و غریخود به او قدرت عج

  .رامتی استکف و با یواقعا انسان شر نزد الله ،امتحان بزرگ، جان سالم بدر برد
بعد از تشھد آخر و قبل  ویژه بهبرد  می دجال به الله پناهھمواره از شر ص  رسول اکرم

 از سالم.
 فوائد حدیث:

سوره کھف را بخواند الله متعال او را به فضل  ده آیه نخستھر کسی که  -۱
 خویش از شر دجال نجات خواھد داد.

آنست که  خاطر بهدعوت به خواندن کتاب الله و عمل به آن در سنت صحیح،  -۲
 باشند. می در دنیا و آخرت ھا از فتنهاین دو، راه نجات 

ی بزرگ قیامت ھا ظھور دجال در آخرالزمان اتفاق خواھد افتاد که از نشانه -۳
 شود. می محسوب

کھف و تدبر در آن و عمل به مفاھیم آنھا جزو ی  تالوت ده آیه آغازین سوره -۴
باشد ھمچنین در روایت صحیح دیگری در مسلم  ھا می اسباب نجات از فتنه

 .)٢(آیه آخر این سوره توصیه شده است خواندن ده

 دوست دارم) الله خاطر بهد: (تو را یگویه مک یسک یدعا برا )۸۹(

ُ «ـ ۲۰۰
َ

ْحَببَْتِ�ْ هل
َ
ِْي أ

َّ
َحبََّك اذل

َ
 .)٣(»أ

 .»او مرا دوست داری خاطر بهه کسی دوست بدارد کتو را آن «

 ) ھمین کتاب.٥٦ی ( )، وحدیث شماره٥٥ی ( نگا: حدیث شماره -١
 .٢٦٥١الصحیحة  -٢
 ) آنرا حسن دانسته است.٣/٩٦٥)، وألبانی در صحیح سنن أبی داود (٤/٣٣٣( ابوداود -٣
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 رھنمود حدیث
کند.  می محبت میان مسلمانان تشویقاین حدیث به گسترش و نشر دوستی و 

عالم کنید که او را فرمودند وقتی کسی را دوست دارید به او ا ص رسول اکرمچنانکه 
ین دستاویز ایمان است تر الله، محکم خاطر بهصحیح ترمذی). دوستی دوست دارید (

تواند به آن  می چرا که دوستی ایمانی، دوستی حقیقی و دائمی است که فقط مرگ
ان دھد. البته الله متعال به چنین دوستانی وعده داده که آنھا را در قیامت که ھیچ پای

خویش جای دھد. چنانکه این ی  عرش الھی وجود ندارد زیر سایهی  جز سایهای  سایه
 حدیث در صحیحین وارد شده است.

 فوائد حدیث:
دوستش داری باعث تحکیم و افزایش  که کسیاظھار دوستی و محبت به  -۱

 گردد. می دوستی و محبت
در مورد دوستی با پیامبر و صحابه و کسانی که به نیکی از آنان پیروی  -۲

 تاکید فراوانی آمده است چرا که در قیامت انسان با کسی حشراند  کرده
 شود که با او دوستی داشته است. می

عسل دارد و انسان مؤمن با آن به از  تر الله، حالوتی شیرین خاطر بهدوستی  -۳
 یابد. می سرور و خوشحالی غیر قابل وصفی دست

احب آن است چرا که دوستی ص صالله متعال بیانگر اخال خاطر بهدوستی  -۴
الله،  خاطر بهمال و پست و مقام از بین رفتنی است و فقط دوستی  خاطر به

 ماندگار خواھد بود.
غیر الله باشد خیلی  خاطر بهد داشت و آنچه الله باشد، دوام خواھ خاطر بهآنچه  -۵

 زود از بین خواھد رفت.

 به تو پیشنهاد کند راه مالش ک یسک یدعا برا )۹۰(

ْهلَِك َوَمالَِك «ـ ۲۰۱
َ
َك يِفْ أ

َ
 .)١(»بَاَرَك اُهللا ل

 .»ت اندازدکت بریخداوند، در خانواده و دارائ«

لِكَ   : در اینجا مراد ھمسر است.أَهْ

 ).٤/٨٨بخاری مع الفتح ( -١
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 رھنمود حدیث
این دعای برکت در مورد کسی است که مال یا مرکب خویش را تقدیم برادر 

کند این دعایی است که عبدالرحمان بن عوف در حق سعد بن ربیع  می مسلمانش
میان عبدالرحمان و سعد پیمان برادری  ص رسول اکرماالنصاری نمود وقتی که 

یکی از ھمسرانش را بعد  برقرار کرد، سعد به عبدالرحمان پیشنھاد داد نصف دارایی و
عبدالرحمان گفت: الله خانواده و مالت را برایت مبارک  .از طالق در اختیار او بگذارد

بگرداند مرا به بازار راھنمایی کن. ھدفش این بود تا در بازار به کار و کسب و داد و 
میان مھاجرین و انصار پیمان  ص رسول اکرمیاد آوری است که  هستد بپردازد الزم ب

نمود تا مھاجرینی را که در راه اسالم، وطن و مال و فرزندان خود را  اخوت برقرار
 گذاشته بودند از وحشت غربت برھاند.

 فوائد حدیث
دعوت مسلمانان به اینکه مانند پیکر واحدی باشند که درد و حاجت دیگران را  -۱

ای الله در پی برطرف نمودن آن رض خاطر بهدرد و حاجت خویشتن بدانند و 
 باشند.

 بریم. می به میزان ایثار و فداکاری صحابه در نصرت دین الله پی -۲
نیازمند نشده از  خویش را حفظ نماید و تا شدیداً ی  مسلمان باید عفت چھره -۳

 کسی چیزی سوال نکند.

 ارکطلب ی، برایدعا هنگام پرداخت بده )۹۱(

َك يِفْ «ـ ۲۰۲
َ
َداءُ بَاَرَك اُهللا ل

َ
أل

ْ
ـَحْمُد َوا

ْ
ِف ال

َ
ل ْهلَِك َوَمالَِك، إِ�ََّما َجَزاُء السَّ

َ
 .)١(»أ

ر و ادای کت اندازد، ھمانا پاداش قرض دھنده، تشکات و مالت بر خداوند در خانواده«
 .»قرض اوست

 رھنمود حدیث

ی است گامور زندی  در ھمه ص رسول اکرماین حدیث بیانگر اخالق و رفتار نیک 
ھمچنین به تنگ دستی ایشان اشاره دارد تا جایی که مجبور به گرفتن قرض به مبلغ 

) ٢/٨٠٩نگا: ابن ماجه ( ) و٢/٨٠٩ابن ماجه ( ) و٣٠٠نسائی در کتاب "عمل الیوم واللیلة" ص ( -١
 ).٢/٥٥و صحیح ابن ماجه (
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ھزینه  خاطر بهچھل ھزار گردید؛ آنگونه که در روایت آمده است و احتماال این مبلغ را 
ردن در غزوه و یا امر دیگری از امور مسلمانان قرض گرفته بود. سپس وقتی مالی ک

 ا به صاحبش برگردانید و دعای فوق را در حق او بر زبان آورد.بدست ایشان افتاد قرض ر
 فوائد حدیث

فرمود: ھر  ص رسول اکرم چنانکهجواز قرض گرفتن به قصد برگردانیدن  -۱
قرضی به قصد برگردانیدن بگیرد الله متعال او را در برگردانیدن آن  که کسی

 یاری خواھد کرد.
گیرد این است که به نیکوترین  می قرض که کسیبه  ص رسول اکرمنصیحت  -۲

برگرداند چنانکه فرموده است: بھترین شما کسی است که قرض را  را آنوجه 
 .)۱۹۶۷به بھترین وجه بر گرداند. (صحیح ابن ماجه 

 ھای قرض حسنه دلیل بر تعاون و ترحم امت با یکدیگر است به خالف وام -۳
ان دنیوی و اخروی گردند و زی می ربوی که باعث بوجود آمدن کینه و دشمنی

 در پی دارند.
از طرف قرض دھنده مشروط   شرطی بهجواز دادن چیزی اضافه بر مقدار وام  -۴

 نباشد.

 کترس از شر یدعا )۹۲(

مُ  اَ�«ـ ۲۰۳
َ
ْعل

َ
ْسَتْغِفُرَك لِـَما الَ أ

َ
ُم، وَأ

َ
ْعل

َ
نَا أ

َ
رْشَِك بَِك وَأ

ُ
ْن أ

َ
ُعْوُذ بَِك أ

َ
ْ أ

ِّ
 .)١(»إِ�

گاھی برای تو شرکنیبار الھا! از ا« گاھی  می ی قرار دھم، به تو پناهیکه با آ برم، و اگر بدون آ
 .»طلبمقرار دھم از تو آمرزش  یکت شریبرا

كَ  ِ  : یعنی شریک قرار دادن با الله در عبادات و اعمال.رشْ
 رھنمود حدیث

کند که شرک کوچک باشد یا  نمی ن حدیث بیانگر خطر بزرگ شرک است فرقیا
صدای پای شرک در میان شما «در آغاز حدیث فرمود: ص  سول اکرمربزرگ. چنانکه 

صحیح الترغیب والترھیب أثر ألبانی  ، و٣/٢٣٣نگا: صحیح الجامع  ) وغیره، و٤/٤٠٣أحمد ( -١
)١/١٩.( 
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شوید سپس  نمی یعنی اصال متوجه نفوذ شرک» است تر از صدای پای مورچه نیز آھسته
دعای فوق را جھت حفاظت، از وقوع در شرک تجویز نمود. بنابراین الزم است انسان 

 از شرک که سراسر خباثت و پلیدی است بپرھیزد. مسلمان شدیداً 
 فوائد حدیث:

نسبت به امت خویش که ھمواره آنھا را از وقوع  ص رسول اکرممیزان شفقت  -۱
 نیز به آنھا آموزش داده است. را آنی نجات از  در شرک بر حذر داشته، شیوه

 ص رسول اکرمترین واجبات شرعی است چنانکه  یادگیری توحید جزو مھم -۲
در حالی با الله روبرو شود که با وی شرک نورزیده است وارد  ھرکسفرموده: 

شود ولی اگر مرتکب عمل شرک شده است به دوزخ خواھد رفت  می بھشت
 .(صحیح مسلم)

 شرک بر دو نوع است: -۳
کند و عبارت است از  می اسالم بیرونی  ) شرک اکبر که انسان را از دایرهالف

 ترس و امید از آنان.پرستیدن افراد و اشیا و 
) شرک اصغر مانند سوگند خوردن به غیر الله و گفتن سخنانی شبیه این سخن ب

 ...اگر تو و الله نبودید و ،اگر الله و فالنی بخواھد

 ت دهدکالله به شما بر: گوید می هک یسک یدعا برا )۹۳(

گوشت گوسفندی ھدیه دادند  ص رسول اکرمگوید: به  می لـ عایشه ۲۰۴
ھا  ھرگاه خادم (گوشت را به ھمسایه -گوید می راوی –تقسیم کنید  را آنفرمود: 

گفت: آنھا گفتند:  می پرسید: چه گفتند: او می لگشت عایشه  می رسانید و بر می

فيهم و«گفت:  می نیز در جواب لعایشه  »الله به شما برکت دھد«» مكاهللا في كبار«

افزود: این جواب دعای آنھا است و اما  می و »یعنی الله به آنھا برکت دھد« »اهللا كبار
 .)١(داش ما نزد الله متعال محفوظ استپا

 رھنمود حدیث
بر صحابه است که  دلسوزیاین حدیث بیانگر سیمای زندگی پر مھر و محبت و 

) تحقیق ٣٠٤نگا: کتاب: الوابل الصیب أثر ابن قیم ( )، و٢٧٨ی ( ) شماره١٣٨( ابن السنی ص -١
 بشیر محمد عیون.
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 به فکر یکدیگر بودند.ص  رسول اکرمرھنمودھای  اساس 
 

 فوائد حدیث

 است. لعمل ام المؤمنین عایشه  خاطر بهمشروعیت این دعا  -۱
تشویق به ھمدردی و ھمکاری با ھمسایگان و دوستان و گرفتن دست آنھا در  -۲

 تنگ دستی.
 دعوت اسالم به استحکام روابط ایمانی با کردار و گفتار. -۳
 داشتن امید پاداش صرفًا از الله متعال. -۴

 یبدفال یدعا )۹۴(

َ َ�ْ�ُكَ  اَ�«ـ ۲۰۵
َ

 َخْ�َُك، َوالَ إهِل
َّ
 َطْ�َُك، َوالَ َخْ�َ إِال

َّ
 .)١(»الَ َطْ�َ إِال

ری یچ تأثیای وجود ندارد مگر آنچه تو بخواھی [فال بد زدن ھ چگونه بدفالییالھی! ھ«
 .»ستین یوجود ندارد، و بجز تو معبود بحق یریخچ یر تو، ھیندارد] و بجز خ
 کلمات حدیث

 .فال گرفتن چیزی: به الطرية
 رھنمود حدیث

در این حدیث تمامی رسوم و عادات جاھلی و شرک آمیز دوران جاھلی، باطل اعالم 
 در آن زمان مردم را عادت بر این بود که اگر قصد سفر یا انجام کاری اند. شده
کرد  می کردند اگر پرنده به سمت راست پرواز می نمودند با تکیه به پرندگان حرکت می
دادند و اگر  می گرفتند و به سفرشان ادامه داده، کارشان را انجام می به نیک فالی را آن

داشتند. وقتی اسالم پا به عرصه گذاشت،  می نمود دست نگه می به سمت چپ پرواز
این عملکرد زشت را باطل اعالم نمود چرا که چنین اعتقادی، گمان بد نسبت به الله 

) ٣/٥٤ألبانی در کتاب: األحادیث الصحیحة ( ) و٢٩٢ی ( ) وابن السنی شماره٢/٢٢٠أحمد ( -١
پسندیدند، لذا  می فال نیک را صول الله سته است. اما رسح دانیآن را صح )١٠٦٥ی ( شماره

 «وقتی که از مردی سخن خوبی را شنیدند آن را پسندیدند و فرمودند: 
َ
 ا فَ نَ ذْ خَ أ

ْ
َ أ ». َك يْ �ِ  نْ مِ  َك ل

وأحمد، وألبانی در کتاب: األحادیث الصحیحة  ابوداود». فال نیک تو را از دھانت گرفتیم«
 ).٢٧٠ص ( ص) آنرا صحیح دانسته است. و أبو الشیخ در کتاب: أخالق النبی ٢/٣٦٣(
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شود.  می ترسی است که از طرف شیطان القا شود و از طرفی وسوسه و می محسوب
گیرد جزو اعمال  می بخت آزمایی و سایر کارھای دیگری که در این زمینه انجام

 پرھیز نمود. شدیداً  باشند و باید از آنھا می آمیز و منافی با کمال توحید شرک
 فوائد حدیث

 استحباب خواندن دعای فوق ھنگام وسوسه شیطان به فال بد و غیره. -۱
شود و این به برکت توحید  می وکل بر الله باعث قطع وسواس نسبت به فال بدت -۲

 است.
رود و چیزی خارج از  می کارھا طبق تقدیر الله پیشی  اثبات این امر که ھمه -۳

 ایشان نیست.ی  خواست و اراده
فال نیک اند  به فالی گفته ص رسول اکرمالبته میان فال بد و نیک فرق است  -۴

شود چنین فالی در واقع  می سخن نیکی در نظر گرفتهکه پس از شنیدن 
 نوعی حسن ظن نسبت به پروردگار است.

 بکسوار شدن بر مر یدعا) ۹۵(

ـَحْمدُ ـ ۲۰۶
ْ
ِ  � اهللاِ، اَل ِيٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ِ�َّ َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ  ١٣رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَسخَّ

آ إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلِبُ    .﴾١٤ونَ ��َّ
ـَحْمدُ «

ْ
ِ  اَل ـَحْمدُ ِ�َّ

ْ
ِ  ، اَل ـَحْمدُ ِ�َّ

ْ
ِ  ، اَل ، ُسْبَحانََك ِ�َّ رَبُ

ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
ْ  اَ�، اُهللا أ

ِّ
إِ�

نَْت 
َ
 أ

َّ
نُْوَب إِال إِنَُّه الَ َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
، ف ِفْر يِلْ

ْ
اغ

َ
ْمُت َ�ْفيِسْ ف

َ
 .)١(»َظل

ار ما قرار یب را در اختکن مریه اکاست آن ذاتی  کاز آِن الله است، پابه نام الله! حمد «
پروردگار سوی  به م، ھمانا بازگشت مایم آن را مسّخر گردانیتوانست نمی ه ماکداد در حالی 

دُ هللا«است، آنگاه سه بار  مْ ـحَ بخواند، و  »اهللا ال إله إالَّ «بار  یکو ، »اهللا اكرب«، و سه بار »الْ

ه جز تو کام، مرا ببخشای، چرا  و منّزھی، من بر خود ستم نموده کد: ای الله! تو پایسپس بگو
 .»آمرزد نمی گر گناھان رایسی دک

 کلمات حدیث

 توانستیم بر آن تسلط یابیم.  نمی :مقرنني

 ).٣/١٥٦نگا: صحیح ترمذی ( )، و٥/٥٠١ترمذی ( ) و٣/٣٤( ابوداود -١
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 : برخواھیم گشت.منقلبون
 رھنمون حدیث

 ویژه بهالله متعال را بجا آورد  ھای شایسته است که انسان مسلمان شکر نعمت
اگر الله این حیوانات غول پیکر و یا  چرا کهھنگام استفاده از آنھا او را سپاس گوید. 

ھستند برای انسان رام  تر مراتب از انسان بزرگتر و قوی  هامروزی را که بی  وسایل نقلیه
ه ھنگام سوار شدن ھرگز قادر به استفاده از آنان نبودیم. پس شایسته است ک کرد نمی

» هللا احلمد«دیگری، با گذاشتن پا روی رکاب، ی  بر مرکب چه حیوان باشد و چه وسیله
 بگوئیم سپس دعای فوق را بخوانیم.

 ی الھی.ھا ھنگام استفاده از نعمت ویژه بهاستحباب زیاد ذکر گفتن در ھر حال  -۱
عبادت الله  ی خود درھا کند تا کوتاھی می زیاد استغفار گفتن به انسان کمک -۲

 را جبران نماید.
 .ص رسول اکرمشیفتگی صحابه در پیروی از سنت و روش زندگی  -۳
 باشد. می اعتراف به اینکه انسان در ھر کاری نیازمند الله متعال -۴

 دعای سفر )۹۶(

رَبُ ـ ۲۰۷
ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
، اُهللا أ رَبُ

ْ
�

َ
ِيٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿اُهللا أ َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  �َّ  ۥَسخَّ

ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبونَ  ١٣رِ�ِ�َ ُمقۡ  ا است کسی که این را  کپا« ].١٤-١٣[الزخرف:  ﴾١٤��َّ
و به راستی که ما به سوی ، ] آنھا نبود ساختن ] ما را یارای [رام برای ما رام کرد و[گرنه

 ».پروردگارمان بازخواھیم گشت
َعَمِل َما تَْرىَض،  اَ�«

ْ
رِبَّ َواتلَّْقَوى، َوِمَن ال

ْ
َك يِفْ َسَفِرنَا َهَذا ال

ُ
ل
َ
ْيَنا  اَ�إِنَّا �َْسأ

َ
ْن َعل َهوِّ

ْهِل،  اَ�َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدهُ، 
َ
أل

ْ
ـَْخلِْيَفُة يِفْ ا َفِر، َوال اِحُب يِفْ السَّ نَْت الصَّ

َ
ْ  اَ�أ

ِّ
إِ�

ْهلِ 
َ
أل

ْ
ـَماِل َوا

ْ
ِب يِفْ ال

َ
ـُمْنَقل

ْ
ـَمْنَظِر، َوُسْوءِ ال

ْ
آبَِة ال

َ
َفِر، َو� ُعْوُذ بَِك ِمْن وََ�َثاءِ السَّ

َ
 .»أ

آيُِبْوَن، « د:یفزایآن ب بهر را یلمات زکوھنگام باز گشت از سفر، عالوه بر دعای فوق، 
 .]۲/۹۹۸ مسلم[ »تَائُِبْوَن، اَعبُِدْوَن، لَِر�َِّنا َحاِمُدْونَ 

پاک است آن ذاتی که این مرکب را در اختیار ما قرار داد در « اهللا اكرب، اهللا اكرب، اهللا اكرب«

ی و تقوی یکن سفر خواھان نیالھی! ما در ا«. »مسّخر گردانیم را آنتوانستیم  حالی که ما نمی
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ما آسان بگردان و ن سفر را برای یه باعث خشنودی تو باشد. بار الھا! اکم یو عملی ھست
ن ما در ین سفر، و تو جانشیی ھمراه ما در این. ای الله! توک یکدوری راه را برای ما نزد

ز، و تحول ناگوار در مال و یدن مناظر غم انگیی سفر، و دھا خانواده ھستی. بار الھا! از مشقت
نان، و کعبادت نان، کند: ما توبه ک. و ھنگام بازگشت، اضافه »برم می خانواده به تو پناه

 .»مینان برای پروردگارمان، در حال بازگشت ھستکش یستا
 کلمات حدیث

۱-  َّ ربِ  .: عمل و اخالق نیکالْ

رِ  -۲ فَ ثَاءِ السَّ عَ  .: سختی سفروَ

نْظَرِ  -۳ ـمَ ةِ الْ آبَ  ل ناگوار در امر خود، خانواده و مال خویش.احوا: مناظر و كَ

نَ  -۴  : در حال بازگشت و رجوع.آيِبُوْ
 رھنمود حدیث:

در این حدیث وقت و محل این دعا بیان شده که در آغاز سوار شدن بر مرکب  
جھت مسافرت است ھمچنین در این دعا از الله توفیق انجام کار نیکی که موجب 

، تحصیل علم رضای او باشد مانند سفر برای جھاد، حج، عمره، کسب روزی حالل
تقوا ی  وسیله بهچرا که انسان غیره خواسته شده و نیز از وی طلب تقوا کرده  شرعی و

یابد. ھمچنین در این دعا کیفیت  می مدن از کار بد راآتوفیق انجام کار خیر و باز 
 سپردن کارھا به الله متعال بیان شده است.

 فوائد حدیث
استحباب گفتن این دعا در آغاز سفر و ھمچنین ھنگام بازگشت از سفر با  -۱

 اند. هافزودن چند کلمه که در حدیث بیان شد
 از الله برای سفر خویش طلب توفیق نمودن چرا که سفر عذابی بیش نیست. -۲
اثبات این مطلب که الله تعالی مسلط و محیط بر ھر چیزی است او ھم با  -۳

 باشد. اش می مسافر است و ھم جانشین وی در مال و خانواده
 قعاستحباب دعا کردن ھنگام مسافرت چرا که دعای مسافر مورد قبول الله وا -۴

 شود. می

 ا شهریورود به روستا  یدعا )۹۷(
َن، َوَربَّ  اَ�« ـ۲۰۸

ْ
ل
َ
ل
ْ
ق
َ
ْبِع َوَما أ ْرِضْ�َ السَّ

َ
أل

ْ
َن، َوَربَّ ا

ْ
ل
َ
ْظل

َ
ْبِع َوَما أ َمَواِت السَّ َربَّ السَّ

ْهلَِها، وَ 
َ
َقْر�َِة وََخْ�َ أ

ْ
َك َخْ�َ َهِذهِ ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
�َاِح َوَما َذَرْ�َن. أ َن، َوَربَّ الرِّ

ْ
ل
َ
ْضل

َ
َخْ�َ َما الَشَياِطْ�ِ َوَما أ
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َ
ْهلَِها، َورَشِّ َما �ِْيَها�ِْيَها، وَأ

َ
َها، َورَشِّ أ  .)١(»ُعْوُذ بَِك ِمْن رَشِّ

ی ھفت ھا نیر آنھا قرار دارد، ای پروردگار زمیبار الھا! ای پروردگار ھفت آسمان و آنچه ز«
و  اند، ردهکگمراه  ھا ه آنکھا و آنچه  طانیگانه و آنچه بر روی آنھا قرار دارد، و ای پروردگاِر ش

ر ین آبادی، و خیر ایآورند، من از تو خ می ت درکه آنھا به حرکدگار بادھا و آنچه ای پرور
نان آن، و بدی کم، و از بدی آن، و بدی ساینما می ر آنچه در آن ھست را مسألتینان، و خکسا

 .»برم می آنچه در آن قرار دارد، به تو پناه
 کلمات حدیث

 اند. : بر آن سایه انداختهأَظْلَلْنَ 

لَلْنَ   اند. : با خود حمل نمودهأَقْ

نَ  يْ رَ ٰرَِ�ٰتِ ٱوَ ﴿چنانکه در فرمایش الله اند  : پراکنده کردهذَ  ]١ات: ي[الذار ﴾١َذۡرٗو� ل�َّ
 آمده است.

 رھنمود حدیث
 ی مستحب است الله متعال را به نیکوترین وجه ستایش کرد این دعا در برگیرنده

پیدا و است و ھر آنچه در جھان پیدا و نا جمالتی است که بیانگر ربوبیت الله متعال
کنند. ھمچنین در  می الله حرکتی  جھان باال و پائین وجود دارد تحت قدرت و اراده

بدکردار به الله پناه خواسته شده چرا که موھای پیشانی  ھای این دعا از شر انسان
 باشد. می بندگان فقط در دست الله متعالی  ھمه

 فوائد حدیث
گفتن این دعا ھنگام عبور از کنار روستاھا، شھرھا و یا ھنگام ورود استحباب  -۱

 به آن.
ذکر الله متعال چه در سفر چه در اقامت باعث طمأنینه و آرامش قلب و تقویت  -۲

 شود. می جسم
 اظھار فقر و ناتوانی دائمی در پیشگاه الله تعالی. -۳

ی شمارهابن سنی  را صحیح دانسته و ذھبی با حاکم موافقت کرده است. و ) و آن٢/١٠٠حاکم ( -١
) آنرا حسن دانسته است. ابن باز ٥/١٥٤)، و حافظ ابن حجر در کتاب: تخریج األذکار (٥٢٤(

گفته است: این حدیث را نسائی با سند حسن روایت کرده است، نگا: کتاب: (تحفة األخیار ص 
 ) أثر شیخ عبدالعزیز بن باز.٣٧
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 ورود به بازار یدعا )۹۸(

 اُهللا وَ «ـ ۲۰۹
َّ
َ إِال

َ
ـَحْمُد، ُ�ِْيْ َو�ُِمْيُت َوُهَو يَحٌّ َال الَ إهِل

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل ْحَدهُ الَ رَشِ
ِديْرٌ 

َ
ٍء ق ، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ ـَْخْ�ُ  .)١(»َ�ُمْوُت، �َِيِدهِ ال

ش از آن او ی، پادشاھی و ستانیستی یکشر را وجود ندارد، او معبود بحقی جز الله متعال«
و بد در دست  یکرد، نیم نمی ه ھرگزکراند، و او زنده ای است یم می ند وک می او زندهاست. 

 .»زی تواناستیاوست، و او بر ھر چ
 کلمات حدیث

رٌ  يْ دِ  .: دارای قدرت کاملقَ
 رھنمود حدیث:

میزان پاداشی  ص رسول اکرماین حدیث بیانگر فضل بیکران الھی است چنانکه 
بخشد در پایان حدیث چنین بیان فرموده  می این وردی  را که الله متعال به گوینده

 است:
برای او یک میلیون نیکی منظور و یک میلیون گناه بخشیده و یک میلیون درجه «

 .»شود می به مقامش افزوده
 .»شود می ساختهای  برای وی در بھشت خانه«و در روایتی فرمود: 

در بازار بخواند این است که معموال  را آن که کسیعلت اختصاص این پاداش برای 
بازار محل کار و کسب و غفلت و محل نگاه شیطان و سربازانش است و کمتر انسانی 

افتد. بنابراین انسان مسلمانی که حتی در بازار و در میان آنھمه  می به یاد الله متعال
لله متعال شود، شایستگی چنین پاداش بزرگی از جانب ا می ھیاھو به ذکر الله مشغول

 را دارد.
 فوائد حدیث

ی موفقیت و رستگاری، غافل نشدن از ذکر الھی است چنانکه ھا یکی از نشانه -۱

ٞ  تُۡلِهيِهمۡ  �َّ  رَِجالٞ ﴿فرموده است:  ِ ٱ ذِۡكرِ  َعن َ�ۡيعٌ  َوَ�  تَِ�َٰرة ]. ٣٧[النور:  ﴾�َّ

 . »سازد نمی و داد و ستد از ذکر الله غافل مردانی که آنھا را تجارت«
افتد مانند سوگند دروغین،  می گناه و معصیت زیادی اتفاق معموال در بازارھا -۲

) و در صحیح ترمذی ٢/٢١اجه (ألبانی در صحیح ابن م ) و١/٥٣٨حاکم ( ) و٥/٢٩١ترمذی ( -١
 ) آنرا حسن دانسته است.٣/١٥٢(
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فرمود:  ص رسول اکرمحجابی بنابراین است که  بی کم فروشی و اختالط و
» ن بازارھا ھستندکبھترین اماکن نزد الله متعال، مساجد و بدترین اما«

 .(صحیح مسلم)
 ،مطابق سنت ھر چند کم باشدبیان این مطلب که در قبال عمل مخلصانه و  -۳

است و او بھترین پاداش  در نظر گرفته شدهپاداش بزرگی از جانب الله متعال 
 دھنده است.

 دعای لغزیدن سواری )۹۹(

 ».به نام الله« )١(»� اهللاِ «ـ ۲۱۰
 رھنمود حدیث

به امت خویش آموزش داده تا ھنگام لغزیدن مرکب، بسم الله  ص رسول اکرم
 ص رسول اکرمبگویند چنانکه در آغاز این حدیث به نقل از راوی آمده است که پشت سر 

سوار بر حیوانی بود. حیوان در مسیر راه لیز خورد آن صحابی گفت: شیطان نابود 
کند و در پوست  می احساس بزرگی وفرمود: چنین مگو که ا ص رسول اکرمگردد. 

چرا که شیطان با  .ن شد ولی بگو: بسم اللهگوید به قدرت من چنی می گنجد و نمی خود
 شود. می وچککشنیدن بسم الله مانند مگسی 

 فوائد حدیث
 .عدم جواز ناسزا گویی به شیطان (جز نفرین) -۱
 شیطان فقط با نفرین و شنیدن ذکر الله متعال احساس کوچکی و حقارت -۲

[ص:  ﴾٧٨ّ�ِينِ ٱ مِ وۡ يَ  إَِ�ٰ  لَۡعَنِ�ٓ  َك �نَّ َعلَيۡ ﴿فرماید:  می کند. چنانکه الله می

 .»گمان نفرین من تا روز جزا بر تو خواھد بود و بی«]. ٧٨

بحدی بود که فردی از اصحاب خویش را  ص رسول اکرمتواضع و فروتنی  -۳
 نمود. می پشت سر خود بر مرکب سوار

 میمق یمسافر برا یدعا )۱۰۰(

 ) ألبانی.٣/٩٤١) و نگا صحیح أبی داود (٤/٢٩٦( ابوداود ١
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ِْي الَ تَِضْيُع «ـ ۲۱۱
َّ

ْسَتْوِدُعُ�ُم اَهللا اذل
َ
 .)١(»َوَدائُِعهُ أ

 ».شود نمی عیش ضاھای ه امانتکسپارم  می ییمن شما را به خدا«
 رھنمود حدیث

مستحب است که مسافر ھنگام بیرون شدن به قصد سفر برای خانواده و افرادی 
دعای فوق را بخواند البته این دعا ھنگام سفرھای اند  که برای خداحافظی با او آمده

شود نه سفرھای گناه و ناجایز. در این دعا اشاره به این  می عبادی و مباح خوانده
مطلب شده که الله متعال بھترین نگھدارنده خانواده، مال و فرزندان مسافر است 

ھرگاه چیزی نزد الله به امانت گذاشته شود، قطعًا او «فرمود:  ص رسول اکرمچنانکه 
 ».از آن محافظت بعمل خواھد آورد

 فوائد حدیث
خداحافظی  ھا مقیم ر با خواندن ھمین دعای مبارک، باه مسافمستحب است ک -۱

 کند.
خواھد و خانواده و مالش را  می انسان مسلمان ھنگام سفر از الله متعال یاری -۲

 سپارد. می به او
مستحب است که مسافر، قبل از آغاز سفر، وصیت خویش را بنویسد و از پدر و  -۳

 ی بطلبد.مادر و کسانی که به گردن او حقی دارند حالل

 مسافر یم برایمق یدعا )۱۰۱(

َماَ�َتَك، وََخَوا�ِْيَم َ�َملَِك «ـ ۲۱۲
َ
ْسَتْوِدُع اَهللا ِدْ�َنَك، وَأ

َ
 .)٢(»أ

 .»سپارم می ت را به اللهیارھای ک ن و امانت و خاتمهیمن د«
 رھنمود حدیث

نسبت به اصحاب  ص رسول اکرمو محبت  دلسوزیاین حدیث بیانگر میزان 
 ص رسول اکرمگوید: ھرگاه  می خویش است چنانکه ابن عمر م در آغاز ھمین حدیث

 گرفت و تا او خودش رھا می نمود دست او را در دست می یکی از یارانش را بدرقه
کرد. سپس این دعای زیبا و جامع را در  نمی دستش را رھا ص رسول اکرمکرد  نمی

 .٢/١٣٣نگا: صحیح ابن ماجه  ، و٢/٩٤٣ابن ماجه  و ٢/٤٠٣أحمد  -١
 ).٢/١٥٥نگا: صحیح ترمذی ( ) و٥/٤٩٩) و ترمذی (٢/٧أحمد ( -٢
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گذارد چرا که دین  می ا نخست دین او را به امانت اللهخواند. در این دع می حق او
امانت او که شامل  ین قضیه در زندگی انسان مسلمان است. سپس برای حفظتر مھم

وی دعا کرد ی  کرد و در پایان برای حسن خاتمه می شود دعا می خانواده و فرزندان
 باشد. می چرا که فرجام نیک، معیار و مالک اصلی در دنیا و آخرت

 فوائد حدیث
جواز دست دادن با یک دست چنانکه در این حدیث آمده است به خالف  -۱

 گویند: مصافحه باید با دو دست انجام گیرد. می کسانی کهی  گفته
سفرھا معموًال با ترس و خستگی ھمراه است بنابراین، دعای فوق برای مسافر  -۲

 تجویز گردید.
جام نیک توفیقی است از جانب ھا به فرجام بستگی دارد و فر بیان اینکه عمل -۳

 الله متعال.
دین برای انسان مسلمان ھمه چیز او است، حتی از زن و فرزند و مال ھم  -۴

 دارای اھمیت بیشتری است.
ْنَت « ـ۲۱۳

ُ
ـَْخْ�َ َحْيُث َما ك َك ال

َ
َ ل  .)١(»َزوََّدَك اُهللا اتلَّْقَوى، وََ�َفَر َذْ�َبَك، َو�رَسَّ

د یه ھستکد، و ھر جا ی، گناھانت را ببخشاتقوا بھره مند سازدی  شما را از توشهخداوند، «
 .»ّسر گرداندیر را برای شما میخ

 کلمات حدیث

 وَ دَكَ اهللاُ التَّقْ وَّ تقوا یعنی توفیق عمل به اوامر الھی و پرھیز از ی  الله به تو توشه :زَ
 محرمات را عطاکند.

 رھنمود حدیث
 در زندگی دنیا برای آخرت خویش که انسان مسلمانای  قطعًا بھترین توشه

ھا چه  انسانی  اندوزد تقوا و خداترسی است و وصیتی است که الله متعال به ھمه می
 در گذشته و چه در آینده نموده و فرموده است: 

ۡيَنا َولََقدۡ ﴿ ِينَ ٱ َوصَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
نِ  �يَّاُ�مۡ  لُِ�مۡ ِمن َ�بۡ  ِكَ�َٰب لۡ ٱأ

َ
ْ ٱ أ َ ٱ �َُّقوا َّ�﴾ 

 ].١٣١[النساء:
ایم که تقوای  ما به کسانی که قبل از شما به آنھا کتاب داده شد و به شما توصیه نموده«

 ).٣/١٥٥(نگا: صحیح ترمذی  ترمذی و -١
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 ».الھی را پیشه سازید
دیگری که در این حدیث بیان شده اینکه یاران رسول الله چقدر خود را ی  نکته

ی سفر و نمودند چه برا می دانستند و ھمواره از او طلب دعا می محتاج دعای ایشان
 ص رسول اکرمچه برای دیگر امور زندگی چنانکه در ابتدای حدیث آمده که مردی نزد 

فرمود:  ص رسول اکرمای عنایت کن؟  خواھم به سفری بروم به من توشه آمد وگفت: می
 و در حق وی دعای فوق را خواند. »ی تقوا بدھد الله به تو، توشه«» یوَ قْ اتلَّ  اهللاُ  كَ دَ وَّ زَ «

 حدیثفوائد 
مستحب است که مسافر، به برادران مؤمن و نیک خود اطالع دھد که قصد  -۱

 سفر دارد و از آنھا طلب دعای خیر نماید.
دست آوردن تقوا، راه بخشیده شدن گناھان و رمز خوشبختی در دنیا و  هب -۲

 آخرت است.

 ح در مسافرتیر و تسبیبکت )۱۰۲(

نَّا إَِذا َصِعْدنَا« گوید: می سـ جابر ۲۱۴
ُ
َا َسبَّْحَنا ك

ْ
نَا، َو�َِذا نََزنل ْ ربَّ

َ
ما ھنگامی که به « »ك

ه به سمت پائین در حرکت بودیم کسوی مکان بلندی در حرکت بودیم تکبیر و ھنگامی 
 .)١(»گفتیم می تسبیح

 کلمات حدیث

نَا ْ ربَّ
َ
 گفتیم. می : الله اکبرك

 گفتیم. می : سبحان اللهَسبَّْحَنا
 رھنمود حدیث

باشد و  می ر مشروعیت تکبیر گفتن ھنگام صعود به مکان بلنداین حدیث بیانگ
حکمت آن احساس کبریائی و عظمت الله ھنگام مشاھده مخلوقات غول پیکر و صعب 

 است. تر العبور است چرا که الله خالق آنھا است و از ھر چیزی بزرگتر و قوی
اشاره به تسبیح گفتن یونس پیامبر  ،و شاید حکمت گفتن تسبیح ھنگام فرود آمدن

ی ھا پاکی الله ھنگامی که نفس در نظر آوردن خاطر بهدر شکم ماھی و ھمچنین 

 ).١٣٥/ ٦بخاری مع الفتح ( -١
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 کشد باشد. می راحتی بعد از صعود
 فوائد حدیث

ی  بیند چرا که ھمه می ی قدرت پروردگار را در ھر چیزیھا انسان آیات و نشانه -۱
 باشند. می ار عالمموجودات ھستی، بیانگر عظمت و قدرت پروردگ

شنود و  می سنت است که تکبیر و تسبیح آھسته گفته شود، چرا که الله متعال -۲
اد اخالص و تدبر در یجنیازی به گفتن با صدای بلند نیست و این امر در ا

 کند. می معنی ذکر کمک بیشتری

 مسافر، هنگام سحر یدعا )۱۰۳(

َع َساِمٌع حِبَْمِد اهللاِ، وَُحْسنِ «ـ ۲۱۵ ْيَنا اَعئِذً  َسمَّ
َ
ِضْل َعل

ْ
ف
َ
ْيَنا. َر�ََّنا َصاِحْبَنا، وَأ

َ
 ابَالَئِِه َعل

 .)١(»بِاهللاِ ِمَن انلَّارِ 
ھایش بر ما گواھی  باشد که شاھدی، حمد و ستایش خدا را بشنود و بر خوبی نعمت«
 دھد.

 تو پناهه از آتش دوزخ به کن، در حالی کای پروردگار ما، تو ھمراه ما باش، و به ما احسان 
 .»برم می

دِ اهللاِ مْ عٌ بِحَ امِ عَ سَ مَّ  : یعنی کسی گواھی داد که ما مشغول ذکر الله ھستیم.سَ

بْنَا احِ  : ھر چیزی به ما ببخش و ھر شری را از ما دور کن.صَ

نَ النَّارِ  ا بِاهللاِ مِ ائِذً  بریم. می : به الله از آتش دوزخ و موجبات ورود به آن پناهعَ
 رھنمود حدیث

 ص رسول اکرماست که انسان مسافر، ھنگام سحر این دعا را به پیروی از  مستحب
بر زبان بیاورد چرا که وقت سحر بھترین وقت برای ذکر، استغفار و دعا است چنانکه 

ْ قَلِيٗ� ﴿فرماید:  می الله متعال در وصف بندگان مؤمن خویش ۡ ٱ ّمِنَ  َ�نُوا َما  لِ �َّ
ِ  ١٧َجُعونَ َ�هۡ  ۡسَحارِ ٱَو�

َ
آنان اندکی از شب «]. ١٨-١٧ات: ي[الذار ﴾١٨ُهۡم �َۡسَتۡغفُِرونَ  ۡ�

 .»کردند خفتند و سحرگاھان طلب آمرزش می می

توانید به کتاب صحیح مسلم شرح امام نووی  می ). برای شرح بیشتر این حدیث٤/٢٠٨٦مسلم ( -١
 ) مراجعه کنید.١٧/٣٩(
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فرماید: آیا کسی  می آید و می در این وقت الله متعال آنگونه که شایسته او است فرود
کسی ھست که از من طلب  ؟ھست که از من چیزی بخواھد تا به او به او ببخشم

 .و این تا صبح ادامه دارد (صحیح بخاری) ؟آمرزش نماید تا او را بیامرزم
 فوائد حدیث: 

ارشاد امت به دعا کردن در اوقات اجابت تا جایی که حتی در مسافرت نیز از  -۱
 این ارشاد دریغ نورزیده است.

ز الله متعال در تشویق به استفاده از اسباب رھایی از آتش دوزخ و طلب یاری ا -۲
 این مورد.

 دیتوّقف نما ییه جاک یمسافر، هنگام یدعا )۱۰۴(

َق «ـ ۲۱۶
َ
اِت ِمْن رَشِّ َما َخل ُعْوُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

َ
 .)١(»أ

 .»برم می امل او پناهکلمات کده است، به یاز شر! آنچه خداوند آفر«
 کلمات حدیث

 .۸۴شنگا: 
 رھنمود حدیث

صبح و شام است و عالوه بر آن در سفر ھنگام فرود آمدن در  اذکاراین ذکر جزو 
شود. برای  می غیره خواندهت استراحت و چه برای غذا خوردن ومکانی چه جھ

 ص رسول اکرماین ورد پاداش بیشماری بیان گردیده و عالوه بر آن ی  خواننده
 رسد. نمی یچ آسیبیتا زمانی که در آن مکان وجود دارد ھاش  فرموده است به خواننده

 فوائد حدیث
 کلمات و سخنان الله بر دو نوع است:

ٓ ﴿) سخنانی که این جھان از آن بوجود آمده چنانکه فرموده است: الف َما ۥٓ  إِ�َّ ۡمُرهُ
َ
ٓ  أ  إَِذا

َرادَ 
َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
 چیزی بکندی  او ھرگاه اراده« .]٨٢س: ي[ ﴾٨٢ُ�ن َ�َيُكونُ  َ�ُۥ َ�ُقوَل  أ

 .»شود می پسگوید: باش.  می
 ) سخنانی که از آن شریعت بوجود آمده که ھمان وحی الھی است.ب
تنھا به الله متعال تکیه کردن و از او کمک طلبیدن انسان را در تحقق توحید  -۲

 ).٤/٢٠٨٠مسلم ( -١
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 کند. می خالص کمک
 باشد و مخلوق نیست و گرنه پناه بردن به آن جایز می کالم الله، صفت وی -۳
 بود. نمی

 از سفر ر بازگشتکذ )۱۰۵(

ھنگام بازگشت از سفر جھاد یا حج بر ھر ارتفاعی سه بار  ص رسول اکرمـ ۲۱۷
ُ «فرمود:  می گفت سپس می الله اکبر

َ
ُك، َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال الَ إهِلَ

ِديٌْر، آيُِبْوَن، تَائُِبْوَن،
َ
ٍء ق ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
اَعبُِدْوَن، لَِر�َِّنا َحاِمُدْوَن، َصَدَق اُهللا َوْعَدهُ،  ال

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
أل

ْ
 .)١(»َونرََصَ َ�ْبَدهُ، َوَهَزَم ا

ی ندارد، پادشاھی از آِن اوست، یکگانه است، شریوجود ندارد،  یبجز الله معبود بحق«
ان ینان و حمدگوکنان، عبادت کز توانا است، توبه یش مخصوص اوست، و او بر ھر چیستا

رد و کرا نصرت اش  د، بندهیرا تحقق بخشاش  م، خداوند وعدهیگرد می برای پروردگارمان، باز
 .»ست دادکرا ش ھا ی گروهیبه تنھا

 کلمات حدیث

 : مکان مرتفع و بلند. الرشف

نَ   الله. سوی به: بازگشته آيِبُوْ

ابَ  زَ  : یعنی کفار قریش و ھمدستانشان در جریان خندق.أَحْ
 ھنمود حدیثر

 ویژه بهاین حدیث بیانگر مشروعیت خواندن این دعا ھنگام بازگشت از ھر سفری 
شھر خویش تا ورود به ی  ھنگام مشاھده را آنباشد. و بھتر است  می سفر جھاد و حج

آن تکرار نماید. در این دعا به فضل و کرم الله که شامل حال مؤمنان شده است اشاره 

ُ ٱَوَردَّ ﴿فرماید:  می عالگردیده چنانکه الله مت ِينَ ٱ �َّ ْ  لَمۡ  ِظِهمۡ َ�َفُرواْ بَِغيۡ  �َّ �ۚ  َ�َنالُوا  َخۡ�ٗ
ُ ٱ َوَ�َ�  ۡ ٱ �َّ از خشم باز  الله کافران را با دلی لبریز« ].٢٥[األحزاب:  ﴾قَِتاَل لۡ ٱ ُمۡؤِمنِ�َ ل

 مؤمنان را از جنگکه در نظر داشتند نرسیدند و الله ای  گردانیده در حالی که به ھیچ نتیجه
 .»نیاز کرد بی

 ).٢/٩٨٠مسلم ( ) و٧/١٦٣بخاری ( -١
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مؤمنان  ،و بھم زدن جمع آنان آری الله متعال با فرستادن بادھای شدید بر کافران
 را یاری نمود.

 فوائد حدیث
گردد  می شایسته است که انسان مسلمان وقتی سالم به وطن و منزل خویش -۱

 این نعمت سپاس گفته، ذکر او را بر زبان آورد. خاطر بهالله را 
باشد که ممکن است در سفر  می ھدف از استغفار در اینجا توبه از گناھانی -۲

 اتفاق افتاده است.
و تشویق آنان به استمرار در  آموزش امت خاطر به ص رسول اکرماستغفار  -۳

 طاعت و بندگی بوده است.
 دھد. می به بندگی خویش در برابر الله ادامه انسان مسلمان در ھر حال -۴

 ندیند و ناخوشایدن خبر خوشایر هنگام شنکذ )۱۰۶(

فرمود:  می د،یرس می نندهکخبری خوشحال ص  ه به رسول اللهکھنگامی ـ ۲۱۸
ـَحْمدُ «

ْ
ِ  اَل الِـَحاُت  ِ�َّ ِْي بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصَّ

َّ
یش ھا ستایش مر خدایی راست که با نعمت«. »اذل

 .»شوند کامل می ھا نیکی
 فرمود:  می دن خبر ناگواریو ھنگام شن

ـَحْمدُ «
ْ
ِ  اَل  .)١(»ىلَعَ لُكِّ َحالٍ  ِ�َّ

 .»حال از آِن خدا استھمه ش در یستا«
 کلمات حدیث

اتُ  حَ الـِ  : کارھای نیک و خوشایند.الصَّ
 رھنمود حدیث

در برابر قضا و قدر ص  این حدیث بیانگر میزان تسلیم شدن و رضایت رسول الله
دنیا از دو حال خارج نیست یا در نعمت الھی است. چرا که انسان مسلمان در این 

برد که باید سپاسگزار باشد و یا در آزمایش و مصیبت که باید صبر پیشه سازد  می سر هب

ألبانی در  صحیح دانسته است و)، و آنرا ١/٤٩٩حاکم ( ابن السنی در کتاب: عمل الیوم واللیلة و -١
 ) آنرا صحیح دانسته است.٤/٢٠١صحیح الجامع (
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خود  ،و انسان مسلمان به ھیچ وجه و در ھیچ وضعیتی چه در نعمت و چه در مصیبت
 داند.  نمی نیاز از پروردگار خویش بی را

 فوائد حدیث

یش نیست که مانند سایر افراد بشر گاھی خوشحال بشری بص  رسول اکرم -۱
شود جز اینکه الله متعال از میان دیگران او را برگزیده و  می و گاھی ناراحت

 قرار داده است.ص  پیامبر
داشته  رضا به قضای الھی چه خیر و چه شر، چه شیرین و چه تلخ که کسی -۲

 د خواھد ساخت.باشد الله متعال نیز او را در دنیا و آخرت راضی و خشنو

 صت درود فرستادن بر رسول الله یفضل )۱۰۷(

ْيِه بَِها َعرْشً «د: وفرمص  رسول اللهـ ۲۱۹
َ
َّ َصالَةً َص�َّ اُهللا َعل  .)١(»اَمْن َص�َّ يلَعَ

 .»فرستد می بر او ده درود اللهدرود بفرستد،  یکس بر من کھر«
 کلمات حدیث

ىلَّ   ...اللهم صل علی حممد: یعنی بگوید: صَ
 رھنمود حدیث

بیان شده که ھر کس  ص رسول اکرمدر این حدیث پاداش درود فرستادن بر 
فرستد و ھدف از درود  می او ده بار درود ییکبار برای ایشان درود بفرستد، الله برا

از درود فرستادن فرشتگان  دفرستادن الله، یعنی ستودن او در حضور فرشتگان و مرا
 ص رسول اکرمبرخی از طرق این حدیث ذکر شده که روزی در  یعنی دعا کردن ضمناً 

درخشید نزد یارانش آمد. آنھا علت خوشحالی وی  اش از خوشحالی می در حالی که چھره
ص  گوید: ای محمد را پرسیدند؟ فرمود: ھم اکنون جبرئیل نزد من آمد و گفت: الله می

ود یا سالم بفرستد من ده تو در بار بر آیا به این راضی نیستی که ھر کدام از امتت یک
 .فرستم (صحیح مسلم) می او درود و سالم بار بر

 فوائد حدیث

 .ص رسول اکرمبیان پاداش درود فرستادن بر  -۱

 ).١/٢٨٨مسلم ( -١

 

                                           



 »حصن المسلم«شرح اذکار   ٢١٨

عمل به این ی  در واقع پوشاندن جامه ص رسول اکرمدرود فرستادن بر  -۲

َ إِنَّ ﴿ فرماید: می فرمایش الھی است که ۚ يَُصلُّوَن َ�َ  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َِّ�ّ
َها  ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ �َۡسلِيًما ٱ�َّ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِموا ْ َصلُّوا الله و « .]٥٦[األحزاب:  ﴾٥٦َءاَمُنوا

 .»ای مؤمنان بر او درود و سالم بفرستید ، فرستند فرشتگان بر پیامبر درود می
 نزد پروردگار عالم. ص رسول اکرمبیان جایگاه بلند  -۳

رْبي ِ�ْيدً «: فرمودص  رسول اللهـ ۲۲۰
َ
وا �

ُ
َْعل وا يلَعَّ  االَ جتَ

ُّ
إِنَّ َصالَتَُ�ْم  ؛َوَصل

َ
ف

ْنُتمْ 
ُ
ُغِ� َحْيُث ك

ُ
 .)١(»َ�ْبل

قبر مرا محل تجمع و جشن قرار ندھید و بر من درود بفرستید زیرا ھر کجا باشید درود «
 .»رسد می شما به من

 کلمات حدیث:

يْدً   .: محل جشن و تجمععِ
 رھنمود حدیث

به صراحت از سفر به قصد زیارت قبرش منع کرده  ص رسول اکرمدر این حدیث 
است از این رو سفر عبادی فقط به قصد سه مسجد یعنی مسجد النبی، مسجدالحرام و 

 جایز است. ،نھاآفضیلت خواندن نماز در  خاطر بهمسجد االقصی 
در این حدیث امت خویش را به درود گفتن زیاد امر  ص رسول اکرمھمچنین 

نموده که از ھر جا درود بفرستند، فرشتگانی ماموریت دارند که سالم و درود آنھا را به 
 برسانند. ص رسول اکرم

گوید: در این حدیث اشاره به این مطلب دارد که سالم  می [شیخ االسالم ابن تیمیه
قبر من و  سوی بهرسد پس نیازی به سفر  می و درود شما ھر کجا که باشید به من

 .)٢(مراسم گرفتن در کنار آن نیست]
و مستحب بودن سفر به قصد ص  عدم جواز قصد سفر به زیارت قبر پیامبر -۱

 مسجد پیامبر.
عملی ناجایز است تا چه رسد تجمع  صجشن گرفتن و تجمع، گرد قبر پیامبر -۲

 ) آنرا صحیح دانسته است.٢/٣٨٣) و ألبانی در صحیح أبی داود (٢/٣٦٧) و أحمد (٢/٢١٨( ابوداود -١
 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -٢
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 غیره...بزرگان و تحت عنوان جشن میالد و دور قبر یکی از
صدای کسانی را که به او  ص رسول اکرماین حدیث دلیل آشکاری است که  -۳

 رسانند. شنود بلکه فرشتگان به ایشان می فرستند مستقیمَا نمی سالم و درود می
حرمت طواف دور قبر و مماس شدن با آن به نیت تبرک یا خواندن صاحب  -۴

 قبر، اینھا جزو اعمال شرک آمیز است. 
َّ «: فرمودص  ـ رسول الله۲۲۱ ْم يَُصلِّ ىلَعَ

َ
ل
َ
 .)١(»ابََلِخْيُل َمْن ُذكِْرُت ِعْنَدهُ ف

 .»و بر من درود نفرستد گرفته شودنزد او  منه نام کسی است کل یبخ«
 

 حدیث رھنمود
 در اینجا بخیل واقعی معرفی شده که خود را از پاداش درود فرستادن محروم

کند اشاره به این مطلب است که اگر کسی عمدا ھنگام شنیدن نام مبارک رسول  می
رود که با سوء خاتمه روبرو شود. چرا که درود  می گرامی، درود نفرستد احتمال

 نفرستادن بیانگر بیماری درونی فرد است.
 فوائد حدیث

مستحق این است که به ایشان درود فرستاده شود ص  رسول گرامی اسالم -۱
برتری ایشان  خاطر بهاینکه الله به ما چنین دستوری داده و ھمچنین  خاطر به

 باشد. می بر امتش
ھمیشه درود فرستادن مستحب است اما در روزھای جمعه و ھنگام شنیدن  -۲

 نام ایشان تاکید بیشتری شده است.
ُغوِ� ِمْن «فرمود: ص  ز رسول اللهینـ ۲۲۲

ِّ
ْرِض ُ�َبل

َ
ِ َمالَئَِ�ًة َسيَّاِحَ� يِف األ إِنَّ ِ�َّ

الَمَ  يِت السَّ مَّ
ُ
 .)٢(»أ

 ».رسانند گردند و سالم امتم را به من می دارد که روی زمین می سیاری خداوند فرشتگان«
 رھنمود حدیث

سالم بفرستد فرشتگان  ص رسول اکرمانسان ھر چند دور باشد و از ھمانجا به 
رسانند. ھمچنین این حدیث بیانگر جایگاه رفیع  می سالم او را به رسول گرامی اسالم

 ).٣/١٧٧صحیح ترمذی ( و ٣/٢٥الجامع نگا: صحیح  ) وغیره، و٥/٥٥١ترمذی ( -١
 ) آنرا صحیح دانسته است.١/٢٧٤ألبانی در صحیح نسائی ( ) و٢/٤٢١حاکم ( نسائی، و -٢
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رسانیدن درود و سالم به ایشان  خاطر بهباشد که  می نزد پروردگار ص رسول اکرم
 فرشتگانی گمارده است.

 فوائد حدیث

 رسد. می ص رسول اکرمسالم ما ھرجا که باشیم به  -۱
 نزد پروردگار. ص رسول اکرمگاه رفیع یجا -۲
 شنود بلکه فرشتگان به ایشان نمی شخصا درود و سالم ما را ص رسول اکرم -۳

 رسانند. می
َّ ُرويِحَ َحىتَّ «فرمود: ص  رسول اللهز ینـ ۲۲۳  َرَدّ اُهللا ىلَعَ

َّ
َّ إِال ُم يلَعَ

ِّ
َحٍد �َُسل

َ
َما ِمْن أ

ُردَّ 
َ
 عَ  أ

َ
 .)١(»مَ الَ السَّ  يهِ ل

گرداند تا جواب سالمش را  برمی ھرکس که به من سالم دھد، خداوند روحم را به من«
 ».بدھم

 کلمات حدیث 

يَ  وحِ َّ رُ ىلَ دَّ اهللاُ عَ شود تا  می طبق تفسیری یعنی قدرت سخن گفتن به من داده :رَ
جواب بدھم چرا که زنده بودن پیامبران داخل قبرھایشان طبق روایات ثابت است. اما 

سوی  ردانیدن روح، توجه و حضور ذھن بهتفسیر دیگری گفته شده که مراد از باز گدر 
 گردد و الله اعلم. می سالمی است که به ایشان عرض

 رھنمود حدیث

و ھمچنین پاداش  ص رسول اکرماز این حدیث به اھمیت سالم کردن به 
 سالم راجواب ص  رسول اکرمبریم تا جایی که شخص  می کند پی می سالم که کسی

 دھد. می
 فوائد حدیث

 ھا است. جزو بھترین عبادت ص رسول اکرمدرود و سالم فرستادن به  -۱
 کند. می پیامبران در برزخ وضعیتی دارند که با دیگران فرق -۲
 .پیامبراننسبت به سایر  ص رسول اکرمجایگاه برتر  -۳

 رواج دادن سالم )۱۰۸(

 ) آنرا حسن دانسته است.١/٣٨٣ألبانی در صحیح أبی داود ( ) و٢٠٤١ی ( شماره ابوداود -١
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 «فرمودند: ص  رسول اللهـ ۲۲۴
ْ
وا ال

ُ
ـَجنََّة َحىتَّ تُْؤِمُنوا، َوالَ تُْؤِمُنوا َحىتَّ الَ تَْدُخل

الََم بَيَْنُ�مْ  ُشوا السَّ
ْ
ف
َ
بَْبُتْم؟ أ

َ
َا

َ
ُتُموهُ حت

ْ
ٍء إَِذا َ�َعل ُ�ْم ىلَعَ يَشْ

ُّ
ُدل

َ
َو الَ أ

َ
َابُّوا، أ

َ
 .)١(»حت

ه کنیشود مگر ا نمی املکمان شما ید، و ایاوریمان بیه اکنید تا ایشو نمی به بھشت وارد«
ه انجام آن، باعث دوستی کنم کی نیاری راھنماکا شما را به ید، آیگر را دوست داشته باشیدیک

 .»دین خود رواج دھیسالم را ب ؟گر شودیدیکشما با 
 کلمات حدیث

الَمَ  وا السَّ  : سالم را گسترش دھید به تعبیر امروزی نھادینه کنید.أَفْشُ
مسلمانان است و سالم  این حدیث بیانگر اھمیت نشر و گسترش سالم کردن بین

السالم «باشد نه چیز دیگری البته بعد از گفتن » مكالسالم علي«معروف ی  باید با جمله

 استفاده از دیگر کلماتی که در عرف رایج ھستند اشکالی ندارد. »مكعلي
شوید  نمی شوید، ھدف این نیست که اصال وارد بھشت نمی اینکه فرمود وارد بھشت

ه است که نیاز به ایمان کامل دارد و ایمان کامل بدون محبت د اولیوبلکه ھدف ور
 شود. نمی الله متحقق خاطر به

 ھای [نشر و گسترش سالم در ایجاد محبت نقش بسزائی دارد چرا که سالم از قلب
دالن و مبتکرین مبادرت به سالم گیرد بنابراین، بیمار می سالم و با صفا سرچشمه

شود که محبت آنھا در دل مردم نشیند پس باید  می عثکنند و ھمین امر با نمی گفتن
 .)٢(در سالم گفتن مبادرت ورزید تا کبر و غرور از بین برود و صفا و صمیمیت ایجاد شود]

 فوائد حدیث
ورود به بھشت بعد از فضل و کرم الله، بدون داشتن ایمان ممکن نیست  -۱

 بنابراین غیر از مؤمنین کسی دیگر وارد بھشت نخواھد شد.
افشا و نشر سالم، کلید ایجاد محبت و دفع نفرت و بیگانگی در میان مسلمانان  -۲

 خواھد بود.
 له اھمیتأاھمیت سالم کردن به یکدیگر و رد نظریه کسانی که به این مس -۳

راه رسیدن به ایمان معرفی کرده  را آن ص رسول اکرمدھند در حالی که  نمی
 شود. می ایمانی که سبب ورود به بھشت

 ) وغیره.١/٧٤مسلم ( -١
 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -٢
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 دھد. می گسترش سالم به انسان درس تواضع و فروتنی نشر و -۴
 خوب زیادی ھستند بنابراین ھای خصلتی  گانه در برگیرنده این امور سه -۵

 طلبد که در پی تحقق آنھا بود. می
رغبتی از دنیا و امید نبستن به  بی انفاق در تنگدستی باعث اعتماد بر الله و -۶

آخرت انسان از اھمیت زیادی شود که ھمه اینھا برای  می آرزوھای دنیوی
 برخوردار ھستند.

مانش را یه سه خصلت داشته باشد، اکسی کگفت:  می بـ عمار بن یاسر ۲۲۵
 .)١(مردم، و انفاق در تنگدستیی  رده است: عدالت با خود، سالم دادن به ھمهکامل ک

 :رھمنود حدیث
ی قوت ایمان است چرا که انسان وقتی منصف باشد، ھا این سه خصلت جزو نشانه
ھمسر، فرزندان و ھمسایگانش را به خوبی ادا  ویژه بهحقوق الله و حقوق بندگان 

خواھد کرد و سالم کردن به ھمه عالمت اخالق نیک و فروتنی بوده، باعث تالیف 
ر و ترجیح ایثای  در تنگدستی نشانه شود. و انفاق می ھا و ایجاد دوستی و محبت قلب

دادن خشنودی الله بر خشنودی نفس است که البته انفاق در چنین وضعیتی باید پس 
فرد است. ھمچنین ی  آنھا به عھدهی  ی فرزندان و کسانی باشد که نفقهھا از ھزینه

 باشد. می انفاق در تنگدستی بیانگر ایمان و اعتماد فرد به الله متعال
 یث:فوائد حد

 درست صحابه از دین که بدور از افراط و تفریط بوده است.بیان اندیشه و فھم  -۱
 دھد. می نشر و گسترش سالم به انسان درس تواضع و فروتنی -۲
 زیاد خوبی ھستند. ھای خصلتی  این امور سه گانه در برگیرنده -۳

 طلبد که در پی تحقق آنھا بود. می بنابراین
نیا و امید نبستن به رغبتی در د بی انفاق در تنگدستی باعث اعتماد بر الله و -۴

شود که ھمه اینھا برای آخرت انسان از اھمیت زیادی  می آرزوھای دنیوی
 برخوردار ھستند.

: پرسیدص  رمکامبر ایه مردی از پکند ک می تیروا بعبدالله بن عمر ـ ۲۲۶
دادن و سالم  کخورا« فرمود:ص  دام است؟ آنحضرتکن عمل در اسالم یبھتر

 منسوب شده است. سی سند به عمار  ) که سلسله١/٨٢بخاری مع الفتح ( -١
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 .)١(»گانهیردن به آشنا و بک
 کلمات حدیث:

 : یعنی کدام خصلت اسالمی بھتر است.سالم خرياإل أي
 رھنمود حدیث

در این حدیث به خوراک دادن تشویق شده چنانکه الله متعال نیز در وصف چنین 

َعامَ ٱ عُِمونَ َوُ�طۡ ﴿افرادی فرموده است:  ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا َوَ�تِيٗما ِكيٗناِمسۡ  ۦَ�َ
َ
 ﴾٨َوأ

 ».دھند و با وجود نیازی که به غذا دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می«]. ٨[اإلنسان: 
شناسی تشویق کرده است.  نمی شناسی یا می ھمچنین به نشر سالم بین کسانی که

ھدف فقط مسلمانان ھستند. گرچه سالم کردن به مجلسی که در آن مسلمان و غیر 
مسلمانان باشند اما در که ھدف فقط  شرطی بهمسلمان وجود دارد اشکالی ندارد 

 برخورد با غیر مسلمانان نباید پیش سالم بود.
 فوائد حدیث

 شود. می نزول برکت و تالیف دلھا خوراک دادن و مھمانی گرفتن باعث -۱
پیرامون آنچه در  ص رسول اکرمال کردن از ؤمیزان شیفتگی صحابه در س -۲

 دنیا و آخرت به خیر و صالحشان بود.

 افرکجواب دادن به سالم شخص  )۱۰۹(

ْيُ�مْ «ـ ۲۲۷
َ
وا: َوَعل

ُ
ِكَتاِب َ�ُقول

ْ
ْهُل ال

َ
ْيُ�ْم أ

َ
َم َعل

َّ
 .)٢(»إَِذا َسل

مْ : (دییردند، بگوکا نصاری) به شما سالم یھود یتاب (کاگر اھل « يْكُ لَ عَ  ».)وَ
 کلمات حدیث

كِتَابِ  لُ الْ  .: یعنی یھود و نصاراأَهْ
 رھنمود حدیث

عدل و انصاف اسالم در برخورد با غیر مسلمانان است. و سنت  این حدیث بیانگر

گفته شود. چنانکه الله متعال » وعليكم«است که ھرگاه آنھا سالم کردند در جواب 

 ).١/٦٥مسلم ( ) و١/٥٥بخار مع الفتح ( -١
 ).٤/١٧٠٥مسلم ( ) و١١/٤٢بخاری مع الفتح ( -٢
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ٓ ﴿ فرماید: می ۡو ُردُّوَها
َ
ٓ أ ۡحَسَن ِمۡنَها

َ
ْ بِأ ھرگاه به « ]٨٦[النساء:  ﴾�َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ فََحيُّوا

و اما علت  ».شد شما در جواب به بھتر از آن یا با ھمان پاسخ دھید شما سالم داده

این است که یھودیان وقتی با  خاطر بهگفته نشود » السالم«ی  اینکه در پاسخ آنھا کلمه

ه دعای ک» مكسام علي«گفتند:  می سالم جای بهشدند  می روبرو ص رسول اکرم

مسلمانان فرمود: شما در جواب  به ص رسول اکرم» مرگ بر تو بود«نابودی و بمعنی 

کند که سالم بگوید یا چیز  نمی شما باد فرق برگویید  می بگویید یعنی آنچه» مكوعلي«
 دیگری.

 دلیل اینکه قرآن هگوید: جواب سالم یھود و نصارا را بدھید ب می ب[ابن عباس 
 .»به ھمان نحو یا بھتر از آن بدھید را آنھرگاه سالم دادند جواب «فرماید:  می

شفاف  صورت بهشود این است که اگر آنھا  می آنچه از این سخن ابن عباس فھمیده

گفتند شما جواب آنھا را به نحو احسن بدھید اما اگر آنھا  »مكالسالم علي«و واضح 

 »مكوعلي«غیر واضح سالم دادند آنگاه باید طبق حدیث فوق در جواب فقط  صورت به
 .)١(گفته شود]

 فوائد حدیث

و پیروانش تا جایی  ص رسول اکرمیھود نسبت به ی  میزان دشمنی و کینه -۱
 کردند. نمی که در احوالپرسی و سالم نیز از ابراز آن دریغ

در برخورد با اھل کتاب بدلیل » مكوعلي«عدم جواز گفتن چیزی اضافه بر  -۲

چیز دیگری » مكوعلي«گوید: به ما دستور داده شده که جز  می سخن انس که
چنانکه حافظ ابن حجر سند این روایت  .در احوالپرسی با اھل کتاب نیفزائیم

 را جید دانسته است.

در جواب سالم اھل کتاب » م السالمكوعلي«البته برخی از علما به جواز گفتن 
الفتح اعتقاد دارند مشروط به اینکه گفتن سالم از طرف آنان صریح و آشکار باشد نگا: 

 ).۲۲۴۲) و الصحیة (۱۱/۴۵(

 شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوھاب احمد. -١
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 االغ يخروس و صدادن آواز ی) دعا هنگام شن۱۱۰(

اًك «ـ ۲۲۸
َ
ْت َمل

َ
َها َرأ إِ�َّ

َ
ْضلِِه ف

َ
وا اَهللا ِمْن ف

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
يَ�ِة، ف َو�َِذا َسِمْعُتْم  إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح ادلِّ

ى َشْيَطانً 
َ
ْيَطاِن فِإنَُّه َرأ َِمارِ، َ�َتَعوَُّذوا بِاهللاِ ِمَن الشِّ

ْ
 .)١(»انَِهْيَق احل

ھرگاه بانگ خروس را شنیدید، از الله فضلش را طلب کنید، زیرا او فرشته ای را دیده «
را االغ، شیطان را دیده است، و ھرگاه صدای االغ را شنیدید، از شیطان به الله پناه ببرید؛ زی

 ».است
 رھنمود حدیث

در این حدیث دعای ھنگام شنیدن آواز خروس بیان شده که متاسفانه اینھا جزو 
 ص رسول اکرممتروک است که خیلی از مردم با آن آشنایی ندارند  ھای سنت

فرماید: ھنگام شنیدن آواز خروس از الله فضل و بزرگواری بخواھید چرا که خروس  می
دھد ھمچنین بیان شده که با شنیدن صدای االغ، اعوذ  می دیدن فرشته بانگ سربا 

دھد. و  می د و از شر شیطان به الله پناه ببرید چرا که با دیدن شیطان آوازیبالله بگوی
 بینیم و نمی شنوند که ما انسانھا می بینند و می این بیانگر آنست که حیوانات چیزھایی

 شنوند. می حدیث آمده که آنھا صدای عذاب قبر راشنویم چنانکه در  نمی
 فوائد حدیث

از ناسزاگویی به خروس منع کرده  ص رسول اکرمبیان فضل خروس چنانکه  -۱
 .)۴۲۵۴(صحیح ابوداود  .کند می و فرموده است او شما ر ابرای نماز بیدار

 شود نباید به او ناسزا گفت خروس می ھر کس که به طریقی باعث کار خیری -۲
دھد و باعث بیداری  می نماز فجر بانگ سر ویژه بهمعموال ھنگام نمازھا  نیز

 شود. می برای نماز
به اعتماد بر بانگ خروس جھت تشخیص  ھا  شافعیگوید: بعضی از  می ابن حجر

 اند. اوقات نماز فتوا داده
گوید: خروس دارای پنج  می و نیز داودی سخنی که ذکر آن خالی از لطف نیست

 از: اند  که عبارتخصلت است 
 صدای خوش -۱

 .)٤/٢٠٩٢) و مسلم (٦/٣٥٠بخاری مع الفتح ( -١
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 بیداری در سحرگاھان -۲
 غیرت  -۳
 سخاوت -۴
 کثرت جماع -۵

 در شب ها دن پارس سگیدعا هنگام شن )۱۱۱(

ْيِل «د: یفرما میص  رسول اللهـ ۲۲۹
َّ
ـَحِم�ِ بِالل

ْ
الِكَِب َونَِهْيَق ال

ْ
إَِذا َسِمْعُتْم ُ�َباَح ال

إِ�َُّهنَّ يََرْ�َن َما 
َ
 .)١(»الَ تََرْونَ َ�َتَعوَُّذوا بِاهللاِ ف

به الله پناه  ھا د از آنیدیو عرعر االغ را در شب شن ھا ردن سگکھرگاه صدای پارس «
 .»دینیب نمی ه شماکنند یب می ی رایزھایچ ھا را آنید، زیببر

 کلمات حدیث 

بَاحَ الْكِالَبِ   .: پارس کردن سگنُ
 رھنمود حدیث

صدای این حیوانات دستور داده در این حدیث به گفتن اعوذ بالله ھنگام شنیدن 
کنند که  می بینند و حس می شده چرا که حیوانات چیزھایی از عذاب و حوادث را

فرمود:  ص رسول اکرمشب ھنگام چنانکه  ویژه بهکنند  نمی بینند و حس نمی انسانھا
گیرد زیاد بیرون نشوید چرا که الله متعال  می ھا بعد از اینکه ھمه چیز آرام شب

 .)۴۲۷۵کند (صحیح ابوداود  می نی دارد که آنھا را در زمین منتشرجنبندگا
 فوائد حدیث

 پناه بردن به الله متعال راه نجات از ھر امر ناگوار است. -۱
نسبت به امتش بقدری بود که ھرکار خیر  ص رسول اکرممیزان دلسوزی  -۲

 داد. می بزرگ و کوچک را به آنھا آموزش

 یدشنام داده اه به او ک یسک یدعا برا )۱۱۲(
ه من به او ناسزا گفته ام، آن ک: بار الھا! ھر مؤمنی را فرمود ص رسول اکرم ـ۲۳۰

 ) آنرا صحیح دانسته است.٣/٩٦١( ابوداودألبانی در صحیح  ) و٣/٣٠٦أحمد ( ) و٤/٣٢٧( ابوداود -١
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 . )١(باعث قربت خود بگردانامت، یرا برای او در ق
 کلمات حدیث

 .تقرب و نزدیک شدن به اللهی  : وسیلهقربة
 رھنمود حدیث

و ھمچنین میزان شفقت ایشان بر  ص رسول اکرمبیانگر اخالق واالی  این حدیث
من « در برخی از الفاظ حدیث آمده که فرموده است: باشد چنانکه می امت خویش

ولی در عین حال ایشان با » شوم می بشری بیش نیستم و مانند سایر بشر خشمگین
خدای خویش عھد بسته که خشم او را برای مسلمانان باعث رحمت و پاداش و 

الله  خاطر به ص رسول اکرمد. البته ناگفته پیدا است که بخشش گناھان قرار دھ
 ص رسول اکرمگوید:  می تامور شخصی چنانکه عایشه خاطر بهگرفت نه  می خشم

 خود از کسی انتقام نگرفت مگر اینکه دستور الله نادیده گرفته خاطر  بهھیچگاه 
 شد. می

 فوائد حدیث

در بھشت ھر چه باالتر افراد امتش ی  به اینکه درجه ص رسول اکرمحرص  -۱
 برود.

پیروی کند که  ص رسول اکرمانسان مسلمان باید در گفتار و کردار از سنت  -۲
 تنھا راه نجات در دنیا و آخرت است.

 ص رسول اکرمضمنًا برخی از علما بر این باورند که این حدیث به شخص 
تصوری  گویی به کسی چنینی کسی دیگر روا نیست که با ناسزااختصاص دارد و برا

 د.یداشته باشد بلکه باید از الله طلب آمرزش نمود و از آن فرد حاللی طلب

 بگوید یگریآنچه را که مسلمان هنگام مدح مسلمان د )۱۱۳(
ن ید، چنینکه دوستتان را مدح ک: ھرگاه الزم است فرمودص  رسول اللهـ ۲۳۱

اوست و من ی  نندهکن و چنان است، ولی خدا محاسبه ی، فالنی چنرمد: به نظییبگو

ُ َزَ�ًة َورمَْحَةً «لفظ مسلم:  ) و٤/٢٠٠٧) و مسلم (١١/١٧١بخاری مع الفتح ( -١
َ

َها هل
ْ
برایش «». فَاْجَعل

 .»پاکیزگی و رحمت قرار ده
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 .)١(نمک نمی هکیسی را نزد خدا تزک
 رھنمود حدیث

وقتی که امکان  ویژه بهدر این حدیث از ستودن کسی در حضور وی نھی شده 
بالندگی و غرور باشد که معموًال ھم چنین است بنابراین در آغاز حدیث بیان خود

ضور داشت تعریف و که در آنجا ح از مرد دیگری ص رسول اکرمگردید که مردی نزد 
سپس به او یاد » وای بر تو، گردنش را شکستی«فرمود:  ص رسول اکرمتمجید کرد. 

خواھد از کسی تعریف کند با قاطعیت تعریف نکند بلکه بگوید: خدا  می داد که ھر گاه
 داند ولی به نظر من آدم خوبی است و... می بھتر

 فوائد حدیث

فرمود: ھرگاه با مداحان روبرو شدید ص  رسول اکرمنکوھش مداحان چنانکه  -۱
 .»صحیح مسلم«به صورتشان خاک بپاشید 

نباید در مورد کسی با قاطعیت قضاوت کرد چراکه انسان زنده ھر لحظه  -۲
 ممکن است تغییر رفتار بدھد. 

گیرد نمود و او را دچار فتنه  می باید رعایت حال فردی را که مورد ستایش قرار -۳
 نساخت.

احتمال دچار شدن به غرور و فتنه در او  که کسیوی جواز تعریف در جل -۴
 نباشد.

 مدح شدنش بگویده مسلمان هنگام کآنچه  )۱۱۴(

ِ�ْ َخْ�ً  اَ�«ـ ۲۳۲
ْ
ُمْوَن [َواْجَعل

َ
ِفْر يِلْ َما الَ َ�ْعل

ْ
ْوَن، َواغ

ُ
ا  االَ تَُؤاِخْذِ�ْ بَِما َ�ُقْول ِممَّ

 .)٢(»َ�ُظنُّْوَن]
 ه از منکند، مورد بازخواست قرار مده، و آنچه را یگو می هکآنچه  خاطر بهبار الھا! مرا «
 .»بگردان ،نندک می من گمانی  ه دربارهکامرز، و مرا بھتر از آنچه یدانند، ب نمی

 ).٤/٢٢٩٦مسلم ( -١
ی  ألبانی در صحیح األدب المفرد به شماره . و)٧٦١ی ( بخاری در کتاب: األدب المفرد شماره ٢

) به ٤/٢٢٨) آنرا صحیح دانسته است. و بین دو کروشه از بیھقی در کتاب: شعب اإلیمان (٥٨٥(
 روایت دیگری است.
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 رھنمود حدیث
این حدیث بیانگر میزان ترس صحابه از غرور و دچار فتنه شدن از مدح و تعریف 

اھل اند  رساند و چنین می ھمچنین قدرت ایمان و درستی یقین آنھا را ،باشد می افراد
برند و ھیچگاه خود را از نفس و شیطان در  می ایمان ھمواره در ترس و دلھره به سر

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می بینند چنانکه الله متعال نمی امان ٓ مَ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  ا قُلُوُ�ُهمۡ  َءاتَوا  وَِجَلةٌ  وَّ
�َُّهمۡ 

َ
دھند و  و آنان که آنچه باید بدھند، می«ترجمه:  ].٦٠[املؤمنون:  ﴾٦٠َ�ِٰجُعونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  �

 .»گردند، ھراسان است سوی پروردگارشان بازمی ھایشان از اینکه به با این حال دل
 فوائد حدیث

 مشروعیت گفتن این دعا ھنگام شنیدن تعریف و تمجید خویش از دھان کسی. -۱
 فروتنی جزو اسباب رستگاری و سعادت است.تواضع و  -۲
اینکه ستایش کننده از حال ستایش شونده  خاطر بهطلب آمرزش از الله متعال  -۳

 خبر ندارد.

 ا عمرهیگفتن ُمْحِرم در حج  یکلب )۱۱۵(

َّْيَك «ـ ۲۳۳ ـَحْمَد، َوانلِّعْ  اَ�بلَ
ْ
َّْيَك، إِنَّ ال َك بلَ

َ
ْ�َك ل َّْيَك الَ رَشِ َّْيَك، بلَ َك، بلَ

ْ
ـُمل

ْ
َك َوال

َ
َمَة، ل

َك 
َ
ْ�َك ل  .)١(»الَ رَشِ

ش و یی نداری، گوش بفرمانم، ھمانا ستایکگوش بفرمانم، ای الله، گوش بفرمانم، تو شر«
 .»ی ندارییکنعمت و سلطنت از آِن تو است، و تو شر

 کلمات حدیث 

بَّيْكَ   : در حضورت ایستاده، سرا پا گوش به فرمانم.لَ
 رھنمود حدیث

صحیح تلبیه و لبیک گفتن ھنگام احرام حج و عمره بیان ی  حدیث شیوهدر این 
مفاھیم توحیدی و عبادی بزرگی است و مالکیت را فقط از آن ی  شده که در برگیرنده

آوردند و در  می است که در زمان جاھلیت بر زبانای  داند. این تلبیه در رد تلبیه می الله
گفتند بری و پاک  می دادند. الله از آنچه آنان می آن معبودان خود را با الله شریک قرار

 ).٢/٨٤١) و مسلم (٣/٤٠٨بخاری مع الفتح ( -١
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 و برتر است.
 فوائد حدیث

 شود. می فضیلت توحید و تلبیه که موجب جلب محبت و خشنودی الله متعال -۱
 برکت دعای ابراھیم خلیل وقتی که الله به او چنین دستور داد: -۲

ّذِن ِ� ﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱَوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ� �ِ�َ  َضاِمرٖ  ُ�ِّ  َوَ�َ

ۡ
 ﴾٢٧َعِميقٖ  فَّجٍ  ُ�ِّ  ِمن يَأ

] پیاده و [سوار] بر ھر  ] حج بانگ برآور تا [زایران [ادای و در میان مردم برای« ].٢٧[احلج: 
 ».به سوی تو روی آورند، -آیند که از ھر راه دوری می-شتر الغری 

 جز الله ندارد.ای  انسان قدرت ھیچ کاری جز به یاری الله ندارد بنابراین چاره -۳

 دن به حجر األسودیر گفتن هنگام رسیبکت )۱۱۶(

ن [حجر کرد، و ھر بار به رکعبه را طواف کسوار بر شتر، ص  رسول الله ـ۲۳۴
 ریبکرد و تک می آن اشارهسوی  به ه در دست داشتکزی ید با چیرس می األسود]

 .)١(گفت می
 رھنمود حدیث 

 خانه کعبه و ھنگام روبر شدن با حجر االسودمشروعیت تکبیر گفتن اثنای طواف 
ازدحام یا عذر دیگری  خاطر بهدست زدن و بوسیدن حجر االسود سنت است اما اگر 

آن اشاره کند و اگر نتوانست فقط  سوی بهنتوانست چنین کند کافی است که با چیزی 
اشاره با دست راست کافی است البته نیازی به بوسیدن دست خویش نیست. و در 
 عین حال باید معتقد بود که حجر االسود سنگی است و به کسی نفع و ضرری

 رساند جز اینکه دست زدن و بوسیدن آن فقط یک امر عبادی است. نمی
 فوائد حدیث

مناسک «که در حج وداع فرمود:  ص رسول اکرممایش در این حدیث به فر -۱
 عمل پوشانیده شده است. ی جامه» حجتان را از من بیاموزید

 جواز طواف کردن در حال سواری بر مرکب. -۲
بیان این مطلب که سنت در طواف این است که ھنگام عبور از کنار حجر  -۳

 و سینه را به طرف آن کرد. به آن روی کردهاالسود باید 

 .)٣/٤٧٦بخاری مع الفتح ( -١

 

                                           



 ٢٣١   »حصن السلم«شرح اذکار 

 وحجر األسود یمانین کن ریب یدعا )۱۱۷(

ٓ ﴿ـ ۲۳۵ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
  ].٢٠١[البقرة:

 .»ی عطا فرما، و ما را از عذاب دوزخ نجات دهیکا و آخرت به ما نیپروردگارا! در دن«
 رھنمود حدیث

مستحب بودن دعا بین رکن یمانی و حجر االسود است و این دعا این حدیث بیانگر 
از دعاھای فراگیری است که خیر دنیا و آخرت را در بردارد چرا که خیر دنیا شامل زن 

شود و خیر آخرت شامل  می نیک، فرزند صالح، علم مفید، عمل صالح و روزی حالل
 شود. می به بھشتنجات از عذاب قبر، عذاب دوزخ و رستگاری ابدی با ورود 

 فوائد حدیث
 مبارک. ھای اوقات و خصوصا در اوقات ویژه و مکانی  استحباب دعا در ھمه -۱
استحباب گفتن این دعا بین رکن یمانی و حجر االسود و زیاد گفتن آن  -۲

آنگونه که در صحیح بخاری  ص رسول اکرمه کنیھمیشه و در ھر جا بدلیل ا
 آورد.  می آمده این را بیش از ھر دعایی بر زبان

 دعای کامل، دعایی است که در برگیرنده خیر دنیا و آخرت باشد. -۳

 توقف بر صفا و مروه یدعا )۱۱۸(

ص  ھنگامی که رسول اللهگوید:  می ص رسول اکرمدر وصف حج  سـ جابر ۲۳۶

َفاٱإِنَّ ﴿خواند:  می ه راین آید، ایرس می وه صفاکبه  ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  َمۡرَوةَ ل ِ ٱ �ِرِ ِمن َشَعا عنی: ی ﴾�َّ
نم ک می ی آغازیفرمود: سعی را از جا می سپس »ھمانا صفا و مروه از شعائر الھی ھستند«
 سعی را از صفا آغازص  رده است. آنگاه رسول اللهکاد یه خداوند نخست از آن ک

هَ إِالَّ اهللاُ«د و رک می د، سپس رو به قبلهید می عبه راکرفت تا  می رد و باالک می  و »الَ إِلَ

ُ «خواند:  می ن دعا رایگفت و ا می ریبکت
َ

ُك، َوهل
ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل

 
َ
 اُهللا وَْحَدهُ، أ

َّ
َ إِال

َ
ِديٌْر، الَ إهِل

َ
ٍء ق ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ْحَزاَب ال

َ
أل

ْ
ََز َوْعَدهُ َونرََصَ َ�ْبَدهُ َوَهَزَم ا

ْ
�

 .)١(»وَْحَدهُ 

 ).٢/٨٨٨مسلم ( -١
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وجود ندارد، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاھی از آن اوست، و  بحقیجز الله، معبود «
ستایش مخصوص اوست، او بر ھر چیز توانا است، جز او معبود دیگری وجود ندارد، یگانه 

ھا را  اش را پیروز کرد، و به تنھایی گروه ق بخشید، و بندهاش را تحق است، اوست که وعده
 .»شکست داد

کردند،  فرمودند و دعای فوق را سه بار تکرار می می »مختلفی«و در این میان، دعاھای «
 .»داد باالی مروه نیز ھمین عمل را انجام می

 رھنمود حدیث
ی  باید ھفت بار خانهدارد که ابتدا  می این حدیث روش مسنون حج و عمره را بیان

کعبه را طواف نمود؛ سه طواف نخست ھمراه با رمل (دویدن) و چھار طواف آخر 
عادی و ھنگام عبور از کنار حجر و رکن و دست زدن به آن است بعد از اتمام  صورت به

به سوی مقام ابراھیم و خواندن دو رکعت در آنجا سپس دست  روی آوردنھفت طواف 
ن قرار گرفته آی  و به سوی صفا رھسپار شدن تا اینکه بر قلهزدن به حجر االسود 

کعبه بایستد و تکبیر بگوید و ورد فوق را بخواند و بعد از آن بقیه اعمال ی  روبروی خانه
 انجام داده انجام دھد. ص رسول اکرمحج را آنگونه که 

 فوائد حدیث
در دنیا و  تقوای الھی است که راه نجاتی  گرامی داشت شعایر دینی نشانه -۱

 باشد. می آخرت
 اقرار و اعتراف ھمیشگی به توحید و تعظیم الله متعال. -۲
 توانایی سعی بین صفا و مروه را ندارد. که کسیرفع حرج از  -۳

 روز عرفه یدعا )۱۱۹(

ری کن ذین دعا، دعای روز عرفه است، و بھتریفرمود: بھترص  رسول اللهـ ۲۳۷
ُ «ن است: یم ایا امبران گذشته خواندهیه من و پک

َ
ُ، هل

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال الَ إهِلَ

ِديْرٌ 
َ
ٍء ق ـَحْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ ال

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
 .)١(»ال

ی ندارد، پادشاھی و یکتاست، و شریکوجود ندارد،  ]بحق[چ معبودی بجز الله یھ« یعنی:
 ».ز، تواناستیحمد از آِن اوست، و او بر ھر چ

 ) آنرا حسن دانسته است.٣/١٨٤ترمذی (ترمذی، وألبانی در صحیح  -١
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 رھنمود حدیث

 ص رسول اکرمدر این حدیث فضیلت این دعای مبارک در روز عرفه بیان گردیده که 
 روز عرفه زندانیان دوزخی آزادی  در مورد آن فرمود: در ھیچ روزی به اندازه

کند و در حالی که شوند. الله متعال در آن روز جلوی فرشتگان مباھات می نمی
 .خواھند؟ (صحیح مسلم) می ھا چهگوید: این می داند می خودش بھتر

پیامبران بیان گردیده که ی  ھمهی  ھمچنین در این حدیث دعوت به توحید، وظیفه
 اند. آسمانی و پیامبران الھی فرستاده شده ھای آن کتاب خاطر به

 فوائد حدیث
مستحب است که روز عرفه چه حجاج و چه دیگران زیاد دعا بکنند چرا که  -۱

 سال است.این روز بھترین روز 
ھر دعوتی که بر اساس توحید نباشد مانند جسدی فاقد روح بوده ھیچ بقائی  -۲

 نخواھد داشت.

 ر در مشعر الحرامکذ )۱۲۰(

ه به کنیشد تا ا )شترش(سوار بر قصواء ص  رمکامبر ایپگوید:  می سجابر  ـ۲۳۸

هَ إِالَّ اهللاالَ «و  »اهللا اكرب«رد و کد، آنگاه رو به قبله نمود و دعا یمشعر الحرام رس گفت  »إِلَ
شد، سپس قبل از طلوع روشن امًال کستاد تا ھوا یرد، و آنقدر اکان یگانگی خدا را بیو 

 .)١(رفت ا)سوی من هب(آفتاب 
 کلمات حدیث

 سوار بر آن حج نمود. ص رسول اکرم: نام شتری است که ءقصوا

 دیدند. می : صبح کامال روشن شد و مردم ھمدیگر راادًّ جِ  رَّ فَ سْ اِ 
 رھمنود حدیث: 

باشد و سنت است که در این مکان به  می در مشعر الحرام جزو مناسک حج توقف
 ان پرداخته شود.ودعا، تکبیر، تھلیل و توحید فرا

 فرماید:  چنانکه الله تعالی می 

 .]٢/٨٩١[مسلم  -١
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ن ُجَناحٌ  َعلَۡيُ�مۡ  َس لَيۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ  ّمِن فَۡضٗ�  تَۡبَتُغوا �ّ ٓ  ُ�مۚۡ رَّ فَۡضُتم فَإَِذا

َ
 َعَرَ�ٰٖت  ّمِنۡ  أ

ْ ذۡ فَٱ َ ٱ ُكُروا ۡ ٱِعنَد  �َّ لَِمَن  َ�ۡبلِهِۦ ّمِن ُكنُتم �ن َكَما َهَدٮُٰ�مۡ  ُكُروهُ ذۡ ٱوَ  َراِم� �َۡ ٱ َمۡشَعرِ ل
آٱ  ].١٩٨[البقرة:  ﴾١٩٨ّلِ�َ لضَّ

 گناھی بر شما نیست که (در ایام حج تجارت کنید و) از فضل پروردگارتان«ترجمه: 
سوی مزدلفه) حرکت کردید، الله را در مشعر الحرام یاد  از عرفات (به بجویید. ھنگامی که

کنید و او را به یاد داشته باشید؛ چنانچه شما را ھدایت کرد؛ اگر چه پیش از آن، جزو 
 ».گمراھان بودید

از طلوع خورشید است و این بدان  قبل از نماز فجر تا قبل اذکارو زمان گفتن دعا و 
 خاطر است تا با عملکرد دوران جاھلی مخالفت شود.

 فوائد حدیث: 
 باشد. می مشعرالحرام، کوه کوچکی است در مزدلفه که داخل حدود حرم -۱
با عملکرد دوران جاھلی مخالفت کند چرا که  دوست داشتص  رسول اکرم -۲

ارد و باید پیشرو باشد نه پیرو این امت، امتی است که زمام و رھبری به دست د
 دیگران.

 زهیجمرات با هر سنگر یر، هنگام رمیبکت )۱۲۱(

 ریبکزه، تیگانه، با زدن ھر سنگر ھنگام رمی جمرات سه ص رسول اکرم ـ۲۳۹
د استیا می رو به قبله )وسط(و دوم  )کوچک(اول ی  ، سپس بعد از رمی جمرهگفت می

عقبه بدون توقف ی  جمرهزدن  ولی بعد از ،نمود می و دعا ردک می ش را بلندھای و دست
 .)١(داد می دعا راھش را ادامه و
 کلمات حدیث 

 زدن سنگ در منی.ی  : محل سه گانهاجلمـار الثالث
 رھنمود حدیث

رسد زدن  می کند و به منا می سنت است که حاجی بعد از اینکه از مزدلفه حرکت

) و ٣/٥٨١بخاری مع الفتح ( ) و لفظش آنجا ذکر شده است. و٣/٥٨٤و  ٣/٥٨٣بخاری مع الفتح ( -١
 مسلم نیز آنرا روایت کرده است.

 

                                           



 ٢٣٥   »حصن السلم«شرح اذکار 

تلبیه را ترک کرده با ھفت سنگ ریزه یکی بعد از عقبه شروع کند، ی  سنگھا را از جمره
بازگشت  دیگری و ھر بار تکبیر بگوید و برای دعا توقف نکند و بعد از اتمام مناسک، در

ھا را با ھفت سنگریزه یکی  اول زدن سنگی  به منی و بعد از گذارندن شب، از جمره
ت که مقداری فاصله بعد از دیگری با تکبیر گفتن در ھر بار شروع کند سپس سنت اس

دوم را ی  بردارد و زاری و التماس کند سپس جمره قبله دست به دعا سوی بهبگیرد و 
 سوم را به ھمین ترتیب البته بدون توقف و دعا.ی  به ھمین ترتیب و بعد از آن جمره

 فوائد حدیث
زدن شیطان یک حرکت نمادین و عبادی است و ھدف اعالی ذکر الله متعال و  -۱

 زدن شیطان با کفش و چوب و غیره نیست آنگونه که بعضی نیازی به
 پندارند. می

این است که از محل جمرات جمع آوری شوند نه  ھا روش مسنون در سنگریزه -۲
از مزدلفه و برای ھر روز در ھمان روز برداشته شود. (صحیح ابن ماجه 

۲۴۷۳(. 
رسول است که ای  ھا بدعت و کار بیھوده برداشتن سنگ بزرگ و شستن سنگ -۳

 انجام نداده است. ص اکرم

 نندهکتعجب و امور خوشحال  یدعا )۱۲۲(

 .)١(»ُسْبَحاَن اهللا« ـ۲۴۰
 .»و منّزه است کالله، پا«

 رھنمود حدیث

ن آورد بر زبا ص رسول اکرمرا وقتی  جواز ابراز شگفتی با گفتن سبحان الله و این
روبرو شد و دست او را گرفت و چند قدمی جلو رفت و  که در مسیری با ابوھریره

نشست ابوھریره مخفیانه از آنجا رفت و دیری نگذشت که پس از غسل کردن بازگشت. 
ردم. کپرسید: کجا رفتی؟ ابوھریره گفت جنب بودم رفتم غسل  ص رسول اکرم
شود (یعنی گرچه جنب  نمی فرمود: سبحان الله! مؤمن که نجس ص رسول اکرم

 ).٤/١٨٥٧مسلم ( ) و٤١٤و ٣٩٠و ١/٢١٠بخاری مع الفتح ( -١
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 .د ولی اعضای بدن او پلید نیست که با چیزی مماس نشود یا به کسی دست ندھد)باش
 فوائد حدیث

مستحب بودن ارشاد و راھنمایی کوچکتر توسط بزرگتر حتی بدون درخواست  -۱
 تر. کوچک

 غیره.ن وقت نماز) و رفتن به بازار وخیر غسل جنابت (تا قبل از اولیأجواز ت -۲
 شود. نمی ه پلیدمؤمن چه زنده چه مرده به ھیچ وج -۳

رَبُ «ـ ۲۴۱
ْ
�

َ
 .»ن استیتر الله بزرگ« .)١(»اُهللا أ

 رھنمود حدیث
این حدیث بیانگر مشروعیت تکبیر گفتن ھنگام خبر خوشایند است چنانکه از 

داده در بیش از چندین بار ثابت شد که در چنین مواقعی تکبیر سر  ص رسول اکرم
جنگید و  می در میدان نبرد سختدی به ظاھر مسلمان این حدیث بیان شده که مر

فرمود: او دوزخی  ص رسول اکرمیاران پیامبر در محضر ایشان او را تحسین نمودند 
، با کنجکاوی رفتار آن ص رسول اکرماست. مردی از مسلمانان با شنیدن این سخن 

مرد را کنترل نمود تا اینکه در گیر و دار جنگ زخمی شد و تحمل نکرد و خود را با 
بازگشت و جریان را بازگو نمود.  ص رسول اکرمخود کشت. آن صحابی نزد  شمشیر

ُ «فرمود:  ص رسول اکرم
ُ

ِ َوَرُسوهل  َ�ْبُد ا�َّ
ِّ

�
َ
ْشَهُد �

َ
رَبُ أ

ْ
�

َ
ُ أ دھم  می الله اکبر گواھی« »ا�َّ

 ».ه من بنده و فرستاده الله ھستمک
 فوائد حدیث

قطعی حکم صادر کند که  صورت بهجایز نیست کسی در مورد فرد خاصی  -۱
دوزخی یا بھشتی است مگر اینکه حکم صریحی در قرآن و سنت در مورد او 

 وجود داشته باشد.
 بستگی دارد و توفیق کار خیر از جانب الله متعال است و بس.  ھا به خاتمه عمل -۲

 ردکد یننده چه باکافت خبر خوشحال یهنگام در )۱۲۳(

ا ید، یرس می ننده ایکخبر خوشحال ص  ه برای رسول اللهکھنگامی ـ ۲۴۲

 ).٥/٢١٨) و مسند أحمد (٢/٢٣٥و ٢/١٠٣)، و نگا: صحیح ترمذی (٨/٤٤١بخاری مع الفتح ( -١
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 .)١(افتاد می به سجده شکر،شد، برای ادای  می اری باعث خوشحالی اوک
 کلمات حدیث

رَّ   .: به سجده افتادساجدا خَ
 رھنمود حدیث

ی شکر برای کسی است که الله به او این حدیث بیانگر مستحب بودن سجده
سجده طبق گفته شیخ االسالم ابن  نعمتی داده یا مصیبتی را برطرف کرده است و این

تیمیه نیاز به وضو ندارد چرا که فقط یک سجده است و نماز کامل نیست ھمچنین در 
 میان نیامده.ه ذکری از تکبیر گفتن باند  احادیثی که پیرامون آیه سجده آمده

 فوائد حدیث:
 شود. می ی الھی با گفتار و کردار و پرھیز از گناھان، بجا آوردهھا شکر نعمت -۱
که در بندگی الله متعال او را  ھمواره با چیزھایی سر و کار داد انسان مسلمان -۲

 کمک نماید.
ھای کوچک و بزرگ الله و فضل و بخشش وی اعتراف  ھمیشه باید به نعمت -۳

 داشت.

 شود می آنچه هنگام احساس درد گفته )۱۲۴(

شود بگذار، و  می ه درد احساسکی یفرمود: دستت را بر جاص  رسول اللهـ ۲۴۳
ِجُد «بگو: سپس ھفت بار بگو:  »� اهللاِ «سه بار 

َ
ْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أ

ُ
ُعْوُذ بِاهللاِ َوق

َ
أ

َحاِذرُ 
ُ
شوم و از آن بیم  برم از شّر آنچه به آن دچار می و قدرتش پناه می اللهمن به « .)٢(»وَأ

 .»ترسم دارم و می
 کلمات حدیث

اذِرُ   .ترسم می آن: آنچه که از وقوع أُحَ
 رھنمود حدیث

الھی برای بیمار مفید است و ی  این حدیث بیانگر دعایی است که به حول و قوه
دیگری که از  ھای در مداوای بیماران، در کنار روش ص رسول اکرم ھای یکی از روش

 ).٢/٢٢٦إرواء الغلیل ( ) و١/٢٣٣ھل سنن بجز نسائی. نگا: صحیح ابن ماجه (ا -١
 ).٤/١٧٢٨مسلم ( -٢
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 تین.ایشان به اثبات رسیده مانند دمیدن و خواندن معوذ
این اوراد و دعاھا باید ی  اینکه گویندهدیگری است که حائز اھمیت است ی  نکته 

از طرف  یقین قطعی داشته باشد که ھر چه فرموده ص رسول اکرمبه صداقت 
خودش نیست بلکه از طرف الله متعال و برای دفع بیماری و ضرر و زیان است که 

 داند. نمی اسرار آنھا را جز الله کسی
 فوائد حدیث

نه که شفای قرآنی نیز برای پاک است ھمانگو ھای طب نبوی برای جسم -۱
 پاک است. ھای جسم

مداوای نبوی به فضل الله از ھر مداوای دیگری برای کسانی که دارای ایمانی  -۲
 درست باشند، سودمندتر است.ای  قوی و عقیده

 مداوا با داروھای غیر حرام نیز اشکالی ندارد بکله کامال شرعی است. -۳
ای  شفای آن برای الله کار سادهھر چند سخت و پیچیده باشد  درد و بیماری -۴

 بیش نیست.

 خود به دیگران بترسده از چشم زخم ک یسک یدعا )۱۲۵(

ا از مالش، خوشش آمد، پس یا خودش ی، شی از شما از برادریکه کزمانی  ـ۲۴۴
 .)١(قت داردیه چشم زخم، حقکد، چرا یت نماکدعای بر ،برای آن

 کلمات حدیث

 بارک الله.: یعنی بگوید: ةكفليدع بالرب
 رھنمود حدیث

در این حدیث توصیه شده که ھرگاه چیزی شگفت انگیزی توجه کسی را به خود 
جلب کرد برای آن دعای برکت کند تا چشم نخورد. چرا که چشم زخم فقط از روی 

دیگری که از ی  کینه و حسد نیست و احتمال دارد از روی محبت و اعجاب باشد. نکته
 ص رسول اکرمحقیقت دارد و » چشم زخم« د اینکه شو می این حدیث فھمیده

فرمود: اگر قرار باشد چیزی از قضا و قدر پیشی بگیرد چشم خواھد بود (صحیح 

) آنرا صحیح دانسته ١/٢١٢ألبانی در صحیح الجامع ( مالک. و ابن ماجه و ) و٤/٤٤٧حمد (ا -١
 ) أثر أرناؤوط. ٤/١٧٠نگا: تحقیق زاد المعاد ( است. و
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 مسلم) پس چشم زخم خود محصول قضا و قدر الھی است.
 فوائد حدیث

نیرویی است که الله متعال با علم  خاطر بهچشم بخودی خود مؤثر نیست بلکه  -۱
 ودیعت گذاشته است. هآن بو قدرت خویش در 

 کند مگر اینکه الله متعال نخواھد. می چشم زخم خیلی سریع اثر -۲
چشم  که کسیچشم زخم زده وضو بگیرد یا غسل و  که کسیسنت است  -۳

 خورده با آن، آب تنی کند.
چشم بدون اینکه کسی نیت بدی داشته باشد تاثیر دارد بنابراین با دیدن چیز  -۴

نی باید برای آن دعای برکت خواند تا از چشم شگفت انگیز و دوست داشت
 زخم محفوظ بماند.

گوید: امام و حاکم باید کسانی را که تجربه در چشم زخم دارند  می عالمه نووی
نگذارند در میان مردم باشند تا مردم از شر چشمشان در امان بمانند و اگر چنین 

شوند حاکم برای آنھا  می کسانی فقیر و تنگدست ھستند و با خانه نشینی متضرر
 حقوقی در نظر بگیرد چرا که ضرر اینھا برای جامعه از ضرر کسی که سیر و پیاز

خورد و از وارد شدن به مسجد منع شده و بیش از ضرر کسی است که مبتال به  می
کرد و بیش از ضرر حیوانات مبتال  می آنھا را خانه نشین سبیماری پیس است و عمر 

 .به بیماری مسری است

 آنچه هنگام ترس گفته شود )۱۲۶(

 اهللاُ «ـ ۲۴۵
َّ
َ إال

َ
 .)١(»الَ إهِل

 .»چ معبودی به جز الله وجود نداردیھ«
 رھنمود حدیث

له إال «شود سنت است که بگوید:  می خواب بیدار ازھنگامی که انسان در اثر ترس 

به حال امت خویش ترسید و برخواست و فرمود: وای  ص رسول اکرمچنانکه » ال اهللاإ
بر عرب از شری که نزدیک است دامنگیرش شود. امروز این مقدار در سد یاجوج و 

را با حلقه در آوردن دو انگشت نشان داد) زینب دختر  و این(ماجوج شکاف ایجاد شد 

 ).٤/٢٢٠٨مسلم ( ) و٦/١٨١بخاری مع الفتح ( -١
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نیک  ھای سانآیا ما در حالی که ان ،ای رسول اکرمجحش که آنجا نشسته بود پرسید: 
آری ھنگامی که فساد «نابودی خواھیم شد؟ فرمود:  در میان ما ھستند دچار ھالکت و

 .»گسترش یابد
 فوائد حدیث

 شود. می ترس و دلھره وقتی به کسی دست دھد فقط با ذکر الله و توحید دفع -۱
اینکه آنھا نخستین مخاطبان و حامالن  خاطر بهفساد عرب شر بزرگی است  -۲

 دین مبین اسالم ھستند.
 شود. ھای نیک و بد می گیر انسان آثار گسترش یافتن و آشکار شدن گناھان، دامن -۳
 ص رسول اکرمی بزرگ قیامت است که ھا ظھور یاجوج و ماجوج جزو نشانه -۴

و آمادگی  توبه و عمل نیکی  امتش را از این فتنه ترسانیده تا در آنھا زمینه
 برای آخرت ایجاد نماید.

 گفته شود یآنچه هنگام ذبح قربان )۱۲۷(

رَبُ [«ـ ۲۴۶
ْ
�

َ
َك]  اَ�� اهللاِ َواُهللا أ

َ
ْ  اَ�ِمْنَك َول  .)١(»َ�َقبَّْل ِم�ِّ

ن است، بارالھا! از جانب تو است، و برای تو است، الھی! از من یتر به نام الله، و الله بزرگ«
 .»ریبپذ

 رھنمود حدیث
این حدیث اشاره به این مطلب دارد که ذبح از عباداتی است که فقط باید برای الله 

شود  می انجام شود نه برای ولی، پیامبر، جن و ضریح. زیرا چنین عملی شرک محسوب

 ]٢[الكوثر:  ﴾٢ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿فرماید:  و منافی با توحید است چنانکه، الله متعال می
ھمچنین گرفتن نام الله و بسم الله گفتن ھنگام ذبح  »برای الله نماز بخوان و ذبح کن«

حیوان واجب است و در پایان مستحب است که از الله خواسته شود تا ذبح و ھر کار 
 خیری را از ما بپذیرد.

 فوائد حدیث
 برای تقرب به غیر الله ذبح نماید مرتکب شرک صریح شده است. که کسی -۱

ی آخری که  ) است و جمله٩/٢٨٧) و بین کروشه از بیھقی (٩/٢٨٧بیھقی ( ) و٣/١٥٥٧مسلم ( -١
 باشد. می با معنی ذکر شده از روایت مسلم
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 ی که ارزانی داشته است.ھای نعمت خاطر بهبه فضل الھی  اعتراف -۲

 شود می دعایی که برای رفع کید و مکر شیاطین خوانده )۱۲۸(
 «ـ ۲۴۷

َ
َق، َوَ�رَأ

َ
اِجٌر ِمْن رَشِّ َما َخل

َ
يِتْ الَ ُ�َاوُِزُهنَّ بِرٌّ َوالَ ف

َّ
اِت ال ُعْوُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

َ
أ

، َوِمْن رَشِّ 
َ
ْرِض، َوِمْن َوَذَرأ

َ
أل

ْ
 يِفْ ا

َ
َماءِ، َوِمْن رَشِّ َما َ�ْعُرُج �ِْيَها، َوِمْن رَشِّ َما َذَرأ َما َ�ْ�ُِل ِمَن السَّ

 
ً
 َطارِق

َّ
ْيِل َوانلََّهارِ، َوِمْن رَشِّ لُكِّ َطارٍِق إِال

َّ
ْ�ٍ يَا  ارَشِّ َما َ�ُْرُج ِمْنَها، َوِمْن رَشِّ فنَِتِ الل

َ�ْطُرُق خِبَ
 .)١(»رمَْحنُ 
رده است، و از شّر آنچه از آسمان کاد یده و زیآفر اللهه کاز شّر آنچه ای پروردگار مھربان «

ی شب و روز، و از شّر ھا ند، و از شر فتنهک می فرستد، و از شر آنچه به آسمان صعود می فرو
چ یه ھکامل تو کلمات کی وارد شود! به یکر و نیه به خکنیھر وارد شونده ای در شب مگر ا

 .»برم می ، پناهبگذرد ھا تواند از آن نمی اریکار و بدکویکن
 کلمات حدیث

لِمَ   عیب و نقص الله. بی : سخنان کامل واتِ اهللاِـكَ

 : آفریده و بوجود آورده است.بدأ

أَ  رَ  : گسترش داده و در جھان پھناور پراکنده ساخته است.ذَ

جُ  رُ عْ  .رود می : بااليَ

قٍ ال  آید. می : آنچه شب ھنگامطَارِ
 رھنمود حدیث

این حدیث بیانگر آنست که نجات حقیقی بدون پناه بردن به پروردگار جھانیان که 
اوست و ھیچ چیزی بدون علم و ی  ھمه چیز در دست اوست و پیشانی ھمه در قبضه

 دھد امکان پذیر نیست. نمی او رخی  اراده
 فرماید:  می نکهباشد چنا می ی قدرت او علم و دانش فراگیرشھا و از نشانه

 ٱ ِ�  يَلِجُ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
ٓ ٱ ِمنَ  يَ�ُِل  َوَما ِمۡنَها ُرجُ ا َ�ۡ َومَ  �ِض ۡ� َما ۖ  ُرجُ َوَما َ�عۡ  ءِ لسَّ  َوُهوَ  �ِيَها

ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ 
َ
ُ َوٱ ُكنُتمۚۡ  َما �   ].٤د: ي[احلد ﴾ِص�ٞ بَ  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ

أرناؤوط در تخریج کتاب: الطحاویة  ) و٦٣٧ی ( شماره ابن السنی با إسناد صحیح، و ٣/٤١٩أحمد  -١
 ).١٠/١٢٧نگا: مجمع الزوائد ( ) سندش را صحیح دانسته است، و١٣٣ص (
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گاه است و ھر چه  آنچه از آن خارج میشود و از  از آنچه وارد زمین می«ترجمه:  گردد، آ
داند. و ھر جا که باشید، او با  رود، (ھمه را) می آید و ھر چه در آن باال می از آسمان فرود می

 ».شماست. و الله به کردارتان بیناست
 فوائد حدیث

 اثبات صفت کالم برای الله متعال او ھرگاه و ھرگونه که بخواھد متکلم بوده و -۱
 خواھد بود.ھست و 

با صدق و اخالص بدان بنگرد و در آن بیندیشد  که کسیجھان ھستی برای  -۲
 بیانگر وحدانیت الله و قدرت او است.

 توبه و استغفار )۱۲۹(

ش از ھفتاد بار از یخدا سوگند، من روزانه ب هب«د: یفرما میص  رسول اللهـ ۲۴۸
 .)١(»مینما می او توبهسوی  به نم، وک می طلب مغفرت الله

 رھنمود حدیث
 دھدفرد بدون اینکه کسی او را سوگند این حدیث بیانگر جواز سوگند خوردن 

باشد حتی اگر شنونده ھیچ تردیدی در مورد سخن گوینده به خود راه ندھد آنگونه  می
کوچکترین تردیدی نداشتند. ھمچنین  ص رسول اکرمکه صحابه در صداقت سخنان 

نسبت ص  باشد که در قلب رسول الله می این حدیث بیانگر میزان تعظیم و خشیتی
 به الله متعال وجود داشته است.

 فوائد حدیث

ای  به امتش یاد داد که استغفار و طلب آمرزش را لحظه ص رسول اکرم -۱
بخشیده شده بود گناھانش ی  فراموش نکنند چنانکه خود ایشان گرچه ھمه

 نمود. می استغفار ولی دایماً 
 بخشش گناھان است. خاطر بهرفع درجات و گاھی  خاطر بهاستغفار گاھی  -۲
انسان مسلمان ھمواره به کوتاھی عملکرد خود در حق پروردگار خویش  -۳

 اعتراف دارد.
ه من روزانه کچرا  توبه کنید و طلب آمرزش نمائیدز فرمود: ای مردم! ینـ و ۲۴۹

 ).١١/١٠١بخاری مع الفتح ( -١
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 .)١(نمک می بار توبهصد 
 رھنمود حدیث

امت خویش را به پیروی از خود دعوت به توبه  ص رسول اکرمدر این حدیث 

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿فرماید:  می دھد. ھمچنین به پیروی از دستور الله که می کردن زیاد ِ ٱ إَِ�  ا َّ� 
يُّهَ  َ�ِيًعا

َ
ۡ ٱ �  ] ٣١: انلور[ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»الله برگردید تا رستگار شوید سوی بهای مؤمنان ھمگی «
 باشد: می باید دانست که توبه دارای پنج شرط به شرح زیر

 مخلصانه برای الله باشد. -۱
 ھمراه با پشیمانی برگناه باشد. -۲
 فوری دست از گناه باید کشید. -۳
 عزم جزم بر عدم بازگشت به گناه باید جزم نمود. -۴
 شود مانند حالت سکرات و... نمی ه توبه پذیرفتهتوبه قبل از وقتی باشد ک -۵

 فوائد حدیث
گر اینست  رساند و بیان می تعظیم امر توبه، جایگاه رفیع توبه نزد الله متعال را -۱

 باشد. می که توبه، عملی دوست داشتنی نزد وی
نھایت آن به فضل الھی رسیدن به  نصوح آغاز راه بندگی است کهی  توبه -۲

 بھشت است.
 گناھانش را الله متعالا بخواند، ر ریس دعای زکد: ھریفرما می ھمچنین -۲۵۰

 ُهَو «خته باشد: یدان جھاد گریآمرزد، اگر چه از م می
َّ
َ إِال

َ
ِْي الَ إهِل

َّ
َعِظْيَم اذل

ْ
ْسَتْغِفُر اَهللا ال

َ
أ

ْهِ  تُْوُب إيِلَ
َ
َقيُّْوُم وَأ

ْ
ـيَحُّ ال

ْ
 .)٢(»ال

وجود ندارد و زنده و پاینده است، آمرزش  بزرگی که معبودی جز او معبودمن از «
 .»کنم سوی او توبه می و به طلبم می

 کلمات حدیث

 ).٤/٢٠٧٦( مسلم -١
) آنرا صحیح دانسته است و ذھبی با حاکم ١/٥١١حاکم ( ) و٥/٥٦٩ترمذی ( ) و٢/٨٥( ابوداود -٢

جامع  ) و٣/١٨٢ألبانی آنرا صحیح دانسته است. نگا: صحیح ترمذی ( ست. وموافقت کرده ا
 ) به تحقیق أرناؤوط.٣٩٠ـ ٤/٣٨٩( صاألصول ألحادیث الرسول 
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 .: جنگ و جھادالزحف
 رھنمود حدیث

گناھانی ھمچون فرار ی  سو بیانگر جایگاه استغفار است که کفاره این حدیث از یک
که فرار از رساند چرا  می گردد و از سوی دیگر بزرگ بودن چنین گناھی را می از جھاد

سربازان اسالم و باعث ی  میدان نبرد باعث کم شدن تعداد مسلمانان و تضعیف روحیه
ه کند. ب می شود و آنھا را در شکست دادن مسلمانان کمک می تقویت صفوف دشمن

حال حتی اگر کسی چنین گناھی مرتکب شود سپس با صدق و اخالص توبه نماید، ھر 
ی صادقانه باعث نابودی گناھان گذشته  اینکه توبه خاطر بهپذیرد  الله متعال از او می

 شود. می
 فوائد حدیث

 استغفار زبانی باید ھماھنگ با پشیمانی قلبی باشد. -۱
خاص  صورت بهعام و با دعای فوق  صورت بهدر این حدیث تشویق به استغفار  -۲

 گردیده است.
از ھر زماِن انی شب، یش پاید: پروردگار، در بخفرما میص  و رسول اللهـ ۲۵۱

ه در آن وقت، مشغول کسانی باش کتوانی از  می است، اگر تر یکنزداش  گر به بندهید
 .)١(یندر خداکذ

 کلمات حدیث

 .: یک سوم آخر شبجوف اليل
 رھنمود حدیث

این حدیث به قیام در پیشگاه الله متعال با ذکر، استغفار، دعا و نماز در دل شب 
اوست به ی  در آن لحظه آنگونه که شایسته و الله کند که وقت مبارکی است می تشویق

 گوید آیا کسی ھست که مرا بخواند تا به او پاسخ دھم... می آید و می آسمان دنیا
 فوائد حدیث

اھل توفیق به  ھای یک سوم آخر شب فرصت بسیار مغتنمی است برای انسان -۱
 امید اینکه ما نیز از آنان باشیم.

چه خوب است که انسان از این خیر بزرگ محروم نشود و برای زنده نگه  -۲

جامع األصول به تحقیق  ) و٣/١٨٣نگا: صحیح ترمذی ( حاکم. و ) و١/٢٧٩نسائی ( ترمذی و -١
 ).٤/١٤٤األرناؤوط (
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 تواند سعی و تالش نماید. می داشتن این بخش از شب تا
 باید با نفس خویش در دستیابی به فضایل و خیرات مبارزه کرد. -۳

ن حالت بنده به پروردگارش، ھنگام تری یکنزد د:یفرما میص  ـ رسول الله۲۵۲
 .)١(دینکار دعا یآن حالت] بسسجده است، پس [در 

 رھنمود حدیث
این حدیث بیانگر فضیلت سجده و فروتنی در پیشگاه رب العالمین است چرا که 
 انسان در سجده بھترین اعضای بدن خویش را که چھره باشد در برابر الله بر زمین

ب و زیبا متناسای  او را آفریده و به او شکل و قیافه که کسیگذارد و بدینصورت برای  می
 نماید. می بخشیده اعالم بندگی

 هُ تُِطعۡ  َ�  َ�َّ ﴿فرماید:  است که میسجده جامه عمل پوشانیدن به این دستور الھی 
) ھرگز او را اطاعت پندارد ی(که او م ستین نیچن«]  ١٩: العلق[ ﴾١٩ ۩َ�ِب�ۡ ٱوَ  �وَ 

 .»ینکن، و سجده کن و (به الله) تقرب جو
 برآورده شدن نیازھا است.ی  سجده محل تقرب و جای قبولی دعا و وسیله ،آری

 فوائد حدیث

شود چنانکه  می در بھشت ص رسول اکرمکثرت سجده باعث ھمراھی  -۱
 .فرمود: با کثرت سجده مرا یاری کن (صحیح مسلم)

 باشد. می در سجده بیانگر علو ذاتی و صفاتی الله »عىلاأل سبحان ريب«گفتن:  -۲
ی  وسیله بهسجده دارای طعم و حالوت و شیرینی است که اھل ایمان و توحید  -۳

 بینند. می آن خود را با الله نزدیک
َْوِم ِمائََة « فرمود:ص  نیھمچنـ ۲۵۳ ْسَتْغِفُر اَهللا، يِف ايلْ

َ َ
 أل

ِّ
يِب، َو�ِ�

ْ
ل
َ
َُغاُن ىلَعَ ق إِنَُّه يلَ

ةٍ   ا روزانه صد بار از خداوند آمرزشلذ ،ردیگ می دلم را فرا گاھی فراموشی« .»َمرَّ
  .)٢(»طلبم می

 ).١/٣٥٠مسلم ( -١
َُغانُ «د: گوی می ابن أثیر ).٤/٢٠٧٥مسلم ( -٢

َ
شود و مراد از آن فراموشی است؛  یعنی: پوشانده می »يل

ھمیشه مشغول ذکر و یاد خدا بودند، و گاھی (که به خاطر انجام کاری)  صچرا که رسول الله 
شتافت. نگا: جامع  می دانست، لذا به استغفار می شد و آنرا برای خود گناه می دچار فراموشی

 ).٤/٣٨٦(األصول 
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 کلمات حدیث

انُ  يُغَ  گیرد. می شوم یا غم دلم را می : دچار فراموشیلَ
 رھنمود حدیث

باشد که  می این حدیث بیانگر میزان مشغولیت ذھنی پیامبر رحمت در امر امتش
 شفقتی که داشت ھمواره فکرش مشغول آنھا بود بنابراین به استغفار روی خاطر به

آورد تا بدینوسیله از غم و اندوھش کاسته شود در حالی که الله متعال ھمه گناھان  می
رسیدگی به امور مسلمانان  خاطر بهیا اینکه اگر  .قبلی و بعدی او را بخشیده بود

 افتاد و شروع به استغفار می د از اتمام آن به یادتوانست ذکر بکند فورًا بع ای نمی لحظه
 کرد که نتوانسته ذکر بکند. می

 فوائد حدیث
زنده و بیدار وقتی ببیند که امت در کارھایی که عزت آنھا در گرو ھای  قلب -۱

 شوند. کنند، نگران می آنست سھل انگاری می
در زیاد گفتن استغفار پیروی کرد چراکه ایشان الگو و  ص رسول اکرمباید از  -۲

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿فرماید:  می الله متعال نمونه است چنانکه سۡ  �َّ
ُ
 َوةٌ أ

 ».] رسول خدا سرمشقی نیکوست قطعًا برای شما در [اقتدا به« ].٢١[األحزاب:  ﴾َحَسَنةٞ 
 گی و فروتنی دائمی در پیشگاه الله متعالآنچه مطلوب است ابراز نیاز و بند -۳

 باشد. می

 ریبکل، و تید، و تهلیح و تحمیت تسبیفضل )۱۳۰(

ه چھار تن کسی است کر را ده بار بخواند مانند یس دعای زکد: ھریفرما می وـ ۲۵۴
ُ، «رده است: کل را آزاد یسماعااز فرزندان 

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
ُ الَ إهِل

َ
ُك َوهل

ْ
ـُمل

ْ
ُ ال

َ
هل

ءٍ  ـَحْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ِديْرٌ  ال

َ
 )۹۴،۹۲نگا: ش ( .)١(»ق

وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد، پادشاھی و ستایش از  بحقی جز الله ھیچ معبود«
 .»آِن او است، و او بر ھر چیز تواناست

 نگا: فضیلت کسی که روزانه صد بار آنرا ) با ھمین لفظ. و٤/٢٠٧١مسلم ( ) و٧/٦٧بخاری ( -١
 گوید، در ھمین کتاب. می
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» ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ «س روزانه صد بار کد: ھریفرما میص  رسول اللهـ ۲۵۵
 مارهش :نگا( .)١(ا باشندیف دری کشوند اگر چه به اندازھ می دهید، گناھانش بخشیبگو

٩٠(. 
ھر کس در صبح و شام «فرمود:  ص رسول اکرم :گوید می ت ـ ابوھریره۲۵۶

در قیامت ھیچ کس عملی بھتر از او با خود ھمراه » سبحان اهللا وبحمدهصد بار بگوید: 
ره نگا: شما( .)٢(ھمانند او یا بیشتر خوانده باشد نخواھد داشت مگر کسی که این ورد را

٩٠( 
ھرکس دعای زیر را ده بار بخواند مانند کسی  :فرماید میص  رسول اللهـ ۲۵۷

 اُهللا وَْحَدهُ الَ «را آزاد کرده است:  ÷ است که چھار تن از فرزندان إسماعیل
َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل

ْ�َك  ِديْرٌ رَشِ
َ
ٍء ق َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُ احلْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
 .)٣(»هل

وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد، پادشاھی و » به حق«ھیچ معبودی به جز الله «
 .»ستایش از آِن او است، و او بر ھر چیز تواناست

ند و یآ می زبانه راحت به کلمه وجود دارد کد: دو یفرما میص  ـ رسول الله۲۵۸
ُسْبَحاَن اهللاِ َوحِبَْمِدهِ «اند:  و نزد خدای رحمان محبوب اند، نیدر ترازوی اعمال، سنگ

َعِظْيمِ 
ْ
کنم، خداوند عظیم، پاک  الله پاک و منّزه است، و او را ستایش می« .)٤(»ُسْبَحاَن اهللاِ ال

 .»و منّزه است
 رھنمود حدیث

تشویق شده چرا که الله چنین عملی را دوست در این حدیث نیز به ذکر الله متعال 
پسندد و برای آن پاداش بزرگی مھیا ساخته و با ذکر الله، ترازوی عمل  دارد و می
 ھا سبک باراند. شود روزی که خیلی از پرونده سنگین می

ھمچنین بیانگر این است که فقط الله دارای کمال مطلق است و او صاحب 

 شام صد بار استغفار نگا: فضیلت کسی که صبح و ). و٤/٢٠٧١مسلم ( ) و٧/١٦٨بخاری ( -١
 کند، در ھمین کتاب. می

 .٤/٢٠٧١مسلم  -٢
، و نگا: فضیلت کسی که در ھر روز صد بار آن را ٤/٢٠٧١با ھمین لفظ و مسلم  ٧/٦٧البخاری  -٣

 گوید، در ھمین کتاب. می
 ).٤/٢٠٧٢مسلم ( ) و٧/١٦٨بخاری ( -٤
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 باشد. می است و این دلیل بر عظمت و ربوبیت وی آنی  ھا و تقسیم کننده نعمت
 فوائد حدیث

ۡ ٱوَ ﴿ شوند می در قیامت حقیقتًا ترازو وجود دارد و اعمال به وزن گذاشته -۱  َوۡزنُ ل
 ».ترازو در آنروز حقیقت دارد« ]٨[األعراف:  ﴾قُّ �َۡ ٱ َم�ِذٍ يَوۡ 

و چند  اثبات رحمت فراگیر الله که در مقابل عمل اندک و خالص پاداش بزرگ -۲
 دھد. می برابر

 که خالی از تکلف باشد. شرطی بهجواز دعای موزون و قافیه دار  -۳
رسول اکرم شود که  اثبات صفت محبت برای الله و این محبت شامل کسی می -۴

 را دوست داشته و از او پیروی کرده چنانکه الله متعال فرموده است:  ص

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ بِۡبُ�مُ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ].٣١[آل عمران:  ﴾�َّ
 ».بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد«

گفتنی است که امام بخاری کتاب صحیح خود را با بحث توحید به پایان رسانیده و 
اکی بیان کردن الله در آخر کتاب ھمین حدیث را آورده تا این مطلب را برساند که به پ

 و بری دانستن وی از شرک، پایه و اساس توحید است.
ـَحْمدُ «د: اگر من یفرما می ـ۲۵۹

ْ
ِ  ُسْبَحاَن اهللاِ، وَال رَبُ ِ�َّ

ْ
�

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال  »، َوالَ إهِلَ

ا) دوست یدنی عنی ھمھیرده است (کد بر آن طلوع یه خورشکم، نزد من از آنچه یبگو
 .)١(است تر داشتنی

 کلمات حدیث

 : یعنی دنیا و آنچه در آن وجود دارد.مـمـا طلعت عليه الـمشس
 رھنمود حدیث

برای این ورد با وجود کم بودن الفاظ آن، فضیلت و پاداش بزرگی بیان شده است 
رسول باشد  می مفاھیم بندگی از تسبیح گرفته تا توحید و تھلیلی  چرا که شامل ھمه

 تر را از دنیا و ھر آنچه در آن وجود دارد محبوبتر و پسندیده اذکاراین  ص اکرم
در جای  ص رسول اکرمدانست چرا که دنیا بدون ذکر الله ارزشی ندارد چنانکه 

دنیا و آنچه در آن وجود دارد نفرین شده است جز ذکر الله و «دیگری فرموده است: 
 (صحیح ابن ماجه).» ش پژوهآنچه در ردیف آن قرار دارد و انسان دانشمند و دان

 ).٤/٢٠٧٢مسلم ( -١
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 فوائد حدیث

اگر دنیا نزد «فرمود:  ص رسول اکرمکوچک شمردن دنیا و متاع آن چنانکه  -۱
 .»داد نمی به کافران یک قطره آب ،داشت  مگسی ارزش بالی  الله به اندازه

 .(صحیح ابن ماجه)
 ھمیشگی بھشت است.ھای  نعمت حقیقی ھمان نعمت -۲
 تشویق شده است.به زیاد گفتن این کلمات  -۳
ذکر الله متعال نزد پیامبران و نیکان از خوراک لذیذ و آب خنک، گواراتر و  -۴

 لذیذتر بوده است.
ُ َسائٌِل ِمْن «د: یفرما می وـ ۲۶۰

َ
هل

َ
َسأ

َ
َف َحَسَنٍة؟ ف

ْ
ل
َ
ْن يَْ�ِسَب لُكَّ يَْوٍم أ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َ�ْعِجُز أ

َ
أ

َف 
َ
ل
َ
َحُدنَا أ

َ
ْيَف يَْ�ِسُب أ

َ
َسائِِه: ك

َ
اَل: ُجل

َ
ُف « َحَسَنٍة؟ ق

ْ
ل
َ
ُ أ َتُب هلَ

ْ
�َُسبُِّح ِمائََة �َْسبِيَحٍة، َ�ُيك

ُف َخِطيَئةٍ 
َ
ل
َ
ْو ُ�َطُّ َ�ْنه ُ أ

َ
 .)١(»َحَسَنٍة أ

ه در جلسه کسانی کی از یکی بدست آورد؟ یکتواند روزانه ھزار ن نمی سی از شماکا یآ«
س صد کھر«ی بدست آورد؟ فرمود: یکتواند ھزار ن می ی از مایکد: چگونه یحضور داشت پرس

 .»شود می دهیا ھزار گناه از او بخشیشود،  می ی نوشتهیکش ھزار نید برایبار سبحان الله بگو
 کلمات حدیث

َطُّ   شود. می : کاستهحيُ
 رھنمود حدیث

باشد که به ھرکس بخواھد از  می این حدیث بیانگر وسعت فضل و رحمت الله متعال
بخشد. ھمچنین گناھان را ھر چقدر زیاد  می پاداش چند برابرروی فضل و کرم خویش 

 گرداند. ی اعمالی که مشروع ساخته و پیامبرش بیان نموده محو و نابود می وسیله بهباشد 
 فوائد حدیث

ی  کردند و شیفته می را تکرار ص رسول اکرمھای  بیان اینکه صحابه سنت -۱
 نشر آن میان سایرین بودند.

که در شریعت به ثبوت رسیده است باعث جالی قلب و ی اذکارزیاد گفتن  -۲
 باشد. می زدودن آثار گناه از دلھا و کاھش فاصله بین الله و بنده

 شود چرا که حسنات، سیئات را از بین می ذکر الله باعث از بین بردن گناھان -۳

 .٤/٢٠٧٣مسلم  -١
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 برد. می
حِبَْمِدهِ «س کھر ـ ۲۶۱ َعِظيِم َو

ْ
ش در یدرخت خرما برا یکد: یبگو »ُسْبَحاَن اهللاِ ال

 .)١(شود می اشتهکبھشت 
 کلمات حدیث

 شود. می زده ،شود می : کاشتهغرست
 رھنمود حدیث

پذیرد چنانکه ابراھیم پیامبر  می که، درختکاری بھشت با ذکر الله تحقق باید دانست
به امت خویش سالم مرا برسان ص  ای محمد«در شب معراج به پیامبر اسالم فرمود: 

است ولی دشتی ب شیرین و فراوانی آو بگو: زمین بھشت زمین حاصلخیز و دارای 

 ست.ا» ربكاهللا ااحلمدهللا، ال اله اال اهللا وسبحان اهللا، « است خالی و نھال آن:
 فوائد حدیث

این است درخت کاری در بھشت که خاکش از مشک و زعفران است و زمینی  -۱
بھتر از آن وجود ندارد طبیعی است که درختان چنین زمینی چقدر زیبا، 

 خواھد بود. پس حمد و منت سزاوار اوست. ثمردارتنومند و 
گرامی داشت نبی این ی  ی خیر و فضل فرا روی این امت، نشانهھا کثرت راه -۲

 باشد. می لله متعالامت توسط ا
ُنوزِ «فرمودند: ص  رسول الله ـ۲۶۲

ُ
ْ�ٍ ِمْن ك

َ
َك ىلَعَ ك

ُّ
ُدل

َ
الَ أ

َ
يٍْس أ

َ
يَا َ�ْبَد اهللاِ بِْن ق

اَل: 
َ
ُت: بََ� يَا َرُسوَل اهللاِ، ق

ْ
ـَجنَِّة؟ َ�ُقل

ْ
 بَاهللاِ «ال

َّ
َة إِال وَّ

ُ
ْل: الَ َحْوَل َوالَ ق

ُ
 .)٢(»ق

نم؟ کی نیی بھشت، راھنماھا تو را به گنجی از گنجا یس! آیای عبدالله بن ق« ترجمه:

 بَاهللاِ « :بگو الله! فرمود: لا رسویگفتم: بلی 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
 ».»الَ َحْوَل َوالَ ق

 کلمات حدیث 

نْزٍ   .: گنج (چیزی که برای قیامت ذخیره شود)كَ
 رھنمود حدیث

 و تقدیر ویدست الله متعال  هاین ورد بیانگر سپردن کامل امور و سرنوشت خود ب

 ) و آنرا صحیح دانسته، و ذھبی با حاکم موافقت کرده است. و١/٥٠١حاکم ( ) و٥/٥١١ترمذی ( -١
 ).٣/١٦٠صحیح ترمذی ( ) و٥/٥٣١( نگا: صحیح الجامع

 ).٤/٢٠٧٦مسلم ( ) و١١/٢١٣بخاری مع الفتح ( ٢
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وحدانیت خالق از یک سو و سپردن کار ی  بزرگ دربرگیرندهی  باشد. این کلمه می
بدست او از سوی دیگر است چرا که بنده مالک ھیچ نفع و ضرری نیست و فقط الله 

 متعال بر ھر چیزی قادر است.
 فوائد حدیث

ر نظر با اخالص این ورد را بخواند د که کسیالله متعال پاداش بزرگی برای  -۱
 گرفته است.

شود ھمانگونه که بدون کمک و  نمی انسان بدون یاری الله موفق به کار خیر -۲
 تواند پرھیز کند. نمی پشتیبانی وی از کار بد

 فضیلت ابراز نیاز و بندگی خویش در پیشگاه الله متعال. -۳
ْرَ�ٌع: «فرمودند: ص  و رسول اللهـ ۲۶۳

َ
 اهللاِ أ

َ
الَكَِم إىِل

ْ
َحبُّ ال

َ
ـَحْمُد أ

ْ
ُسْبَحاَن اهللاِ، َوال

َت 
ْ
يِِّهنَّ بََدأ

َ
َك بَ� ، الَ يرَُضُّ رَبُ

ْ
�

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
، َوالَ إهِل َِّ�ِ«)١( . 

ِ، َوالَ « تراند: چھار کلمه نزد خداوند از ھمھی کلمات محبوب« ـَحْمُد ِ�َّ
ْ
ُسْبَحاَن اهللاِ، َوال

رَبُ 
ْ
�

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
 .»، با ھر یک از آنھا که شروع کنی اشکالی ندارد»إهِل

 رھنمود حدیث
آنھا الله ی  وسیله بهاین کلمات دارای فضیلت بزرگ و پاداش سترگی ھستند و 

 گیرد. می متعال مورد تعظیم و تمجید قرار
دیگر ی  باشند. نکته می صفات کمال و عظمت الھیی  در برگیرنده اذکارچرا که این 

شرعی و مسنون، تمرینی جھت تحقق توحید در دل صاحب خویش است  اذکاراینکه 
سازد و ھر کس از آن محروم گردد در واقع  می وارد بھشت سرانجامتوحیدی که او را 

گفت: نزد من گفتن چندبار  می خیر فراوانی را از دست داده است. ابن مسعود

 ه انفاق کنم.بھتر از ھمان تعداد دینار است که در راه الل »سبحان اهللا«
 فوائد حدیث

 ی شیطانیھا با تدبر و یقین باعث طرد شیطان و وسوسه اذکارمداومت بر این  -۱
 رساند. می شود و انسان را در عبادت رحمان یاری می

شود چنانکه  می رو آوردن به الله با قلب و قالب باعث شادابی و خوشحالی بنده -۲
د که ھر کسی وارد آن نشود گوید: در دنیا بھشتی وجود دار می /ابن تیمیه 

 ).٣/١٦٨٥مسلم ( -١
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 وارد بھشت آخرت نخواھد شد.
ھای فوق برای فرزندان خود زیرا ممکن است کسی از  مکروه بودن انتخاب نام -۳

رباح (نفع) و نجاح (موفقیت) بپرسد؟ شما بگوئید: نیست و این جواب 
 به فال بد بگیرد. را آناست و ممکن است کسی ای  زننده

 را آناموز تا یای به من ب جملهآمد و گفت: ص  رسول اللهنی نزد یه نشیبادـ ۲۶۴
رَبُ «فرمود: بگو: ص  ِورد خود سازم، رسول الله

ْ
�

َ
ُ، اُهللا أ

َ
ْ�َك هل  اُهللا وَْحَدهُ الَ رَشِ

َّ
َ إِال

َ
الَ إهِل

بِْ�ً 
َ
ـَحْمدُ اك

ْ
ِ  ، َوال ثِْ�ً  ِ�َّ

َ
، الَ َحْوَل َوالَ اك ِمْ�َ

َ
َعال

ْ
َعِزْ�ِز  ، ُسْبَحاَن اهللاِ َربِّ ال

ْ
 بِاهللاِ ال

َّ
َة إِال وَّ

ُ
ق

ـَحِكْيمِ 
ْ
م؟ ین جمالت از آِن پروردگار است، برای خود چه بگویآن مرد گفت: ا. »ال

ِ�ْ  اَ�«فرمود: بگو: ص  رسول الله
ْ
، َواْرُزق ، َواْهِدِ�ْ ، َوارمَْحِْ�ْ ِفْر يِلْ

ْ
 .)١(»اغ

 .»ھدایت کن، و به من روزی عنایت فرمابار الھا! مرا ببخش، و به من رحم کن، و مرا «یعنی: 
 کلمات حدیث

 .: بادیه نشیناعرايب
 

 رھنمود حدیث

ی  در امر آموزش توحید در وحلهص  حدیث فوق، بیانگر میزان شیفتگی پیامبر
باشد. ھمچنین به آن فرد بادیه نشین  می دومی  اول به امت خویش و صبر در وحله

منافع دنیا و آخرت است ی  در برگیرندهوقتی که دعایی طلبید دعای جامعی که 
 موزش داد.آ

 فوائد حدیث
مستحب بودن پرسش از علما در مورد چیزھایی که باعث جلب نفع دنیوی و  -۱

 باشند. می اخروی
 ص رسول اکرممستحب بودن گفتن حمد و ثنا قبل از دعا و این طبق فرمایش  -۲

 باعث بھتر قبول شدن دعا خواھد بود.
شروع کرد تا به مھم رسید بنابراین شایسته است که  مھمتردر دعا باید از  -۳

) اضافه کرده که: ھنگامی که به صحرانشین این دعا را ١/٢٢٠( ابوداود) و ٤/٢٠٧٢مسلم ( -١

ـَْخْ�ِ  لََقْد َمَأل «فرمود:  صآموخت و آن مرد بیرون رفت، پیامبر  دستانش را از «» يََديِْه ِمَن ال
 .»خیر پر کرد
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دعای طلب ھدایت و رحمت و مغفرت بر طلب روزی و امور دنیوی مقدم 
 باشد.

آموخت، سپس  می نماز را به اوص  شد، رسول الله می ھرگاه فردی مسلمانـ ۲۶۵
 ند: کن جمالت دعا یه با اکداد  می دستور

ِ�ْ  اَ�«
ْ
، واََعفِِ� َواْرُزق ، َواْهِدِ�ْ ، َوارمَْحِْ�ْ ِفْر يِلْ

ْ
 .)١(»اغ

، و به من روزی عافیت بخشبار الھا! مرا ببخش، و به من رحم کن، و مرا ھدایت ده، و «
 .»عطا فرما

 رھنمود حدیث
نماز است  ،این حدیث اشاره به این مطلب دارد که مھترین عمل بعد از شھادتین

این بود که روش درست نماز خواندن را به یاران ی  شیفته ص سول اکرمربنابراین 
َص�ِّ «خود بیاموزد از این رو فرمود: 

ُ
ْ�ُتُموِ� أ

َ
َما َرأ

َ
وا ك

ُّ
خوانم  آنگونه که من نماز می«» َصل

 (صحیح بخاری) و آنگاه که یکی از آنھا را به اعتدال و آرامش در نماز فرا »نماز بخوانید
پرسند نماز است اگر درست از  می اولین چیزی که در قیامت از آن«فرمود: خواند  می

اعمال نادرست خواھد بود ی  اعمال درست خواھد بود وگرنه ھمهی  آب در آمد ھمه
 .)۲۵۷۳(صحیح الجامع 

 فوائد حدیث
برپا داشتن نماز تحقق بندگی در پیشگاه الله و پیوندی میان بنده و  -۱

 باشد. می پروردگارش
را بیاموزد و ص  است که انسان مسلمان شیوه نماز خواندن رسول الله الزم -۲

برای تحقق خشوع در نماز تالش کند تا نمازش باعث منع وی از کارھای 
 زشت و منکر بشود.

 اهللاُ «ـ ۲۶۶
َّ
َ إِال

َ
ِر الَ إهِل

ْ
ك َضَل اذلِّ

ْ
ف
َ
ِ، َو�ِنَّ أ ـَحْمُد ِ�َّ

ْ
اَعءِ اَل َضَل ادلُّ

ْ
ف
َ
 .)٢(»إِنَّ أ

دُ هللاِ ن دعا ریھتب« مْ ـحَ هَ إِالَّ اهللاُ رکن ذی، و بھتراَلْ  .»است الَ إِلَ

َْمُع لََك ُدْ�يَاَك َوآِخَرتََك «) و در روایت دیگِر مسلم: ٤/٢٠٧٣مسلم ( -١
َ

ھمانا این «». فَإِنَّ َهُؤالَِء جت
 .»شوی] می کنند، [و تو از آنھا بھره مند می کلمات دنیا و آخرت را برای تو جمع

را صحیح دانسته و ذھبی با  ) و آن١/٥٠٣(حاکم  ) و٢/١٢٤٩ابن ماجه ( ) و٥/٤٦٢ترمذی ( -٢
 ).١/٣٦٢نگا: صحیح الجامع ( حاکم موافقت کرده است. و
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 رھنمود حدیث
 توحید برابریی  حدیث فوق، بیانگر این مطلب است که ھیچ گفتاری با کلمه

بین کفر و ایمان بوده، باعث رھایی از ھمیشه ی  کند چرا که این کلمه جدا کننده نمی
س و وحشت تر وجود مؤمنان و باعثی  باعث تزکیه شود. این کلمه می ماندن در دوزخ

این کلمه را در دل  که کسیطلبد  می طواغیت و بت پرستان و مشرکین است. بنابراین
کماالت را مختص الله ی  دارد از صمیم قلب الحمدلله بگوید و سپاسگزار باشد و ھمه

 بداند.
 فوائد حدیث

 .باشد می ترین ذکر با فضیلت توحید که مطلقاً ی  بیان فضیلت کلمه -۱
او ھستند و از روی ترس و امید و ی  ھا شیفته فقط الله معبودی است که دل -۲

کنند و کسی و چیزی را با وی  می انابت و توکل و استمداد از وی او را بندگی
 دھند. نمی شریک قرار

ِ، ُسْبَحاَن اهللاِ، «ی جاودانه) عبارتند از: ھا ییکات صالحات (نیباق ـ۲۶۷ ـَحْمُد ِ�َّ
ْ
َوال

 بِاهللاِ 
َّ
َة إِال وَّ

ُ
، َوالَ َحْوَل َوالَ ق رَبُ

ْ
�

َ
 اُهللا، َواُهللا أ

َّ
َ إِال

َ
 .)١(»َوالَ إهِل

 
 کلمات حدیث

برای صاحب خویش  : اعمال نیک و ماندگاری که بعد از مرگالباقيات الصاحلات
 مفید باشند.

 رھنمود حدیث

 ۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱوَ ﴿فرماید:  می دارد کهمریم ی  سوره ۷۶این حدیث اشاره به آیه 
ٰلَِ�ُٰت ٱ اَخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�ٞ  ل�َّ َردًّ  .]٧٦م: ي[مر ﴾ مَّ

ھای ماندگار، پاداش و بازدھی  افزاید. و نیکی یافتگان می الله بر ھدایِت ھدایت«ترجمه: 
 .»بھتری نزد پروردگارت دارند

 انسان بھتر از نھال بھشت است؟برای آخرت ای  واقعا چه اندوخته

نگا: مجمع الزوائد  ) با ترتیب أحمد شاکر وسندش صحیح است، و٥١٣ی ( شماره ،حمدمسند ا -١
ته: ابن حجر در کتاب: بلوغ المرام با روایت أبو سعید آنرا به نسائی نسبت داده وگف )، و١/٢٩٧(

 اند. حاکم آنرا صحیح دانسته ابن حبان و
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پاک و ی  آری، ذکر الله باعث پاکیزگی است باید دانست که طھارت قلب با عقیده
 ص رسول اکرمشود بنابراین  می پاک ،پاکی زبان با سخن پاک و پاکی اعضا با عملکرد

» کند مانند زنده و مرده است نمی ذکر که کسیکند و  می ذکر که کسیمثال «فرمود: 
 .ح بخاری)(صحی

 فوائد حدیث
ی مفھوم توحید، ایمان و تقدیر  اینکه در برگیرنده خاطر بهفضیلت زیاد این ذکر  -۱

 است.
 باشد. می ھدف اساسی از ذکر الله پیوند دادن بنده در ھر حال با آفریدگارش -۲
 برای پس از مرگ باشد.ای  تشویق به انجام اعمال نیک تا اندوخته -۳

 صح گفتن رسول الله یتسبی  وهیش )۱۳۱(

حات خود را با یه تسبکدم یرا دص  امبرید: پیگو می لعبد الله بن عمرو ـ ۲۶۸
 .)١(شمرد می دست راستش
 رھنمود حدیث

آید که شمردن تسبیح و ذکر سنت است که با انگشتان  می از این حدیث چنین بر
یزه و انگشتان ی تسبیح و سنگ رھا دست راست صورت گیرد اما شمردن آنھا با دانه

 است. و روایتی که بر سر زبانھا است و ص رسول اکرمدست چپ خالف سنت 
ساختگی  »ھای تسبیح بھترین یادآور ذکر است دانه«» نعم الـمذكر السبحة«گوید:  می

خرما نیز ضعیف و غیر قابل استدالل است و ی  و حدیث شمردن تسبیح با ھسته است
گفته آن باشد  می شاید حکمت اینکه با انگشتان تسبیح واند  علما این عمل را نپسندیده

که خطاب به برخی از ھمسرانش فرمود: به کمک انگشتان خود تسبیح بگویید چرا که 
ایند شیخ آلبانی این  می گیرند و به سخن در می آنھا روز قیامت مورد بازخواست قرار

 روایت را حسن دانسته است.
 فوائد حدیث

و انتقال آن به  ص رسول اکرمھای ز یکایک سنتاصحاب شیفته پیروی ا -۱

ی  ) شماره٤/٢٧١)، و نگا: صحیح الجامع (٥/٥٢١( ی) با ھمین لفظ و ترمذ٢/٨١( ابوداود -١
)٤٨٦٥.( 
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 دیگران بودند.
 چنانکه الله متعالاند  اعضای بدن در قیامت گواھی خواھند داد که چه کرده -۲

ۖ  َشِهد�ُّمۡ  لِمَ  َوقَالُواْ ِ�ُلُودِهِمۡ ﴿فرماید:  می ْ  َعلَۡيَنا نَطَقَنا قَالُٓوا
َ
ُ ٱ أ ِيٓ ٱ �َّ نَطقَ  �َّ

َ
ُ�َّ  أ

 .]٢١ :[فصلت ﴾ءٖ َ�ۡ 
گویند: ما  گویند چرا علیه ما گواھی دادید؟ می خطاب به پوست و اعضای بدن خویش می«

 ».را کسی به سخن در آورد که ھر چیزی را به سخن درآورده است
دوست داشت که ھرکار خوب را با دست راست انجام دھد  ص رسول اکرم -۳

 چنانکه این مطلب را بخاری به نقل از مادرمان؛ عایشه ل روایت کرده است.

 یاجتماع یکاز آداب نای  مجموعه )۱۳۲(
وا ِصْبَيانَُ�ْم؛ « فرمود: ص رسول اکرمـ ۲۶۹ فُّ

ُ
ك

َ
ْمَسيُْتْم ـ ف

َ
ْو أ

َ
ْيِل ـ أ

َّ
إَِذا اَكَن ُجْنَح الل

 
َ
 ف

ْ
بَْواَب، َواذ

َ
لُِقوا األ

ْ
غ

َ
وُهْم، وَأ

ُّ
َخل

َ
ْيِل ف

َّ
إَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن الل

َ
َياِطَ� َ�ْنترَِشُ ِحينَئٍِذ، ف ُروا إِنَّ الشَّ

ُ
ك

ُِّرو ُروا اْسَم اهللاِ، ومَخَ
ُ
ك

ْ
وا قَِرَ�ُ�ْم َواذ

ُ
ْوك

َ
، وَأ

ً
َقا

َ
 ُمْغل

ً
با

َ
ْيَطاَن الَ َ�ْفَتُح بَا إِنَّ الشَّ

َ
ا آنِيََتُ�ْم اْسَم اهللاِ؛ ف

ْطِفُئوا َمَصا�ِيَحُ�مْ 
َ
، وَأ

ً
ْيَها َشيْئا

َ
ْن َ�ْعُرُضوا َعل

َ
ْو أ

َ
روا اْسَم اهللاِ، َول

ُ
ك

ْ
ی یکه تارکھنگامی « ».َواذ

ن وقت یرا در ایرون بروند، زید بیانتان را نگذارکودکا شب شد ـ یند ـ که افیشب، سا
د، به یرا آزاد بگذار ھا گذشت آنه پاسی از شب کشوند، ھنگامی  می ندهکپرا ھا طانیش

د، ید، و درھا را ببندییدن بسم الله بگویگری نباشد، و قبل از خوابیل دکه مشکشرطی 
تان را  کَمْش ی  د، و دھانهیین بسم الله بگویند، ھمچنک نمی طان دِر بسته را بازیرا شیز

د، و ده نشونیامل پوشکد، اگر چه بطور یسرپوش بگذار ھا د، و روی ظرفیببند
 .)١(»دینکتان را خاموش ھای چراغ

 کلمات حدیث

يْلِ  نْحَ اللَّ  : فرارسیدن شب.جُ

مْ  بَكُ وا قِرَ كُ  ر اببندید. ھا : درب مشکیزهأَوْ

وا ِّرُ  : روی آنھا سرپوش بگذارید.مخَ
 رھنمود حدیث

 ).٣/١٥٩٥مسلم ( ) و١٠/٨٨بخاری مع الفتح ( -١
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نسبت به امت ص  این حدیث بیانگر میزان دلسوزی و شفقت و ترحم رسول خدا
بینیم  می ترین توجیھات و نصایح نبوی را در این حدیث مھم باشد چنانکه می خویش

را از گشت و گذار باز دارید چرا که  کودکانتان ،که فرمود: با فرا رسیدن تاریکی شب
شوند ھمچنین  می روند و دست بکار می و شیاطین با آغاز شب به این سو و آنسو ھا ّجن

ازل شما نشوند به بستن درب به بستن درھا دستور داد تا جن و شیاطین وارد من
ای  و پوشانیدن ظروف آب و غذا دستور داد چرا که ممکن است حشره ھا مشکیزه

وبائی نازل گردد ھمچنین به خاموش ص  داخل آنھا بیفتد یا طبق حدیث پیامبر
خاموش  را آنآتش، دشمن شماست، «ھا دستور داد و فرمود:  کردن آتش در شب

  .»کنید
 فوائد حدیث

شیطان و ی  به ذکر الله متعال در ھر حال چرا که ذکر فراری دھندهتشویق  -۱
 یاری دھنده بر طاعت رحمان است.

راه نجات در دنیا و کلید ص  پیروی از سنت قولی و عملی رسول خدا -۲
 خوشبختی در آخرت است.

 سالمتی امت خود در دنیا و آخرت بود.ی  شیفته ص رسول اکرم -۳
 

 ۱۴/۳/۱۳۹۰پایان ترجمه شنبه 
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