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 مقدمه:

ه نام اهلل و به یاد اهلل و برای اهلل. شکر ب

و ستایش برای اهلل است و او را حمدد  

 و از او طلب هدد ایت و رزددرز  گفته 

طلبیم، بدده اهلل نماییم و او کمک زیزی

بددریم از شددر های درونیمددا  و پناه زی

ی ب  اعمالما ، کسددی را کدده اهلل نتیجه

ای زتعال ه ایت نمایدد  گمددراه کنندد ه

ندد ارد و کسددی را کدده گمددراه سددازد 
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دهم ای ن ارد. شهادت زیه ایت کنن ه

برحقددی ی که زعبود و پرستش شون ه

جز اهلل وجود ندد ارد و زدمدد  بندد ه و 

باشدد ، وددلوات و ی وی زددیفرستاده

سالم اهلل بر او و رل و اودابش و هددر 

که تددا روز ایازددت بدده نیکددی از رنهددا 

 کن .تبعیت زی

 ازا بع :
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ز تهاست که از بیمدداری روانشزشددکی 

ی افرادی کدده بدده برم و دربارهرنج زی

عدده ها زبددتال هسددتن ، ز الاین بیماری

نمایم و بدده رنددا  داددت نمددر دارم. زی

بددرای شدد ی  نبدد   بیمدداری و بهددره 

نبرد  شی ا  از این نابهنجاری درونی 

های زتع دی وجود دارد که توسط راه

شود، رنها دست و پای شی ا  بسته زی
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تددوا  توکددخ، ا ددال ، از رنهددا زددی

فروتنی، وبر، شددکرگزاری اهلل تعددالی، 

اهلل  دوری از گنددداه از روی تدددر  از

زتعال و اشتیاق داشتن به کسب ثددوا  

از وی و دیگر زوارد را نام بددرد. اگددر 

باره هستی ، زن  به ز العه در اینعالاه

سددایت کتابندداو رجددو  توانی  بدده زی

ی هر ک ام از ایددن زددوارد کنی ، درباره
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. امز لبددی را در ر  سددایت اددرار داده

هددا اثددر عجیبددی بددر تعدد یخ ایددن راه

الینی دارد و بدده عمددخ هددای بدد بیماری

بستن رنها به شخص بیمار بسیار کمک 

کن ، ولی به یاد اهلل تعددالی بددود  و زی

اذکاری که او به انسا ، از طریق وحی 

، رزو ته است و باعدد  به پیازبر 

شددود، تدد ثیر حفظ شدد   انسددا  زددی
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بسددیاری در زهددار شددی ا  و تعدد یخ 

بیمدداری و یددا حتددی درزددا  ر  دارد، 

ایددن اذکددار را در ایددن ای از  الودده

ام. اگر زایلی  تا به اذکددار کتا  رورده

توانی  بیبتری  ود را زسلح کنی ، زی

به کتا  »پناهگدداه زسددلما و رجددو  

. باش که در اینترنت زوجود زی نمایی 

توانیدد  ابددول اگر  وا  اذکار را نمی
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کنی ، بر  ودتا  سخت نگریدد  و ایددن 

ر چنین است که فقط با گفتن ر  اذکددا

-و عبور داد  زعنددای ر  از دل، زددی

توانی  به نتیجه برسددی . زنمددورم ایددن 

ا   است که اگددر در ر  ذکددر گفتیدد : »

و )و این که اددرر   َتْجَعَخ اْلُقْررَ  َرِبْیَع َاْلِبْی

را بهار الب زن اددرار بدد هاق وااعددا از اهلل  

تعالی بخواهی  که ارر  را بهار الب شددما  
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فتن، فقط بیا   ارار ده  و زنمور از ذکر گ 

ر   زعنددای  عباراتی به عربددی و نفهمیدد    

باش ، بلکه زعنای توحیدد ی ر  بایدد   نمی 

 بر الب اثر نمای . 



 

 

10 

 

 دعا کردن:

های درزا  دعا کرد  یکی دیگر از راه

باش ، البته دعا کرد  ورف با زبا  زی

نیست، بلکه بایدد  بدده دنبددال رن دده از 

ری  نیز باشیم. اگر ایددن دست زا بر زی

نه رفتار ننماییم به زانندد  ر  اسددت گو

که بگوییم: »الهیا گرسنه هستم و زرا 

ولی دسددت  ددود را بدده  اوسیر گردا 
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ره دراز نکنیم و از غددیای ر  فسوی س

نخوریم. دعا دارای احکازی است کدده 

توانی  بددرای اطالعددات بیبددتر بدده زی

 کتابهای زربوطه رجو  کنی .

ترین اشددخا  گفته ش ه است: ضعیف

هستن  کدده بددرای رسددی   بدده  کسانی

توانندد ، دعددا زقاو   ود، حتددی نمددی

ی دیگری کدده اشددخا  کنن . ازا نکته
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دارد، اسددتجابت را از دعا کرد  باز زی

نب   ر  است و ر  نیز دالیلددی دارد 

توانی  برای ب سددت رورد  رنهددا که زی

به کتابهای زربوطه رجو  کنیدد ، ولددی 

زهمترین رنها:  ددورد  و رشددازی   و 

وشی   چیزهای حرام و ازر به نیکی پ

و نهی از ب ی را ترو نمود  اسددت و 
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دلیخ دیگری وجددود دارد کدده در ایددن 

 ح ی  بیا  ش ه است:

فرزددوده اسددت: »ال یددزَالُ  پیددازبر

یُسْتَجَا ُ لِلعَبْ ِ زَددا لَددم یدد  ُ بددوِثم،  َوْ 

تعْجِخْو )عدعددا   اَ ِیعةِ رَحِم، زا لَمْ یَسددْ

شود، زگر ت زیهمیبه برای بن ه اجاب

ی رحددم ر  که برای گناه و ا ع وددله

دعاء نمای ، عالبته  به شرطی که شتا  
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و عجله ننمای ق گفته شدد : ای رسددول 

اهللا عجلدده نمددود  چیسددتد فرزددود: 

»یَقُول: اَ ْ دعَوْت، وَاَ ْ دَعَوْتُ فَلَددم  َرَ 

رُ عِنْدد  ذلددک،  یَسْتَجِیبُ لی، فَیَسْتَدْسددِ

)بگویدد : همانددا دعددا  1ویَ َ ُ الدد َعَاءَو

کردم و دعا کردم و ن یدد م کدده بددرایم 

 
. 7112و  7111و  7110زسلم  - 1

 . 3853. ابن زاجه  1486ابوداود 
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اجابت شود، پس در این اثناء  سددته 

 کن ق.ش ه و دعا نمود  را ترو زی

بله، برای استجابت دعا بای  وبر کددرد 

و این را هم بای  ب انیم که اگر دعددایی 

در دنیددا زسددتجا  نبددود در ر ددرت 

گددردد و کسددانی کدده زسددتجا  زددی

شود، زستجا  زی دعایبا  در ر رت



 

 

16 

 

گوین : »ای کا  هیچ دعایما  در زی

 ش و.دنیا زستجا  نمی

در بسیاری از اذکاری که در این کتا  

گیددرد، و رز ه است، دعا وددورت زددی

ی دعددا بیددا  بای  رن ه را کدده دربدداره

پی ا ق ا ص زی رنا  نیز داشتیم، درباره

 کن .

*** 
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 استغفار:

 لَددزِمَ زَددنْ»فرزددوده اسددت:  پیددازبر

 فَرَجًا هَم  کُخ  زِنْ لَهُ الل هُ جَعَخَ الِاسْتِغْفَارَ

 حَیْ ُ زِنْ وَرَزَاَهُ زَخْرَجًا ضِیقٍ کُخ  وَزِنْ

)کسی که پیوسددته طلددب  1ویَدْتَسِبُ لَا

 
و نسائی در »عمخ الیوم  1518ابو داود  - 1

و ابن  3819و ابن زاجه  456و اللیلةو 

از ح ی  ابن  1/248و  حم   346سنی 
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رزرز  کن ، اهلل برای هر بالیددی عکدده 

-وی گرفتار ر  است  گبایبددی زددی

گیارد و برای هر تنگیی، زدددخ فددرار 

او از جددایی کدده  دهدد  و بددهارار زددی

 ده ق.کن  روزی زیفکر  را نمی

 

عبا  رضی اهلل عنهما و در اسناد  حکم 

بن زصعب زخزوزی وجود داشته و زجهول 

 است.



 

 

19 

 

ودداداانه بایدد   کدده البته بای  دانسددت

طلب استغفار و رزددرز  نمددود و ندده 

ب ین وورت باشدد  کدده دهددا  طلددب 

استغفار و رزرز  نمای ، ولی الددب از 

گناه پیبیما  نباشدد  و از ر  انزجددار 

 ن اشته باش .

*** 

 استرجاع:
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  َحَدد ٍ نْزِدد  زَافرزوده است: » پیازبر

 إلَیْددهِ وَإِن ددا لِل ددهِ إن ا فَیَقُولُ زُصِیبَةٌ تُصِیبُهُ

یبَتِی فِددی  ْجُرْنددی الل هُددم  رَاجِعُو َ  زُصددِ

 فِی الل هُ  َجَارَهُ إل ا زِنْهَا  َیْرًا  لِی وَ َ ْلِفْ

)کسددی  1وزِنْهَا  َیْرًا  لَهُ وَ َ ْلَفَ زُصِیبَتِهِ

 
و ترزیی  3009و ابو داود  918زسلم  - 1

  580و ابن سنی  1598ابن زاجه  و 3506
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برسدد  و بگویدد : زددا به او که زصیبتی 

 ی اهلل هسددتیم عو زالددک زددا اهللبرا 

باشدد   و زددا عدر روز ایازددت کدده زی

شناس   بدده سددوی چبم، چبم را نمی

گددردیم، یددا اهلل بدده  دداطر او بدداز زددی

زصیبتم به زن اجر بدد ه و از پددس ر  

 

از ح ی  ام سلمة  313و  6/309و  حم  

 رضی اهلل عنها.
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-برای زن  یری بگیار، عاتفاای نمددی

افت   زگر این که اهلل به ازای زصیبتش 

یش ده  و از پس ر  برا به او اجر زی

ده ق. گفتن این ذکر را  یری ارار زی

 .گوین استرجا  زی

این ح ی  بددا سددن  ودددیح بدده زددا  

باشدد  و رسددی ه اسددت و حجددت زددی

زددورد   نین توسط افددراد بسددیاریهم
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و از ر  در  ازتدا  وااددع شدد ه اسددت

. همین دنیا نتیجدده گرفتدده شدد ه اسددت

هم نین گفتن این دعا به انسا  وددبر 

ت که شخص و ر  هنگازی اس ده زی

که هما  ززانی افت  و به یاد ایازت زی

ی اعمددال انسددا  را بدده دسددت پرون ه

 دهندد راست و یا به دست چپ او زی

گوی ، پددیش و کسی که این ذکر را زی
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چه بسا بددا گفددتن  کن  که ود فکر زی

این ذکر و وبر نمود  بر زصیبت، بدده 

شددود کدده او را از زددیاجددری داده او 

و یا زقددام  ده زیعیا  جهنم نجات 

 .برداو را در بهبت باال زی

*** 

خوابی گفته دعایی که هنگام بی

 شود:می
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بِهِ »  َعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اهللِ التَّازَّاتِ زِنْ غَضددَ

رب عِبَددادِهِ، وَزِددنْ هَمَددزَاتِ  وَعِقَابِددهِ، وَشددَ

رُوْ ِ یَاطِیْنِ وَ َ ْ یَدْضددِ بدده » .ق 1) والبددَّ

زجددازات  از  بم و تمازی سخنا  اهلل

هددا  سوسددهاز وبندد گانش و شددر  او، 

 
، ونگا: ودیح  4/12 بوداود  - 1

 . 3/171الترزیی
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حاضر شون ، که رنها  شیاطین و از این

 .وبرمیناه زپ

-اگر این ذکر را شددخص هنگددام بددی

 وابی تکرار نمای ، زفی   واه  بود و 

البته بای  این دعا را به وورت کازددخ 

انجام ده  و به طور زثددال نگویدد : اهلل 

را گیرد، این تعالی که بر زن  بم نمی

ی انسددانها زسددتدق بای  ب ان  که همه
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زورد  بددم اهلل زتعددال اددرار گددرفتن 

 اسددت کدده از هستن ، ولی ایددن اهلل

-روی رحمت  ود با رنها زدد ارا زددی

 وَلَددوْمای ، به این ریه توجدده کنیدد : ن

 تَددرَوَ زَددا بِمُلْمِهِددمْ النَّددا َ اللَّهُ یُؤَا ِیُ

  )و اگر 61عالندخ:  ... دَابَّةٍ زِنْ عَلَیْهَا

ی سددتم اهلل عتعالی ، زردم را به واس ه

داد، بر کردنبا  زورد زؤا یه ارار زی
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-ای باای نمددیروی ر )ززینق جنبن ه

 گیاشت...ق.

*** 

 دعای هنگام غم و اندوه:

نتیجه بخش است اگر شخص زددرتبط 

 این دعا را از ته دل بگوی :

ُن َ َزِتددَک،  اللَُّهمَّ ِإنبْی َعْبُ َو، اْبُن َعْبِ َو، اْب» 

َناِوَیِتْی ِبَیِ َو، َزاٍض ِفیَّ ُحْکمَُک، َعدد ٌْل  
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ِفیَّ َاَضاُؤَو، َ ْسَ لَُک ِبُکخب اْسٍم ُهددَو َلددَک،  

َسمَّْیَت ِبِه َنْفسََک، َ ْو َ ْنَزْلَتُه ِفْی ِکَتاِبددَک، َ ْو  

َتْ َثْرَت ِبددِه   َعلَّْمَتُه َ َح ًا ِزْن َ ْلقَِک، َ ِو اسددْ

ْیِب ِعْنددَ َو، َ ْ  َتْجَعددَخ اْلُقددْررَ   ِفْی ِعْلِم اْلَغ

َرِبْیَع َاْلِبْی، َوُنْوَر َوْ ِرْی، َوَجدداَلَء ُحْزِنددْی،  

 . ق 1) و َوَذَهاَ  َهمبْی

 
و  لبانی رنرا ودیح   1/391 حم   - 1

 دانسته است. 
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  تو و فرزندد  بندد ه و الهىا زن بن ه»

کنیز تو هستم، پیبانى زددن »ززددازمو 

در دست تو است، فرزا  تددو در حددق 

ات در حددق ، فیصددلهشوداجرا زیزن 

عدد الت اسددت. الهددىا زددن  زددن عددین

  هر اسمى که  دود را بدا ر  بوسیله

ا ، ، یدا در کتابت نازل کددردهاینازی ه

ا ، یا به یکى از زخلوااتت تعلیم داده
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ا  که نددزد تددو در علددم یا ترجیح داده

نمایم کدده یغیب بمان ، از تو زس لت ز

ارر  را بهار دل، نور سددینه، برطددرف 

 .واگردانى  غم و ان وه زن بکنن ه

*** 
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خواندنِ قرآن و شنیدن آن و 

 تدبر قلبی در آن:

باش ، شفا ارر  باع  شفای انسا  زی

یافتن از ازراض البددی زانندد  شددک و 

هددای ر  و حسادت و دیگددر بیمدداری

هددای هم نین شددفا یددافتن از بیمدداری

هددای دیگددر بدده روانشزشکی و بیماری

ی عربددی در شبه جزیددره وورت عام.
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االثددر از طریددق  واندد   علمای اهخ 

اددرر  و اسددتفاده از چیزهددایی زثددخ 

عسخ، روغددن زیتددو  و سددیاه داندده و 

دیگر چیزهایی که در سنت نبددوی بدده 

ر  اشاره ش ه است، به اذ  اهلل تعددالی 

هددا زخصوودداً بسددیاری از بیمدداری

هددای روانشزشددکی را درزددا  بیمدداری

کنندد  و در عربددی بدده ایددن عمددخ زددی
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شود. بددرای زی »الرایة البرعیةو گفته

توانی  اطالعات بیبتر در این ززینه زی

و www.alroqia.comبه سایت »

 رجو  کنی .

 اَ ْ النَّا ُ  َیَهَا یَافرزای : اهلل تعالی زی

فَاءٌ رَببکُمْ زِنْ زَوْعِمَةٌ جَاءَتْکُمْ  لِمَددا وَشددِ

 لِلْمُؤْزِنِینَ وَرَحْمَةٌ وَهُ ً  الصَ ُورِ فِی

ی انسانهاا همانا پندد ی ا )  57عیونس: 
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از طرف پروردگارتا  برای شما رز  و 

عر   شددفایی اسددت بددرای رن دده در 

هددا وجددود دارد و عهم نددین  سددینه

 ه ایت و رحمتی برای زؤزنا ق.

 الْقُرْر ِ زِنَ وَنُنَزبلُفرزای : هم نین زی

 یَزِی ُ وَلَا لِلْمُؤْزِنِینَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ زَا

)و   82عاألسددراء:  َسَارًا  إِلَّا ینَالمَّالِمِ

رن دده را کنیم از ارر  چیزی نازل زی
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که شفا و رحمتی برای زؤزنا  است و 

 افزای ، زگر زیا بر ظالما  چیزی نمی

 ق.عرنها را 

 هُددوَ اُددخْ... فرزای : ذات تعالیش زی

عفصلت:  ... وَشِفَاءٌ هُ ً  رزَنُوا  لِلَّیِینَ

کسانی که ایما   )... بگو ر  برای  44

باشدد  ان ، ه ایت و شددفایی زددیرورده

 ...ق.
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این ریات بیددانگرِ شددفا بددود ِ تمددازی 

باش ، ولی با توجه بدده سددنتِ ارر  زی

بعضدددی از ریدددات دارای  پیدددازبر

 ی اوددیت شددفا دهندد گی بیبددتر

هدددای زخصووددداً بدددرای بیمددداری

روانشزشددکی هسددتن ، بدده شددرطی کدده 

ود عربی ر   وان ه ش ه و یا شنی ه ش

و در زعنای رنها با الب ت بر وددورت 
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ب ین شرط که به وورت ترتیخ  گیرد.

 وان ه شود و از ارائات زجلسی کدده 

-بیبتر برای دررز  و رواز وانی زددی

توانیدد  از . زددیگددرددباش ،  ودداری 

طریق اینترنت ودد ای ااریددا  زددورد 

ی  ودتا  را دانلود کنیدد  و در عالاه

ات زوبایددخ  ددود بریزیدد  و در اوادد 

و یددا دیگددر  فراغت یا هنگام رانن گی
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تووددیه زددن به ر  گو  دهی .  ززانها

این است که شخص ززا  گو  داد  

به ارر  رای  یلی ننمایدد  و  ددود را 

ااریددانی کدده زیاد به سختی نیاندد ازد. 

شون : سع  الغاز ی، ابوبکر توویه زی

شدداطری،  الدد  اد ددانی، وددال  

ابو اطر، شیخ عبدد الرحمن سدد یس، 

باشددن . د ابراهیم و شریم و ... زیسعو
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البتدده بددرای حالددت سددایکوتیک تنهددا 

 شنی   عربی ر  زفی   واه  بود.

ی فاتددده یددا زهمترین این ریات سوره

، زیددرا باشدد ی حمدد  زددیهما  سوره

ی فرزددوده اسددت: »سددوره پیددازبر
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، 1فاتده شددفای هددر بیمدداریی اسددتو

گو  داد  به این سوره این  اوددیت 

-زعنای ر  را زی که اکثرًارا نیز دارد 

 .دانن 

 
توانی  به این برای اثبات این ازر زی - 1

و   3370حادی  رجو  نمایی : سنن دارزی 

 .2370و  2367ازام بیهقی  شعب االیما   
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در بددین ریددات اددرر ، ریددات  ددا  

دیگری وجددود دارد کدده بدد ین شددر  

 باشن :زی

ذَلِکَق 1) الم الرحیم الرحمن اهلل بسم 

ق 2) لِلْمُتَّقِددینَ هُ ً  فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَا ُ

لَا َ وَیُقِیمُو َ بِالْغَیْبِ یُؤْزِنُو َ الَّیِینَ  الصددَّ

 وَالَّددیِینَق 3) یُنْفِقُددو َ رَزَاْنَدداهُمْ وَزِمَّددا

 زِددنْ  ُنْددزِلَ وَزَا إِلَیْکَ  ُنْزِلَ بِمَا یُؤْزِنُو َ
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  ُولَئِکَق 4) یُواِنُو َ هُمْ وَبِالْآ ِرَ ِ اَبْلِکَ

 هُددمُ وَ ُولَئِددکَ رَببهِددمْ زِددنْ هُدد ً  عَلَى

عالبقددر   )بدده نددام اهلل  ق5) الْمُفْلِدُددو َ

همگا   و دائمدداً  بسیار رحمتگر عبرای

رحمتگر عبرای زؤزنا   الف، الم، زددیم 

* این کتابی است که تردیدد ی در ر  

وجود ن ارد عو  هدد ایتی اسددت بددرای 

پرهیزگارا  * کسددانی کدده بدده عددالَم 
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-ان  و نماز برپا زینادی ه ایما  رورده

دارندد  و از رن دده زددا بدده رنهددا روزی 

کنن  * و کسانی کدده ایم، انفاق زیداده

ان  به رن دده بددر تددو نددازل ا  روردهایم

ایم و به رن ه ابددخ از تددو نددازل نموده

نمودیم و به ر رت یقین دارن  * رنا  

بددر هدد ایتی از طددرف پروردگارشددا  
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-هستن  و رنا  هما  رسددتگارا  زددی

 .قباشن 

ْهُددوَ إِلَّددا إِلَددهَ لَددا وَاحِدد ٌ إِلَددهٌ وَإِلَهُکُم 

  َلْددقِ فِددی إِ َّ ق163) الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ

 اللَّیْددخِ وَا ْتِلَددافِ وَالْدد َرْضِ السَّمَاوَاتِ

 الْبَدْددرِ فِددی تَجْرِی الَّتِی وَالْفُلْکِ وَالنَّهَارِ

 زِددنَ اللَّددهُ  َنْددزَلَ وَزَددا النَّددا َ یَنْفَعُ بِمَا

 بَعْدد َ الْدد َرْضَ بِهِ فَ َحْیَا زَاءٍ زِنْ السَّمَاءِ
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رِیفِ دَابَّةٍ کُخب زِنْ فِیهَا وَبَ َّ زَوْتِهَا  وَتَصددْ

مَاءِ بَیْنَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّدَا ِ الربیَا ِ  السددَّ

 ق164) یَعْقِلُددو َ لِقَوْمٍ لَآیَاتٍ وَالْ َرْضِ

عالبقددر   )و زعبددود شددما، پرسددتش 

ای یکتددا اسددت، هددیچ زعبددود و شون ه

ی برحق دیگری جز او پرستش شون ه

وجود ن اشته و بسیار رحمتگر عبددرای 

و دائمدداً رحمتگددر عبددرای  همگددا  
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باش  * همانا در رفرینش زؤزنا   زی

 تالف شددبانه روز ا رسمانها و ززین و 

کن  تا و کبتیی که در دریا حرکت زی

به انسانها زنفعت برسان  و رن ه که اهلل 

نمای  تا ززین رسما  بارا  نازل زیاز 

را بع  از زرگش زن ه نمایدد  و در ر  

  دهدد  و انوا  زوجددودات را گسددتر

جریددا  یددافتن بدداد و ابددری کدده بددین 
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رسددما  و ززددین اددرار دارد، ریددات 

بزرگی است بددرای کسددانی کدده تعقددخ 

 ورزن ق.زی

ی ر  در بخش که ترجمه ریة الکرسی

 اذکار وبح و شام رز ه است.

ِالْدد َرْضِ فِی وَزَا السَّمَاوَاتِ فِی زَا لِلَّه 

کُمْ فِددی زَا تُبْ ُوا  وَإِ ْ  تُخْفُددوهُ  َوْ  َنْفُسددِ

اءُ لِمَددنْ فَیَغْفِددرُ اللَّددهُ بِددهِ یُدَاسِبْکُمْ  یَبددَ
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یْءٍ کُخب عَلَى وَاللَّهُ یَبَاءُ زَنْ وَیُعَیب ُ  شددَ

 إِلَیْهِ  ُنْزِلَ بِمَا الرَّسُولُ رزَنَق 284) اَ ِیرٌ

 بِاللَّددهِ رزَددنَ کُددخٌّ وَالْمُؤْزِنُددو َ رَببددهِ زِنْ

 بَددیْنَ نُفَددربقُ لَددا سُلِهِوَرُ وَکُتُبِهِ وَزَلَائِکَتِهِ

مِعْنَا وَاَددالُوا  رُسُلِهِ زِنْ  َحَ ٍ  وَ َطَعْنَددا سددَ

 لَاق 285) الْمَصِیرُ وَإِلَیْکَ رَبَّنَا غُفْرَانَکَ

ا اللَّهُ یُکَلبفُ عَهَا إِلَّددا نَفْسددً  زَددا لَهَددا وُسددْ

بَتْ زَددا وَعَلَیْهَددا کَسَبَتْ  لَددا رَبَّنَددا اکْتَسددَ
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 وَلَددا رَبَّنَددا  َ ْ َ ْنَا  َوْ نَسِینَا إِ ْ تُؤَا ِیْنَا

رًا  عَلَیْنَا تَدْمِخْ  عَلَددى حَمَلْتَددهُ کَمَددا إِوددْ

 لَددا زَددا تُدَمبلْنَددا وَلَا رَبَّنَا اَبْلِنَا زِنْ الَّیِینَ

 لَنَددا وَاغْفِددرْ عَنَّددا وَاعْددفُ بِددهِ لَنَددا طَااَةَ

 وْمِالْقَ عَلَى فَانْصُرْنَا زَوْلَانَا  َنْتَ وَارْحَمْنَا

عالبقددر   )رن دده در  ق286) الْکَافِرِینَ

رسمانها و رن ه در ززین اسددت بددرای 

ونتددا  رباش  و اگددر رن دده در داهلل زی
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است را رشکار کنیدد  یددا ر  را پنهددا  

داری ، اهلل تعالی برای ر  بدده حسددا  

نمای . هر کس را که شما رسی گی زی

بخواه  عبر اسا  حکمددت و رحمددت 

هددر کددس را کدده  رزددرزد و ود  زددی

بخواه  عبر اسا  ع الت  ود  عیا  

ده  و اهلل بر هر ازری تواناسددت * زی

رسول ایما  رورده است بر چیزی کدده 
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از طرف پروردگار  بر او نازل شدد ه 

است و هم نین زؤزنا ، همگی به اهلل 

و زالئکش و کتابهددایش و رسددوالنش 

گوین :  اح ی از ان  عو زیایما  رورده

کنیم ج ا نمیاز دیگرا  را رسوال  او 

گوین : شنی یم و اطاعت کددردیم، و زی

زارا بیازرز و بازگبت به سوی توست 

* اهلل بددر شخصددی چیددزی را واجددب 
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 ی وُسعش.است، زگر به ان ازه ننموده

  برای او چیزی است که عاز راه ثددوا 

کسب نموده است و بر علیه او چیددزی 

است کدده عاز راه حددرام  کسددب کددرده 

گوین :  پروردگار زدداا اگددر ، عزیاست

فرازو  نمودیم یا دچار   ا شدد یم، 

زددا را زددورد زؤا ددیه اددرار زدد ها 

بر زا سختی را زتدمددخ  پروردگار زاا



 

 

54 

 

ننما هما  گونه که بر افراد ابخ از زددا 

زتدمخ نمودیا پروردگار زاا رن دده را 

که طاات ر  را ن اریم بر زددا زتدمددخ 

ا بیددازرز و ننماا و زا را عفو نما و زا ر

زا را زورد رحمت  ود ارار ب ها تددو 

یاور زا هستی، پس زا را بددر کددافرا  

 یاری نمااق.
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َ ِوَالْمَلَائِکَددةُ هُددوَ إِلَّا إِلَهَ لَا  َنَّهُ اللَّهُ شَه 

 هُددوَ إِلَّا إِلَهَ لَا بِالْقِسْطِ اَائِمًا الْعِلْمِ وَ ُولُو

اهلل )عرل عمرا    ق18) الْدَکِیمُ الْعَزِیزُ

ده  کدده زعبددود و پرسددتش گواهی زی

ی برحقی جز او وجود ن ارد و شون ه

نمای  و زالئددک و اهددخ او دادگری زی

دهندد  کدده هددیچ علم عنیز  گواهی زددی

ی برحقی جددز زعبود و پرستش شون ه
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او نیست عو  دارای عزت فراوا  است 

 باش قو بسیار با حکمت زی

َّ ِمَاوَاتِ لَددقَ َ الَّیِی اللَّهُ رَبَّکُمُ إ  السددَّ

 عَلَددى اسْتَوَ  ثُمَّ  َیَّامٍ سِتَّةِ فِی وَالْ َرْضَ

 حَثِیثًددا یَ ْلُبُهُ النَّهَارَ اللَّیْخَ یُغْبِی الْعَرْ ِ

خَّرَاتٍ وَالنَجُددومَ وَالْقَمَددرَ وَالبَّمْسَ  زُسددَ

 اللَّددهُ تَبَددارَوَ وَالْ َزْرُ الْخَلْقُ لَهُ  َلَا بِ َزْرِهِ

عاالعراف  )همانا  ق54) لَمِینَالْعَا رَ َ
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پروردگار شددما اهلل اسددت، کسددی کدده 

رسددمانها و ززددین را در شددش روز 

رفری ، سشس بر روی عددر  اسددتقرار 

پوشددان  و یافت، روز را بددا شددب زددی

شب شتابا  به دنبددال روز در حرکددت 

اسددت و  ورشددی ، زدداه و سددتارگا  

. رگدداه باشددن ی ازر او زیتسخیر ش ه
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برای او  1نش و ازر فقطباشی  که رفری

باشدد . اهلل، عهمددا   پروردگددار زددی

 جهانیا ، پُر برکت استق.

ْبُرْهَددا َ لَا ر َرَ إِلَهًا اللَّهِ زَعَ یَ ْ ُ وَزَن 

 یُفْلِددحُ لَا إِنَّهُ رَببهِ عِنْ َ حِسَابُهُ فَوِنَّمَا بِهِ لَهُ

عالمؤزنددو   )و  ق117) الْکَددافِرُو َ

 
چو  جار و زجرور بر  الف عرف  - 1

 ده .زق م ش ه است، زعنای تخصیص زی
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مددراه اهلل هددرکس زعبددود دیگددری را ه

بخوان ، دلیلی عبددر حقانیددت  بددرای او 

در نتیجه حسا  او نددزد ، وجود ن ارد

پروردگددار  اسددت و او)اهلل تعددالیق 

 نمای ق.کافرا  را رستگار نمی

 َوَ َنَّهُ تَعَددالَى جَدد َ رَببنَددا زَددا اتَخَّددی

لَ ًا عالجن  )و این  ق3) وَاحِبَةً وَال وَ

سددیار که ش   و زرتبت پروردگار زا، ب
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بدداال اسددت عو  همسددر و فرزندد ی 

 برنگرفته استق.

ِفَددالزَّاجِرَاتِق 1) وددَف ا وَالصددَّافَّات 

 إِ َّق 3) ذِکْددرًا فَالتَّالِیَدداتِق 2) زَجْددرًا

لَهَکُددمْ  السددَّمَاوَاتِ رَ َق 4) لَوَاحِدد ٌ إِ

 الْمَبددَارِقِ وَرَ َ بَیْنَهُمَا وَزَا وَالْ َرْضِ

 بِزِینَددةٍ الدد َنْیَا مَاءَالسددَّ زَیَّنَّددا إِنَّاق 5)

 شَیْ َا ٍ کُخب زِنْ وَحِفْمًاق 6) الْکَوَاکِبِ
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 الْمَلَددوِ إِلَددى یَسددَّمَّعُو َ لَدداق 7) زَددارِدٍ

ق 8) جَانِبٍ کُخب زِنْ وَیُقْیَفُو َ الْ َعْلَى

لَهُمْ دُحُورًا لَّدداق 9) وَاوددِبٌ عَیَا ٌ وَ  إِ

 ا ٌشددِهَ فَ َتْبَعَددهُ الْخَ ْفَددةَ  َ ِفَ زَنْ

)اسددم بدده عالصددافات   ق10) ثَااِبٌ

عزالئک  وف بسددته * و اسددم بدده 

رانن  * رنا  که سخت عابرها را  زی

و اسددم بدده رنددا  کدده کتددا  اهلل را 
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کنندد  * همانددا زعبددود و تالوت زددی

ی شددما یکتاسددت * پرستش شون ه

پروردگار رسمانها و ززددین و رن دده 

بین رنهاسددت و پروردگددار زبددراها 

ا رسما  دنیا را با زینت باش  * ززی

ایم * و ر  را از هر ستارگا  رراسته

ایددم * شی ا  سرکبی حفظ نمددوده

توانن  به ع برهایی  که در رنا  نمی
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زأل اعلی عاست  گو  دهن  و از هر 

شون  * بددرای ر  سو سنگبارا  زی

کدده راندد ه شددون  و دارای عددیابی 

زگددر کسددی کدده همیبگی هستن  * 

بربایدد  و در ر  باره ع بری را  یک

ای سددوزن ه بدده هنگام است که شعله

 افت ق.دنبال او زی
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َلَهَ لَا الَّیِی اللَّهُ هُو لَّا إِ  عَددالِمُ هُددوَ إِ

 الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ هُوَ وَالبَّهَادَ ِ الْغَیْبِ

لَددهَ لَا الَّیِی اللَّهُ هُوَق 22) لَّددا إِ  هُددوَ إِ

 مُددؤْزِنُالْ السددَّلَامُ الْقُدد َو ُ الْمَلِددکُ

 الْمُتَکَببددرُ الْجَبَّددارُ الْعَزِیددزُ الْمُهَددیْمِنُ

 هُددوَق 23) یُبْرِکُو َ عَمَّا اللَّهِ سُبْدَا َ

 لَددهُ الْمُصددَوبرُ الْبَددارِ ُ الْخَددالِقُ اللَّددهُ

 فِددی زَددا لَددهُ یُسَببحُ الْدُسْنَى الْ َسْمَاءُ
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 الْعَزِیددزُ وَهُددوَ وَالْدد َرْضِ السددَّمَاوَاتِ

اهلل است،  عالدبر  )او ق24) الْدَکِیمُ

کسددی کدده هددیچ زعبددود و پرسددتش 

ی برحقی جز او وجددود ندد ارد، شون ه

او دانای غیب و رشددکار اسددت عو  او 

عبرای همگا   بسیار رحمتگر اسددت و 

رحمت او عبرای زؤزنا   دائمی اسددت 

* او اهلل اسددت، کسددی کدده زعبددود و 



 

 

66 

 

ی برحقی جز او وجود پرستش شون ه

-بی ن ارد، او فرزانروا، بسیار زق  ،

عیب و نقص، ازا  دهندد ه، زدددافظ و 

زرااددب، بسددیار بددا عددزت، زسددلط و 

فراززن  است. پاو و زنزه است اهلل از 

ورزندد  * او اهلل رن ه کدده شددرو زددی

است، رفری اگار، نو رفرین، وددورتگر 

باشدد ، است، برای او نازهای نیکی زی
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رن ه در رسمانها و ززددین اسددت او را 

فددراوا  کنن  و دارای عزت تسبیح زی

 ق.  باش زیو بسیار با حکمت است 

 1الفلق و النددا  الخال  و هایسوره

)این زوارد را ابن زاجه در سنن  ددود 

 
ها در اذکار وبح و ی این سورهترجمه - 1

 شام رز ه است.
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در کتا  ال ددب از ابددن ابددی لیلددی از 

 پ ر  ابن لیلی رورده استق.  

*** 

یا همان ) اذکار صبح و شام

 :اذکار صباح و مساء(

ی وددبا  در زبددا  عربددی بدده فاوددله

گفته وبح تا اذا  ظهر  ززانی بین اذا 

ی ززددانی د و زساء بدده فاوددلهشوزی
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-تا نصف شب اطالق زددی 1اذا  عصر

شود. البته اگر این اذکار در ززا  نماز 

وبح و هم نین نماز عصر گفته شون ، 

 باش . یلی بهتر زی

 
شیعیا  حق جو برای دانستن وات اذا    - 1

نهج البالغه   52ی توانن  به نازهعصر زی

  رجو  نماین  و ززا  ر  در نزد اهخ سنت

 نیز زعلوم است.
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  َیَهَددا یَافرزای : اهلل تعالی در ارر  زی

 * کَثِیددرًا  رًا ذِکْدد  اللَّهَ اذْکُرُوا  رزَنُوا  الَّیِینَ

 41عاألحزا :  وَ َوِیلًا بُکْرَ ً وَسَببدُوهُ

ای ا   )ای کسانی که ایما  رورده42و 

اهلل را بسیار یاد نمایی  * و در وبح و 

ی بین اذا  عصددر و اذا  اویخ)فاوله

 زغر ق او را تسبیح بگویی اق.
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 رَببکَ اسْمَ وَاذْکُرِفرزای : هم نین زی

  )و نددام 25عاإلنسددا :  لًاوَ َوِی بُکْرَ ً

 پروردگارت را وبح و شام یاد کناق.

نیز فرزوده است: »نبستن با  پیازبر

گروهی که از نمدداز وددبح تددا طلددو  

از  ،رورندد را بجددا زددی اهللیاد  ،رفتا 

رزاد نمددود  چهددار بددرده از فرزندد ا  

اسماعیخ) ق برایم نیکوتر است و اگددر 
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ا غددرو  رفتددا  بددا از نماز عصددر تدد 

 ،کنن ، بنبینمرا یاد زی هی که  اهللگرو

بددرایم از رزاد کددرد  چهددار پددرده از 

فرزن ا  اسماعیخ ) ق نیکوتر اسددتو. 

 3667)جازع الصدددیح شددیخ رلبددانی 

 ق 2/698وودیح ا بوداود  

، ریات و احادی  این ریات و احادی 

که در اینجا بیا  نبدد ه  ییگربسیار د
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-است، دلیلی بر اهمیت این اذکار زی

 ش .با

 الْدَیَ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ الکرسی: ریة 

 فِددی زَا لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ تَ ْ ُیُهُ لَا الْقَیَومُ

 الَّددیِی ذَا  زَنْ الْ َرْضِ فِی وَزَا السَّمَاوَاتِ

 بَددیْنَ زَددا یَعْلَددمُ بِوِذْنِددهِ إِلَّددا عِنْدد َهُ یَبْفَعُ

یْءٍ یُدِی ُو َ لَاوَ  َلْفَهُمْ وَزَا  َیْ ِیهِمْ  بِبددَ

اءَ بِمَددا إِلَّددا عِلْمِهِ زِنْ عَ شددَ یَهُ وَسددِ  کُرْسددِ
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 حِفْمُهُمَددا یَئُودُهُ وَلَا وَالْ َرْضَ السَّمَاوَاتِ

. 1عالبقددر   ق255) الْعَمِددیمُ الْعَلِیَ وَهُوَ

 
هرکس هنگام وبح این ریه را بخوان ، تا  - 1

شب از جن زدفوظ زى زان ، وهر کس 

بخوان ، تا وبح از جن   شازگاهر  را 

، و لبانی  1/562زان . الداکم زدفوظ زى

در کتا  ودیح الترغیب والترهیب 

ر  را ودیح دانسته است، و به   1/273
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ی اهلل کدده زعبددود و پرسددتش شددون ه)

برحقی جز او وجددود ندد ارد و زندد ه، 

ندد ه اسددت، چددرت و پابرجا و برپا دار

گیددرد، رن دده در  وا  او را فرا نمددی

رسمانهاست برای اوسددت و رن دده در 

، چه کسی باش زی ززین است برای او

 

ته:  نسائی و طبرانى نسبت داده است، وگف 

 اسناد طبرانى ز مئن است.
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کن ، زگددر بدده اذ  و نزد او شفاعت زی

و  رنددا  رن ه در پیبددگاه دی اواجازه

دان ، و به چیددزی ابخ رنها است را زی

کنن ، زگر به از علم او احاطه پی ا نمی

ا ، کرسی او رسددمانها و و اجازهاذ  

ززین را بر گرفته است و در حفظ ر  

باش ، و او باالی بسددیار دو ناتوا  نمی

 .قبزرگ است
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اللَّددهُ هُوَ اُخْ الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 وَلَددمْ یَلِدد ْ لَمْق 2) الصَّمَ ُ اللَّهُق 1)  َحَ ٌ

 .ق4)  َحَدد ٌ کُفُوًا  لَهُ یَکُنْ وَلَمْق 3) یُولَ ْ

)به نام اهلل بسیار رحمتگر   عاإل ال 

عبددرای تمددام زوجددودات  و دائمدداً 

رحمتگر عبددرای زؤزنددا   بگددو: او اهلل 

عدر ذات و عبودیددددت و وددددفات  

یکتاست * اهلل واال و بددزرگ اسددت و 
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تمازی زوجودات به او نیاز دارن  * نه 

زایی ه است و نه زاده ش ه اسددت * و 

برای او، هیچ کددس هددم کددف و همتددا 

 باش ق.مین

َعُددوذُ اُددخْ الددرحیم الرحمن اهلل بسم  

ق 2)  َلَددقَ زَددا شَرب زِنْق 1) الْفَلَقِ بِرَ ب

 شَرب وَزِنْق 3) وَاَبَ إِذَا  غَاسِقٍ شَرب وَزِنْ

 حَاسِ ٍ شَرب وَزِنْق 4) الْعُقَ ِ فِی النَّفَّاثَاتِ
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)بدده نددام اهلل   عالفلددق ق5) حَسددَ َ إِذَا 

ی تمام زوجودات  بسیار رحمتگر عبرا 

و دائماً رحمتگر عبرای زؤزنا  ، بگددو: 

پروردگار سددشی ه دم *  به برمپناه زی

از شر  رن ه رفری ه اسددت * و از شددر  

وشددان  * و از پتاریکی واتی فرا زددی

دزندد  * و ها زددیهشر  زنانی که در گر
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-از شر  حسود واتی که حسادت زددی

 کن ق.

وذُ َعُدد  اُددخْ الددرحیم الرحمن اهلل بسم 

 إِلَددهِق 2) النَّددا ِ زَلِکِق 1) النَّا ِ بِرَ ب

 الْخَنَّددا ِ الْوَسْوَا ِ شَرب زِنْق 3) النَّا ِ

 النَّددا ِ وددُ ُورِ فِی یُوَسْوِ ُ الَّیِیق 4)

  النددا ع ق6) وَالنَّددا ِ الْجِنَّةِ زِنَق 5)

)به نام اهلل بسیار رحمتگر عبرای تمددام 
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ی زوجودات  و دائمدداً رحمتگددر عبددرا 

برم به پروردگددار زؤزنا  ، بگو پناه زی

انسانها * زعبددود  انسانها * فرزانروای

ی بر حق انسددانها * و پرستش شون ه

هددای بدده سددرعت دور از شر  وسوسدده

شون ه * عکه  از طرف کسانی وورت 

های انسانها ر  را گیرد که در سینهزی

کنندد  * کدده شددازخ جنهددا و القاء زددی
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ها سه بار ن سورهعای باشن قانسانها زی

، ب ین وورت کدده یکبددار  وان ه شود

هر سدده سددوره  واندد ه شددود و بعدد  

 .ق 1)  دوباره از اول و بع  دوباره از اول

 
هرکس این ریات را سه زرتبه هنگام  - 1

بخوان  از هر چیز   شازگاهوبح و 

 4/322کفایتش زى کن .  بو داود 

ونگا: ودیح الترزیی  5/567والترزیی 

3/182 . 
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بَحَ الْمُلْددکُ ِهللِ بَدْنَا وَ َوددْ  ق 1) » َوددْ

وَالْدَمْدد ُ ِهللِ، الَ إِلَددهَ إِالَّ اهللُ وَحْدد َهُ الَ 

مْدد ُ وَهُددوَ شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْدَ

َر ب َ ْسَ لَُک َ ْیددَر  عَلَى کُخب شَیْءٍ اَ ِیْرٌ، 

 
فرزود: بجا  جمله فوق زی شازگاه - 1

» َزْسَیْنَا وَ َزْسَى المُلْکُ هللِو )شام نمودیم 

 پادشاهی برای اهلل شام نمودق.و زدخ 
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، َو َُعددْوُذ  ق 1) َزا ِفْی َهَیا اْلَیْوِم َوَ ْیَر َزا َبْعَ ُه

 
فرزود:   فوق زی بجا  جمله شازگاه - 1

»رَ ب  َسَْ لُکَ  َیْرَ زَا فِیْ هَیِهِ الْلَّیلَةِ وَ َیْرَ 

زَا بَعْ َهَا، وَ َعُوْذُ بِکَ زِنْ شَرب زَا فِیْ َهیِهِ 

الْلَّیلَةِ وَشَرب زَا بَعْ َهَاو )پروردگاراا  یری 

دارد و  یر بع  از  که در این شب وجود 

 واهم و از شر  رن ه در ر  را از تو زی

این شب وجود دارد و شر  رن ه بع  از 

 برمق.ر  وجود دارد، به تو پناه زی
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رب َزددا   بَِک ِزْن َشرب َزا ِفْی َهددَیا اْلَیددْوِم َوشددَ

ْوِء   ِخ، َوسددُ َبْعَ ُه، َر ب  َُعْوُذ بَِک ِزَن اْلَکسددَ

ْوُذ بَِک ِزْن َعَیاٍ  ِفی النَّاِر  اْلِکَبِر، َر ب  َُع

 .  ق 1) وََعَیاٍ  ِفی اْلَقْبِرو 

»زا و تمام جهانیا ، شب را برا  

  ا به وبح رسانی یم، و حمدد  از ر  

ى، جددز اهلل برحقدد    است، هیچ زعبود

 
 .4/2088زسلم  - 1
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که یکتاست و شددریکى ندد ارد وجددود 

و حمدد  فقددط از ر   پادشدداهىن ارد. 

اددادر اسددت.  یاوست و او بر هر چیز

ىا زن  یر رن ه در این روز اسددت اله

و  یر رن ه بعدد  از ر  اسددت را از از 

تو زى طلبم، و از شر  رن ه که در ایددن 

روز و زا بع  ر ، وجود دارد، بدده تددو 

ززین پناه زى برم. الهىا زن از تنبلى و 



 

 

87 

 

پیر  به تو پناه زى برم، بار  هایگیری

عیا  و جهنم الهاا زن از عیا  رتش 

 برمو.زی ابر به تو پناه

بَدْنَا،   وَبِددکَ»اللَّهُددمَّ بِددکَ  َوددْ

، وَبِددکَ نَدْیَددا، وَبِددکَ نَمُددوْتُ ق 1)  َزْسَیْنَا

 
فرزود: »اللَّهُمَّ بِکَ  َزْسَیْنَا، زی شازگاه - 1

وَبِکَ  َوْبَدْنَا، وَبِکَ نَدْیَا، وَبِکَ نَمُوْتُ  

الْمَصِیْرُو )یا اهللا با ل ف تو شام وَإِلَیْکَ 
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»بار الهاا بددا ل ددف  .ق 1) وَإِلَیْکَ النَبُوْرُو

ه شب تو وبح کردیم، و با عنایت تو ب

ایددم، و رسی یم، و به  واست تو زندد ه

به  واست تو زى زیریم، و رسددتا یز 

 

نمودیم و با عنایت تو به وبح رسی یم، و  

-ایم و توسط تو زیزان ه توسط تو زن ه

 زیریم و بازگبت به سوی توستق.
ونگا: ودیح الترزیی  5/466الترزیی  - 1

3/142 . 
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 .زا بسو  تو استو

»اللَّهُمَّ  َنْتَ رَببیْ الَ إِلَددهَ إِالَّ  َنْددتَ، 

 َلَقْتَنِیْ وَ َنَا عَبْ ُوَ، وَ َنَا عَلَى عَهْدد ِوَ 

وَوَعْ ِوَ زَا اسْتَ َعْتُ،  َعُوْذُ بِکَ زِنْ شَرب 

زَا وَنَعْتُ،  َبُددوْءُ لَددکَ بِنِعْمَتِددکَ عَلَددیَّ، 
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هُ الَ یَغْفِددرُ وَ َبُوْءُ بِیَنْبِیْ فَدداغْفِرْ لِددیْ فَوِنَّدد 

 .ق 1) الیَنُوْ َ إِالَّ  َنْتَو

»الهىا تو پروردگار زددن هسددتى، 

 یو پرسددتش شددون ه بجز تددو زعبددود

 
ر  را با یقین بگوی  و در  شازگاههرکس  - 1

در ر  شب بمیرد، و یا وبح بگوی  و 

شود. هما  روز بمیرد به بهبت وارد زی 

 .7/150البخاری 
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دیگر  نیست، تو زرا رفریدد  ،  برحق

بر پیمددا  زن   تو هستم، و و زن بن ه

 ددود،   توانایی با تو بر حسب ام ع هوو 

پایبن  هستم، و از شر رن دده کدده انجددام  

برم، به نعمتى کدده بدده  پناه زى ام به تو  داده 

کنم، و بدده  ا ، اعتراف زی زن ع ا فرزوده 

ببخبا ،  نمایم، پس زرا گناهم اارار زی 

-چرا که بجز تو کسى گناها  را نمددى
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 بخبای و.

 ُشْهِ ُوَ  ق 1) »اللَّهُمَّ إِنبیْ  َََوْبَدْتَُُ

کَ، وَزَالَئِکَتَددکَ  هِ ُ حَمَلَددةَ عَرْشددِ وَ ُشددْ

،  َنَّکَ  َنْتَ اهللُ الَ إِلَددهَ ِالَّ وَجَمِیْعَ  َلْقِکَ

 َنْتَ وَحْ َوَ الَ شَرِیْکَ لَکَ وَ َ َّ زُدَمَّ ًا 

 
گفته شود: »اللَّهُمَّ إِنبیْ  َََزْسَیْتُو  شازگاه - 1

 )یا اهللا زن شام نمودمق.
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ق بار 4. عاین دعا )ق 1) عَبْ ُوَ وَرَسُوْلِکَو

»الهىا زن در این وبح   وان ه شود .

 
ایدن دعا را  شازگاههر کس وبح و  - 1

چهار بار بخدوان ، اهلل تعالی او را از  

، 4/317ده .  بو داود رتدش نجات زی

: األد  المفرد والبخاری در کتا 

، والنسائی در کتا :  1201  شماره

، وابن 9  عمخ الیوم واللیلة شماره

، و شیخ ابن بازدر 70السنی با شماره   
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گاه، تو را و حددازال  عددر  و تمددام 

فرشددتگانت و کلی دده زخلواددات تددو را 

تو اهلل هسددتى، گیرم بر این که گواه زى

ی و پرسددتش شددون ه بجز تددو زعبددود

 وجود ن ارد، تو یگاندده برحق دیگری

 

ق سن  23کتا : )تدفة األ یار   

 النسائی و بی داود را حسن دانسته است.
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  عى و شریکى ن ار ، و زدمدد هست

 و.باش   تو زیبن ه و فرستاده
»اللَّهُمَّ زَا  َوْبَحَ بِیْ زِددنْ نِعْمَددةٍ  َوْ 

بِ َحَ ٍ زِنْ  َلْقِددکَ فَمِنْددکَ وَحْدد َوَ الَ 

رِیْکَ لَددکَ، فَلَددکَ الْدَ مْدد ُ وَلَددکَ شددَ

 .ق 1) البَکْرُو

 
هرکس این دعا را در هنگام وبح بخوان ،   - 1

هرکس  شکر ر  روز را ادا کرده است، و 
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»الهىا هر نعمتى که در این وبح، 

شازخ حال زن یا یکددى از زخلواددات 

 

ر  را بخوان ، شکر ر  شب را ادا   شازگاه 

، والنسائی   318/ 4نموده است.  بو داود 

،  7در کتا : عمخ الیوم واللیلة شماره   

وابن حبا  در   41وابن السنی شماره   

، وابن باز  2361کتا : »زواردو شماره   

ق سن   را  24در کتا : )تدفة األ یار   

 تدسین نموده است. 
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یکتددا ش ه، از طرف تو بوده است، تو 

شددریکى ندد ار ، پددس هسددتی عو  

 ستایش و شکر از ر ِ تو استو.

»اللَّهُمَّ عَددافِنِیْ فَددیْ بَدد َنِیْ، اللَّهُددمَّ 

مْعِیْ، اللَّهُددمَّ  عَددافِنِیْ فِددیْ عَافِنِیْ فِیْ سددَ

بَصَرِیْ، الَ إِلَهَ إِالَّ  َنْتَ، اللَّهُمَّ  َعُوْذُ بِکَ 
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زِنَ الْکُفْددرِ، وَالْفَقْددرِ، وَ َعُددوْذُ بِددکَ زِددنْ 

 .ق 1) عَیَا ِ الْقَبْرِ، الَ إِلَهَ إِالَّ  َنْتَو

»بار الهاا در بدد نم عافیددت ده، بددار  

 
  42/ 5، و حم  324/ 4 بو داود  - 1

والنسائی در کتا : عمخ الیوم واللیلة 

، 69، وابن السنی شماره   22  شماره

والبخاری در کتا : األد  المفرد وعالزه 

ق  26ابن باز در کتا : )تدفة األ یار  

 سن   را تدسین نموده است.
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ا در  بارالهددا الهدداا در گوشددم عافیددت ده،  

و  بجددز تددو زعبددود    ا ده   چبددمم عافیددت 

دیگر  وجددود  ی بر حق  پرستش شون ه 

بددرم، از  به تو پناه زی و فقر ن ارد، از کفر 

بددرم، بجددز تددو  عیا  ابر به تو پندداه زی 

ی بددر حددق  و پرسددتش شددون ه زعبددود  

 دیگر  وجود ن اردو. 
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»حَسْبِیَ اهللُ الَ إِلَددهَ إِالَّ هُددوَ عَلَیْددهِ 

 .ق 1)  الْعَمِیْمِوتَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَ َ الْعَرْ ِ

 
هفت   شازگاههرکس این دعا را وبح و  - 1

م دنیا و بار بخوان  اهلل تعالی ازور زه

کن . ابن السنی  ر رتش را کفایت زی

با سن  زرفو ،  و بو داود  71  شماره

، و شعیب وعب القادر األرناؤوط 4/321

اسناد  را ودیح زى دانن . نگا: زاد 

 . 2/376المعاد 
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»اهلل برا  زن کافى است، بجددز او 

ی برحددق و پرسددتش شددون هزعبددود 

-زیو توک خ بر ا  1فقطدیگر  نیست، 

و او پروردگددار عددر  بددزرگ  کددنم

استو. عاین دعا هفت زرتبدده  واندد ه 

 شود .

 
چو  جار و زجرور بر  الف اوخ زق م  - 1

 ده . ای تخصیص زیگبته است، زعن
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»اللَّهُمَّ إِنبیْ  َسْ َلُکَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَددةَ 

، اللَّهُمَّ إِنبددیْ  َسددْ َلُکَ فِیْ ال َنْیَا وَاآل ِرَ ِ

الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ، وَ َهْلِیْ، 

تُرْ عَددوْرَاتِیْ، وَرزِددنْ  وَزَددالِیْ، اللَّهُددمَّ اسددْ

رَوْعَاتِیْ، اللَّهُمَّ احْفِمْنِیْ زِنْ بَیْنِ یَدد َیَّ، 

، وَزِنْ  َلْفِیْ، وَعَنْ یَمِیْنِیْ، وَعَنْ شَمَالِیْ
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وَزِنْ فَوْاِیْ، وَ َعُوْذُ بِعِمْمَتِکَ  َ ْ  ُغْتَددالَ 

 .ق 1) زِنْ تَدْتِیْو

»الهىا عفدددو و عافیددت دندددیا و 

ر رت را از تدو زى  واهم. بار الهدداا 

عفو و عافیت دیددن، دنیددا،  ددانواده و 

نمایم. بار الهاا زالم را از تو زس لت زى

 
: ودیح ابن   بو داود و ابن زاجه ونگا - 1

 .2/332زاجه 
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عیو  زددرا بشوشددا  و تددر  زددرا بدده 

الهددىا زددرا از جلددو،  اازایمنى زب  ل س

پبت سددر، سددمت راسددت و چددپ و 

بدداال  سددرم، زدافمددت بفرزددا، و بدده 

 بزرگى و عممت تو پناه زى برم از این

که ب ور ناگهانى از طرف پایین کبددته 

 شومو.
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»اللَّهُمَّ عاَلِمَ الْغَیْبِ وَالبَّهَادَ ِ فَدداطِرَ 

یْءٍ  مَوَاتِ وَْاألْرَضِ، رَ َّ کُددخِ  شددَ السددَّ

کَهُ،  َشْهَ ُ  َ ْ الَ إِلَهَ إِالَ   َنْتَ،  َعُوْذُ وَزَلِیْ

یْ َا ِ  رِ  البددَّ بِکَ زِنْ شَرِ  نَفْسِیْ، وَزِنْ شددَ

وْءًا،  وَشِرِکِهِ، وَ َ ْ  َاْتَرِفَ عَلَى نَفْسِیْ سددُ

»بددار الهدداا ا   .ق 1)  َوْ  َجُرَّهُ إِلَى زُسْلِمٍو

 
الترزیی و  بوداود. ونگا: ودیح   - 1

 . 3/142الترزیی
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  نهددا  و رشددکار، رفریدد گار دانندد ه

ین، پروردگار و زالددک ها و ززرسما 

هر چیز، زن گواهى زى دهم کدده بجددز 

دیگر  نیست، از شر   برحق تو، زعبود

نفس و از شر  شی ا  و دام فریبش، و 

از اینکه  ود زرتکب کار ب   شوم و 

یا به زسلمانى، ب   برسانم، به تو پناه 

 برمو.زی
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مِهِ  »بِسْمِ اهللِ الَّیِیْ الَ یَضُرَ زَددعَ اسددْ

ی ْاألَرَضِ وَالَ فِی السَّمَاءِ وَهُددوَ شَیْءٌ فِ

 .ق 1) السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُو

 
هرکس سه بار در وات وبح و سه بار  - 1

این دعا را بخوان  هیچ  شازگاهدر 

رسان .  بوداود چیز  به او ضرر نمی

وابن زاجه  5/465والترزیی  4/323

 2/332و حم . نگا: ودیح ابن زاجه 

باز در کتا   و عالزه عب العزیز بن
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کدده بددا نددام و   »به نام اهلل، کسی

رسددما ،  نه در در ززین ونه هیچ چیز 

و  یرسددان ، و او شددنوا گزندد   نمی

 داناستو.

 

ق سن   را 39)تدفة األ یار  

 حسن دانسته است.
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سْالَمِ دِیْندداً، »رَضِیْتُ بِاهللِ رَب اً، وَبِاإلِ

عسه بددار . ق 1) وْالًونَبِی ا وَرَسُ  وَبِمُدَمَّ ٍع

  وان ه شود .

 
  هرکس این دعا را سه بار در وبح و سه - 1

شود بخوان  بر اهلل حق زى شازگاهبار در 

که در روز ایازت او را راضى کن .  حم  

والنسائی در کتا : عمخ الیوم  4/337

   ، وابن السنی شماره4واللیلة شماره 

و الترزیی  4/318و بوداود  68
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»به ربوبیت اهلل، و به داشتن دیددن 

راضددى و   عاسالم، و پیازبر  زدم 

  بنود هستمو.

تَغِیْ ُ  »یَا حَیَ یَا اَیَددوْمُ بِرَحَمَتِددکَ  َسددْ

 َوْلِحْ لِی شَ ْنِیْ کُلَّددهُ وَالَ تَکِلْنِددیْ إِلَددى 

 

و عب العزیز بن باز در کتا :   5/465

ق سن   را حسن 39)تدفة األ یار   

 دان .زی
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ا »ا  زند ه و پدد  .ق 1) نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍو

  رحمددت تدددو از بدرجاا بده وسددیله

  کددنم، همددهفریدداد  ددواهی زددیتدو 

ازددورم را اوددال  بفرزددا، و زددرا بدده 

 
الداکم و سن   را ودیح دانسته، و   - 1

با او زوافقت کرده  1/545الیهبی با 

است، ونگا: ودیح الترغیب والترهیب 

1/273 . 
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  یک چبم به هم زد  به حال ان ازه

 و.ا ود رها زکن

ِ هللِ رَ ِ   بَحَ الْمُلْددکُ » َوْبَدْنَا وَ َوددْ

، اللَّهُمَّ إِنبیْ  َسْ َلُکَ  َیْرَ هَددیَا ق 1) الْعَالَمِیْنَ

 
گفته شود: » َزْسَیْنَا وَ َزْسَى   شازگاه - 1

و زدخ   رَ َّ العَالَمیْنَو )زا المُلْکُ هللِ

پادشاهی برای اهلل پروردگار جهانیا  شام 

 ق.یمنمود
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: فَتْدَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرَکَتَددهُ، ق 1) مِالْیَوْ

رب  وَهُ َاهُ، وَ َعُوْذُ بِکَ زِنْ شَرِ  زَا فِیْهِ وَشددَ

 .ق 2) زَا بَعْ َهُو

 
شود: »اللَّهُمَّ إِنبیْ  َسَْ لُکَ شازگاه گفته  - 1

  یْرَ هَیِهِ اللَّیْلَةِو )یا اهلل زن از تو  یر این 

 شبق.
و شعیب وعب القادر   4/322 بو داود  - 2

عاد األرناؤوط در تدقیق کتا  زاد الم 

 ان .سن   را حسن دانسته  2/273
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 را  اهللزا و زدخ فرزانروایی، بدد »

، شددب را که پروردگار جهانیا  اسددت

. بار الهاا زن از تو  وبى موبح نمودی

، نددور، ، یدداریپیددروز   یعنىعازروز، 

نمددایم برکت و ه ایتش را زس لت زی

از ب   رن ه ازروز و بع  از ر ، پیش 

 برمو.ری ، به تو پناه زیزی



 

 

115 

 

الَمِ ، ق 1) » َوْبَدْنَا عَلَى فِ ْددرَ ِ اإلِسددْ

وَعَلَى کَلِمَةِ اإلِ ْالَ ِ، وَعَلَى دِیْنِ نَبِیبنَا 

، ، وَعَلَى زِلَّةِ  َبِیْنَددا إِبْددرَاهِیْمَ عزُدَمَّ ٍ 

لِماً وَزَدددا کَدددا َ زِدددنَ  حَنِیْفددداً زُسدددْ

 
فرزود: » َزْسَیْنَا عَلَى فِ ْرَِ  زی شازگاه - 1

اإلِسْالَمِو )بر ف ر اسالم روز را به شب 

 رسان یمق.
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»زا بددر ف ددرت اسددالم،  .ق 1) الْمُبْرِکِیْنَو

  ا ددال ، دیددن پیازبرزددا  کلمدده

و رئددین پدد رزا  ابددراهیم    عزدمدد 

فقددط   هما  ابراهیمى کهعوبح کردیم، 

تسددلیم به سو  حق ، تمایخ داشددت و 

 
وابن السنی در   407و 406/ 3 حم   - 1

 34  کتا : عمخ الیوم واللیلة شماره

 . 4/209ونگا: ودیح الجازع 
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بددود، و از زبددرکا   ازددر عاهلل تعددالی 

 نبودو.
رِیْکَ »الَ إِلَهِ  إِالَّ اهللِ وَحْدد َهُ الَ شددَ

لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْدَمْ ُ، وَهُوَ عَلَى کُخب 

و هنگام  ق 1) شَیْءٍ اَ ِیْرٌو. عده بار بخوان 

 
م واللیلة  النسائی در کتا : عمخ الیو - 1

ونگا: ودیح الترغیب  24  شماره

، وکتا : عتدفة  1/272والترهیب 
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 .ق 1)  ه شددود، یددک بددار  واندد کسددالت

بر حق دیگری وجددود »بجز اهلل زعبود 

 

، ونگا: 44األ یار   ثر شیخ ابن باز  

ق  255  ) فضیلت ر  در ح ی  شماره

 همین کتا . 
وابن زاجه و حم    4/319 بوداود  - 1

ونگا: ودیح الترغیب والترهیب  4/60

،  3/957، ودیح  بوداود 1/270
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شددریکى ندد ارد، یکتاسددت و ، ندد ارد

و و شددکر  پادشدداهى از ر ِ اوسددت،

 یو او بر هر چیز ستایش برای اوست

 توانا استو.
»سُبْدَا َ اهللِ وَبِدَمْ ِهِ: عَ َدَ  َلْقِددهِ، 

هِ وَزِدد َادَ  وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَددةَ عَرْشددِ

 

وکتا  زاد  2/331 وودیح ابن زاجه

 . 2/377المعاد 
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کَلِمَاتِهِو. عهنگام وددبح، سدده بددار 

»تسبیح و پدداکى اهلل و  .ق 1) بخوان  

ستایش او را به تع اد رفری گانش 

ا  و   بددنودی و بدده اندد ازه

نى عرشدددش و جدددوهر یسدددنگ

 نمایمو.سخنانش، بیا  زی

 
 .4/2090زسلم  - 1
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»اللَّهُمَّ إِنبیْ  َسددْ َلُکَ عِلْمدداً نَافِعدداً، 

وَرِزْااً طَیبباً، وَعَمَددالً زُتَقَددبَّالًو. عهنگددام 

 .ق 1) وبح رنرا بخوان  

»بار الهاا از تو علم سودزن ، رزق 

 
ابن السنی در کتا : عمخ الیوم واللیلة  - 1

  ، وابن زاجه شماره54  شماره

وعب القادر وشعیب األرناؤوط در  925

 2/375تدقیق کتا : زاد المعاد 

 ان .سن   را حسن دانسته



 

 

122 

 

 نمایمو.پاو و عمخ زقبول زس لت زی

ازَّدداتِ زِددنْ اتِ اهللِ التَّ» َعُوْذُ بِکَلِمَدد 

»به تمازی سددخنا   .ق 1) ق1)شَرب زَا  َلَقَو

 

ق هر کس شازگاه سه زرتبه ر  را بخوان   1)

شب به او ضرر  نمى   سختى ها  ر 

ر والنسائی د 2/290رسان .  حم  

 590  کتا : عمخ الیوم واللیلة شماره 

، ونگا: ودیح  68وابن السنی شماره   
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برم از شددر  رن دده رفریدد ه پناه زی 2اهلل

 .استو

 

، وودیح ابن زاجه  3/187الترزیی 

 . 45وتدفة األ یار   2/266
 زتفق علیه.  - 1
های وی  زنمور از سخنا  اهلل تعالی، اراده - 2

 واه  ل واتی زی باش ، زیرا اهلل زتعازی

-اتفاای بیافت  یا چیزی رفری ه شود، زی
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لبمْ عَلَددى نَبِیبنَددا  خب وَسددَ »اللَّهُددمَّ وددَ

»بار الهاا بددر پیازبرزددا   .(1()1)زُدَمَّ ٍو

 سالم و درود بفرستو.  عزدم 

 

ی ر  فرزا ، ر   فرزای : »ببوو و در نتیجه

 پییرد.اتفاق وورت زی

ق  10) ازگاهق بار، و ش10ق هرکس وبح )1)

بار بر زن درود بفرست ، روز ایازت 

شفاعت زن شازخ حالش زى شود. 

ال برانی با دو سن  که یکى از ر  زورد 
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/  10ست، نگا: زجمع الزوائ  اعتماد ا
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