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 مقدمه

دد فهللاألمددارهللمرددارهللالعلدداهللنعدد،هللال  ددار،هللر هللص ددرهللاألقد ار،هللم هلل  هلل  ددار،هللم هللار،هللالعزيددزهللال   ددالحمد هلل هللالااددد هللال   
وأد هللصدف ا هللأدخلعدمهللأدمهللةمعدخهللاألللدار هللوهللالذيهللأي ظهللمد هلللع دمهللمد هللاهللتبصرةهللألول،هللال عابهللواألبصار،

أجععمهللم هللالم ربل هللاألبرار،هللوبصدرهللمد هللأدبدمهللأزمد م هللأدمهللمدذ هللالد ار،هللأاةت د واهللم هللاةتبا هللم هللنبل  هلل
أمهللمرضاتمهللوالتدمبهللل ارهللال رارهللواةت ابهللماهلليسخفمهللوالحذرهللم هللنذابهللال ار،هللوألذواهللأن س  هللبالج هلل
أمهللطانتمهللومالزمخهللذكر هللبالعشد،هللواألبردارهللون د هللت لدرهللاألدداايهللوةملد هلللندا هللالعلداهللوال  دار،هللأا دت ار هلل

ةمل هللنعممهللوأ دلمهللالمزي هللمد هللألدعمهللوكرمدم،هللوأ د  هللهللم هللاألناار هللأدم  هللأبعغهللالحم هللنع،بعااهللهللقعاب  
أنهللالهللإلددمهللإالهللا هللالعمددل ،هللالااددد هللالصددم هللالعزيددزهللالحرددل ،هللوأ دد  هللأنهللمحمدد اصهللنبدد  هللور ددالم،هللوصدد لمهلل

ع،هلل داررهللودبلبمهللولعلعم،هللأألاهللالمخعاقل ،هللوأكرمهللالساب ل هللوالالد ل ،هللصعاا هللا هللو الممهللنعلمهللون
هللال بلل هللوليهللكاهللو اررهللالصالحل  

اإلمدامهللالعدال هللالعالمدخهلل دل هللهللفرات ين تألیاز بهترر هلل!األذكارهللم هللكالمهلل ل هللاألبدرار@ اما بعد: کتاب
أبدمهللزكريدا هللالح اظهللأمهللنصر هللوالجام هللبل هللالم  ايهللوالمع ايهللأمهللخمدر ،هللنسدلوهللودد  هللوأريد هللنصدر ،هلل

باشرد  روی ایرن   مری  ،ال رخوسهللاألنع،هللم هللة تدمهللم  هللا هللبردمتمهللوأ ر ميحلمهللب هلل رفهللال اويهللت 

اصل با اندکی تلخيص به ترجمه و شرح این کتاب برخاستم تا برای مبتدئين امثال خودم نرافع  

و سودمند باشد، و این کتاب را به سه قسمت تقسيم نمودم تا هر قسمتی جداگانه چاپ شرود،  

پژوهران قررار گيرردت کترابی کره از      ی پسند دانشو در اجتناب تطویل و مالزمت اختصار مایه

 ت«خانه را بفروش و اذکار را بخر» !ِبْ هللال ار هللواْ تد ْرهللاألذكار@ی آن گفته شده: قدیم در باره

باشد، و ما با این شرح مختصر و مفيد معلوم است که تا چه حد مقبول نظر علما و صلحا می

یای رحمت پروردگار این اسرت کره   ی خادمان این کتاب قرار گرفتيم، اميد ما به دردر جمله

،هللمجلدبهلل دمل هللإنمکتاب و شرح آن را مقبول خاص و عام قرار بدهد و نفعش به عموم برساندت 
 توأتبانمهللخارماصهلل رم اصهللهللوصحبمهللوللمهلللع مهللللرهللنع،هللو ع هللا هللوصع،هللوللرصاهللأوالهلل هللوالحم 



 فصل

في األمر باإلخالص وحسن النيات في جميع األعمال الظاهرات 

 الخفياتو

ي اقوال و در امر به اخالص و حسن نيت و خيرانديشي در همه

 اعمال پيدا و ناپيدا

  :تعال،قايهللا هلل
و فرمان نيافتند جز آن که خدا را در حالی که پرستش را برای او خالص ساخته اند با @

 ت!ورزی به دین ابراهيمی( بپرستندپاکدلی )دین

رسد های آنها و ليکن به خدا میربانی و نه خونهای قرسد به خدای متعال گوشتنمی@

 ت!پرهيزگاری و خيراندیشی شما

هللاْمِرٍئهللما@: ص قايهللر ايهللا  هللِلر ا  هللبال د ل اِ هللوِإن م ا هللاأل ْنم اي  ند ا ى،هللأ م ْ هللك ان ْتهللِمْجر ت م هللِإل ،هلل ِإن م ا
نْدل اهللي ِصلبد   اهللأ وهللاْمر أ ةهلٍلو ر   اِلِم،هللو م ْ هللك هلل ا هلِلهللاِ هللو ر   اِلِمهللأ ِ ْجر ت م هللِإل، يد ْ ِرح   اهللأ ِ ْجر ت م هللِإل ،هللم اهلل ان ْتهللِمْجر ت م هللِل  

هللِإل ْلمهلِل    ٌ هللن ع ْلمهلِلم تد هلل .!م اة ر 
شود از ثواب به حسب نيت اوت صحت کارها به حسب نيت آنهاست و به هرکس داده می»

ی برای خدا و فرستاده ی او باشد، پس هجرت اوپس هرکس هجرت او برای خدا و فرستاده

کند، پس اوست، و کسی که هجرتش برای دنيا یا برای زنی است که با او ازدواج می

 «تهجرتش برای چيزی است که برای آن هجرت کرده است

آوردن رضای خدا و خواهی انجام بدهی باید به قصد به دستاز این رو هرکاری که می

 و ثواب آن برایت محفوظ باشدت آسایش خلق خدا انجام دهی تا کارت مقبول

شود و هرکس به حساب قصد و داری میصالحان گفته اند: هرشخص به قدر نيتش نگه

یابد، و هرکاری که برای رضای مردم انجام داده شود آن شرک است، و هر نيتش ثواب می

ز کاری که به خاطر مردم ترک شود ریا است، و اخالص عبادت از این است که خدا تو را ا

 آوردن رضای خدا موفق فرمایدتدارد و برای به دست شرک و ریا نگه
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شایسته برای هرکس آن است که هروقت دانست که کاری دارای ثواب است به )فصل( 

حسب توانایی خود انجام دهد و اگرچه در عمری یک بار باشد، اگر به او رسيد که نماز 

ک بار انجام دهد، اگر شنيد که عمره در تسبيح ثواب بسيار دارد آن را أقالً در عمری ی

را دارد، أقالً یک بار در عمر انجام دهد، اگر شنيد از  صرمضان ثواب حج همراه رسول اهلل 

اهل علم که نماز ضحی و یا أوابين ميان مغرب و عشا ثواب بسيار دارد، أقالً یک بار انجام 

 بدهد و اگر بتواند هيچکدام را از دست ندهدت

شمندان گفته اند که جایز و مستحب است که در فضایل اعمال به حدیث دان)فصل( 

ضعيف عمل نموده تا وقتی که حدیث موضوع نباشد، اما در احکام مثل حالل و حرام 

کردن جز به حدیث صحيح و یا حَسَن درست نيست، مگر این که از باب احتياط باشد، عمل

ضی از انواع بيع یا بعضی از انواع نکاح که در بودن بعچنانکه اگر حدیثی وارد باشد بر مکروه

 این صورت مستحب است آن نوع بيع و نکاح را ترک نمودت

ذکر و یاد خدا ممکن است به دل یا به زبان باشد، و بهتر است که یاد خدا به دل و )فصل( 

ری زبان هردو باشد، اگر بخواهد بر یکی از آن دو اکتفا نماید ذکری که به قلب باشد از ذک

که به زبان باشد و دل با آن نباشد بهتر استت و هيچگاه نباید ذکر به قلب و لسان را باهم به 

خاطر این که ممکن است گمان ریا به او ببرند از دست بدهد، برای این که اگر کسی این راه 

را بر خود بگشاید که هرچه گمان ریا در آن برود از دست بدهد خير عظيم را از دست 

 و هيچگاه طریق صالحان چنين نيستت دهد،می

 ﴿ی: فرمود که آیه صو در صحيح بخاری و مسلم آمده است که رسول اهلل 

    
﴾ی دعا نازل شده است که دعای خود را نه زیاد بلند بگو و نه زیاد در باره ت

 آهسته، بلکه حد وسط را نگه دارت

که ذکر و یاد خدا منحصر در تسبيح و تحليل و تحميد و تکبير نيسرت، بلکره   بدان )فصل( 

گوید ذکر خردا و  آید، واعظی که وعظ میهر عملی است که به آن رضای خدا به دست می

آموزد کره  شود، جاهایی که انسان در آن جاها احکام حالل و حرام را مییاد خدا حساب می
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ماز بخواند و چگونه روزه بررود و چگونره نکراح نمایرد و     چگونه بيع را انجام دهد و چگونه ن

چگونه طالق بدهد و چگونه حج برود که صحيح باشند؟ ایرن جاهرا محرل ذکرر و یراد خردا       

کند تا در راه علم نافع پريش بررود، اسرتادی کره     استت طالب علم که درس خود را تکرار می

کاسربی کره کرار حرالل انجرام      منرد شروند،   دهد تا شاگردانش از علم سودمند بهرره درس می

ماند تا جان و مال مردم ی زن و فرزند از حالل بدهد، پاسبانی که شب بيدار میدهد تا نفقهمی

نشيند تا کشور را از تعردی  را از دستبرد جنایتکاران حفظ کند، سربازی که در مرز کشور می

تا کودکش آسروده  نماید دشمن نگه دارد، مادری که خواب راحت را از چشم خود دور می

آوردن رضای خدا و آسایش خلرق باشرد همره    ی اینها وقتی که به قصد به دستبخوابد، همه

طاعت و یاد خدا استت و این که گفته شده عبرادت بره جرز خردمت خلرق نيسرت، بره همرين         

آوردن رضرای خردا در حکرم یرادکردن خردا و      معناست که خدمت به خلق به قصد به دست

 طاعت اوستت

هللتعال،ق)فصل(  هللا    ﴿ :اي
   

    
 ﴾[53]األدزاب:هلل ت  

کنند، خدا آماده فرمود برایشان آمرزش و و مردان و زنانی که خدا را بسيار یاد می@

 ت!ثواب بس بزرگ

ِثلرصاهللالع م هللهللالذ اِكر ون هللهللق اي هللهلل،الع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللاْلم   ر خ ون هللهللو م اهللل ااق ا،هللر خ ون هللاْلم   هللهلل  ب   هلل@هلل:صقايهللر ايهللا هلل هللك 
 .رواه مسلم عن أيب هريرة ت !و الذ اِكر ا  هلل

مُفَرَّدون سبقت گرفتند، گفتند: مفردون چه کسانی هستند یا رسول »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تکنندار یاد خدا میاهلل! فرمود: مردان و زنانی که بسي

ابن عباس فرمود: مقصود از این آیه کسانی هستند که بعد از نمازهای فرض و بامدادان و 

کنندت عطاء گفت: کسی که نمازهای فرض پنجگانه را با حقوق آنها به شامگاهان یاد خدا می

ح گفت: جا آورد در این آیه داخل است، یعنی جزو بسيار یادکنندگان خدا استت ابن الصال
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کسی که اذکار ثابت را در صبح و شام و در حاالت مختلف از شب و روز به جا آورد از 

 شودتبسيار یاد خداکنندگان شمرده می

رود و شود و وقتی که به بستر خواب میالحاصل: مسلمان باید وقتی که از خواب بيدار می

بعد از نمازها و هنگام آید و رود و وقتی که به خانه میوقتی که از خانه بيرون می

پوشيدن نام خدا و یاد خدا بر دل و زبان او باشد تا دل آشاميدن و لباسخوردن و آبخوراک

های او غفلت نورزدت و زبان او به یاد خدا عادت کند و از یاد خدا و سپاس او و شکر نعمت

 دل و زبان باشدت ای است که باید هميشه بربهترین کلمه« ال إله إال اهلل»ی توحيد: کلمه

علما اتفاق دارند که یاد خداکردن به دل و زبان جایز است برای کسانی که )فصل( 

توانند تسبيح و تهليل و تحميد و وضو و یا جنب و یا حائض و یا نفساء هستند، اینان میبی

قراءت تکبير را به زبان بگویند و به دل بياورندت اما قراءت قرآن برایشان روا نيست و اگرچه 

کردن قرآن، بدون این که به بخشی از یک آیه باشد، و درست است برایشان بر دل جاری

کردن آن بر دل بدون این که به زبان بياورند، و درست است برایشان نظر در قرآن و جاری

موقع غذاخوردن و « بسم اهلل الرحمن الرحيم»زبان بياورند، و درست است برایشان گفتن 

در وقت  !راةعانهللإللمهللوإناهلل هللإنا@موقع دخول و خروج خانه، و گفتن آشاميدن و آب

    ﴿مصيبت و گفتن 

     
﴾نشيندت و اگر وقتی که در کشتی، ماشين و هواپيما و یا بر حيوان سواری می ت

تواند با این تيمم نماز بخواند و قرآن جای غسل، می جنب باشد و آب نيابد و تيمم نماید به

بخواند، و اگر جنب نه آب بيابد برای غسل و نه خاک بيابد برای تيمم، او در وقت مشخص 

هللأنع هللوتعال،هلل بحانمهللوا نماز فرض را بخواند برای حرمت وقت و فاتحه را نيز در آن بخواند، 
 ت و عهللوصحبمهلللملوهللهللمحم هلل ل ناهللنع،هللا هللوصع،

خواند این که کند و اذکار وارده را میشایسته است برای کسی که خدا را یاد می)فصل( 

در بهترین حالت باشد از لباس پاک و جای پاک و باوضو باشد  و اگر نشسته است رو به قبله 

بنشيند، اگر این حالت را رعایت نکند یاد خداکردنش درست است، اما بهترین حالت را از 
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 ﴿ی آل عمران است: سوره 121ی ست، و دليل آن آیهدست داده ا

   
   

﴾ت 
 ت!کنند ایستاده و نشسته و به پهلوی خود خوابيدهمردمی که خدا را یاد می@

  «أ ْدل انِمهلِلهللك ا هللهللن ع ،هللالع م هللهللي ْذك ر هللهللکانهلل»در حدیث صحيح آمده: 

  در راه رفتن و نشسته و ایستاده و «ی حاالتشفرمود در همهخدا را یاد می صرسول اهلل »

هللوا وضو و در حال جنابتت یاد خدا در همه احوال جایز است، به پهلو افتاده و باوضو و بی
 تو ع هللوصحبمهلللملوهللهللمحم هلل ل ناهللنع،هللا هللوصع،هللأنع هللوتعال،هلل بحانم

ی حاالت انسان خوب و پسندیده است، مگر در ر همهبدان که یاد خداکردن د)فصل( 

حاالتی که شرع یاد خداکردن را در آن حاالت منع نموده استت بنابراین، ذکر در حال 

نشستن برای قضای حاجت و در حال جماع و در وقتی که باید گوش به سخن خطيب بدهد 

ی خواب که زدن و غلبهو در قيام نماز که محل قراءت فاتحه و سوره است، و در حال چرت

در این احوال یاد خداکردن مکروه است، اما در کوچه و خيابان موقع راه رفتن و در حمام 

هللوصحبمهلللملوهللهللمحم هلل ل ناهللنع،هللا هللوصع،هللأنع هللوتعال،هلل بحانمهللوا یاد خداکردن مکروه نيست، 
 تو ع 

کرکننده در مقصود از ذکر و یاد خداکردن حضور قلب استت بنابراین، باید ذ)فصل( 

حال حضور قلب باشد و بکوشد که در حال ذکر خدا دل او حاضر باشد و عظمت خدا را به 

خاطر داشته باشد، و بداند که این توفيق بزرگی است که او توانسته است از یاد خدا دل خود 

ال إله »ی آورد معنی آن را بداند و مثالً کلمهرا به نور ایمان روشن نماید، و آنچه به زبان می

 آیدتمد آن را به جا آورد که در این مدفهم معنای آن به دست می« إال اهلل

شایسته این است کسی که وردی از ذکر دارد برآن مداومت نماید، و اگر وقتی از )فصل( 

او فوت شد آن را تدارک ببيند تا عادت به ترک ذکر ننماید، چنانکه در حدیث صحيح 

هللن  هللهللأ وهللهللِدْزبِمهلِلهللن  هللهللن ام هللهللم  هلل»فرمود:  صکه رسول اهلل  لخطاب مسلم است به روایت عمر بن ا
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کسی که » .«الع ْلاهللهللِم  هللهللقد ر أ   هللهللك د ن م اهللل م هللهللك ِتب هللهللالمُّْ رهلِلهللو ص ال ةهلِلهللاْل  ْجرهلِلهللص ال ةهلِلهللبد ْل  هللهللِألم اهللأد   ر أ   هللهللِمْ م هللهلل  ْ، هلل

و به خواب رفت و آن عادت داشت حزبی از قرآن را در شب بخواند یا قسمتی از حزب، 

شود چنانکه گویا در حزب را ميان نماز صبح و نماز ظهر خواند، ثواب آن برایش نوشته می

 «تشب خوانده است

شود که مستحب است ترک ی ورد عارض میدر بيان حاالتی که بر خواننده)فصل( 

حضور  ذکر نماید و آن حالت که رفع شد به سوی ذکر خود برگردد، چنانکه اگر کسی در

و برگردد به سوی  !ا هلليردمك@او عطسه کرد قراءت خود را قطع کند و به او بگوید: 

قراءت خود، و همچنين کسی که سالم نمود بر او جواب سالم بگوید و برگردد به سوی 

قراءت خود، و همچنين اگر اذان شنيد جواب مؤذن را بگوید به کلمات اذان، و اگر اقامه 

ا بگوید و بعد از جواب مؤذن برگردد به سوی قراءت خود، و اگر شنيد کلمات اقامه ر

منکری دید منع نماید، و اگر کسی سؤالی دارد ارشاد او نماید و سپس برگردد به سوی 

 قراءت خویش، و اگر چرت و خواب آمد بخوابد و بعد برگردد به قراءت خودت

ر آن واجب باشد یا سنت، بدان که هر ذکر مشروع و هر قراءتی در نماز و یا غي)فصل( 

اعتباری ندارد مگر وقتی که به زبان آورد و خودش آن را بشنود وقتی که شنوایی اش سالم 

 باشدت

شود، دانشمندان ما بدان که در اوراد و اذکاری که در شب و روز گفته می)فصل( 

 «مهللوالعلعخنماهللاللاهلل»های گرانبهایی تصنيف فرموده اند که یکی از بهترین آنها کتاب: کتاب
تأليف امام « أذکار»تأليف امام احمد بن محمد بن اسحاق السنی است، و بهتر از آن کتاب: 

های معتمد مثل صحيح بخاری و صحيح مسلم و موطاء امام نووی است که آن را از کتاب

و سنن ابن ماجه و  نةمالک و سنن ترمذی و ابوداود و نسایی و مسند امام احمد و ابی عوا

ی آنها به اسناد خود تا مؤلفين آنها روایت ی و بيهقی و غير از آنها نقل نموده و همهدارقطن

هللواْ تد ْرهلل»در خوبی ضرب المثل است تا جایی که گفته اند: « اذکار»دارد، و کتاب  هللال ار  ِبْ 
کتاب اذکار امام نووی از بهترین «ت خانه را بفروش و کتاب اذکار امام نووی را بخر» «األذكار
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های امام نوویت و این کتاب شده در این زمينه است، و از بهترین کتابهای تأليفابکت

ی مطالب آن از کتاب اذکار گرفته شده مختصر االذکار که به تأليف آن مبادرت نمودم همه

هلللملوهللهللمحم هلل ل ناهللنع،هللا هللوصع،هللأنع هللوتعال،هلل بحانمهللوا و به زبان فارسی ترجمه شده است، 
 تو ع هللوصحبم

گرفته شده  /شود همه از اذکار امام نووی بدان که در این مختصر آنچه آورده می)فصل( 

 استت

 «بابهللمختصرهللأمهللأدرفهللمماهللةا هللأمهللألاهللالذكرهللغلرهللم ل هللباقت»

بابي است مختصر در بيان چند سخن از آنچه در فضيلت ذکر خدا 

 ون اين که مقيد به وقت معين باشدآمده بد

هللتعال، هللا    ﴿ :قاي

﴾ت چه !مرا یاد کنيد تا شما را یاد کنم@ [231الب رة:هلل] ت

نعمتی از این باالتر که وقتی بنده خدا را یاد کند، خدا او را یاد کند، آیا نباید هميشه مؤمن 

ها رسيده خدا را یاد کند تا خدا او را یاد کندت کسی که خدا او را یاد کند به بهترین نعمت

 داردتنماید که او را دوست میای میست، برای این که خدا یاد بندها

هللا هلل بهترین یاد خدا در گفتن ال إله إال اهلل » .«الع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللالذ ْكرهلِلهللأ ْأل ا هلل» :قايهللر اي

  روا هللالترمذيهللواب هللماةمهلل–هللتعال،ا هلل بحانمهللوهللهلل–«ت باشد: نيست معبودی بحق مگر خدای یکتامی

هللا هلل ِبلب ت انهللهلل،انهللاْلِملز هللهللِأ،هللث ِ لع ت انهللهلل،الع س انهللهللن ع ،هللل ِ ل  ت انهللهللك ِعم ت انهلل» :قايهللر اي هلل:الر ْدم  هللهللِإل ،هللد 
 روا هللبخاری  .«اْلع ِمل هللهللالع مهلِلهللان هلل  ْبح هللهلل  ْبح ان هللالع ِمهللو ِبح ْمِ ِ ،

در ترازوی حسنات شان بر زبان سبک است و وزن ثواب آن دو کلمه هستند که گفتن»

ی بسيار مهربان: سنگين است، و این دو کلمه محبوب هستند نزد خدای بسيار بخشاینده

ت یعنی: پاک و منزه است خداوند و به ستایش او «اْلع ِمل هللهللالع مهلِلهللان هلل  ْبح هلل ،و ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل»

 مشغولمت پاک و منزه است خداوند بزرگت
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 به من فرمود: صآمده که گفت: رسول اهلل  یت از ابوذر و در صحيح مسلم به روا

ت و در !و ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللالع مهلِلهللِإل ،هللاْلر ال مهللهللأ د ب هللهللِإن هللتد ع الی؟هللهللالع مهلِلهللِإل ،هللاْلر ال مهللهللبِد د ب هللهللأ ْلِبر ك هللهللأ ال هلل@

هللا هلل@روایتی:  هللر اي  هللأىُّهلل  ِئا  هللهلل: هللقاي: هللأْأل ا ؟ هللاصهلْل@اْلر الِم هللِلِعباِخِ ،هللما هللأو ِتِم هللِلم الِرر  هللا   ف   ،
  ت!  ْبح ان هللاِ هللوِبح ْمِ  هلِل

ترین سخن نزد خدای آیا تو را باخبر نکنم از محبوب»به ابوذر فرمود:  صرسول اهلل 

  یعنی تسبيح و تنزیه خدا «است و ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللترین سخن نزد خدا: تعالی؟ محبوب

ی دانم و او را شایستهتایش او مشغولمت خدا را از هر عيب و نقصی مبرا میگویم و به سمی

سوال شد: بهترین سخن کدام است؟ فرمود: آن سخنی  صدانمت و از رسول اهلل حمد و ثنا می

 «تو ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللاست که خدا برای فرشتگانش یا برای بندگانش برگزیدت 

هللأ د بُّهلل@فرمود:  صروایت شده که رسول اهلل  بن جندب  ةو در صحيح مسلم از سمر
ْأ  هللهللب د ي ِ   هللهللي ل رُّك هللهللال هلل هللأ ْكبد ر هللهللو الع م هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللو ال هللهلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللأ ْرب  هللهللالع مهلِلهللِإل ،هللاْلر ال مهلل  ت!ب   

هللإالهللإلمهللوالهلل، هللوالحم هلل،ا هللبحان ترین سخن نزد خدای تعالی چهار کلمه است: محبوب»
: خدا را پاک و منزه ا هلل بحان«ت ت زیانی برایت ندارد به هرکدام ابتدا نماییأكبرهللوا هلل،ا 

: ا هللإالهللإلمهللوالها همه برای خدای یکتاستت : ستایش هللوالحم دانم از هر عيب و نقصیت می

دا بزرگتر استت هرکس و هرچه به : خأكبرهللوا نيست معبودی بحق مگر خدای یکتات 

ی کاینات خاطرت آید، خدا از او بزرگتر است، یعنی در برابر بزرگی و عظمت خدا همه

 خرد و حقير هستندت

هللالفُّ  ار هلل»فرمود:  صروایت شده که رسول اهلل  و در صحيح مسلم از ابومالک اشعری 
هللان هللاْلِملز هللهللت ْمل هللهلللِع مهلِلهللح ْم  هللو الهلْلهللاإِليم انهللهلل  ْفر هلل هللبد ْل  هللهللم اهلل-هللت ْمل هللهللأ وهللهلل-هللت ْمآلنهللهللِلع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهللالع مهلِلهللو   ْبح ان هلل 

 ت«و األ ْرضهللهللالس م ا ا هلل

ی خرما به جویریه همسر گرامی اش که هسته صو در صحيح مسلم است که رسول اهلل 

زد تو رفته ام تا شمرد، فرمود: از وقتی که من از نجمع کرده بود و با آنها تسبيح و تهليل را می

ی خرما را انجام داده ای؟ حال که آمده ام همين کار شمردن تعداد تسبيح و تهليل به هسته
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فرمود: من وقتی که از این جا رفتم چهار کلمه گفته ام  صجویریه گفت: آری، رسول اهلل 

د از سه بار: های تو برتر آیدت آن چهار کلمه عبارتنی تو مقایسه شود، از گفتهکه اگر با گفته

ْعِ مهلِلهللن   خ هللهللو ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل» اخ هللهللن ْرِ مهلِلهللو زِن خ هللهللند ْ ِسمهلِلهللو ِرض اهللل   ت«ك ِعم اتِمهلِلهللو ِم  

ی مخلوقات خدا، برابر رضای او، و هموزن عرش او و به سبحان اهلل وبحمده به شماره

 ی مرکب معلومات خداتاندازه

باشد و با این اوصاف هيچ تسبيح و تحميد  صهلل تسبيح و تحميدی که از زبان رسول ا

 دیگری با آن برابر نخواهد شد، و باید به همين کلمات باشد تا ثواب عظيم آن فراهم آیدت

هللأ ق اي هللهللأل نهلْل@فرمود:  صآمده است که رسول اهلل  و در صحيح مسلم به روایت ابوهریره 
 ت!الش ْمس هللهللن ع ْلمهلِلهللط ع ع تهللهللِمم اهللِإل ، هللهللأ د بُّهللهللأ ْكبد ر هللهللو الع م هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللو ال هللهلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل

تر است نزد من از آنکه بگویم سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل اکبر، محبوب»

ا بهتر یعنی این چهار جمله گفتن از دنيا و ما فيه«ت ی آنچه آفتاب برآنها طلوع کرده استهمه

 «تمانداست، برای این که دنيا فانی است و ثواب این جمالت می

 صآمده است که رسول اهلل  و در صحيح بخاری و مسلم به روایت ابوایوب انصاری 

هللْما هللو هللهلل،اْلح ْم  هللهللو ل م هللهلل،اْلم ْعك هللهللل م هللهلل،ل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هلل@فرمود: کسی که ده بار بگوید: 
ثواب آن مانند ثواب کسی است که چهار برده از فرزندان اسماعيل را  !ق ِ يرهللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللن ع ،

 آزاد کرده باشدت

فرمود:  صکه رسول اهلل  و در صحيح بخاری و مسلم آمده است به روایت ابوهریره 

دکردن، و کسی که در روز صد بار آن را بگوید ثواب آن برابر است با ثواب ده برده آزا»

شود از او یکصد سيئه و در تمام آن روز نگه شود برای او یکصد حسنه و محو مینوشته می

شود از شيطان تا شامگاهان، و در آن روز کسی بهتر از او گفتاری نياورده است، داشته می

 مگر کسی که بيش از او آن را گفته باشدت

هللز ب  هلِلهللِمْثا هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْلهلل،ل ف اي ا  هللهللد ف تهللهللم ر ةهلٍلهللِمار خ هللهلليد ْامهللهللِأ، هللهللْمِ  هلِلو ِبح هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهلل:ق اي هللهللم  هلل@و فرمود: 
 ت!اْلب ْحرهلِل
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کسی که در روز صد بار بگوید: سبحانه اهلل و بحمده، گناهان او »فرمود:  صرسول اهلل 

کف دریا: همان سفيدی است که روی موج «ت شود و اگرچه مانند کف دریا باشدمحو می

 شودتظاهر میدریا 

هللالع مهلِلهللر   اي هللهلل  ِمْعت هللروایت کرده اند که جابر گفت:  بترمذی و ابن ماجه از جابر بن عبداهلل 
تد يثهللدس هلل:قايهللالترمذيت «الع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللالذ ْكرهلِلهللأ ْأل ا هلل» :يد   اي هللهلل 

ل به مضمون بهترین ذکر و یاد خداگفتن ال إله إال اهلل است با عم»فرمود:  صرسول اهلل 

 «تآن

روایت کرد  صروایت نمود و ابوموسی از رسول اهلل  از ابوموسی اشعری  /امام بخاری 

مثال »فرمود:  صت رسول اهلل !و اْلم ل تهللهللاْلح ، هللهللم ث ا هللهللي ْذك ر هللهللال هللهللو ال ِذىهللر ب م هللهللي ْذك ر هللهللال ِذىهللم ث ا هلل@که فرمود: 

آن کسی که «ت کند مثال زنده و مرده استمیکند و کسی که یاد خدا نکسی که یاد خدا می

کند در حکم مرده استت برای این کند زنده است، و آن کسی که یاد خدا نمییاد خدا می

 شودتکه کسی که از یاد خدا در غفلت است از مردگان شمرده می

گفت: اعرابی به خدمت  نماید که سعد وقاص روایت میدر صحيح مسلم از سعد بن ابی

هللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللق اهلْل@:هللق اي هللآمد و گفت: سخنی به من بياموز که من آن را بگویمت  صاهلل  رسول
ِثلرصاهلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهللك ِبلرصاهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هلل هللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللاْلع ال ِمل  هللهللر ب هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللك 
 ت!و اْرز ْقِ ،هللو اْمِ ِن،هللو اْرد ْمِ ،هللِل،هللاْغِ رهللهللالع     هللهللق اهلل@ ق اي هللهلل؟ِل،هللأ م اهللِلر ب ،هللأد   ؤ ال  هللهللق اي هلل !اْلح ِرل هللهللاْلع زِيزهلِلهللبِالع مهلِل

: نيست معبودی ل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللبگو: »به آن اعرابی فرمود:  صرسول اهلل 

ِبلرصاهللأ ْكبد ر هللهللع م هللالو هللاهلل که یکتا است، و هيچ شریکی نداردت  بحق مگر خدای یکتا، : خدای یکتا ك 

هلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللبزرگتر است از آنچه در خاطر انسان آیدت بزرگی و عظمت او را شایسته استت 
ِثلرصا هللمهلِلالع هللهلل  ْبح ان هللو هللشمارت ها برای خدای یکتاست، حمد و ستایش بسيار و بیی ستایش: و همهك 
ی : و پاک و منزه است اهلل که پروردگار جهانيان است، هرچه هست پروردهاْلع ال ِمل  هللهللر ب هلل

: نه توانایی و قدرتی است برای اْلح ِرل هللهللاْلع زِيزهلِلهللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللهای اوستتنعمت

اه، مگر به کمک خدای پایداری بر طاعت خدا، و نه توان و قدرتی است برای دوری از گن
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این کلمات را به اعرابی آموخت، اعرابی  صوقتی که رسول اهلل «ت یکتای پرعزت پرحکمت

فرمود:  صباشد، پس برای خودم چيست؟ رسول اهلل گفت: اینها همه برای پروردگارم می

 «تده بگو خدایا بيامرز مرا و مرا مورد رحمتت قرار ده و مرا به راه راست برسان و مرا روزی»

روایت شده که سعد گفت: ما خدمت پيغمبر  و در صحيح مسلم از سعد بن ابی وقاص 

آیا یکی از شما ناتوان است از این که هرروزی هزار حسنه به »بودیم، آنگاه فرمود:  ص

یکی از کسانی که خدمت پيغمبر بودند، پرسيد: چگونه هزار حسنه را به دست « دست آورد؟

شود یا این که هزار گوید و برای او هزار حسنه نوشته میسبحان اهلل مییکصد بار »آورد؟ می

هللي ْرِسب هللهللأ نهلْلهللأ د   ك  هلْلهللأ يد ْعِجز هلل@ أد   اي هللهللهللالع مهلِلهللر   ايهللهللِنْ   هللهللك   الفظ حدیث: «ت شودخطيئه از او محو می
ن اهللِسب هللي رهللهللك ْلف هللهللة ع س ارِمهلِلهللِم هللهلل  اِراهلٌلهللأ س د ل م هلل !؟د س   خهلٍلهللأ ْلف هللهلليد ْامهللهللك ا هلل هللِمار خ هللهللي س ب ح هلل»هلل:ق اي هللهلل؟د س   خهلٍلهللأ ْلف هللهللأ د   

قايهللاإلمامهللالحاأظهللأبانب ا هللالح م ل ي:هللهللت !ل ِفلئ خهلٍلهللأ ْلف هللهللن ْ م هللهللح طُّهللت هللهللأ وهللهللد س   خهلٍلهللأ ْلف هللهللل م هللهللأد ل ْرت ب هللهللت ْسِبلح خهلٍل
هلل هللأمهللةمل هللالروايا : هللماهللأمهللكتابهللمسع  هللهلل!ح طُّهللت هللهللأ وهلل@كذا هللروا  هللو هللواباناانخهلل عقايهللالبرقانم: بخ

یعنی به حسب  ب لرهللألف هلل!ح طُّهللت هللهللو@الذيهللروا هللمسع هللم هللة تمهللأ الاا:هللهللويحلمهللال فانهللن هللما ،

شود و هزار روایت اینان: کسی که یکصد بار سبحان اهلل گفت، هزار حسنه برای او نوشته می

 شودتخطيئه و گناه از او محو می

هللي ْصِبح هلل@فرمود:  صبوذر گفت: رسول اهلل روایت نمود که ا و در صحيح مسلم از أبوذر 
ق خهلٌلقايهللهللت ْسِبلح خهلٍلهللأ ر اُّهللهللص   ق خهلٌلهللأ د  ِك  هلْلهللِم هللهلل  ال م ،هللك ا هللهللن ع ، هللص   ق خهلٌلهللتد ْ ِعلع خهلٍلهللو ك اُّهللهللص   ق خهلٌلهللت ْحِمل  ةهلٍلهللو ك اُّهللهللص   
ق خهلٌلهللْ ر رهلِلاْلم هللهللن  هللهللو ند ْ ،هللهللص   ق خهلٌلهللبِاْلم ْعر وفهللهللو أ ْمرهللهللص   ق خهلٌلهللت ْرِبلر ةهلٍلهللو ك اُّهلل هلليد رْك ع   م اهللر ْكع ت انهللهللذ ِلك هللهللِم هللهللو ي ْجِزئ هللهللص   
 ت!اللُّح ،هللِم  هلل

ای است هریک بامداد هرروز بر هر عضوی از اعضای بدنتان صدقه»فرمود:  صرسول اهلل 

گوید برای او ای است، و هر باری که الحمد هلل میگوید برای او صدقهبار که سبحان اهلل می

ای است، و هر باری که گوید برای او صدقه، و هر باری که ال إله إال اهلل میای استصدقه

ای است، و کند صدقهای است، و هر امر به معروفی که میگوید برای او صدقهاهلل اکبر می

گيرد دو رکعت نماز ی اینها را میای است و جای همهکند صدقههر نهی از منکری که می

أقل نماز ضحی دو رکعت است و أکمل آن هشت رکعت «ت خواندسنت ضحی که آن را می
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است و وقت آن بعد از گذشتن شانزده دقيقه از طلوع آفتاب است تا اذان ظهر، و بهترین 

وقت آن در ربع النهار است که چهار یک روز گذشته باشد، سُالمی به معنی عضوی از 

 اعضای بدن، جمع آن سُالميات استت

:  ر ايهللا هلللمقايهللگفت:  مسلم آمده است که ابوموسی اشعری و در صحيح بخاری و 

ْ زهلٍلهللن ع ،هللأ خ لُّك هللهللأ ال هلل@ هللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللق اهلْل@ :ق اي هلل هللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللبد ع ،هلل:أد   ْعت هللت !اْلج   خهلِلهللك   ازهلِلهللِم هللهللك 
 ت!بِالع مهلِل

آیا تو را راهنمایی نکنم به » به من فرمود: صگفت که رسول اهلل  ابوموسی اشعری »

هللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللی کلمه»؟ گفتم: بله یا رسول اهلل، فرمود: «های بهشتگنجی از گنجينه
، یعنی: نه توانایی دارم بِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هلل« های بهشت، مثل گنجی است از گنجينهبِالع مهلِل

توانم دوری از نافرمانی خدا، مگر به کمک خدای یکتا که ا و نه میبر پایداری بر طاعت خد

داری اوستت هر طاعتی انجام بدهم از مددکاری اوست، و هر معصيتی را ترک نمایم از نگه

های داری از معصيت مانند گنجی از گنجينهاعتماد بر خدا در توفيق بر طاعت و در نگه

 تبهشتی است که به انسان داده شده باشد

گفت که همراه رسول اهلل  و در سنن ابوداود و ترمذی آمده است که سعد بن ابی وقاص 

های خرما و سنگریزه بود و گفتن سبحان اهلل را با آنها نزد زنی رفتيم که جلو او هسته ص

 به آن زن فرمود: صشمرد، رسول اهلل می

هللو   ْبح ان هللهللالس م ا هللهللِأ،هللل ع   هللهللم اهللن   خ هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللأ ْأل ا هللهللأ وهللهللام ذ هللهللِم هللهللن ع ْلكهللهللأ ْيس ر هللهللم ا هللهللِبم اهللأ ْلِبر كهللهللأ ال هلل@
هللو الع م هللهللل اِل هللهللم ا هللهللم اهللن   خ هللهللالع مهلِلهللو   ْبح ان هللهللذ ِلك هللهللبد ْل  هللهللم اهللن   خ هللهللالع مهلِلهللو   ْبح ان هللهللاأل ْرضهللهللِأ،هللل ع   هللهللم اهللن   خ هللهللالع مهلِل
ت !ذ ِلك هللهللِمْثا هللهللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هللهللوالهللإلم هللإالهللا  هللِمْثاهللذِلك هللهللذ ِلك هللهللِمْثا هللهللمهلِللِع هللهللو اْلح ْم  هللهللذ ِلك هللهللِمْثا هللهللأ ْكبد ر هلل

آیا تو را خبر ندهم به چيزی که بر تو آسانتر باشد از آن یا هم آسانتر و هم فضل آن بيشتر »

آسمان آفرید و سبحان اهلل به ی آنچه خدا آنها را در باشد؟ آنگاه فرمود: سبحان اهلل به شماره

ی آنچه خدا آنها را ميان ی آنچه خدا آنها را در زمين آفرید و سبحان اهلل به شمارهشماره

آفریند و اهلل اکبر مانند ی آنچه خدا آنها را میآسمان و زمين آفرید و سبحان اهلل به شماره

مانند  والهللإلم هللإالهللا  هللبه همان اندازه  لِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللا مانند آنه أ ْكبد ر هللهللو الع م هللی آنها آنها، یعنی به شماره
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ترمذی بعد از روایت این «ت به همان شماره بِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هللآنها، یعنی به همان شماره 

 حدیث گفته است: حدیث حسنت

ترمذی به اسناد حسن  در کتاب اذکار فرمود: ما روایت داریم در سنن ابوداود و /و نووی 

به زنان دستور داد که  صکه زنی از صحابه و از مهاجران است که رسول اهلل  ل ةاز یُسَير

ت !م ْستد ْ ف   ا هللهللم ْسئ اال  هللهللأ ِإند     هللهللبِاأل ن اِماهللهلليد ْعِ ْ ن هللهللو أ نهلْلهللو التد ْ ِعلاهللهللو التد ْ ِ يسهللهللبِالت ْرِبلرهلِلهلليد ر اِنل  هللهللأ نهلْل@

در موقع تکبير و تقدیس و تهليل، یعنی موقع گفتن اهلل »زنان امر فرمود که به  صرسول اهلل »

اکبر و موقع گفتن سبحان اهلل و موقع گفتن ال إله إال اهلل، دل خود را حاضر کنند و به انگشتان 

شوند و به سخن خود آن را بشمارند، برای این که انگشتان در روز قيامت پرسيده می

 «تآیندمی

فرموده که روایت داریم از سنن ابی داود و ترمذی و سنن نسائی به اسناد حسن  و در اذکار

را که موقع گفتن سبحان اهلل به انگشتان  صکه گفت: دیدم رسول اهلل  باز عبداهلل بن عمر 

 شمردتشمرد، و در روایتی به انگشتان دست راست خود آنها را میخود آنها را می

 صکه رسول اهلل  یم در سنن ابوداود از ابوسعيد خدری و در اذکار فرمود: روایت دار

 فرمود:

کسی که گفت: ت »!اْلج   خ هللهللل م هللهللو ة ب تهللهللر   االصهللهللو ِبم ح م  هللهللِخي صاهللاإِلْ ال مهللو بهلِلهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللر ِضلت هللهللق اي هللهللم  هلل@

نداری در پروردگاریش و راضی هستم به اسالم در دی« اهلل»راضی و خشنودم به خدای یکتا، 

در پيغمبریش، یعنی کسی که به دل و زبان به  صو راضی و خشنودم به حضرت محمد 

پروردگاری خدا و دینداری اسالم و رسالت خاتم انبيا راضی باشد و از ایشان پيروی و 

 «تاطاعت نماید، بهشت برای او ثابت است

ردی به خدمت که م نووی فرمود: روایت داریم در کتاب ترمذی از عبداهلل بن بُسر 

آمد و گفت که شرایع اسالم بر من بسيار شد، یعنی احکام در اسالم بسيار  صرسول اهلل 

آیم، مرا خبر ده به کاری که به آن تمسک بجویمت ی آنها برنمیی همهاست و من از عهده

یعنی «ت د خدا تر باشدهميشه زبانت به یات »!تعالیهللالع مهلِلهللِذْكرهلِلهللِم هللهللر ْطبصاهللِلس ان ك هللهلليد ز اي هللهللال هلل@فرمود: 
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هميشه خدا را یاد کن، زیرا وقتی زبانت هميشه به یاد خدا مشغول شد، غيبت و خبرچينی و 

زند و یاد خدا به صورت هميشگی زبانت را از بدی باز گفتاری از تو سر نمیدروغ و زشت

 داردتدارد و عملت را از زشتی نگه میمی

 صکه از رسول اهلل  ریم از ابوسعيد خدری نووی فرمود: و در سنن ترمذی روایت دا

: ق اي هللپرسيده شد: چه عبادتی درجه اش در روز قيامت نزد خدای متعال باالتر است؟ 

ِثلرصاهللالع م هللهللالذ اِكر ون هلل@ هللض ر ب هللهللل اهلل@هلل:ق اي هللهللنزهللوةا؟هللالع مهلِلهلل  ِبلاهللهللِأ،هللاْل  اِزىهللو ِم  هللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللقد ْعت هللت !ك 
ِثلرصاهللالع م هللهللالذ اِكر ون هللهللل ر ان هللهللخ مصاهللو ي ْخت ِلب هللهلليد ْ ر ِسر هللهللد ت ،هللو اْلم ْشرِِكل  هللهللاْلر   ارهلِلهللِأ،هللِبس ْلِ مهلِل هللِمْ م هللهللأ ْأل ا هللهللك 
ابوسعيد «ت کنند، باالترین درجه استی کسانی که خدا را بسيار یاد میدرجه»فرمود:  .!خ ر ة خصهلل

کنند کسانی که جهاد در راه خدا می ی عبادت ایشان ازگوید: گفتم: آیا درجهخدری می

فرمود: اگر غازی، یعنی مجاهد فی سبيل اهلل با شمشير خود کافران  صبيشتر است؟ رسول اهلل 

و مشرکان را بزند تا جایی که شمشيرش شکسته شود و به خون آغشته شود بازهم کسانی که 

 «تکنند بر او برتری دارندخدا را بسيار یاد می

 صکه گفت: رسول اهلل  روایت داریم در کتاب ابن ماجه از ابودرداء  نووی فرموده: و

ْلرهلِلهللأ ند ب ئ ر  هلْلهللأ ال هلل@فرمود:  رهللهللخ ر ة اِتر  هلْلهللِأ،هللو أ ْرأ ِع  اهللم ِعلِرر  هلْلهللِنْ   هللهللو أ زْك ام اهللأ ْنم اِلر  هلْلهللِبخ  لدْ هللِإنْد  اقهللهللِم هللهللل ر  هلْلهللو ل 
رهللهللو اْلا ِرقهللهللالذ م بهلل لدْ  هللبد ع ،هللق ال اات !؟أ ْن  اق ر  هلْلهللو ي ْلرِب ااهللأ ْن  اقد    هلْلهللأد ت ْلرِب ااهللن   و ك  هلْلهللتد ْع  ْااهللأ نهلْلهللِم هللهللل ر  هلْلهللو ل 

 ت!تد ع ال ،هللالع مهلِلهللِذْكر هلل@ :ق اي هلل

آیا خبر ندهم شما را به کاری که »روایت نمود که فرمود:  صاز رسول اهلل  ابودرداء 

تان باشد و بهتر باشد برای رین درجه در اعمالترین رفتارتان و باالتتان و پاکيزهبهترین اعمال

شما از انفاق طال و نقره و بهتر باشد برایتان از این که با دشمن رو در رو شوید و گردن آنها 

حاکم ابوعبداهلل در کتاب خود «ت یادکردن خدای متعال»؟ گفتيم: بله، فرمود: «را بزنيد

 گفت: این حدیث صحيح االسناد استت« المستدرک»

ر حقيقت ادیان همه آمده اند تا مردم را به خدا نزدیک کنند و مردم را به طاعت خدا د

وادارند و کسی که هميشه زبانش به یاد خداست و دلش در فرمان خداست او خود را برای 
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همه انواع طاعت آماده نموده و خود را از هرنوع گناه و عصيان نگه داشته است، از این رو او 

 درجه عبادت و ثواب استت دارای باالترین

که گفت: رسول اهلل  نووی فرمود: روایت داریم در کتاب ترمذی از عبداهلل بن مسعود 

هللأ م ت ك هللهللأ ْقِرئهلْلهلل!م ح م   هللهللي ا»در شب اسراء و معراج ابراهيم را مالقات نمودم، گفت: »فرمود:  ص
هللو اْلح ْم  هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللِغر ا    اهللو أ ن هللهللِقلع انهللهللو أ ند   اهللاْلم ا هللهللن ْذب خ هللهللالتدُّْرب خهلِلهللط ل ب خ هللهللاْلج   خ هللهللأ ن هللهللو أ ْلِبْرم  هلْلهللالس ال م هللهللِم  ،
 قايهللالترمذي:هللد يثهللدس  ت «أ ْكبد ر هللهللو الع م هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللو ال هللهللِلع مهلِل

 را مالقات نمودم، گفت: سالم در شب اسراء و معراج ابراهيم »فرمود:  صرسول اهلل 

برداری است و همه ی بهرهامتت را برسان و به ایشان خبر ده که بهشت خاکش پاک و آماده

دشت هموار است و آب آن شيرین است و زراعت وکاشتن درختان در آن به گفتن سبحان 

یعنی امتت بکوشند هرچه بيشتر این «ت آیداهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل اکبر به دست می

بگویند تا هرچه بيشتر از زمين بهشت استفاده کنند، خوشا به حال امت محمد که  کلمات را

 رسانی به ایشان هستندتانبياء هم به فکر راهنمایی و فایده

نووی فرمود که در کتاب ترمذی روایت داریم از جابر بن عبداهلل انصاری و او از رسول اهلل 

هللو ِبح ْمِ  هلِلهللاْلع ِمل هللهللالع مهلِلهللان هلل  ْبح هللهللق اي هللهللم  هلل@کند که فرمود: روایت می ص هللِأ،هللن ْخع خهلٌلهللل م هللهللغ ِر  تهلل 
 تقايهللالترمذي:هللد يثهللدس ت !اْلج   خهلِل

کسی که بگوید سبحان اهلل وبحمده، با هر باری که مسلمان این کلمه را بگوید درخت »

 «تشودنخلی در بهشت برای او کاشته می

ی عظيم چقدر نعمت از دست کلمهباید دانست که مردم از غفلت خود و نگفتن این 

کنند و به جای ثواب بار شدن به سخنان بيهوده عمر خود را ضایع میدهند و با مشغولمی

 کنندتگناه خود را سنگين می

که گفت: گفتم: یا رسول اهلل!  نووی فرمود که در کتاب ترمذی روایت داریم از ابوذر 

هللْبح ان هلل  هللهللِلم ال ِرر ِتمهلِلهللتعال،هللالع م هللهللاْصف   ،هللم ا»مود: تر است نزد خدای متعال؟ فرکدام سخن محبوب
 تقايهللالترمذي:هللد يثهللدس هللصحلحت «و ِبح ْمِ  هلِلهللر ب ،هلل  ْبح ان هللهللو ِبح ْمِ  هلِلهللر ب ،
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بهترین سخن سخنی است که خدای تعالی آن را برای فرشتگانش »فرمود:  صرسول اهلل 

دانم پروردگارم را از هر منزه و پاک می» و ِبح ْمِ  هلِلهللر ب ،هللان هلل  ْبح هللهللو ِبح ْمِ  هلِلهللر ب ،هللْبح ان هلل  هللبرگزید: 

 «تعيب و نقصی و به ستایش او مشغولم

پردازد به ذکرهایی پس از این که صاحب کتاب اذکار ذکرهای غير مقيد را یاد کرد، می

شود و آغاز نمود به ذکری که مسلمان موقع بيدارشدن از خواب ها گفته میکه در مناسبت

 گویدتمی

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللا تل ظهللم هللال ام»

 گويدبابي است در بيان ذکري که موقع بيدارشدن از خواب مي

 فرمود: صدر صحيحين به روایت از ابوهریره آمده است که رسول اهلل 

هللط اِياهلٌلهللل ْلاهلٌلهللن ع ْلك هللهللن ْ   ةهلٍلهللك ا هللهللب هللي ْلرهلِلهللن   ٍ ،هللث ال ث هللهللن ام هللهللم ا هللهللِإذ اهللأ د  ِك  هلْلهللر ْأسهللهللق اِأل خهلِلهللن ع ،هللالش ْلف ان هللهلليد ْعِ   هلل»
ٌة،هللاْنح ع تهللهللالع م هللهللأ ذ ك ر هللهللاْ تد لدْ  ظ هللهللأ ِإنهللهللأ اْرق ْ ، ٌة،هللاْنح ع تهللهللتد ا ض د هللهللأ ِإنهلْلهللن ْ    ةهلٌلهللاْنح ع تهللهللص ع ،هللأ ِإنهلْلهللن ْ    هللن ْ   
 ت«ك ْسال ن هللهللال د ْ سهللهللل ِبلث هللهللأ ْصب ح هللهللو ِإال هللهللال د ْ ِس،هللط ل ب هللهللن ِشلفصاهللأ د ْصب ح هلل

وقتی که یکی از شما به خواب رفت، شيطان پشت سرر او سره گرره    »فرمود:  صرسول اهلل 

گوید شب درازی در پيش داری به خواب، چنانچه بيردار شرد و نرام    زند و در هر گره میمی

شرود، و چنانچره بلنرد شرد و وضرو گرفرت گرره دیگرری         خدا را یاد کرد، گرهی گشوده می

شرود و بامرداد کره از بسرتر     هرا همره گشروده مری    نانچه نمراز خوانرد گرره   شود و چگشوده می

خيزد، و چنانچه خدا را یاد نکرد و وضرو نگرفرت و نمراز    دل و بانشاط برمیخيزد خوشبرمی

نشرراط و سسررت دل و برریشررود بررددل و گرفتررهنخوانررد بامررداد کرره از بسررتر خررواب بلنررد مرری

شب به خواب غفلت فرو رفت، نه خدا را یراد  ی و معلوم است که کسی که همه«ت خيزدبرمی

شودت مسلمان حالی نصيب او میکرد، نه وضو گرفت و نه دو رکعت نماز خواند، سستی و بی

شود، و از روزی که تلویزیرون در  هميشه با یاد خدا و طهارت وضو و نماز به خدا نزدیک می
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حال به بسرتر خرواب   سته و بیها راه یافته و کوچک و بزرگ چشم به آن دوخته اند و خخانه

 یابندتروند نشاط عبادت در شب از دست داده اند، و خوشی قلب نمیمی

وقتری   صروایت نمرود کره رسرول اهلل     ببن اليمان و ابوذر  حذیفةو در صحيح بخاری از 

 فرمود:نشست میکه بر بستر خواب می

ِإل ْلمهلِلهللأ م اتد   ا،هللم اهللبد ْع  هللهللأ ْدل ان اهللال ِذىهللِلع مهلِلهللاْلح ْم  هلل@ :ق اي هللهلل  ظ هللاْ تد لدهلْلهللو ِإذ ات !و أ ْدل اهللأ م ا  هللهللالع     هللهللبِاْ ِمك هلل@ هللو 
 ت!ال ُّش ار هلل

و بعرد از  «ت ميررم مانم و مری خدایا به نام تو زنده می»فرمود: قبل از خواب می صرسول اهلل 

ا بيرداری  ها برای خدای یکتاست که ما را بحمد و ستایش»فرمود: شد میخواب که بيدار می

 «تزنده فرمود، بعد از این که ما را با خواب از مردگان ساخته بود و بازگشت به سوی اوست

هللاْ دتد لدْ  ظ هللهللإذ ا@فرمود:  صو در کتاب ابن السنی به اسناد صحيح آورده است که رسول اهلل 
موقعی که یکی از شما از ت »!ِبذِْكرِ هلِلهللِلمهللو أ ِذن هللهلل،ة س ِ يهللِأمهللو ن اأ اِنمهلل،ر وِدمهللن ع م هللهللر خ هللهللال ِذيهللِلع مهلِلهللاْلح ْم  هلل

ها برای خدای یکتایی است که روح مرا برگرداند ی ستایششود بگوید: همهخواب بيدار می

 «تو تندرستی به من عطا فرمود و به من اجازه داد تا او را یاد کنم

هللت عدال ،هللا  هللهللر خ هللهللِنْ د هللهللي  داي هللهللن بد هللهللِم هللهللم ا@فرمود:  صو در همين کتاب آمده است که رسول اهلل 
هللغ  در هللهللإالهلل،ق د يرهللهلل دم هللهللكدا هللهللن ع،هللو ماهلل،الحم  هللهللو لم هللهلل،الم عك هللهللل م هللهلل،ل م هللهلل  ريك هللهللالهللو د    هللهلل،ا هللإالهللإلم هللهللالهلل:ر ود م هلل
 ت!الب حرهلِلهللز ب  هللهللِمثا هللهللك ان تهللهللو لاهللهلل،ذ ناب م هللهللل م هللهللا  هلل

هللو لدم هللهلل،الم عدك هللهللل دم هللهلل،ل دم هللهلل  دريك هللهللالهللو دد    هللهلل،ا هللإالهللإلدم هللهللال»ای که موقع بيدارشردنش بگویرد:   هر بنده»
«ت آمرزد گناهانش را و اگرچه مانند کف دریا باشرد خدا می«  ق د يرهللهلل دم هللهللكا هللهللن ع،هللو ماهلل،الحم  هلل

 : کف دریا، همان سفيدی روی موج دریاستتالب حرهلِلهللز ب  هلل

هلل:أد لد   اي هللهللند ْاِممهلِلهللِم هللهللِبم هلليد ْ ت هللهللر ة اهللهللِم هللهللم ا@فرمود:  صو در همان کتاب آمده است که رسول اهلل 
هللي ْحِلمهللالع م هللهللأ ن هللهللأ ْ     هللهلل  ِايًّاهلل  اِلمصاهللبد ع ث ِ مهللال ِذيهلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهلل،و اْللد   م خ هللهللال د ْام هللهللل ع   هللهللال ِذيهلللِع مهلِلهللاْلح ْم  هلل
 ت!ين ْب هللهللص   ق هللهلل:الع م هللهللق اي هللهللإال هللهلل،ق ِ يرهللهلل  ْم هللهللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهلل،اْلم ْات ،
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ها بررای خردای یکتاسرت کره     ی ستایشای که از خواب بيدار شود و بگوید: همههر بنده»

ی آسایش بندگان باشد و بيداری برای کار و تا خواب مایه –خواب و بيداری هردو را آفرید 

ها برای خدای یکتاست که مرا به حال تندرستی و سالمت اعضا ی ستایشهمه –کسب باشد 

گردانرد و او برر هرچيرزی    دهرم کره خداونرد مردگران را زنرده مری      گرواهی مری  بيدار فرمود، 

فرماید: بنده ام راست گفت، یعنی خدا این گفتار را از او پذیرفت و ثرواب  تواناست، خدا می

 «تاو را عطا فرمود

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللبسهللثابم»

 گويدوقع پوشيدن لباس ميبابي است در بيان آنچه م

م اهلل، و همچنين مستحب است بسم اهلل الررحمن الررحيم گفرتن در    مستحب است گفتن بس

روایرت   از ابوسرعيد خردری    !عدخلوالعامهلللدنمداهللال@ی کارهات در کتاب ابن السرنی  آغاز همه

پوشيد خواه جامه خواه لنگ دوش خواه عمامره، هرر   هرگاه لباسی می صنمود که رسول اهلل 

ْلرِ هلِلهللم هللهللأ دل ك هللهللإنمهللالع     هلل»فرمود: پوشيد میلباسی که می هللو   درههللهلل  دره هلِلهللِمد هللهللِبك هللهللوأن اذ هللهللم ا ل م هللهللماهللو ل ْلرهللل 
خواهم از خوشی این لبراس و خوشری آنچره ایرن لبراس بررای آن       خدایا از تو میت »«ل دمهللم دا هللهللما

 «تبرم به تو از شر این لباس و شر آنچه این لباس برای آن ساخته شدساخته شد، و پناه می

هللثابداصهللهلللدبسهللمد »فرمرود:   صکه رسول اهلل  ب روایت داریم از معاذ بن انس و در همين کتا
هللمداهلللدمهللالعهدمهللغ درهلل،قداهةهلٍلهللوالهلل همسدمهللددايهللهللغلدرهللمد هللورزق لدمهلل،مدذاهللكسدانمهللالهدذيهلللعهدمهللالحمد هلل:أ دايهللة ي اصهلل
ی نروی پوشريد و گفرت حمرد و     هر مسلمانی که جامره »فرمود:  صت رسول اهلل «ذنبدمهللم هللت  هم

ی نو را به من پوشانيد و آن را روزی من فرمرود  ای یکتاست که این جامهها برای خدستایش

ی من آن را برایم فرراهم کررده باشرد، خردا گناهران گذشرته اش را       بدون این که حول و قوه

 «تآمرزدمی
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 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللبسهللثاباصهللة ي اصهللأوهللنععل هللوماهللأ ب م»

و مانند آنها  اس، کفش نوبابي است در بيان آنچه موقع پوشيدن لب

 گويدمي

آورده اند کره رسرول    شان به روایت از ابوسعيد خدری ابوداود، ترمذی و نسائی در سنن

آورد خواه جامه یا عمامه یرا لنرگ دوش برود بررای آن     هرگاه لباس نوی به دست می صاهلل 

 فرمود:گذاشت آنگاه مینامی می

ْلدرِ هلِلهللِمد هللهللأ ْ د ل ك هللهللك س ْات ِ لمهلِلهللأ ْنت هللهللاْلح ْم  هللهللل ك هللهللالع     هلل» ْلدرهلِلهللل  هللام دهللو   در هللهلل  در  هلِلهللِمد هللهللبِدك هللهللو أ ن داذ هللهللل دم هللهللص دِ   هللهللم داهللو ل 
 تد يثهللصحلحت «ل م هللهللص ِ   هلل

خرواهم خيرر و   ها، تو آن را به من پوشرانيدی از ترو مری   خدایا برای توست حمد و ستایش»

برم به تو از شر این یخوشی آن و خير و خوشی هرچه این لباس برای آن ساخته شده و پناه م

یعنری خيرر و خوشری لبراس و خيرر و      «ت لباس و شر آنچه این لباس برای آن ساخته شده است

خرواهم، لبراس دارای خيرر و خوشری     خوشی بدنی که لباس برای آن ساخته شده را از تو می

 پوشد هم در حال خير و خوشی باشد، واهلل اعلمتباشد و بدنی که آن لباس را می

 فرمود:شنيدم که می صکه گفت: از رسول اهلل  اب ترمذی روایت داریم از عمر و در کت

اهللثد ْابصاهللل ِبس هللهللم  هلل» هللث   هللهللد ل اِت،هللِأ،هللبِمهلِلهللو أ ت ج م ا هللهللن ْار ِت،هللبِمهلِلهللأ و اِرىهللم اهللك س اِن،هللال ِذىهلللِع مهلِلهللاْلح ْم  هللهللأد   اي هللهللة ِ ي ص
 ت«و م ل تصاهللد لًّاهللالع مهلِلهلل  ْترهلِلهللو ِأ،هللالع مهلِلهللِدْ ظهللهللو ِأ،هللالع مهلِلهللك   فهللهللِأ،هللك ان هللهللبِمهلِلهلل  ق هللأد ت ص هللهللأ ْلع   هللهللال ِذىهللالثد ْابهللهللِإل ،هللن م   هلل

کسی که لباس نوی پوشيد و گفت حمد و ستایش برای خدای یکتاسرت کره مررا لباسری     »

ی آن در زنردگی ام زیبرایی و   ی آن عورت خود را بپوشانم و بره وسريله  پوشانيد که به وسيله

داری خردا  بيابم، آنگاه لباسی را که کهنه کرده بود صدقه کرد و به فقير داد او در نگره  تجمل

 «تباشد و در راه خداست در زندگی و پس از مرگو در حمایت خدای عزوجل می
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 «بابهللماهللي ايهلللصادبمهللإذاهللرأىهللنعلمهللثاباصهللة ي اصهلل»

وقتي که ديد لباس  ،گويدبابي است در بيان آنچه به دوستش مي

 ي پوشيده استنو

هرایی  که گفت: لباس بروایت داریم در صحيح بخاری از ام خالد، دختر خالد بن الوليد، 

آورده بودند و در ميان آنها چارقد سرياهی برود، رو بره حاضرران نمرود و       صبرای رسول اهلل 

 فرمود: 

ِذ هلِلهللن ْرس ام اهللتد ر ْون هللهللم  هلل@ هللهللال  بِد،ُّهللهللبِد،هللأ دد ِت، هللهلل«ل اِل هللهللبِد م هللهللارْدت اِن،»:هللق اي هلل هللهللاْل  ْام هللهللأ د ْ ِرت هلل؟هللاْلخ ِملص خ هللهللم 
اِ لدهلْلأ د ْلب سهلْل  ت«م ر تد ْل هللهللو أ ْلِعِ ،هللأ ْبِع،»هللو ق اي هللهللبِل ِ  هلِلهلل  

به نظر شما این چارقد را به چه کسی بپوشانيم؟ حاضران سکوت نمودند، آنگاه فرمود: ترا  »

دسرت مبرارک خرود آن را برر مرن      بياورند، وقتی کره آمردم بره     صمرا به خدمت رسول اهلل 

ام خالد آن وقت دختری «ت پوشانيد و فرمود: این لباس را بپوش تا آن را فرسوده نمایی، دوبار

 خردسال بودت

تأليف ابن السنی به روایت از عبداهلل بن عمر  !عخلامهللوالعلنماهللال@و روایت داریم در کتاب 

د: لباس نو اسرت یرا شسرته شرده؟ عمرر      ای بر عمر دید و پرسيلباس تازه صکه رسول اهلل  ب

اهللاْلب سهلل@فرمود:  صعرض کرد شسته شده است، رسول اهلل  اهللو ِنشهللهلل،ة ِ ي ص اهللو م دتهللهلل،د ِمل ص هلل  دِ ل ص
 ت!  ِعْل اصهلل

 «تبپوش لباس نو، و زندگی کن زندگی پسندیده و بمير به حال شهادت و نيکبختی»

 «بابهللكل لخهلللبسهللالثابهللوال عاهللولعع ما»

آوردن فش و بيرونر بيان چگونگي پوشيدن لباس، کبابي است د

 آنها
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هنگررام پوشرريدن لبرراس، کفررش، شررلوار و ماننررد آنهررا از راسررت شررروع کنررد و در هنگررام   

زدن و چيردن نراخن و   کشيدن و مسرواک آوردن از چپ شروع کند و نيز سرمه به چشمبيرون

شردن بره   از دادن و داخرل کردن سبيل و اصالح سر و تراشيدن موی زیر بغل و سالم نمر کوتاه

کررردن و خرروردن و آشرراميدن و  آمرردن از مسررتراح و وضرروگرفتن و غسررل مسررجد و بيرررون

کشيدن به حجراألسود و گرفتن چيزی از کسی و چيرزی را بره دسرت    کردن و دستمصافحه

 ی اینها مستحب است از راست شروع کند و ضد آنها از چپتکسی دادن، در همه

دان هلل@گفرت:   لروایت شرده کره عائشره صردیقه     و در اذکار از صحيحين  هللم هللب دْعجهلليد هللهللهللال  بِد،ُّهللهللك 
ِعدمهلِلهللط   ارِ هلِلهللِأ،هللك ع مهلِلهلل  ْدنِمهلِلهللِأ،هللالتد ل مُّ  هلل ی کارهرای  داشرت همره  دوست مری  صپيامبر ت »!و تد  د عُِّعدمهلِلهللو تد ر ةُّ

کرردن مرو و   خوب خود را با دست راست و از سمت راست انجام دهرد، در طهرارت و شرانه   

 «تن کفششپوشيد

  الع دمهلِلهللر   دايهللهللي د  هللهللك ان دتهلل@: گفرت  لو در اذکار از سنن ابی داود روایرت شرده کره عایشره     

 ت!أ ذصىهللِم هللهللك ان هللهللم او هللهللِلخ ال رِمهلِلهللاْلل ْسر ىهللي     هللهللو ك ان تهللهللو  ر اِبمهلِلهللو ط ع اِممهلِلهللِلف   ارِ هلِلهللاْلل ْم  ،

چرپش بررای قضرای     بررای طهرارت، خروردن، نوشريدن، و دسرت      صدست راست پيامبر »

 «تحاجت و آنچه که از ناپاکی بود، اختصاص داشت

 

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللع هللثابمهللل ساهللأوهللنامهللأوهللنحامما»

آوردن لباسش براي بابي است در بيان آنچه به هنگام بيرون

 گويدند آنها ميشستن يا خوابيدن يا مان

 ود:فرم صکه رسول اهلل  روایت داریم در کتاب ابن سنی از انس 

دد@ :هللثِل اب ددم هللهلليفددر هللأنهللأ راخهللِإذ اهللالم ْسددِع  هللهللالر ة ددا هللهلليد   دداي هللهللأ نهلْلهلللخ م هللهللب  ِددمهللو ن ددْار ا هللهللالِجدد  هللهللأ ْنددل  هللهلل  هلللهلْلبد ددهللام ددهللر هللتدهلْل  
 ت!م ا هللهللِإال هللهللإلمهللالهللالذيهللالع مهللبس 
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های بنی آدم آن است که فرد مسلمان هرگراه بخواهرد   پوشش ميان چشمان جن و عورت»

 «ترد بگوید: به نام خدایی که نيست معبودی مگر اولباسش را بيرون آو

 «بابهللماهللي ايهللدايهلللروةمهللم هللبلتم»

 گويدنچه هنگام خروجش از خانه ميبابي است در بيان آ

باشد و نرام او  می صکه همسر رسول اهلل  لابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه از ام سلمه 

 فرمود:رفت میخانه اش بيرون می هرگاه از صهند است روایت نمودند که رسول اهلل 

هللن ْج  ا هللهللأ وهللهللن ْمع   هللهللأ وهللهللن ْمِع  هللهللأ وهللهللن ِلا هللهللأ وهللهللن ِزي هللهللأ نهلْلهللِم هللهللِبك هللهللند ع اذ هللهللِإن اهللالع     هللهللالع مهلِلهللن ع ،هللتد ا ك ْعت هللهللالع مهلِلهللِبْس هلل@
 [ت]حديث صحيح وقال الرتمذي: حديث حسن صحيحت !ن ع مهللهللي ْج  ا هللهللأ وهلل

روم و بر خردای یکترا   توکل نمودم بر خدا، یعنی به نام خدا از خانه بيرون میبه نام خدا و »

برم از این که گمراه شوم و یا این که گمراه کرده شوم و نمایم، خدایا به تو پناه میاعتماد می

برم به خدا از این که خوار شوم یا خوار کرده شوم و از این که ستم به کسی نمرایم و  پناه می

کسی به من ستم نماید و از این که راه نادانی بگيرم و یا این که کسی با مرن نرادانی    یا این که

 «تنماید

رفتن از خانه نام خدا را یراد  در تعليم این امت چنين بيان فرمود که در بيرون صرسول اهلل 

کنند یا کسی ایشان را خوار نماید، نه خود راه گمراهی بگيرنرد و نره کسری ایشران را گمرراه      

د، نه خود به کسی ستم کنند و نه کسی به ایشان ستم نماید و نه خود راه نادانی بگيرند و نه کن

کسی راه نادانی با ایشان بگيردت کسی که در بيرون از خانه به پشتيبانی نام خدا و توکل بر خدا 

داری شود، خير دنيا و آخررت بررای او جمرع شرده     از گمراهی و خواری و ستم و نادانی نگه

 تتاس

روایت شرده کره گفرت:     و در روایت ابی داود و ترمذی و نسایی و غير از ایشان از انس 

 فرمود: صرسول اهلل 
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ددر   هللهللِإذ اهلليد ْع ِدد،هلل-هللق دداي هللهللم د هلل@ ْعددت هللهللالع دمهلِلهللِبْسدد هللهلل-هللبد ْلتِددمهلِلهللِمدد هللهللل  ددْاي هللهللال هللهللالع ددمهلِلهللن ع دد،هللتد ا ك   هللبِالع ددمهلِلهللِإال هللهللقد ددا ة هللهللو ال هللهللد 
 ت!الش ْلف ان هللهللن ْ م هللهللو تد   ح ، هللو م ِ ْيت هللهللو و ِقلت هللهللك ِ لت هللهللل م هللهلليد   اي هلل

هللن ع د،هللتد ا ك ْعدت هللهللالع دمهلِلهللِبْسد هلل هرکس موقعی که از خانه بيرون رفت گفرت: »فرمود:  صرسول اهلل 
ام به نام خدا از خانه بيرون آمده ام و بر خدای یکتا اعتماد کررده   تبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللالع مهلِل

ای در پایداری بر طاعت خدا و نه توانی برای دوری از معاصی مگر بره کمرک   و نيست چاره

شود: تو را کفایت کرده اند و نگه داشته اند خدای یکتا، کسی که این را گفت به او گفته می

 «تو راهنمایی کرده اند به سوی راه راست و شيطان از او دور شد

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللخلاهللبلتم»

 گويدشود، ميکه داخل خانه اش ميي است در بيان آنچه وقتي باب

شدن به خانه بگوید: بسم اهلل، و یاد خدا بسريار نمایرد و سرالم    مستحب است که موقع داخل

ت و ن ع دْلر  هلْلهللالس ال م هللگوید: کند، خواه کسی در خانه باشد و یا نباشد، اگر در خانه کسی است می

 خدای متعال فرمود:  الص اِلِحل  هللهللالع مهلِلهللِنب اخهللهللو ن ع ،هللن ع لدْ  اهللالس ال م هلل ید:گواگر در خانه کسی نيست می

﴿   
   

     
﴾ت[31]النور:  ت 

داشرتنی اسرت   کنيد که این گرامیشوید بر اهل خانه سالم هایتان میوقتی داخل به خانه@

 ت!یابندپاک و پربرکت که از نزد خدا می

 به من فرمود: صروایت نمود که گفت: رسول اهلل  ترمذی از انس 

ْعددت هللهللِإذ اهللبد   دد، هللهللي ددا@ ددع  هلْلهللأ ْمِعددك هللهللن ع دد،هللخ ل  ددخصهللهللي ر ددان هللهللأ س   :]ق  ال الرتم  ذيت !بد ْلتِددك هللهللأ ْمدداهللهللو ن ع دد،هللن ع ْلددك هللهللبد ر ك 
 ت[يححديث حسن صح

ات سالم کن بگرو: السرالم علريکم کره همرين      ات شدی بر خانوادهوقتی که داخل به خانه»

 «تکردنت برکتی است بر خودت و بر خانواده اتسالم
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)نام ابومالک: حارث اسرت و گفتره    و در سنن ابی داود روایت داریم از ابومالک اشعری 

ه نام او عمرو است، یعنی نظر به این کره  شده: نام او عبيد و گفته شده نام او کعب و گفته شد

 شهرت او به ابومالک است در نام او اختالف است، اگرچه معتمد همان حارث است(ت

ر هللهللأ ْ د ل ك هللهللِإن مهللالع     هلل:هللأد ْعلد   اهلْلهللبد ْلت م هللهللالر ة ا هللهللو ل و هللهللِإذ ا@فرمود:  صابومالک گفت که رسول اهلل  لدْ هللل 
ر هللهللاْلم ْاِلوهلل لدْ هللن ع ،هللي س ع   هللهللث   هللهلل،تد ا ك ْع  اهللر بد   اهللالع مهلِلهللو ن ع ،هلل،ل ر ْة  اهللالع مهلِلهللو باْ  هللهلل،و ل ْج  اهللالع مهلِلهللبِاْ  هللهلل، هللاْلم ْخر هللهللو ل 
 ت!أْمِعمهلِل

شدن به خواهم خير داخلوقتی که شخص داخل خانه اش شد بگوید: خدایا از تو می»

خدا به خانه داخل شدیم و به نام خدا  آمدن از خانه، به نامخواهم خير بيرونخانه، و از تو می

باشد توکل نمودیم، آنگاه سالم رویم و بر خدای یکتا که پروردگار ما میاز خانه بيرون می

 ابوداود پس از روایت این حدیث آن را ضعيف ندانستت«ت بر اهل خانه اش نماید

دَیّ بن عَجالن است از و ابوداود به اسناد حسن روایت نمود از ابو امامه باهلی که نام او صُ

 که فرمود: صرسول اهلل 

هللد ت ،هللالع مهلِلهللن ع ،هللض اِم هللهللأد   ا هللهللالع مهلِلهلل  ِبلاهللهللِأ،هللغ ازِيصاهللل ر   هللهللر ة اهلٌلهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع مهلِلهللن ع ،هللض اِم هللهللك عُّ   هلْلهللث ال ث خهلٌل@
هللالع مهلِلهللن ع ،هللض اِم هللهللأد   ا هللهللاْلم ْسِج هلِلهللِإل ،هللر ا  هللهللو ر ة اهلٌلهللو غ ِ لم خهلٍلهللأ ْةرهلٍلهللِم هللهللن اي هللهللِبم اهلليد ر خ   هللهللأ وهللهللاْلج   خ هللهللأد ل ْ ِلع م هللهلليد تد ا أ ا  هلل
هللض اِم هللهللأد   ا هللهللِبس ال مهللهللبد ْلت م هللهللخ ل ا هللهللو ر ة اهلٌلهللو غ ِ لم خهلٍلهللأ ْةرهلٍلهللِم هللهللن اي هللهللِبم اهلليد ر خ   هللهللأ وهللهللاْلج   خ هللهللأد ل ْ ِلع م هللهلليد تد ا أ ا  هللهللد ت ،هللتد ع ال،
 تثهللدس يد ت !ع ال،  ْبح ان م هللوتد هللهللالع مهلِلهللن ع ،

سه کس اند که در ضمان و رعایت خدای عزوجل هستند: مردی که به جهاد فی سبيل اهلل »

باشد تا این که خدا او را وفات دهد و به بهشت داخل رفت او در رعایت خدای عزوجل می

تت و گرداند، یا این که او را به خانه اش برگرداند با آنچه از اجر و غنيمت به دست آورده اس

مردی که به مسجد رفت )برای طاعت خدا( او زیر نظر و رعایت خداست تا این که خدا او را 

وفات دهد و او را داخل بهشت سازد، یا این که او را زنده برگرداند با آنچه از ثواب و 

شود با سالم بر اهل خانه او غنيمت عمر به دست آورده استت و کسی که داخل به خانه می

 «ترعایت خداوند پاک و بلندمرتبه است در ضمان و
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آمده است که جابر گفت: از  بو در صحيح مسلم به روایت از جابر بن عبداهلل انصاری 

 فرمود:شنيدم که می صپيامبر خدا 

 هللن ش ا  هللهللو ال هللهللل ر  هلْلهللِبلت هللم هللهللال هللهللالش ْلف ان هللهللق اي هللهللط ع اِممهلِلهللو ِنْ   هللهللخ ل اِلمهلِلهللِنْ   هللهللالع م هللهللأ ذ ك ر هللهللبد ْلت م هللهللالر ة ا هللهللخ ل ا هللهللِإذ ا@
هللق اي هللهللط ع اِممهلِلهللِنْ   هللهللالع م هللهللي ْذك رهلِلهللل  هلْلهللو ِإذ ا هللاْلم ِبلت هللهللأ ْخر ْكت   هللهللالش ْلف ان هللهللق اي هللهللخ ل اِلمهلِلهللِنْ   هللهللالع م هللهللي ْذك رهلِلهللأد ع  هلْلهللخ ل ا هللهللو ِإذ ا

 ت!و اْلع ش ا  هللهللاْلم ِبلت هللهللأ ْخر ْكت   هلل

را یاد کرد وقت آمدن به خانه و وقتی که شخص داخل خانه شد و نام خدا »

گوید اینجا نه محلی برای خوابيدن دارید و نه خوردن، شيطان به همراهانش میخوراک

شدن به خانه نام خدا را یاد نکرد، شيطان به خوراکی برای خوردن، و چنانچه وقت داخل

نام خدا را  گوید اینجا جای خوابيدن یافتيد، و وقتی که هنگام غذاخوردنهمراهان خود می

گوید شما در این خانه هم جای ماندن یافتيد و هم غذا یاد نکرد، شيطان به همراهان خود می

 «تبرای خوردن

ای شد که کسی در آن نيست، بگوید: و امام مالک در موطا فرمود: کسی که داخل به خانه

 ت!الص اِلِحل  هللهللالع مهلِلهللِنب اخهللهللو ن ع ،هللن ع لدْ  اهللالس ال م هلل@

 

 «ماهللي ايهللإذاهللا تل ظهللأمهللالعلاهللولر هللم هللبلتمبابهلل»

بيدار  گويد وقتي که در شب از خواببابي است در بيان آنچه مي

 شود و از خانه بيرون برود

مستحب است وقتی که در شب از خواب بيدار شد و از خانره بيررون رفرت نظرر بره سروی       

 :ی آل عمران را بخواندتا آخر سوره 123ی آسمان نماید و از آیه

﴿     
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هرای  ها و از پی یکدیگر آمردن شرب و روز نشرانه   ها و زمينحقا که در آفرینش آسمان@

کنند ایستاده و نشسرته و  قدرت پروردگار است برای خردمندانت آن مردمی که خدا را یاد می

ار مرا!  گوینرد: ای پروردگر  هرا و مری  ها و زمرين اندیشند در آفرینش آسمانبر پهلو افتاده و می

نيافریدی این همه کاینات پرعظمت را به باطل، منزه هستی از هر عيب و نقصی، پاکی از عرر  

دار ما را از عذاب دوزخت پروردگارا! به حقيقت هرکسی را به دوزخ فرستادی عيب، پس نگه

دهندهت پروردگارا! به حقيقرت کره   ای و نيست ستمگران را هيچ یاریحقا که او را رسوا کرده

گفرت ایمران بياوریرد بره     کررد و مری  کننده که به سروی ایمران دعروت مری    شنيدیم دعوتما 

شان کردیم و ایمان آوردیمت پروردگارا! بيامرز ما را و گناهران  پروردگارتان و ما قبول دعوت

هایمان و وفات و مرگ ما را همراه نکوکراران قررار ده   ما را آمرزیده ساز و بپوشان از ما بدی

ات از نکوکاران باشيمت پروردگارا! بده ما را آنچره را کره برر زبران پيغمبرانرت      که در وقت وف

نوید آن را به ما دادی و ما را رسوا مگردان در روز قيامت به حقيقت که تو هيچگراه خرالف   

گرردانم  وعده نخواهی فرمودت پروردگارشان دعایشان را به اجابت رسانيد و فرمود: ضایع نمی

از شما از مرد یا زن، بعضی از شما از بعضری دیگرنرد )شرما همره از      عمل هر عمل خيرکننده

همدیگر هستيد و ایمان و عمل صالح ميان شما جمع نموده( پس مردمی که هجرت کردند از 

هایشران و شرکنجه و اذیرت دیدنرد از کرافران در راه      دیار کفر و بيرون شدند از شرهر و خانره  

پوشرانم از ایشران   ن و کشرته شردند در ایرن راه، مری    آوردن به من و جنگيدنرد برا کرافرا   ایمان

هایی که روان است زیر آنها رودها، این همه سازیم به بهشتهایشان و ایشان را داخل میبدی
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احسان که به ایشان برسد پاداشی است از نزد خدا و خداسرت کره پراداش نيکرو نرزد اوسرتت       

شان دوزخ ی است پس از آن جایگاهنفریبد تو را رفت و آمد کافران در شهرها، خوشی اندک

سروزند(ت و لريکن   است و چه بد آرامگاهی است برایشان )که به جرای آرامرش در دوزخ مری   

هایی که روان اسرت زیرر آنهرا رودهرا در     مردمی که از خدا ترسيدند برای ایشان است بهشت

زد خردا  ماننرد و ایرن مهمرانی اسرت از نر     هرا جاویردان مری   ها و خوشیحالی که در آن بهشت

برایشان و آنچه نزد خداست بهتر است برای نکوکارانت و به حقيقت از اهل کتاب: از یهرود و  

آورند به خدای یکتا و آنچه نازل شد بر شما و آنچه نرازل  نصاری مردمی هستند که ایمان می

خرند در مقابل آیات خردا بهرای انردکی،    شد بر خودشان، فروتنی کنندگانند برای خدا، نمی

شان نرزد پروردگارشران، حقرا کره خردا خيلری زود بره حسراب         نند که برایشان است ثوابآنا

دهرد: آنچره مرؤمن هسرتند     بندگان برسدت )حساب این همه خالیق در مدت کوتاهی انجام می

رسند و شود و به خوشی جاویدان میی ميان دو نماز انجام میشان به قدر فاصلهحساب اعمال

ر پريش دارنرد، همره رسروایی و بردبختی و دسرت آخرر بره آترش          آنچه کافرند روز سختی د

سوختن( ای مردمی که ایمان آورده اید! ای مؤمنان صبر و شکيبایی پيشره کنيرد و ایسرتادگی    

 ت!ورزید و مرزها را نگهبانی کنيد و بترسيد از خدای متعال تا رستگار شوید

قی کره در شرب بيردار    و صدر صحيح بخاری و مسلم به ثبوت رسيده است که رسول اهلل 

خواند، و نظرکردن پيامبر به آسمان و خواندن رفت آن آیات را میشد و از خانه بيرون میمی

آن آیات در صحيح بخاری آمده است، و در مسلم نيامده استت و در صحيح بخاری و مسلم 

از مروقعی کره بررای نمراز تهجرد       صروایت نموده اند کره رسرول اهلل    باز عبداهلل بن عباس 

 فرمود:خاست میخواب برمی

هللالس م ا ا هللهللم ْعك هللهللل ك هللهلل،اْلح ْم  هللهللو ل ك هللهللِألِ   هللهللو م  هللهللو األ ْرضهللهللالس م ا ا هللهللقد ل   هللهللأ ْنت هللهللاْلح ْم  هللهللل ك هللهللالع     هلل@
هللو و ْن  ك هللهلل،اْلح  ُّهللهللت هللأ نهلْلهللاْلح ْم  هللهللو ل ك هللهلل،و األ ْرضهللهللالس م ا ا هللهللن ار هللهللأ ْنت هللهللاْلح ْم  هللهللو ل ك هللهلل،ِألِ   هللهللو م  هللهللو األ ْرضهلل
هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللو م ح م  هللهلل،د   هللهللو ال  ِبلُّان هللهلل،د   هللهللو ال  ار هللهلل،د   هللهللو اْلج   خ هللهلل،د   هللهللو قد ْال ك هللهلل،د   هللهللو ِل  اؤ ك هللهلل،اْلح  ُّهلل
ِإل ْلك هللهلل،ْعت هللتد ا ك هللهللو ن ع ْلك هللهلللم ْ ت هللهللو ِبك هللهلل،أ ْ ع ْمت هللهللل ك هللهللالع     هللهلل،د   هللهللو الس ان خ هللهلل،د   هللهلل-هللو ع  هللو ِبك هللهلل،أ ند ْبت هللهللو 
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ِإل ْلك هللهلل،ل اص ْمت هلل هللاْلم     م هللهللأ ْنت هللهلل،أ ْنع ْ ت هللهللو م اهللأ ْ ر ْر  هللهللو م اهلل،أ ل ْر  هللهللو م اهللق   ْمت هللهللم اهللِل،هللأ اْغِ رهللهلل،د اك ْمت هللهللو 
هللالرواِة:هللز اخ هللت !أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهلل،اْلم ؤ ل ر هللهللو أ ْنت هلل  ت!بِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هلل@  بعض 

ی آنچه در آن دو ها همه برای توست، تو نگهدار آسمان و زمين و همهخدایا ستایش»

ها و آنچه در آن دو ها و زمينها برای توست، مالکيت آسمانباشد، هستیت و ستایشمی

آنچه در  ها وفرمای آسمان و زمينها برای توستت تو روشنباشد برای توست، و ستایشمی

ی تو همه حق است و ها برای توستت تو حق هستی و وعدهباشیت و همه ستایشآنهاست، می

دیدار تو در آخرت برای مؤمنان حق است و گفتار تو حق است و بهشت حق است و دوزخ 

حق است و رسالت محمد برحق است و قيامت حق استت خدایا خود را تسليم فرمان تو 

مسلمان شدم و به تو ایمان آوردم و کارهایم را همه به تو واگذاشتم )تا نمودم و به فرمان تو 

سعی و کوششم را به ثمر برسانی( و به سوی تو رجوع و انابت نمودم )تا هميشه روی دلم 

دهنده فرمانت باشد( و برای تو با دشمنانت دشمنی نمودم، و متوجه درگاهت باشد و انجام

م، پس بيامرز برایم گناهان پيش از این و بعد از این و برای داوری روی به سوی تو نمود

اندازی آنچه از گناهان که نهانی انجام دادم و آنچه از گناهان که آشکار نمودم، تو به جلو می

اندازی کسی را که بخواهی، نيست معبودی به حق مگر کسی را که بخواهی و به دنبال می

نيست نيرویی »  !بِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هلل@ده اند: و بعضی از راویان این کلمه را افزو«ت تو

مرا در پایداری بر طاعتت و نه توانی برای دوری از نافرمانيت مگر به کمک تو و به کمک 

 «تآوریمتوست که راه پایداری بر طاعت و دوری از معصيت را به دست می

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللأراخهللخلايهللالخال »

 گويدشدن به مستراح ميت در بيان آنچه موقع داخلبابي اس

موقرع   صگفرت: رسرول اهلل    و در صحيح بخاری و مسلم به ثبوت رسيده است که انرس  

 ت!و اْلخ ب اِرثهللهللاْلخ ب ثهللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هلل@فرمود: شدن به مستراح میداخل

 «تدیوهای مادهبرم به تو از شر دیوهای نر و خدایا! پناه می»
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ر هلل@فرمرود:   صآمده است که رسول اهلل  و در سنن ترمذی به روایت از علی  دتدْ هللبد دْل  هللهللم داهلل  
ِ ْلف هللهللخ ل ا هللهللِإذ اهلللخ م هللهللب ِ ،هللو ن ْار ا هللهللاْلِج  هللهللأ ْنل  هلل چيزی که عرورت بنری آدم   ت »!الع مهلِلهللْ  هللابهلِلهلل:يد   اي هللهللأ نهلْلهللاْلر 

 «تباشدپوشاند گفتن بسم اهلل میشم جن میشود از چرا موقعی که به مستراح داخل می

 بنابراین، چه در مستراح و چه در صحرا قبل از نشستن برای قضای حاجت بگوید: 

 ت!و اْلخ ب اِرثهللهللاْلخ ب ثهللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هلل،هللالع مهلِلهللْ  هللابهلِل@

 «تهای مادهنر و دیوهای برم از شر دیوکنم و به تو پناه میخدایا! نام تو را یاد می»

هرگاه  صآورده است که رسول اهلل  بو در روایت ابن السنی و طبرانی از عبداهلل بن عمر 

 فرمود:شد، میبه مستراح داخل می

 ت!الرهِةل هللهللالشهْلف انهللهللاْلم ْخِبثهللهللاْلخ ِبلثهللهللال هِجسهللهللالرهْةسهللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللإنهمهللالعه   ههلل@

 «تشدهاز شر پليد ناپاک، خبيث بدعمل، شيطانِ رانده برم به توخدایا! پناه می»

 «بابهللال  مهللن هللالذكرهللوالرالمهللنعمهللالخال »

گفتن به هنگام قضاي ا و سخنبابي است در بيان نهي از ذکر خد

 حاجت

گفرتن، خرواه در   موقعی که برای قضای حاجت نشسته است مکروه است یاد خدا و سرخن 

اذکار و سخن یکسان است، و سخن نگویرد مگرر بررای     صحرا باشد یا در ساختمان، و هرنوع

ت و اگرر خرودش عطسره کنرد،     الع دمهلليد ْرد م دك هللضرورت، حتی اگر کسری عطسره نمایرد، نگویرد:     

ت و اگر کسی بر او سالم گفت، جواب سالمش ندهدت و اگرر صردای مرؤذن    ِلع مهللاْلح ْم  هللنگوید: 

ذان شنيد و جواب اذان به دل بگویرد و  بشنود جواب آن را ندهد و مانند مؤذن نگویدت و اگر ا

به زبان نياورد مانعی نداردت همچنين اگر در حال جماع بود به دل جرواب مرؤذن بگویرد و برر     

 زبان نياوردت

کررد مرردی کره عبرور     برول مری   صو در صحيح مسلم آمده است مروقعی کره رسرول اهلل    

 جواب سالمش ندادت صکرد سالم نمود و رسول اهلل می
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ابوداود و نسایی و ابن ماجه به اسناد صيح از مهراجر برن قنفرذ روایرت نمرود کره       و در سنن 

 مهاجر گفت:

هللِإن ،»هلل:ق اي هللهللوهلل، هللِإل هللهللاْنت ذ ر هللهللث   هللهللتد ا ض د هللهللد ت ،هلل، هللن ع هللهلليد ر خ هللهللأد ع  هلْلهللن ع ْلمهلِلهللت هللأ س ع مهلْلهلليد ب اي هللهللو م ا هللهللهللال  ِب، هللهللْلت هللأ تد هلل
  «ط ْ رهلٍلهللن ع ،هللِإال هللهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللأ ذْك ر هللهللأ نهلْلهللك رِْمت هلل

آمدم و سالم بر او نمودم وقی که مشغول بول بود، جواب  صمهاجر گفت: نزد رسول اهلل 

مکروه دانستم نرام خردا را   »سالمم نگفت تا این که وضو گرفت و معذرت خواست و فرمود: 

 «تیاد نمایم وقتی که بر طهارت نيستم

 « لا هللالحاةخبابهللال  مهللن هللالسالمهللنعمهللالجالسهللل»

کسي که براي قضاي حاجت کردن بر بابي است در بيان نهي از سالم

 نشسته است

اگر کسی بر او سالم نمود حق جواب سالم ندارد و دليرل آن حردیث روایرت ابرن عمرر و      

 مهاجر است در باب قبلی یاد شدت

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللر هللم هللالخال »

ت از محل قضاي حاجآمدن بابي است در بيان آنچه موقع بيرون

 گويدمي

خردایا، در برابرر وقتری    ت »!و ن اأ داِنمهلل،اأْل ذ ىهللن  همهللأ ْذم ب هللهللالهِذيهللِلعهمهلِلهللاْلح ْم  هلل،هللغ ْ ر ان ك هلل@گوید: می

ها همه برای خدای یکتایی اسرت کره   خواهم، ستایشکه به غفلت گذراندم از تو آمرزش می

 «تدپليدی را از من دور کرد و مرا تندرستی عطا فرمو

وقتی که از محل  صدر حدیث صحيح در سنن ابوداود و ترمذی آمده است که رسول اهلل 

و در سرنن  « خرواهم از تو آمررزش مری  ت »!غ ْ ر ان دك هلل@فرمود: آمد، میقضای حاجت بيرون می

دهللالهدِذيهللِلعهدمهلِلهللاْلح ْمد  هلل،هللغ ْ ر ان دك هلل@فرمود: ی آن آمده است، یعنی مینسایی و ابن ماجه ادامه هللب هللأ ْذم 
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 صروایت کرده اند که رسرول اهلل   بو ابن السنی و طبرانی از ابن عمر  !و ن اأ داِنمهلل،اأْل ذ ىهللن  هدم

تدمهللأ ذ اق  ِدمهللال دِذيهللِلع دمهلِلهللاْلح ْمد @فرمرود:  آمدن از محل قضای حاجت میموقع بيرون هللِأدمهللو أ بْد  د،هللل ذ 
خدای یکتایی است که لذت خوراک را به من ها برای ی ستایشهمهت »!أ ذ ا  هللهللن   مهللو أ ْذم ب هللهللقد ا تم

چشانيد و نيروی حاصل از خوراک را در وجود من براقی گذاشرت و آزار و اذیرت آن را از    

 «تمن دفع کرد

 «بابهللماهللي ايهللنع،هللوضارم»

 گويددر بيان آنچه در حال وضو ميبابي است 

بسرم اهلل بگویرد   مستحب است که در اول وضو بگوید: بسم اهلل الرحمن الرحيم، اگرر فقرط   

ی وضرو  کند، علمای ما گفته اند: اگرر بسرم اهلل در اول وضرو نگفرت در ميانره     هم کفایت می

گفتن گذشرته اسرت و برا    بگویدت اگر بسم اهلل نگفت تا این که از وضو فارغ شد وقت بسم اهلل

گفتن احرادیثی آمرده کره    این که آن را نگفته وضوی او صحيح استت و در خصوص بسم اهلل

ی بسمله حدیث صحيحی نيافتره ام، از آن جملره   مه ضعيف استت امام احمد فرمود: در بارهه

 که فرمود: صاست حدیثی که در سنن ابی داود آمده است از رسول اهلل 

وضو نردارد کسری کره نرام خردا را برر وضرو یراد         ت »!ن ع ْلمهلِلهللالع مهلِلهللاْ   هللهللي ْذك رهلِلهللل  هلْلهللِلم  هللهللو ض ا  هللهللال هلل@

 «تنکرد

ی فرمود: روایت داریم از سعيد بن زید و ابری سرعيد خردری و عایشره و انرس برن       امام نوو

  روایت همه در سنن بيهقی آمده است، و بيهقری و غيرر او همره آن    مالک و سهل بن سعد 

 احادیث را ضعيف دانسته اندت

و با این که احادیث بسمله در وضو ضعيف است، بازهم عمل به حدیث ضعيف در اینگونه 

 جایز استتموارد 

ابوالفتح نصر مقدسی زاهد گفته است که مستحب است برای وضوگيرنده که بعد )فصل( 

 از گفتن بسم اهلل الرحمن الرحيم در اول وضو بگوید:
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اهللأن هللهللوأ ْ     هللهللل م ،هلل  رِْيك هللهللالهللو ْد    هللهللا  هللهللإالهللإل م هللهللالهللأنهلْلهللأْ     هلل@  ت!و ر   ال م هللهللن ْب    هللهللم ح م  ص

والفتح مقدسی گفته است گرچه مانعی ندارد، اما اصلی در سنت نردارد و  و این سخن که اب

 مان و غير از ایشان کسی آن را نگفته استتاز علما مذهب

هللوأ ْ     هللهللل م ،هلل  رِْيك هللهللالهللو ْد    هللهللا  هللهللإالهللإل م هللهللالهللأنهلْلهللأْ     هلل@شدن از وضو بگوید: بعد از فارغ)فصل( 
اهللأن هلل هللاْلم ت ف  هرِي  هللهللِم هللهللو اْةع ْعِ مهللالتدهاهابِل  هللهللِم هللهللاْةع ْعِ مهللالعه   ههلل ،م هللو ر   ال هللهللن ْب    هللهللم ح م  ص هللالعه   ههللهلل  ْبح ان ك هلل،

دهم که نيست معبودی گواهی میت »!إل ْلك هللهللو أ ت اب هللهللأ ْ تد ْ ِ ر ك هللهللأ ْنت هللهللإال هللهللإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللو ِبح ْمِ ك

دهم که محمد بنده و ت، و گواهی میبحق مگر خدای یکتایی که هيچ شریکی برای او نيس

کنندگان که در مقابل هر غفلتی توبه ی برحق خداستت خدایا! بگردان مرا از توبهفرستاده

نمایم، و بگردان مرا از پاکيزگان که گرد هيچ آلودگی نگردم، خدایا منزه و پاک هستی از 

دهم که م، و گواهی میپردازگویم و به حمد و ستایش تو میهر عيب و نقص، تسبيح تو می

 «تآورمنمایم از تو و به سوی تو روی مینيست معبودی بحق مگر تو، طلب آمرزش می

 فرمود: صنووی فرمود: و روایت داریم از عمر بن الخطاب که رسول اهلل 

اهللأ ن هللهلل    هللو أ ْ دهللل دم هللهلل  درِيك هللهللال هللهللو ْددد    هللهللالع دم هللهللِإال هللهللِإل دم هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ د    هللهللأد   داي هللهللتد ا ض دد هللهللم د هلل@ ،هللو ر   ددال م هللهللن ْبد    هللهللم ح م د ص
 تروا هللمسع هللأمهللصحلحخت !  ا  هللهللأ يد   اهللِم هللهللي ْ ل ا هللهللالث م انِل خ هللهللاْلج   خهلِلهللأ بْدا اب هللهللل م هللهللأ ِتح تهلل

هللال هللهللو ْدد    هللهللالع دم هللهللِإال هللهللِإل دم هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ د    هللشردن از وضرو بگویرد:    کسی که وضو بگيرد و موقع فرارغ »
اهللأ ن هللهللو أ ْ     هللهللم هللل هللهلل  رِيك هلل شود تا از هریک هشت در بهشت برای او گشوده می ،و ر   دال م هللهللن ْبد    هللهللم ح م د ص

 «تاز آن درها که بخواهد داخل به بهشت شود

 تا آخرت الع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللو روایت ضعيفی هم هست در سه بار تکرارکردن 

 گفتن این اذکار که یاد شد بگوید: شيخ نصر مقدسی گفته است بعد از

 ت«  هللو  ع هللهللم ح م  هللهللليهللهللو ن ع ،هللم ح م  هللهللن ع ،هللص ا هللهللالع     هلل»

 علمای مذهب ما گفته اند اذکار یاد شده موقع فراغت از وضو و رو به قبله بگویدت

شرود از رسرول   امام نووی فرمود: دعاهایی که موقع شستن اعضای وضو گفته مری )فصل( 

 به ثبوت نرسيده استت صاهلل 
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شيخ اإلسالم زکریای انصاری فرمود: در خصوص آن دعاها روایاتی هستند که از مجمروع  

 شود گفتن آنها مستحب استتآنها دانسته می

امام نووی فرمود: فقها گفته اند مستحب است دعاهرایی کره از سرلف آمرده و حاصرل آن      

هللة ع دا هللهللال دِذيهللِلع دمهلِلهللاْلح ْمد  هلل»الررحيم، بگویرد:   دعاها چنين است که بعد از گفتن بسرم اهلل الررحمن   
دا  هلل و «ت کننرده قررار داد  ها برای خدا یکتایی است کره آب را پراک  حمد و ستایشت »«ط   دارصاهللاْلم 

هللن ع ْلدمهلِلهللالع دم هللهللص دع ،هللن ِبل دكهللد دْاضهللهللِمد هللهللاْ ِ ِ مهللالع     هلل@موقع مضمضه و آب به دهن گردانيدن بگوید: 
اهللبد ْع    هللهللأ ْظم د هللهللال هللهلل صاك دهلْلهللو   ع   هلل در صرحرای قيامرت مررا     –کروثر   –خدایا از حوض پيغمبرت ت »!أ ب  ص

برردن  و موقع استنشاق و آب به بينی«ت ليوانی آب ده، به طوری که بعد از آن هرگز تشنه نشوم

فرمرا از بروی خروش    خردایا مررا محرروم م   ت »!و ة   اتِدكهللنِع ِمدكهللر اِرح خ هللهللت ْحرِْمِ مهللال هللهللالع     هلل@بگوید: 

دل ضُّهللهلليد دْام هللهللو ْةِ دمهللبد ل ضهللهللالع     هلل@و موقع شستن روی بگوید: «ت هایت و خوشی آنهابهشت هللو ة دا هلٌلهللتد بدْ
خدایا مرا روسفيد گردان در روز قيامرت کره روهرایی سرفيد و روهرایی سرياه       ت »!و ة دا هلٌلهللو ت ْسا خُّهلل

ی خردایا نامره  ت »!بِل ِمل ِدمهللِكت داِبمهللِف ِدمأ نهلْلهللالع   د  هلل@و موقع شستن دست راسرت بگویرد:   «ت شودمی

هللِكت داِبمهللتد ْعِف ِدمهللال هللهللالع   د  هلل@و موقع شستن دست چرپ بگویرد:   «ت اعمالم را به دست راستم برسان
هللالع   د  هلل@و موقع مسح سر بگویرد:  «ت ای اعمالم را در دست چپم قرار مدهخدایا نامهت »!ِبِشدم اِلم

تا آترش دوزه بره   «ت خدایا مو و پوستم را بر دوزخ حرام گردانت »!ال  دارهلِلهللع ،ن هللهللو ب ش ِريهلل  ْعِريهللد ر مهلْل

هيچ جای بدنم نرسد، یعنی مرا از رفتن به دوزخ حفظ فرمات و موقع مسرح دو گروش بگویرد:    

مرا از جمله کسانی خدایا! بگردان ت »!أ ْدس د  م هللهللأد ل ت ِبع دان هللهللاْل  ْاي هللهللي ْست ِمع ان هللهللال ِذي  هللهللِم هللهللاْةع ْعِ مهللالع     هلل@

و موقرع شسرتن دو پرایش بگویرد:     «ت کنند از بهترین گفترار شنوند و پيروی میکه گفتار را می

ِممهللثد ب تهللهللالع     هلل@ ام هللهللِألدمهلِلهللت دِزيُّهللهلليد ْام هللهللالص ر اطهللهللن ع ،هللق    خدایا! دو پای مرا بر پل صراط پایردار  ت »!اأْل قْد  

 «تلغزدهایی میماند و پابدار، روزی که پاهایی ثابت می

بره اسرناد صرحيح از     !عدخلامهللوالعلدنمداهللال@شران  و نسایی و دوستش ابن السنی در دو کتاب

ابوموسی اشعری روایت کرده اند که ابوموسی گفت: آب وضوی رسرول اهلل آوردم، رسرول   

هللالعه  د  هلل@گفرت:  کرد و مری مشغول وضوگرفتن شد و شنيدم که در اثنای وضو دعا می صاهلل 
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خدایا بيامرز برای من گناهم و فراخ بساز ت »!مقهلِلزهلْلرهلِلِأمهللهللِلمهللو ب اِركهللهللخ اِريهللِأمهللِلمهلل هلْلو و   هللهللذ نِْبمهللِلمهللاْغِ رهلل

گفرتم: یرا رسرول اهلل! شرنيدم کره چنرين دعرایی        «ت برایم خانه ام و در روزیرم برکرت قررار ده   

رکرت بينردازت   کردی: خدایا! گناهم بيامرز و خانه ام گشراده و پرخيرر بسراز و در روزیرم ب    می

فرمود: این دعا از حوائج انسانی چيزی براقی گذاشرتند؟ یعنری ایرن سره کلمره:        صرسول اهلل 

ی خيرات دنيرا و آخررت را   ت همه!مِقدزهلْلرهلِلِأدمهللهللِلمهللو ب اِركهللهللخ اِريهللِأمهللِلمهللو و  ه هلْلهللذ نِْبمهللِلمهللاْغِ رهللهللالعه   ههلل@

 دربر داردت

ت و نسائی گفت: این دعا را بعد از فراغت ابن السنی گفت: این دعا را در اثنای وضو بگوید

از وضو بگوید: احتمال هردو وجود داردت در اثنای وضو بگویند خوب است و بعد از فراغت 

 توا هلل بحانمهللوتعالیهللأنع هم بگویند خوب استت 

 «بابهللماهللي المهللنع،هللاغتسالم»

 گويدبي است در بيان آنچه که موقع بدن شستن ميبا

شستن، گفرتن آنچره موقرع وضروگرفتن مسرتحب اسرت، و فرقری         مستحب است موقع بدن

نيست در این که بدون شوینده جنب یا حائض باشدت غسل فرض باشد یا غسل سرنت، و بسرم   

اهلل الرحمن الرحيم را اول غسل بگویدت چنانچه جنب یرا حرائض باشرد آن را بره قصرد قررآن       

هللأنعد هللوتعدال،هلل دبحانمهللوا ت بگویردت  نگوید، بلکه به عنوان این که از اذکار وضو و اغتسال اسر 
 تو ع هللوصحبمهلللملوهللهللمحم هلل ل ناهللنع،هللا هللوصع،

 «بابهللماهللي ايهللنع،هللتد ل مُّمم»

 گويدبيان آنچه به وقت تيممش مي بابي است در

مستحب است که اول تيمم بسم اهلل الرحمن الرحيم را بگوید و اگر جنب و یا حائض باشد 

به عنوان آنچه از اذکار تيمم است بگوید، و در اثنای تيمم و آن را به قصد قرآن نگوید، بلکه 

بعد از تيمم آنچه در وضو مستحب بود در تيمم هم مستحب است، بررای ایرن کره تريمم هرم      
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هللوصدحبمهلللدملوهللهللمحمد هلل دل ناهللنعد،هللا هللوصدع،هللأنعد هللوتعدال،هلل دبحانمهللوا طهارتی است ماننرد وضروت   
 تو ع 

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللتاةمهللإل،هللالمسج »

 گويدآنچه موقع رفتن به مسجد مي بابي است در بيان

رود چه بگویدت بنابراین، وقتی که به قبالً گفتيم که وقتی از خانه بيرون آمد به هرجا که می

روایت شده از  برود اضافه برآن بگوید آنچه در صحيح مسلم از عبداهلل بن عباس مسجد می

اله اش ميمونه خوابيد و در آن حدیث راجع آن حدیث طوالنی که ابن عباس شبی در منزل خ

صحبت نمود، تا این که وقت نماز صبح شرد و مرؤذن اذان صربح     صبه نماز تهجد رسول اهلل 

 فرمود:برای نماز صبح از خانه بيرون آمد و می صگفتت و رسول اهلل 

هللو اْةع اهلْلهللن ارصاهللب ص ِرىهللِأ،هللو اْةع اهلْلهللن ارصاهللْمِع،  هللهللِأ،هللو اْةع اهلْلهللن ارصاهللِلس اِن،هللو ِأ،هللن ارصاهللقد ْعِب،هللِأ،هللاْةع اهلْلهللالع     هلل@
 ت!ن ارصاهللأ ْنِفِ ،هللالع     هلل هللن ارصاهللت ْحِت،هللو ِم هللهللن ارصاهللأد ْاِق،هللِم هللهللو اْةع اهلْلهللن ارصاهللأ م اِم،هللو ِم هللهللن ارصاهللل ْعِ ،هللِم هلل

و در بينرایی  خدایا در دلم نور قرار ده و در زبانم نور قرار بده و در شنوایی ام نور قررار ده  »

ام نور قرار ده و از پشت سرم نور قرار ده و از رو به رویم نور قرار ده و از باالی سرم نور قرار 

خواهرد کره در دل و   مسلمان از خردا مری  «ت ده و از زیر پایم نور قرار ده، خدایا نور به من بده

همره طررف او   زبانش و در گوش و چشمش و از پشت سر و جلو رویش و از باال و زیر و از 

نور خدا باشد و خدا به او نور عطا فرماید تا در همه حال و همه کارش نور باشدت چره دعرایی   

از این بهتر که مسلمان در اعضایش نور خدا باشد و نور خدا به او احاطه نموده باشد و خدا به 

 او نور عطا فرماید تا هميشه مثل خورشيد پرفروغ و نوررسان باشدت

وقتی که بره قصرد نمراز از     صکه رسول اهلل  السنی روایت داریم از بالل  و در کتاب ابن

 فرمود:آمد میخانه بيرون می

هللن ع ْلك هللهللالس ارِِعل  هللهللِبح   هللهللالع     هللهللبالع مهلِلهللِإال َ هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللالهللالع مهلِلهللنع،هللتد ا ك ْعت هللهللبالع مهلِلهلللم ْ ت هللهللالع مهلِلهللبِاْ  هلل@
هللو ات  ا  هللهللم ْرض اِتك هللهللابِْت ا  هللهللل ر ْةت هللهلل  ْمع خصهللهللو ال هللهللرِيا صهللهللو ال هللهللب فراصهللهللو ال هللهللأ  راصهللهللأْلر ْةم هللهللل  هلْلهللأإنمهللذ ام هللهللم ْخر ِةمهللو ِبح  ههلل
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:هللد يثهللضعلف،هللأد هللرواتم:هلل/قايهللال اويهللت !الج   خهللوت ْ ِلع  مهللال  ارهلِلهللِم  هللهللت ِعلذ نمهللأنهلْلهللأ دل ك هللهلل  خ ِفك هلل
قلعمهللوماهللمت  هللنعم  َ هللأمهللكتابهللاب هللالس مهللهللالاازعهللب هللناأ هللال   هللو ر و يْد  ا هللالح يث  هللم رر هللوإنم ضع م

مع ا هللم هللروايخهللنفلخهللالعاأمهللن هللأبمهلل عل هللألخ ريهللن هللر ايهللا هللصعمهللا هللنعلمهللوللمهللو ع هللونفلخهلل
  أيلاصهللضعلف

به نام خدا از خانه بيرون آمدم و ایمان آوردم به خدا و توکل نمودم بر خدا و کارهرایم را  »

ای بررای دوری از گنراه، مگرر بره     و نيست توانایی بر طاعت خدا و نه چراره به خدا واگذاشتم 

کننردگان از ترو و بره حرق     کنندگان و خرواهش کمک اهلل سبحانه وتعالی، خدایا به حق سؤال

اعتنایی به حق آمدنم از خانه برای رفتن به مسجد که من بيرون نيامدم به قصد تکبر و بیبيرون

ات و پرهيرز از  بيررون آمردم از خانره بره قصرد خواسرتن خشرنودی       و نه به قصد شهرت، بلکه 

داری و مررا  خواهم مرا پنراه دهری از دوزخ و مررا از آترش دوزخ دور نگره     خشمت، از تو می

 «تداخل نمایی به بهشت

نررووی فرمررود کرره ایررن حرردیث ضررعيف اسررت، روایررت آن برره همررين لفررظ یکرری از         

اسرت بره ضرعف در روایرت حردیث و      کنندگانش وازع برن نرافع اسرت کره معرروف      روایت

بودن روایت اوت و روایت به معنی این حدیث بازهم به روایت عطيه عوفی است که او نامقبول

هم ضعيف استت و گویی امام نووی که آن را در کتاب اذکار خود آورد، از این جهت باشد 

 تأنع هللتعال،وا هلل بحانمهللوهللکه عمل به حدیث در فضایل جایز استت 

 «ي ايهللن  هللخلايهللالمسج هللوالخرو هللم مهللبابهللما»

آمدن از مسجد و بيرونشدن به بابي است در بيان آنچه موقع داخل

 گويدآن مي

هللِم هلْلهللاْل  ِ ي هللو   ْعف انمهللاْلر رِي هللو ِبا ْةِ مهلِلهللاْلع ِمل هللبِا لع مهلِلهللأ ن اذ@گوید: شدن به مسجد میموقع داخل
هللِلمهللِاْغِ رهللهللالع     هللهللو   ع   هللهللم ح م  هللليهللهللو ن ع ،هللم ح م  هللن ع ،هللص ا هللهللالع     هللهلللِع مهلِلهللح ْم و الهلْلهللالع مهللِبْس هللهللالر ِةل هللالش ْلف ان

 ت!ر ْدم تكهللأ بْدا ابهللِلمهللو اأْدت حهلْلهللذ ن اِبم



   

 19 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

برم به خدای بزرگ و به ذات بزرگوار او و به سلطان و قدرت قردیم او از شريطان   پناه می»

ای یکتاستت خدایا درود بفرست برر محمرد و آل محمرد،    ی ستایش برای خدشدهت همهرانده

 «تخدایا بيامرز گناهانم را و بگشای برایم درهای رحمتت

ت !ر ْدم تدكهللأ بْددا ابهلللِدمهللاأْددت حهلْل الع   د  هلل@آمدن از مسجد همين را بگوید و بره جرای   و موقع بيرون

 ت!أ ْلعكهللأ بْدا اب هللهللِلمهللو اأْدت حهلْل@بگوید: 

هللأ بْدددا ابهلللِددمهللاأْدددت حهلْل الع   دد  هلل ،ال  بِددم هللهللن ع دد،هللم هللال هللالس دد@مسررجد بگویررد: شرردن برره و اگررر موقررع داخررل
هللأ بْددا ابهلللِدمهللاأْددت حهلْل الع   د  هللهلل،ال  بِدم هللهللن ع د،هللم هللال هللالس د@آمردن از مسرجد بگویرد:    ت و موقع بيررون !ر ْدم تدك
 ت هم خوب استت!أ ْلعك

آید لشکریان ابلريس  یو در حدیث صحيح است که موقعی که نمازگزار از مسجد بيرون م

خردایا! پنراه   ت »!و ة   داِخ هلِلهللإْبِعدلس هللهللِمد هللهللبِدك هللهللأ ن داذ هللهللإن دمهللالع   د  هلل@شوندت بنابراین، بگوید: بر او جمع می

 رساندتاین را که بگوید ضرری به او نمی«ت برم به تو از ابليس و لشکریانشمی

هلل«بابهللماهللي ايهللأمهللالمسج »
 يدگويبابي است در بيان آنچه در مسجد م

هللِإال هللهللِإل دم هللهللال هللهلل،ِلع دمهلِلهللاْلح ْمد  هللهلل،الع دمهلِلهلل  دْبح ان هلل@مستحب است بسيار یاد خداکردن در مسجد با گفرتن  
و ذکرهای دیگرت و مستحب است بسيار خواندن قرآن در مسرجدت و از جملره    !أ ْكبد در هللهللالع دم هللهلل،الع دم هلل

وم استت خدای متعرال  و علم فقه و دیگر عل صمستحبات مسجد، خواندن حدیث رسول اهلل 

 فرمود:

﴿      
    

   
   

 ﴾هلل] ت هایی )در مساجد( که خدا اجازه داد در خانه@ [53هلل-هلل53ال ار:
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د صبح و پسين مردانی به تسبيح و تنزیه خدا باالبردن و یادکردن نام او، در همين مساج

 ت!مشغولند

این مساجد ت »روا هللمسع ت !اْل  ْرلنهللهللو ِقر ا  ةهلِلهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع مهلِلهللِلذِْكرهلِلهللِم، هللهللِإن م ا@فرمود:  صو رسول اهلل 

 «تتنها ساخته شده برای یاد خداکردن و تالوت قرآن

ست این که نيت اعتکاف کند: شایسته است برای کسی که در مسجد نشسته ا)فصل( 

ت برای این که نزد ما نيت اعتکاف جایز است، اگرچه برای یک لحظه هم !ااِلْنِتر اف هللهللند ا ْيت@

ای بایستد و نيت اعتکاف نماید و بعد عبور کند هم لحظهباشد، حتی اگر از مسجد عبور می

این که کسی در مسجد کندت و مکروه است که در مسجد فارغ و بدون یاد خدا بنشيند، برای 

است خوب است خود را به طاعتی مشغول دارد از قبيل نماز، تالوت قرآن، ذکر خدا، درس 

علمت و کسی که در مسجد است امر به معروف و نهی از منکر نمایدت و هر بار که به مسجد 

شود دو رکعت تحيت مسجد بخواند، اگر برایش مقدور نباشد چهار بار بگوید: داخل می

 ت!أ ْكبد ر هللهللالع م هللو هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللو هللهلللِع مهلِلهللاْلح ْم  هللو هللهللالع مهلِلهللْبح ان هلل  هلل@

 «بابهللانرار هللوخنارمهللنع،هللم هللي ش هللضالخهللأمهللالمسج هللاوهلليبل هللألم»

کردن بر کسي که در مسجد به بابي است در بيان انکار و نفرين

 کندگردد يا خريد و فروش ميش ميدنبال گمشده ا

خواهد به خرید و فروش بپردازد یا سرؤال گمشرده نمایرد،    کسی در مسجد می اگر دید که

هلل  دِم  هللهللم د هلل@فرمرود:   صمنع نمایدت چنانکه در حدیث صحيح مسلم آمده است که رسرول اهلل  
اهللْب  هللتد دهللل د هلْلهللاْلم س داِة  هللهللأ دِإن هللهللن ع ْلدك هللهللالع م هللهللر خ م اهللال هللهللأد ْعلد   اهلْلهللاْلم ْسِج هللهللِأ،هللض ال خصهللهلليد ْ ش   هللهللر ة الصهلل کسری کره   » .!ِل  دذ 

ات را برنگردانرد،  کند، بگوید: خردا گمشرده  شنيد که مردی سؤال گمشده اش در مسجد می

 «تبرای این که مساجد برای این چيزها ساخته نشده است
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هللالع دم هللهللب دح هللأ رهلْلهللال هللهللأد   ال دااهللاْلم ْسدِج هللهللِأد،هلليد ْبت اع هللهللأ وهللهللي ِبل  هللهللم  هللهللر أ يْدت  هلْلهللِإذ ا@و در کتاب ترمذی آمده است: 
خررد، بره او بگویيرد خردا     فروشرد یرا مری   هرگاه دیدید کسی را که در مسجد مری » ت!ِتج ار ت دك هلل

 «تتجارتت را سودمند نگرداند

بابهللماهللي ايهللإذاهللرأيهللم هللي ش هللأمهللالمسج هلل عراصهللللسهللألمهللم  هللاإل المهللوالهللترغلبهلل»
 «إل،هللمرارمهللاأللالق

را ديد که در مسجد  گويد هرگاه کسيبابي است در بيان آنچه مي

الم و تشويق به مکارم اخالق خواند که در آن مدح اسشعري مي

 نيست

هللِأدمهللِ دْعرصاهلليد ْ ش د  هللهللر أ يْدت م دا  هللهللم د هلل@فرمود:  صکه رسول اهلل  روایت داریم از ابن سنی از ثوبان 
،هللالع ددم هللهللأ ددض هلل:هللل ددم هللهللأد   ال ددااهلل،اْلم ْسددِج هلل دیدیررد در مسررجد شررعری  کسرری را کرره  ت »!م ددر ا هللهللث ددالث هللهللأ دداك 

 «تخواند، به او بگویيد خداوند دهانت را پاره کند، سه بارمی

 «بابهللأللعخهللاألذان»

 بابي است در بيان فضيلت اذان

هللا هلِل هللر اي  ا هللهللِأ،هللم اهللال  اس هللهلليد ْعع   هللهللل اهلل@ :ص قاي  هللي ْسدت ِ م ااهللأ نهلْلهللِإال هللهللي ِجد  واهللل  هلْلهللث   هللهلل،األ و يهللهللو الص ف هللهللال    
 ت رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرةت !ال ْ تد   م ااهللع ْلمهلِلن هلل

دانستند که در اذان و صف اول نماز با جماعت چقردر  اگر مردم می»فرمود:  صرسول اهلل 

شردند  انداختن، راضی میآمد مگر به قرعهثواب است و آنگاه اذان و صف اول به دست نمی

 «تکه برآن قرعه بيندازند

هللرواه مسلم.ت !اْلِ ل ام خهلِلهلليد ْام هللهللأ ْن  اقصاهللال  اسهللهللأ ْطا ي هللهللاْلم ؤ ذ ن ان هلل@ :ص ر ايهللا هللقاي
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«ت شان از گردن مردم درازترر اسرت  موذنان مساجد روز قيامت گردن»فرمود:  صرسول اهلل 

یعنی در روز قيامت مؤذنان از سرافرازترین مردم هستند، بررای ایرن کره وقرت نمراز را اعرالم       

 کنندتکنند و مردم را دعوت به سوی نماز و طاعت خدا میمی

ددْ، هلٌلهللو ال هللهللِإنْددسهللهللو ال هللهللِةدد  هللهللاْلم ددؤ ذ نهللهللص ددْا هللهللم دد  ىهللي ْسددم   هللهللال هلل@ :ص ي ددايهللر ددايهللا  ددِ   هللهللِإال هللهلل   هلليد ددْام هللهللل ددم هللهلل  
 رواه البخاري. ت!اْلِ ل ام خهلِل

و یرا انرس و یرا     گفترنش، خرواه جرن   هرکس و هرچيز که آواز مؤذن بشنود در وقرت اذان »

 «تدهدهرچيز دیگر باشد، در روز قيامت گواهی برای مؤذن می

علمررای مررذهب مررا شررافعيان در خصرروص ایررن کرره امامررت نمرراز بيشررتر فضرريلت دارد و یررا 

گفتن، بر چهار قول اختالف نظر دارندت معتمد این است که اذان افضرل اسرتت قرول دوم    اذان

دانرد کره   ن در فضيلت یکسانندت قول چهارم اگر میامامت افضل استت قول سوم امامت و اذا

گزارد و شروط آن در وجود او جمع است امامت بهتر است و گرنره اذان  حقوق امامت را می

 افضل استت

 «بابهللص خهللاألذان»

 بابي است در بيان چگونگي اذان

بلنرد   ْكبد در هللأ هللهللالع دم هللبدان که ترجيع در اذان سنت است و ترجيع، یعنی بعد از این کره چهرار برار    

هللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللگفت، آهسته به طوری که خودش و کسی که نزدیک اوست بنشود دوبار بگوید: 
اهللأ ن هللهللأ ْ د    هللو دو بار نيرز آهسرته بگویرد:     الع دم هللهللِإالهللِإل م هلل ، و بعرد از ایرن کره دو برار     الع دمهلِلهللر   داي هللهللم ح م د ص

هللأ ن هللهللأ ْ د    هلل، را بلنرد بگویرد و دو برار نيرز     الع دم هللهللِإالهللل دم هللإهلِلهللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللشهادتين را آهسته گفت، دو بار 
ا را بلند بگویدت و تثویب سنت است  و تثویب عبارت از این است که دو برار   الع مهلِلهللر   اي هللهللم ح م  ص

درهللل هللهللالص دالة هللرا که در اذان صبح گفت، دوبار بگوید:  اْل  دال هللهللن ع ،هللد م هللو دو بار  الص الةهلِلهللن ع ،هللد م هلل هلللدْ
 تال د ْامهللهللِم  هلل
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،هللالع م هلل الفاظ اذان: ،هللالع م هللهللأ ْكبد ر  ،هللالع م هللهللأ ْكبد ر  ،هللالع م هللهللأ ْكبد ر  هللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللالع م ،هللِإالهللِإل م هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللأ ْكبد ر 
اهللأ ن هللهللأ ْ     هللهللالع م ،هللِإالهللِإل م هلل اهللأ ن هللهللأ ْ     هللهللالع ِم،هللر   اي هللهللم ح م  ص هللن ع ،هللد م هللهللالص الِة،هللن ع ،هللد م هلل الع ِم،هللر   اي هللهللم ح م  ص

،هللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللاْل  الِ ،هللن ع ،هللد م هللهللاْل  الِ ،هللن ع ،هللد م هللهللالص الِة،  تالع م هللهللِإالهللِإل م هللهللالهللأ ْكبد ر 

هللد دم هللشنود تکرار کند، مگر این که با شنيدن شنود هرچه که از مؤذن میو کسی که اذان می
و موقعی مؤذن در نماز صربح    بِدا هلِلهللإالهللقد ا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللالگوید: می اْل  ال هللهللن ع ،هللد م هللو  الةهلِلالص هللهللن ع ،

رهللهللالص الة هللگوید: می لدْ قهلْلگوید: ت شنونده میال د ْامهللهللِم  هللهللل  هللوب ِررهلْلص    : راست گفتی و نيوکار شدیت   هللت 

هللا هلِلگفته شده بگوید:  هللر   اي  آواز و امين و محل اعتماد ذن خوشت و مستحب است که مؤص   ق 

و باخبر از اوقات نماز باشدت و مستحب است که در اذان و اقامه باوضرو باشرد، و بردون وضرو     

اذان و اقامه مکروه است، و رو به قبله اذان بگوید، و اذان و اقامه را ایستاده بگوید، اذان کرافر  

 و کودک غير مميز و زن روا نيستت

تثویب نگوید، اذانش صحيح است و ترک افضل نموده است، اذان و  اگر در اذان ترجيع و

اقامه اختصاص به نمازهای فرض شبانه روزی دارد، خواه به تنهایی خوانده شود یا با جماعت، 

خواند برای حاضر باشد یا مسافر، برای نماز ادا باشد یا نماز قضات اگر چند نماز فرض باهم می

ه هردو بگوید، برای باقی فقط اقامه بگویدت اذان و اقامره بنرابر قرول    برای نماز اولی اذان و اقام

معتمد هردو سنت هستند، چه برای نماز جمعهت و اذان و اقامره اختصراص بره نمازهرای فررض      

 ی شبانه روزی و نماز جمعهتدارد، مثل نماز پنجگانه

ت و در سرنن  !ع دخة امهللهللالص دالة@شرود:  و در نماز عيد و کسوف و خسوف و استسقاء گفته می

 شودتت گفته می!ة اِمع خهللالص الة@شود، و در تراویح بنابر أصح اقوال نوافل دیگر گفته نمی

و شرط است در اذان که بعد از دخول وقت نماز گفتره شرود، و بررای نمراز صربح درسرت       

ی شب اذان صبح گفته شود، و معموالً اذان اول نماز صبح یک سراعت قبرل   است بعد از نيمه

خوانند بعد از اذان اول بخوانند، برای شود تا کسانی که نماز تهجد میاز دخول وقت گفته می

این که مردم سست شده و مثل قبل همت ندارند بيش از نصف شب به نماز تهجد بپردازند، و 

 ی نماز باید موقع آغاز به نماز گفته شودتاقامه
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،هللالع م هللالفاظ اذان:  ،أ ْكبد هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر  ،هللالع م هللهللر  هللِإالهللِإل دم هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ د    هللدو برار  ت و ترجيرع  أ ْكبد در هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر 
اهللأ ن هللهللأ ْ     هللو دو بار  الع م هلل هللِإل دم هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ د    هللشود، سرپس دو برار   که آهسته گفته می الع دمهلِلهللر   اي هللهللم ح م  ص
اهللأ ن هللهللأ ْ     هللو دو بار  الع م هللهللِإال  الص دالةهلِلهللن ع ،هللد م هللگوید، سپس دو بار به آواز بلند می الع مهلِلهللر   اي هللهللم ح م  ص

درهللهللالص دالة هللگویرد و در نمراز صربح پرس از آن دو برار      مری  اْل  ال هللهللن ع ،هللد م هللو دو بار  لدْ  ال د دْامهللهللِمد  هللهللل 

براین، الفاظ گویدت بنامی الع م هللهللِإالهللِإل م هللهللالو پس از آن یک بار هللأ ْكبد ر هللهللالع م هللگوید، و سپس دو بار می

اذان بدون ترجيع و تثویب پانزده کلمه است و برا ترجيرع نروزده کلمره و برا ترجيرع و تثویرب        

 بيست و یک کلمه استت

 «بابهللماهللي ايهللم هلل م هللالمؤذنهللوالم ل »

 گويدي اذان و اقامه ميه شنوندهبابي است در بيان آنچه ک

هللد دم هللو  الص دالةهلِلهللن ع د،هللد دم هللید، امرا در  شنود مانند مؤذن بگومستحب است که اذان و اقامه را می
درهللهللالص دالة هللگویرد:  و موقعی که مؤذن مری  !بِدا هلِلهللإالهللقد دا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللال@بگوید:  اْل  ال هللهللن ع ، لدْ هللِمد  هللهللل 
قهلْل@، بگوید: ال د ْامهلل هللوب ِررهلْلص    هللوهللوللدمهللنعلمهللا هللصع،هللا هللر ايهللق هلل  هللص هلل@و گفته شده، بگوید:  !  هللت 
هللالع دم هللهللأ ق ام   ا@بگوید:  !الص ال ةهللق ام تهللهللق  هلل،هللالص ال ةهللق ام تهللهللق  هلل@گوید: ی که مقيم میو موقع ! ع 

ددا هللواألرض هللهللو أ خ ام    دداهللص دداِلِحمهللِمدد هللهللو ة ع ع  ِددمهللمدداهللخام ددِتهللالسددماا   ت آیررا ایررن کرره مررؤذن کرره اذان  !أ ْمِع  

ابرن حجرر    لعالمةة لحرافظ ا گوید خودش هم مثل باقی شنوندگان اذان بگوید، به نظر امام امی

دْاي هللهللال، اْل  دال هللهللن ع د،هللد دم هللو  الص دالةهلِلهللن ع د،هللد دم هللهيثمی خودش مثل الفاظ اذان بگوید و بعد از  هللو الهللد 
 بگویدت بِا هلِلهللإالهللقد ا ة هلل

اهللأ ن هللهللأ ْ د    هللموقعی که مرؤذن   صرسول اهلل  فرمروده اسرت:   گفرت، مری  مری  الع دمهلِلهللر   داي هللهللم ح م د ص

گویرد:  دهم که رسول اهلل هستمت و مروقعی کره مرؤذن مری    ت یعنی من گواهی می!  هللأْ د  هللهللوأ ن ا@

ت و !ِخي دداصهللهللوبِاإلْ ددال مهللهللر   دداالصهللهللو ِبم ح م دد هللهللر بهدداصهللهللبِالع ددمهلِلهللر ِضددلت هلل@ت شررنونده بگویررد: الع ددم هللهللِإالهللِإل ددم هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ دد    هلل

اهللأ ن هللهللأ ْ د    هللهمچنين موقعی که مؤذن گفت:  هللبِالع دمهلِلهللر ِضدلت هلل@، شرنونده بگویرد:   الع دمهلِلهللر   داي هللهللم ح م د ص
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ت !اْل  دال هللهللن ع د،هللد دم هلل@گویرد:  ت و موقعی کره شرنيد مرؤذن مری    !ِخي داصهللهللوبِاإلْ ال مهللهللر   االصهللهللو ِبم ح م  هللهللر بهاصهلل

 ت!م ْ ِعِحل هللاْةع ْع اهللالع     هلل@ت و بگوید: !بِا هلِلهللإالهللقد ا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللال@بگوید: 

هللر ب هللهللالع   د  هلل@ی مؤذن فارغ شد، بگویرد:  اذان و اقامه از گفتن مانند گفتهی وقتی که شنونده
ددِذ هلِل ةهلِلهللم  ددخهلِلهللةهلِلال هللو الص ددهلل،الت ام ددخهلِلهللالدد  ْنا  اهللل هللهلل،اْل  ارِم  هللال ددِذيهللم ْحم دداخصاهللم   امصدداهللو ابْدع ثْددم هللهلل،و اْل  ِلددلع خ هللهللاْلا ِ ددلع خ هللهللم ح م دد ص

خردایا!  »ی دعا: خواهد از امور دنيا و آخرت  ترجمهمیت پس از آن دعا نماید به آنچه !و ن ْ ت دم هلل

شود، بده به محمد وسريله و  صاحب این دعوت کامل و صاحب این نمازی که اکنون برپا می

پرس از  «ت فضيله که دو منزلت در بهشتند و او را برسان به مقام محمود که وعده اش فرمرودی 

 دعا صلوات بر رسول اهلل و آل و اصحابش بفرستدت

هللاْلم دؤ ذ ن هللهلل  دِمْعت   هللهللِإذ ا@: ص قدايهللر دايهللا هلل:قاي ، لخ رياالبخاريهللومسع هللن هللأبمهلل عل هللهللروى
گویرد،  وقتی شرنيدید کره مرؤذن اذان مری    »فرمود:  صرسول اهلل ت !ن هللالم دؤ ذ هللهلليد   داي هللهللم اهللِمْثا هللهللأد   ال اا

 «تمانند او بگویيد

هللاْلم ؤ ذ ن هللهلل  ِمْعت   هللهللِإذ ا@هلل:يد   اي هللهللهللال  ِب، هللهلل  ِم  هللهللأ ن م هلل ب وهللرويهللمسع هللن هللنب هللا هللب هللنمروهللب هللالعاص
هللالع م هللهلل  ع ااهللث   هللهللن ْشرصاهللِب  اهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللص ال ةصهللهللن ع ، هللهللص ع ،هللم  هللهللأ ِإن م هللهللن ع ، هللهللص عُّااهللث   هللهلليد   اي هللهللم اهللِمْثا هللهللأد   ال اا

هللِل، هللهلل  د ي هللهللأ م  هللهللم ا هللهللأ ن اهللأ ك ان هللهللأ نهلْلهللو أ ْرة اهللالع مهلِلهللِنب اخهللهللِم هللهللِلع ْب هللهللِإال هللهللتد ْ ب ِ ،هللال هللهللج   خهلِلالهلْلهللِأ،هللم ْ زِل خهلٌلهللأ ِإند   اهللاْلا ِ لع خ هللهللِل، هلل
 ت!الش   ان خ هللهللل م هللهللد ع تهللهللاْلا ِ لع خ هلل

وقتی که اذان را شنيدید شما مانند مؤذن بگویيد، پس از آن برر مرن   »فرمود:  صرسول اهلل 

که یک بار درود بر من فرستد خدا ده بار بر او درود فرستد، آنگراه  درود فرستيد که هرکسی 

طلب وسيله نمایيد برای من که وسيله منزلتی است در بهشرت بررای یکری از بنردگان خردا و      

 «تای که خدا منزلت وسيله به او عطا فرموده است من باشماميداورم آن بنده

هللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللاْلم ؤ ذ ن هللهللق اي هللهللِإذ ا@ : قايهللر ايهللا هلل:قاي  وهللرويهللمسع هللن هللنمرهللب هللالخفاب
هللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللق اي هلل هللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللق اي هللهللث   هلل هللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللأ د   ك   هللهللأد   اي هلل هللأ ْكبد ر هلل
اهللأ ن هللهللأ ْ     هللهللق اي هلل هللالع مهلِلهللر   اي هللهللام ح م  صهللهللأ ن هللهللأ ْ     هللهللق اي هللهللث   هلل هللق اي هلل هللالص ال ةهلِلهللن ع ،هللد ، هللهللق اي هللهللث   هلل هللالع مهلِلهللر   اي هللهللم ح م  ص
هللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللق اي هللهللث   هلل هللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللق اي هلل هللاْل  ال  هللهللن ع ،هللد ، هللهللق اي هللهللث   هلل هللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هلل
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هللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللهللق اي هللهلل أ ْكبد ر هللهللالع م هلل هللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللق اي هللهللث   هلل  هللخ ل ا هللهلل،قد ْعِبمهلِلهللِم هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللق اي هلل 
 ت!اْلج   خ هلل

ز شرما کره اذان   ، و یکری ا أ ْكبد در هللهللالع دم هللهللأ ْكبد در هللهللالع دم هللوقتی که مؤذن گفت: »فرمود:  صرسول اهلل 

، یکی از شما الع م هللهللِإالهللِإل م هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللت پس از آن مؤذن گفت: أ ْكبد ر هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هللشنود گفت: می

اهللأ ن هللهللأ ْ د    هللت پس از آن مؤذن گفت: الع دم هللهللِإالهللِإل م هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللشنود گفت: که اذان می هللر   داي هللهللم ح م د ص
اهللأ ن هللهللأ ْ     هللنده گفت: ، و شنوالع مهلِل ، و الص دالةهلِلهللن ع د،هللد دم هللت پس از آن مرؤذن گفرت:   الع دمهللر   اي هللهللم ح م  ص

دْاي هللهللالشنونده گفت:  ، و شرنونده  اْل  دال هللهللن ع د،هللد دم هللت پرس از آن مرؤذن گفرت:    بِدا هلِلهللإالهللقد دا ة هللهللو الهللد 

، و شرنونده گفرت:   أ ْكبد در هللهللالع دم هللهللأ ْكبد در هللهللع دم هللالت پس از آن مؤذن گفرت:  بِا هلِلهللإالهللقد ا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللالگفت: 

ت و همه الع م هللهللِإالهللِإل م هللهللال، و شنونده گفت: الع م هللهللِإالهللِإل م هللهللالت پس از آن مؤذن گفت: أ ْكبد ر هللهللالع م هللهللأ ْكبد ر هللهللالع م هلل

: یعنری بشرتابيد بره سروی     الص دالةهلِلهللن ع د،هللد دم هلل«ت این کلمات را از دل گفت، به بهشت رسيده است

دْاي هللهللالگویرد:  : یعنی بشتابيد به سوی رستگاریت شرنونده مری  اْل  ال هللهللن ع ،هللد م هللنمازت  هللإالهللقد دا ة هللهللو الهللد 
دادن طاعرت جرز بره    ای برای دورشدن از گناه و نه نيرویی بررای انجرام  ، یعنی نيست چارهبِدا هلِل

بره کمرک    گوید: مرا گوید: بشتابيد به سوی نمازت شنونده میکمک خدای عزوجلت مؤذن می

شرتابيم بره سروی نمراز، یعنری اگرر کمرک خردا نباشرد نره دوری از گنراه            خدای عزوجل می

 توانيم، نه پایداری بر طاعتتمی

هلل:اْلم ؤ ذ ن هللهللي ْسم   هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@ قاي:  ن هللر ايهللا   مسع هللن هلل ع هللب هللأبمهللوقاصهللوروى
هللر   االصهللهللو ِبم ح م  هلٍلهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللر ِضلت هللهللو ر   ال م هللهللن ْب    هللهللم ح م  صاهللو أ ن هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هلل

 ت!ذ نْدب م هللهللل م هللهللغ ِ ر هلل هللِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهلل

هللإِل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللشنود، بگوید: کسی که موقعی که صدای مؤذن می»فرمود:  صرسول اهلل 
ت ِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهللهللر   االصهللهللو ِبم ح م  هلٍلهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللر ِضلت هللهللو ر   ال م هللهللن ْب    هللهللم ح م  صاهللو أ ن هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهلل  هللو ْد  هللهللالع م هللهللِإال هلل

و همچنين موقع شنيدن  الع م هللهللِإالهللِإل م هللهللالهللأ نهلْلهللأ ْ     هللیعنی موقع شنيدن «ت گناهاش بخشوده شده است

هللن ْب    هللهللم ح م  صاهللو أ ن هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللبگوید:  الع مهلِلهللر   اي هللهللم ح م  صاهللأ ن هللهللأ ْ     هلل
 ت گناهش آمرزیده شده استتِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهللهللر   االصهللهللو ِبم ح م  هلٍلهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللر ِضلت هللهللو ر   ال م هلل
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از است، مانند مؤذن نگوید، بلکه وقتی که از نماز اگر موقع اذان شنونده در نم)فصل( 

فارغ شد مؤذن را اجابت نمایدت اگر در نماز مانند مؤذن گفت، گفتنش مکروه است و نمازش 

شودت و اگر موقع اذان در حال قضای حاجت است، جواب مؤذن نگوید که بر باطل نمی

ول تالوت قرآن یا درس علم آوردن کلمات اذان در آن حالت حرام استت اما اگر مشغزبان

 ای اینها را قطع کند و جواب مؤذن بدهدتیا مشغول تسبيح و تهليل است، همه

 

 «بابهللال نا هللبع هللاألذان»

 شودبابي است در بيان اين که دعا بين اذان و اقامه مستجاب مي

هللا هلِل  ر و يْد  اهللن ْ هللأن سهلل هللر اي  :هللقاي  هلل: قاي 
ب   وداود والرتم   ذي والنس   ائي واب   ن الس     وغ   ريهم. ق   ال رواه أت !و اإِلق ام دددخهلِلهللاأل ذ انهللهلل  هللبد دددلهلْلهللالددد ُّن ا  هللهلليد دددر خُّهللهللال هلل@

هللا هلِلقدددهلل:وزاد الرتم   ذي يف روايت   ه ،الرتم   ذي: ح   ديث حس   ن ص   حيح :الاا:هللأمددداهللذاهللن دددايهلليددداهللر ددداي   ؟هللقددداي 
نْدل اهللِأ،هللاْلع اِأل خ هللهللالع م هللهللاا  ع هلل@  ت!و اآلِلر ةهلِلهللال ُّ

يان اذان و اقامره مسرتجاب اسرت، گفتنرد: یرا رسرول اهلل چره        دعای م»فرمود:  صرسول اهلل 

ی عافيت به معنی دوری از کلمه«ت دعایی بکنيم؟ فرمود: از خدا بخواهيد عافيت دنيا و آخرت

کردن به معنی دوری از بيماری، دوری از زشرتکاری، دوری از  نامالیمات است، طلب عافيت

 ی امورتد، یعنی طلب عاقبت خير در همهدهآنچه دنيا و یا آخرت انسان را به باد می

 هلليد ْ ل ع اند   اهللاْلم ؤ ذ نِل  هللهللِإن هللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهلل:ق اي هللهللر ة الصهللهللأ ن هلل ب و ر و يْد  اهللن هللنب هللا هللب هللنمروهللب هللالعاص
 تاود ومل يضعفهرواه ابودت !تد ْعف مهلْلهللأ س اهلْلهللانْدتد   ْلت هللهللأ ِإذ اهلليد   ال ان هللهللك م اهللق اهلْل@ :هللالع مهلِلهللر   اي هللهللأد   اي هلل

هرچره  »: فرمرود:  ص! مؤذنان بر ما برتری یافته اندت رسول اهلل صمردی گفت: یا رسول اهلل 

خرواهی از خردا بخرواه    گوید، بگو و وقتی که از جواب مؤذن فارغ شدی هرچه میمؤذن می

 «تدهندکه آن را به تو می

هلل  حلحهللند هلل د اهللبد هلل دع و ر و يْد  اهللأمهلل د  هللأبدمهللخاوخهللأيلداصهللأدمهللكتدابهللالج داخهللبإ د اخهللصد :هللقداي  قداي 
ا هللهللِنْ د  هللهللالد ُّن ا  هلل:هللتد در خ انهللهللاي هللق هللهللأ وهللهللتد ر خ انهللهللال هللهللثِْ ت انهلل@ :ر ايهللا هلل هللبد ْعل د   هلْلهلليد ْعِحد  هللهللِددل  هللهللاْلب دْدسهللهللو ِنْ د  هللهللال  د  
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بره جريم      هللِجديد عهلْلدر بعضی از روایات به حاء اسرت، و در بعضری روایرات     يد ْعِحد  هللی ت کلمه!بد ْعلصدا

 کندتاست و معنی تفاوت نمی

دو دعای مستجاب هستند که برگشت ندارند: دعا موقعی که مرؤذن  »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تگوید و دعا موقعی که مجاهدین در جهاد فی سبيل اهلل به جنگ تن به تن مشغولنداذان می

 «بابهللماهللي ايهللبع هللركعتمهللالصبح»

ي صبح قبليهبابي است در بيان آنچه بعد از دو رکعت سنت 

 گويدمي

هللال جرهللركعتمههللهللصعه،هللأنمهللعلحهللوا ممهللنامرهللب هللأ امخهللن هللأبلمهللاهللأمهللكتابهللاب هللالس مهللن هللأبمهللالمر و يْد  هلل
هللِةْبرِيا هللهللر ب هللهللالع     هلل@:هللةالسهللوماهللي ايهلل معمهللث هللل ل تل هللركعتل هللم مهللقريباصهللهللصع ،هللهللالعهمهللر ايهللوأن

 تم ر ا هللهللث الث هللهلل.!ال  ارهلِلهللِم  هللهللِبك هللهللأن اذ هللهلل  هللع هلل  هللو هللهللمهلِللهلْلع هللن هللهللالعهم هللهلل،ع هللص هللهللم هللبهلِلال  هللهللوم ح م  هللهللو ِملرارِلا هللهللو ِإْ ر اِألا هلل

ی ابوالمليح عامر بن اسماه از پدرش اسامه روایت نمود که اسامه دو رکعت سنت قبليه

ی صبح نزدیک اسامه خواند، دو رکعت سبکت دو رکعت قبليه صصبح خواند و رسول اهلل 

ی صبح را به پایان برد، اسامه شنيد که رسول اهلل دو رکعت قبليه صل اهلل بعد از این که رسو

پناه  صخدایا ای پروردگار جبرئيل و اسرافيل و ميکائيل و محمد پيغمبر »فرماید: می ص

 و این را سه بار فرمودت«ت برم به تو از دوزخمی

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللانت ،هللإل،هللالصف»

 گويدبه صف نماز جماعت رسيد، مي بابي است در بيان آنچه وقتي

هلل هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هللالع مهلِلهللو ر   اي هللهللالص الةهلِلهللِإل ،هللة ا  هللهللر ة الهللأ ن هللهلل،هللو ق اصهللهللأ ِبمهللْب هللهلل  ْع هللهللن  هللر و يْد  ا
هللق ل ،هللأد ع م اهلل ل  هللالص اِلحهللهللِنب اخ ك هللهللتد ْؤِتمهللم اهللأ ْأل ا هللهلللتِِ مهللالع     هللهلل:الص ف هللهللِإل ،هللانْدتد   ،هللِدل  هللهللأد   اي هللهلل،ي ص ع م
هلل،الع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللأ ن اهلل:الر ة ا هللهللق اي هللهلل؟!لنِ صاهللاْلم ت ر ع   هللهللم  هلل@هلل:ق اي هللهلل،الص الة هللهللو ع هللنعلمهللا هللصع،هللالع مهلِلهللر   اي هلل
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يف تارخيه  رواه النسائي وابن الس  ورواه البخاري  «الع مهلِلهلل  ِبلاهللهللِأمهللْست ْش    هللو ت هللهلل،ة ا اخ ك هللهلليد ْع  ر هللهللنهلْلِإذ هلل»هلل:ق اي هلل
 تيف ترمجة بن مسلم بن عائذ

خواند، آن مرد با جماعت نماز می صمردی آمد برای نماز جماعت در مسجد رسول اهلل 

وقتی که به صف نماز رسيد گفت: خدایا به من بده بهترین چيزی که به بندگان صالح و 

چه کسی اآلن »وقتی که سالم نماز گفت فرمود:  صدهیت رسول اهلل کار خودت میشایسته

فرمود: بنابراین، اسبت پی  ص؟ آن مرد گفت: من بودم یا رسول اهلل، رسول اهلل «سخن گفت

یعنی بهترین چيزی که خدا به صالحان «ت شویشود و خود در جهاد فی سبيل اهلل شهيد میمی

 دهد شهادت فی سبيل اهلل استتمی

 «بابهللماهللي المهللن  هللأراختمهللال لامهللإل،هللالصالة»

 گويدستن براي نماز مياست در بيان آنچه به هنگام برخي اباب

هلل نعلمهللوةاههللهللنزههللهللالعهمهلليدةرنمهللاهللم هللن هللهلل هللن هللهللخ ل  مهلل،العهمهللر اي هللهللياهلل:قالتهللأن ا ر و يْد  اهللأمهللكتابهللاب هللالس م
ع ِعلمهلِلهللن ْشراصهللهللتد ع ال،هللالع م هللهللأ س ب ِحمهللالص الةهلِلهللإل،هللق ْمتهللهللإذ اهلل،اِأ هللر هللهللأ م هللهلليا» :قاي هللوك ب رِيمهلِلهللن ْشراصهللهللواْدم ِ يمهلِلهللراصهللن شهلْلهللو م 

هلل:قاي هللهللد ِمْ  هللهللو إذ اهللِلمهللم ذ اهلل:قاي هللهللم ع ْعتهللهللو إذ اهلللمهللم ذ اهلل:قاي هللهلل  ب ْحتهللهللإذ اهللأإن كهللهللن ْشراصهللهللو اْ تد ْ ِ رِيمهلِلهللن ْشراصهلل
ا بد ْر هللهللو إذ اهلللمهللم ذ  هللت«أد ع ْعت هللهللق  هللهلل:قاي هللهللاْ تد ْ   ْر هللهللو إذ اهلللمهللم ذ اهلل:قاي هللهللك 

عرض کرد: یا رسول اهلل! مرا راهنمایی فرما به سوی عملی که خدا برآن عمل مرا  لام رافع 

وقتی که خواستی برای نماز برخيزی، ده برار سربحان اهلل و   »فرمود:  صثواب دهدت رسول اهلل 

ده بار ال إله إال اهلل و ده بار اهلل اکبر و ده بار أستغفراهلل بگرو، بررای ایرن کره وقتری سربحان اهلل       

فرمایرد:  فرماید: برای من تسبيح گفت و وقتی که ال إله إال اهلل گفتی، خدا مری خدا می گفتی،

فرمایرد: بررای مرن تکبيرر گفرت، و      برای من تهليل گفت، و وقتی که اهلل اکبر گفتی، خدا می

 «تفرماید: مغفرت و آمرزشت را انجام دادموقتی که استغفراهلل گفتی، خدا می

 «بابهللال نا هللن  هللاإلقامخ»

 شودي نماز فرض گفته ميبابي است در بيان دعايي که موقع اقامه
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هللا هلِلهللدد يثاصهللم ْر  دالصهللأن هلل !م هللاأل هلل@ اإلمام هللالشاأعمهللبإ  اِخِ هللأدمهللر و ى هللاْ دِتج اب خ هللهللا ْطع ب داا@ قداي:  ر داي 
هللند هللغلدرهللواددٍ هللهللقايوهللت !اْل  ْلثهللو ند ز ويهللهللةهلِلال هللالصههللهللو ِإق ام خهلِلهللاْلج ل اشهللهللاْلِت  ا هللهللِنْ   هللهللال هن ا هلل الشاأعمهللوق هللد ِ مْدت 

هللاإلةابِخهللن  هللنزوِيهللال لثهللوإقامِخهللالصالة   طعب 
حدیث مرسلی روایت نمرود کره رسرول اهلل    « ام»به اسناد خود در کتاب عظيم  /امام شافعی 

شران در جهراد فری    طلب اجابت دعا نمایيد موقعی که مجاهدین اسالم با دشمنان»فرمود:  ص

فرمرود:   /امام شرافعی  «ت ی نماز فرض و موقع آمدن بارانرسند و موقع اقامهم میسبيل اهلل به ه

 ی نماز فرضتاز بسياری از علما روایت دارم طلب اجابت دعا موقع آمدن باران و موقع اقامه

 «بابهللماهللي المهللإذاهللخلاهللالصالة»

 گويددعايي که موقع نماز بستن ميبابي است در بيان 

مود: این بابی است بسيار وسيع و در آن احادیث بسيار در انرواع متعردد   عليه فر /امام نووی 

های بسياری از آن در کتب فقه آمده است، و من در اینجا اصول و مقاصرد  آمده است و فرع

آورم برای این که این کتراب بررای ذکرر دالیرل نيسرت،      این باب را بدون ذکر دالیل آن می

 آن عمل شودتبلکه برای بيان مطالبی است که به 

 «بابهللتربلرةهللاإلدرام»

 کنيمر که با آن نماز را آغاز ميبابي است در بيان اهلل اکب

اإلحرام، چه نماز فرض باشد و چه نماز سنتت  ةشود مگر به تکبيربدان که نماز صحيح نمی

 اإلحرام نزد امام شافعی و بيشتر علما جزیی از نماز و رکنری از ارکران نمراز اسرتت و     ةو تکبير

ا هللنزد امام ابوحنيفه شرطی از شروط نماز است و از خود نماز نيستت و بدان که لفظ تکبير به 
شودت نزد امام شافعی و امام ابوحنيفه و نزد امام مالک رحمهم اهلل بره  حاصل می ا هللاکبریا  اکبر

ا هللبگویرد:  اسرت، چنانچره    ا هللاکبدرشودت بنابراین احتيراط واجرب، گفرتن    بسته نمی ا هللاألکبدر
، نمازش به این کلمات و امثال آنهرا  ا هللأن دزُّهللیا  ا هللأنعد یا  ا هللأنم یا  ا هللالمتعايهللأکبریا   لالعم
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یا امثال آن نماز  ا هللأنع به گفتن  /شودت اما نزد ابوحنيفه نزد امام شافعی و بيشتر علما بسته نمی

 شود و نمازش صحيح استتبسته می

شود مگر مروقعی کره آن را برر زبران بيراورد، بره       و نه غير آن صحيح نمی بدان که نه تکبير

طوری که خودش بنشود اگر عارضی نباشد که مانع از شنيدن شودت و اگر زبانش گنگ است 

شودت و تواند، زبان خود را حرکت دهد به قدر توانایی اش و نمازش صحيح میو قراءت نمی

شود، بلکه سرریع آن  اإلحرام مد داده نمی ةکه تکبيربدان که قول معتمد در مذهب این است 

اإلحررام   ةدهد تا برسد به رکن بعدی آنت اگر تکبيرگوید، اما باقی تکبيرات نماز مد میرا می

دهد، و بدان کره محرل   شود، لکن فضيلت جماعت را از دست میرا مد داد نمازش باطل نمی

 مد بعد از الم اهلل استت

ین است که امام تکبيرات نماز را بلند بگوید تا مأموم آن را بشنود، بدان که سنت ا)فصل( 

خواند به قدری بلند بگوید که خودش آن را بشنود، اگر مأموم تکبير و اگر نماز به تنهایی می

 ةرساند، و باید کوشريد کره تکبيرر   را بلند گفت یا امام تکبير را آهسته گفت خلل به نماز نمی

، چنانکه در غير محل مد، مد داد به طوری که اکبر را اکبار گفرت،  اإلحرام را درست بگوید

 شودتنمازش صحيح نمی

رکعتری  و بدان که نمازی که دو رکعت است در آن یازده تکبير است و نمراز سره  )فصل( 

ی ایرن تکبيررات   هفده تکبير دارد و نماز چهاررکعتی بيست و دو تکبير داردت و بدان که همه

 ةشرود، مگرر تکبيرر   مد ترک آنها نمود یرا بره سرهو، نمرازش باطرل نمری      سنت است، اگر به ع

 گرددتاإلحرام که باید گفته شود و بدون آن نمازش بسته نمی

 «بابهللماهللي المهللبع هللتربلرةهللاإلدرام»

 گويداإلحرام مي ةبابي است در بيان آنچه بعد از تکبير

شود، احادیث بسياری وانده میاإلحرام خ ةبدان که در دعای استفتاح نماز که بعد از تکبير

 ةآمده است که مجموع آن احادیث مقتضی است که ایرن کلمرات را بعرد از ایرن کره تکبيرر      
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ِبلرصاهللأ ْكبد ر هللهللالع م هلل@اإلحرام گفت، بر زبان آورد:  ِثلرصاهللِلع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهلل،ك  ت !ب ْردر ةصهللوأِصدْلالصهللهللالع دمهلِلهللو   دْبح ان هللهلل،ك 

و همه بزرگی به او سزاوار است و بس، و حمد و ستایش برای خدا بزرگتر است از همه چيز »

 «تشمار بامداد و پسينخداست، حمد و ستایش بی
@    

   
     

 ت   

    
  .   

    
 !ت 

ها و زمين را آفرید و روی خود و ذات وجودم را متوجه درگاه کسی ساختم که آسمان@

بادتم و من به راه استقامت و راستی و دین اسالم هستم و من از مشرکان نيستمت یقيناً نمازم و ع

زندگی و مرگم همه در راه طاعت خدایی است که پروردگار جهانيان است، شریکی ندارد و 

 ت!من به پيروی اسالم و توحيد مأمور شده ام و از مسلمانانم

نِْبمبهلِلهللو اْنتد ر ْأتهلل،ند ْ ِسمهللظ ع ْمتهللن ْب  كهللو أ ن اهلل،ر ب مهللأ ْنت هلل،هللأ ْنت هللهللال هللإهللإل م هللهللال هللهللاْلم ِعك هللهللأ ْنت هللهللالع     هلل@ هللأ اْغِ رهللهلل،ذ 
هللإال هللهللأِل ْدس ِ   اهلليد ْ ِ يهللال هللهللِق،ال هللاأْل لهللهللأِل ْدس  هللهللو اْمِ ِنمهلل،أ ْنت هللهللال هللإهللالذُّن اب هللهلليد ْ ِ ر هللهللال هللهللو ِإن م هللهلل،ة ِملعصاهللذ ن اِبمهللِلم

 ت!أ ْنت هللهللإال هللهلل  ل ئد   اهللن   مهللي ْصِرف هللهللال هللهلل،  ل ئد   اهللن   مهللو اْصِرفهللهلل،أ ْنت هلل

ات هستم، اهی، نيست معبودی بحق مگر توت تو پروردگارم هستی و من بندهخدایا تو پادش»

ی گناهرانم، بررای ایرن کره     ستم به خود نمودم و اقرار کردم به گناهانم، پس بيامرز برایم همه

رسراند بره بهتررین اخرالق     آمرزد گناهان را مگر توت و برسان مرا به بهترین اخالق که نمینمی

 «تدارد از من اخالق بد را مگر توز من اخالق بد را که دور نمیمگر توت و دور بدار ا

ْيك هللهللل بد ْلك هلل@ ر هللهلل،و   ْع   لدْ هللو هللهلل،و ِإل ْلكهللِبكهللو ِإن اهلل،إل ْلكهللل ْلس هللهللو الش رُّهللهللي   ْيكهللِأمهللك عُّم هللهللو اْلخ  ،هللتد ع ال لهلْلتد ب ار ْكت  ت 
 ت!إل ْلكهللو أ ت اب هللهللأ ْ تد ْ ِ ر ك

بعد از بار دیگر و سعادت همه در اختيار توست و خيرر و  کنم باری من اجابت فرمانت می»

آیرم، پرر   خوشی همه در دست توست و شر سوی تو راه ندارد، من از تو ام و به سوی تو مری 
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ات از ایررن کرره کسرری آن را ادراک کنررد، از تررو آمرررزش  شررد برکتررت و برراالتر آمررد مرتبرره

 «تکنم به سوی درگاهتخواهم و رجوع میمی

هلل،ل ف اي اي هللهللِم هللهللند   ِ مهللالع     هللهلل،و اْلم ْ ِربهللهللاْلم ْشِرقهللهللبد ْل  هللهللب ان ْ   هللهللك م اهلل،ل ف اي اي هللهللو بد ْل  هللهللبد ْلِ مهللاِن هللب هللهللالع     هلل@
یا خدات »!و اْلبد ر خهللهلل،و اْلم ا هللهلل،بِالثد ْعوهللهللل ف اي اي هللهللِم هللهللاْغِسْعِ مهللالع     هللهلل،ال  ن سهللهللِم  هللهللاأل بْدل ض هللهللالثد ْاب هللهلليد  د   ،هللك م ا

دور بگردان ميان من و گناهانم، چنانکه دور گردانيدی ميان مشرق و مغرب، خدایا مرا پاک 

شود از چرک و کثافتت خدایا بشوی ی سفيد به شستن پاک میبساز از گناهانم، چنانکه جامه

 «تمرا از گناهانم به برف و آب و تگرگ

ت شرده اسرت، و شرخص    ثابر  صی اینها که یاد شد در حدیث صرحيح از رسرول اهلل   همه

 تواند هر وقتی قسمتی از آنها را بخواندتی اینها را در افتتاح نماز بخواند و میتواند همهمی

هلل  ْبح ان ك هلل@: ق اي هللهللالص ال ة هللهللاأْدت ت ح هللهللِإذ اهللهلل،ُّهللل  بهلِلاهللك ان هللآمده است:  لو در حدیث به روایت عایشه 
ر ك هللهللِإل م هللهللو ال هللهللة  ُّك هللهللع ال ،و تد هللهللاْ م ك هللهللتد ب ار ك هللهللو ِبح ْمِ ك هللهللالع     هلل بوداود وابن ماجه بأسانيد رواه الرتمذي وأت !غ لدْ
 .ضعيفة

تنزیره  »فرمرود:  نمرود مری  اإلحرام نماز را افتتراح مری   ةموقعی که بعد از تکبير صرسول اهلل 

گویم ای خدا که تو پاکی از هر عيب و نقص و من به حمرد و سرتایش مشرغولم، پرر شرد      می

و این حدیث از رسول «ت دست و برتر آمد عظمتت و نيست معبودی بحق مگر توبرکت نام مق

ی او بره ثبروت رسريده    از گفته ی بيهقی به روایت از عمر به ثبوت نرسيده و به گفته صاهلل 

 استت

ت مذهب اهل حق از محدثين و فقها و متکلمين از صرحابه و  !إل ْلدكهللل ْلس هللهللو الش رُّهلل@ی: و کلمه

دشان از علمای مسلمين این است که خير آنها و شر آنها و نفرع آنهرا و ضررر آنهرا     تابعين و بع

همه از خداست و به اراده و تقدیر اوستت بنابراین، به تأویل این حدیث پرداخته اند، نضر برن  

تروان برا شرر بره درگاهرت      ت این است که نمی!إل ْلدكهللل دْلس هللهللو الش درُّهلل@شميل گفته است که معنی 

کند، و دوم این که شر به درگاهت راه ندارد: شر انسان را به خدا نزدیک نمیتقرب جست و 

ِع  هللهللي ْصع   هللهللِإل ْلمهلِل@ رود، اما شر بره درگراهش راه نرداردت    ها به درگاه او باال میت خوبی!الف ل ب هللهللاْلر 
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 شود یا خالق الشر وشود و گفته نمیسوم این که نسبت شر از جهت ادب به خداوند داده نمی

شود یا خالق الخنازیر اگرچه مخلوق او هستندت چهارم این که شر به نسبت حکمتت گفته نمی

وا هللأنع هللوصعمهللها را به آن لعين نسبت دهندت شر نيست، مثل ابليس که خلقت شده تا ناشایسته
 تا هللنع،هلل ل ناهللمحم هللوللمهللوصحبمهللو ع 

جمرع برين آنهرا بررای کسری کره بره         آنچه از افتتاحيه نماز یاد شد از دعا و توحيد)فصل( 

ی خواند مسرتحب اسرت، و بررای امرام در صرورتی مسرتحب اسرت کره همره         تنهایی نماز می

تواند طول بدهد و بایرد  شدن نماز، اما اگر راضی نبودند، نمیجماعت راضی باشند به طوالنی

هللو ْةِ م هلل»بعضی از آنها را بخواند و خوب است اکتفاکردن بر:  هللاْلم ْسِعِمل  هللهللات   هللو ة ْ ت    «و أ ن اهللأ و ي 
و این دعای استفتاح در نماز فرض و سنت هردو مسرتحب اسرت، اگرر در آغراز رکعرت اول      

خواند، برای این که محرل آن آغراز رکعرت اولری اسرت، اگرر       نخواند در رکعات بعدی نمی

خوانرد و  نمری  دعای استفتاح نخواند و شروع به أعوذ باهلل و قراءت فاتحه نمود دعای استفتاح

شودت اگر به نماز جماعت در رکوع یا اعتردال یرا   اگر خواند مکروه است و نمازش باطل نمی

تواند دعای اسرتفتاح  سجود یا تشهد رسيد دعای استفتاح نخواند، و شخص مسبوق در قيام می

 را بخواند به شرط آن که به خواندن فاتحه برسد و چنانچه بدانرد کره اگرر دعرای اسرتفتاح را     

رسد آن را نخوانرد، خوانردن دعرای اسرتفتاح در     رود و به فاتحه نمیبخواند امام به رکوع می

تمام نمازها سنت است و اگر نخواند سجود سهو ندارد، فقط در نمراز جنرازه دعرای اسرتفتاح     

سنت نيست، برای این که مبنای نماز جنرازه برر تخفيرف اسرتت واهلل أعلرمت و دعرای اسرتفتاح        

 شودتمی آهسته خوانده

 «بابهللالتعاذهللبع هللخنا هللاال ت تا »

الرجيم گفتن بعد از دعاي بابي است در بيان أعوذ باهلل من الشيطان 

 استفتاح
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بدان که بعد از خواندن دعای استفتاح، سنت است أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم را گفتن، 

ت بنابراین، قول خداوند و این أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم گفتن سنت است نزد جمهور علما

    ﴿متعال: 

   
  ﴾ال حا:هلل] ت

 ت[89

هللالِ را  ة هللأا ت ِعْذ:»معنای آن نزد جمهور علما:  وقتی که قصد قرائت قرآن نمودی به  إذاهللأر ْخ  

 «تهشدخدا پناه ببر از شر شيطان لعنت

هللوغلرما: هللوالترمذيهللوال سارمهللواب هللماةم هللأمهلل   هللأبمهللخاوخ هللأنهللال و ر و يْد  ا هللقد هللهلل  ِبی  هللالِ را ةهلِلقاي   :ْبا 
 ت!و م ْمزِ هلِلهللو ند ْ ِثمهلِلهللند ْ ِخمهلِلهللِم هللهللالر ِةْل هللهللالش ْلف انهللهللِم  هللهللبِالع مهلِلهللأ ن اذ هلل@

لشيطان الرجم، پناه أعوذ باهلل من ا»ی فاتحه فرمود: قبل از خواندن سوره صرسول اهلل 

آوردنش و تکبرآوردنش و شعر نامناسب شده، از شر جنونبرم به خدا از شر شيطان لعنتمی

 آوردنشتآوردنشت نفثه: تکبرآوردنشت همزه: شعر نامناسبنفخه: جنون«ت آوردنشبر زبان

بدان که گفتن أعوذ باهلل تا آخر مستحب است و واجب نيست  اگر نگفت )فصل( 

خواهدت اعوذ باهلل گفتن در شود و سجود سهو نمیشود و نمازش باطل نمینمیگنهکار 

بودن ی نمازها مستحب است، حتی در نماز جنازه هم گفتنش مستحب است، و سنتهمه

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم قبل از قراءت قرآن در نماز و در خارج از نماز به اجماع علما 

 ثابت استت

من الشيطان الرجيم گفتن در رکعت اولی به اتفاق علما مستحب است، و  أعوذ باهلل)فصل( 

همچنين در رکعات باقی مستحب است، اگر در رکعت اولی أعوذ باهلل نگفت در رکعت 

های نماز مستحب است، و در رکعت بعدی بگویدت بنابراین، أعوذ باهلل تا آخر در همه رکعت

طان الرجيم آهسته بگوید و اگرچه نماز جهریه باشدت اولی مؤکدتر است، و أعوذ باهلل من الشي

خواند و معتمد أعوذ باهلل را آهسته می بخواندت و ابن عمر أعوذ باهلل را بلند می ابوهریره 

 همين استت
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 «بابهللال را ةهللبع هللالتعاذ»

فاتحه بعد از گفتن أعوذ باهلل من  يسوره بابي است در بيان خواندن

 مالشيطان الرجي

که قراءت در نماز واجب است بره اجمراع و دالیرل آن بسريار اسرت، و مرذهب مرا و         بدان

ی فاتحه در نماز واجب است و چيزی جز آن جرایش  جمهور علما این است که قراءت سوره

 گيرد، اگر توانایی بر قراءت فاتحه داشته باشد، به دليل حدیث صحيح:را نمی

رواه ابن خزمية واب ن حب ان ت !الِرتابهللهللِب اِتح خهلِلهللِأل اهلليد ْ رأ هللهللالهللةهلٌلص الهللت ْجِزى  هللهللال@ :قايهللهللالعهمهللر ايهللأن
 تيف صحيحيهما باإلسناد الصحيح وحكما بصحته

 «تی فاتحه خوانده نشودکند نمازی که در آن سورهکفایت نمی»

دخهلِلهللِإال هللهللص الةهلٌلهللال@ :وأمهللالصحلحل هللن هللر ايهللا هلل م ت در صحيح بخاری و مسل!اْلِرت دابهللهللِب  اِتح 

 «تی فاتحه در آنشود مگر به خواندن سورهنماز صحيح نمی»فرمود:  صاست که رسول اهلل 

ی ی کراملی اسرت در اول سروره   و واجب است خواندن بسم اهلل الرحمن الرحيم و آن آیره 

ترا در بسرم اهلل   فاتحهت و واجب است رعایت تشدیدهای فاتحه و آن چهارده تشدید است، سه

ی سروره کره اگرر تشردید را رعایرت نکنرد نمرازش صرحيح         قی در بقيره الرحمن الرحيم و برا 

شرود، در  ی فاتحره را بره ترتيرب بخوانرد و معرذور دانسرته مری       های سروره شود و باید آیهنمی

کشيدن باشرد، و بره ترتيرب و مرواالت خوانردن      کردن در اثنای فاتحه که به قدر نفسسکوت

اثنای قراءت فاتحه برود کره امرام بره سرجود       های سوره فاتحه واجب است، اگر مأموم درآیه

تالوت رفت و مأموم هم با امام به سجود تالوت رفت، بعد کره از سرجود ترالوت فرارغ شرد      

 ای که در ميان آمده اشکالی نداردتفاتحه را تکميل نماید و فاصله
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دهد آن لحن اگر در قراءت لحن آمد، چنانکه لحنی است که معنی را تغيير می)فصل( 

هللن ع ْلِ  هلْلگوید: ل نماز است، مثالً میمبط َِ هللأنْدع ْمت  هللال ِذْي    َ بضم تاء یا بکسر تاء، این لحن  ِصراط 

 کندت: به کسر کاف نماز را باطل میإيهاِكهللند ْعب   هللکند و همچنين: نماز را باطل می

هللاْلع ال مهللدهد، مثل: اما اگر لحنی است که معنی را تغيير نمی هلللِعهِمهللر بُّ بضم باء رب یا  :ْل  هللالح ْم  

هللِنْست ِعْل  هلل هللال هللو هللکند و اگر به جای دهد، نماز را باطل نمی: به کسر نون که معنی را تغيير نمیإيهاك 
شود، مگر در صورتی که زبانش تلفظ صحيح نمازش باطل می المالل هللوالگفت:    هلللهلْلال هللالل هلل

 نداردت تواند که قراءتش برای خودش صحيح است، اما حق امامتضاد نمی

ی فاتحه بخواند، و داند از آیات دیگر قرآن به قدر سورهاگر کسی فاتحه را نمی)فصل( 

داند از ی فاتحه بر او واجب است، و اگر از قرآن چيزی نمییادگرفتن خواندن صحيح سوره

اذکار، مثل تسبيح و تهليل به قدر آیات فاتحه بخواند و یادگرفتن قراءت فاتحه بر او واجب 

تواند فاتحه را به عجمی بخواند و باید به جای فاتحه از آیات دیگر و در صورت و نمی است

ی فاتحه بر او واجب عجز از آیات دیگر از اذکار به قدر فاتحه بخواند و یادگرفتن سوره

توانسته است فاتحه را بياموزد و نياموخته است، وقتی که فاتحه را آموخت است و اگر می

نمایدت کسی که گنگ است اگر زبان را ون فاتحه خوانده است اعاده مینمازهایی که بد

 حرکت بدهد برای او کافی است، علی کل حال نماز را باید خواندت

ای یا بعضی از سوره و این خواندن سوره بعد از فاتحه سنت است خواندن سوره)فصل( 

خواهد، و نمی بعد از فاتحه سنت است، اگر نخواند نمازش صحيح است و سجود سهو

ی کوچکت بعد از ی کوچک بهتر است از خواندن چند آیه به قدر سورهخواندن یک سوره

شود، اما در نماز جنازه خواندن ی نمازهای فرض و سنت سوره خوانده میفاتحه در همه

های قرآن سوره بعد از فاتحه سنت نيست، برای این بنای نماز جنازه بر تخفيف است، و سوره

ی بعد، قبل خوانده شود و به ترتيبی که در قرآن است خوانده شود نه این که سورهباید 

ی قبل، بعد خوانده شودت و سنت است در نماز صبح و ظهر خواندن طوال مفصل که از سوره

باشد و در نماز عصر و عشاء، اوساط مفصل که از عمَّ تا والضحی ی حجرات تا عمَّ میسوره
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مغرب قصار مفصل که از والضحی تا آخر قرآن استت و سنت است در باشدت و در نماز می

ی جمعه و ی سجده و انسانت و در نماز جمعه، سورهنماز صبح و روز جمعه خواندن سوره

ی ق و قمر و یا أعلی و غاشيه ت و در نماز عيد و نماز استسقاء سورهغاشیةمنافقين و یا أعلی و 

و إخالصت و در نماز وتر در رکعت اولی أعلی و و در نماز مغرب شب جمعه، کافرون 

ی این رکعت دومی کافرون و در رکت سومی إخالص و فلق و ناس سنت است، و همه

ی نماز ها کامل خواندن آنها سنت است، نه خواندن بعضی از آنهات و در دو رکعت قبليهسوره

  ﴿ی: صبح در رکعت اولی آیه

   و  ت﴾تتت

   ﴿ی: در رکعت دومی آیه

    
 ی کافرون در و یا سوره ت﴾تتت

و بعضی گفته اند: در رکعت  ی إخالص در رکعت دومی سنت است،رکعت اولی و سوره

 ی فيلت واهلل أعلمتی سورهی شرح و در دوماولی سوره

ی جمعه و منافقين ی جمعه در رکعت اولی نماز فراموش کرد سورهاگر سوره)فصل( 

هردو را در رکعت دوم بخواند، و همچنين در نماز عيد و نماز وتر و غيرهت و اگر در رکعت 

 یی جمعه بخواند و سورهی منافقون خواند در رکعت دوم سورهاولی نماز جمعه سوره

ی اینها را امام نووی رحمه اهلل تعالی در کتاب مجموع شرح منافقون تکرار نکندت دالیل همه

 مذهب آورده استت

رکعت اولی را  صدر صحيح بخاری و مسلم ثابت شده است که رسول اهلل )فصل( 

تر از خوانده اند، و سنت همين است که رکعت اولی طوالنیتر از رکعت دوم میطوالنی

 ی  باشدترکعت دوم

اجماع علما بر این است که دو رکعت نماز صبح و دو رکعت اولی نماز مغرب و )فصل( 

عشا و دو رکعت نماز جمعه و نماز عيدین و نماز تراویح و نماز استسقاء و نماز خسوف ماه 
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شود، و نماز ظهر و عصر و دو رکعت آخری نماز عشا و یک ی اینها به جهر خوانده میهمه

شود، و در ی اینها آهسته خوانده مینماز مغرب و نماز کسوف آفتاب همهرکعت آخری 

شود حتماً باید خودش خواندن آن را بشنود، و اگر نماز روز در نمازی که آهسته خوانده می

شب قضا نمود و نماز شب در روز قضا کرد معتبر در آن، وقت قضای آن استت و نماز سنت 

 شودت)نه بلند و نه آهسته( خوانده می شب، مثل تهجد ميان جهر و اسرار

علمای مذهب ما گفته اند که برای امام در نماز جهریه چهار سکوت مستحب )فصل( 

اإلحرام و دعای استفتاح، و ميان فاتحه و سوره، و ميان آخر فاتحه و گفتن  ةاست: ميان تکبير

امالً بخواند، و ميان سوره کند تا ماموم فاتحه را کآمينت بعد از آمين امام سکوت طوالنی می

 و رکوعت

گفتن بعد وقتی که از قراءت فاتحه فارغ شد، سنت است بگوید: آمينت و این آمين)فصل( 

از قراءت فاتحه چه در نماز و چه بيرون از نماز سنت است، در آمين چهار لغت است: آمينت 

گفتن بعد از ن استت و آمينی ميمت آمين به تشدید ميم، و بهتر همان آميآمينت آمين به اماله

گفتن ماموم پایان فاتحه برای امام و منفرد و ماموم مستحب است، و مستحب است که آمين

گویند و در گفتن امام باشد، و این تنها محلی است که امام و ماموم باهم آمين میهمراه آمين

 غير آن هميشه باید اقوال و افعال ماموم بعد از امام باشدت

ی رحمت رسيد، مثل: خواند وقتی به آیهنت است برای هرکسی که قرآن میس)فصل( 

﴿     

﴾هللر ْدم ت ك هللهلللعه    هللا@بگوید:  ت ت و هرگاه به !أْ دل ك 

هللم ِ ل صا﴿ی عذاب رسيد، مثل: آیه ابصا هللن ذ  هللِلْعر اِأرِي   هللأ ن    هللالع م  هللأ هللن هللإهلِلهلللعه    هللا@بگوید:  ت﴾ِإن  هلل، ْ دل ك 
   ﴿ت و وقتی که خواند: !اْلع اِأل خ هلل

﴾ت و وقتی !الش اِمِ ي  هللهللِم  هللهللذ ِلك هللهللن ع،هللوأن اهللبد ع ،@بگوید:  ت

    ﴿که خواند: 

  ﴾ت و !أْ     هللهللبد ع ،@بگوید:  ت
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   ﴿وقی که خواند: 

﴾ت و وقتی که خواند: !بِالع مهلِلهلللم   ا@بگوید:  ت﴿ 

   
    
 ﴾ت و وقتی که !اْلع ال ِمل  هللهللر بُّهللهللالع م هلل@بگوید:  ت

   ﴿خواند: 

﴾ت و بر این قياست!األْنع ،هللرب م هللهلل  ْبح ان هلل@بگوید:  ت 

 

 «بابهللأذكارهللالركاع»

 بابي است در بيان أذکار رکوع

احادیث صحيح بسياری به ثبوت رسيده اند که رسول اهلل صلی اهلل عليه وآله وصحبه وسلم 

داد، این تکبير رکوع رسيدن به رکوع طول میفرمود: اهلل اکبر و آن را تا برای رفتن رکوع می

و دیگر تکبيرهای نماز همه سنت هستند، اگر ترک نمود مرتکب مکروه تنزیهی شرده اسرت،   

اإلحرام فرض اسرت و بردون    ةخواهدت فقط تکبيرشود و نه سجود سهو مینه نمازش باطل می

تی است که تکبيرات نماز همره  گردد، و از امام احمد رحمه اهلل تعالی روایآن نماز منعقد نمی

 واجب هستندت

ت سره  !اْلع ِمدل هللهللر ب دم هللهلل  دْبح ان هلل@وقتی که به حد رکوع رسيد، سنت است کره بگویرد:   )فصل( 

ی بقرره و آل  ی خواندن سروره بعضی اوقات در نماز شب به اندازه صبارت اما خود رسول اهلل 

فرمروده انرد، چنانکره در صرحيح مسرلم بره       رار میت را تک!اْلع ِمدل هللهللر ب م هللهلل  ْبح ان هلل@عمران و نساء 

 فرمود: صو نيز در سنن ابوداود و غيره آمده است که رسول اهلل  بروایت حذیفه بن اليمان 

وقتی یکی از شما در رکوع سره  ت »!ر ک ان دم هللهلل،هللثالثاصهللأد   ْ هللت   هللاْلع ِمل هللهللر ب مهلل  ْبح ان هلل أ د   ك  هلْلهللق اي هللهللِإذ ا@

 «ترکوعش کامل شده است اْلع ِمل هللهللر ب مهلل  ْبح ان هللبار گفت: 
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هللا هللهلللوثبتهللأمهللالصحلحل هللن هللنارشخهلل هللك هللان هللح هللبهلْل  د@ :كانهللي دايهللأدمهللركاندمهللو دجاخ هللهللأنهللر اي 
 ت!مهلللهلِلهللرهلل هلِلاغهلْلهلل  هلل  هلللع هللا هللهلل،ك هلل هللمهللح هللبهلِلو هللهللا  هللبد هللر هللهلل  هلل  هللالع هلل

شغولم، گویم و به حمد تو مخدایا تنزیه می»فرمود: در رکوع و سجودش می صرسول اهلل 

 «تخدایا ای پروردگار ما بيامرز مرا

هلللم ْ ت هللهللو ِبك هللهللر ك ْعت هللهللل ك هللهللالع     هلل» كانهللإذاهللرك هللي اي:هللهللأنهللال بمهللهللوثبتهللأمهللصحلحهللمسع هللن هللنعمهلل
مروقعی کره بره     صت رسول اهلل «ْ  ْيهللو م خ مهللو ن ْمِممهللو ن ص ِبمب ص رهلِلو هللهلل  ْمِعمهللهللل ك هللهللل ش   هللهللأ ْ ع ْمت هللهللو ل ك هلل

خدایا برای تو رکوع نمودم و به تو ایمان آوردم و برای تو مسلمان »فرمود: میرفت رکوع می

 «تشدم، به خشوع و طاعت تو آمد شنوایی ام و بينایی ام و مغزم و استخوانم و اعصابم

ددْمِع،هللل ش دد  هلل» وةددا هللأددمهللكتددبهللالسدد  : دد،هللو ب ص ددِرىهلل   ِممومدداهللاْ ددتد   ع هللهللو ن ْمِمدد،هللو م خ  هللر ب هللهللِلع ددمهلِلهللْتهللبِددِمهللق دد  
 ت«اْلع ال ِمل  هلل

خدایا برای تو رکوع کردم و به تو ایمان آوردم و برای »فرمود: در رکوع می صرسول اهلل 

تو مسلمان شدم، به فروتنی و طاعت آمد شنوایی ام و بينرایی ام و مغرزم و اسرتخوانم و آنچره     

 «تکند به طاعت آمد برای خدایی که پروردگار جهانيان استپایم آن را حمل می

ع خصهللهللهللالع مهلِلهللر   ايهللهللم   هللهللق ْمت هللهلل:ق اي هللهللهللم اِلكهللهللْب هللهللن ْافهللهللن  هللهللر و يْد  او هلل هللي م رُّهللهللال هللهلل،اْلبد   ر ةهلِلهلل  ار ة هللهللأد   ر أ هللهللأد   ام هللهلل،ل لدْ
هللمأهلِلهلليد   اي هللهلل،ِقل اِممهلِلهللرهلِلبِ   هللهللر ك   هللهللث   هللهلل:ق اي هللهلل،تد ع ا ذ هللوهللهللو ق ف هللهللِإال هللهللن ذ ابهللهللبِآي خهلِلهللي م رُّهللهللو ال هللهلل،  د ي هللوهللهللو ق ف هللهللِإال هللهللر ْدم خهلٍلهللبِآي خهلِل
بد ر و هللهلليذهللهلل  ْبح ان هلل@هلل:مهلِلر ك انهلل هذا هلل ذ ِلك هللهللِمْثا هللهلل  ج اِخ هلِلهللمأهلِلهللق اي هللهللث   هللهلل !و اْلع م م خهلِلهللو اْلِرْبرِي ا هللهللو اْلم ع ر ا هللهللاْلج 

هلل.بوداود والنسائي يف سننهما والرتمذي يف كتاب الشمائل بأسانيد صحيحةصحيح، رواه أ
ی بقره را خوانرد،  به نماز ایستادم، آنگاه سوره صی با رسول اهلل عوف بن مالک گفت: شب

ی عرذابی کره   نمود و به هر آیره ایستاد و طلب رحمت میرسيد میی رحمتی که میآیهبه هر

برد بر خدا از عذاب اوت آنگراه بره رکروع رفرت و آن را طروالنی      ایستاد و پناه میرسيد میمی

منزه و پاک است »فرمود: ه در آن خوانده بود و در رکوع میی بقرکرد به قدر قيام که سوره

مُلرک و ملکروت بررای اوسرت، پادشراهی      «ت ی کاینات در دست اوستخدایی که اجبار همه

ی جهانيان و کبریا و بزرگی همره بررای اوسرت، سرپس در     جهان و فرمانروایی معنوی بر همه

 خواندتسجودش نيز همانند آن را می
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هلل  دبُّا هلل@ كدانهللي دايهللأدمهللركاندمهللو دجاخ :هللهللا هللهللأنهللر داي هللهلللع هللن هللنارشدخهللوثبتهللأمهللصحلحهللمس
 ت!و الرُّو هللهللاْلم ال ِرر خهلِلهللر بُّهللهللق  ُّوسهلل

پروردگار فرشتگان و جبرئيرل بسريار پراک و    »فرمود: در رکوع و سجود می صرسول اهلل 

هرردو آمرده اسرت و     سهللق د ُّوهللهلل  دبُّا هللبضرم اول، و بفرتح اول    ق د ُّوسهللهلل  دبُّا هلل«ت منزه و مقدس اسرت 

 مشهورتر به ضم اول استت

هللِألددمهلِلهللأد ع م م ددااهللالرُّك دداع هللهللأ د م ددا» :ا هللهللقدداي:هللقددايهللر دداي هللهللبو ر و يْد  دداهللأددمهللصددحلحهللمسددع هللندد هللابدد هللنبدداسهلل
 ت«الر ب هلل

بنابراین، هر لفظری  «ت اما رکوع: در آن تعظيم پروردگار به جا آورید»فرمود:  صرسول اهلل 

نمودن ميران ایرن اذکرار، اگرر     ر آن باشد کافی است، و بهتر است جمعکه تعظيم پروردگار د

نماید هروقتی قسمتی از این اذکار را در رکوع بخواند، و اگر بخواهد کمترین حرد  جمع نمی

کافی است، و این اذکار رکوع همه سرنت   !اْلع ِمدل هللهللر ب د، هللهلل  ْبح ان هلل@کمال را به جا آورد سه بار 

تسبيح رکوع را به جرا نيراورد، نمراز صرحيح اسرت و سرجود سرهو        است و واجب نيست، اگر 

خواهدت و امام احمد و جماعتی گفته اند: تسبيح رکروع واجرب اسرتت بنرابراین، رعایرت      نمی

 نکردن تسبيح بهتر استتاقوال علما و ترک

مکروه است قراءت قرآن در رکوع و سجود، و بعضی از علمای مذهب مرا گفتره   )فصل( 

 آن در رکوع و سجود مبطل نماز استتاند: قراءت قر

اهللأ وهللهللر اِكعصاهللأ قْدر أ هللهللأ نهلْلهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللمند   انهلِل@ قاي:هللر و يْد  اهللأمهللصحلحهللمسع هللن هللنعمهلل  ت!  اِة ص

 «تمرا منع فرمود از خواندن قرآن در رکوع و سجود صرسول اهلل »فرمود:  علی 

ِإن دهللأ ال هلل@ أندمهللقداي:هللر دايهللا هللهللن هللبو ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللمسع هللأيلاصهللن هللاب هللنباسهلل هللأ نهلْلهللن ِ لدت هللهللمو 
اهللأ وهللهللر اِكعصاهللاْل  ْرلن هللهللأ قْدر أ هلل آگاه باشيد که منع شده ام از خواندن قرآن »فرمود:  صت رسول اهلل !  اِة ص

 «تدر رکوع و سجود
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 «بابهللماهللي المهللأمهللرأ هللرأ مهللم هللالركاعهللوأمهللانت الم»

حال  آوردن از رکوع و درالبابي است در بيان آنچه در حال سر با

 گويداعتدال مي

خردا  ت »!د ِمد    هللهللِلم د هللهللالع دم هللهلل  دِم  هلل@سنت این است که موقع باالآوردن سرر از رکروع بگویرد:    

کسری  ت »!ل دم هللهللالع م هللهلل  ِم  هللهللالع م هلل د ِم  هللهللم  هلل@اگر بگوید: «ت ستایش کسی که او را ستایش گفت شنيد

هرم جرایز اسرتت چنانکره امرام      «ت شرنود سرتایش او را  یکه ستایش خدا را به جا آورد، خدا مر 

تصریح به جواز آن نموده است، وقتری کره بره اعتردال آمرد و      « أم»شافعی در کتاب گرانقدر 

 «تای پروردگار ما و برای تو است ستایشت »!اْلح ْم  هللهللو ل ك هللهللر بد   ا@گوید: راست ایستاد، می

ت بدون واو و با واو هردو روایت شده است و !اْلح ْم  هللهللك هللو ل هللهللر بد   ا@ت و !اْلح ْم  هللهللل ك هللهللر بد   ا@

ت وقتی که !د ِم    هللهللِلم  هللهللالع م هللهلل  ِم  هلل@گوید: آوردن از رکوع میهردو خوب است، موقع سر باال

ا،هللاْلح ْم  هللهللل ك هللهللر بد   ا@گوید: راست ایستاد، می ِثلرصاهللد ْم ص هللو ِمْا  هللهلل،الس م او ا هللهللِمْا  هللهلل،ألمهللم ب ار كصاهللط ل بصاهللك 
هللهللم اهللو ِمْا  هللهلل،اأْل ْرضهلل هلل،اْلع ْب  هللهللق اي هللهللم اهللأ د  ُّهللهلل،و اْلم ْج هللهللالثد   ا هللهللأ ْما هللهلل،بد ْع  هللهلل  ْم هللهللِم هللهللِ ْئت هللهللهللم اهللو ِمْا  هللبد لدْ د   م ا
هللن ْب هللهللل ك هللهللو ك عُّ  ا ای ت »!اْلج  ُّهللهللِمْ ك هللهلل  هللاْلج هللهللذ اهلليد  دْ    هللهللال هللو هللهلل،م  د ْعت هللهللِلم اهللم ْعِفمهللال هللو هللهلل،أ ْنف ْلت هللهللِلم اهللم انِ  هللهللال هلل،

پروردگار ما برای توست ستایش، ستایش بسيار، ستایش پاک، ستایش پربرکت، ستایشی به 

ی ها و پر ميان آن دو و پری آنچه بخواهی بعد از آنهات ای شایستهها و پری زمينپری آسمان

ای از کنندهنيست منعی تو هستيم، تر از گفتار بندگان، و ما همه بندهسپاس و عظمتت شایسته

نياز، توانگر را به جای تو ای از آنچه تو منع فرماییت و بیآنچه تو عطا فرمایی، و نيست دهنده

 «تدهدسود نمی

هللصع،هلل-هللال  ِب، هللهللو ر ا  هللهللن ص ع ،هلليد ْامصاهللك   اهللق اي هللهللهللالزُّر ِق، هللهللر اِأ هللهللْب هللهللرِأ ان خ هللهللن  هلل و ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللالبخاري
هللو ل ك هللهللر بد   اهللو ر ا    هللهللر ة اهلٌلهللق اي هلل هلل!د ِم    هللهللِلم  هللهللالع م هللهلل  ِم  هلل@هللق اي هللهللالر ْكع خهلِلهللِم  هللهللر ْأ  م هللهللر أ   هللهللأد ع م اهلل-هللو ع هللنعلمهللا 

اهلل،اْلح ْم  هلل ِثلرصاهللد ْم ص هللر أ ْيت هلل@هللهللق اي هلل هللهللأ ن اهللق اي هلل هلل!اْلم ت ر ع   هللهللم  هلل@هللق اي هللهللاْنص ر ف هللهللأد ع م اهلل،ِألمهلِلهللم ب ار كصاهللط ل بصاهللك 
 ت!أ و ي هللهللي ْرت بد   اهللأ يدُّ   هلْلهلل،يد ْبت ِ ر وند   اهللم ع رصاهللو ث ال ثِل  هللهللِبْلع خصهلل
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سر  صخواندم وقتی که رسول اهلل نماز می صگفت: روزی پشت سر رسول اهلل  رفاعه 

 بود، صت مردی که پشت سر رسول اهلل !د ِم    هللهللِلم  هللهللالع م هللهلل  ِم  هلل@از رکوع باال آورد فرمود: 

ا@گفت:  ِثلرصاهللد ْم ص چه »سالم نماز گفت: فرمود:  صت وقتی که رسو اهلل !ِألمهلِلهللم ب ار كصاهللط ل بصاهللك 

سی و چند »فرمود:  ص؟ آن مرد گفت: من گفتم: رسول اهلل «کسی این کلمات را گفت

 «تنویسدکردند به سوی آن تا ببينند کدام یک زودتر آن را میمالئکه را دیدم که شتاب می

نمودن بين این اذکار اعتدال که یاد شد، اگر بخواهد بدان که مستحب است جمعل( )فص

 اْلح ْم  هللهللل ك هللهللر بد   ا،هللد ِم    هللهللِلم  هللهللالع م هللهلل  ِم  هلل@اکتفا نماید به بعضی از آن اذکار، پس اکتفا کند به 

خواهد بيش از حد مختصر ت اگر می!ْع  هللبد هللهلل  ْم هللهللِم هللهللِ ْئت هللهللم اهللو ِمْا  هللهلل،اأْل ْرضهللهللو ِمْا  هللهلل،الس م او ا هللهللِمْا  هلل

هللد ِم    هللهللِلم  هللهللالع م هللهلل  ِم  هلل@نماید، اکتفا کند به  که از این مختصرتر نيست   !اْلح ْم  هللهللل ك هللهللر بد   ا،

ی آنها را ی این اذکار برای امام و مأموم و منفرد مستحب است، جز این که امام همههمه

شدن نماز راضی هستند، و ی مأمومين به طوالنیمهکند، مگر در صورتی که بداند هجمع نمی

قراءت قرآن در اعتدال مکروه است، همانگونه که قراءت قرآن در رکوع و سجود مکروه 

 استت واهلل أعلمت

 «بابهللأذكارهللالسجاخ»

 بابي است در بيان أذکار سجود

و ایرن اهلل اکبرر   گوید برای رفتن به سجود، وقتی که از اذکار اعتدال فارغ شد، اهلل أکبر می

کشد تا پيشانيش را برای سجود بر زمين نهد، و گفتيم که این تکبير رفتن به سجود مثرل  را می

شررود و سررجود سررهو ی تکبيرهررای نمرراز سررنت اسررت، اگررر نگویررد نمررازش باطررل نمرریهمرره

آورد، و اذکرار سرجود بسريار    خواهد، وقتی که به سجود رفت اذکار سجود را به جرا مری  نمی

 آن جمله است: است، از

هللأْنهللهللهللمُّهللال  بهلِلهللك ان هللهلل:ق ال تهللهلللهللش خ هللن ارهلِلهللن  هللهللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحمهللالبخاريهللوهللمسع  هللر ك اِنمهلِلهللِأ،هلليد   اي هللي ْرِثر 
 ت!ملهلِلهللاْغِ رهللهللالع     هللهلل،و ِبح ْمِ ك هللهللر بد   اهللالع     هللهلل  ْبح ان ك هلل@هلل:و   ج اِخ هلِل
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هلل  دْبح ان ك هلل»فرمرود:  سرجود نمراز بسريار مری    در رکروع و   صگوید که رسول اهلل می لعائشه 
گویم خدایا، ای پروردگار ما و بره سرتایش ترو    ت تنزیه تو میملهلِلهللاْغِ رهللهللالع     هللهلل،و ِبح ْمِ ك هللهللر بد   اهللالع     هلل

 «تمشغولم، خدایا بيامرز مرا

در رکروع و سرجودش مری فرمرود:      صو پيشتر در باب رکوع یاد کرردیم کره رسرول اهلل    

هللتروا هللمسع  ت!و الرُّو هللهللاْلم ال ِرر خهلِلهللر بُّهللهللق  ُّوسهللهلل  بُّا هلل@
هللاِ هللهللندد هللنعدد،هللهللو ر و يْد  دداهللأددمهللصددحلحهللمسددع هللأيلدداصهلل :هللهللأن هللر   دداي  هللقدداي  هللل ددك هللهللالع   دد  هلل@  كددانهللإذاهلل ددج  

هللالع دم هللهللتد ب دار ك هللهللو ب ص در   هللهلل  دْمع م هللهللو   د  هللهللو ص دا ر   هللهللل ع   دم هللهللِلع دِذىهللو ْةِ د،هلل  دج   هللهللأ ْ دع ْمت هللهللو ل دك هللهلللم ْ دت هللهللو ِبك هللهلل  ج ْ   هلل
اِلِ ل  هللهللأ ْدس   هلل خدایا برای ترو سرجود   »فرمود: رفت میوقتی که به سجود می صت رسول اهلل !اْلخ 

کردم و به تو ایمان آوردم و برای تو مسلمان شدم، روی من سجود کرد برای خردایی کره او   

یی اش رات پربرکت است خير اش فرمود و شکافت شنوایی اش و بينا بندیرا آفرید و صورت

 «تخدایی که بهترین آفرینندگان است

که رسول  در فصل رکوع حدیثی آوردیم از اصحاب السنن به روایت از عوف بن مالک 

بد ددر و هللهلليذهللهلل  ددْبح ان هلل@فرمررود: در رکرروع طرروالنی خررود مرری   صاهلل  هللو اْلِرْبرِي ددا هللهللو اْلم ع ر ددا هللهللاْلج 
کررد  مروقعی کره سرجود مری     صی سرنن آورده انرد کره رسرول اهلل     هرا ت و در کتاب!و اْلع م م خهلِل

هللاأل ْنع دد،هللر ب دد، هللهلل  ددْبح ان هلل@ت سرره بررارت و در روایررت ابررن حبرران: !األْنع دد،هللرب ددمههللهلل  ددْبح ان هلل@فرمررود: مرری
ْمدِ  هلِل  صت سه بارت و در صحيح مسلم به روایت از عایشه که شبی به جسرتجوی رسرول اهلل   !و ِبح 

هلل  دخ ِفك هللهللِمد هللهللِبِرض داك هللهللأ ن اذ هللهلللع     هللا@فرماید: در حال سجود است و میبرخاستم، دیدم در مسجد 
خدایا ت »!ند ْ ِسك هللهللن ع ،هللأ ثْد د ْلت هللهللك م اهللأ ْنت هللهللن ع ْلك هللهللثد   ا صهللهللأ ْدِص،هللال هللهللِمْ ك هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللن   اب ِتك هللهللِم هللهللو ِبم ع اأ اِتك هلل

برم به تو از عذاب تو، وبتت، و پناه میات از خشمت و به عافيتت از عقبرم به خشنودیپناه می

 «تتوانم ثنای تو را بشمارم، تو آنچنان هستی که خودت ثنای خودت فرمودینمی

هللِألمهلِلهللأد ع م م ااهللالرُّك اع هللهللأ د م ا@ :اي هللق هللهللهللا هلِلهللاي هلل  هللر هللهللن هللأ هلل: بو در صحيح مسلم به روایت از ابن عباس 
فرمود:  صت رسول اهلل !ل ر  هلْلهللي ْست ج اب هللهللأ نهلْلهللأد   ِم هللهللال ُّن ا هللهللِأ،هللأ اْةت ِ   واهللخ هللالسُّج اهللهللو أ م اهللو ة ا هللهللن ز هللهللالر ب هلل
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اما رکوع شما تعظيم خدا را در آن به جا آورید، و اما سجود کوشش کنيد در دعاکردن که »

 بنابراین، در سجود بسيار دعا کنيدت«ت شایسته است که دعایتان در سجود مستجاب شود

هللر ب مهلِلهللِم هللهللاْلع ْب  هللهللي ر ان هللهللم اهللأ قْدر ب هلل@ قاي:  أنهللر ايهللا   أمهللصحلحهللمسع هللن هللأبمهللمريرةو ر و يْد  اهلل
 ت!ال ُّن ا  هللهللأ د ْكِثر واهلل  اِة هللهللو م ا هلل

نزدیکترین حالت بنده به پروردگار موقعی است که در سجود استت »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تبنابراین، در سجود بسيار دعا کنيد

هللأيلاصهللأنهللر ايهللا هللو ر و يْد  هلل هللأمهللصحلحهللمسع هللأنهللأبمهللمريرة هللالع     هلل@ كانهللي ايهللأمهلل جاخ :هللهللا
 ت!و ِ ر   هللهللو ن ال نِل ت م هللهللو لِلر   هللهللو أ و ل م هللهللو ِةع م هللهللِخق م هللهللك ع م هللهللمذ نْبهلِلهللملهلِلهللاْغِ رهلل

خدایا بيامرز گناهانم همه اش، اندک و بسيار آن و »فرمود: در سجودش می صرسول اهلل 

ی این اذکار را در سجود بخواند تواند همهکسی که می« اول و آخر آن و آشکار و نهانی آن

 تواند آنها را در اوقات متعدد بخواندت واهلل أعلمتو کسی که نمی

دادن به قيام نماز بهتر است یا بسياری رکوع و سجود علما اختالف دارند که طول)فصل( 

دادن به قيام بهتر است، برای این که در قيام نماز، که طول بهتر استت امام شافعی فرموده است

خواندن قرآن است و در رکوع و سجود، تسبيح و تهليل است و قراءت قرآن از تسبيح و 

هللأ ْأل ا هلل@فرمود:  صشان حدیث صحيح مسلم است که رسول اهلل تهليل بهتر است و دليل
و «ت شود، قيام در نماز استی که در نماز طول داده میبهترین رکن»ت یعنی !اْل    ا هللهللط اي هللهللالص ال ةهلِل

معنی طول القنوت: طول القيام است، و بعضی از علما گفته اند: بسياری سجود و رکوع بهتر 

ت !  اِة هللهللو م ا هللهللر ب مهلِلهللِم هللهللاْلع ْب  هللهللي ر ان هللهللم اهللأ قْدر ب هلل@فرمود:  صاست، برای این که رسول اهلل 

و امام «ت روردگارش موقعی است که سر به سجود نهاده استنزدیکترین حالت بنده به پ»

بودن قيام بهتر است و در روز بسياری رکوع و اسحاق بن راهویه فرمود: در شب طوالنی

خواند، روایات دال بر در شب می صسجود بهتر است، برای این که نمازهایی که رسول اهلل 

بودن ر روز خوانده اند ذکری از طوالنیبودن قيام آن آمده است، و نمازهایی که دطوالنی

 آن نيامده استت
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رود، بگوید آنچه را که در سجود نماز یاد شد، و وقتی که به سجود تالوت می)فصل( 

هللأْةراصهللهللِب  اهلللمهللوأْنِم هلْلهللذ ْلراصهللهللِنْ   ك هللهلللمهللاْةع ْع اهللالع     هلل@مستحب است که در سجود تالوت بگوید: 
خدایا این سجود تالوت را برایم نزد ت »!هللخ او خ هللهللِم هللهللتد   بد ْعت  اهللكماهللِم  مهللو تد   بد ْع اهللِوْزراصهللهللِب اهللن   مهللو ض  هلْل

ای قرار ده و با آن ثوابی برایم بزرگ گردان و با آن از من بينداز گناهی و این خودت ذخيره

 و مستحب است در سجود«ت پذیرفتی ات داود سجود را از من قبول فرما، چنانکه از بنده

   ﴿تالوت بگویيم: 

    
﴾ی پروردگار منزه است پروردگار ما و به حقيقت وعده@ [209اإل را :هلل] ت

 ت!ما انجام گرفته است

هللوالترمذيهللوال سارمهللن هللنارشخ هللأمهللالس  هللأبمهللخاوخ ي ايهللأمهلل  قالتهللكانهللر ايهللا  ل و ر و يْد  ا
قايهللالترمذيهللد يثهللت !تِمهلِلِبح ْاِلِمهللوقد ا هللهللو ب ص ر   هللهلل  ْمع م هللهللو     هللهللل ع   م هللهللِلع ِذيهللو ْةِ مهلل  ج   هلل@ جاخهللال رلن: 

قايهللمذ هللالزياخةهللصحلحخهللنعمهلل رطهللالشلخل هللت !اْلخ اِلِ ل  هللهللأ ْدس   هللهللالع م هللهللأد ت ب ار ك هلل@ الحاك :هللصحلحهللزاخ
 ب فرواه الرتمذي مرفوعا  من رواية ابن عباست !إل،هلللِلرِ هللذ ْلراصهللهلل  ك هللِن هلْلهلللمهللاْةع ْع اهللالع     هلل@ وأماهللقالم:

 تحديث صحيح :بإسناد حسن. وقال احلاكم

 «بابهللماهللي ايهللأمهللرأ هللرأ مهللم هللالسجاخهللوأمهللالجعاسهللبل هللالسج تل »

بابي است در بيان آنچه وقتي که سر از سجود اول برداشت و آنچه 

 دگويدر نشستن ميان دو سجود مي

و تکبير را بکشد ترا  « اهلل اکبر»این است که سر را که از سجود اول بلند کرد، بگوید:  سنت

ت چنانکره در  !ملِدهللاْغِ درهللهللر ب هللم،هلللِدهللاْغِ درهللهللر ب هلل@این که راست بنشريند و ميران دو سرجود بگویرد:     

حدیث حذیفه به روایت ابی داود و ترمذی و نسائی و بيهقی و غيرره در آن حردیث طروالنی    

و در روایت بيهقی از ابن  ت!ملهلِلهللاْغِ رهللهللر ب هللم،هلللهلِلهللاْغِ رهللهللر ب هلل@ وكانهللي ايهللبل هللالسج تل :هللست:آمده ا
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ْم ِددهللملِددهللاْغِ ددرهللهللر ب هلل@ وكددانهللإذاهللرأدد هللرأ ددمهللمددد هللالسددج ةهللقدداي:: بعبرراس   هللمو اْرأد ْع ِدددهللمْةبد ْرنِددأو هللهلل،مو اْرد 
 تاده حسن. واهلل أعلموإسنت !مو ن اِأ هلِل@ وأمهللروايتمهللأبمهللخاوخت !مْمِ نهلِلأو هللهللمو اْرز ْق هلِل

وقتی که سجود دومی نمود در آن همان بگوید که در سجود اولی گفتريم، وقتری   )فصل( 

که سر از سجود دوم باال آورد تا به رکعت دوم آید پيش از بلندشدن یک نشستن کوتاهی به 

ی استراحت داشته باشد که در آن از حرکت آرام گيرد و سپس بلند بشود بررای  عنوان جلسه

رکعت دوم، و در این هنگام اهلل اکبرگفتن را بکشد تا این که راست بایستدت یک تکبير از سر 

)نشسرتن بررای    جلسةة الستةاحالحة  کنردت و  ایسرتادن کفایرت مری   برآوردن از سجود تا راسرت 

استراحت( سنت است و در صحيح بخاری به ثبوت رسيده و آن بعد از هر رکعتی است که از 

شود، مثل بعد از رکعت اولی و بعد از رکعت سومی، اما بعد از بلند میآن برای رکعت بعدی 

نشيند، و بعرد از سرجود ترالوت در    رکعت دومی و بعد از رکعت چهارمی که برای تشهد می

 ی استراحت نيستتنماز، جلسه

 «بابهللأذكارهللالركعخهللالثانلخ»

 بابي است در بيان اذکار رکعت دوم

ت، در گفتن اذکاری که در رکعت اولی یاد شرد و نيرز   رکعت دومی مانند رکعت اولی اس

ی بعد از فاتحه، جز این کره در ایرن چنرد چيرز رکعرت      در خواندن فاتحه و در خواندن سوره

باشرد، و  االحرام است که فررض مری   ةدومی با رکعت اولی فرقی دارد: در رکعت اولی تکبير

آیرد،  خيزد و به رکعت دومی میالقيام است که از رکعت اولی برمی ةدر رکعت دومی تکبير

االحررام دعرای اسرتفتاح     ةو این تکبير سنت استت دوم این که در رکعت اولی بعرد از تکبيرر  

خواند و در رکعت دوم دعای استفتاح نيستت سوم این که در رکعت اولی أعروذ براهلل مرن    می

براهلل مرن   الشيطان الرجيم گفتن بدون اختالف نظر سنت اسرت و در رکعرت دومری در أعروذ     

الشيطان الرجيم گفتن اختالف نظر است، و ليکن بنابر قول معتمد گفتن أعوذ باهلل من الشيطان 

الرجيم در رکعت دومی نيز استت چهارم این کره قرراءت سروره در رکعرت دومری کمترر از       
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تر از سروره در رکعرت دومری    قراءت در رکعت اولی است که در رکعت اولی سوره طوالنی

 استت

 «  ا هللأمهللالصبحبابهللال»

 دن قنوت در اعتدال اخير نماز صبحبابي است در بيان خوان

بدان که قنوت در نماز صبح سنت است به دليل حدیث صحيح در خصوص قنوت در نماز 

هلليد ْ   دت هللهلليد دز يهللهللل د هلْلهللأ ن م هللهللهللا هلِلهللاي هلل  هللر هللهللن هللأ هلل@ ا هللأمهللكتابهللاألربعل هللن هللأنسهلل روىهللالحاك هللأباهللنبصبحت 
نْدل اهللأ ار ق هللهللد ت ،هللحهللالصُّبهلْلهللِأم هللقال احلاكم: حديث صحيح. ت!ال ُّ

در نمراز   صکند کره هميشره رسرول اهلل    بود روایت می صکه خدمتکار رسول اهلل  انس 

گویرد: حردیث صرحيح اسرت و امرام      خواند تا از دنيا رحلت فرمودت حاکم میصبح قنوت می

ستت و علمای مذهب شافعی گوید: حدیث صحيح انووی که اکبر حفاظ عصر خود است می

که نود در صد علمای حدیث از ایشان است آن را قبول کرده اند، اکنون در زمان مرا بعضری   

 کنندتدانشی آن را قبول نمیاز روی بی

ی ایام سال است، حاصل این که در مذهب شافعی قنوت در اعتدال اخير نماز صبح در همه

از شب شانزدهم به بعد است، چنانکه حدیث صحيح ی دوم ماه رمضان در نماز وتر و در نيمه

آن در طبرانی آمده است، باید دانست که دو مذهب از چهار مذهب اهل سرنت قنروت را در   

ی ایام سال دانسته اند، امام مالک قنوت را در رکعت دوم نماز صبح قبل از نماز صبح در همه

ی ایام سرال در  گر قنوت را در همهداند و امام شافعی بعد از رکوعت و دو مذهب دیرکوع می

نماز وتر دانسته اند: امام ابوحنيفه در رکعت سوم وتر قبل از رکوع و امام احمد بعد از رکوعت 

شود، و نرزد امرام مالرک و امرام     قنوت در نزد امام شافعی و امام احمد به آواز بلند خوانده می

 و امام احمد عبارت است از:شود، قنوت نزد امام شافعی ابوحنيفه آهسته خوانده می

هللِألم اهللِلمهللو ب اِركهللهلل،تد ا ل ْلت هللهللِألم  هللهللو تد ا ل ِ مهلل،ن اأد ْلت هللهللِألم  هللهللو ن اِأِ مهلل،م   ْيت هللهللِألم  هللهللْمِ ِنمأهللالع     هلل@
 ت تا اینجا دست و باقی ثناء است و عبارت است از:!ق ل ْلت هللهللم اهلل  ر هللهللو ِقِ مهلل،أ ْنف ْلت هلل
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ت و به روایتی در !ت هللتعالىو هللهللر بد   اهللتد ب ار ْكت هللهلل،و ال ْلت هللهللم  هللهللي ِذيُّهللهللالهللِإن م هللهلل،ن ع ْلك هللهلليد ْ ل ،هللالو هللهللتد ْ ِلمهللأ ِإن ك هلل@

هللالشُّدهللق ل دْلت هللهللم داهللن ع د،هللاْلح ْمد  هللهللأد ع دك هلل@گویرد:  ی آن مری ادامه ،ول دك  هللبِدِمهللوأ ْول ْلدت  هللنع د،هللمداهللأنْدع ْمدت   ْرر 

هللوص دْحِبمهلِلهللوللدمهللمحم د هلل دل  ناهللنع،هللالع مهللوصع ،هللن ع ْلك هللهللو ند تد ا ك ا هللهللِبك هللهللو ند ْؤِم  هلل،هللإل ْلك هللهللو ند ت اب هللهللالع     هللهللن ْستد ْ ِ ر ك
 ت!و ع   هلل

هللو ن ْستد ْ ِ يك هللهللن ْست ِعل  ك هللهللإن اهللالع     هلل@قنوت نزد امام ابوحنيفه و امام مالک عبارت است از: 
ر هللهللن ع ْلك هللهللو ند ْثِ مهللن ع ْلك هللهللا هللو ند تد ا ك هللهللِبك هللهللو ند ْؤِم  هللهللإل ْلك هللهللو ند ت اب هللهللو ن ْستد ْ ِ ر ك هلل لدْ هللن ْر  ر ك هللهللال هللو هللهللن ْشر ر ك هللهللك ع م هللهللاْلخ 

ر ك هللهللو ن ْخع   هلل ِإل ْلك هللهللو ن ْسج   هللهللن ص ع مهللو ل ك هللهللند ْعب   هللهللإي اك هللهللالع     هللهلليد ْ ج ر ك هللهللم  هللهللو ند تدْ هللر ْدم ت ك هللهللند ْرة اهللو ن ْحِ   هللهللن ْسع ،هللو 
هللم ْعِح هللهللبِاْلر   ارهلِلهللاْلِج  هللهللن ذ اب ك هللهللإن هللهللن ذ اب ك هللهللو ن ْخش ، هللوص ْحِبمهلِلهللوللمهللمحم  هلل ل  ناهللنع،هللالع مهللوصع ، 

 ت!ابعل الت هللوهلل

ت خدایا مرا به مطلب برسان در جمله !م   ْيت هللهللِألم  هللهللْمِ ِنمأهللالع     هلل@تفسير قنوت شافعيه و نابله: 

رسرول خردا و    کسانی که آنان را به مطلب رساندی، مطلرب مرؤمن رضرای خردا و پيرروی از     

ت و مرا عافيرت و تندرسرتی   !ن اأد ْلت هللهللِألم  هللهللو ن اِأِ م@ عافيت خير در دنيا و آخرت است و غيرهت

و دوری از نامالیمات عطا فرما در جمله کسانی که ایشان را عافيت دادی و از نامالیمات نگه 

رمسراری در  دادن عزیزان، شرماتت دشرمنان، ش  داشتیت نامالیمات: بيماری خطرناکت از دست

ت و کارهایم را به خودت واگذار در جمله کسانی !تد ا ل ْلت هللهللِألم  هللهللو تد ا ل ِ م@روی مردمان و غيرهت 

ی که کارشان را به خودت واگذاشتی، مثل پيغمبران و صدیقان و صالحان، ترا بتواننرد وظيفره   

و عاقبرت خيرر   خود را انجام دهند و از شر دشمنان نگره داشرته شروند و پيرروزی برر دشرمنان       

داهلللِدمهللو ب داِركهلل@شان باشدت هميشه همراه ت و برکرت قررار برده در آنچره بره مرن عطرا        !أ ْنف ْلدت هللهللِألم 

منردی  ماندن از زوال روزی برای بهرهفرماییت برکت در رزق: یافتن آن از راه حاللت محفوظ

آوردن به دستگرفتن از آن برای آخرت و استفاده از آن برای از آن در دنيا و آخرت، توشه

رود، ت و مرا نگه دار از شر آنچه قضا و قدرت برآن می!ق ل ْلت هللهللم اهلل  ر هللهللو ِقِ م@رضای خداوندت 

 تا هميشه قضا و قدرم به خيرم باشندت

ی اسباب سعادت دنيا و آخرت نهفته است: وقتی که انسان به مطالب در این پنج جمله همه

الحات نصيبش شد و عاقبت به خير همراهش بود خود رسيد و ایمان صحيح یافت و اعمال ص
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مند بود و از نامالیمات در حفظ و پناه خدا برود و کارهرایش را همره ذات    و از تندرستی بهره

پاک حق تعالی متولی آن بود و برکت داشت آنچه خدا به او عطا فرمروده اسرت، برکرت در    

رزق، برکررت در جسررم، برکررت در روح، برکررت در اهررل، برکررت در فرزنررد، برکررت در     

خویشاوندان  و خدا او را از شر قضا و قدر نگه داشت، چره سرعادتی اسرت کره نيافتره و چره       

هرا را براهم یافتره اسرت، ایرن برود تفسرير        ی سعادتخوشی است که از دست داده است! همه

 قسمت دعا از قنوت و اکنون تفسير قسمت ثناء از قنوتت

رانی بر همه، و نيسرت کسری کره    ت به حقيقت تو فرمان می!ك هللن ع ْلدهلليد ْ ل د،هللو الهللتد ْ ِلمهللأ ِإن ك هلل@

ها هرچه هسرت همره مخلروق و مملروک و مقهرور ترو       فرمان خود را بر تو اجرا نماید، هستی

 هستند، فرمان تو بر همه مساوی و جاری استت

وسرتی  ت به حقيقت خواری نخواهد دیرد، کسری کره ترو او را بره د     !و ال ْلدت هللهللم د هللهللي دِذيُّهللهللالهللِإن م هلل@

 گرفتی، کسی که خدا دوست اوست کجا و ذلت و خواری کجا!ت

ت و عزت و سرافرازی نخواهد دید، کسی که تو او را دشمن گرفتری،  !م ْ هللناخ ْيت هللهللوالهللي ِعزُّهلل@

 کسی که خدا دشمن اوست کجا و عزت و سربلندی کجا!ت

ما و برترر آمردی از هرر عيرب و     هایت ای پروردگار ت پر شد برکت!ت هلللهلْلال هللع هللتد هللو هللهللر بد   اهللتد ب ار ْكت هلل@

های خدا بيند، خردایی کره   بين باشد، سراسر وجود را پر از برکتای حقيقتنقصی، اگر دیده

ها استفاده کنرد و  ها آراست، آنگاه آدمی را آفرید تا از آن نعمتجهان را به همه انواع نعمت

 شکر مُنعِم بگویدت به قول سعدی که روحش شاد باد:

 جررررب بررررر در دیرررروار وجررررودایررررن همرررره نقررررش ع

 هرکرررره شررررکرت نکنررررد نقررررش بررررود بررررر دیرررروار   

 

هرا همره بررای توسرت در برابرر      ها و سپاست بنابراین، ستایش!ق ل ْلت هللهللم اهللن ع ،هللاْلح ْم  هللهللأد ع ك هلل@

 آنچه قضا فرمودی، قضایت همه به خير بندگان استت
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هللالشُّهلل@ هللِبِمهللوأ ْول ْلت هللول ك  هللنع ،هللماهللأنْدع ْمت  ها همره بررای توسرت در برابرر     است و شکرها و سپ!ْرر 

 آنچه انعام فرمودی و ارزانی داشتیت

هایرت راهری   ت برای ما بندگانت و قصور در شکر برر نعمرت  !إل ْلدك هللهللو ند ت اب هللهللالع     هللهللن ْستد ْ ِ ر ك@

 دیگر نيست، مگر طلب آمرزش و توفيق توبه و رو به درگاهت آوردنت

بينريم و  کنريم و خروبی مری   آوریم به تو که بدی مری ت ایمان می!ن ع ْلك هللهللو ند تد ا ك ا هللهللِبك هللهللو ند ْؤِم  هلل@

 بينيمتکنيم که همه انعام تو را میبينيم، ما توکل بر تو میکنيم و احسان میناشکری می

شررمار و سررالم  ت خرردایا درود برری !ابعل الت ددوهللهللوص ددْحِبمهلِلهللوللددمهللمحم دد هلل ددل  ناهللنعدد،هللالع ددمهللوصددع ،@

مختارت، بر آفتاب هدایت جهان و جهانيان محمد مصطفی و آل ی برگزیده و ی بندهشایسته

 اطهار و وصحب اخيار و تابعان نور محمدی مستمر و روزافزون بگردانت

خواهيم ت خدایا ما هميشه از تو کمک می!ن ْست ِعل  ك هللهللإن اهللالع     هلل@تفسير قنوت حنفيه و مالکيه: 

مان شود چه کار خيری است که نتوانيم و الو بر مدد تو اعتماد داریم، اگر کمک تو شامل ح

 ی آن برآیيم؟تاگر مدد تو نباشد چه کاری است که بتوانيم از عهده

ت و از تو خواهان گرفتن راه راست هستيم، اگر هدایت تو باشد به راه راست !و ن ْستد ْ ِ يك هلل@

شرویم، مرا   شرته مری  گردیم و از انحراف از آن نگه دامند میرسيم و از استقامت برآن بهرهمی

ای که مملوک و مقهور فرمان تو است، اگر معونت و هردایت ترو نباشرد    همه بندگانيم و بنده

 رسدتیابد و نه به مطلب میهيچگاه نه راه راست می

ت و از تو طلب آمرزش داریم، ما بندگان از فرق سر تا کف پایمان همه قصور !و ن ْستد ْ ِ ر ك هلل@

پوشاند و اگرر آمرزشرت حاصرل    توست که تقصيرات ما را می است و تقصير، و این آمرزش

درخشد و اگر آمرزش تو نباشد ما غریق گناهان نره  شد تاج افتخار و عبودیت بر تارک ما می

 ماند و نه زبان اعتذارتروی خواهش برایمان می

يم که تواب نهی خطاهایمان و رو به درگاه تو مینمایيم از همهت و توبه می!إل ْلدك هللهللو ند ت داب هلل@

 فرماییتدهی و قبول توبه میرحيم تویی، توفيق توبه می
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ت و ایمان آوردیم که خالق ما و رازق ما و حافظ مرا و مرددکار   !ن ع ْلدك هللهللو ند تد ا ك ا هللهللِبك هللهللو ند ْؤِم  هلل@

کند تا در همه کار بر تو توکل نمایيم و از توکل ما فقط تو هستی و بس، ایمان ما را وادار می

گرفتن راه پيغمبرت به حصول رضایت شاد شویم و از روآوردن به درگاهت سرعادت  بر تو و 

 دو جهان را دریابيمت

ر هللهللن ع ْلك هللهللو ند ْثِ م@ لدْ  دانيمتها را همه از تو میخوانيم و خير و خوشیت ثنای تو می!ك ع م هللهللاْلخ 

ام ترو هسرتيم، و هيچگراه    گویيم که غرقه در انعت ما همه سپاس تو می!ن ْر  در ك هللهللال هللو هللهللن ْشر ر ك هلل@

ی هر مؤمن شکر و سپاس تو است، همانگونه که کفر هایت را ننمایيم که وظيفهکفران نعمت

 های خداستتی نعمتمالزم کفران نعمت و ناشکری از همه

ر ك هللهللو ن ْخع   هلل@ گرذاریم هرکسری را کره    نمرایيم و کنرار مری   ت و ما خلع ید مری !يد ْ ج در ك هللهللم  هللهللو ند تدْ

 د را به کفر و معاصی آلوده ساخته استتدانستيم خو

کنيم، نه غير تو رات هيچ افتخاری برای ما از ایرن  ت خدایا تو را بندگی می!ند ْعب د  هللهللإي اك هللهللالع     هلل@

ای را بره بنردگی قبرول فرمرود     باالتر نيست که خدا او را به بندگی قبول فرماید، اگر خدا بنده

سرازد و تراج   آمرزد و اسباب سعادتش را فراهم مری میپذیرد، گناهانش را نماز و طاعتش می

 نهدتعبودیت را بر فرق او می

خروانيم و بررای ترو پيشرانی خرود را در برابرر       ت و برای ترو نمراز مری   !و ن ْسدج   هللهللن ص ع مهللو ل ك هلل@

ی خداسرت، زنردگيش و   ای بداند که بنرده ماليم، کجا ممکن است بندهعظمتت بر خاک می

و روزی و سرنوشتش در دست خداست و سعادت و شرقاوتش در   مرگش در دست خداست

ید قدرت خداست، نفع و ضررش همه در تدبير خداست، و آنگاه عبادت غير خدای یکترا را  

نمایدت خدا، یعنی مالک همه، مقتدر بر همه، معبود بحق برای همهت و غير خردا، یعنری محتراج    

 پناهتل و بیسر اندر پا و بينوای در هرجا و فانی سرا پا زوا

ِإل ْلك هلل@ ت و ما همه به سوی تو در کوششيم که ما را به درگاهت برسانی و از !و ن ْحِ   هللهللن ْسع ،هللو 

شر دیرو لعرين و هرکسری کره بخواهرد مرا را از درگاهرت دور سرازد، برهرانیت و در ایرن راه           
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ه تو رسيده شتابيم برای این که عمر زودگذر است و تا قبل از این که عمر از دست برسد بمی

 باشيمت

باشد که ما را شاد ت ما همه اميدوار رحمتت هستيم، همين اميد رحمتت می!ر ْدم ت دك هللهللند ْرة ا@

و مسرور و مطمئن ساخته است، اگر اميد رحمتت نداشتيم، هيچ نداشتيم  همين رحمتت ما را 

دیگرر بريم    اميدوار کرده و بر پای خود استوار کرده است، از جهتی اميد رحمتت و از جهرت 

 عذابت ما را بين خوف و رجا قرار داده استت

اب ك هللهللو ن ْخش د،@ ت تا هميشه از ترس عذابت هر غروری از سرر بره در کنريم و هرر هروای      !ن دذ 

 خطاکاری را دور بگردانيم و هر روشی که پای ابليس لعين در آن باشد کنار بگذاریمت

اب ك هللهللإن هلل@ ت حقا که عذاب واقعی و جدی تو به کافران رسيده است، !م ْعِح هللهللبِاْلر   ارهلِلهللاْلِج  هللهللن ذ 

دانند، و از عاقبرت  دانند، از راندگی از رحمت خدا سرگردانند و نمیاز کفر در عذابند و نمی

دانند، نه یقين ایمان دارند تا خوشی اعتمراد و یقرين بيابنرد و نره از     به شر خود هراسانند و نمی

در برابر عظمتش بر خاک بمالند، ابليس آنان را با خرود   فضل و رحمت حق باخبرند تا سر را

شران را کرور کررده و بردبخت کررده      برده و نااميد کرده است، و زشتکاری کفر، دل و دیرده 

 است، فقير و حقير و ذليل و خوار و گرفتارند و شعور آن ندارندت

هللوص ْحِبمهلِلهللللمو هللهللم  هللح هللم هللهللان هللل  هلل  هللهلل،ع هللن هللهللالع م هللهللوصع ،@ هللِبح   هللهللاألط ار هللال    ى هللن ع م هللت ِبع     هللوم ْ  هللاألللار
ِعِكهللالج بههلل هللو  ع هللالم  هللت سهلْلاِر ِثْلراصهلل   را برآن بيفزاید هم خوب است:  ی قنوت عمر ت اگر ادامه!ِعْلماصهللك 

هلللِل ا  ك هللأوهلْلهللو ي  اتِع ان هللهللر   ع ك هللهللوي ر ذ ب ان هللهلل  ِبلِعك هللهللن  هللهللي ص  ُّون هللهللال ِذي  هللهللالر   ر ة هللهللبهللن ذ هللهللالع     هلل@ هللاْغِ رهللهللالع     هلل 
هللِأمهللو اْةع اهلْلهللقد ع ابِِ  هلْلهللبد ْل  هللهللوأ ل فهللهللبد ْلِ ِ  هلْلهللذ ا  هللهللوأْصِعحهللوالم ْسِعما هللهللوالم ْسِعِمم هللهللو الم ْؤِم ا هللهلللْعم ْؤِمِ ل  هلل
هللبِع ْ ِ ك هللهللي اأ ااهللأنهلْلهللْوزِْن   هلْلو أ هللهللو ع هللنعلمهللالعهمهللصع،هللالع مهلِلهللر   ايهللهللِمع خهلِلهللنع،هللو ثد ب تدْ   هلْلهللو الِحْرم خ هللهللاإِليم ان هللهللقد ع اِبِ  
ْ تد    هلْلهللال ذي  ت!ِم دْ   هلْلهللو اْةع ْع اهللالح  ههللهللِإلم هللهللو ن   و ِم هلْلهللن  ُّو ك هللهللنع،هللو اْنص ْرم  هلْلهللن ع ْلمهلِلهللنام 

باالبردن دو دست در دعا مستحب است، و در قولی بعد از فراغ از دعرا دسرت بره    )فصل( 

کشريدن برر   ب شافعی بر این است که دسرت روی کشيدن مستحب است، و اتفاق علمای مذه

 تتتْمِ ِنماهللالع     هللغير روی مکروه است، و در هنگام دعا اگر منفرد است به لفظ مفرد بخواند: 
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تت و اگر منفرد است دعا را آهسته ان هلل هللامهلْلهللالع     هللی جمع بخواند: و اگر امام باشد به صيغه

شود، اگر امام قنوت بخواند، و ماموم تابع امام می بخواند و اگر امام است دعا را به آواز بلند

شنيد در قسمت دعا آمين بگوید و در قسمت ثنا مأموم هم بخواندت و را بلند خواند و مأموم می

بر کسانی که قاریان را در بئر معونه کشتند،  صحدیث صحيح در چگونگی قنوت رسول اهلل 

رساندت و در صحيح بخاری در باب تفسير می ی نمازها راظاهر آن بلندخواندن قنوت در همه

ت ﴾تتت     ﴿ی آیه
در نفرین بر مردمی که قاریان را در بئر معونه کشتند به  صاز ابوهریره روایت شده که پيامبر 

هيچ یک از این کارها در @خواند تا این که خداوند آن آیه را نازل فرمود: جهر قنوت می

 ت!تيار تو نيستتتتاخ

 «بابهللالتش  هللأمهللالصالة»

 بابي است در بيان تشهد در نماز

بدان که نماز اگر دورکعتی باشد، مثل نماز فرض صبح بيش از یک تشهد نخواهد داشرت،  

اگر بيش از دو رکعت باشد، مثل نماز مغرب و عشاء دو تشهد دارد، و گاه است که نسبت بره  

، مثل مسبوق در نماز مغرب که در اعتردال رکعرت دوم بره    یابدماموم چهار تشهد صورت می

شود و تشهد اخير امرام بررای او حسراب    امام رسيده باشد، تشهد اول امام برای او حساب نمی

شود، دو تشهد خوانده و یک رکعت دارد، بعد از سالم امرام در هرر رکعتری بررای یرک      نمی

بريش از چهرار رکعرت بخوانرد، مرثالً      شود چهرار تشرهد، اگرر    نشيند که سرانجام میتشهد می

یکصد رکعت بخواند، اختيار برآن است که در آن رکعرات دو تشرهد بخوانرد، او بره حسرب      

نيتش نماز بخواند وقتی که دو رکعت باقی است برای تشهد اول بنشريند و بعرد از دو رکعرت    

ز بيش از دو باقی برای تشهد دوم بنشيند، گروهی از علمای مذهب شافعی فرموده اند یک نما

 تشهد نداردت
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تواند بعد از هردو رکعت به تشهد بنشيند، اما بعد از هریرک  اما قول معتمد این است که می

 رکعت جایز نيست به تشهد بنشيندت واهلل أعلمت

و بدان که تشهد آخری نزد امام شافعی و امام احمد و بيشتر علما واجب است، و نرزد امرام   

واجب است، اگر تشهد اول را ترک کرد به عمرد   /امام احمد  سنت است، و نزد ابوحنيفه 

 نمایدت واهلل أعلمتیا به سهو نزد امام شافعی نماز او صحيح است و آخر نماز سجود سهو می

و اما لفظ تشهد به سه لفظ به ثبوت رسيده است، نخست تشهد به روایت ابن )فصل( 

هللو ر ْدم خ هللهللمُّهللال  بهلِلهللأ يدُّ  اهللن ع ْلك هللهللالس ال م هللهلل،و الف ل ب ا  هللهللو الص ع ا ا  هللهلل،لِع مهلِلهللالت ِحل ا  هلل@: صاز رسول اهلل  مسعود 
اهللأ ن هللهللو أ ْ     هللهلل،الع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هلل،هللالص اِلِحل  هللهللالع مهلِلهللِنب اخهلِلهللو ن ع ،هللن ع لدْ  اهللالس ال م هللهلل،و بد ر ك ات م هللهللالع مهلِل هللم ح م  ص

 ترواه البخاری ومسلمت !م هللو ر   ال هللهللن ْب    هلل

هللالف ل ب ا  هللهللالص ع ا ا  هللهللاْلم ب ار ك ا  هللهللالت ِحل ا  هلل@: صاز رسول اهلل  دوم تشهد به روایت ابن عباس 
هللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللص اِلِحل  هللالهللالع مهلِلهللِنب اخهللهللو ن ع ،هللن ع لدْ  اهللالس ال م هللهللو بد ر ك ات م هللهللالع مهلِلهللو ر ْدم خ هللهللال  ِب،ُّهللهللأ يدُّ  اهللن ع ْلك هللهللالس ال م هللهللِلع مهلِل
اهللأ ن هللهللو أ ْ     هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هلل و این تشهد را امام شافعی اختيار  ترواه مسلم فی صحيحهت !الع مهلِلهللر   اي هللهللم ح م  ص

از اهل بيت هستند و امام شافعی هم از اهل بيت  بفرموده است، برای این که ابن عباس 

 کاتتاست و نيز به سبب لفظ المبار

هلللِع مهلِلهللالص ع ا ا  هللهللالف ل ب ا  هللهللالت ِحل ا  هلل@: صاز رسول اهلل  سوم تشهد به روایت ابوموسی اشعری 
هللل م هللإهلِلهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللالص اِلِحل  هللهللالع مهلِلهللِنب اخهللهللو ن ع ،هللن ع لدْ  اهللالس ال م هللهللو بد ر ك ات م هللهللالع مهلِلهللو ر ْدم خ هللهللال  ِب،ُّهللهللأ يدُّ  اهللن ع ْلك هللهللالس ال م هلل

اهللأ ن هللهللو أ ْ     هللهللالع م هللهللِإال هلل  تحهيرواه مسلم فی صحت !و ر   ال م هللهللن ْب    هللهللم ح م  ص

و بدان که تشهد به هر لفظی که باشد جایز است و سبب اختيرار در لفرظ آن اسرت کره بره      

الفاظ متعدد آمده استت و ابن سُرَیج از علمای شافعی فرموده است: اگر اختصار بر ایرن لفرظ   

،هللالع مهلِلهللِنب اخهللهللو ن ع ،هلل  ال مهلٌل،هللمُّهللبهلِلال  هللهللأ يدُّ  اهللن ع ْلك هللهلل  ال مهلٌلهلل،ِلع مهلِلهللالت ِحل ا  هلل@د: نمای هللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللالص اِلِحل  
اهللو أ ن هللهللالع م هلل کند، و معلوم است که اگر بر یکری از سره نروع عمرل     ت کفایت می!الع دمهلِلهللر   داي هللهللم ح م د ص

ی کلمات تشهد است، و ندهد بهتر است، برای این که اختالف در وجوب همه نماید و تغيير

اختيار بر این است که یکی از آن سه را بخواند، و بدان که ترتيب در تشهد مستحب اسرت و  
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واجب نيستت بنابراین، اگر بعضی از الفاظ آن را تقدیم و تاخير کند مرانعی نردارد، و بعضری    

ند، و بدان که تشرهد را بایرد آهسرته خوانرد، چنانکره در روایرت       ترتيب آن را واجب دانسته ا

التش   هللروا هللالترمدذيهللهللم هللالس خهللأنهلليخ ،آمده است:  ابوداود و ترمذی و بيهقی از ابن مسعود 
هللالحاك هللصحلح هلل  در حکم قال رسول اهلل ، مد هللالسد خهللو گفتن صحابه:وقايهللد يثهللدس  هللوقاي 

 باشدتمی

 

 «بع هللالتش  هللبابهللالصالةهللنع،هللال بمهلل»

بعد از تشهد  صبابي است در بيان درودفرستادن بر رسول اهلل 

 اخير

واجب است،  /بعد از تشهد اخير نزد امام شافعی  صفرستادن بر رسول اهلل بدان که صلوات

شود، اما در بعد از تشهد اخير ترک نماید نمازش صحيح نمی صو اگر صلوات بر رسول اهلل 

جب نيست، و در تشهد اخير صلوات بر آل سرنت اسرت، و همانگونره    تشهد صلوات بر آل وا

 نيز در تشهد اول سنت استت صکه تشهد اول سنت است، صلوات بر رسول اهلل 

و جای تعجب اینجاست که صلوات برر آل را واجرب ندانسرته انرد، در صرورتی کره تمرام        

مراه با صلوات برر آل  ه صی احادیث مربوط به صلوات بر رسول اهلل های وارد در همهصيغه

 ی:است، شاید از آن روی باشد که در آیه

﴿    
    

   
   

 ﴾هلل ت یاد از آل نشده است و در  [33]األدزاب:

هللن ع ،هللا  هللهلل،ص ع هللیا  م ح م  هللهللن ع ،هللا  هللهلل،ص ع هلل@نيز اگر بگوید:  صل اهلل فرستادن بر رسوصلوات
کندت و در مذهب وجهی هست که هرکدام که بگوید کفایت می !ِبم هللال  هللهللن ع ،هللا  هللهلل،ص ع هللیا  ر   اِلمهلِل
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که در صلوات کند، و بهتر آن است ، و غير آن کفایت نمیم ح م  هللهللن ع ،هللص ا هللهللالع     هللباید بگوید: 

 بر رسول اهلل بعد از تشهد اخير این لفظ را اختيار نماید:

هللكماهلل،و ذ ر ي ِتمهلِلهللو أزو اِةمهلِلهللم ح م  هللهللليهللهللو ن ع ،هلل،األ م م هللهللال  بم هللهللو ر   اِلك هللهللن ْبِ ك هللهللم ح م  هلٍلهللن ع ،هللص ا هللهللالع     هلل@
هللو أْزو اِةمهلِلهللم ح م  هللهللليهللهللو ن ع ،هلل،األ م م هللهللال  بم هللهللم ح م  هلٍلهللن ع ،هللو ب اِركهللهلل،إْبراِمل  هللهللليهللهللونع،هللإبْدر اِمل  هللهللن ع ،هللص ع ْلت هلل
 ت!م ِجل هللهللد ِمل هللهللإن ك هللهللالعال ِمل  هللهللأمهللإبرامل هللليهللو ن ع ،هللإبْدر اِمل  هللهللن ع ،هللب ارْكت هللهللكماهلل،و ذ ر ي ِتمهلِل

  ةو قسمتی از آن از غير کعب برن عجرر   ةاین حدیث در بخاری و مسلم از کعب بن عجر

وایت شده است، و دعا بعد از تشهد اخير مستحب است، اما بعد از تشهد اول دعرا مسرتحب   ر

نيست، و علمای شافعی فرموده اند: دعا بعد از تشهد اول مکرروه اسرت، بررای ایرن کره بنرای       

 تشهد اول بر تخفيف استت واهلل أعلمت

 «بابهللال نا هللبع هللالتش  هللاألللر»

 بعد از تشهد آخيربودن دعا بابي است در بيان مستحب

 بدان که دعا بعد از تشهد اخير مشروع است، بدون اختالفت

هللالعهمهللصع،هللال بمهللأن:هللن مهللالعهمهللرضمهللمسعاخهللب هللالعهمهللنب هللن هللومسع هللالبخاريهللصحلحمهللأمهللروي ا
لد هللهللث   هلل@ :للر هللأمهللقايهللث هللالتش ه هللنعهم  هللو ع هللنعلم هللب م هللأْنج هلل@ وأمهللروايخهللالبخاري:ت !ال ُّن ا هللهلل  هللمهللهللر هللي خ 
لد رهللهللث   هلل@ وأمهللروايخهلللمسع :ت !أد ل ْ ن اهللإل ْلمهلِل  ت! ا  هللهللماهللالم ْسد ل خهلِلهللِم  هللهلللل ت خ 

تشهد را به صحابه آموخت، و در آخر حردیث آمرده کره نمرازگزار بعرد از       صرسول اهلل 

نماید، هر دعایی که دوسرت دارد  تشهد و صلوات بر رسول و آل اطهار دعاهایی را اختيار می

بهتر است، و در  صاز خودش دعاهایی بخواند و ليکن دعاهای وارد از رسول اهلل  تواندو می

 همين جا بعد از تشهد دعاهای بسياری وارد شده از آن جمله است:

هللِم  هللهللأ د   ك   هللهللأد ر غ هللهللِإذ ا@ : قاي،هللقايهللر ايهللا هللماهللروي ا هللأمهللصحلحمهللالبخاريهللن هللأبمهللمريرةهلل
هللاْلم ْحل اهللِأتدْ  خهلِلهللو ِم هللهللاْل  ْبِر،هللن ذ ابهللهللو ِم هللهلل،ة       هللهللن ذ ابهللهللِم هللهلل:أ ْرب  هللهللِم هللهللبِالع مهلِلهللتد ع ا ذهلْلأد ْعل هللهلل،األ ِللرهلِلهللالت ش  ُّ هلِل

 ت!ال  ة ايهللهللاْلم ِسلحهللهلل  ر هللهللو ِم هللهلل،و اْلم م ا هلل
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وقتی که یکی از شما از تشهد آخری نماز فرارغ شرد، پنراه ببررد از چهرار چيرز: از عرذاب        »

 «تی مرگ و زندگی، و از شر مسيح دجالقبر، از فتنهدوزخ، از عذاب 

هللِإن مهللالع     هلل@ كانهللي ناهللأمهللالصالة:  أنهللال بمهلللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللالبخاريهللومسع هللن هللنارشخهلل
هللو ِأتدْ  خهلِلهلل،اْلم ْحل اهلل  خهلِلِأتدهلْلهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهلل،ال  ة ايهللهللاْلم ِسلحهللهللِأتدْ  خهلِلهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهلل،اْل  ْبرهلِلهللن ذ ابهللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هلل

ْدث  هللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن مهللالع     هللهلل،اْلم م ا هلل  ت!و اْلم ْ ر مهللهللاْلم 

بررم بره ترو از عرذاب قبرر و پنراه       خدایا پناه مری »فرمود: در آخر نماز دعا می صرسول اهلل 

و مررگ، خردایا پنراه    ی زنردگی  برم به تو از فتنره ی مسيح دجال و پناه میبرم به تو از فتنهمی

 «تبرم به تو از گنهکاری و بدهکاریمی

إذاهللقامهللإلمهللالصالةهلليرانهللم هللللرهللماهلل  قايهللكانهللر ايهللا هللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللمسع هللن هللنعمهلل
هللوالتسعل : هللالتش   هللبل  هللو م اهللأ ْنع ْ ت هللهللو م اهللأ ْ ر ْر  هللهللو م اهللأ ل ْر  هللهللو م اهللق   ْمت هللهللم اهللملهلِلهللاْغِ رهللهللالع     هلل@ ي اي

 ت!أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللاْلم ؤ ل ر هللهللو أ ْنت هللهللاْلم     م هللهللأ ْنت هللهللِم  ،هللبِمهلِلهللأ ْنع   هللهللأ ْنت هللهللو م اهللأ ْ ر ْأت هلل

ایستاد در تشهد آخر نماز ميان تشرهد و  وقتی که به نماز می صفرمود که رسول اهلل  علی 

و انرداختم و آنچره آن را بره دنبرال     خدایا بيامرز مرا آنچره آن را بره جلر   »فرمود: سالم نماز می

انداختم و آنچه نهانی نمودم و آنچه آشکار نمودم و آنچره در آن اسرراف برر خرود نمرودم و      

انردازی و ترو هسرتی کره بره دنبرال       آنچه تو داناتری به آن از منت تو هسرتی کره بره جلرو مری     

: هرر  أ ل دْر  هللهللو م داهلل  ْمت هللق دهللم ای: کلمه«ت اندازی، نيست معبودی به حق در سراسر وجود مگر تومی

ایرن را   صگناهی که آن را مقدم داشتم و هر گناهی که آن را به دنبال انرداختم، رسرول اهلل   

ی فرماید برای تعليم است و گرنه خودش گناهی ندارد، اگر خطایی هم بود خدا همره که می

عرا کننرد، و در   تعليم امرت اسرت ترا اینچنرين د     صآن را بخشيده است، و مقصود رسول اهلل 

رود، ایرن گنراه را   گيرد و اثر آن از بين میحقيقت گناه بر دو قسم است: گناهی که انجام می

به جلو انداخته، یعنی در حيات خود انجام داده استت و گناهی است که اثر آن بعد از حيرات  

ماندت فرض بفرمایيد کسی یک سريلی بره دیگرری زد و معرذرت خواسرت و او را      شخص می

شيد، این گناهی است که گذشته اسرتت امرا کسری گررفتن ده یرک مرال مرردم را مرسروم         بخ

ميرد، اما گناهش براقی اسرت، زیررا بره آن     ماند  خود شخص میکند این هميشه اثرش میمی
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هللو أ نْدت هللهللاْلم   د  م هللهللأ نْدت هللرودت شود، و مصيبت هميشه در این نوع گناه است که از برين نمری  عمل می
سازی که از مردم در علرم و تقروی جلرو    : ای خدا کسی را که بخواهی او را مقدم میاْلم دؤ ل ر هلل

اندازی که علم و تقوی نصيبش نشده و هميشه عقب افتاده است، بيفتد، و کسی را به دنبال می

دهرد همره حکمرت    عطا همه از خداست، دانا به مصالح خلق فقط خداست، آنچره انجرام مری   

منع و عطایش هردو به حکمت است و هردو به مصلحت خلرق   است، پاک و منزه خدایی که

 استت

أنمهللهللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحمهللالبخاريهللومسع هللن هللنب هللا هللب هللنمروهللب هللالعاصهللن هللأبمهللبررهللالص ي هلل
:هلل:هللن ع هللقايهلللر ايهللا هلل هللظ ْعمصاهللند ْ ِسمهللظ ع ْمت هللهللِإن مهللالع     هلل:هللق اي هلل@ْمِ مهللخنا صهللأْخن اهللبمهللأمهللصالتم،هللقاي 

 ت!الر ِدل  هللهللاْل    ار هللهللأ ْنت هللهللِإن ك هللهللو اْرد ْمِ مهلل،ِنْ ِ ك هللهللِم هللهللم ْ ِ ر ةصهللهللِلمهللأ اْغِ رهللهلل،أ ْنت هللهللِإالهللالذُّن اب هللهلليد ْ ِ ر هللهللو الهلل،ِثلرصاك هلل

عرض کرد که یا رسول اهلل! دعایی به من بيراموز کره در نمراز بره آن دعرا       ابوبکر صدیق 

امررزد گناهران مررا مگرر تروت پرس       دم بسيار، و نمری بگو خدایا به خود ستم کر»نمایمت فرمود: 

بيامرز گناهانم به آمرزشی از نزد خودت و مرا مورد رحمتت قرار بدهت حقا کره ترو آمرزگرار    

ِثلرصاهللظ ْعمصاروایت شده: «ت بسيار مهربانی  تِبْلراصهللك هللهللظ ْعمصاو روایت شده  ك 

داهللند ْ ِسدمهللْمدت هللظ ع هللهللِإن دمهللالع     هلل@نووی فرمود هردو باهم چنين بگوید:  ِثلدرصاهللظ ْعمص خردایا  ت »!ِبْلدراصهللك هللهللك 

و از جمله دعاهرای مسرتحب در همره جرا ایرن      « ستم به خودم نمودم ستم بسيار و ستم بزرگ

ت !ْلِ   د،و اهلل  داف هللو اْلعهلِلهللو التدُّ  د،،هللاْل  د  ىهللأ ْ دد ل ك هللهللِإن دمهللالع   د  هللهلل،و اْلع اِأل دخ هللهللاْلع ْ دا هللهللأ ْ دد ل ك هللهللِإن دمهللالع   د  هلل@دعاست: 

خواهم عافيرت و  خواهم عفو و گذشت که از سر تقصيرم بگذری و از تو میخدایا از تو می»

خواهم رسيدن به راه راست و پرهيزگاری و پاکردامنی و  دوری از نامالیماتت خدایا از تو می

نْدل اهللِأدمهلللتِ  داهللر بد   دا@این دعا برود:   صو بيشتر دعای رسول اهلل «ت توانگری هللاآلِلدر ةهلِلهللو ِأدمهلل  خصهللد س دهللالد ُّ
خدایا به ما بده در دنيا خوشی و در آخرت خوشی و نگه دار ما را از ت »!ال  ارهلِلهللن ذ اب هللهللو ِق  اهللد س   خصهلل

 واهلل أعلمت«ت عذاب دوزخ

 «بابهللالسالمهلللعتحعاهللم هللالصالة»

 آمدن از نمازگفتن براي بيرون بابي است در بيان سالم نماز
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های نماز و رکنی از ارکان آمدن از نماز یکی از فرضای بيرونبدان که سالم نمازگفتن بر

بودن سالم نماز در سه مذهب مالرک و  و فرض ،شودنماز است که نماز بدون آن صحيح نمی

های صرحيح مشرهور بره آن تصرریح دارد، و جمهرور علمرای       شافعی و احمد استت و حدیث

بدان کره اکمرل در سرالم نمراز ایرن       بودن سالم نماز نظر دارندت وسلف و خلف همه بر فرض

ت و رو به دست چپ بگویرد:  !الع مهلِلهللو ر ْدم خ هللهللن ع ْلر  هلْلهللالس ال م هلل@است که رو به دست راست بگوید: 

 ت!الع مهلِلهللو ر ْدم خ هللهللن ع ْلر  هلْلهللالس ال م هلل@

دخ هللهللن ع دْلر  هلْلهللالس دال م هلل@و در سرنن ابری داود آمرده:     ام الحررمين و زاهررر  ت و امر !و بد ر ك ات دم هللهللالع دمهلِلهللو ر ْدم 

خالف مشهور « وبرکاته»ی السرخسی و رویانی آن را یاد کرده اندت امام نووی فرمود که کلمه

 دادن حضرت رسول در نماز است و گفتنش مستحب نيستتاز سالم

اگر کسی آن را در سالم نماز جنازه بگوید تا به حدیث در بعضی موارد عمل کررده باشرد   

 اعلمت و واجب همان سالم اولی است و سالم دومری سرنت اسرت،    دور از صواب نيست، واهلل

 رساندتاگر آن را نگوید ضرری به نمازش نمی

کندت این دو سالم نماز در هر نمازی است: نماز فرض باشد یا سنت یا نماز جنازه، فرق نمی

 کندتق نمیکندت جماعت اندک باشد یا بسيار، فرمنفرد باشد یا امام باشد یا ماموم، فرقی نمی

نيرز کفایرت   هللالس دال م هللهلل ن ع دْلر  هلْلباشد، و اگر بگوید: میهللن ع دْلر  هلْلهللالس ال م هللو واجب در سالم: گفتن 

هللهللیرا هللن ع ْلدك هللهللالس دال م هللکندت اما اگر بگویرد:  می ،  دالممهللن ع دْلر  هلْلهللیرا  دالم هللاِ هللن ع دْلر ْ هللهللیرا   دالِممهللن ع ْلدك 

شود، و موقعی که امام سالم گوید نمازش باطل میکندت و اگر به عمد بهيچکدام کفایت نمی

نماز گفت، ماموم اختيار دارد به دنبال سالم امام سالم بگوید یا مشغول دعا بشرود، بعرد سرالم    

 بگوید، مانعی نداردت واهلل أعلمت

 «بابهللماهللي المهللالرةاهللإذاهللكعممهللإنساٌنهللوماهللأمهللالصالة»

نماز است در حال گويد وقتي که بابي است در بيان آنچه شخص مي

 گويدو ديگري با او سخن مي



   

 األذکار من کالم سيد األبرار   90 
  

 

هللم  هلل@قاي:هللهللأنهللر ايهللا هللهللر و يْد  اهللأمهللصحلحمهللالب خاريهللوم سعِ هللن هلل  اهللب هلل ع هللألسان يهلل
هللت !الع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللأد ْعلد   اهلْلهللص ال تِمهلِلهللمأهلِلهلل هلٌلمهلل  هللهللن اب م هلل هللالصحلح: هللأم هللروايخ هللأد ْعل س ب حهللهلل،أ ْمرهللهللن اب ر  هلْلهللِإذ ا@وأم

 ت!ال  س ا  هللهللو ْلل ص   حهللهلل،ي هللالر ة ا

کسی که چيزی به او رسيد در حالی که در نماز بود بگوید: سربحان  »فرمود:  صرسول اهلل 

وقتی که چيزی به شرما رسريد و شرما در نمراز هسرتيد،      »و در روایتی در صحيح بخاری: «ت اهلل

گفرتن  ان اهللسربح «ت مردان سبحان اهلل بگویند و زنان کف دست راست پشت دست چپ بزنند

زدن برای زنران اسرتت اگرر مرردی     برای مردان است و کف دست راست بر پشت دست چپ

گوید سبحان اهلل تا از اهل خانه کسی برود و ببيند چره کسری   مشغول نماز است و در زدند می

زندت اگر زنی در نماز است و سفره خوراک نهاده وگربه آمده است از سرفره بخرورد،   در می

زند تا کسی بياید و نگرذارد گربره سرفره را آلروده     ست بر پشت دست چپ میکف دست را

کندت اگر کسی وعده دارد بياید نامه بگيرد و صاحب نامه در حال نمازخواندن بود و او صردا  

گوید: سبحان اهلل تا شخصی که برای نامه آمرده بدانرد کره او مشرغول نمراز      زد که نامه بيات می

 است و صبر کندت

 «ذكارهللبع هللالصالةبابهللاأل»

 شودري که بعد از نماز خوانده ميبابي است در بيان اذکا

وارد  صاجماع علما برآن است که بعد از نماز اذکاری اسرت کره از حضررت رسرول اهلل     

های صحيح و بسريار آمرده اسرت کره در     شده و باید خوانده شود، و در این خصوص حدیث

 ز استتی انواع متعدد از اذکار بعد از نماباره

 آوریمت از مهمترین آنها:در اینجا ما قسمتی از آنها را می

الددد ناِ هللأْ دددم   ؟هللقددداي:هللهلل:هللأيُّهللقددداي:هللقلددداهلللر دددايهللا هللهللر و يْد  ددداهللأدددمهللكتدددابهللالترمدددذيهللنددد هللأبدددمهللإمامدددخهلل
 صبره رسرول اهلل    تق ال الرتم ذي: ح ديث حس نت !اْلم ْرت اب دا هللهللالص ع ا ا هللهللو خ بد ر هللهللاآلِلر هللهللالع ْلاهللهللة ْاف هلل@
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ی دوم شب و دعا بعرد  دعا در دل نيمه»رسد؟ فرمود: گفته شد: کدام دعا زودتر به اجابت می

 «تاز نمازهای فرض شبانه روزی

ر دايهللهللص دال ةهلِلهللاْنِ ل دا  هللهللأ ْندِرف هللهللك ْ دت هلل@قاي:هللهللبو ر و يْد  اهللأمهللصحلحمهللالب خاريهللوم سِع هللن هللب هللنباسهلل
 ت!بِالت ْرِبلرهلِلهللهللا 

از نماز فررض فرارغ شرده بره بلندشردن       صدانستم که رسول اهلل من می»ابن عباس فرمود: 

 (تک هاهللنعرفو در روایت مسلم: )«ت آواز جماعت به اهلل اکبرگفتن

هللِمد  هللهللال  داس هللهلليد ْ ص دِرف هللهللِددل  هللهللبِالدذ ْكرهلِلهللالص دْا هللهللر أْد  هللهللأ ن هلل@ :ب حل ماهللن هللاب هللنباسلوأمهللروايخهللأمهللصح
 ت!يهللا هللر اهللهللن ْ  هللهللن ع ،هللك ان هللهللاْلم ْرت اب خهلِل

بلندکردن آواز به اذکار بعد از نماز موقعی که جماعت از نماز فرض »فرمود:  بابن عباس 

 بودت صشدند در عهد رسول اهلل فارغ می

ِلك هللهللاْنص ر أ ااهللِإذ اهللأ ْنع   هللهللك ْ ت هلل@هللن ب اسهللهللاْب  هللهللو ق اي هلل شدن از نماز دانستم فارغمن می» .!  ِمْعت م هللهللِإذ اهللِبذ 

همين که  صگوید: در عهد رسول اهلل ابن عباس می«ت آواز جماعت به اذکار نماز به بلندشدن

هللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللشدت شدند آواز جماعت به اذکار بعد از نماز بلند میاز نماز فرض فارغ می
ای امرا امرروز عرده    گفتند،گفتندت تکبير و تسبيح به آواز بلند میرا به آواز بلند می ل دم هللهلل  رِيك هللهللال هلل

 دانندتبلندکردن آواز را به اذکار بعد از نماز بدعت می

هللثالثداصهللهللقدايهللكدانهللر دايهللا هللهللو ر و يْد  اهللأِمهللص ِحْلِحهللم سعِ هللن هللثابانهلل هللِمد هللصدالتِِمهللِاْ دتد ْ   ر  إذاهللانصدرف 
 هللقلاهللللوزاندمهللومداهللأدد هلل!و اإِلْكر امهللهللاْلج ال يهللهللذ اهللي اهللتد ب ار ْكت هللهللالس ال م هللهللو ِمْ ك هللهللالس ال م هللهللأ ْنت هللهللالع     هلل@:هللاي هللق هللو هلل

:هلل  ت!الع م هللهللأ ْ تد ْ ِ ر هللهللالع م هللهللأ ْ تد ْ ِ ر هلل@رواةهللالح يث:هللكلفهللاال ت  ار؟هللقايهللتد   اي 

گفرت سره برار اسرتغفر اهلل     بود که سالم نماز کره مری   صگوید: عادت رسول اهلل ثوبان می

ها از فضرل  ست السالم است و همه سالمتیخدایا تو هستی که نام مقد»فرمود: گفت و میمی

از اوزاعی که از راویان حدیث است «ت توست، پر شد برکتت ای صاحب شکوه و بزرگواری

گوید گویی: استغفر اهلل استغفر اهللت وقتی که میسؤال شد که استغفار چگونه است؟ گفت: می

رمرود طروری کره جماعرت     ففرمود دليل این است کره بلنرد مری   بعد از نماز می صرسول اهلل 

 شنيدندتمی
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هللأمهللصحلحمهللالبخاريهللومسع هللن هللالم لرةهللب هلل عبخهلل هللأرغهللم هللهللهللأنهللر ايهللا هللهللو ر و يْد  ا كانهللإذا
هلل هللمهلل  هللهللك ا هللهللن ع ،هللو ْما هللهلل،اْلح ْم  هللهللو ل م هللهلل،اْلم ْعك هللهللل م هللهلل،ل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هلل@ الصالةهللو ع هللقاي:

 ت!اْلج  ُّهللهللِمْ ك هللهللاْلج   هللهللذ اهلليد  دْ    هللهللو ال هللهلل،م  د ْعت هللهللِلم اهللم ْعِف، هللهللو ال هللهلل،أ ْنف ْلت هللهللِلم اهللم انِ  هللهللال هللهللالع     هللهلل،ق ِ يرهلل

نيسرت  »فرمرود:  گفرت، مری  شرد و سرالم نمراز مری    وقتی که از نماز فارغ می صرسول اهلل 

بررای اوسرت    معبودی به حق در سراسر وجود، مگر خدای یکتایی که هريچ شرریکی نردارد،   

ها و او بر همره چيرز تواناسرت،    مالکيت همه و پادشاهی بر همه، و برای اوست حمد و ستایش

خدایا اگر تو چيزی عطا فرمایی نيست کسی که جلو عطایت را بگيرد، و اگر تو عطا نفرمایی 

 «تدهد توانگر را به جای تو توانگرینيست کسی که از او عطایی صادر شود و سودی نمی

هللك ا هللهللبو يْد  اهللأِمهللص ِحْلِحهللالم سِع هللن هللنب هللا هللب هللالزبلرهللو ر هلل هللال هلل@  :هللصالةهللدمهللي س ع هللهللأنمهللكانهللي ايهللخ بد ر 
هللِإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللال هللهللق ِ يرهللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللاْلم ْعك هللهللل م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هلل
هللم ْخِعِصل  هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللاْلح س   هللهللالثد   ا  هللهللو ل م هللهللاْل  ْلا هللهللو ل م هللهللال د ْعم خ هللهللل م هللهللِإي ا  هللهللِإال هللهللند ْعب   هللهللو ال هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللمهلِلبِالع هلل
ي  هللهللل م هلل  تص ال ةهلٍلهللك ا هللهللخ بد ر هللهللِبِ   هللهلليد   ع ا هللهللهللا هلِلهللاي هلل  هللر هللهللان هللك هللو هللهلل:الزبلرهللقايهللاب  هلل هلل!اْلر اِأر ون هللهللك رِ  هللهللو ل اهللهللال  

گفت بعد از هر نماز فررض  وقتی که سالم نماز می صعبداهلل بن زبير گفته است که پيامبر 

نيست معبودی به حق در سراسر وجود، مگر خدای یکتا که شریکی نرداردت بررای   »گفت: می

ها و او بر یشی مخلوقات و پادشاهی برآنها، و برای اوست حمد و ستااو است دارندگی همه

ای هست برای دوری از گناه و نه توانی هسرت بررای پایرداری برر     همه چيز تواناستت نه چاره

کنريم مگرر او را،   طاعت، مگر به کمک خدات نيست معبودی به حق مگر اهلل، و ما بندگی نمی

ها و برای اوست فضل و برتری و برای اوست مدح و ثنرای خروبت نيسرت    برای اوست نعمت

دهيمت و اگرچه کافران ی به حق مگر خدای یکتا، ما عبادت خالص را برای او انجام میمعبود

همين کلمات را بعد از هر نماز فررض   صو ابن الزبير گفت: رسول اهلل « آن را دوست ندارند

 فرمودتمی

هللِأمهللصحلحمهللالب خ اِريهللوم سِع  هللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ تد ْااهلل  اِةرِي  هللاْلم هللهللأد   ر ا  هللهللأ ن هللهللهللم ر يْدر ة هللهللأ ِب،هللن  هلل و ر و يْد  ا
هللن ص ام هللهللك م اهللو ي ص ام ان هللهللن ص ع ،هللك م اهللي ص عُّان هللهللاْلم ِ ل هللهللو ال  ِعل هللهللاْلع ع ،هللبِال  ر ة ا هللهللال ُّث ارهلِلهللأ ْما هللهللذ م ب هللهلل:أد   ال اا

هللأمااِلِ  هللي ح جُّهلل هللِمْ  هللأ ْلٌا هللويد ت ص   هللول   ْ  هللوي ج اِم  ون  هللويد ْعت ِمرون  هللب ا هللق ان هللان  هلل  ْلئصاهللأ ن ع م ر  هلْلهللأ ال هلل@هلل:أد   اي هلل 
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هللم اهللِمْثا هللهللص     هللهللم  هللهللِإال هللهللِمْ ر  هلْلهللأ ْأل ا هللهللأ د  هللهللي ر ان هللهللو ال هللهللبد ْع  ك  هلْلهللم  هللهللبِمهلِلهللو ت ْسِب  ان هللهلل  بد   ر  هلْلهللم  هللهللبِمهلِلهللت ْ رِك ان هلل
هلل؟ص  د ْعت  هلْل هللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللبد ع ،هلل:ق ال اا  بد ر ون هللهللْحم   ون هللو ت هللهللت س ب ح ان هلل@هلل:ق اي هلل  هللث ال ثصاهللص ال ةهلٍلهللك ا هللهللل ْعف هللهللو ت ر 
هللأباهللصالحهللالرازيت !و ث ال ثِل  هلل ي:هلل بحانهللا هللوالحم هللن هللأبمهللمريرةهلللماهلل  ِئا هللن هللكل لخهللذكر ؟هللي اهللهلل:قاي 

 تثارهللةم هللخ ْثرهللوماهللالمايهللالرثلركبرهللدت،هلليرانهللم   هللثالثهللوثالثان هللال ُّهلل هللوا هللأ

هرای  آمدند و گفتند: صاحبان مال و ثروت درجه صت رسول اهلل فقرای مهاجرین به خدم

خواننرد چنانکره مرا نمراز     بلندمرتبه و خوشی جاویدان بهشت برای خود بردندت ایشان نماز مری 

ی آن گيریم و زیادتی مال دارنرد و بره وسريله   گيرند چنانکه ما روزه میخوانيم و روزه میمی

دهند، در حالی که ما توانایی حج و عمره و و صدقه میکنند کنند و جهاد میحج و عمره می

ی آن آیا شما را نياموزم چيزی را که بره وسريله  »فرمود:  صجهاد و صدقه نداریمت رسول اهلل 

آیند جلو بيفتيد و به هرکسی که از شما جلو افتاده است برسيد، و از کسانی که بعد از شما می

ه مانند شما همان چيز را انجام دهد؟ گفتند: بله یرا  کسی که برتر از شما نشود مگر هرکسی ک

رسول اهلل، فرمود: بعرد از هرر نمراز فررض سری و سره برار سربحان اهلل و الحمرد هلل و اهلل اکبرر           

 گویيدتمی

ابوصالح رازی گفت که ابوهریره در جواب کسری کره از چگرونگی ذکرر سری و سره برار        

ی و اهلل اکبر تا به سی و سه برار برسردت و دنبالره   گوید: سبحان اهلل و الحمد هلل پرسيد، گفت می

آمدند و گفتنرد:   صاین حدیث آمده که پس از مدتی فقرای مهاجرین به خدمت رسول اهلل 

توانگران مهاجرین همين را هم آموختره انردت فرمرود: آن فضرل خداسرت، بره هرکره خواهرد         

خواسرته  اعت داشته اند و نمیرساند که فقرا و اغنيا چگونه مسابقه در طدهدت و حدیث میمی

 شان برود یا دیگری برآنان سبقت جویدتاند هيچ طاعتی از دست

هللك ا هللهللخ ب رهلِلهللِأ،هللالع م هللهلل  ب ح هللهللم  هلل@: قايهللن هللر ايهللا هللهللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللمسع هللن هللأبمهللمريرةهلل
هللت م ام هللهللو ق اي هللهللو ِتْسع ان هللهللِتْسع خهلٌلهللأ ِتْعك هللهللو ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللالع م هللهللبد ر هللو ك هللهللو ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللالع م هللهللو د ِم  هللهللو ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللص ال ةهلٍل
هللل ف اي ا  هللهللغ ِ ر  هللهللق ِ يرهللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللاْلم ْعك هللهللل م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللاْلِمار خهلِل
 ت!اْلب ْحرهلِلهلل هللز ب هللهللِمْثا هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْل
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کسی که بعد از نماز فرض سی و سه بار سبحان اهلل گفرت و سری و   »فرمود:  صرسول اهلل 

هللالع دم هللهللِإال هللهللِإل دم هللهللال هلل@سه بار الحمد هلل گفت و سی و سه بار اهلل اکبر گفرت و صردمين برار گفرت:     
شرود  ت گناهرانش آمرزیرده مری   !ق دِ يرهللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللاْلم ْعك هللهللل م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هلل

 «تاگرچه مثل کف دریا باشد

كانهللهللهللأنهللر ايهللا هللهللو ر و يْد  اهللأمهللصحلحهللالبخاريهللأمهللأواراهللكتابهللالج اخهللن هلل ع هللب هللأبمهللوقاصهلل
هللالصالِةهللب ؤالِ هللالرعما : هللأ ْرذ يهللهللِإل ،هللأ ر خ هللهللأ نهلْلهللِبك هللهللن اذ هللو أ هللهلل،اْلج ْب هللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هلل@ يد تد ع ا ذ هللخ بد ر 

نْدل اهللِأتدْ  خهلِلهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهلل،اْلع م رهلِل بعد از نماز فرض  صت رسول اهلل !اْل  ْبرهلِلهللن ذ ابهللهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهلل،ال ُّ

 برم از اینبرم از ترسویی و به تو پناه میخدایا به تو پناه می»برد به خدا: ها پناه میبه این کلمه

 «تبرم به تو از عذاب قبری دنيا و پناه میبرم به تو از فتنهکه به ارذل العمر برسم و پناه می

هللوال سارم هللوالترمذي هللخاوخ هللأبم هلل    ِ  هللِأم هلل:ق اي هللهللهللم هللال  بهلِلهللن  هللهللبهللن ْمٍروهللْب هللهللالع مهلِلهللن ْب هللهللن  هللهللو ر و يْد  ا
هللق ِعلاهلٌلهللِبِ م اهلليد ْعم ا هللهللو م  هللهللي ِسلرهللهللم م اهللاْلج   خ هللهللخ ل ا هللهللِإال هللهللم ْسِع هللهللن ْب هللهللن ع ْلِ م اهللي ح اِأظ هللهللال هللهللل ع ت انهللهللأ وهللهللل ْصع ت انهلل@

بد ر هللهللن ْشرصاهللو ي ْحم   هللهللن ْشرصاهللص ال ةهلٍلهللك ا هللهللخ ب رهلِلهللِأ،هللي س ب ح هلل هللو أ ْلفهللهللبِالع س انهللهللو ِمار خهلٌلهللل ْمس ان هللهللأ ذ ِلك هللهللن ْشرصاهللو ي ر 
بد ر هللو ي هللهللاْلِملز انهللهللِأ،هللو ل ْمس ِمار خهلٍل هللث ال ثصاهللو ي س ب ح هللهللو ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللو ي ْحم   هللهللم ْلج ع م هللهللأ ل ذ هللهللِإذ اهللو ث ال ثِل  هللهللأ ْربد عصاهللر 

:هلل !اْلِملز انهللبهللو أ ْلفهللهللبِالع س انهللهللِمار خهلٌلهللأ ذ ِلك هللهللو ث ال ثِل  هلل هللي اهلل:ق ال ااهلل بِل ِ  هلِلهلليد ْعِ   م اهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللر أ ْيت هللهللأد ع    هللهللقاي 
هللِأ،هلل-هللالش ْلف ان هللهلليد ْعِ ،هلل-هللأ د   ك  هلْلهللا  هللهللي ْدِت،@هلل:ق اي هللهلل؟ق ِعلاهلٌلهللِبِ م اهلليد ْعم ا هللهللو م  هللهللي ِسلرهللهللم م اهللك ْلف هللهللالع مهلِلهلل  اي هللر هلل

صحيح إال أن فيه إسناده ت !يد   ال   اهللأ نهلْلهللقد ْبا هللهللد اة خصهللهللأد ل ذ ك ر   هللهللص ال تِمهلِلهللِأ،هللو ي ْدتِلمهلِلهلليد   ال م هللهللأ نهلْلهللقد ْبا هللهللأد لد  د ا م م هللهللم   اِممهلِل
 تصحة حديثه هذا بسبب اختالطه وقد أشار أيوب السختياين إىل عطاء بن السائب وفيه اختالف

ی مؤمنی برآن دو خصلت دو خصلت یا دو خلت هستند که هر بنده»فرمود:  صرسول اهلل 

شودت آن دو آسانند و کسانی که به آن دو عمل کنند، محافظت نماید به بهشت داخل می

گوید: الحمد هلل و ده بار گوید: سبحان اهلل و ده بار میند: بعد از هر نماز فرض ده بار میاندک

شود یکصد و پنجاه بار به زبان و هزار و پانصد بار به ميزانت و گوید: اهلل اکبر و این میمی

 گوید و سی و سه بار الحمد هللوقتی که به بستر خواب رفت، سی و چهار بار اهلل اکبر می

شود یکصد بار به زبان و یک هزار بار گوید و این میگوید و سی و سه بار سبحان اهلل میمی

به دست خود آنها را حساب  صگوید: من دیدم که رسول اهلل عبداهلل بن عمر می«ت به ميزان
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کنند فرمودت یاران گفتند: یا رسول اهلل! چگونه آسان است و مردمی که به آن عمل میمی

اندازد قبل از این که آنها را آید نزد و او را به خواب میشيطان می»تند؟ فرمود: اندک هس

 «تآورد قبل از این که آنها را بگویدبگوید، و شيطان در نمازش کاری به یاد او می

هللخ بد ر هللهللا ذ ا هللبِاْلم ع هللهللأ قْدر أ هللهللأ نهلْلهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللمم ر نهلِلأ هلل@قاي:هللهللر و يْد  اهللأمهلل   هللأبمهللخاوخهللن هللن بخهللب هللنامرهلل
 ت!ص ال ةهلٍلهللك ا هلل

های قل هو اهلل أحد و قل أعوذ برب به عقبه بن عامر امر فرمود که سوره صرسول اهلل 

 الفلق و قل أعوذ برب الناس بعد از هر نماز فرض بخواندت

هللأبمهللخاوخهللوال سارمهللن هللمعاذهلل هللِأمهلل    ِ  هللبإ  اخهللص ِحْلِح اي:هللألذهللبل  هللوقهللأنهللر ايهللا هللو ر و يْد  ا
هللن ع ،هللأ ِن  ،هللالع     هللهللتد   اي هللهللص ال ةهلٍلهللك ا هللهللخ ب رهلِلهللمأهلِلهللت   ن   هللهللال هللهللم ع اذ هللهللي اهللأ وِصلك هللهللأد   اي هللهللأل ِدبُّك هللهللمِإن هللهللو الع مهلِلهللم ع اذ هللهللي ا@

 ت!ِنب اخ ِتك هللهللو د ْس هللهللو   ْرِرك هللهللِذْكِرك هلل

و را دوست ای معاذ! قسم به خدا که من ت»دست معاذ را گرفت و فرمود:  صرسول اهلل 

دهم به این که بعد از هر نماز فرض بگویی: خدایا مرا دارم، سپس فرمود: تو را سفارش میمی

 «تدادن عبادتتمدد کن بر یادکردنت و سپاسگزاریت و خوب انجام

مسحهللةب تمهللبل  هللهللم هللالت هللص هللهللق ل ،إذاهلل  قاي:هللكانهللر ايهللا هللو ر و يْد  اهللأمهللكتابهللاب هللالس مهللن هللأنسهلل
 ت!والحزن هللهللال    هللهللان   هللهللأْذِمبهللهللالع     هللهللالر ِدل  هللهللالر ْدم   هللهللالع م هللهللِإال هللهللإلم هللهللالهللأنهلْلهللأْ     هلل@ قاي:هللاللم مهللث 

دهرم آن کره نيسرت    گرواهی مری  »فرمرود:  گفرت مری  وقتی که سالم نماز می صرسول اهلل 

 «تی مهربان، خدایا دور کن از من غم و ناراحتیمعبودی مگر اهلل، بخشاینده

إذاهللأرغهللم هللصالتم،هللالهللأخريهللقباهللأنهلليسعه هللأوهللبع هللهللأنههللال  ِبمههللهلليْد  اهللألمهللن هللأبمهلل عل هللألخ ريهللو ر و هلل
دداهللاْلِعددز ةهلِلهللر ب هللهللر ب ددك هللهلل  ددْبح ان هلل@أنهلليسددعه ،هللي دداي:هلل ددِعل  هللهللن ع دد،هللو   ددالمهلٌل ي ِصدد  ان هللهللن م  ْمدد  هلل اْلم ْر   هللر ب هللهللِلع دددمهلِلهللو اْلح 

 ت!اْلع ال ِمل  هلل

گفت یرا  دانم قبل از این که سالم نماز میشد، نمیز نماز فارغ میوقتی که ا صرسول اهلل 

منزه است پروردگارت، پروردگار عزت، از آنچه کافران در وصرف  »فرمود: بعد از سالم، می

هرا بررای خردایی کره پروردگرار      گویند و سالم خدا باد بر پيغمبرران و حمرد و سرتایش   او می

 «تجهانيان است
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هللهللهلل:قاي هللهللو ر و يْد  اهللن هللأنسهلل در هللهللاْةع داهلْلهللالع   د  هلل@ ي دايهللإذاهللانصدرفهللمد هللالصدالة:هللكدانهللال  بدمه لدْ هللن م دِريهللل 
ر هللهلللِلر   هلل لدْ ر هللهللل ا اتِم م هللهللن م ِعمهللو ل  لدْ  ت!ِل  اِركهلليد ْام هللهللأ ي اِممهللو ل 

خردایا بهتررین ایرام عمررم را     »فرمرود:  شرد مری  موقعی که از نمراز فرارغ مری    صرسول اهلل 

ی کارهایم بگردان، و بهترین روزهرایم  ، و بهترین کارهایم خاتمهروزهای آخر عمرم قرار ده

 «ترسمرا روزی قرار ده که در آن روز به شرف دیدارت می

هللر ايهللا هلل :هللقاي  أهلْلهللأ د   ك  هلْلهللص ع ،هللِإذ ا@ :و ر و يْد  اهللألمهللبإ  اخهللضعلفهللن هللألالخهللب هللنبل هللقاي  هللأد ْعل ْب  
هللت!  ا  هللهللِبم اهللي ْ ن اهللث   هللهللهللال  ِبم هللهللن ع ،هللو ْلل ص ا هللهللن ع ْلمهلِلهللو الثد   ا هللهللتعال،هللالع مهلِلهللبِت ْحِمل هلِل

وقتی که یکی از شما نماز خواند و خواست دعرا بکنرد اول حمرد و    »فرمود:  صرسول اهلل 

بفرسرتد و پرس از آن    صثنای خدا را به جرا آورد و بعرد از آن درود و سرالم برر رسرول اهلل      

 «تخواهد بنمایددعایی که می

این باب آداب دعا از حمد و ثنای پروردگار و درود و سالم بر رسول و آل اصحاب را  در

ترا   اْلِعدز ةهلِلهللر ب هللهللر ب دك هللهلل  ْبح ان هللکند و گفتن آورد، در آغاز دعا و پایان دعا و سپس دعا میبه جا می

نمایردت  می دهد و از دعاهایی که یاد دارد، هر وقتی به قسمتی از آنها دعاآخر دعا را پایان می

ی حالل و اوقات اجابرت و اسرتغفار   و شروط دعا از قبيل حضور دل و اخالص در دعا و لقمه

  ناهللمحم هللوللمهللوصحبمهللو ع  لوا هلل بحانمهللوتعالیهللأنع  هللوصعیهللا هللنعیهلل نمایدت رعایت می

 «بابهللالحثهللنع،هللذكرهللا هللتعال،هللبع هللصالةهللالصبح»

 ند متعال پس از نماز صبحي تشويق به ذکر خداوبابي است در باره

 گویندتترین اوقات ذکر در روز، ذکری است که بعد از نماز صبح میبدان که شریف

هللث   هللهلل،ة م ان خهلٍلهللأمهللال  ْجر هللهللص ع ،هللم  هلل@:هللقاي:هللقايهللر ايهللا هللهللِأمهللكتابهللالترمذيهللوغلر هللن هللأنسهلل
ت ام ٍخهللهللت ام خهلٍلهللون ْمر ةهلٍلهللد ج خهلٍلهللك د ْةرهلِلهللك ان تهللهلل،ر ْكع تد ْل هللهللع،صهللث   هللهلل،الش ْمس هللهللت ْفع   هللهللدت،هلل،تعال،هللالع م هللهللي ْذك ر هللهللقد ع   هلل
 قايهللالترمذيهللد يثهللدس    !ت ام خهلٍل

کسی که نماز صبح با جماعت خواند و بعد از نماز صبح در مسرجد  »فرمود:  صرسول اهلل 

دو در جای خود نشست و مشغول یاد خدا شد تا آفتاب طلوع نمود و شانزده دقيقه گذشت و 
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ی کامرل کامرل کامرل ادا کررده     رکعت سنت اشراق خواند، مثل این است کره حرج و عمرره   

 «تباشد

هللِأمهللكتابهللالترمذيهللوغلر هللن هللأبمهللذرهلل هللةال هللص هللهللخ ب رهللِأمهللق اي هللهللم  هلل@ قاي:هللأنهللر ايهللا هللهللو ر و يْد  ا
,هللهللاْلح ْم هللو ل م هللهللاْلم ْعكهللل م هلل,هللهللل م هللهلل  رِيكهللال هللهللو ْد  هللمالع هللهللال هللإهلِلهللِإل مهللال هللهلل:يد ت ر ع  هللأ نهلْلهللقد ْباهللرِْةع ْلمهلِلهللث انهللهللو م ا هللهللاْل  ْجر
هللن ْشرهللن ْ م هللهللو م ِحم هلل,هللهللد س   ا هللن ْشرهللل م هللهللك ِتب هلل,هللهللم ر ا هللن ْشر,هللهللق ِ يرهلل  ْم هللك اههللهللن ع ،هللو م ا هلل,هللهللو ي ِملتهللي ْحِلم

,هللهللالش ْلف انهللِم هللهللو د ِرس هللهللم ْرر و هللك اههللهللِم هللهللزِدرهلْلهللِأمهللك عهمهللذ ِلك هللهلليد ْاممهللو ك ان هلل,هللهللخ ر ة ا هللن ْشرهللل م هللهللو ر ِأ  هلل,هللهلل  ل ئ ا 
هذا حديث حسن ويف بعض  :قال الرتمذيت !بِا لع مهلِلهللالش ْركهللال هللإهلِلهللاْللد ْامهللذ ِلك هللهللي ْ رِكم هللهللأ نهلْلهللِلذ ْنبهللهلليد ْ ب غهللهللو ل  هلْل

 تالنسخ: صحيح

کررده  هرکسی که بگوید بعد از نماز در حالی که دو پای خود را تا »فرمود:  صرسول اهلل 

)یعنی به همان حال قبلی در نماز نشسته و حالت خود را تغييرر نرداده( قبرل از ایرن کره سرخن       

بگوید، ده بار ال إله إال اهلل وحده ال شریک له را تا آخر بگوید: نيست معبودی به حق مگر اهلل 

 که یکتاست، هيچ شریکی برای او نيست، برای او است دارندگی همه چيز و پادشاهی بر همه

ميرانرد و او برر همره چيرز     سرازد و مری  ها بررای اوسرت، زنرده مری    ی حمد و ستایشچيز، همه

شود از او ده سيئه )ده گنراه( و براال بررده    شود برای او ده حسنه و محو میتواناستت نوشته می

شود برای او ده درجه، و او در آن روز ازر هر مکروهی در پناه حرق تعرالی اسرت، و نگره     می

شود از شيطان و شایسته نيست که هيچ گناهی بره او برسرد مگرر شررک بره خردای       داشته می

 «تتعالی

هللهللن هللر ايهللا هللهللو ر و يْد  اهللأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللن هللمسع هللب هللالحارثهللالتملممهللالصحابمهلل أنهمهللأ ره
هللقد ْعت هللهللِإذ اهللأ ِإن ك هللهللم ر ا هللهلل  ْب  هلل هللل  ارهلِلاهللِم  هللهللمأ ِةْرنهلِلهللالع     هللهللأد   اهللهللاْلم ْ ِربهللهللص ال ةهلِلهللِم هللهللاْنص ر ْأت هللهللِإذ ا@إللمهللأ اي:هلل

ع ِتك هللهللِأ،هللِمت هللهللث   هللهللذ ِلك هلل ِلك هللهللأد   اهلْلهللالصُّْبح هللهللص ع ْلت هللهللو ِإذ اهللِم دْ  اهللِةا ارهللهللل ك هللهللك ِتب هللهللل لدْ هللِأ،هللِمت هللهللِإنهلْلهللأ ِإن ك هللهللك ذ 
هلل !ِم دْ  اهللِةا ارهللهللل ك هللهللك ِتب هللهلليد ْاِمك هلل

وقتی که از نماز مغرب »تميمی الصحابی فرمود: آهسته به مسلم بن الحارث ال صرسول اهلل 

 ال  دارهلِلهللِمد  هللهللمأ ِةْرنهلِلهللالع     هللفارغ شدی بگو: خدایا مرا از آتش دوزخ پناه دهت هفت بار این را بگوی: 

که اگر این را گفتی و آن شب مردی این دعایت باعث این است که خدا ترو را پنراه دهرد از    
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کره اگرر آن روز    ال  ارهلِلهللِم  هللهللمأ ِةْرنهلِلهللالع     هللم هفت بار بگو: آتشت و وقتی که نماز صبح خواندی ه

 «تمردی این دعا باعث پناه تو از آتش دوزخ است

قالدتهللكدانهللر دايهللهلللو ر و يْد  اهللِأمهللمس  هللاإلمامهللأدم هللو    ِ هللاب هللماةمهللوكتابهللاب هللالس همهللن هللأمهلل عممهلل
 ت!ط لهبصاهللو ِرْزقصاهللم تد   بهالصهللهللو ن م الصهللهللن اِأعصاهللْعمصانهللهللأ ْ د ل ك هللهللإنهمهللالعه   ههلل@إذاهللصعهمهللالصبحهللقاي:هللهللا هلل

خرواهم  خدایا از ترو مری  »فرمود: شد میبعد از این که از نماز صبح فارغ می صرسول اهلل 

 «تعلم سودمند و عمل مقبول در درگاهت و روزی حالل

رهللبشددم هللأ عددت:هلليدداهللكددانهلليحددرهكهلل دد تلمهللبعدد هللصددالةهللال جددهللهللأنهللر ددايهللا هللهللو ر و يْد  دداهللألددمهللندد هللصدد لبهلل
،هللبِددك هللهللالع   دد  هلل»ر ددايهللا !هللمدداهللمددذاهللالددذيهللت دداي؟هللقدداي:هلل دداِوي  ،هللو بِددك هللهللأ د   ت صررهيب «أ ق اتِددا هللهللو بِددك هللهللأ ص دداِوي 

داد، گفرتم: یرا رسرول اهلل    های خود را تکان مری بعد از نماز صبح لب صگوید: رسول اهلل می

کرنم و بره   اندیشی مری ی تو چارههخدایا به وسيل»خوانی کدام سخن است؟ فرمود: این که می

یعنری در کارهرایم از ترو مردد     «ت جرنگم ی ترو مری  شروم و بره وسريله   ور مری ی تو حملره وسيله

 «تگيرممی

هللتد ع وُّهللإلد،نع مخهللب هللهللالب اىهللأمهلل ر هللالس خهللقاي:هللقايهللو ر و يْد  اهللن هللأبمهللمحم  هللقلس:هللبع  اهللأ ن هللاألرض 
هللبح،هللوا هللأنع  م هللنامخهللالعاِل هللبع هللصالةهللالصهللتعال،ا هلل

و ابومحمد بغوی در کتاب شرح السرنه آورده اسرت کره علقمره برن قريس از کبرار ترابعين         

آیرد و  فرمود: به ما رسيده است کره زمرين از خرواب عرالم بعرد از نمراز صربح بره فریراد مری          

 خواهدتفریادرسی می

 «بابهللماهللي ايهللن  هللالصبا هللون  هللالمسا »

مدادان و شامگاهان گفته در با بابي است در بيان اذکاري که

 شوندمي

ترر از آن  بدان که این باب بابی است خيلی وسيع ترا جرایی کره در ایرن کتراب برابی وسريع       

آورم، کسری کره   هرایی مختصرر از آن مری   نيست، و به یاری خدای متعال در این کتاب جمله
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و خوشرا بره    توفيق بيابد و به آن عمل کند، این توفيق عمل نعمت و فضلی است از خدا برر او 

هرای مختصرر آن آنچره بخواهرد برردارد و      ی آنها نرسد از قسرمت حال اوت و کسی که به همه

ی اهلل سربحانه وتعرالی   اگرچه فقط یک ذکر باشدت و اصل در این باب از قرآن عزیرز فرمروده  

 است:

﴿    
   

﴾هلل] ت و تسبيح ذات پاک پروردگار و حمد و @ [250طم:

بعد از نماز صبح و از  !ستایش او را به جا آورت قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب

 ی خدای سبحانه و تعالی است: نماز عصرت و فرموده

﴿   
  

﴾اک پروردگارت همراه حمد و ستایش او به و تسبيح ذات پ@ [33المؤم :هلل] ت

 ی پروردگار سبحانه وتعالی است:ت و فرموده!جا آور، بامدادان و بعد از ظهر تا مغرب

﴿     
   

   
 ﴾األنراف:هلل] ت

ت را در دلت یاد کن از روی راز و نياز با پروردگارت و از روی ترس وپروردگار@ [103

یعنی پروردگار را در دل یاد کن تا از ترس  !هااز عقاب او بدون آواز بلند، بامدادان و پسين

او و دیدن تقصيرت به راز و نياز و خواهش رحمت و مغفرتش بپردازی، و هنگامی که 

آوری به آواز متوسط باشد که به آواز بلند نرسد، و این بخواهی یاد پروردگارت را به زبان 

 ی پروردگار متعال است:ذکر خفيه و کمتر از جهر را در بامداد و پسين انجام بده، و فرموده

﴿      
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   ﴾هلل] ت هلل53ال ار: در @ [53،

ها مردانی در هایی که خدا اجازه داده تا برافراشته و نام خدا در آن یاد شود، در آن خانهخانه

خدا  هر بامداد و پسين به یاد خدا مشغولند که نه تجارت و نه فروش هيچکدام ایشان را از یاد

 ی پروردگار متعال است:ت و فرموده!داردو عبادت او باز نمی

﴿    
   

 ﴾هلل] ت ها را به فرمان ما کوه@ [29ص:

 ت!آوردیم تا همراه داود به تسبيح خدا بپردازند، شامگاهان و بامدادان

هلل هللاالْ ِتْ   اِر:) قاي:  ال  بم هللهلل هللن هللهلل  هاخهللب هللأوسهللهلل هللأمهللصحلحهللالبخاريهللن هللو ر و يْد  ا هللالع     هلل@   ل   
هلل،بِِ ْعم ِتك هللهللل ك هللهللأ ب ا  هللهلل،اْ ت ف ْعت هللهللم اهللو و ْنِ ك هللهللن ْ ِ ك هللهللن ع ،هللو أ ن اهلل،ن ْب  ك هللهللو أ ن اهللل ع ْ ت ِ ،هلل،أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللر ب ،هللأ ْنت هلل
نِْب،هللا  هللو أ ب هللهللن ع م هلل ،هللِإال هللهللالذُّن اب هللهلليد ْ ِ ر هللهللال هللهللأ ِإن م هللهلل،ِل،هللأ اْغِ رهللهلل،ِبذ  هللق اي هللهللِإذ ا هلل!ص  د ْعت هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللأ ْنت 
ِمثْدع م (هلل يد ْاِممهلِلهللِم هللهللأ م ا  هللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللو ِإذ اهللاْلج   خهلِلهللأ ْماهللهللِم هللهللك ان هللهللأ وهللهللاْلج   خ هللهللخ ل ا هللهللأ م ا  هللهللي ْمِس،هللِدل  هلل

هللوأْنت ِرف هلل  تمع ،هللأب ا  :هللأِقرُّ

خدایا تو پروردگار  «   ر ب ،هللأ ْنت هللهللالع     هلل»سيد االستفغار این است: »فرمود:  صرسول اهلل 

ی تو هستم و بر پيمان و نوید تو منی، نيست معبودی به حق مگر تو، مرا آفریدی و من بنده

کنم به گناهانمت هایت بر من و اعتراف میه نعمتکنم بهستم تا آن جا که بتوانمت اعتراف می

برم به تو از شر تواند بيامرزد گناهان را مگر تو، پناه میپس بيامرز برایم برای این که نمی

آنچه از گناهان کردمت هرگاه این را گفت به شب و در آن شب مرد او داخل به بهشت 

بامدادان گفت و آن روز مرد داخل به  شود، یا او از اهل بهشت است، و وقتی که این رامی

 «تشودبهشت می

هللو ِدل  هللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@ : قاي:هللقايهللر ايهللا   و ر و يْد  اهللِأمهللصحلحهللمسع هللن هللأبمهللمريرة
هللِمْثا هللهللق اي هللهللأ د  هللهللِإال هللهللبِمهلِلهللة ا  هللهللاِمم هللهللبِد ْأل ا هللهللاْلِ ل ام خهلِلهلليد ْام هللهللأ د  هللهللي ْد هللهللل  هلْل هللم ر ةهلٍلهللِمار خ هللهللو ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهللي ْمِس،

 ت!و ِبح ْمِ  هلِلهللاْلع ِمْل هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل@ وأمهللروايخهللأبمهللخاوخ:ت !ن ع ْلمهلِلهللز اخ هللهللأ وهللهللق اي هللهللم ا
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کسی که بامدادان و شامگاهان صدبار بگوید: سبحان اهلل وبحمده یا صد بار بگوید: »

ید که بهتر از او آورده باشد مگر کسی که آسبحان العظيم وبحمدهت روز قيامت کسی نمی

سبحان اهلل وبحمده: تنزیه خدای بزرگ «ت مانند او گفته یا بيش از او این کلمه را گفته باشد

گویم و به حمد و ستایش او مشغولم، وسبحان اهلل العظيم وبحمده: تنزیه خدای بزرگ می

ای به این شود که کلمهغفلت میگویم و به حمد و ستایش او مشغولم، چقدر انسان دچار می

خبری ضایع دهد و وقت خود را به غفلت و بیآسانی و با آن همه اجر و ثواب از دست می

 گرداندتمی

هللل بد ْلبهللهللْب هللهللالع مهلِلهللن ْب هلِلهلل هللو ر و يْد  اهللِأمهلل   هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهللوال سارمهللوغلرماهللباأل انل هللالصحلحخهللن هلل
ع خهلِلهللِأ،هللْة  ال ر هللهللق اي هللهللأ ن م هللهللأ بِلمهلِلهللن  هلل هلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللالع مهلِلهللر   اي هللهللن ْفع ب هللهلل  ِ ي  ةهلٍلهللو ظ ْعم خهلٍلهللم ف رهلٍلهللل لدْ

هللي اهلل:أد   ْعت هلل هللق اهلْلهلل:ق اي هللهللث   هللهلل،  ْلئصاهللأ ق اهلْلهللأد ع  هلْل هللق اهلْلهلل:ق اي هللهللث   هللهلل،  ْلئصاهللأ ق اهلْلهللأد ع  هلْل،هللق اهلْلهلل:أد   اي هللهللأ د ْخر ْك  ا  هللهللل   اهلللِل ص ع ، هلل
هللم ر ا هللهللث ال ث هللهللت ْصِبح هللهللو ِدل  هللهللت ْمِس،هللِدل  هللهللو اْلم ع ا ذ تد ْل هللهللأ د  هللهللالع م هللهللم ا هللهللق اهلْل@هلل:ق اي هللهلل؟أ ق اي هللهللم اهللالع مهلِلهللر   اي هلل

 تقال الرتمذي: حديث حسن صحيح هلل! هللمهلل  هللهللك ا هللهللِم هللهللت ْرِ لك هلل

گفت که ما در شب بارانی و سخت تاریک بيرون آمدیم به خاطر یافتن  عبداهلل بن خبيب 

تا نماز با ما بخواند، سپس او را یافتيم به من فرمود: بگو من چيزی نگفتم بار  صل خدا رسو

دوم گفت: بگوت چيزی نگفتم، بار سوم که گفت: بگو، گفتم: یا رسول اهلل چه بگویم؟ فرمود: 

بگو: قل هو اهلل أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناست در بامداد و شامگاهان از »

ات کند تو را از هرچيزت یعنی برای حفظ و نگهداریام سه بار بگو که کفایت میهر کد

 «تکندهمين سه سوره که هرکدام سه بار در بامداد و شامگاه بخوانی کفایت می

هللباأل انل هللالصحلحخهللن هللأبمهللمريرة هللِأمهلل   هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهللواب هللماةمهللوغلرما ن هلل  و ر و يْد  ا
ِإل ْلك هللهللن م ا  هللهللو ِبك هللهللن ْحل اهللو ِبك هللهللأ ْمس لدْ  اهللو ِبك هللهللأ ْصب ْح  اهللِبك هللهللالع     هلل@  ايهللإذاهللأصبح:أنمهللكانهللي  ال  ِبمههلل هللو 

قال الرتمذي: ت !ال ُّش ار هللهللو ِإل ْلك هللهللن م ا  هللهللو ِبك هللهللن ْحل اهللو ِبك هللهللأ ْمس لدْ  اهللِبك هللهللالع     هلل@ وإذاهللأْمس مهللقاي:ت !ال ُّش ار هلل
 تحديث حسن

خدایا به کمک تو به بامداد رسيدیم و به »فرمود: شد میکه بامداد میوقتی  صرسول اهلل 

ميریم و به سوی مانيم و به کمک تو میکمک تو به شامگاه رسيدیم، و به کمک تو زنده می



   

 األذکار من کالم سيد األبرار   011 
  

 

فرمود: خدایا به کمک تو به شامگاه رسيدیم شد میو موقعی که شام می«ت توست بازگشت ما

 «تميریم و به سوی توست بازگشت ماه کمک تو میمانيم و بو به کمک تو زنده می

شود، از این که به بامداد رسيده داند که هرچه هست از خداست، بامداد میهر مؤمن می

وقت شود خوششود و از این که به شب رسيده و آسوده میوقت است و شب میخوش

دگی دنيا پایانی دارد داند زننماید، و میاستت مؤمن از حيات و زندگی نهایت استفاده می

شدن از تکاليف زندگی است، این است که که مرگ نام دارد و آن به وقت خودش آسوده

 داندتمومن هميشه به یاد خداست و در ستایش و سپاسگزاری خداست و هر خيری را از او می

هلل هللم ر يْدر ة هللأبِم هللن  هللم سِع  هللص ِحْلِح هللِأم هللال  ِبم هللهللو ر و يْد  ا هللكاهللهللهللأنه هللإذا هللي اي:كان هللوأ حر هلل  ر هللِأم  ن
 ت!ال  ارهلِلهللِم  هللهللبِالع مهلِلهللن ارِذصاهللن ع لدْ  اهللو أ ْأِلاهلْلهللص اِدبدْ  اهللر بد   اهللن ع لدْ  اهللب ال رِمهلِلهللو د ْس هللهللالع مهلِلهللِبح ْم هلِلهلل  اِم هللهلل  م   هلل@

بشنود هرکسی که »فرمود: شد میهرگاه در سفر بود و وقت سحر داخل می صرسول اهلل 

ها و د هرکسی که حاضر است حمد و ستایش ما مقابل نعمتشنود و مشاهده کنمی

های خدات پروردگارا همراه ما باش و از فضل خود بسيار بر ما انعام فرمود و ماه پناه احسان

 «تبریم به خدا از آتش دوزخمی

هللأ ْمس لدْ  ا@ اي:إذاهللأمسمهللقهللهللكانهللال  ِبمُّهللهللهلل:قاي هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللم سِع هللن ْ هللنب هللا هللب هللمسعاخهلل
هللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللاْلم ْعك هللهللل م هللهلل،ل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهلللِع مهلِلهللو اْلح ْم  هللهلللِع مهلِلهللاْلم ْعك هللهللو أ ْمس ،
ر هللهللأ ْ د ل ك هللهللر ب هللهللق ِ يرهللهلل  ْ، هلل لدْ ِذ هلِلهللِأ،هللم اهللل  ع خهلِلهللم  ر هللهللالع لدْ لدْ ع خهلِلهللم ِذ هلِلهللِأ،هللم اهلل  ر هللهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللابد ْع  م هللهللم اهللو ل  هللالع لدْ
هللال  ارهلِلهللِأ،هللن ذ ابهللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللر ب هللهللاْلِرب رهلِلهللو   ا هللهللو اْل  ر مهللهللاْلر س اهللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللر ب هللهللبد ْع  م اهللم اهللو   ر هلل

  !...لِع مهلِلهللاْلم ْعك هللهللو أ ْصب ح هللهللْح  اأ ْصب هلل@هللأ ْيلصاهللذ ِلك هللهللق اي هللهللأ ْصب ح هللهللو ِإذ ات !اْل  ْبرهلِلهللِأ،هللو ن ذ ابهلل

ما به شب داخل شدیم و همه مملوک خدا »فرمود: شد میوقتی که شب می صرسول اهلل 

ها ی کاینات به شب داخل شدند و همه مملوک خدا هستند، و حمد و ستایشهستيم و همه

برای خداست  برای خداست، نيست معبودی بحق مگر اهلل یکتایی که هيچ شریکی ندارد،

ی کاینات و برای اوست ستایش همه او و بر همه چيز تواناستت پروردگارا! از تو همه

خواهم خير و خوشی امشب، هر خيری که امشب باشد و هر خيری که بعد از امشب باشد می

برم به تو از هر شری که امشب پدید آید و از هر خواهم، و پناه میخير هردو را از تو می
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برم به تو از سستی و کهنسالی بد )از بعد از امشب پدید آیدت ای پروردگارم! پناه میشری که 

این که در کهنسالی دچار بيماری بد شود یا دچار معصيت و بدکاری یا دچار پيشامدهای بد 

و «ت برم به تو از عذابی که در دوزخ فراهم آید و از عذابی که در قبر پيش آیدشود(ت پناه می

 تا آخرت لِع مهلِلهللاْلم ْعك هللهللو أ ْصب ح هللهللأ ْصب ْح  افرمود: می أ ْمس لدْ  اشد به جای بح میوقتی که ص

هللم سِع هلل هلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللال  ِب، هللهللِإل ،هللر ة اهلٌلهللة ا  هللهللق اي هللهللأ ن م هللهللهللم ر يْدر ة هللهللأ ِب،هللن  هللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلح 
هللأ ن اذ هللهللأ ْمس ْلت هللهللِدل  هللهللقد ْعت هللهللل اهللهللأ م ا@ ق اي هللهللاْلب ارِد خ هللهللل   غ ْتِ ،هللر بهللن  هلْلهللِم هللهللل ِ لت هللهللم اهللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللأد   اي هلل

ِعم ا هلل  ل تصالصهللبح يثهلللخالخهللب تهللدرل ر هللم سِع هللمذك  !ل رُّك هللي هللهللل  هلْلهللل ع   هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام ا هللهللالع مهلِلهللِبر 

ِعم ا هللهللأ ن اذ هلل@ مرذا هللوروي ا هللأمهللكتابهللاب هللالس مهللوقايهللألم: ،هللثالثاصهللل ع   هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام ا هللهللالع مهلِلهللِبر 
 ت!ل ْ هللي ل ر   هلل  م هلٌل

آمد و گفت: یا رسول اهلل دیشب از عقربی که مرا گزید چه  صمردی خدمت رسول اهلل 

برم به خدا به کلمات آگاه باش که اگر اول شب گفته بودی: پناه می»دردی کشيدم! فرمود: 

مسلم «ت رسيدرآن( از شر آنچه خدا آن را آفرید، زیانی به تو نمیهای قاهلل التامات )آیه

بنت حکيم و متصل به حدیث او چنين روایت کرد و ابن السنی آن را  خولةی حدیث دنباله

ِعم ا هللهللأ ن اذ هللاگر سه بار گفته بودی: »به او فرمود:  صاین چنين روایت کرد که رسول اهلل  هللِبر 
 «ترسانيدت هيچ چيز زیانی به تو نمیل ع   هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام ا هللهللالع مهلِل

ي  هللهللب ْررهلٍلهللأ ب اهللأ ن هللهللهللم ر يْدر ة هللهللأ ِب،هللن  هللو ر و يْد  اهللباإل  اخهللالص ِحْلِحهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهلل هلل:ق اي هللهللهللالص   
هللالس م ا ا هللهللأ اِطر هللهللالع     هللهللق اهلل@:هللق اي هلل هللْمس ْلت هللأ هللهللو ِإذ اهللأ ْصب ْحت هللهللِإذ اهللأ ق ال     هللهللِبر ِعم ا هللهللمم ْرنهلِلهلل!الع مهلِلهللر   اي هللهللي ا

هلل  ر هللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللأ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ نهلْلهللأ ْ     هللهللو م ِعلر م هللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللر ب هللهللو الش   اخ ةهلِلهللاْل  ْلبهللهللن اِل  هللهللو األ ْرضهلل
هللو ِ رِْكمهلِلهللالش ْلف انهللهللو   ر هللهللند ْ ِس، هللق اي هلل، هلل!م ْلج ع ك هللهللأ ل ْذ  هللهللو ِإذ اهللأ ْمس ْلت هللهللو ِإذ اهللأ ْصب ْحت هللهللِإذ اهللقد ْع  ا: قال  

 تالرتمذي: حديث حسن صحيح

گفت یا رسول اهلل به من دستور ده به چند کلمه که در آغاز روز و آغاز  ابوبکر صدیق 

ها و ها و زمين! ای آفریدگار آسمانی آسمانبگو: ای شکافنده»شب آن را بگویمت فرمود: 

ی همه چيز، گواهی ای دانا به نهان و آشکار! پروردگار همه چيز و مالک و دارندهزمين! 

های برم به تو از شر شيطان و وسوسهدهم آن که نيست معبودی به حق مگر تو، پناه میمی
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آميز او، و یا از دام شيطانت فرمود: این را بگو وقتی به بامداد رسيدی و وقتی که به شرک

آوری ی شِرکِهِِ: به معنی شرککلمه«ت قتی که بر بستر خواب پهلو نهادیشامگاه رسيدی و و

آميز اوت و شَرَکِهِ: به معنی دام و بندهای او که مردم را به دام های شرکشيطان و وسوسه

 کندتاندازد و شکارشان میمی

:هللهللن   ان هللهللْب  هللهللن ْثم ان هللهللن  هلل و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللواْلِتْرِمِذي هللن ْب هللهللِم هللهللم ا@هللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللق اي هللهللق اي 
ع خهلٍلهللك ا هللهللو م س ا هللهلليد ْامهللهللك ا هللهللص ب ا هللهللِأ،هلليد   اي هلل هللِأ،هللو ال هللهللاأل ْرضهللهللِأ،هلل  ْ، هلٌلهللاْ ِممهلِلهللم   هللهللي ل رُّهللهللال هللهلليال ذهلِلهللالع مهلِلهللِبْس هللهللل لدْ

قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح هذا  ت! هلٌلمهلل  هللهللأد ل ل رُّ  هللهللم ر ا هللهللث ال ث هللهللاْلع ِعل  هللهللالس ِمل  هللهللو م ا هللهللالس م ا هلل
 ت!ب ال  هللهللأ ْجد ة هللهللت ِصْبم هللهللل  هلْل@ لفظ الرتمذي. ويف رواية أيب داود:

ای که اول هر بامداد و اول هر شب بگوید: به نام اهلل که با هر بنده»فرمود:  صرسول اهلل 

ین را سه بار بگوید هيچ رساند، و انام او هيچ چيز در زمين و هيچ چيز در آسمان زیانی نمی

رساند، این لفظ ترمذی است و در روایت ابی داود: کسی که این کلمات چيز زیان به او نمی

 «ترسدرا بامداد و شامگاه بگوید بالی ناگهانی به او نمی

هللِأمهللكتابهللالترمذيهللن هللثابان هللر اي هلل  و ر و يْد  ا :هللقاي  هلل ا هللقاي  هللر ِضلت هللهللي ْمِس،هللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@:
يف إسناده سعد بن املرزبان وهو  هلل!يد ْرِضل م هللهللأ نهلْلهللالع مهلِلهللن ع ،هللد  ًّاهللك ان هللهللن ِبلًّاهللو ِبم ح م  هلٍلهللِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهللهللر بًّاهللبِالع مهلِل

 تهذا حديث حسن صحيح غريب :ضعيف باتفاق احلفاظ. وقد قال الرتمذي

خدای یکتا در کسی که گفت در اول شب: خشنود شدم به @فرمود:  صرسول اهلل 

به عنوان پيامبر، حق است بر خدای  صپروردگاری و به اسالم به عنوان دین و به محمد 

وقتی که در اسناد حدیث آن مرد ضعيف است مقتضایش این «ت متعال که او را راضی نماید

بود که این حدیث ضعيف باشد، اما ترمذی که حکم به صحت حدیث نموده معلوم است 

 حدیث را صحيح دانسته استت که از طریق دیگر

،هللأثبتهللأصاهللبع مم ن ْ هللال  ِبم هلل  وق هللروا هللأباهللخاوخهللوال سارمهللبد انل هللةل  هللن هللرةاهللل مهللال  ِبمههلل
هللوهلل هللالحاك هللأباهللنب هللا هللِأمهللالمست ركهللنع،هللالصحلحل هللوقايهللصحلحهللالح يثهللو هللالحم   ق هللروا 

هللأبمهللخاوخهللوغلر : هللالترمذيت !ر   االصهللهللم  هلٍلو ِبم ح هلل@ اإل  اخهللوق هللوق هللِأمهللروايخ هللو ِبم ح م  هلل@ :وِأمهللروايخ
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:ت !ن ِبلهاصهلل هللأد لد   اي  هللأنهلليجم هللاإلنسانهللبل  ما هللن ِبلًّاهللو ِبم ح م  هللهللِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهللهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللت هللر ِضلهلْل@ ألستحبُّ
 ت!ور   االصهلل

: از مجموع این روایات صحت آن ور   االصهللهللن ِبلًّاهلل هلٍلو ِبم ح م هللهللِخي صاهللو بِاإِلْ ال مهللهللر بًّاهللبِالع مهلِلهللت هللر ِضلهلْلحدیث: 

 به ثبوت رسيده و به همين لفظ بگویدت

هلل:ق اي هللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ن هللهللهللم اِلكهللهللْب هللهللأ ن سهللهللن  هلل –ل هلليلع مهللهلل–و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأب،هللخاوخهللبإ  اخهللةل هلل
هللو م ال ِرر ت ك هللهللن ْرِ ك هللهللد م ع خ هللهللو أ ْ ِ   هللهللأ ْ ِ   ك هللهللأ ْصب ْحت هللهلل،ِإن هللهللالع     هللهللي ْمِس،هللأ وهللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@

هللأ م  هللهللال  ارهلِلهللِم  هللهللر بْدع م هللهللالع م هللهللأ ْنت   هللهللو ر   ال ك هللهللن ْب  ك هللهللم ح م  صاهللو أ ن هللهللأ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللالع م هللهللأ ْنت هللهللأ ن ك هللهللل ْعِ ك هللهللو ة ِمل  هلل
هللال  ارهلِلهللِنْص  م هللهللع م هللالهللأ ْنت   هللهللم ر تد ْل هللهللق ال   ا هللالع م هللهللأ ْنتد   م هللهللأ ْربد عصاهللق ال   اهللأ ِإنهلْلهللأ ْرب اِنمهلِلهللث ال ث خ هللهللالع م هللهللأ ْنت   هللهللث ال ثصاهللق ال   اهللو م  هللهللِم  
 .!ال  ارهلِلهللِم  هلل

کسی که موقع بامداد یا شامگاه بگوید: خدایا من در این بامداد تو »فرمود:  صرسول اهلل 

گيرم و گيرم و فرشتگانت را گواه میدارندگان عرشت را گواه می گيرم و بررا گواه می

گيرم که تو خدای یکتا هستی هيچ شریکی برای تو نيست، و ی مخلوقات را گواه میهمه

ی توست، کسی که این را یک بار بگوید ربع او از ی تو و فرستادهیقين دارم که محمد بنده

ر آن را بگوید نيمی از بدنش از آتش دوزخ آزاد شود، و کسی که دو باآتش دوزخ آزاد می

شود، و کسی که سه بار آن را بگوید سه ربع او از آتش دوزخ آزاد شود، و کسی که چهار 

 «تی بدنش از آتش دوزخ آزاد شودبار آن را بگوید همه

هللم  هلل@هلل:ق اي هللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ن هللهللم هللاضهللْلبد ل هللأهللغ   امهللهللْب هللهللالع مهلِلهللن ْب هلِلهللن  هلل و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأب،هللخاوخهللبإ  اخهللةل 
 هللالشُّْرر هللهللو ل ك هللهللاْلح ْم  هللهللأد ع ك هللهللل ك هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد  ك هللهللأ ِمْ ك هللهللنِْعم خهلٍلهللِم هللهلل،بهلِلهللأ ْصب ح هللهللم اهللالع     هللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هلل
ع ِتمهلِلهلل  ْرر هللهللأ خ ىهللأد    هللهللي ْمِس،هللِدل  هللهللذ ِلك هللهللِمْثا هللهللق اي هللهللو م  هللهلليد ْاِممهلِلهلل  ْرر هللهللأ خ ىهللأد    هلل  ت!ل لدْ

شود بگوید: خدایا هر نعمتی که در کسی که موقعی که بامداد می»فرمود:  صرسول اهلل 

ات، هيچ شریکی برای تو نيست، برای توست این بامداد دارم از فضل توست به تنهایی

من باشد که آن همه نعمت به هات یعنی آنچه دارم از فضل و کرمت میها و سپاسستایش

ای، کسی که این را بگوید شکر آن روزش را به جای آورده است، و کسی که ارزانی داشته
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رسد او نيز شکر شبش را به جا آورده است، یعنی در مثل آن را بگوید وقتی که به شب می

 گوید:شب می

 ت!الشهْررهللو ل ك هللهللح ْم  هللالهلْلهللل ك هللهللل ك هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد  ك هللهللأ ِمْ ك هللهللنِْعم خهلٍلهللِم هللهللِبمهللأْمس ،هللم اهللالعه   ههلل@

هللن  ماهللا هللرضمهللنمرهللب ن ْ هللاهللوماهللروي اهللباأل انل هللالصحلحخهللِأمهلل    ِ هللأب،هللخاوخهللوال سارمهللواب هللماةم
هللأمهللالع اِأل خ هللهللأ دل ك هللهللإنمهللالع    هلل@:هللي صِبح هللهللودل  هللهللي مسمهللدل  هللهللالرِعم ا هللهللمؤال هللهللي   ع هللهللال  ِبمههللهللي ر  هللل :هللقاي

هلل،ن ْار اتمهللا ت رهللالع    هللهللوم الم،هللوأمعمهلل،وخ نلاي هللهللِخي مهللأمهللوالع اِأل خ هللهللالع  اهللأ  دل ك هللهللإنمهلل  هللالع  هلل،واآلِلرةهلِلهللال نلا
هللوأن اذ هللهللأ اقم،هللوِم هلل،ِ مالمهللون هلل،ي مل مهللو ن هلل،ل ْع مهللوِم هللي   ي هللهللب ل هللهللم هللاد م مهللالع    هللهلل،ر ْون اتمهللولِم هلل

قاَل احلاكم أبو عبد اهلل: هذا حديث صحيح  هللالخ ْسف هللهلليع م:هللوكل هللهللقايهلل !ت حتمهللِم هللهللأ ْغت اي هللهللأنهلْلهللِبع م م ِتك هلل
 .اإلسناد

هان ترک هيچگاه این دعاها را در بامدادان و شامگا صگوید: رسول اهلل می بابن عمر 

خواهم عافيت و تندرستی و دوری از نامالیمات در دنيا فرمود: خدایا از تو مینمود و مینمی

خواهم گذشت و عافيت در دینم و دنيایم و در خانواده و بستگانم و آخرت، خدایا از تو می

نگه دار هایمت خدایا مرا هایم را و مرا ایمن بگردان از ترسو در اموالمت خدایا بپوشان عورت

برم به از جلوم و از پشت سرم و از دست راستم و از دست چپم و از باالی سرم و پناه می

عظمت و بزرگی و بزرگواریت از این که از زیر پایم خسف شوم و به ته زمين فرو روم 

به معنی  روعةکننده است( و روعات: جمع )عورت: محلی از بدن که پيداشدنش ناراحت

رس بسيار دارد از خشم خدا، از دیدن عقوبت و غيرهت و این دعا از رسول ترس است، انسان ت

 درسی است برای امتشت صاهلل 

هللأ ن م هللهللهللالع مهلِلهللر   ايهللهللن  هللهللهللن ِع، هللهللن  هلل و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأب،هللخاوخهللوال سارمهللوغلرمماهللباإل  اخهللالص ِحْلحهلل
هلللِلذهللهللأ ْنت هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام خهلِلهللو ك ِعم اِتك هللهللاْلر رِي هللهللِبا ْةِ ك هللهللأ ن اذ هللهللمِإن هللهللالع     هلل@ :م ْلج ِعمهلِلهللِنْ   هللهلليد   اي هللهللك ان هلل

ْدث   هللهللاْلم ْ ر م هللهللت ْرِشف هللهللأ ْنت هللهللالع     هللهللبِ  اِصل ِتمهلِل هللاْلج   هللهللذ اهلليد  دْ    هللهللو ال هللهللو ْن  ك هللهللي ْخع ف هللهللو ال هللهللة ْ   ك هللهلليد ْ ز م هللهللال هللهللالع     هللهللو اْلم 
 ت!و ِبح ْمِ ك هللهلل  ْبح ان ك هللهللاْلج  ُّهللهللِمْ ك هلل

برم به ذات خدایا پناه می»فرمود: رفت میموقعی که به بستر خواب می صرسول اهلل 

بزرگوارت و به کلمات و آیات قرآن از شر هرچيز که پيشانيش در دست توست، یعنی پناه 



   

 019 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

از شر ی کاینات باشد، یعنی من ی قدرت توست که همهبرم به تو از شر آنچه در قبضهمی

دهی، خدایا برمت خدایا تو از بدهکاری و گنهکاری نجات میی مخلوقاتت به تو پناه میهمه

ناپذیر است و ثروت، ثروتمند را به جای تو ی تو خالفناپذیرند و وعدهلشکریانت شکست

 «تگویم و به ستایشت مشغولمرساند، تنزیه میفایده نمی

هللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ن هللهلل)بالشل هللالمعجمخ(هللن ل اشهللهللأ ِب،هللن  هلل  هللماةمهللبد انل هللةل ةو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأب،هللخاوخهللواب
هللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللاْلم ْعك هللهللل م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللأ ْصب ح هللهللِإذ اهللق اي هللهللم  هلل@ :ق اي هللهلل

هللو ر ِأ  هللهلل  ل ئ ا هللهللن ْشر هللهللن ْ م هللهللو د ط هللهللد س   ا هللهللن ْشر هللهللل م هللهللو ك ِتب هللهللِإْ م اِنلا هللهللو ل  هلِلهللِم هللهللخهلٍلر قد ب هللهللِنْ ي هللهللل م هللهللك ان هللهللق ِ يرهللهلل  ْ، هلل
هللد ت ،هللذ ِلك هللهللِمْثا هللهللل م هللهللك ان هللهللأ ْمس ،هللِإذ اهللق ال   اهللو ِإنهلْلهللي ْمِس، هللهللد ت ،هللالش ْلف انهللهللِم  هللهللِدْرزهلٍلهللِأ،هللو ك ان هللهللخ ر ة ا هللهللن ْشر هللهللل م هلل

 ت!ي ْصِبح هلل

کسی که گفت موقعی که بامداد دميد: نيست معبودی به حق مگر »فرمود:  صهلل رسول ا

ی کاینات و برای خدای یکتایی که هيچ شریکی برای او نيست، برای اوست دارندگی همه

و  ها و او بر همه چيز تواناست، برای اوست برابر گردنی از فرزندان اسماعيل اوست ستایش

شود برای او ده شود از او ده بدی و باال برده مینه و انداخته میشود برای او ده حسنوشته می

دارد تا شب برسد، و اگر شامگاهان درجه و او در نگهداری خداست و او را از شيطان نگه می

 این را بگوید برای اوست همانند آن تا صبح بر او بدمدت

هلل:ق اي هللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ن هلل بمهللمالكهللاأل عريهللن ْ هللأهلل–بإ  اخهللل هلليلع مهللهلل–و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهلل
ر هللهللأ ْ د ل ك هللهللِإن ،هللالع     هللهللاْلع ال ِمل  هللهللر ب هللهلللِع مهلِلهللاْلم ْعك هللهللو أ ْصب ح هللهللأ ْصب ْح  اهللأد ْعلد   اهلْلهللأ د   ك  هلْلهللأ ْصب ح هللهللِإذ ا@ لدْ هللم ذ اهللل 
ا  هللهللو بد ر ك ت م هللهللو ن ار   هللهللو ن ْصر   هللهللأد ْتح م هللهللاْللد ْامهلل هللأد ْعلد   اهلْلهللأ ْمس ،هللِإذ اهللث   هللهللبد ْع    هللهللم اهللو   ر هللهللِألمهلِلهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللِبك هللهللن اذ هللو أ هللهللو م   
 ت!ذ ِلك هللهللِمْثا هلل

فرمود: وقتی که یکی از شما داخل به بامداد شد بگوید: بامداد بر ما دميد و  صرسول اهلل 

ایا از تو ی کاینات اقرار نمودند به پروردگاری خدایی که پروردگار جهانيان استت خدهمه

خواهم خوبی امروز، گشایش آن و پيروزی در آن و روشنایی آن و برکت آن و هدایت می

أْمس لدْ  اهللآن )برای رسيدن به راه راست در آن( و وقتی که شامگاهان شد هم مثل آن بگوید: 
ات برای خدایی ی کاینتتت: به شب داخل شدیم و دارندگی همهاْلع ال ِمل  هللهللر ب هللهلللِع مهلِلهللاْلم ْعك هلل أ ْمس ،
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خواهم خوبی امشب، گشایش آن و پيروزی است که پروردگار جهان استت خدایا از تو می

 در آن و روشنایی آن و برکت آن و هدایت در آنت

هللك ا هللهللت ْ ن اهللع ك هللأ ْ م هللهللِإن ،هللأ ب خهلِلهللي اهللأل بِلمهلِلهللق اي هللهللأ ن م هللهللب ْرر ة هللهللأ ِب،هللْب  هللهللالر ْدم  هللهللن ْب  هللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللن ْ هلل
اةهلٍل هللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هلل،هللب ص ِرىهللِأ،هللن اِأِ ،هللالع     هللهلل  ْمِع،هللِأ،هللن اِأِ ،هللالع     هللهللب   ِن،هللِأ،هللن اِأِ ،هللالع     هلل@هلل:غ   
هللدل هللتصبحهللثالثاص،هلل!أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللاْل  ْبرهلِلهللن ذ ابهللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هللهللو اْل  ْ رهلِلهللاْلر ْ رهلِلهللِم  هلل هللتعل ما  

هللأنهللأ ت ههللبس هتمهللوثالثاصهللدل هللتمسم،هللأ اي:هللإنمهلل معتهللر ايهللا هلل  تي ناهللب   ،هللأدناهللأدبه

روایت است که به پدرش گفت: ای پدرم! من  از عبدالرحمن پسر ابی بکر صدیق 

ده در بدنم، خدایا مرا خدایا مرا عافيت »خوانی: شنوم از تو که در هر بامداد این دعا را میمی

برم به تو از کفر و عافيت بده در شوایی ام، خدایا مرا عافيت ده در بينایی ام، خدایا پناه می

و هر روز در وقت «ت برم به تو از عذاب قبر، نيست معبودی بحق مگر توفقر، خدایا پناه می

کنیت ابوبکر گفت: از یکنی، و سه بار هم شامگاهان تکرار مبامداد آن را سه بار تکرار می

دارم که راه او را فرمود و من دوست میشنيدم که به این کلمات دعا می صرسول اهلل 

 بگيرمت

هللخاوخ هللأبم هللِأمهلل    ِ  هلل:ي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@ :ق اي هللهللأ ن م هللهللهللالع مهلِلهللر   ايهللهللن  هللهللن ب اسهللهللاْب هللهللن  هلل و ر و يْد  ا
﴿    

    
   
   
    

   
   

    

   ﴾هللم اهللك هللأ ْخر هلل هلل
ع ِتمهلِلهللِأ،هللأ ات م هللهللم اهللأ ْخر ك هللهللي ْمِس،هللِدل  هللهللق ال     هللهللو م  هللهللذ ِلك هللهلليد ْاِممهلِلهللِأ،هللأ ات م هلل ت بخاری این حدیث را ضعيف !ل لدْ

 دانسته و در دو کتاب التاریخ و الضعفا ضعف آن را بيان داشتت
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گویم میتسبيح و تنزیه خدا »فرمود: کسی که در بامداد هر روز بگوید:  صرسول اهلل 

شوید، و ستایش برای اوست در شوید و موقعی که وارد به روز میموقعی که وارد به شب می

آورد رسيد، زنده را از مرده بيرون میها و زمين و شامگاهان و وقتی که به نيمروز میآسمان

 سازد  و بدینگونه ازآورد و زمين را بعد از مرگش زنده میو مرده را از زنده بيرون می

آورد و هرکس شوید، هرچه در آن روز از دست داده به دست میگورها بيرون آورده می

 «تآوردآن را به هنگام شب بگوید، آنچه در آن شب از دست داده به دست می

نشاند و روز برد و صبح دلنواز را به جای آن میاین چه قدرتی است که شب تاریک را می

نشاند، این خدای متعال است که لنشين را به جای آن میبرد و شب آرام و دپرهياهو را می

ی کاینات به حمد و ها و زمين برای اوست و پسين و ظهر، همهحمد جميع کاینات در آسمان

تسبيح او مشغولند، حمد و ستایش خدای متعال در بامداد و شامگاهان و در وقت ظهر و پسين 

ان بنگرید که در تمام ساعات شبانه روز ندای: رساند که حمد او هميشه برقرار است، به اذمی

دهد، برای این أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً رسول اهلل را در سراسر جهان بسط می

که اذان در جایی در وقت ظهر است و در جایی دیگر وقت صبح و در جایی دیگر عصر 

هادت به دین مبين او در تمام است و در جایی دیگر مغرب است، پس حمد او، تسبيح او و ش

انداز است تا اگر کسی دلش مرده باشد این اذان ساعات شبانه روز در سراسر جهان طنين

محمدی دلش را زنده گرداند، و اگر کسی دلِ زنده را به غفلت از حمد و تسبيح پروردگار 

ود خریده استت ی بوم کفر کرد، زندگی خود را به باد داده و تاریکی کفر را برای خآشيانه

چه دليل از این بهتر که پروردگار مهربان از زمين مرده با یک باران رحمت، زمينی زنده و پر 

جان به وجود آورد، و از تنی زنده و آلوده به کفر جسمی بیاز جوش و خروش به بار می

از آورد، و آورد، بزرگی به خودش سزاوار است، از زمين مرده زمين زنده به وجود میمی

آورد، و از پدری زنده به ایمان، پسر پدری مرده به کفر، فرزندی زنده به ایمان را به ميدان می

ها مقهور فرمان اوست، نه تابع قانون سپارد تا بدانند که دلمرده به کفر را به اجتماع می

ن سازد بعد از مردنش و آنچنان هم شما بشر به یک باراوراثتت او زمين مرده را زنده می
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شوید تا هرکدام به سوی هدف خود رحمتی که آب حيات نام دارد از قبر بيرون آورده می

 روانه شویدت

هللهللهللم هللال  بهلِلهللبد   ا هللهللبد ْعض هلل و ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخ هللا  هللن  دْ      :أد لد   اي هللهلليد ع ع م   اهللك ان هللهللهللم هللال  بهلِلهللأ ن هللو ر ِضم 
هللي ر  هللهللل  هلْلهللي ش دهلْلهللل  هلْلهللو م اهللك ان هللهللالع م هللهلل  ا  هللهللم اهللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللال هللهللو ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهللح ان هلل  بهلْلهللت ْصِبِحل  هللهللِدل  هللهللق اِل،@
هللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق ال     هللهللم  هللهللأ ِإن م هللهللِنْعمصاهلل  ْ، هللهللِبر ا هللهللأ د اط هللهللق  هللهللالع م هللهللو أ ن هللهللق ِ يرهللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللن ع ،هللالع م هللهللأ ن هللهللأ ْنع   هلل
 ت!ي ْصِبح هللهللد ت ،هللد ِ ظ هللهللي ْمِس،هللِدل  هللهللق ال     هللهللو م  هللهللي ْمِس، هللهللد ت ،هللظ هللد  هلِل

هر بامداد بگو: تنزیه خدا »فرمود: آموخت و میبه بعضی از دختران خود می صرسول اهلل 

گویم و به ستایش او مشغولم، هيچ قدرتی نيست که به کار آید مگر به کمک خدای می

شودت یقين دارم که خدا بر همه چيز شود، و آنچه نخواهد نمیمیمتعال، آنچه خدا بخواهد 

تواناست و علمش به همه چيز احاطه فرموده است، نه چيزی هست که از قدرت او خارج 

باشد و نه چيزی هست که از علم او خارج باشد، کسی که این کلمات را بامداد گفت تا 

را به شب گفت تا صبح در حفظ غروب آن روز در حفظ خداست، و کسی که این کلمات 

 «تخداست

هللأ ِإذ اهللاْلم ْسِج  هللهلليد ْامهللهللذ ا  هللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللخ ل ا هللهللق اي هللهللاْلخ ْ ِرى هللهلل  ِعل هللهللأ ِب،هللن  هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخ
هللغ ْلرهلِلهللِأ،هللاْلم ْسِج هلِلهللِأ،هللة اِلسصاهللأ ر اك هللهللِل،هللم اهللأ م ام خ هللهللأ ب اهللي ا@ :أد   اي هللهللأ م ام خ هللهللأ ب اهللل م هللهلليد   اي هللهللاأل ْنص ارهلِلهللِم  هللهللِبر ة اهللهللم ا هلل

هللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللو خ ي انهللهللل زِم ْتِ ،هللم م امهلٌلهللق اي هلل !الص ال ةهلِلهللو ْقتهلل هللقد ْعت م هللهللأ ْنت هللهللِإذ اهللك ال مصاهللأ ن ع م ك هللهللأ أ ال هلل@هللق اي هلل 
هللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهلل،بد ع ،هلل:قد ْعت هللهلل !خ يْد  ك هللهللن ْ ك هللهللو ق ل ،هللم م ك هللهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللأ ْذم ب هلل هللِإذ اهللق اهلْل@هلل:ق اي هلل 

هللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللو اْلر س اهللهللاْلع ْجزهلِلهللِم  هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللو اْلح ز نهللهللاْل    هللهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هللهللأ ْمس ْلت هللهللو ِإذ اهللأ ْصب ْحت هلل
هللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللأ د ْذم ب هللهللذ ِلك هللهللأد   ع ْعت هللهللق اي هلل هلل!الر ة ايهللهللو قد ْ رهلِلهللال  ْي هللهللغ ع ب خهلِلهللِم هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللو اْلب ْخاهللهللاْلج ْب هللهللِم  هلل

  خ يِْ ،هللن   ،هللو ق ل ،هللم م ،
روزی داخل مسجد شد و دید مردی از انصار که ابو امامه نام دارد، در  صرسول اهلل 

ابو امامه « ای؟های ابا امامه چرا در غير وقت نماز در مسجد نشست»مسجد نشسته استت فرمود: 

آیا نياموزم تو را »هایی مالزم من شده اند یا رسول اهلل، فرمود: ها و بدهکاریگفت: اندوه

«ت هایت را بپردازدکلماتی که هرگاه آنها را بگویی خدا اندوهت را از ميان بردارد و بدهکاری
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به بامداد رسيدی و وقتی وقتی که »گفتم: بله یا رسول اهلل، آن کلمات را به من بياموزت فرمود: 

برم به تو از برم به تو از غم و اندوه و پناه میکه به شامگاهان رسيدی بگو: خدایا پناه می

شدن برم به تو از چيرهبرم به تو از ترسویی و بخيلی و پناه میناتوانی و سستی و پناه می

دا اندوه مرا برد و ابو امامه گفت: آن کلمات را گفتم و خ«ت بدهکاری و خوارشدن مردان

 دیونم را ادا فرمودت

هللص ِحْلحهلل هللبِإْ   اٍخ هللالس   م هللاْبِ  هللِأمهللك ِتاب  هللق اي هللهللأ بْدز ىهللْب هللهللا هللن ْب هلِلهلل هللن هلل و ر و يْد  ا هللِإذ اهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللك ان هلل:
ِعم خهلِلهلل،مهللال هللاإْلِ هلْلهللِأْفر ةهلِلهللن ع ،هللأ ْصب ْح  ا@ ق اي:هللأ ْصب ح هلل هللِإبْدر اِمل  هللهللأ بِل  اهللو ِمع خهلِلهلل،م ح م  هلٍلهللِبلد   ان هللهللو ِخي هللهلل،صهللال هللاإْلِلهلْلهللو ك 
ِ ل صا هللت !اْلم ْشرِِكل  هللهللِم  هللهللك ان هللهللو م اهللم ْسِعمصاهللد  هللِكت اِبِم  هللِأم هللو ق    هللك ذ ا هللهلل!م ح م  هللهللن ِبلد   اهللو ِخي هلل@قعت  ر  هللغ لدْ وم ا 

هللة ْ راصهلللِل ْسم ع م هللغ لدْر   هللأد ل تد ع هللهللم ت ب ٍ ،هللول ع ع م هلل هللذِلك  هللع م م  هللوا هللأنع   قاي 
ی صبح واکردیم بر فطرت اسالم و کلمه»فرمود: شد میصبح که می صرسول اهلل 

و ملت ابراهيم مستقيم بر شریعت و مسلمان و من از  صاخالص و دین پيغمبرمان محمد 

تابع کسی نيستت بنابراین گفتن: دین نبيّنا  صامام نووی فرمود که رسول اهلل «ت مشرکان نيستم

 شاید بلند فرموده به قصد این که مسلمانان آن را بشنوند و یاد بگيرندت

فطرت به معنی طبيعت و سرشت، برای این که دین اسالم دین سرشت است که هرکسی بر 

شان را بر دین خودشان همين سرشت آفریده شده است، و ليکن پدران و مادران، فرزندان

ز جهت این که مردم در آن یکسانند شریعت ناميده پرورانندت قبالً شرح دادیم که دین امی

شود و از فرمایند ملت ناميده میآن را امال می صشود، و از جهت این که رسول اهلل می

شودت و حنيفاً به معنی مستقيماً بر راه راست شود دین ناميده میجهت این که پيروی از آن می

هللاإلاستت  هللخي  هللإل، هللخي  هللكاه هللن  هللمارالص هللود ل اص: هللا  هللإال هللإلم هللال هللاإللالص: هللوكعمخ  تباشدمی الم 

ی اخالص و دین محمد و ملت ابراهيم بنابراین، ما مسلمانان بر سرشت اسالم و بر کلمه

 هستيمت

هللاِ هللهللبن ْب هللاِ هللْبِ هللأِبمهللأوأ مهللهللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن  هلل هللر اي  هللكان  :هللهللقاي  هللقاي  إذاهللأْصب ح 
هللو الع ْلا هللهللو األْمر هللهللو الخ ْع  هللهلللِع مهلِلهللو الع م م خ هللهللو الِرْبرِيا  هللهلللِع مهلِلهللو الح ْم  هللهللو ة اُّهللهللن ز هللهلللِع مهلِلهللالم ْعك هللهللوأْصب ح هللهللاأْصب ْح @
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اهللأ و ي هللهللاْةع اهلْلهللالع     هللهللت عال،هلللِع مهلِلهللاِأل هلل  ر   هللهللو ماهللو ال د   ار هلل هللياهللأ الداصهللهللولِلر   هللهللن جاداصهللهللو أ ْو  ف م هللهللص الداصهللهللال   ارهلِلهللم ذ 
هلل !الر اِدِمل  هللهللأ ْرد   هلل

ی کاینات برای صبح واکردیم و همه»فرمود: شد میوقتی که صبح می صرسول اهلل 

ها همه برای خداست و کبریا و عظمت برای خدای یکتاست خدای عزوجل است، و ستایش

از عالم خلق و عالم خلق از امور مادی و عالم امر از امور معنویت بدن انسان مخلوق خدا و 

است، و روح انسان از مخلوقات خداست و از عالم امر است، و شب و روز و آنچه در شب و 

گيرند همه برای خدای متعال هستندت خلقت همه از اوست و نگهداری همه از روز آرام می

اوست و تصرف در همه برای اوست، او آفریدگار همه است و طاعت همه برای اوستت 

ز صالح و شایستگی قرار ده تا در آغاز روز به کارهای شایسته بپردازیم، و خدایا اول امرو

ميان روز کاميابی قرار ده تا در کارهای خير کامياب شویم و آخر روز رستگاری قرار ده تا 

 «تترین مهرباناندر انجام هرکار رستگار شویم ای مهربان

هللالتهلِل هللِأمهللِكت اِب هللهللفهللعهلْلض هللهللمهلِللهلْلأهلِلهلل اخهلٍلبإ هلْلهللم  هللالس هللهلل هللبهلْلايهللوهللذهللمهللرهلْلو ر و يْد  ا :هللهللهللال بمهللن هللهلليسارهللب هللم ْعِ ا هللن ْ  قاي 
هللث ال ث هللهللو قد ر أ هللهلل،الر ِةل هللهللالش ْلف انهللهللِم  هللهللاْلع ِعل هللهللالس ِمل هللهللبِالع مهلِلهللأ ن اذ هللهلل:م ر ا هللهللث ال ث هللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@

هللأمهللم ا  هللهللو إنهلْلهلل،ي ْمِسمهللد ت ،هلل،ن ع ْلمهلِلهللي ص عُّان هللهللم ع كهللهللأ ْلف هللهللِعل  هلل  بهلْلهللبِمهلِلهللالع م هللهللو ك ا هللهلل:اْلح ْشرهلِلهلل  ار ةهلِلهلللِلرهلِلهللِم هللهللليا هلل
هللهلل !اْلم ْ زِل خهلِلهللبِتد ْعك هللهللك ان هللهللي ْمِسمهللِدل  هللهللق ال   اهللو م  هللهلل،  ِ ل اصهللهللم ا  هللهللاْللد ْامهللهللذ ِلك هلل

برم به خدای کسی که وقتی که صبح شد سه بار گفت: پناه می»فرمود:  صرسول اهلل 

ی آخر ی حشر خواند )ظاهراً سه آیهشده و سه آیه از سورهشيطان نفرینشنوای دانا از 

فرماید هفتاد هزار فرشته تا بر او درود فرستند تا به شب برسد، و ی حشر( خدا موکل میسوره

رسد، و کسی که آن را بگوید وقتی که به شب داخل اگر آن روز بميرد به شرف شهادت می

 «تتشود هم به همان منزلت اسمی

هللن ْ هللأبِْلِمهلل هللاِ هللهللقاي:هللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتابهللابِ هللالس   مهللن  هللم ح مهِ هللْبِ هللإبراِمْل   ِأمهلل  رِي ٍخهللهللو ة     اهللر  اي 
هلل هللوأْصب ْح  ا: هللأْمس لدْ  ا هللإذا هللند ْ ر أ هللأْن   ﴿أ دم ر ن ا

   ﴾هللو غ   ْم  اهللهلل أد   ر ْأن ا
هللِعْم  ا و   هلل
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ما را  صروایت نمود که پدرش گفت که رسول اهلل  پدرش ابراهيم  محمد بن ابراهيم از

 ﴿ی مؤمنون: از سوره 110ی ای فرستاد و به ما امر فرمود که این آیهدر سریه

   
    

 ﴾صبح و شام بخوانيم، و ما آن را را در  ت

 خواندیم و غنيمت از دشمن به دست آوردیم و به سالمت برگشتيمت

« گردیدتفسير آیه: آیا گمان کرده اید شما را آفریدیم به بازی و به سوی ما باز نمی

﴿   
       

  ﴾المؤم ان:هلل ت[
223 ] 

برتر آمد خدای یکتایی که فرمانروای برحق است، نيست معبودی بحق مگر او که @

  یعنی خدا شما را به بازی نيافرید و او باالتر و برتر از آن است «صاحب عرش بزرگوار است

ا جزای که به بازی بيافریند، شما را آفرید تا مطيع فرمانش باشيد و به سوی او بازگردید ت

 اعمالتان را دریابيدت

هللن ْ هللأن ٍسهلل هللِأْلِم هللاِ هللهللو ر و يْد  ا هللر   اي  هللأْمس م:هللهللهللأنه هللوإذا هللأْصب ح  ْنا ِةهللإذا هللال   هللي ْ ن اهللبِ ِذِ  هللالع     هلل@كان 
ْلرهلِلهللأ ْجدةهلِلهللم هللهللأ دل ك هلل  ت!ورهلِلر هللالش هللهللأ جدةهلِلهللِم هللهللِبك هللهللوأن اذ هللهللالخ 

خواهم ناگهان خدایا از تو می»فرمود: میبامداد و شامگاهان این دعا را  صرسول اهلل 

 «تبرم به تو از ناگهان آمدن شرهاآمدن خير و پناه می

هللاِ هللهللو ر و يْد  اهللِأْلِمهللن ْ هللأن ٍسهلل هللر  اي  :هللقاي  هلل،بِمهلِلهللأ وِصلكهللهللم اهللت ْسم ِعمهللأ نهلْلهللي ْم د ع كهللهللم ا@:هلللِل اِطم خ هللهللقاي 
هللو الهلل،ك ع م هللهلل  ْدِنمهللِلمهللأ ْصِعحهلْلهللأ ْ ت ِ لث هللهللِبر ْدم ِتك هللهللقد لُّام هللهللي اهللد مُّهللهللي اهلل:ْلتهللأ ْمس هللهللو ِإذ اهللأ ْصب ْحتهللهللِإذ اهللتد   اِلمهللأ نهلْل

 ت!ن ْل هللهللط ْرأ خ هللهللند ْ ِسمهللِإل ،هللت ِرْعِ م

هللأماهللالج خهللبه  صرسول اهلل  هللنسا  هللالعالمل ،هلل ل ةهللنسا هللمذ هللاألمخ،هلل ل ة هللنسا  أاطمخ،هلل ل ة
شود از این که بشنوی آنچه را که تو را سفارش به کدام چيز مانعت می فرمود:  المهللا هللنعل ا

نمایم که در هر بامداد و شامگاه بگویی: ای هميشه زنده، هميشه ایستاده به تدبير آن می
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کنم از تو، پس کارهایم همه را به صالح آور و کارهایم همه به خالیق، طلب فریادرسی می

 «تواگذار نفرمازدن مرا به خودم ی خودت است و یک چشم به همعهده
هللهللر   اِيهللا هلِلهللهلل  ر مهللإل،أن هللر ة الصهللهللبو ر و يْد  اهللِأْلِمهللبإْ   اٍخهللض ِعْلٍفهللن ْ هللابِ هللن بهاٍسهلل هللأ  اي  أن م هللت ِصْلب م هللاآلأا  

هلل أ  ال     هللت !  ْم هلٌلهللل ك هللهللي ْذم ب هللهللال هللهللأ ِإنهم هللهللو أ ْمِعم،هللند ْ ِسمهللن ع ،هللالعهمهلِلهللِبْس هللهلل:أ ْصب ْحت هللهللإذ اهللق اهلْل@:هللل م هللالر   اي 
 الرة ا هللأ ذ م ب ْتهللن ْ م هللاألأا   

به من  ! انواع آفتو گفت: یا رسول اهلل صمردی شکایت حال خود نمود نزد رسول اهلل 

خواهم از آن استفاده کنم از دستم بيرون کنم و چيزی میخرم ضرر میرسد: چيزی میمی

به نام خدا نگهداری خود و اهل و صبح هرروز بگو: »به او فرمود:  صرودت رسول اهلل می

مان باشد و به سبب این دعا چيزی از دست تو دهم تا برکت نام خدا بر همهبستگانم قرار می

 آن مرد این را گفت و آفت از او دور شدت«ت رودنمی

هللاِ هللهلللهللِبهللابِ هللالس  همهللن ْ هللأمههلل  ع م م هللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللابِ هللماة مهللوكتا :هللهللهللأن هللر   اي  هللقاي  هللإذاهللأْصب ح  كان 
 ت!م تد   بهالصهللهللو ن م الصهللهلل،ط لهبصاهللو ِرْزقصاهلل،ن اِأعصاهللِنْعمصاهللأ ْ د ل ك هللهللإنهمهللالعه   ههلل@

خواهم علمی که سودمند باشد و خدایا از تو می»فرمود: بامداد هرروز می صرسول اهلل 

 «تروزی که حالل باشد و عملی که مقبول درگاهت باشد

هللِأمهللكهلِل هللن باٍسهللو ر و يْد  ا هللاْبِ  هللالس   مهللن ْ  هللقايهللر ايهللا هللهللبتاِبهللابِ  هلل:أْصب ح هللهللإذ اهللقاي هللهللم  هلل@ :قاي:
ر ك هللهللو ن اِأل ت ك هللهللن عم هللهللنِْعم ت ك هللهللأدتِ  هللهللو   ْترهلٍلهللو ناِأل خهلٍلهللنِْعم خهلٍلهللأمهللمْ ك هللهللت هللأْصب حهللهللإنمهللالع     هلل هللواآلِلر ةهلِلهللال ُّنْلاهللِأمهللو   تدْ

 ت!ن ع ْلمهلِلهللي ِت  هللهللأنهلْلهللت عال،هللالع مهلِلهللنع،هللد  هاصهللهللكانهللأ ْمس ،هللو ِإذ اهللأْصب ح هللهللِإذ اهللم ر ا هللهللث الث هلل هلل

فرمود: کسی که بامداد و شامگاه سه بار بگوید: خدایا من صبح واکرده ام بر  صرسول اهلل 

نعمتت و عافيتت و سترت، پس نعمت و عافيت و سترت را در دنيا و آخرت بر من کامل 

 «تها را بر او تکميل کندکه این نعمت داندبگردان، خداوند حق او می

:هللهللن ْ هللر   اِيهللاِ هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللالِتْرِمِذيهللوبِ هللالس   مهللن ْ هللز بد ْلِرهللْبِ هللال عا اِمهلل هللص ب ا هللهللِم هللهللم ا@قاي 
هللر هلل!اْل   ُّوسهللهللاْلم ِعكهللهلل  ْبح ان هللهلليد   اِخىهللو م   اخهلٍلهللِإال هللهللِألمهلِلهللاْلِعب اخ هللهللي ْصِبح هلل هللو ِأم هللالس   م:  هللاْبِ  هللص ارِخهللهللِإال@ و اي ِخ
 ت!اْل   ُّوس هللهللاْلم ِعكهللهلل  ب ح ااهلل،اْلخ الِر  هللهللأ يدُّ  اهلل:ي ْصر خ هلل



   

 007 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

زند، یعنی ای ندا میکنند، ندا زنندههر بامدادی که مردم صبح وامی»فرمود:  صرسول اهلل 

و در روایت «ت پاک گوید که مردم بشنوند: پاک و منزه است فرمانروای بسياربه آواز بلند می

«ت ای خالیق تسبيح خدا که الملک القدوس است بگویيد»کشد: ابن السنی فریادزنی فریاد می

های پاک پروردگار متعال استت های پاک پروردگار استت القدوس: از نامالملک: از نام

تسبيح  الملک: به معنی شاه و دارنده و مالک و فرمانروا استت القدوس: بسيار پاکت دعوت به

دهد، و یقيناً که خالیق همه این ندا ای انجام میو تقدیس خدا کاری است که هرروز فرشته

داند! مقصود این است کنند خدا میکنند، ليکن از بنی آدم چه اندازه اجابت میرا اجابت می

که ای خالیق همه امورتان در دست خداست، روی به او آورید، او را تسبيح و تنزیه گویيد 

 توانند بکنندتکه غير از او همه اموات هستند و کاری نمی

هلل هللبري ة هللِنْ  هللالس   م هللِأمهللكتابهللاْبِ  هللا هللهللو ر و يْد  ا هللر اي هللقاي  هللقاي: هللو ِإذ اهللأْصب ح هللهللإذ اهللق اي هللهللم  هلل@:
هللالع ِعمُّهللهللالع م هللهللِإال هللهللِإلم هللهللالهللالع مل هللهللالع ْرشهللهللر بُّهللهللو م ا هللهللتد ا ك ْعت هللهللن ع ْلمهلِلهللم ا هللهللِإال هللهللِإلم هللهللالهللن ع ْلمهلِلهللتد ا ك ْعت هللهللالع م هللهللر ب م هللهلل:أْمس ،
هللأداط هللهللق  هللهللالع م هللهللوأن هللهللق ِ يرهللهلل  ْم هللهللك اههللهللنع،هللالع م هللهللأن هللهللأ ْنع   هللهللي ر  هللهللل  هلْلهللي شاهلْلهللل  هلْلهللوم اهللكان هللهللالع م هللهلل ا  هللهللماهللالع ِمل  هلل
 ت!الج   خهللخ ل ا هللهللم ا  هللهللث   هللهللِنْعماصهللهلل  ْم هللهللِبر اههلل

کسی که در وقت صبح و شام بگوید: پروردگارم خدای یکتاست، »فرمود:  صرسول اهلل 

بر او توکل نمودم، نيست معبودی بحق مگر او، بر او توکل نمودم و کارهایم به او واگذاشتم 

و او صاحب عرش عظيم است، نيست معبودی به حق مگر خدا که بسيار بلندمرتبه و بسيار 

رسد، آنچه خدا خواست شد و آنچه یبزرگوار است، فهم کسی به علو و عظمت او نم

دانم که خدا بر همه چيز تواناست و علم او به همه چيز احاطه نموده و نخواست نشد، یقين می

 «تهيچ چيز از علم او بيرون نيست  کسی که این را گفت و مرد به بهشت داخل شده است

هللر هللهللو ر و يْد  اهللأمهللكتاِبهللابِ هللالس   مهللن ْ هللأن ٍسهلل هللكد ِبمهللي ر ان هللهللأ نهلْلهللأ د   ك  هلْلهللأ يد ْعج ز هلل@ :اي هللق هللهللهلل هلِلاهللاي هلل  هللأن 
هللو م ْبت هللهللق  هللهللِإنمهللالع     هلل:هللقاي هللهللأْصب ح هللهللِإذ اهللك ان هلل@؟ هللقالاا:هللوم ْ هللأباهللض ْمل ْ هللياهللر ايهللا ؟هللقاي:هلل!ض ْمل  
هلل !ض ر ب م هللهللم  هللهللْلِرب هللي هللهللو الهللظ ع م م هللهللم  هللهللي ْمِع  هللهللو ال هللهلل  ت م م هللهللم  هللهللي ْشت   هللهللأ الهللل ك هللهللو ِنْرِضمهللند ْ ِسم

؟ گفتند: «تواند مثل أبی ضمضم باشدآیا هریک از شما نمی»به یاران فرمود:  صرسول اهلل 

شد ابوضمضم کسی است که صبح که می»ابوضمضم چه کسی است یا رسول اهلل؟ فرمود: 
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پس گفت: خدایا من به حقيقت خودم و شرفم را به تو بخشيده ام، کرد و میرو به خدا می

کرد به کسی که به او ستم کرده داد به کسی که او را دشنام داده بود و ستم نمیدشنام نمی

 «تزد کسی را که به او زده بودبود و نمی

هللهللهلل خاال رهللو ر و يْد  اهللن ْ هللأبمهلل :هللهللن ِ هللال  ِبم  هلل:ي ْمِسمهللو ِدل  هللهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهلليد ْامهللهللك اههللهللِأمهللق اي هللهللم  هلل@وقاي 
هللِم هللهللأ م مهم هللهللم اهللتعال،هللالعهم هللهللك   ا  هللهللم رها هللهلل  ْب  هللهللاْلع ِمل  هللهللاْلع ْرشهللهللر بههللهللو م ا هللهللتد ا كهْعتهللن ع ْلمهلِلهللم ا هللهللإالههللهللإل م هللهللال هللهللالعهم هللهللد ْسِبم هلل

نْدل اهللأ ْمرهلِل  ت!و اآْلِلر ةهلِلهللال ه

کسی که هرروز در وقت صبح و شام هفت بار بگوید: کفایت من »فرمود:  صرسول اهلل 

نيست معبودی به حق مگر اوت بر او توکل نمودم و او صاحب عرش است اهلل، آن خدایی که 

عظيم است، کسی که هر صبح و شام هفت بار این را بگوید، خدا امر دنيا و آخرتش را 

سازد تا خاطر او آسوده شودت و باید دانست یعنی حوائج او را برآورده می«ت کندکفایت می

وافقت داشته باشد، و با یقين به این که خدا ی قلبی مکه گفتن این کلمات باید با عقيده

ی هرکسی است که بر او توکل کند و با اعتماد بر خدا باشدت نظام اسباب و کنندهکفایت

مسببات را فراموش نکند تا هم کوشش خود به کار گرفته و هم از خدا در موفقيت خود مدد 

 گرفته باشدت

ِبْلبهللهللط ْع هللهللن  هللهللالس   مو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْلِتْرِمذ يهللواْبِ هلل هللر ِضم هللهللال  ْرخ ا هللهللأ ِبمهللِإل ،هللر ة اهلٌلهللة ا  هلل:هللق اي هللهلل،بِ هللد 
؟هللاْدتد ر ق هللهللق  هللهللال  ْرخ ا هللهللأ ب اهللي اهلل:أد   اي هللهلل،ن ْ م هللهللالع م هلل ،هللم ا:هللق اي هللهللبد ْلت ك  هللو ة اهلْلهللي ر  هللهللل  هللهللاْدتد ر ق  هللذ ِلك هللهلللِلد ْ ع ا هللهللا هللن ز 

ِعم ا هلل هللد ته،هللق ال  هللم  هللهللو   ع   هللهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللا هلِلهللر   ايهللهلل هللمهللهلل  ِمْعتد     هللهللِلر  هللم ِصْلب ٌخ هللت ِصْبم  هللل ْ  هللن  ارِِ  هللأو ي  ا
هللال   اِرهللل ْ هللت ِصْبم هللم ِصْلب ٌخهللد ت ،هللي ْصِبح : هللن ع ْلك هللهلل،أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللالهللر ب مهللأ ْنت هللهللالع     هلل@هللي ْمِس،،هللو م ْ هللق ال  اهلللِلر 

هللبِالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللو الهلل،ي ر  هللهللل  هلْلهللي ش دهلْلهللل  هلْلهللو م اهلل،ك ان هللهللالع م هللهلل  ا  هللهللم اهلل،اْلر رِي هللهللاْلع ْرشهللهللر بُّهللهللو أ ْنت هللهلل،ك ْعت هللتد ا هلل
هللأ ن اذ هللهللِإن مهللالع     هللهلل،ِنْعمصاهلل  ْم هللهللِبر ا هللهللأ د اط هللهللق  هللهللالع م هللهللو أ ن هللهلل،ق ِ يرهللهلل  ْم هللهللك ا هللهللن ع ،هللالع م هللهللأ ن هللهللأ ْنع   هللهلل،اْلع ِمل هللهللاْلع ِعم هلل
 ت!م ْست ِ ل هللهللِصر اطهللهللن ع ،هللر ب مهللِإن هللهلل،بِ  اِصل ِت  اهلللِلذهللهللأ ْنت هللهللخ اب خهلٍلهللك ا هللهلل  ر هللهللو ِم هللهلل،ند ْ ِسمهلل  ر هللهللِم هللهللِبك هلل

ات آتش گرفت، ابوالدرداء گفت: خانه ام آتش مردی نزد أبی الدرداء آمد و گفت: خانه

شنيدم  صسوزاند، به برکت کلماتی که از رسول اهلل عزوجل خانه ام را نمینگرفت و خدای 

هرکس در آغاز روز این کلمات را بگوید تا آخر روز مصيبتی به او نخواهد »که فرمود: 
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رسيد و هرکس در آخر روز، یعنی اول شب این کلمات را بگوید تا صبح مصيبتی به او 

یا تو پروردگارم هستی، نيست معبودی به حق مگر رسد، آن کلمات عبارت است از: خدانمی

شود و آنچه خدا توت بر تو توکل نمودم، تو صاحب عرش عظيم هستی، آنچه خدا بخواهد می

ای برای دوری از گناه، و نيست نيرویی برای پایداری بر طاعت شود، نيست چارهنخواهد نمی

دانم که خدا یقيناً بر همه چيز یمگر به کمک خدای بسيار بلندمرتبه و بسيار بزرگوارت م

تواناست و یقيناً علم خداوندی به همه چيز احاطه کرده است، و هيچ چيز بيرون از علم او 

برم از شر خودم و از شر هر حيوانی که پيشانيش در ید قدرت نيستت خدایا به تو پناه می

 «تتوست، یقيناً پروردگارم به راه راست است

هللو ل ْ هلليد   ْاهللن ْ هللأِبمهللال  ْرخا هللو   ع   هللهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللال  ِبم هللهللأ ْصح ابهللهللِم هللهللر ة اهللهللن  هللهلللل ر هللهلل هللط رِيهللِم هللهللو ر و ا  هلل
هللتهللاْدتد ر ق هللهللم اهلليد   اي هللهللو م ا هللهلل،اْدتد ر ق تهللهللأد    هللهللخ ار كهللأ ْخِركهلل:هلليد   اي هللهللال  ْرخ ا هللهللأ ِبمهللإل ،هللالر ة اهللهللم ِجم  هللهللت ر ر ر هللهللأ ن م هللهللو ِألمهلِل

ِذ هلِلهللي ْصِبح هللهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل:هلليد   اي هللهللو   ع   هللهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللالع مهلِلهللر   اي هللهلل  ِمْعتهللأِل ن مهلل؛ هللو ذ ك ر هللهلل-هللاْلر ِعم ا هللهللم 
ِذ هلِل ِعم ا هللهللم  هلل:ق اي هللهللث   هللهللْام هللاْللد هللهللقد ْعت  اهللو ق  هللهللي ْرر م م هللهلل  ْم هلٌلهللم اِلمهلِلهللال هللو هللهلل،أ ْمِعمهلِلهللال هللو هللهلل،ند ْ ِسمهلِلهللِأمهللي ِصْبم هللهللل  هلْلهلل-هللاْلر 

 ت  ْم هلٌلهللي ِصبدْ  اهللو ل  هلْلهلل،د ْال   اهللم اهللاْدتد ر ق هللهللو ق  هللهلل،خ ارِ هلِلهللإل ،هللأ انْدتد   ْااهللم ع م هللهللو ق ام ااهللأد   ام هللهللبِ  اهللانْد  ل اا

و از أبی  صو ابن السنی از طریق دیگر روایت کرده است از بعضی از یاران رسول اهلل 

رفت و آورد، میمده است که آن مردی که خبر میالدرداء روایت نکرده است، و در آن آ

گفت: نسوخته است برای این که از ات که سوخت و او میگفت: برس به خانهآمد و میمی

فرمود: هرکسی که بامداد این کلمات را بگوید تا آخر روز هيچ شنيدم که می صرسول اهلل 

کلمات را بگوید تا صبح مصيبتی رسد، و اگر اول شب این مصيبتی به او و اهل و مالش نمی

رسد، و من این کلمات را امروز گفته امت پس از آن گفت: بيایيد بریم ببينيمت او به او نمی

ی اطراف ی او رسيدند دیدند خانهبرخاست و جماعت همراه او برخاستند، وقتی که به خانه

 خانه اش سوخته و به خانه اش هيچ زیانی نرسيده استت

هلل هللأبمهللم ر يْدر ة هللو ر و يْد  ا هللض ِعْلٍفهللن ْ  هللالس   مهللبِإْ  اٍخ هللاِ هللهللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللواْبِ  هللر   اي  :هللقاي  :هللقاي 
هللهللقد ر أ هللهللم  هلل@ هللو م  هللهلل،ي ْمِسم هللهللد ت ،هللِبِ م اهللد ِ ظ هللهلل،ي ْصِبح هللهللِدل  هللهلل،اْلر ْرِ م هللهللو لي خ هللهللاْلم ِصلر هللهللِإل ْلمهلِلهللِإل ،هللاْلم ْؤِم  هللل ْت  

 ت!ي ْصِبح هللهللد ت ،هللِبِ م اهللد ِ ظ هللهلل،ي ْمِسم هللهللِدل  هللهللقد ر أ م م ا
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شود ی ختم المؤمن را که سوره غافر نيز ناميده میکسی که سوره»فرمود:  صرسول اهلل 

شود، اگر این دو را الکرسی بخواند به برکت این دو نگهداری می آیةتا إليه المصير بخواند و 

ین دو را خوانده تا صبح حفظ شود، و اگر اول شب اصبح خوانده تا اول شب حفظ می

 آن آیات عبارتند از:«ت شودمی

    ﴿: بس هللا هللالردم هللالردل 
    

   
    
       
  .﴾ 

هللالرر مل       ﴿: يخ

     
       

     
     
      

     
    

     
  
    

    
 ﴾ت 

ی کسی اینها احادیثی است راجع به اذکار شبانه روز که خواستيم آنها را ذکر کنيم و برا

کندت از خداوند بزرگ توفيق عمل به این احادیث و که خدا او را موفق کند، کفایت می

 خواهيمتهای خير را میی راههمه

 «بابهللماهللي ايهللأمهللصبلحخهلليامهللالجمعخ»

 شودنچه در صبح روز جمعه گفته ميبابي است در بيان آ
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شرود، و بريش از   فتره مری  بدان که هرچه از اذکار غير روز جمعه است در روز جمعه نيرز گ 

هرروز دیگر مستحب است بسياری یاد خدا در روز جمعه و بسياری درودفرستادن برر رسرول   

 تصاهلل 

هللأن ٍسهلل هللالس   مهللن ْ  هللِأمهللكتاِبهللاْبِ  هللهللو ر و يْد  ا هللال  ِبم  هللقد ْبا هللهللالج مع خهلليد ْامهللهللص بلح خ هللهللق اي هللهللم  هلل@قاي:هللهللن ِ 
هللت عال،هللالع م هللهللغ   ر هللهللم ر ا هللهللث الث هللهللإل ْلمهلِلهللوأت اب هللهللال  لُّام هللهللالح م هللهللم ا هللهللِإال هللهللإلم هللهللالهللال ذيهللم هللالع هللهللأْ تد ْ ِ ر هللهلل:ال    اةهلِلهللص الةهلِل
هلل !الب ْحرهلِلهللز ب  هلِلهللِمْثا هللهللك ان تهللهللو ل اهللهللذ ن اب م هلل

هللأْ دتد ْ ِ ر هللهللکسی که قبل از نماز فرض صبح روز جمعه سه برار بگویرد:  »فرمود:  صرسول اهلل 
شود و اگرچره مثرل کرف    گناهش آمرزیده می  إل ْلدمهلِلهللأت داب هللو هللهللال  لُّام هللهللالح م هللهللم ا هللهللِإال هللهلللم هللإهللالهللال ذيهللالع م هلل

و بایررد دانسررت کرره دَیررن و حررق النرراس از آن مسررتثنی اسررتت ترجمرره: آمرررزش «ت دریررا باشررد

ی هميشرگی اسرت و قيروم و    خواهم از خدایی که نيست معبودی به حق مگر او کره زنرده  می

کرنم بره درگراه اوت و مسرتحب اسرت بسريار       کاینات است و توبه و رجوع مری  ایستاده به تدبير

دعاکردن در روز جمعه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، به اميد این کره دعرایش در سراعت    

اجابت دعا واقع شود، و وقت اجابت دعا در قول معتمد ميان نشستن امام ميان دو خطبه اسرت  

ی آن هست و امام عالمه ابن حجر ت و اقوال بسياری در بارهتا این که سالم نماز جمعه را بدهد

عسقالنی در فتح الباری، شرح بخاری چهل قول در این خصوص آورده است که قول معتمد 

اینجا آوردیم و قول دومی نزدیک به صرواب اسرت و آن قبرل از غرروب آفتراب روز جمعره       

 استت

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللطععتهللالشمس هلل»

 گويدآنچه موقع طلوع آفتاب مي انبابي است در بي

هللألخ ْ ِريهلل هللأِبمهلل  ِعْلِ  هللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللبإ  اٍخهللض ِعْلٍفهللن ْ  هللا هللهللو ر و يْد  ا هللر   اي  هللكان  إذاهللهللقاي 
:هلل هللقاي  هللِإن مهللالع     هللهلل،م ْفع ِع  اهللِم هللهللبِالش ْمسهللهللو ة ا  ن اهلل،ن اِأل ت م هللهللاْللد ْام هللهللة ع ع   اهللال ِذيهللِلع مهللاْلْحم   هلل@ط ع ع ْتهللالش ْمس 

هللل ْعِ ك هللهللو ة ِمل  هللهللن ْرِ ك هللهللو د م ع خ هللهللم الِرر ت ك هللهللبِمهلِلهللو   ِ    هللهلل،ند ْ ِسك هللهللن ع ،هلل  ِ ْ ت م هللهللِبم اهللل ك هللهللأ ْ     هللهللأ ْصب ْحت هلل
هلل    اخ ةهلِلهللم   هللهلل    اخ ِتمهلل،اْلح ِرل  هللهللاْلع زِيز هللهللت هللأ نهلْلهللِإال هللهللِإل م هللهللالهلل،بِاْلِ ْسطهللهللق ارِمصاهللأ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللالهللال ِذيهللالع م هللهللأ ْنت هللهللك هللأ ن هلل
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هللأ ْنت هللهللالع     هللهلل،    اخ تِمهلِلهللم ر ان هللهلل    اخ ِتمهللأ اْكت بهللهلل،  ِ ْ   هللهللم اهللِبِمْثاهللهللي ْش   هللهللل  هلْلهللو م  هللهللاْلِعْع هللهللو أ وِلمهللم الِرر ِتك هلل
ِإل ْلك هللهللالس الم هللهللو ِمْ ك هللهللالس الم هلل تد   اهللل   اهللت ْست ِجلب هللهللأ نهلْلهللو اإِلْكر امهللهللاْلج اليهللهللذ اهللي اهللك هللأ ْ د ل هللهلل،الس الم هللهلليد ْرِة  هللهللو  هلل،خ ْنا 

ن اهللو أ نهلْلهلل،ر ْغب تد   اهللتد ْعِفل  اهللو أ نهلْل هللِلمهللأ ْصِعحهلْلهللالع     هللهلل،ل ْعِ ك هللهللِم هللهللن   اهللأ ْغ د ْلت م هللهللن م  هللهللتد ْ ِ ل  اهللو أ نهلْلهلل،ر ْغب ِت  اهللأد ْاق هللهللت زِي  
هللإل لدْ  اهللال ِتمهلللِلر ِتمهللِلمهللو أ ْصِعحهلْلهللم ِعلش ِتمهللِأل  اهللال ِتمهللخ نْدل اي هللهللِلمهللو أ ْصِعحهلْلهلل،ْمِريأ هللهللِنْصم خ هللهللم ا هللهللال ِذيهللِخيِ م

 ت!م  دْ  ع ِبم

ی ستایش برای خدایی است همه»فرمود: کرد میموقعی که آفتاب طلوع می صرسول اهلل 

)یعنری از جهرت    آمردنش آورد، که امروز ما را به عافيتش پوشيد و آفتراب را از محرل بيررون   

مغرب که عالمت قيامت اسرت آفتراب را بيررون نيراورد( خردایا مرن در ایرن بامرداد گرواهی          

دهم برایت به آن گرواهی کره بررای خرودت گرواهی دادی، و فرشرتگانت و بردارنردگان        می

ی مخلوقاتت به آن گواهی دادند که تو خدای یکتایی، نيسرت معبرودی   عرش عظيمت و همه

ی عدل هستی، نيسرت معبرودی بره حرق مگرر ترو کره پرعرزت و         برپادارندهبه حق مگر تو که 

پرحکمت هستیت خدایا بنویس گواهی ام را بعد از گواهی فرشتگانت و دانشمندانت خدایا تو 

گرردد،  سالم هستی و سالمتی از هر عيب و نقص از توست، و سالمتی همه به سوی تو باز می

مان را به اجابت برسرانی و آنچره از   ری که دعایخواهم ای صاحب شکوه و بزرگوااز تو می

نيراز گردانری   نياز است ما را از او بیخواهيم به ما عطا فرمایی، و از هرکسی که از ما بیتو می

نيراز باشريمت خردایا دیرن مررا کره       نياز باشد مرا هرم از او بری   تا هر کسی از خلق تو که از ما بی

شود نگهدار و دنيای مررا کره   ی خشم تو میه مایهی نگهداری ام از آتش است از هرچوسيله

زندگی ام در آن است به صالح آور، و آخرتم را که در آن بازگشتم به سوی توست شایسته 

 «تگردان

دداهللهلل–ماقاأدداصهللنعلددمهللهلل-هللو ر و يْد  دداهللِأْلددِمهللنبدد هللا هللبدد هللمسددعاخهلل هللل ددم هللط ع دداع هللالش ددْمِسهللأد ع م  أن ددم هللة ع ددا هللم ددْ هلليد ْرق ددب 
اهللاْللد ْاِمهللوأقال  اهللِأْلِمهللن ثد ر اتِ اهللأْلبد ر   هلل هللل   اهللمذ  :هللاْلح ْم  هلل هللال ِذيهللو م ب   تِبف ع اِن  اهللقاي 

از گفته خودش که او بره کسری    و در کتاب ابن السنی روایت داریم از عبداهلل بن مسعود 

قتی کره  آمدن آفتاب را منتظر شود و هر وقت طلوع نمود به او خبر بدهد، وگفت تا بيرونمی



   

 003 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

ی ستایش برای خدایی است که امروز را در اختيرار  او را از طلوع آفتاب خبر داد گفت: همه

 های ما درگذشتتما نهاد و امروز از لغزش

هللإذاهللاْ تد   ع ِتهللالش ْمس هلل»  «بابهللماهللي اي 

 گويدآمدن آفتاب ميکه وقت باال بابي است در بيان آنچه

هللالش ْمس هللهللت ْست ِ اُّهللهللما@ قاي:هللن ْ هللر   اِيهللا هللهللمهللن ْ هللن ْمِروهللْبِ هللن ب س خ هللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   هلل
ت !لخ م هللهللب ِ مهللوأْنت ا هللهللالش ْلفانهللهللِم  هللهللكان هللهللماهللِإال هللهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهلل  ب ح هللهللِإال هللهللتد ع ال،هللالع مهلِلهللل ْع هللهللِم هللهلل  ْم هلٌلهللأد ل بدْ  ،

  !الخ ْع هللهللِ ر ار هلل@  اي:هللأد هللهلللخ م هللهللب ِ مهللأْنتا هللن  هللهللأ سدْلت هلل
ی مخلوقات خدا به تسبيح و تنزیه آید همهموقعی که آفتاب باال می»فرمود:  صرسول اهلل 

زادگران کره تسربيح خردای     فطرتران از آدمری  پردازند، مگر شيطان و پستخدای عزوجل می

 ت«بدان مردم»فطرتان بنی آدم پرسيدم، فرمود: ی پستدر باره«ت گویدمتعال نمی

هللزوايهللالشمسهللإل،هللالعصر»  «بابهللماهللي اي 

 گويدبابي است در بيان آنچه که بعد از زوال آفتاب تا عصر مي

پوشيد و وقتری کره داخرل بره مسرتراح      پيش از این یاد شد که چه بگوید وقتی که لباس می

گيررد و وقتری کره بره مسرجد      آید و وقتری کره وضرو مری    شود و وقتی که از آن بيرون میمی

رسد و وقتری کره داخرل مسرجد اسرت و وقتری کره اذان        و وقتی که به در مسجد می رویدمی

خيزد بررای نمرازت و آنچره در نمراز     شنود و وقتی که برمیی نماز میشنود و وقتی که اقامهمی

های خود یاد گوید، اینها همه در بابگوید از اول نماز تا آخر آن، و آنچه بعد از نماز میمی

در نمازها مشترکندت و مستحب است بسيار یادکردن اذکار و عبرادات دیگرر    ی آنهاشد و همه

کره   بعد از زوال آفتاب، به دليل آنچه روایت داریم در کتاب ترمذی از عبداهلل برن السرائب   

خوانرد و  بعد از زوال آفتاب قبرل از نمراز ظهرر چهرار رکعرت سرنت زوال مری        صرسول اهلل 

دارم که در این شود و دوست میرهای آسمان گشوده میفرمود: اکنون ساعتی است که دمی
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ساعت عمل صالحی برایم به آسمان برودت ترمرذی گفرت: حردیث حسرن اسرت، و مسرتحب       

است بسياری یاد خدا بعد از نماز فرض ظهرر و اذکرار و سرنن و تعقيبرات آن، نظرر بره عمروم        

 ی پروردگار متعال:فرموده

﴿   
  

﴾هلل ت گوی همراه با ستایش پروردگارت قبل از ظهر و و تسبيح@ [33]المؤم :

اهل لغت گفته اند: عَشِیّ: از زوال آفتاب تا غروب آفتاب استت و امام ابومنصور «ت بعد از ظهر

 ازهری فرموده است: عَشِیّ نزد عرب ميان زوال آفتاب تا غروب آفتاب استت

 «ي ايهللبع هللالعصرهللإل،هللغروبهللالشمسهللبابهللما»

 گويدآفتاب مي بابي است در بيان آنچه بعد از عصر تا غروب

 شود بعد از فرض ظهر و بعد از فرض عصرتپيش از این یاد شد آنچه گفته می

همچنين مووکدأ مستحب است بسياری یاد خدا در وقت عصر، برای ایرن کره نمراز فررض     

اسرتت و همچنرين   « الوسرطی  ةالصرال »سلف و خلرف هران   ی گروهی از علمای عصر به گفته

ی تررین گفترار در براره   دادن به اذکار صبح، برای ایرن کره صرحيح   مستحب است زیاد اهميت

در مورد نماز صبح و عصر استت و مستحب است بسيار یاد خرداکردن بعرد   « الوسطی ةالصال»

 از عصر و به ویژه در آخر روزت خدای متعال فرمود:

﴿    
   

﴾تسبيح همراه با ستایش پروردگارت بگوی قبل @ [250طم:هلل] ت

 ت!از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب

   ﴿ وقدددددددددايهللا هللتعدددددددددالی:
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﴾روردگارت همراه با ستایش او بگو از صبح تا قبل و تسبيح پ@ [33]المدؤم :هلل ت

 ت!از ظهر و از بعد از ظهر تا غروب آفتاب

هللتعالی: هللا     ﴿ وقاي
    

   
 ﴾األنراف:هلل] ت

د کن در دل خودت از روی خشوع و حضور قلب و از و به یاد بياور و هميشه یا@ [103

هللت!بدون آواز بلند در بامدادان و پسين روی ترس از عظمت خدا 

هللتعالی: هللا     ﴿ وقاي
   

     
   ﴾[53هلل-هلل53ال ار:] ت 

گوی ذات پاک پروردگارند در وقت صبح و پسين مردانی که ایشان را مشغول بيحتس@

پيش از این یاد شد که آصال جمع «ت سازد از یاد خدا نه تجارت و نه خرید و فروشنمی

 گویندتاصيل است و اصيل ميان عصر و مغرب را می

هللاِ هللهللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللبإ  اٍخهللض ِعْلٍفهللن ْ هللأن سهلل هللر   اي  :هللقاي  هللم   هللهللأ ْةِعس هللهللأل نهلْل@:هللقاي 
هللِم هللهللث م انِل خصهللهللأْنِت  هللهللأ نهلْلهللِم هللهللإلم هللهللأد بُّهللهللالش ْمس هللهللتد ْ ر ب هللهللأنهلْلهللإل،هللالع ْصرهلِلهللص الةهلِلهللِم هللهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللي ْذك ر ون هللهللقد ْامهلل
 ت!إْ ماِنلا هللهللو ل  هلِل

کنند از بعد از نماز عصر ای عزوجل میبنشينم با مردانی که یاد خد»فرمود:  صرسول اهلل 

 تر است نزد من از آزادکردن هشت برده که از فرزندان اسماعيل بتا غروب آفتاب، محبو

تر و و فرمود از اوالد اسماعيل برای این که از ایشان باشد قيمتش بيشتر و گرامی«ت باشند

 ی قوم به معنی مردان است:تر است، و کلمهکمياب

﴿      
     

     
  ﴾هلل] ت نباید @ [22الحجرا :
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ریشخند کنند مردانی از مردان دیگر، ممکن است ریشخندشدگان بهتر از ریشخندکنندگان 

نانی از زنان دیگر، ممکن است ریشخندشدگان بهتر باشند از باشند، و نباید ریشخند کنند ز

 که در اینجا قوم در مقابل نساء آورده استت !ریشخندکنندگان

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلل م هللأذانهللالم رب»

 شنودگويد، موقعي که اذان مغرب را ميبابي است در بيان آنچه مي

هللاِ هللهللل  ع مم هللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهللن ْ هللأم هلل هللأذاِنهللهللق ال دْتهللن ع م  ِدمهللر   داي  هللِنْ د   أْنهللأق داي 
ْ ِرِب:هلل اهللِإن هللهللالع     هلل@اْلم  ِإْخب ار هللهللل ْلِعك هللهللِإقْدب اي هللهللم ذ   ت!ملهلِلهللأ اْغِ رهللهللخ ن اِتك هللهللو أ ْصا ا  هللهللند   اِرك هللهللو 

ان به مرن آموخرت کره مروقعی کره اذ      صروایت داریم که گفت: رسول اهلل  لاز ام سلمه 

دادن روز و شرنيدن آواز  خردایا اکنرون موقرع روآوردن شرب و پشرت     »مغرب شنيدم بگرویم:  

کننرد، مررا   گویند و مرردم را بره سروی نمراز و عبادترت دعروت مری       کسانی است که اذان می

 «تببخشای

 «بابهللماهللي ايهللبع هللالصالةهللالم رب»

 گويدن آنچه بعد از نماز مغرب ميبابي است در بيا

م که بعد از هر نماز فرض اذکاری که یاد شد بگویند، و مسرتحب اسرت کره    قبالً یاد کردی

ی مغررب افرزون برآنچره    بعد از فراغت از نماز فرض مغرب و خواندن دو رکعت سنت بعدیه

 وارد شده استت صگذشت، بگوید آنچه از رسول اهلل 

ْ ِرِبهللماهللر و يْد  ا هللِأمهللكتا هلل    خ هللاْلم  هللأْنهللي ِصع م  هللبد ْع   هلل ل ِبهللاْبِ هللالس   مهللن دْ هللأمههلل  دع م م هللي  اي  قال دْتهللكدان هللر   داي 
ددداهلليِدددْ ن ا:  ا هلِل هللِأْلم  دددْلِ هللث ددد  هلليد   ددداي  ْ دددِرِبهللي دددْ ل ا هللأد ل ص دددع مهللر ْكع تد  هللِمدددْ هللص دددالِةهللاْلم  هللم   ع دددب هللهلليدددا@ إذاهللاْنص دددر ف 

 ت!ِخيِ ك هللهللن ع ،هللق عبمهللثد ب تهلل!ال  عابهلل

آیرد  می لی ام سلمه شد به خانهرض مغرب فارغ میبعد از این که از نماز ف صرسول اهلل 

ای زیررر و  ت »!ِخي ِددك هللهللن ع دد،هللق عبددمهللثد ب ددتهللال  عددابهللهللم   ع ددب هللهلليددا@فرمررود:  و در ضررمن دعررایش مرری  



   

 007 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

تغيرر و از  «ت های ما را بر دین خودت کره دیرن اسرالم اسرت    ها، پایدار بدار دلی دلباالکننده

خواهرد دلرش را از   یرن رو مسرلمان از خردا مری    هرا معلروم اسرتت از ا   حالی به حالی شردن دل 

 انحراف و تغير حفظ فرماید و بر دین اسالم پایدار بداردت

هللر ايهللا هلل :هللقاي  هللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللق اي هللهللم  هلل@:هللو ر و يْد  اهللِأمهللِكت اِبهللالِتْرِمِذيهللن ْ هللِنم ارِِةهللبِ هلل  ِبْلٍبهللقاي 
هللن ع ،هللم ر ا هللهللن ْشر هلل هللق ِ يرهللهلل هللمهلل  هللهللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هللهللو ي ِملت هللهللي ْحِل،هللاْلح ْم  هللهللو ل م هللهللك هللاْلم عهلْلهللل م هللهللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هلل

هللد س   ا هللهللن ْشر هللهللِب  اهللل م هللهللالع م هللهللو ك ت ب هللهللي ْصِبح هللهللد ت ،هللالش ْلف انهللهللِم  هللهللي ْح  م ان م هللهللم ْسع ح خصهللهللل م هللهللالع م هللهللبد ع ث هللهللاْلم ْ ِربهللهللِإْثرهلِل
 ت!م ْؤِم  ا هللهللرِق ابهللهللن ْشرهلِلهللبِع ْ يهللهللل م هللهللو ك ان تهللهللم اِب  ا هللهلل  ل ئ ا هللهللن ْشر هللهللن ْ م هللهللاو م ح هللهللم اِةب ا هلل

ت را م هللل دهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللکسی که بعد از نماز مغرب ده بار »فرمود:  صرسول اهلل 

شرریکی بررای او نيسرت،    تا آخر بگوید، یعنی نيست معبودی به حق مگر خدای یکتا که هيچ 

دهرد،  گردانرد و مررگ مری   ها همه برای اوست، او زنده مری پادشاهی و فرمانروایی و ستایش

زندگی و مرگ همه در دست اوست، و او بر همه چيز تواناست، خدای متعال نگهبانانی برای 

ی حسرنه نویسرد بررای او ده   فرستد تا او را تا صبح از شر شيطان نگه دارنرد، و خردا مری   او می

کننده از اوت و همين ده بار گفتن ال برد ده گناه هالککننده بهشت برای او، و از بين میثابت

 «تإله إال اهلل تا آخر برابر است با ثواب ده برده که آزاد نماید

شنيده استت امام نرووی فرمرود: نسرائی     صترمذی فرمود که عماره بن شبيب از رسول اهلل 

یق روایت نموده: یک روایت الترمذی از عماره بن شبيب از رسول اهلل این حدیث را از دو طر

و روایت دیگری از عماره از مردی از انصار مدینهت ابوالقاسم ابن عساکر فرمرود: روایرت    ص

 و نگهبانان استت د ر سهللبه معنی  ع ح خصهللم سهلْلدومی درست است و حدیث ثابت استت نووی فرمود: 

 

 «ترهللوماهللي المهللبع مابابهللماهللي رؤ هللأمهللصالةهللالاهلل»

بعد از نماز خواند و آنچه بابي است در بيان آنچه در نماز وتر مي

 گويدوتر مي
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خواند این که در رکعت اولری بعرد از   سنت است برای کسی که نماز وتر را سه رکعت می

یرا  قُرلْ  ی بخواند و در رکعت دومی بعد از فاتحه سروره سبحِ اسْمَ رَبَکَ الْأعلى ی فاتحه سوره

قُلْ هُوَ اهلل أحَدً و قُلْ أعُروذُ بِررَب الفَلَرقِ و    های بخواند و در رکعت سومی سورهأیُّها الکافِرُونَ 

سبحِ اسْمَ رَبَکَ الْأعلى و قل یا أیهرا  ی بخواندت اگر در رکعت اولی سورهقُلْ أعُوذُ بِرَب النّاسِ 

یا أیها الکافرون را فراموش کرد ی قل و اگر در رکعت دومی سوره الکافرون را باهم بخواندت

در رکعت سومی قل یا أیها الکافرون و قل هو اهلل و قل أعروذ بررب الفلرق و قرل أعروذ بررب       

 الناس را باهم بخواندت

قاي:هللكان هللر ايهللهللو ر و يْد  اهللباإل  اِخهللالص ِحْلِحهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللوال سارمهللوغ ْلرِِمماهللن ْ هللأب م هللب هللك ْعٍبهلل
:هللإذا  ا  هللقددداي  هللالْدددا تْدر  دددع   هللِمددد   ِعدددكهللهلل  دددْبح ان هلل@      هللوِأدددمهللروايدددخهللال سدددارمهللوابْدددِ هللالس ددد  م:!اْل  ددد ُّوسهللهللاْلم 

هللم رها هلل!اْل   ُّوسهللهللاْلم ِعكهللهلل  ْبح ان هلل@  ت هللثالث 

ِعدكهللهلل  دْبح ان هلل@فرمرود:  داد سره برار مری   موقعی که از نمراز وترر سرالم مری     صرسول اهلل  هللاْلم 
تواند از فرمان او و منزه است خدایی که فرمانروای همه است، کسی نمی ت یعنی پاک!اْل   ُّوسهلل

ی کاینات به قردس و  سرپيچی نماید، او قدوس است، بسيار مقدس و مورد تعظيم است، همه

 پاکی و عظمتش اعتراف دارندت

هلل هللال  بهلِلهللو ر و يْد  ا  هللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللو الِتْرِمِذيهللوال  سارمهللن ْ هللن ِعم  هللأن  هللِوْترِِ :هللهللهللم  هللِأمهلللِلِر هلليد   اي  كان 
هللن ع ْلك هللهللثد   ا صهللهللأ ْدِص،هللال هللهللِمْ ك هللهللِبك هللهللو أ ن اذ هللهللن   اب ِتك هللهللِم هللهللو ِبم ع اأ اِتك هللهلل  خ ِفك هللهللِم هللهللِبِرض اك هللهللأ ن اذ هللهللمِإن هللهللالع     هلل@
 ت هللقايهللالترمذيهللد يثهللدس !ند ْ ِسك هللهللن ع ،هللأ ثْد د ْلت هللهللك م اهللأ ْنت هلل

هللأ ن داذ هللهللمِإن دهللالع   د  هلل»فرمرود:  در آخر نماز وتررش مری   صریم که رسول اهلل روایت دا از علی 
بررم بره   گرفتنرت و پنراه مری   بررم بره رضرای ترو از خشرم     تا آخرت یعنری خردایا پنراه مری     ِبِرض داك هلل

تروانم ثنرا و احسران و    برم از عذاب تو به خودتت نمیدادنت و پناه میدادنت از عقوبتعافيت

یعنری در همره حرال    «ت رم، و تو آنچنان هستی که خودت ثنای خودت گفتیخوبی تو را بشما

برم تا رضایت خودت را شامل حالم بگردانی، و از خشم و غضبت مرا دور برداری، و  پناه می

دادنت و دور نگه داشتنت تا مرا از عقوبترت و کيفردادنرت معراف و دور    برم به عافيتپناه می

رم از عذابت، برای این که کسی نيسرت کره مرا را از عرذابت     بنگه داریت و به خودت پناه می
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ی عظمتت را برشرماریم؟  توانيم که ثنای شایستهنگه بدارد بجز خودتت چگونه ما بندگان می

ات ی بزرگری ی عظمتت کجا! شایستهما بندگان ناتوان کجا و شناخت عظمت و ثنای شایسته

آوردن بره خردا و   ی بنردگان پنراه  یسرته ثنایی است که خودت برای خودت فرمودی، یعنی شا

 ی خدا و خواهش قبول شکر و ثناستتاظهار عجز از ثنای شایسته

 به قول سعدی عليه الرحمه:

 فضرررررل خررررردای را کررررره توانرررررد شرررررمار کررررررد   

 یررررا کيسررررت آن کرررره شررررکر یکرررری از هررررزار کرررررد

 بخشرررررررندگی و سرررررررابقه لطرررررررف و رحمرررررررتش  

 مرررررررا را بحسرررررررن عاقبرررررررت اميررررررردوار کررررررررد  

 

 «راخهللال امهللواضفج هللنع،هللأرا مبابهللماهللي ايهللإذاهللأ»

ود و به گويد وقتي که قصد خوابيدن نمبابي است در بيان آنچه مي

 پهلو بر بسترش دراز کشيد

     ﴿ قايهللا هللتعالی:
  
   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

   
    



   

 األذکار من کالم سيد األبرار   031 
  

 

    
   
   

    
    

     
     
 ﴾هلل [281هلل–هلل280]ليهللنمران:هلل ت

هرایی اسرت   ها و زمين و به دنبال هم آمدن شب و روز نشانهحقا که در آفرینش آسمان@

ند که چره قردرتی اسرت کره     دانبرای صاحبان خردها، خردمندان می از عظمت قدرت اهلل 

آورد، اگر تمام مردم روی زمين جمع شوند ترا اکنرون کره بامرداد     شب و روز را به وجود می

تواننرد در گرردش   توانند که معلوم، بلکه یرک دقيقره نمری   است به وقت ظهر تبدیل کنند نمی

مردمری کره   داننردت آن  آفتاب تقدیم و تأخير به وجود آورند، و این خردمندانند که آن را می

شان تر است از یاد خدا در حالی که ایستاده انرد و در  کنند، هميشه زبانهميشه خدا را یاد می

هایشان اسرت و  حالی که نشسته اند و در حالی که به پهلو افتاده اند و هميشه یاد خدا آرام دل

 ت!شان استهایشان و یاد خدا بقای حياتیاد خدا اطمينان خاطره

يْد  خ هللوأبدمهللذ ٍرهللو ر و يْد  اهللأهلِل كدان هللإذاهللأو يهللإل دمهللِأراِ دِمهللهللهللاِ هللهللأن هللر   داي هللهللبمهللص ِحْلِحهللاْلب خ اِريهللم ْ هللروايخهللد ذ 
 ت!ا  هللو أم هللهللأ ْدل اهللالع     هللهللبِاْ ِمك هلل@قاي:هلل

خردایا بره نرام ترو زنرده      »فرمرود:  نهراد مری  موقعی که بر بستر خواب پهلو می صرسول اهلل 

یعنی حيات من از برکت یاد نام توست و وفرات مرن برر یراد نرام      «ت رمميمانم و به نام تو میمی

 توستت

 هللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلح ْمهللاْلب خ اِريهللوم سع ٍ هللن ْ هللب و ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللم سِعٍ هللِمْ هللروايخهللاْلب را هللبِ هللناِزب
هلل هللر ايهللا هللهللن ِعم  هللل م هللوِل اِطم خ هلل أن  هلل،م ل اِةع ر م اهللأ ل ْذت م اهللأ وهللهلل،ِأر اِ ر م اهللِإل ،هللأ و يْدت م اهللِإذ ا@ :بقاي 
بد ر ا اهلل،و ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللو   ب ح اهلل،و ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللأ ر  هللر و ايٍخ:ت !و ث ال ثِل  هللهللث ال ثصاهللو اْدم    هللاهلٌلأ ْرب عهللالت ْسِبلح هلل@ وِأم
هلل  !ل  هللو ث ال ثهللأْربعاصهللهللالت ْرِبلر هلل@ وِأمهللر واي ٍخ:ت !  هلللهلْلو ث ال ثهلِل هللنعم  هلل  ِمْعت م هللِمْ هللر ايهللا قاي    :هللأ م اهللتد ر ْكت م هللم ْ ذ 

ع خ هللِص  ْل هلل ع خ هللِص  ْلِ ؟هللقاي:هللوالهللل لدْ  تِقْلا هلللم:هللوالهللل لدْ



   

 030 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

تان آمدید یا موقعی که به بستر خواب»فرمود:  بالزهراء  فاطمةبه علی و  صرسول اهلل 

سی و سه بار بگویيد: اهلل اکبر و سی و سه بار موقعی که بر بستر خواب بر پهلو خوابيدید، 

اهلل »و در روایتی سی و چهار بگویيد: «ت بگویيد: سبحان اهلل و سی و سه بار بگویيد: الحمد هلل

سی و سه بار اهلل اکبر »و در روایتی: «ت اکبر و سی و سه بار سبحان اهلل و سی و سه بار الحمد هلل

تا صد بار «  بگویيد و سی و سه بار الحمد هلل بگویيدبگویيد و سی و چهار بار سبحان اهلل

تکميل شودت و خوب است که بعضی اوقات اهلل اکبر سی و چهار بار بگوید و باقی سی و سه 

فرمود: از  بار و بعضی اوقات سبحان اهلل سی و چهار بار بگوید و باقی سی و سه بارت علی 

واب این کلمات را بگویيد هيچ وقت نه در شنيدم که قبل از خ صروزی که از رسول اهلل 

حضر و نه در سفر آن را ترک نکردم، به ایشان گفته شد که در شب صفين هم آن را ترک 

ننمودی؟ فرمود: در شب صفين هم آن را ترک ننمودم، صفين نام محلی است در شام که در 

يان معاویه بود، جویی اطرافآنجا جنگ سختی ميان علی و معاویه پيش آمد و اگرنه چاره

 شان حتمی بودتشکست

هللر ايهللا هللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلح مهللالب خ اِريهللوم سِع هللن ْ هللأِبمهللم ر يْدر ة هلل هللأ د   ك  هلْلهللأ و ىهللِإذ ا@ : قاي:هللقاي 
اِلع خهلِلهللِأر ا  م هللهللأد ْعلد  دْ  ضهللهللِأر اِ مهلِلهللِإل ، هللو ض ْعت هللهللمر ب هللهللبِاْ ِمك هللهلل:يد   اي هللهللث   هللهلل،ن ع ْلمهلِلهللل ع   م هللهللم اهللي ْ ِرىهللال هللهللأ ِإن م هللهلل،ِإز ارِ هلِلهللِب  

ْ ِب، ْعتد   اهللو ِإنهلْلهلل،أ اْرد ْم  اهللند ْ ِس،هللأ ْمس ْرت هللهللِإنهلْلهلل،أ ْرأد ع م هللهللو ِبك هللهلل،ة  هللِنب اخ ك هللهللِبمهلِلهللت ْح  ظ هللهللِبم اهللأ اْد  ْم  اهللأ ْر  
هللمرها هلل@ وأمهللروايخ:  !الص اِلِحل  هلل  ت!يد  دْ  ْل  اهللث الث 

از شما به بستر خوابش آمد آن را تکان بدهد به کنار  یکیهر وقتی »فرمود:  صرسول اهلل 

در آن  –داند در حال غيبتش از فراش چه چيز برآن آمده است لنگ پایش، برای این که نمی

آمده ای بر فراش میگذاشته اند، و اگر عقربی یا حشرهایام موقع خواب چراغ نمی

ور را فرمود تا دچار گزیدن عقرب و یا این دست صدانسته اندت به همين علت رسول اهلل نمی

گوید: به نام تو ای پروردگارم پهلویم را بر بستر نهادم و به نام تو پس از آن می –غيره نشوند 

دارمت اگر در خواب جانم را گرفتی آن را مورد رحمت قرار پهلویم را از بستر خواب برمی

ار آنچنانکه جان بندگان صالح و بده، و اگر جانم را از مردن نجات دادی، آن را نگه د

 «تفراش خواب را سه بار تکان بدهد»و در روایتی دیگر: «ت داریکارت را نگه میشایسته
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ْلِ هللن ْ هللناِرش خ هلل هللر   اي هللهلللو ر و يْد  اهللِأمهللالص ِحْلح  ْيمهلِلهللِأ،هللند   ث هللهللم ْلج ع م هللهللأ ل ذ هللهللِإذ اهللك ان هللهللهللا هلِلهللأن  هللو قد ر أ هللهلل،ي   
ْلِ هللن ْ  اهللأن هللال  ِبم هللة س     هللهللِبِ م اهللو م س ح هللهلل،بِاْلم ع ا ذ ا هلل ع خهلٍلهللك ا هللهللِأر اِ مهلِلهللِإل ،هللأ و ىهللِإذ اهللك ان هللهلل هللوِأمهللالص ِحْلح  هللل لدْ

هللبِر ب هللهللاذ هللأ ن هللهللق اهلْل)هللو هلل(هللاْل  ع  هللهللِبر ب هللهللأ ن اذ هللهللق اهلْل)هللو هلل(هللأ د  هللهللالع م هللهللم ا هللهللق اهلْل)هللِألِ م اهللأد   ر أ هللهللِألِ م اهللند   ث هللهللث   هللهللك   ْلمهلِلهللة م   هلل
أ هللهللة س ِ  هلِلهللِم هللهللاْ ت ف اع هللهللم اهللِبِ م اهللي ْمس ح هللهللث   هلل(هللال  اسهلل هلليد ْ ع ا هللهللة س ِ  هلِلهللِم هللهللأ قْدب ا هللهللو م اهللو و ْةِ مهلِلهللر ْأِ مهلِلهللن ع ،هللِبِ م اهلليد ْب  
:هللند ْ ٌخهللل ِفْلٌفهللِبالهللرِْي هللم ر ا هللهللث ال ث هللهللذ ِلك هلل هللأما هللالع خ:هللال د ْ ث   ت هللقاي 

آمد دو کف دست خود را باهم جمع وقعی که به بستر خواب میهرشب م صرسول اهلل 

دميد بدون آن که آب دهن با آن همراه باشد، سپس کرد و در کف دو دستش با نفس میمی

ی قل أعوذ برب الناس را در ی قل أعوذ برب الفلق و سورهی قل هو اهلل أحد و سورهسوره

سر و صورت و جلو بدنش مثل سينه و  خواند، و سپس همين دو کف دست را بهآن دو می

شناسان دادت زبانکشيد و این کار را سه بار انجام میرسيد میشکم و به هرجا که دستش می

 گفته اند: النفث: یعنی دميدن به آرامی و بدون آب دهانت

ْلِ هللن ْ هللأِبمهللم هللهللو ر و يْد  ا هللاأْلْنصاِريهللالب ْ ِري،هللن ْ ب ِخهللْب هللأمهللالص ِحْلح   قاي:هللقايهللر ايهللا هللن ْمروهللهللْسع اِخ

: @ع خهلٍلهللِأ،هللقد ر أ م م اهللم  هللهللاْلبد   ر ةهلِلهلل  ار ةهلِلهلللِلرهلِلهللِم هللهللاآليد ت انهلل هللِأمهللم ْع  مهللك   ت ا  ،هلل!ك   ت ا  هللهللل لدْ هللاْلع ع ما   هللِاْلتد ع ف   
:هللوي ج هلل ع ِتِخ هللقد ْعت  ع ِتِمهللوِقْلا هللك   ت ا هللِمْ هللِقل اِمهللل لدْ ن هللاآلأاِ هللِأمهللل لدْ َِ  تاز هللأْنهللي راِخهللاألْمران هللأ ِ ْلا هللِم

  ﴿ی البقره: ی آخر سورهکسی که دو آیه»فرمود:  صرسول اهلل 
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 ﴾در شبی بخواند و او را برای  را ت

ایمان آورد به آنچه نازل شده  صرسول اهلل «ت دفع آفات و گزاردن نماز تهجد کفایت کند

نازل  صبه سوی او از جانب پروردگارش، و مؤمنان هم ایمان آوردند به آنچه بر رسول اهلل 

تگان خدا و به و مؤمنان ایمان آورد به خدا و به فرش صشده است، هرکدام از رسول اهلل 

اندازیم ميان پيغمبران خدا )که های خدا و به پيغمبران خدا و گفتند: ما جدایی نمیکتاب

بگویيم این پيغمبر را قبول داریم و آن پيغمبر را قبول نداریم، چنانکه یهودیان گفتند: عيسی 

داریم، محمد را قبول نداریم و موسی را قبول داریم، و چنانکه نصاری گفتند: عيسی را قبول 

ی پيغمبران را قبول دارند( و هرکدام از پيغمبران و همه صرا قبول نداریمت امت محمد  ص

مؤمنان گفتند: شنيدیم فرمان خدا و اطاعت نمودیم او رات بيامرز ما را ای پروردگار ما و 

فرماید کسی را مگر به قدر طاقت و بازگشت ما به سوی توست، خدای عزوجل تکليف نمی

باشد ثواب نيکوکاریش و عقاب بدکرداریشت پروردگار ما! ما را نایيش، برای هرکس میتوا

مؤاخذه مفرما اگر فراموش کردیم و یا خطا نمودیم، ای پروردگار ما! بار سنگينی که حمل 

آن نتوانيم، بر دوش ما مَنِهت چنانکه بر یهود قرار دادی تا اگر جایی از لباسش پليد شود آن را 

ی پروردگار ما! آنچه توانایيش نداریم ما را به آن مکلف منما و عفو فرما گناهان ما بچيندت ا

دهنده مایی و ما را بر گروه را و بيامرز ما را، و ما را به رحمتت شاد کن که تو دوست و یاری

 «تکافران پيروز فرما

ْلِ هللن ِ هللاْلب راِ هللبِ هللناِزب هللم ْلج ع ك هللهللأ تد ْلت هللهللِإذ ا@ : ا هلِلهللمهللر اي هللقاي:هللقايهلللهلِل ب و ر و يْد  اهللِأمهللالص ِحْلح 
هللو أد ا ْضت هللهلل،ِإل ْلك هللهللند ْ ِس،هللأ ْ ع ْمت هللهللالع     هللهللو ق اهللهلل،األ ْيم  هللهللِ   ك هللهللن ع ،هللاْضف ِج هلْلهللث   هللهلل،ِلعص ال ةهلِلهللو ض ا  ك هللهللأد تد ا ض دهلْل
هلللم ْ ت هللهلل،ِإل ْلك هللهللِإال هللهللِمْ ك هللهللم ْ ج اهللو ال هللهللم ْعج د هللهللال هللهلل،ك هللِإل لهلْلهللو ر ْغب خصهللهللر ْمب خصهللهلل،ِإل ْلك هللهللظ ْ ِرىهللو أ ْلج ْد  هللهلل،ِإل ْلك هللهللأ ْمِرى

 هلل!تد   اي هللهللم اهلللِلر هللهللأ اْةع ْع    هللهلل،اْلِ ْفر ةهلِلهللن ع ،هللم ت هللهللم ت هللهللأ ِإنهلْل هللهللأ ْر  ْعت هللهللال ِذىهللن ِبل ك هللو هللهلل،أ نْدز ْلت هللهللال ِذىهللِبِرت اِبك هلل
 توايَات  م سل م م َقار بة  هَلاهذا لفظ إْحَدي َروايات  اْلب خار ي. وباق ي روايات ه  ور 
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وقتی که خواستی به بستر خواب بروی وضو »فرمود:  ببه براء بن عازب  صرسول اهلل 

گيری، پس از آن بر پهلوی راست بخواب و بگو: خدایا بگير مانند وضویی که برای نماز می

کمرم را به تو، از روی تسليم نمودم خودم را به تو، و واگذار نمودم کارهایم به تو و پناه دادم 

شوق و رغبت به سوی تو و از جهت ترس از توت یقين دارم که نه پناهگاهی هست مگر نزد 

تو و نه گریزگاهی هست مگر به سوی توت پناه من خودت هستی و نجات من در دست 

ایمان به  –توست، ایمان آوردم به کتابی که نازل فرمودی و به پيغمبرت که او را فرستادی 

ای و این اگر آن شب مردی بر دین اسالم مرده  -استوار است  صآن و به خاتم األنبيا قر

های بخاری فرمود: این یکی از روایت /امام نووی «ت کلمات را آخرین گفتارت قرار بده

 است، و باقی روایات بخاری و مسلم به این روایت نزدیکندت

هللأ د ت اِن،هلل،ر م ل ان هللهللز ك اةهلِلهللِبِحْ ظهللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللو ك ع ِ ،هلل:ق اي هللهللهللم ر يْدر ة هللهللأ ِب،هللن  هلل و ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللالب خاري
هللل  هللهللاْلر ْرِ ، هللهلللي خ هللهللأ اقْدر أهلْلهللِأر اِ ك هللهللِإل ،هللأ و ْيت هللهللِإذ اهللق اي هللوهللهلل اْلح ِ يث هللهللذ ك ر هللوهللهلل-هللالف ع امهللهللِم  هللهللي ْحث اهللأ ج ع ا هللهلل،ل هلل
هلل،ك ذ وبهللهللو ْما هللهللص   ق ك هلل@هلل:هللال  ِب،ُّهللهللأد   اي هلل هللت ْصِبح هللهللد ت ،هلل  ْلف انهللهلليد ْ ر ب ك هللهللو ال هللهلل،د اِأظهللهللالع مهلِلهللِم  هللهللك هللع هللم هللهلليد ز اي هلل
هلل!  ْلف انهللهللذ اك هلل : َحدَّثنا عوف َعْن حمم د بن   ه  فَ َقال: وقاَل ع ْثمان  بن  اهْلَْيَثم  ْيح  أْخَرَجه  الب خار ي يف  َصح 

ثمان بن اهليثم أحد شيوخ الب خار ي الذين روي عنهم يف  صحيحه، سريين َعْن أيب  ه َريْ َرة وهذا متصل فإن  ع
وأم ا قول أيب عبد اهلل احل َمْيد ي يف  اجلمع بني الصحيحني: أن  الب خار ي أخرجه تعليقا ، فغري مقبول، فإن  

حممول  !وقاَل فالن@املذهب الصحيح املختار عند العلماء والذي عليه احملق قون أن  قول الب خار ي وغريه: 
على مساعه منه واتصاله إذا مل يكن مدل سا  وكان قد لقيه، وهذا من ذلك. وإمنا املعل ق ما أسقط الب خار ي 
منه شيخه أو أكثر بأن يقول يف  مثل هذا احلديث: وقاَل عوف. أو قال حممد بن سريين، أو قاَل أبوهريرة 

 واهلل أعلم.
مررا   صآورد که ابوهریره گفت: رسرول اهلل  می در صحيح بخاری به روایت از ابوهریره 

وکيل نمود به حفظ زکات فطر، شبی دیدم مردی آمده و با دو کرف دسرت خرود از زکرات     

بررم، گفرت: امشرب مررا مبرر کره       می صگيرد، به او گفتم: تو را به خدمت رسول اهلل فطر می

برار  ردی فقير و عيالآیم، شب بعد باز آمد و خواستم مانعش بشوم، گفت: مفقيرم و بيشتر نمی

هستم او را رها کردمت شب سوم که آمد و خواستم مانعش شوم، گفت: مرا رها کن که من تو 
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الکرسری بخروان    ةآیروی آموزم، گفت: شب موقع خواب که به بستر خواب میرا مطلبی می

کنرد ترا   یرابی کره ترو را نگهرداری مری     که از اول شب تا آخر شب از طرف خدا نگهبانی می

شودت وقتی که این واقعه را خدمت رسرول  ح، و آن شب شيطان تا صبح به تو نزدیک نمیصب

آید تا از زکات فطر بگيررد  این کسی که سه شب است که می»عرض نمودم، فرمود:  صاهلل 

الکرسی به ترو گفتره راسرت گفتره      ةآیاین شيطان است و او دروغگو است، اما آنچه راجع به 

 «تاست

که این حدیث صحيح بخاری حدیثی است مرفوع و متصل، برای این که امام نووی فرمود 

ی رجال سرند از جملره شريخش عثمران برن الهيرثم و عروف و ابرن سريرین و          امام بخاری همه

تروان از  ابوهریره همه را ذکر نموده است، و چنين حدیث صحيح و متصرل و مرفروع را نمری   

ی یکری از شريوخش یرا بيشرتر از اسرناد      معلقات برشمرد، و معلق حدیثی است که امرام بخرار  

آورد، یرا  گفت: قال عوف که ابن سريرین و ابروهریره را نمری   کرد، مثالً میحدیث حذف می

فرمرود: قرال   انرداخت یرا مری   گفت قال محمد بن سيرین که عوف را از اسرناد مری  این که می

 آورد، واهلل اعلمتابوهریره که عوف و ابن سيرین را نمی

هللو ض   هللهلليد ْرق   هللهللأ نهلْلهللأ ر اخ هللهللِإذ اهللك ان هللهللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ن هللهلللهللأمههللالم ؤِمِ ْل  هللهللد ْ ص خ هلل مهلل    ِ هللأبمهللخاوخهللن  هللو ر و يْد  اهللأهلِل
ع ث هللهلليد ْام هللهللن ذ اب ك هللهللِقِ ،هللالع     هلل@ يد   اي هللهللث   هللهللل    هلِلهللت ْحت هللهللاْلل ْم  ،هللي     هلل هلل  !ِنب اخ ك هللهللتد بدْ هللمرهاٍ   ورواه ث الث 

وقاَل: حديث صحيح حسن. ورواه أيضا  يف  رواية الرباء بن عازب ومل   ية حذيفة َعْن النَّيب   الرتمذي من روا
 تيذكر فيها ثالث مر ات

نهراد و  نمود دست راستش را زیرر رخسرارش مری   هروقت قصد خوابيدن می صرسول اهلل 

که مقصود « یفرمایخدایا مرا نگه دار از عذابت در روزی که بندگانت را زنده می»فرمود: می

روز قيامت است، و قصد تعليم امت است که روز قيامرت را از یراد نبرنردت در سرنن ابری داود      

اب ك هللهللِق ِد،هللالع   د  هلل@ صآمده که رسرول اهلل   ع دث هللهلليد دْام هللهللن دذ  فرمرودت و در  ت را سره برار مری   !ِنب داخ ك هللهللتد بدْ

بنرابراین، سره برار گفرتن      ی سه بار نياورده اندتروایت ترمذی از حذیفه و براء بن عازب کلمه

 جانب احتياط دارد و یک بار گفتن کافی استت
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هللال  ِب، هللهللن  هللهللهللم ر يْدر ة هللهللأ ِب،هللن  هلل و ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللم ْسِعٍ هللو    ِ هللأِبمهللخاو خ هللوالتد ْرِمِذيهللوال  ِسدرمهللواْبِ هللماة م
هللأ اِل  هللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللو ر ب هللهللاأل ْرضهللهللو ر ب هللهللالس م ا ا هللهللر ب هللهلل  هللالع   هلل@ ِأر اِ مهلِلهللِإل ،هللأ و ىهللِإذ اهلليد   اي هللهللك ان هللهللأ ن م هللهلل

هللأ ْنت هللهللبِ  اِصل ِتمهلِلهلللِلذهللهللأ ْنت هللهلل  ر هللهللِذىهللك ا هللهلل  ر هللهللِم هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهللو اْل  ْرلنهللهللو اإِلْنِجلاهللهللالتد ْار اةهلِلهللم  د ز ي هللهللو ال د ا ىهللاْلح ب هلل
ع ك هللهللأد ع ْلس هللهللاأل و ي هلل هللو أ ْنت هللهلل  ْ، هلٌلهللأد ْاق ك هللهللأد ع ْلس هللهللالم اِمر هللهللو أ ْنت هللهلل  ْ، هلٌلهللبد ْع  ك هللهللأد ع ْلس هللهللاآلِلر هللهللو أ ْنت هللهلل  ْ، هلٌلهللقد بدْ
هللاْل  ْ رهلِل  ْ، هلٌلهللخ ون ك هللهللأد ع ْلس هللهللاْلب اِط  هلل هللِم   هللوأ ْغِ   ا هللال  ْي   هللِاْقِضهللن   ا هللن   ،هللاْقضهلل@ روايخهللأبمهللخاوخ: وِأم  !،
 ت!اْل  ْ رهلِلهللِم  هللهللو أ ْغِ ِ ،هللال  ْي  هلل

هرا  خدایا! ای پروردگار آسمان»فرمود: آمد میموقعی که به بستر خواب می صاهلل رسول 

و ای پروردگار زمين و ای صاحب عرش عظيمت ای پروردگار ما و پروردگار همه چيز! )همه 

هرا بررای سبزشردن آنهرات ای     هرا و هسرته  ی دانههای اوست( ای شکافندهی نعمتچيز پرورده

برم به پناه می صموسی و انجيل بر عيسی و قرآن بر محمد مصطفی  ی تورات برآورندهفرود

تو از شر هر صاحب شری که پيشانی او در دست توست )کاینات همه مقهور فرمان اوست و 

ای و هسرتی  همه پيشانی خود را تسليم فرمان او نموده اند( ای خدا تو اول هستی، هميشه بوده

ست، هرچه هست همه به ید قدرت تو بره وجرود آمرده    و خواهی بود، پيش از تو هيچ نبوده ا

ميرند و تو حی ال یموت باقی هستی و فنا بره درگاهرت   اند، و تو هستی آخر وقتی که همه می

راه ندارد، تو ظاهر هستی و در همه چيز آشرکار هسرتی، بررای ایرن کره هسرتی همره چيرز از         

هرانت بنرابراین، غيرر ترو هريچ      توست، هيچگاه باال دست تو کسی نخواهد بود، و ترو هسرتی پن  

ی کاینات از توست، ظهور همه از توست، خفای همه به فرمان توسرت، نره   نيست، وجود همه

ميرنرد و ميرراث برر همره خرودت      ماند، همه میپيش از تو کسی بوده و نه بعد از تو کسی می

ر و هستی، همه مقهور فرمان تو هسرتند و نيسرت براال دسرت ترو چيرزی، از همره چيرز ظراهرت         

تری، زیررا کره دیرد    آشکارتری، برای این که هرچه هست معرُف هستی توست، از همه نهان

کسی به تو نخواهد رسيدت ای آن که بود و نبود همه در دست توسرت، و ای آن کره رسريدن    

به فریاد همه وصف توست، برار سرنگين بردهی از دوش مرا برردار، و ذلرت حاجرت بره مثرل          

تا آنچه داریم از تو بردانيم و آنچره بخرواهيم از ترو بخرواهيم و از      خودمان از گردن ما بستان، 

ِاقْدِضهللن   دمهلل@عنایتت تاج عبودیت تنها برای خودت نصيب مرا باشردت و در روایرت ابری داود:     
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هللال  ْ درهلِل هللوأ ْغِ ِ مهللِم   اسرت، و آن   خمسةت به یاء مفرد است، و ليکن روایت جمع از صرحاح  !ال  ْي  

شود گفت: گاهی این دعرا را بره لفرظ مفررد، چنانکره روایرت       ست و میتر اروایت بسی قوی

 ی جمع، چنانکه روایت جماعت است، دعا نمایدتابوداود است و گاهی به صيغه

هلل هللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخهللوال سارمهللن هللو ر و يْد  اهللباإل  اخهللالص ِحْلح  هلل  ن ْ هللر   اِيهللا هلِلهللْ هللن ِعم  هلليد   اي  أن م هللكان 
هللم لهلْل ِعم اِتك هللهللاْلر رِي هللهللِبا ْةِ ك هللهللأ ن اذ هللهللِإن ،هللالع     هلل@ ج ِعِم:ِنْ    هللالع     هللهللبِ  اِصل ِتمهلِلهلللِلذهللهللأ ْنت هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام خهلِلهللو ك 

ْدث   هللهللاْلم ْ ر م هللهللت ْرِشف هللهللأ ْنت هلل هللاْلج  ُّهللهللِمْ ك هللهللْلج   هللاهللذ اهلليد  دْ    هللهللو ال هللهللو ْن  ك هللهللي ْخع ف هللهللو ال هللهللة ْ   ك هللهلليد ْ ز م هللهللال هللهللالع     هللهللو اْلم 
 ت!و ِبح ْمِ ك هللهلل  ْبح ان ك هلل

برم به ذات خدایا پناه می»فرمود: نهاد برای خوابيدن میموقعی که پهلو می صرسول اهلل 

بزرگوارت و کلمات کالمت که همه دارای کمال و تمام هستند از شر هرچه تو پيشانيش را 

ی آنها به تو، از این رو که به یقين پيشانی همهبرم از ای، پناه میبه ید قدرت در دست گرفته

همه در ید قدرت توست و همه مقهور فرمان تو هستندت خدایا تو هستی که رفع بدهکاری و 

دهد و عصيان را داری و طاعت میدهی و فقر را برمیفرماییت غنا میگنهکاری می

ی تو خالف وعدهخورند و هيچگاه داریت خدایا هيچگاه لشکریانت شکست نمیبرمی

رساندت تسبيح و تنزیه تو شود و هيچگاه ثروت صاحب ثروت را به جای تو نفع نمینمی

ها شویم که ستایشگویم که سبوح و قدوس صفت توست، و به ستایش تو مشغول میمی

 «تهمه برای توست

هللا هلِلهللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللم ْسِع هللو    ِ هللأبمهللخاوخهللوالتد ْرِمِذيهللن ْ هللأن ٍسهلل هللر   اي  إذاهللأو يهللِإل ،هللهللكان هللهللهللأن 
قاَل  ت!م ْئِاى هللهللو ال هللهللل م هللهللك اِأ، هللهللال هللهللِمم  هللهللأ ر  هلْلهللو لو ان اهللو ك   ان اهللو     ان اهللأ ْطع م   اهللال ِذىهلللِع مهلِلهللاْلح ْم  هلل@ِأر اِ ِمهللقاي:هلل

 تحديث حسن صحيح الرتمذي:

حمد و ستایش برای خدای »فرمود: رفت میوقتی که به بستر خواب می صرسول اهلل 

یکتایی است که خوراک به ما داد و سيراب کرد ما را و کفایت ما را از خوراک و آب و 

لباس فراهم فرمود و جایگاه به ما عطا نمود، چه بسيار کسانی که نه کفایت خوراک و آب و 

 «تکنند لباس دارند و نه جایگاه و منزلی که از آفتاب و باد و باران خود را در آن حفظ
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ْلِرهللاألنماريهلل هللأباز م  هللن ْ هللأِبمهللاألْزم ريهللوي اي  هللاْلح س ِ هللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخ  هللهللو ر و يْد  اهللباإلْ  اِخ هللر   اي  أن 
هللاْلع ْلِاهللقاي: اِ هلل هللم ْلج ع م هللِم   ْ ِب،هللو ض ْعت هللهللالع مهلِلهللِبْس هلل@ كان هللإذاهللأل ذ  هللو أ ْلِسئهللهللذ نِْب،هللِل،هللاْغِ رهللهللالع     هللهللة 
 ت!األ ْنع ،هللال  ِ ى هللهللِأ،هللو اْةع ْعِ ،هللرِم اِن،هللو أ ك هللهللْلف اِن،  هلل

رفرت  کرد، به بستر خواب مری موقعی که آرامگاه خود را در شب فراهم می صرسول اهلل 

به نام خدا پهلویم را بر زمين نهادم، خدایا بيامرز گناهم را و »فرمود: تا در آنجا آرام گيرد، می

ی او گماشرته شرده، بررای    آنجا که بر هرکس شيطانی بررای وسوسره   خوار کن شيطانم را، از

تعليم امت فرمود: شيطان گماشته بر من را خوار کن تا هيچ اذیتی نتواند انجام دهد و باز کرن  

گروگان مرا، هرکسی در گرو کردار خود است، تا در گرو هريچ عملری نباشرم و آزادانره بره      

اعلی، یعنی مرا در گروه فرشتگان قررار ده ترا دور و برر    طاعتت بپردازم، و بگردان مرا در مأل 

 «تکنندگان به سوی طاعت حق تعالی باشندمن همه فرشتگان و دعوت

امام ابوسليمان خطابی فرمود: نَدِیّ: گروهی هستند که در یک مجلس جمع شده باشرند، و  

از نَردِیُ أعلَری:    صنادی هم به همين معنی است و جمع آن أندِیَه استت و مقصود رسرول اهلل  

 المَأل األعلَی یعنی گروه مالئکه استت

ِت  اهللن ع ،هللن  هلْلهللث   هلل(هللاْلر اِأر ون هللهللأ يدُّ  اهللي اهللق اهلْل)هللاقْدر أهلْل@هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأبمهللخاوخ هللوالترمذي هللبد ر ا  ةهلٌلهللأ ِإند   اهللل اتِم 
هللهللبن بهاٍسهلل هللوِأمهللم ْس  ِ هللأبمهلليد ْعع مهللالم اِصِعمهللن ْ هللاْبِ هلل!الش ْركهللهللِم  هلل :هللهللن ِ هللال  ِبمه هللنعد،هللأخ لُّر د هلْلهللأال@قداي 

ِعم خهلٍل  ت!م   اِمر  هلْلهللِنْ   هللهللالراِأر ون هللهللأيُّ اهللياهللق اهلْلهلل:تد ْ ر ؤون هللهللو ة ا هللهللن ز هللهللبالع مهلِلهللاإِلْ ر اكهللهللِم  هللهللر  هلْللهلْلجهللتد  هلْلهللك 

 ی قل یا أیها الکافرون را بخوان و در آخر آنسوره»به نوفل أشجعی فرمود:  صرسول اهلل 

و در روایرت ابرن عبراس    «ت به خواب برو، برای این که پایان این سوره براءت از شرک اسرت 

آوردن بره خردای عزوجرل    ای که شما را از شرکنمایم بر کلمهشما را راهنمایی می»فرمود: 

 «تی قل یا أیها الکافرون را بخوانيددهد، برای این منظور موقع خواب سورهنجات می

هلل  ِ هللأبمهللخاوخهللوالت رِمِذيهللن ْ هللِنْرباِضهللْبِ هلل ارِي ِخهللو ر و يْد  اهللِأمهلل  هلل قد ْبا هللم ِسب ح اِ هللكان هلليد ْ ر أ هللالهلْلهللهلل:هللأن هللال  ِبم 
هللالترمذى:  تد يثهللدس هللأْنهلليد ْرق   هللقاي 

باشرد،  هایی که اول آن سَبَّحَ هلل یا یُسَربححُ هلل مری  پيش از این که بخوابد سوره صرسول اهلل 

 خواند واهلل أعلمتو صف و تغابن و جمعه و أعلی می ی حشرمثل سوره
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ددخ هلل هللهلللو ر و يْد  دداهللن ددْ هللن اِرش  ددان هللال  بِددمُّ ت ددمهلليد ْ ددرأ هللبِ ددمهللإهللقال ددْتهللك  هللالترمددذي:الهللي  ددام هللد  هللْ ددرارلا هللوالزُّم ددر هللقدداي 
هلل د يثهللدس 
 تخواندی زُمر را میی بنی اسرائيل و سورهخوابيد تا این که سورهنمی صرسول اهلل 

هلل ددر  هللهللبو ر و يْد  دداهللباإلْ ددد اِخهللالص دددِحْلِحهللِأدددمهلل  دد  ِ هللأبدددمهللخاوخهللن دددْ هللابْدددِ هللن م  هللهللهللأن هللال  بِدددم  دددذ  هللإذاهللأل  كدددان هلليد   ددداي 
هللأ ْنف اِن،هللو ال ِذىهللأ د ْأل ا هللهللن ع ، هللهللم   هللهللو ال ِذىهللو     اِن،هللو أ ْطع م ِ ،هللو لو اِن،هللك   اِن،هللال ِذىهللِلع مهلِلهللاْلح ْم  هلل@م ْلج ع م :هلل

ِإل م هللهللو م ِعلر م هللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللر ب هللهللالع     هللهللد ايهللهللك ا هللهللن ع ،هللِلع مهلِلهللاْلح ْم  هللهللأ د ْةز ي هلل  ت!ال  ارهلِلهللِم  هللهللِبك هللهللأ ن اذ هللهلل  ْ، هللهللك ا هللهللو 

هرا همره   و ستایش حمد»فرمود: نهاد میموقعی که پهلو را بر بستر خواب می صرسول اهلل 

راهم فرمود و جایگاه به من عطرا نمرود و خروراک    برای خدای یکتایی است که کفایت مرا ف

مرا رسانيد و سيراب نمود، خدایی که منت گذاشت و زیاده بر حاجت ارزانی داشت خردایی  

ها همه برای خدای یکتاست در همه حرالت  که به من عطا فرمود و بسيار نمود، حمد و ستایش

بررم بره   د به حق همه چيز، پناه میای همه، و معبوخدایا! پروردگار همه چيز و مالک و دارنده

 «تتو از دوزخ

هلل ِعْلِ هللألخ ْ ِري  هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللن ْ هللأِبمهلل   هللِإل ،هللي ْدِوىهللِدل  هللهللق اي هللهللم  هلل@ قاي:هللن ِ هللال  ِبم 
هللذ ن اب م هللهللالع م هللهللغ   ر هللهللم ر ا هللهللث ال ث هلل هللِإل ْلمهلِلهللو أ ت اب هللهللاْل  لُّام هللهللاْلح ، هللهللم ا هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللال ِذىهللاْلع ِمل  هللهللالع م هللهللأ ْ تد ْ ِ ر هللهلل:ِأر اِ مهلِل
هللن   خ هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْلهللن اِلوهللهللر ْماهللهللن   خ هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْلهللالش ج رهلِلهللو ر قهللهللن   خ هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْلهللاْلب ْحرهلِلهللز ب  هلِلهللِمْثا هللهللك ان تهللهللو ِإنهلْل
نْدل اهللأ ي امهلل  ت!ال ُّ

فتنش به بستر خوابش سه بار بگوید: از خدا کسی که موقع ر»فرمود:  صرسول اهلل 

خواهم، آن خدایی که نيست معبودی به حق مگر او، خدای هميشه زنده و آمرزش می

آمرزد گناهانش را و کنم به درگاه او، خدا میی خالیق، و توبه و رجوع میتدبيرکننده

ی شن اشد به شمارهی ستارگان، و اگرچه باگرچه باشد مثل کف دریا، و اگر باشد به شماره

 «تی روزهای دنياعالج، و اگرچه باشد به شماره

هللهلل    ِ هللأِبمهللخاوخ هللوغ ْلرِِ هللبإْ  اٍخهللص ِحْلٍحهللن ْ هللر ة ٍاهللِمْ هللأْ ع   هللِم هللهللمو ر و يْد  اهللأهلِل هللك ْ ت هللهللق اي هللهللأْصح اِبهللال  ِبم 
ع خ هللهللل ِ ْغت هللهللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللأد   اي هللهللأ ْصح اِبمهلِلهللِم هللهللر ة اهلٌلهللأ ج ا  هللهللهللالع مهلِلهللر   ايهللهللِنْ   هللهللة اِلسصا هللد ت ،هللأ ن  هلْلهللأد ع  هلْلهللالع لدْ
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ِعم ا هللهللأ ن اذ هللهللأ ْمس ْلت هللهللِدل  هللهللقد ْعت هللهللل اهللهللِإن ك هللهللأ م ا@هلل:ق اي هلل هللن ْ ر بهللهلل:ق اي هللهلل؟!م اذ ا@هلل:ق اي هلل هللأ ْصب ْحت هلل هللالع مهلِلهللِبر 
 ت!تعال،هللالع م هللهلل  ا  هللهللِإنهلْلهلل  م هلٌلهللت ل ر ك هللهللل  هلْلهللل ع   هللهللم اهلل  ر هللهللِم هللهللالت ام ا هلل

نشسته بودم که مرردی از یراران رسرول     صی اسلم گفت: خدمت رسول اهلل مردی از قبيله

آمد و گفت: ای رسول خدا! دیشرب گزیرده شردم و از درد آن ترا صربح خرواب بره         صاهلل 

آگاه باش کره اگرر در اول   »؟ گفت: کژدمت فرمود: «چه چيز تو را گزید»چشمم نيامدت فرمود: 

برم به کلمات خدا که تمام و کمال را دارند از شر آنچه را کره خردا   گفته بودی: پناه میشب 

 «ترسانيدآفرید، اگر این را گفته بودی به خواست خدای متعال هيچ چيز زیانی به تو نمی

در باب آنچه  همچنين این حدیث را قبالً در سنن ابوداود و غيره از روایت أبی هریره 

 صبح و شام یاد کردیمت شود درگفته می

هللهللن ْ هللأن ٍسهللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   م هللال  ِبم  هللم ْلج ع م هللأْنهلليد ْ رأ هلل  ارة هللهللأن  أْوص مهللر ة الصهللإذاهللأل ذ 
:هلل هللهلل !الج   خهلِلهللأْماهللهللِم هللهلل:قايهللأوهلل،  ِ ل اصهللهللِمت هللهللِمت هللهللإنهلْل@اْلح ْشِرهللو قاي 

مردی را سفارش کرد تا موقعی  صدیم که پيامبر روایت نمو در کتاب ابن سنی از انس 

ی با خواندن سوره»ی حشر را بخواند و فرمود: نهد سورهکه برای خوابيدن پهلو بر بستر می

 «تای یا از اهل بهشت هستیحشر اگر در آن شب مردی به شهادت از دنيا رفته

هللِبالالصهللإذاأن م هللأم هللهللبو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللالم سعِ هللن ْ هللاْبِ هللنمرهلل :هللهللأل ذ هللهللر  هللأْنت هللهللالع     هلل@م ْلج ع م هللأْنهلليد   اي 
ْلتد   اهللِإنهلْلهللو م ْحل ام اهللم م اتد   اهللل ك هللهللتد ا أ ام اهللو أ ْنت هللهللند ْ ِس،هللل ع ْ ت هلل هللِإن ،هللالع     هللهللل   اهللأ اْغِ رهللهللأ م تد   اهللو ِإنهلْلهللأ اْد  ْم  اهللأ ْدلد 
هللاْب  هللنمرهلل!اْلع اِأل خ هللهللأ ْ د ل ك هلل  ت  ِمْعت م هللِمْ هللر ايهللا هلل:هللب هللقاي 

بالل را امر کرد تا موقعی که  صروایت نمودیم که پيامبر  بدر صحيح مسلم از ابن عمر 

دهی، زندگی و خدایا تو جان مرا آفریدی و تو آن را وفات می»به بستر خواب رفت بگوید: 

را مرگ دادی او را مرگش برای توست، اگر تو او را زنده نمودی او را نگه بدار و اگر او 

 شنيدمت صابن عمر گفت: این را از رسول اهلل «ت خواهمبيامرزت خدایا از تو عافيت می

هللأِبمهللم ر يْدر ة هلل ْم  ا  هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخهللوالترمذيهللوغ ْلرِِمم اهللباألِ انِلِ هللالص ِحْلح ِخهللد ِ ْيث  ال ِذيهللق   
هللالص ب هللن    هللي اي  هللما هللباِب هللِأم هللالص   يِ  َِ هللب ْرِر هللأبم هللِقص ِخ هللِأم هللوالم س اِ  هللالس مااِ هللاِ  هللأاِطر  هللالع      :
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هللِمْ هلل  ر هلل هللأن اذ هللِبك  هللك ا هلل  مٍ هللو م ِعْلر م هللأْ     هللأْنهللالهللإلمهللإالهللأْنت  هللن اِل  هللاْل  ْلِبهللو الش   اخ ِةهللر ب  ند ْ ِسمهللهللواأْلْرض 
هللالش ْلفاِنهللوِ رِْكِم،هللقد ْع  اهلل هللتإذاهللأْصب ْحِتهللوإذاهللأْمس ْلِتهللوإذاهللاْضف ج ْعتهللو   ر 

و روایت نمودیم در سنن أبی داود و ترمذی و غير این دو به اسناد صحيح حدیث أبی 

ی : خدایا شکافندهرا که پيش از این یاد کردیم در داستان ابی بکر صدیق  هریره 

شود و آنچه در عالم شهاده و ها و زمين، دانا به آنچه در عالم غيب است و دیده نمیآسمان

دهم بر این که نيست معبودی بحق دیدنی است، پروردگار هرچيز و مالک آن، گواهی می

ی آوری و وسوسهبرم به تو از شر خودم و از شر شيطان و دام او و شر شرکمگر تو، پناه می

که به شب  شود و وقتیبه او فرمود که آن را وقتی به صبح داخل می صاو که رسول اهلل 

 افتد برای خوابيدن، بخوانتشود و وقتی که به پهلو میداخل می

هللأْوٍسهلل هللْبِ  اِخ هلل   ه هللالس   مهللن ْ  هللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللواْبِ  :هللقايهللر ايهللا هللهللو ر و يْد  ا هللِم هللهللما@:هللقاي 
هللبِمهلِلهللن ز و ة ا هللهللالع م هللهللو ك ا هللهللِإال هللهللم ْلج ع م هللهللذ هلليدل هللهللِدل  هللهللت عال،هللالع مهلِلهللِكتابهللهللِم هللهلل  ار ةصهللهللأد لد ْ رأ هللهللِأر اِ مهلِلهللإل،هللىيدوهللهللم ْسِع هلل
:هللِانْدت ب م هللوقام هلل!م ب هللهللم ت ،هلليد   ب هللهللدت ،هلليد ْؤِذيمهلِلهلليد ْ ر ب م هللهلل  ْلئاصهللهللي   ع هللهللالهللم ع راصهلل هللت هللإْ  اخ   هللض ِعْلٌفهللومع مهللم ب 

اب ای از کترود و سورهفرمود: هر مسلمانی که موقعی که به بستر خواب می صرسول اهلل 

کند تا نگذارد چيزی به او ای بر او موکل میخواند خدای عزوجل فرشتهخدای تعالی را می

نزدیک شود و او را بيازارد تا این که از خواب بيدار شود و از بستر خواب بلند شود، اسناد 

 این حدیث ضعيف است، و معنی هَبَّ: به خود آمد و بيدار شد و از بستر خواب برخاستت

هللر ايهللا هللهلل  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالسُّ  مهللن ْ هللة ابِِرهللو ر و يدهلْل :هللهللأنه هللِأر اِ مهلِلهللإل،هللأو ىهللإذ اهللالر ة ا هللهللإن هلل@قاي 
ْلٍر،هللاْلِت هلْلهللالع     هللهلل:الم ع ك هللهللأد   اي هللهللو   ْلفاٌن،هللم ع كهللهللابْدت   ر   هلل ،هللاْلِت هلْلهلل:الش ْلفان هللهللأ  اي هللهللِبخ  هللالع م هللهللذ ك ر هللهللأإنهلْلهللِبش ره
 ت!ي ْرع ؤ  هللهللالم ع ك هللهللبا  هللهللم هللناهللث   هللهللت عال،

ای و شيطانی رود، فرشتهوقتی که شخص به بستر خواب می»فرمود:  صرسول اهلل 

گوید: پایان کارت به خير شتابند تا زودتر به او برسند، فرشته وقتی که به او رسيد به او میمی

ان جاری کرد و گوید: پایان کارت به شر کن، اگر نام خدای متعال بر زبکن، و شيطان می

 «تنمایدآنگاه خوابيد فرشته از او نگهداری می
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هللن ْ هللن ْبِ هللاِ هللْبِ هللن ْمروهللْبِ هللالعاِصهللن ْ هللر ايهللا هلل هللِأْلِم هلللِع د ْاِم:هللهللو ر و يْد  ا هللإذاهللاْضف ج    هلليد   اي  أن م هللكان 
هللة ْ ِبمهللأ اْغِ ْرِلمهللذ نِْبم@ هللر ب مهللو ض ْعت   ت!الع     هللبِاْ ِمك 

خدایا به نام تو پهلوی »فرمود: خوابيد برای خوابيدن میوقتی بر پهلو می صاهلل رسول 

 «تخود را بر زمين نهادم، پس بيامرز گناهانم را

هللن ْ هللأِبمهللأمامخ هلل هللِأْلِم هللر ايهللا هللهللو ر و يْد  ا هلل  ِمْعت  :هللهللقاي  هللو ذ ك ر هللهللطاِمراصهللهللِأر اِ مهلِلهللإل،هللأو ىهللم  هلل@يد   اي 
ْلراصهللهللِأل اهللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللي سدي هللهللالع ْلاهللهللِم  هللهلل ان خصهللهلليد تد   ع بهللهللل  هلْلهللال ُّعاس هللهللي ْ رِك م هللهللد ت ،هللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هلل هللل ْلرهللِم هللهللل 

 ت!إي ا  هللهللأْنفا  هللهللِإال هللهللواآللر ةهلِلهللال ُّنْلا

کسی که به بستر خواب پاک »فرمود: شنيدم که می صگوید: از رسول اهلل می ابو امامه 

زدن به او رسيد، هر ساعتی از شب رفت و یاد خدای عزوجل نمود تا این که چرت و با وضو

 «تدهدکه به خود آمد و از خدا خيری از خيرهای دنيا و آخرت خواست خدا آن را به او می

:هللهللقالْتهللكان هللر ايهللا هللهلللو ر و يْد  اهللِأْلِمهللن ْ هللناِرش خ هلل هللِبس ْمِعمهللْعِ مأْمتهلِلهللالع     هلل@إذاهللأو يهللإلمهللِأرِاِ ِمهللقاي 
هللال  ْي هللهللغ ع ب خهلِلهللِم هللهللِبك هللهللأن اذ هللهللإنمهللالع     هللهللث ْدِريهللو أرِِنمهللن   و يهللنع،هللو اْنص ْرِنمهللِم  مهللالا اِرث هللهللو اْةع ْع  ماهللو ب ص ِري

 سليمني صحيحني أبقهما ىأ: مىن الوارث اجعلهما معىن: العلماء قالهلل !الل ِجل  هللهللبِْئس هللهللأإن م هللهللالج اعهللهللو ِم  هلل
 قو ة وارثيْ  اجعلهما ىأ: احلواس ىوباق األعضاء وضعف الك رَب  عند وقوهتما بقاؤمها املراد وقيل أموت أن إىل
 يرى مبا االعتبار: وبالبصر به والعمل يسمع ما ىوع: بالسمع املراد وقيل بعدها والباق يَ نْي  األعضاء ىباق
متاع إىل اهلاء فَ َردَّ  !مىن الوارث واجعله@ ىورو  هلل.َده  حْ وَ  اإل 

خدایا خوشی از شنوایی و بينایی »فرمود: رفت میوقتی که به بستر خواب می صرسول اهلل 

ام نصيبم گردان و چشم و گوش مرا به صحت و سالمت نگه دار تا روزی که از دنيا رهسرپار  

شوم و در پيری و ضعف اعضا، شنوایی و بينایی ام را به قوت خرود براقی گرذار و    آخرت می

بينم به چشم اعتذار اندرز گيرم يق ده که فرمان تو را به سمع قبول بپذیرم و از آنچه میمرا توف

و مرا بر دشمنانم نصرت ده و پيروز گردان و به من نشان ده دشمنانم چگونه به قصراص خرود   

برم به تو از چيرگی و فشار بردهکاری و از گرسرنگی کره بردهکاری     رسندت خدایا پناه میمی

دانشمندان گفته اند که معنری:  «ت تواند با گرسنگی شدید بسازدست و انسان نمیهمبستر بدی ا

هلل و چشم و گوش مرا ميراث برم قرار ده، یعنی هردو را صحيح و سالمت : ِم  دمهللو اْةع ْع  م اهللالدااِرث 
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ی مرگ که در تمام زندگی چشم و گوشم سالم باشند، و گفتره شرده بره معنری     بدار تا لحظه

ایی مرا حفظ فرما تا در وقت ضعف پيری و ناتوانی اعضا، چشم و گوشم به قوت شنوایی و بين

خود باقی باشندت و گفته شرده: بره معنری شرنوایی فرمران خردا و اطاعرت او و انردرزگرفتن از         

هللِم  د،،ی إفراد: مشاهدات استت و روایت شده به صيغه یعنی خوشری از چشرم و    و اْةع ْعدم هللالدااِرث 

 ردانتگوش ميراث برم بگ

نْلاهلل م داهللكدان هللر دايهللا هلل@أْيلداصهللقالدت:هلل ل و ر و يْد  اهللِأْلدِمهللن دْ هللناِرش دخ هلل هللالد ُّ م ْ دذ هللص دْحب ِتِمهللي  دام هللد ت د،هللأدار ق 
هللاْلج ْبِ هللو اْلر س ِاهللوالس آم ِخهللوا ذاِبهللاأْلْمِاهللو اْلم اِيهللون هللهللمأهلِلْلب ْخِاهللو  اِ هللاْلِرب ِرهللو  ْاِ هللاْلم ْ م ِرهللدت ،هلليد تد ع ا ذ هللِم  

هللالش ْلفاِنهللوِ رِْكمهلِل  ت!اْل  ْبِرهللوِم  

بودم تا روزی کره   صاز روزی که همنشين پيغمبر »روایت داریم که فرمود:  لو از عائشه 

خوابيد تا این که از این چند چيز پناه برردت از ترسرویی و سسرتی و    از جهان رحلت فرمود نمی

بردی پيرری بره صرورت تنردجویی و       –نوميدی و بخل و بدی پيری و بدی منظر اهرل و مرال   

بداخالقی و بدی منظر اهل و مال به این که زن و فرزند و بستگان دچار بيچارگی و بداخالقی 

و از عرذاب قبرر و از شريطان لعرين و دام و      –شوند و مال از برين بررود و بره آن نيازمنرد شرد      

 «تی شر اووسوسه

:هللأن  اهللكان ْتهللإذاهللأ ل و ر و يْد  اهللن ْ هللناِرش خ هلل هللص داِخق خهللص داِلح خص،هللر ْؤيداهللأ ددل ك هللهللِإن دمهللالع     هلل@راخ ْ هللال د ْام هللتد   اي 
ر هلل در هللهللناِأع خصهللهللكاِذب خص،هللغ لدْ دٍخهللِبش دمٍ هللد تهد،هللت ْصدِبح هللأوهلل  !ض دار ةهلٍلهللغ لدْ هللم ت ر ع م  در  وكان دْتهللإذاهللقال دْتهللمدذاهللن ر أ دااهللأن  داهللغ لدْ

هللاْلع ْلاهلل هللِم    تت ْستد ْلِ ظ 

خدایا از »فرمود: نمود میداریم که ایشان موقعی که قصد خوابيدن می لو روایت از عائشه 

و «ت آور نباشرد خواهم خواب دیدنی که شایسته و راست باشد و سرودمند باشرد و زیران   تو می

گوید تا این که صبح شود یا در آن شرب  دانستند که سخنی نمیگفت میوقتی که این را می

 از خواب بيدار شودت

ي هللو ر و يهللاإل َِ هللأب اِبْرِرهللْبِ هللأِبمهللخاوخهللبإ  اِخِ هللن ْ هللنا  :هللمام هللاْلحاِأظ  اهللأ ر ىهللك ْ تهللم ا@ قاي  هلليد ْعِ ا هللهللأ د  ص
ْيح  َعَلى َشْرط  اْلب خار يِّ وم ْسل م    !اْلبد   ر ةهلِلهلل  ار ةهلِلهللِم هللهللاأْل و اِلر هللهللث هللال هللالث هللهللاآْلي ا هللهلليد ْ ر أ هللهللأ نهلْلهللقد ْبا هللهلليد   ام هلل  تإسناد ه  َصح 
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فرمرود:   روایرت نمرود کره علری      حافظ ابوبکر بن أبی داود به اسرناد خرود از علری    امام 

ی البقرره را  ی آخرر سروره  دیدم کسی که عاقل باشد و بخوابد قبرل از ایرن کره سره آیره     نمی»

 ت113و  110و  113آیات: «ت بخواند

:هلل  ت!الرر م هللهللليخ هللهللي رأ هللهللدت،هللي ام هللهللاإل المهللهللبع خهلِلهلليعِ ا هللهللأد اصهللهللأرىهللما@و ر و يهللأْيلاصهللن ْ هللن ِعم 

بينم کسی را که عقرل  نمی»روایت نمود که ایشان فرموده اند:  و امام حافظ بازهم از علی 

«ت الکرسی را بخوانرد  آیةداشته باشد و داخل در اسالم شده باشد و شب بخوابد قبل از این که 

 سوره البقرهت 100ی الکرسی: آیه آیة

:هللكان ااهلليد ع ع م اند   ْ هللإذاهللأو ْواهللإل،هللِأراِ ِ ْ هللأْنهلليد ْ ر أ واهللاْلم ع ا ذ تد ْلِ  هللوِأمهللر وايٍخ:هللهللو ن ْ هللإبراملِ هللال  خ ِعمهلل قاي 
هللا  هللأد ٌ هللو اْلم ع ا ذ تد ْل هلل هللمرهاٍ :هللق ْاهللم ا  ع ٍخهللثالث   هللإْ  اخ   هللكانااهللي ْست ِحبُّانهللأْنهلليد ْ رأ واهللمؤالِ هللالسُّا ِرهللِأمهللك ا هللل لدْ

 تمهلل  ْرِطهللم ْسِع هللص ِحْلٌحهللن ع هلل

شرران تعررالی روایررت اسررت کرره فرمررود: علمررا برره فرزنرردان و بسررتگان  /و از ابررراهيم نخعرری 

ی قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب آیند سورهآموختند که وقتی که به بستر خواب میمی

 دانسرتند کره ایرن سره    الناس را بخواند و سپس بخوابندت و در روایتی دیگر: علما مستحب مری 

ی ی قل هو اهلل أحد و سورهسوره را در هر شب سه بار بخوانند، قبل از این که بخوابند، سوره

ی قل أعوذ برب الناست اسناد آن صحيح است و برر شررط مسرلم    قل أعوذ برب الفلق و سوره

ی بر شرط مسلم است، یعنی راوی این اثر کسانی هستند کره مسرلم در صرحيح    است، و کلمه

 روایت نمودتخود از ایشان 

و بدان که آثار و احادیث در این باب بسيارند و در آنچه یاد کرردیم کفایرت اسرت بررای     

کسی که موفق به عمل به آن شودت و ما زیاده برآن را حذف کردیم و نياوردیم از تررس ایرن   

ی این که طالب این اذکار از بسياری آن خسته و ملول شودت پس بهتر آن است که انسان همه

توانرد  ترین آنهرا کره مری   ی آنها برایش ممکن نبود، به مهمار را بخواند، اگر خواندن همهاذک

 اکتفا کندت

 «بابهللكرامخهللال امهللم هللغلرهللذكرهللا هللتعالم»
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 بابي است در بيان کراهيت خوابيدن بدون ذکر خداوند متعال

:هللهللن ْ هللر   اِيهللالعهِمهللهللهللر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاو خ هللبإ  اٍخهللة ل ٍ هللن ْ هللأِبمهللم ر يْدر ة هلل اهللقد ع د  هللهللم د هلل»قداي  هللل د هلْلهللم ْ ع د ص
هللالع دمهلِلهللِمد  هللهللن ع ْلدمهلِلهللك ان دتهللهللِألدمهلِلهللالع دم هللهللي دْذك ر هللهللال هللهللم ْلدج عصاهللاْضدف ج   هللهللو م د هللهللتِدر ةصهللهللالع دمهلِلهللِمد  هللهللن ع ْلدمهلِلهللك ان دتهللهللِألدمهلِلهللالع م هللهللي ْذك رهلِل
:هللالِتر ة :هللمع ا هللند ْ ٌصهللوِقْلا هللت ِبع هلل« هللتِر ةصهلل  تخهلٌلقد ْعت 

هرکس در جایی نشست و در آنجا خدا را یاد نکرد، ایرن غفلرت از   »فرمود:  صرسول اهلل 

شود و یا مسؤوليتی، و هرکسی که به پهلو خوابيد در جایی و یاد خدا برای او نقصی نوشته می

 «تشود بر او نقصی و یا مسؤوليتیدر آنجا نام خدا را یاد نکرد نوشته می

 « ظهللِأمهللالعلاهللوأراخهللال امهللبع  بابهللماهللي ايهللإذاهللا تل»

گويد وقتي که در شب بيدار شد و بابي است در بيان آنچه مي

 خواست بعد از آن بخوابد

هللق  هلل هللوق  هللبع    هللي ام  هللال هللم  هللأد مما هللنعمهللضربلِ : هللبالعلِا هللالمستل ظ  هللأن  هللالرتاِبهللإْنع ْ  هللأوهِي هللِأم م ا
هللال ام هللبع  ،هللأ ذاهلليسهللأذكار     هلللمهللأنهلليذكر هللوالثانمهللم ْ هلليري   تعالمهللإلمهللأنهللي عبمهللال ام هللوةا  هللِأْلِمهللهللالعهمهللتحبُّ

هللالب خاِريهللن ْ هلل هللِأمهللص ِحْلِح هللر و يْ ا    هللوم هللذلكهللما هللِأمهللاللربهللاألوي  هللت   م هللما هللذلك  هللأِمْ  هللكثلرٌة، أذكاٌر
هللهللن باخِةهللب هللالصامتهلل :هللهللن ْ هللال  ِبم  هللل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهللو ْد    هللهللالع م هللهللِإال هللهلللمهلِلإهللال هلل:هللأد   اي هللهللالع ْلِا،هللِم  هللهللتد ع ار هللهللم  هلل»قاي 

هللأ ْكبد ر هللهللو الع م هللهللالع م هللهللإال هللهللإلمهللو ال هللهللالع مهلِلهللو   ْبح ان هللهلللع مهلِلهللالح ْم  هللهللق  ير،هلل  ْم هللهللك ا هللهللنع،هللو م ا هللهللالح ْم  ،هللو ل م هللهللالم ْعك هللهللل م هلل
 ت«ص ال ت م هللهللق ِبع تهللهللتد ا ض د هللهللأإنهلْلهللل م هللهللا تجلبهللخ ن اهللأوهللهلللمهللغ راهللالع     هللهلل:اي هللق هللهلل  هللث هللهلل،بِالع مهلِلهللإال هللهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هلل

شود در شب بر دو قسم است: یکی از آن دو کسی است که بدان که کسی که بيدار می

خوابد و در اول کتاب اذکار او را یاد کردیمت دوم کسی که بعد از وقتی که بيدار شد نمی

برایش مستحب است که خدا را یاد کند تا این بيدارشدن قصد خوابيدن دارد و این شخص 

که خواب بر او چيره شود و بخوابد، و در این خصوص اذکار بسياری وارد شده است، از آن 

جمله است آنچه در بخش یکم گذشت، و از آن جمله است آنچه روایت آن در صحيح 

بيدار شد از  کسی که»که فرمود:  صاز رسول اهلل  بن الصامت  ةبخاری داریم از عباد
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هللك ا هللهللن ع ،هللو م ا هلل اْلح ْم  هللهللو ل م هللهللالم ْعك هللهللل م هللهلل،ل م هللهلل  رِيك هللهللال هللهلل،و ْد    هللهللالع م هللهللإال هللهللإل م هللهللال هللخواب در شب و گفت: 
و بعد از   بِالع مهلِلهللال هللإهللقد ا ة هللهللو ال هللهللد ْاي هللهللو ال هللهللأ ْكبد ر هللهللو الع م هللهللالع م هللهللإال هللهللإلمهللو ال هللهللالع مهلِلهللو   ْبح ان هللهلللع مهلِلهللالح ْم  هلل هللق ِ يرهللهلل  ْم هلل

رسد، و اگر وضو ت خدایا بيامرز مرا یا دعا کرد دعایش به اجابت میِلمهللاْغِ رهللهللالع     هللآن گفت: 

های در اذکار فرموده که در نسخه /امام نووی «ت شومگرفت و نماز خواند نمازش قبول می

کلمات افتاده است که ما ها بعضی معتمد به همان صورت است که یاد شد، و در بعضی نسخه

 های مورد اعتماد آوردیمت واهلل أعلمتاز روی نسخه

که رسول  لو روایت داریم در سنن أبی داود به اسنادی که نگفت ضعيف است از عایشه 

هللك هللأ ْ تد ْ ِ ر هللهللِإن مهللالع     هللهلل  ْبح ان ك هللهللأ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال@فرمود: شد میهر وقت در شب بيدار می صاهلل 
نِْبم يْدت ِ مهللِإذهلْلهللبد ْع  هللهللقد ْعِبمهللت زِغهلْلهللو الهلل،ِنْعمصاهللزِْخِنمهللالع     هللهلل،ِبر ْدم ِتك هللهللو أ ْ د ل ك هللهلل،ِلذ  هللر ْدم خصهللهللل   ْنك هللهللِم هللهللِلمهللو م بهللهلل،م   
 ت!اْلا م اب هللهللأ ْنت هللهللِإن ك هلل

گرویم، از ترو طلرب آمررزش     نيست معبودی به حق مگر تو، خدایا تسبيح و تنزیره ترو مری   »

کنمت خدایا بيفزای علم مرا و منحرف مساز دل نم برای گناهانم و از تو طلب رحمتت میکمی

مرا، بعد از این که مرا به راه راست رساندی و از نزد خودت رحمتی به من بربخش، یقينراً ترو    

 «تبسيار بخشاینده هستی

دان هللهلللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللالس   مهللن ْ هللناِرشخ هلل :هلل–  ايهللا تد ْع ِدمهللر دهلل–قال دْتهللك  هللاْلع ْلدِاهللقداي   إذاهللت عدار هللِمد  

 ت!اْل    ار هللهللاْلع زِيز هللهللبد لدْ د   م اهللو م اهللو األ ْرضهللهللالس م ا ا هللهللر بُّهللهلل،اْل    ار هللهللاْلا اِد  هللهللالع م هللهللِإالهللِإل م هللهللال@

هللر بُّهللهلل،ار هللاْل    دهللاْلا اِدد  هللهللالع دم هللهللِإالهللِإل دم هللهللال@فرمود: شد در شب میوقتی که بيدار می صرسول اهلل 
نيست معبودی بره حرق مگرر اهلل کره یکترای قهرار       ت »!اْل    دار هللهللاْلع زِيز هللهللبد لدْ د   م اهللو م اهللو األ ْرضهللهللالس م ا ا هلل

 «تها و زمين و آنچه ميان آن دو است، آن خدای پرعزت آمرزگاراست، پروردگار آسمان

:هللمهلل  ِم  هللر ايهللا هللأن هللهللو ر و يْد  اهللأد ْلِمهللبإ  اٍخهللض ِعْلٍفهللن ْ هللأِبمهللمريرةهلل هللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللر خ هللهللإذ ا@ ي اي 
د م هللهللالع ْلاهللهللِم  هللهللند ْ س م هللهللالم ْسِع هللهللالع ْب هلِلهللإل،  َ  ت!ِمْ م هللهللتد   ب ا هللهللو خ نا  هللهللو اْ تد ْ   ر   هللهللأ س ب 

وقتری کره خردای عزوجرل     »فرمرود:  که می صگوید که شنيد از رسول اهلل می ابوهریره 

مان را برگردانيد و او را از خواب بيدار کرد اگر بنده در آن موقع تسبيح خدا ی مسلروح بنده
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پذیرد بگزارد و بگوید: سبحان اهلل و استفغار نماید و بگوید: أستغفر اهلل و دعا نمایدت خدای می

 «ترساند دعای او رااز او تسبيح و استغفارش و به اجابت می

 قاي:هللقايهللر ايهللا هللماة مهللواْبِ هللالسُّ  مهللبإ  اٍخهللة ل ٍ هللن ْ هللأِبمهللمريرةهللهللِكتاِبهللالترمذيهللواْب هللهللهللمو ر و يْد  اهللأهلِل

: @هللم اهللي ْ ِرىهللال هللهللأ ِإن م هللهللم ر ا هللهللث ال ث هللهللِإز ارِ هلِلهللِبص ِ   خهلِلهللأد ْعلد  دْ  ْلم هللهللِإل ْلمهلِلهللر ة   هللهللث   هللهللِأر اِ مهلِلهللن  هللهللأ د   ك  هلْلهللق ام هللهللِإذ ا
ْ ِب،هللو ض ْعت هللهللر ب ،هللبِاْ ِمك هللهللأد ْعلد   اهلْلهللاْضف ج   هللهللأ ِإذ اهللبد ْع    هللهللن ع ْلمهلِلهللل ع   م هلل هللند ْ ِس،هللأ ْمس ْرت هللهللأ ِإنهلْلهللأ ْرأد ع م هللهللو ِبك هللهللة 

قال الرتمذي: حديث حسن. قال   !الص اِلِحل  هللهللِنب اخ ك هللهللبِمهلِلهللت ْح  ظ هللهللِبم اهللأ اْد  ْم  اهللأ ْر  ْعتد   اهللو ِإنهلْلهللأ اْرد ْم  ا
 تي ال َهْدَب ف ْيه  وقيل جانبه: أيُّ جانب كانأهل اللغة: َصن َفة  اإلزار: جانبه الذ

هرگاه یکی از شما از بستر خوابش برخاست و بعد به سوی آن »د: فرمو صرسول اهلل 

ی موذی بر ی لنگ خود، فراش را سه بار تکان دهد تا اگر حشرهبرگشت به سمت حاشيه

از وقتی که از بستر خواب  فراش او رفته باشد معلوم شود و نتواند او را بگزد، برای این که

داند چه چيز بر فراش او رفته استت و موقعی که به پهلو برخاسته تا وقتی که برگشته، نمی

ْ ِب،هللو ض ْعت هللهللر ب ،هللبِاْ ِمك هلل@خوابيد بر بستر خود بگوید:  هللأ اْرد ْم  اهللند ْ ِس،هللأ ْمس ْرت هللهللأ ِإنهلْلهللأ ْرأد ع م هللهللو ِبك هللهللة 
به نام تو ای خدا، پهلویم را بر بستر ت »!الص اِلِحل  هللهللِنب اخ ك هللهللِبمهلِلهللت ْح  ظ هللهللِبم اهلل  اأ اْد  مهلْلهللأ ْر  ْعتد   اهللو ِإنهلْل

دارم، اگر روح مرا نزد خودت نگه خواب نهادم و به نام تو پهلویم را از بستر خواب برمی

داشتی او را مورد رحمتت قرار ده و اگر روح مرا به جسمم بازگرداندی او را نگه دار، 

 ی ازار یا جامه یا لنگ پات: حاشيهز ارهلِلاإلهللهللص ِ   خ هلل«ت داریات را نگه میندگان شایستهچنانکه ب

هللماِلك هللاإلمام هللِأمهللم ا طهد هللأِبمهلل / و ر و يْد  ا هللن ْ  هللبد ع   م  هللأن م  هللماِلٍك هللن ْ  هللالصالِة هللكتاِب هلللِلِر هللال ناِ  ِأمهللباِب
هلل هللأد لد هللال  ْرخاِ  هللالع ْلِا هللة اِف هللِمْ  هلليد   ام  هللكان  هللأن م  :: هللاْلح مُّهللهللو أ ْنت هللهللال ُّج ام هللهللو غ ار  هللهللاْلع ل ان هللهللن ام تهلل@   اي 

 تغاَرْت: َغرََبتْ  : معىنقلت  !اْل  لُّام هلل

از مالک که  ةدر باب دعا، آخر کتاب الصال /و روایت داریم در کتاب موطای امام مالک 

گفت: خاست و میکه در دل شب از خواب برمی گفت: به من رسيده از أبی الدرداء 

ها غروب ها به خواب رفتند و ستارهت چشم!اْل  لُّام هللهللاْلح مُّهللهللو أ ْنت هللهللال ُّج ام هللهللو غ ار  هللهللاْلع ل ان هللهللام تهللن هلل@

 «تکنیکردند و تو هميشه زنده و هميشه عالَم را تدبير می
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 «بابهللماهللي ايهللإذاهللق ِع  هللِأمهللأرا مهللأع هلليد    هلْل»
خوابش ناآرام  بستر گويد وقتي که دربابي است در بيان آنچه مي

 شد و به خواب نرفت

هللإل،هللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللابِ هللالس   مهللن ْ هللز ْيِ هللْبِ هللثابٍتهلل : ر ايهللا هللهللقاي:هلل  ر ْا    أر قاصهللأصاب ِ مهللأ اي 
هللقد لُّام هللهللياهللدمُّهللهللياهللمهلٌلند اهلْلهللو ال هللهللِ   خهلٌلهللت دل ذ ك هللهللالهللقد لُّامهلٌلهللد مُّهللهللوأْنت هللهللالع ل ان هللهللو م  أ هللهللال ُّج ام هللهللغار  هللهللالع     هللهللق اهلل@

 .أة هللك ت هللهللماهللن مهللوةاههللهللنزههللهللالع مهللأدذمبهللأ عت  ات !ن ْلِ مهللوأنِ هلْلهللل ْلعمهللأ ْمِ ى هلْل

خوابی که به من دست داده از بی صگفت که شکایت بردم نزد رسول اهلل  زید بن ثابت 

هللهرا آرام گرفتنرد  : و چشمن هللالع ل اهللهللو م  أ هللها غروب نمودند : ستارهال ُّج ام هللهللغار  هللبگو: »بود فرمود: 
ی : و تو ای خدا هميشه زنده هستی و هميشره تدبيرکننرده  ند دْامهلٌلهللو ال هللهللِ   خهلٌلهللت دل ذ ك هللهللالهللقد لُّامهلٌلهللد مُّهللهللوأْنت هلل

هللأ ْمدِ ى هلْلهللقد لُّدام هللهلليداهللددمُّهللهلليدادهرد ترو را،   رفتن دست نمیزدن و به خوابعالم هستی، هيچگاه چرت
ی عالم شب مرا آرام بگردان و بره خرواب   ، هميشه تدبيرکننده: ای هميشه زندهن ْل ِدمهللوأنِد هلْلهللل ْلعم

: خرردای عزوجررل از مررن دور کرررد  أةدد هللك ددت هللهللمدداهللن ددمهللوةدداههللهللنددزههللهللالع ددمهللأدذمددب«ت ببررر چشررمم را

 خوابی و ناآرامی را که به آن دچار بودمتبی

هلللال  هلل هللأن  هللالماده ة هللوبالبا  هللالحا  هللب تح هللد ب ان هللبِ  هللمحمهِ  هللن ْ  هللِأْلِم هللهللو ر و يْد  ا هللالاللِ  هللأر ٌقهللهللب  أص اب م 
هللِم هللهللالت ام ا هللهللالع مهلِلهللِبر ِعم ا هللهللم   اِممهلِلهللِنْ   هللهلليد تد ع ا ذ هللهللأ نهلْلهللأ د م ر   هللهلل،و ع هللنعلمهللا هللصع،هللال  ِبم هللهللِإل ،هللذ ِلك هللهللأ ش ر ،
ْرَسل . حمم د بن  حَيَْيي تاب ع ي . هذا حديث  م   هللي ْحل ر ون هللهللو أ نهلْلهلل،الش ل اِطل هللهللم م ز ا هللهللو ِم هللهلل،ِنب اِخ هلِلهللو   ر هللهلل،غ ل ِبمهلِل

 تقاَل أهل  اللغة: األَرق  ه َو الَسَهر  

 صبردت رسول اهلل  صخوابی شد و شکایت آن را نزد رسول اهلل دچار بی خالد بن الوليد 

ِعم ا هللهللأ ن اذ هلل@فرمود: بگو:  هللو أ نهلْلهلل،الش ل اِطل هللهللم م ز ا هللهللو ِم هللهلل،ِنب اِخ هلِلهلل  ر هللهللو م  هللهلل،غ ل ِبمهلِلهللِم هللهللالت ام ا هللهللا هلِلهللِبر 
برم به کلمات تامات خدا، به قرآن، از خشم خدا و از شر بندگان خدا و از پناه میت »!ي ْحل ر ون هلل

های ها بر سر او حاضر باشند و به وسوسهها، و از این که هميشه شيطانهای شيطانشر وسوسه

که صحابی از سند افتاده است، و محمد این حدیث مرسل است برای این «ت خود او را بيازارند

 خوابیتبن یحيی که تابعی است از او روایت شدهت وأرَقً: یعنی بی
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هللاْلا لِْلِ هللهللل اِل هللهللار  هللهللقاي:هللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللالترمذيهللبإ  اٍخهللض علٍفهللوض ع   م هللالترمذيهللن ْ هللبد ر ْي  ة هلل ب  
هللالعهم هللهللص عه،هللال هِبمههللهللأد   اي هللهللاأْل ر قهللهللِم هللهللالعهْلا هللهللأ ن ام هللهللم اهللالعهمهلِلهللر   اي هللهللي اهلل:أد   اي هللهلل  هللو   عههللهللن ع ْلمهلِلهللالعهم هللهللص عه،هللال هِبمههللهللإل ،هلل

هللاأْل ْرِضل  هللهللو ر بههللهللأ ظ عهتهللهللو م اهللالسهْب هللهللالسهم او ا هللهللر بههللهللالعه   ههلل:هللأد   اهلْلهللِأر اِ ك هللهللإل ،هللأ و ْيت هللهللإذ ا@هلل:و   عه  هللهللن ع ْلمهلِل
هللأ د  هللهللن ع مههللهلليد ْ ر ط هللهللأ نهلْلهللة ِملعصاهللك عهِ  هلْلهللل ْعِ ك هللهلل  رههللهللِم هللهللة ارصاهللِلمهللك  هللهللأ ض عهتهللهللو م اهللل هللالشهل اطهلِلهللو ر بههللهللأ قد عهتهللهللو م ا

ر ك هللهللإل م هللهللال هللو هللهللثد   اؤ كهللو ة اههللهللة ار كهللن زههللهللن ع مههللهلليد ْبِ م هللهللأ وهللهللِم دْ   هلْل  ت!غ لدْ

بردت  صخوابی که به او دست داده بود شکایتش را به رسول اهلل از بی خالد بن الوليد 

ها و وقتی که به بستر خواب رفتی بگو: خدایا ای پروردگار آسمان»فرمود:  صرسول اهلل 

ها برآن سایه افکنده اند، و ای پروردگار زمين و آنچه برآن جای گرفت و ای آنچه آسمان

شان ها و آنچه از دست آنها به گمراهی افتاد، پناه من باش از شر خلق همهپروردگار شيطان

روی کند بر من یکی از آنان و از این که تعدی کند بر من یکی از آنانت از این که زیاده باهم

عزتمند شد کسی که پناه به تو آورد و شکوهمند شد ثنای بر تو و نيست معبودی به حق غير 

 «تاز تو

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللكانهللي زعهللِأمهللم امم»

 ترسديگويد وقتي که در خواب مبابي است در بيان آنچه مي

ِ هللأن هلل ر ماهللن ْ هللن ْمِروهللْبِ هلل  ع ْلٍبهللن دْ هللأبِْلدِمهللن دْ هللة د   و ر و يْد  اهللِأمهلل   هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهللوابِ هللالس   مهللوغ لدْ
ِعمدداٍ :هللهللهللر ددايهللا هلل هللاْل  ددز ِعهللك  ددْ هللِمدد   ددا هللهللأ ن دداذ هلل@كددان هلليد ع ع م    ِعم  هلل  ددر هللهللو م دد هللهلل،غ ل ددِبمهلِلهللِمدد هللهللالت ام ددا هللهللا هلِلهللِبر 

:هللوكدان هللنبد هللاِ هللبْدِ هللن ْمدرٍوهلليد ع ع م   دْ هللم دْ هللن   دا هللِمدْ هلل!ي ْحل در ون هللهللو أ نهلْلهلل،الش ل اِطل هللهللم م ز ا هللهللو ِم هللهلل،اِخ هلِلِنب هلل  هللقداي 
 تقال الرتمذي: حديث حسنب ِ ْلِمهللوم ْ هللل ْ هلليد ْع  ْاهللك ت ب م هللأد ع ع   م هللن ع ْلِم هلل

آموخت که آن را مه به ایشان میشان از ترس در خواب چند کلبرای نجات صرسول اهلل 

برم به کلمات خدا آن کلماتی که تمام و کامل است و نقصی در آن نيسرت،  پناه می»بگویند: 

«ت هرا و آن کره حاضرر شروند    ی شريطان از ترس از خدا و از شر بندگان خدا، و از شر وسوسره 

ایرن کلمرات را    عبداهلل بن عمرو بن العاص هرکدام از پسرانش که عقل داشت و بزرگ بود،
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رسريد،  آموخت تا آن را بخواند و هرکدام از پسرانش که کوچک بود و عقلش نمری به او می

 کردتنوشت و بر او آویزان میاین کلمات را می

هلل هللر ايهللا هللهللو ِأمهللر وايِخهللِاْبِ هللالس   م:هللةا  هللر ة ٌاهللإلمهللال  ِبم  هللإذا@:هللأ ش ر اهللأن مهلليد ْ ز ع هللِأمهللم  اِمِمهللأ اي 
هللأد   دددْا:هلل هللإلدددمهللِأراِ دددك  دددا هللهللأ ن ددداذ هللأو يْدددت  ِعم  دددر هللهللو م ددد هللهلل،غ ل دددِبمهلِلهللِمددد هللهللالت ام دددا هللهللا هلِلهللِبر  دددز ا هللهللو ِمددد هللهلل،ِنب ددداِخ هلِلهلل   هللم م 

هللن ْ م هلل!ي ْحل ر ون هللهللو أ نهلْلهلل،الش ل اِطل هلل  ت هللأ ال  اهللأ ذ م ب 

او بره   صخروابی شرکایت نمرودت رسرول اهلل     آمرد و از بری   صمردی به خدمت رسول اهلل 

برم به کلمات کامل خدا، از خشم خدا، هروقت که به بستر خوابت رفتی بگو: پناه می»فرمود: 

آن مررد  «ت ها و از این که بر سر او حاضرر شروند  های شيطانو از شر بندگان خدا، و از وسوسه

 خوابی و ناراحتی نجات یافتتاین کلمات را گفت، و از شر بی

هللأوهلليرر هللم مبابهللماهللي ايهللإذاهللرأىهللِأمهللم ام»  «مهللماهلليحبه

دارد گويد وقتي که در خواب ديد آنچه را که دوست ميبابي است در بيان آنچه مي

 دارديا ديد آنچه را که دوست نمي

هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللالب خاِريهللن ْ هللأِبمهلل  ِعلِ هللأْلخ ْ ِريهلل :هللهللأن م هلل  ِم  هللال  ِبم  هللأ د   ك  هلْلهللر أ ىهللِإذ ا@ي اي 
أ الهللي ح   ْثهللبِِمهللإال هلل@ وِأمهللر واي ٍخ:ت !ِب  اهللو ْلل ح   ثهللهلل،ن ع لدْ  اهللالع م هللهللأد ْعل ْحم  هلِلهلل،الع مهلِلهللِم  هللهللِم، هللهللأ ِإن م اهللي ِحبدُّ  اهللي ار ؤهلْل

، هللي ِحبُّ ر هللهللر أ ىهللو ِإذ اهللم ْ  هللي ْذك ْرم اهللو ال هللهلل،  ر م اهللِم هللهللأد ْعل ْست ِعذهللهلل،الش ْلف انهللهللِم  هللهللِم، هللهللا  هللأ ِإند هللهلل،ي ْرر   هللهللِمم اهللذ ِلك هللهللغ لدْ
 ت!ل رُّ  هللي هللهللال هللهللأ ِإند   اهلل،أل د  هلل

دارد در حقيقرت آن خروابی اسرت    وقتی که یکی از شما خواب دید که آن را دوست می»

که از خدای متعال است و ستایش خدا برآن بگوید و آن را بازگو کنردت و در روایتری دیگرر    

دارد، و اگر خوابی غير از آن دید کره  دوست میآن را به کسی نگوید مگر به کسی که او را 

دانست، پس آن از شيطان است و به خدا از شرر آن پنراه ببررد و آن را بررای کسری      ناپسند می

 «ترساندنگوید که آنگاه به او زیانی نمی

هللِأمهللصحلحهللمسع هللهلل و ر و يْد  ا هللةاِبِر هللهللن ْ  هللاِ  هللر   اِي هللهللن ْ  : هللي ْرر م   اهللرُّْؤي االهللأ د   ك   هللهللر أ ىهللِإذ ا@قاي 
ْ ِبمهلِلهللن  هللهللو ْلل ت ح ا يهللهللث ال ثصاهللالش ْلف انهللهللِم  هللهللبِالع مهلِلهللو ْلل ْست ِعذهللهللث ال ثصاهللي س ارِ هلِلهللن  هللهللأد ْعل ْبص  هلْل  ت!ن ع ْلمهلِلهللك ان هللهللال ِذىهللة 
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آیرد سره برار    هرگاه یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش نمری »فرمود:  صرسول اهلل 

ت چپ بيندازد و سه بار بگوید: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم و از پهلرویی  آب دهن را از دس

 «تکه برآن خوابيده بر پهلوی دیگر بخوابد

دد  ك   هللهللر أ ىهللِإذ ا@م ْرأ اندداص:هللهللو ر يهللالترمددذيهللم ددْ هللر واي ددِخهللأبددمهللمريددر هلل دداهللالرُّْؤي دداهللأ د  دد  ْثهللل  دداهللهللي ْرر م    أددالهللث ح 
 ت!أد  اصهللو ْللد   ْ هللأد ْعل ص ا هلل

داند آن را به هرگاه یکی از شما خوابی دید که آن را خوشایند نمی»فرمود:  صرسول اهلل 

 «تکسی نگوید و بلند شود و دو رکعت نماز بخواند

هللِأْلِم:هلل هللالس مهللوقاي  هللِأمهللكتابهللاْبِ  هللث الثهللي س ارِ هلِلهللن هللأد ْعل تدْ  اهلْلهللي ْرر م  اهللر ْؤياهللأد   ك  هلْلهللر أىهللإذ ا@و ر و يْد  ا
 ت!  ْلئاصهللهللت ر ان هللهللال هللهللأإند   اهللاألْدالمهللهللو   ل ئا هللهللالش ْلفانهللهللن م اهللِم هللهللِبك هللهللأن اذ هللهللإنمهللالع    هللهلل:للد   اهللهللث   هللهللم ر ا هلل

داشت سره برار   هرگاه یکی از شما خوابی دید که آن را دوست نمی»فرمود:  صرسول اهلل 

برم از کار شريطان  اه میآب دهن را از دست چپ در دستمال بيندازد و بگوید: خدایا به تو پن

 «ترساندباشد و ضرری نمیهای بد که آنگاه چيزی نمیو خواب

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللق ص ْتهللنعلمهللرؤيا»

ي خواب خود را گويد وقتي که ديگربابي است در بيان آنچه مي

 براي او حکايت نمود

هللال  ِبم هلل :  و ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللأن  :هللِلم  هلل قاي  هللر ؤياص،هللقاي  هللل م هللر أ يت  ْلراصهلل@ قاي  ْلراصهللهللر أْيت هللهللل  هللول 
ْلراصهلل@ ر وايٍخ:هللوِأم  !ي ر ان هلل ارِ اهللنع،هللو   رهاصهللهللل  اهللل ْلراصهللهللتد ا ق ا  هللهللو   ر اصهللهللتد ْع ا  هللهللل   ت!العال ِمل  هللهللر بههللهلللِع مهلِلهللوالح ْم  هللهللأْن  

ای و خيرر  ر دیرده خير »به کسی که به ایشران گفرت خروابی دیرده ام فرمرود:       صرسول اهلل 

شروی، خيرر اسرت    رسی و از شر نگه داشته میبه خير می»شودت و در روایتی دیگر فرمود: می

 «تبرای ما و شر است بر دشمنان، و ستایش برای خداوند پروردگار جهانيان است
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هللنع،هللال ناهللواال ت  ارهللِأ،هللال صفهللالثان،هللم هللكاههللللعخ»  «بابهللالحثه

ي رغيب به دعا و استغفار در نيمهبابي است در بيان تشويق و ت

 ر شبدوم ه

هللِأ،هللص ِحْلح ،هللالب خارى هللاِ هللهللن ْ هللأب،هللم ر يْدر ة هللوم سع هللهللو ر و يْد  ا :هللن ْ هللر   اِي هللك ا هللهلل  ار بدُّهللهلليد ْ ِزي هلل@هللقاي 
ع خهلٍل نْدل اهللالس م ا هللهللإل ،هللل لدْ هللم  هللهلل،ل م هللهللأ د ْ ت ِجلب هللهللاِنم؛ي ْ ن هللهللم  هللهلل:أد لد   اي هللهلل،اآلِلر هللهللالع ْلاهللهللثد ع ث هللهلل،  هللبدهلْليد هللهللِدل  هللهللال ُّ

هلل!ل م هللهللأ د ْغِ ر هللهللي ْستد ْ ِ ر ِنم؛هللم  هللهلل،أ د ْنِفلم هللهللي ْسد ل ِ م؛ هللِلم ْسِع : هللروايٍخ هللوِأم هللإل،هللو ت عال،هلل  ْبحان م هللهللالع م هللهللي  ِزي هلل@ 
ع خهلٍلهللك ا هللهللال ُّنْلاهللالس ما هلل عهلِلهللأناهلل:أد لد   اي هللهللاألو ي هللهللالع ْلاهللهللثد ع ث هللهللي ْمِلمهللِدل  هللهللل لدْ هللال ذيهللذ اهللم  هللهللالم ِعك هللهللأناهللك هللالم 
هلليد ز اي هللهللأ الهللل م هللهللأدْغِ ر هللهللي ْستد ْ ِ ر ِنمهللال ِذيهللذ اهللم  هللهلل؟أد ْنِفل م هللهللي سدل ِ مهللال ذيهللذ اهللم  هللهلل؟ل م هللهللأ دْ ت ِجلب هللهللي ْ ن اِنم
ِلك هلل  ت!ثد ع ث ا  هللهللأوهللهللالع ْلاهللهلل  ْفر هللهللم ل ،هللِإذ ا@ هللوِأمهللر واي ٍخ:هلل!ال  ْجر هللهللي ِلم  هللهللدت ،هللك ذ 

هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل   هللأبمهللخاوخهللوالترمذيهللن ْ هللن ْمٍروهللْبِ هللن ب س ِخهلل هللال  ِبم  هللم اهللأ قْدر ب هلل@ي اي:هللهللأن م هلل  ِم  
هللتِْعك هللهللِأمهللالع م هللهللي ْذك ر هللهللِمم  هللهللت ر ان هللهللأ نهلْلهللا تفعتهللأإنهللهلل،اآلِلرهلِلهللالع ْلاهللهللة ْافهللهللِأمهللالع ْب هللهللِم  هللهللالر بُّهللهللي ر ان هلل

 تحديث حسن صحيح :قال الرتمذي هلل!أ ر  هللهلل،الس ان خهلِل

آید موقعی که دو سوم آخر پروردگارمان هر شب به آسمان دنيا می»فرمود:  صرسول اهلل 

خواند تا اجابتش کنم، چره کسری از مرن    فرماید: چه کسی مرا میشب باقی است و آنگاه می

و در روایرت  «ت خواهرد ترا او را بيرامرزم   خواهد تا به او بدهم، چه کسی از من آمرزش میمی

آید مروقعی کره دو سروم اول شرب     مسلم: خداوند پاک و بلندمرتبه هرشب به آسمان دنيا می

خوانرد ترا   فرماید: من فرمانروایم، من فرمانروایم، چه کسری مررا مری   گذشته است و آنگاه می

خواهد خواهد تا به او عطا کنم، چه کسی از من آمرزش میاجابتش کنم، چه کسی از من می

و در روایتری دیگرر: هرگراه    «ت او را بيامرزم، همواره چنين است تا این که فجر روشن شرود  تا

روایرت   یک دوم شب گذشت یا دو سوم آنت در سنن أبوداود و ترمذی از عمرو بن عبسره  

نزدیکترین زمان پروردگرار بره بنرده در    »فرماید: شنيده است که می صداریم که او از پيامبر 

پس اگر توانستی از کسانی باشی که خداونرد بلندمرتبره را در آن لحظره    دل آخر شب است، 

 «تکنند، پس از آنان باشیاد می
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 «بابهللال ناهللأ،هللةمل هلل انا هللالعلاهللكاهللللعخهللرةا هللأنهلليصاخفهللاإلةابخ»

 ،هاي آن موقع دعاستبابي است در بيان اين که هر شب تمام لحظه

 شود هاي اجابت دعا مصادفبا لحظهبه اميد اين که 

هرای  ی شبالقدر ساخت و معين نفرمود تا در همه لیلةخدای متعال در ماه رمضان شبی را 

ای را بررای  القدر شودت در روز جمعه لحظه لیلةرمضان کوشش در طاعت بشود تا مصادف با 

ی لحظرات در طاعرت و دعرا کوشرش بشرود ترا       اجابت دعا قرار داد و معين نفرمود تا در همه

ای برای اجابرت دعرا قررار داد و معرين     ها لحظهی شباعت گردد، و در همهمصادف با آن س

هرا در طاعرت و دعرا کوشرش بشرود ترا مصرادف آن لحظره         ی لحظات شبنفرمود تا در همه

 گرددت

هللنب هللا هلل هللْبِ  هللةاِبٍر هللن ْ  هللِأمهللصحلحهللم ْسِعٍ  هللهللبو ر و يْد  ا هللال  ِبم  هلل  ِمْعت  هللهللقاي  : هللالع ْلاهللهللِأ،هللِإن هلل@ي اي 
رصاهللالع م هللهللي ْسد ي هللهللم ْسِع هللهللر ة اهلٌلهلليد ا اِأ    اهللال هللهللل س ان خصهلل لدْ نْدل اهللأ ْمرهلِلهللِم هللهللل  ع خهلٍلهللك ا هللهللو ذ ِلك هللهللِإي ا  هللهللأ ْنف ا  هللهللِإال هللهللو اآلِلر ةهلِلهللال ُّ  ت!ل لدْ

محققاً در شب »فرمود: شنيدم که می صگوید: از رسول اهلل می بجابر بن عبداهلل انصاری 

ی مسلمان در آن لحظه از خردا خيرری از خيرهرای دنيرا و آخررت      بندهای است که هر لحظه

 «تهاستی شبدهد و این لحظه در همهبخواهد، خدا به او آن خير را می

 «بابهللأ ما هللا هللالح س ،»

 هاي نيک خدابابي است در بيان نام

هرا  ی این نرام ام همهنوشته« فی شرح أسماء اهلل الحسنیالمقصد األسنی »در کتابی که به نام: 

 مشروحاً نوشته ام به آن مراجعه فرمایيدت
 

هلل هللا  هللتعال،قاي :﴿   

  ﴾ت 
هلل [290]األنراف:هلل
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هاسرت، شرما از خردا بخواهيرد آنچره را کره       برای خردای سربحانه و تعرالی بهتررین نرام     @

 ت!خواهيدهد آنچه را که از او میها تا خدا به شما بدخواهيد به حسب همين ناممی

:  أن هللر دددايهللا هللو ن دددْ هللأبِدددمهللمريدددرةهلل اهللإال هللهللمار دددخصهللهلل،ا دددمصاهللوِتسدددِعل  هللهللِتسدددع خصهللهلل هلِلهللإن هلل@ قددداي  هللم ددد هلل،و اِدددد ص
هللاْلِاتْدر هللالج   خ هللهللخ ل ا هللهللأدص ام ا هللم عا نِلهلْل  !،هللإن م هللِوتْدٌرهللي ِحبُّ هللم ْ هللأْدص اما:هللم دْ هللد   م  دا هللوِقْلدا هللم دْ هللن در ف   داهللولم د  

 تهللأنع ِب اهللوِقْلا :هللم ْ هللأطاق  اهللِبح ْسِ هللالر ناي ِخهللل  اهللوت خ ع   هللب ماهللي ْمِر  م هللم ِ هللاْلع م ِاهللِبم عاند ْل اهللوا 

محقق این است که خدای متعال نود و نه اسرم دارد، یکری کمترر از    »فرمود:  صرسول اهلل 

شرود، او تراک اسرت و    بهشت داخل مری  های مقدس را از بر نماید بهصدتات کسی که این نام

: امام بخاری و بيشتر علما گفتره انرد   الج   دخ هللهللخ ل ا هللهللأدص ام اهللم  در معنی «ت داردتاک را دوست می

ها را از برر نمرودت و روایتری کره در صرحيح      : کسی که این نامم ْ هللد   م  ا: أدص ام اهللم  که معنی 

 این تفسير استت مؤید م ْ هللد   م  اهللخ ل ا هللاْلج   خ هللاست 

 این نود و نه اسم از این قرار است:

هللالعزيز،هللالم لم ،هللالمؤم ،هللالسالم،هللال  وس،هللالمعك،هللالردل ،هللالردم ،هللما،هللإالهللإلمهللالهللالذيهللا هللما
هللال ابض،هللالععل ،هللال تا ،هللالرزاق،هللالاماب،هللال  ار،هللال  ار،هللالمصار،هللالبارئ،هللالخال ،هللالمتربر،هللالجبار،
هللالخبلر،هللالعفلف،هللالع ي،هللالحر ،هللالبصلر،هللالسمل ،هللالمذي،هللالمعز،هلللراأ ،اهللالخاأض،هللالبا ط،
هللالرري ،هللالجعلا،هللالحسلب،هللالم لت،هللالح لظ،هللالربلر،هللالععم،هللالشرار،هللال  ار،هللالعمل ،هللالحعل ،
هللال اي،هللالاكلا،هللالح ،هللالش ل ،هللالبانث،هللالمجل ،هللالاخوخ،هللالحرل ،هللالاا  ،هللالمجلب،هللالرقلب،
هللالااة ،هللال لام،هللالحم،هللالمملت،هللالمحلم،هللالمعل ،هللالمب ئ،هللالمحصم،هللحمل ،الهللالالم،هللالمتل ،
هللالالم،هللالباط ،هللالمامر،هللاآللر،هللاألوي،هللالمؤلر،هللالم  م،هللالم ت ر،هللال اخر،هللالصم ،هللالااد ،هللالماة ،

هللالم سط،هللواإلكرام،هللالجاليهللذوهللالمعك،هللمالكهللالر وف،هللالع ا،هللالم ت  ،هللالتااب،هللالبر،هلل،تعال،الم
هللالر ل ،هللالاارث،هللالباقم،هللالب ي ،هللال اخي،هللال ار،هللال اأ ،هللاللار،هللالمان ،هللالم  م،هللال  م،هللالجام ،
  الصبار

هللالبخدداريهللومسددعٍ هللإلدد، هللالددِاتْدر هلل@قالِددِمهللهللمددذاهللددد يث  ددٌ هللر وا هللالترمددذيهللهلل!ي ِحددبُّ هللد س  ومدداهللبد ْعدد    هللددد يث 
ِ ْلدددددث هلل@وغلدددددر  هللقال دددددم هلل ل دددددم هللهلل!اْلم  ِ ْلدددددت هلل@ر ِوي هللب    هللهلل!اْل  رِيْدددددب هلل@ هللور و ِيهلل!اْلم  ور ِوي هللهلل!الر ِقْلدددددبهلل@ب ددددد  ي 

هللهلل!اْلم ِبْل  هلل@ ِتْل هلل@ب   ي  ِتْل  هللهلل!اْلم   تواْلم ْش  ار هللاْلم 
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و در کتاب المقصد األسنی فری شررح أسرماء الحسرنی شررح همره را نوشرته ام کسری کره          

 بخواهد به آن مراجعه نمایدت

هللل م هللوالهللن مهلِلو معنی  :هللإن م هللالهلل  رِْيك  ر هللإن م هللِوتْدرص ِثْلدٍرهللت و معنی لدْ :هللتد ْ ِلدْلا هللالْدِاْتِرهللِأدمهللاأْلنمداِيهللوك  هللالْدِاتْدر  ي ِحبُّ
هللالفهاندا هلل ی وِتر به کسر واو و به فتح واو: تاک است، نه شریکی دارد و نه نظيرری و  ت کلمهِمد  

هرا  وتر را دوست دارد، مثل قراردادن نمازها به پنج نماز: نماز مغرب سه رکعتت تعداد آسمان

القدر شرب بيسرت و یکرم یرا بيسرت و هفرت و غيرر         لیلةتاست، روزهای هفته هفت تات هفت 

 هاتاین

 «كتابهللتالوةهللال رلن»

 کتابي است در بيان تالوت قرآن

بدان که تالوت قرآن بهترین اذکار است، و مطلوب این است که قرراءت قررآن همرراه برا     

اسرتت امرام نرووی در ایرن براره      تدبر معانی آن باشد، و برای قراءت قرآن آداب و مقاصردی  

فرمایرد کره در کتراب    تأليف نمروده اسرت و مری   « التبیان فی آداب حَمَلَةِ القرآن»کتابی به نام 

آورد تا کسی کره قصرد اطرالع بيشرتر دارد بره کتراب تبيران        اذکار مختصری از آن کتاب می

اسرت، ایرن اسرت     هایش همه از روی تحقيقمراجعه نمایدت و معلوم است که امام نووی نوشته

 فرماید همه خالصه و مغز مقاصد و مطالب مورد لزوم استتکه هرچه مرقوم می

شایسته این است که بر تالوت قرآن محافظت و مواظبت بشود، در شرب و روز و  )فصل( 

شرود  در مردت زمرانی کره خرتم قررآن در آن مری       در سفر و حضرت سلف صالح این امرت  

خواندندت و گروهی از ایشان هردو ماه یک ختم قرآن می های مختلف داشتند، گروهیعادت

نمودندت و جمراعتی  نمودندت و گروهی هرروز یک ختم قرآن میدیگر هر ماهی یک ختم می

نمودندت دیگر هر هشت روز یک ختم داشتند، و افرادی دیگر در هر هفت روز ختم قرآن می

یگر در هر شش روز ختمی داشتند و این ختم در هفت روز روش بيشتر سلف بودت و مردمی د

و مردمی در هر چهار روز ختمی و بسياری در هر سه روز ختمی داشتند و بسياری در هر روز 
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نمودند و کسرانی در هرر   و شبی ختمی داشتند و جماعتی در هر روز و شبی دو ختم قرآن می

م قررآن  روز و شبی سه ختم قرآن داشتندت و بعضی از ایشان در یرک روز و شرب هشرت خرت    

نمودند، چهار ختم در روز و چهار ختم در شبت و از این جمله است ابن الکاتب صوفِی و می

این بيشترین مقداری است که با ما رسيده استت و سيد جليل احمد دورقی بره اسرناد خرود از    

نمرود، و  روایت نمود که او ميان ظهر و عصر یک خرتم مری   منصور بن زاذان بن عباد تابعی 

نمود، و در ماه رمضان ميان مغرب و عشاء دو ختم قررآن  مغرب و عشاء نيز یک ختم میميان 

خواندند تا یک ربع شرب بگرذردت و ابرن ابری     نمودت و در آن ایام نماز عشاء را به تأخير میمی

روایت نمود که مجاهد در ماه رمضان ميان مغرب و عشاء یک  /داود به اسناد خود از مجاهد 

شرمارندت از آن  کردند، بری مودت اما مردمی که قرآن را در یک رکعت ختم مینختم قرآن می

ی سروم و تمريم داری و سرعيد برن جبيررت و در حقيقرت بره        جمله است عثمان بن عفان خليفره 

کندت بنابراین، کسی که از خواندن به ترأنّی و آهسرتگی فهرم    حسب اشخاص اختالف پيدا می

خوانرد فهرم   قرآن بخواند که به خوبی آنچه را که مری دهد مقداری از کامل برایش دست می

کندت و همچنان کسانی که مشغول نشر علم هستند و کسرانی کره داوری ميران مرردم و فصرل      

ی مسلمين به عهده دارند، بایرد اکتفراء   دعاوی دارند و کسانی که مهمات دین و مصالح عامه

رساندت امرا  شان خلل نمیو به وظيفه شودکنند به مقداری از قراءت قرآن که برایشان ميسر می

کسی که از این جمله نيست و کاری از مهمات دین و مصالح مسرلمين بره عهرده نردارد بایرد      

کوشش کند که هرچه بيشتر قراءت قرآن داشته باشد، به شررط ایرن کره کراری نکنرد کره از       

بی از تقوی بيابرد کره   شتاب در قراءت به قول عوام ورّاوِر بخواند و نه فهمی از معنی و نه نصي

ی کنرد و از اسرتفاده  شود، برای این که مخرارج حرروف حفرظ نمری    چنين قراءتی مکروه می

ماندت و جماعتی از علما ختم قرآن در یک روز و شب را مکروه دانسته اند معنوی محروم می

 دهد:و حدیث زیر داللت بر صحت نظر ایشان می

هللر و يْد  هلل هللالص ِحلم ا هللباأل انِلِ  هللِأ،ا   هللهللح ِخ هللخاو خ هللأِبم هللوال سار،    ِ  هللب هللهللوالترمذى هللا  هللنب  هللن ْ  وغ ْلرِِمْ 
هللر ايهللا هلل ب ،العاص :هللقاي   ت!ث ال ثهللهللِم هللهللأ ق ا هللهللِأ،هللاْل  ْرلن هللهللقد ر أ هللهللم  هللهلليد ْ   م هللهللال هلل@ :قاي 

 «تقرآن را فهم نکرده است کسی که قرآن را ختم نموده در کمتر از سه روز»
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ی قرآن است، اگر از جملره  اءت قرآن و وقت ختم آن به اختيار خوانندهاما وقت ابتدای قر

شب جمعه آغراز قرراءت قررآن     کند، عثمان کسانی است که قرآن را در یک هفته ختم می

نمودت و امام ابوحامد غزالی در کتاب إحياء علوم نمود و در شب پنجشنبه قرآن را ختم میمی

که یک ختم به شب بنماید و یک ختم بره روز، خرتم    الدین آورده است که أفضل این است

روز در روز دوشنبه در دو رکعت نماز فرض صبح قرار بدهد و ختم شب در شرب جمعره در   

دو رکعت نماز فرض مغرب قرار بدهد تا دو ختم را در آغاز و آخر شب و آخرر شرب و اول   

ایت نمروده اسرت کره گفرت:     رو تابعی جليل  ةروز قرار دهدت و ابن أبی داود از عمرو بن مر

دارهلِلهللأ و يهللهللِمد هللهللأ وهللهللالع ْلداهللهللأ و يهللهللِم هللهللاْل  ْرلن هللهللي ْخت   هللهللأ نهلْلهللي ِحبُّان هللهللك ان اا@ داشرتند کره   سلف دوست میت »!ال د   

و ابن ابری داود از طلحره برن مصررف ترابعی جليرل       «ت ختم قرآن در اول روز یا اول شب باشد

آن را ختم کرد در هر ساعتی از روز، مالئکه درود روایت نمود که طلحه گفت: کسی که قر

فرستند تا اول شب، و در هر ساعتی از شب که ختم قررآن نمرود مالئکره درود برر او     بر او می

 فرستند تا اول روزت و از مجاهد نيز مانند همين روایت شده استتمی

ن ْ هلل ع هللهلل/هللتمهللأبمهللمحم هللال ارم،وإت انمهللوبراند ممهللوةاللتمهللهللم هللنع،مس  هللاإلمامهللالمجهللو ر و يْد  اهللِأ،
قاي:هللإذاهللواأ هلللت هللال رلنهللأويهللالعلاهللصعتهللنعلمهللالمالررخهللدت،هلليصبحهللوإنهللواأ هللهللوقاصهللهللب هللأِب،

یعنی  لت هللال رلنهللللرهللالعلاهللصعتهللنعلمهللالمالررخهللدت،هلليمس، هللقايهللال ارمم:هللمذاهللد س ٌ هللن ْ هلل ع  

فرستند ل شب مالئکه بر او درود میسعد بن أبی وقاص فرمود: اگر ختم قرآن موافق بود با او

فرستند تا اول شب تا اول روز، و اگر ختم قرآن موافق بود با آخر شب مالئکه بر او درود می

 بعدت دارمی گفت: این گفتار از سعد خوب استت

 های برگزیده برای خواندن قرآنتفصلی است در بيان وقت)فصل( 

در نماز باشد و مذهب امام شافعی و افررادی   بدان که بهترین قراءت قرآن قراءتی است که

کردن بره قرراءت قررآن بهترر     دیگر از علما رحمهم اهلل تعالی این است که قيام نماز را طوالنی

کردن سجود و غير آنت و اما قراءت قرآن در غير نماز، پس بهترین آن قراءت است از طوالنی

ی اول شربت و  بهتر است از نيمره  ی آخری شب برای قراءت قرآنقرآن در شب است و نيمه

محبوب است قراءت قرآن ميان مغرب و عشاءت و اما خواندن قرآن در روز، پس بهترین وقت 
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آن بعررد از نمرراز صرربح اسررت، و هرريچ وقررت قررراءت قرررآن مکررروه نيسررت، حترری در اوقررات  

نمروده   روایرات  /بودن نماز نيز قراءت قرآن کراهتی نداردت و اما آنچره ابرن دبری داود    مکروه

گفته دانسته اند و میکه مشایخ قراءت قرآن بعد از عصر را مکروه می /رفاعةاست از معاذ بن 

پایه که اصلی ندارد، اند: قراءت بعد از عصر قراءت یهود است، گفتاری است غير مقبول و بی

 و از بين روزها روزهای جمعه و دوشنبه و پنجشنبه و روز عرفه از اوقرات برگزیرده محسروب   

ای اول ذیحجره و ده روز اخيرر مراه مبرارک رمضران از اوقرات       گانره شرود، و روزهرای ده  می

ها ماه مبارک رمضان ماه برگزیده برای قراءت برگزیده برای قراءت قرآن است، و از بين ماه

 قرآن استت

 فصلی است در بيان آداب ختم قرآن و آنچه تعلق به آن داردت)فصل( 

خوانرد بهترر اسرت کره خرتم او در نمراز       ه به تنهایی قرآن را میپيش از این گفتيم کسی ک

شوند برای خرتم  نماید و جماعتی که جمع میباشدت اما کسی که ختم قرآن را در غير نماز می

شان در اول روز یا اول شرب باشرد، چنانکره پريش از ایرن      کردنقرآن، مستحب است که ختم

اشد، مگر در صورتی که روز خرتم قررآن   گذشتت و مستحب است که روز ختم قرآن روزه ب

شرعاً روزه رفتن در آن ممنوع باشد، مثل روز عيد و ایام التشریقت و به ثبوت رسريده اسرت از   

طلحه بن مصرف و المسيب بن رافع و حبيب بن ابی ثابت که هرسه از تابعين و از اهرل کوفره   

وز ختم قررآن نماینرد آن روز   خواستند در آن ربوده اند رحمهم اهلل اجمعين که روزی که می

گرفتندت و مستحب است حاضرشدن در مجلس ختم قرآن برای کسری کره قررآن    را روزه می

هللهللأ  هللر و يْد  اهللِأمهللالصحلحل هللأنهللر ايهللا هللهللتواند:خواند و برای کسی که قراءت قرآن نمیمی أمر 
هللوخندداة هللالمسددعمل  دسررتور فرمررود برره  صول اهلل رسرر: الح ددل ضهللبددالخروِ هلليددام هللالعلددِ هللألشدد ْ ن هللالخلددر 

ی نماز عيد و شنيدن دعای خيرر  رفتن زنان قاعده از خانه و رفتن به مصلی برای مشاهدهبيرون

خوانند، اما در محل نمراز و دعرای مسرلمين شررکت     مسلمانان، با این که زنان قاعده نماز نمی

 کنند تا برکت آن به ایشان هم برسدتمی
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هللراقبهللرةدالصهللي درأهللال درلنهللأدإذاهللأراخأن م هللكانهلليجعاهللرةالصهلليهللبممهللن ْ هللاب هللنباسهللو ر و يْد  اهللِأمهللمس  هللال ارهلل
هللألش  هللذلك هللبأنهلليخت  هللأنع  هللاب هللنباسهلل

کردن قرآن است، شخصی را دانست که کسی نزدیک به ختموقتی می بعبداهلل بن عباس 

است ابن عباس گماشت تا او را زیر نظر بگيرد تا هروقت دید نزدیک به ختم قرآن رسيده می

 کردترا خبر کند و در مجلس ختم قرآن و دعای آن شرکت می

كدانهللأندسهللهللهللورويهللاب هللأبمهللخاوخهللبإ  اخي هللصحلحل هللن ْ هللقتاخ هللالتابعمهللالجعلاهللاإلمامهللصادبهللأنسهلل
 تإذاهلللت هللال رلنهللةم هللأمعمهللوخناهللب هللمالكهلل

کرد و دعرا  می کرد اهل و بستگان خود را جمعوقتی که قرآن را ختم می انس بن مالک 

 نمود برای سالمتی و سعادت خود و بستگان و عموم مسلمانانتمی

هللأر اهللإلمههللمجدا هللونبد ةهللبد هلل هللالجعلاهللاإلمامهللقاي  ورويهللبد انل هللصحلحخهللن ْ هللالحر هللب هللن تد ْلبخهللالتابعمه
 تلنيستجابهللن  هلللت هللال رهللهلل إنهاهللأر ع اهللإللكهللألنهاهللأرخناهللأنهللنخت هللال رلنهللوال ناهلل:أِبمهللل بابخهللأ اال

بن أبی لبابه کسری را فرسرتادند نرزد     ةگوید که مجاهد و عبدحکم بن عتيبه تابعی جليل می

من تا پيش ایشان بروم، وقتی که رفتم نزد ایشان فرمودند ما تو را دعوت کرردیم کره نرزد مرا     

خواهيم ختم قرآن نمایيم و دعا موقع ختم قرآن مستجاب است، یعنی تا بيایی برای این که می

 ین ختم و دعا نصيبی ببریتاز ا

رحمرت نرازل    وِأمهللبعضهللرواياتخهللالصحلحخ:هللوأن م هللكانهللي داي:هللإنههللالردمدخهللت دزيهللن د هلللاتمدخهللال درلن:

 شود موقع ختم قرآنتمی

بإ د اخ هللالص دِحْلِحهللن دْ هللمجامد هللقدداي:هللكدانااهلليجتمعدانهللن د هلللددت هللال درلنهللي الدانهللت دزيهللالردمددخ:هللهللوروى
گفتنرد موقرع خرتم قررآن رحمرت خردا نرازل        ند و مری نمودقرآن اجتماع میسلف موقع ختم 

 شودتمی

و دعا نزد ختم قرآن مستحب است، استحباب متأکد و شدید، بره دليرل آنچره یراد     )فصل( 

 کردیم از احادیث و آثارت

هللنعد،هللخناردمهللأربعدخ هللهلل/و ر و يْد  اهللِأمهللمس  هللال ارممهللن ْ هللدمل هللاألندر هلل قداي:هللمد هللقدرأ هللال درلن هللثد  هللنداخ هللأ م د  
کسی که قرآن خواند و بعد از خواندن قرآن دعا کرد چهار هزار فرشته بر دعرای   فهللم ع دك:اآل
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گویندت و شایسته است که در دعا پافشاری نماید و به آن ادامه دهد و دعرایی کره   او آمين می

های پرمغز باشدت و بيشتر آن در امرور آخررت و امرور    کند راجع به کارهای مهم و با کلمهمی

صررالح رهبررران مسررلمين و والت امورشرران و توفيررق مسررلمين در طاعررت خرردا و  مسررلمين و 

شان در نکوکاری و تقروی و ایسرتادن بره    ی همدستیشان از نافرمانی خدا و در بارهنگهداری

ی مخالفين باشدت امرام نرووی   شان بر دشمنان دین و همهاجرای حق و وحدت کلمه و پيروزی

مختصر و جامع مقاصد خير آورده است تا کسی که بخواهد دعاهای « آداب القُرّاء»در کتاب 

از آن کتاب بگيردت و مستحب است وقتی که ختمی را به آخر رسانيد شروع به قراءت قررآن  

داشته اند که ختم قررآن متصرل   برای ختم دیگر نمایدت سلف صالح همين روش را دوست می

هللاأل ْنمداِيهللاْلح داُّهلل@ قداي:   اهللأنههللر داي هللهللاسرت:  شران حردیث انرس    به هم باشردت و دليرل   در  لدْ ل 
هللاْأِتت ا  هللاْل  رلِنهللول ْتم م هلل  ت!والر ْدع خ ،هللِقْلا هللوماهللم م ا؟هللقاي 

بهترین اعمال ختم قرآن و شروع مجدد برای قرراءت قررآن و خرتم    »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تدیگر است

د را در راجع به کسی که به خواب رفرت و حرزب قرراءت و کرار هميشرگی خرو      )فصل( 

 قراءت و ذکر در شب از دست داد:

هللر اي هلل هللاْلخ ف ابهللهللْب  هللهللن م ر هلل و ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللم ْسِعٍ هللن  هلل :هللقاي  هللأ وهللهللِدْزِبمهلِلهللن  هللهللن ام هللهللم  هلل@ :ا هللهللقاي 
 ت!الع ْلاهللهللِم  هللهللقد ر أ   هللهللن م اك د هللهللل م هللهللك ِتب هللهللالمُّْ رهلِلهللو ص ال ةهلِلهللاْل  ْجرهلِلهللص ال ةهلِلهللبد ْل  هللهللِألم اهللأد   ر أ   هللهللِمْ م هللهلل  ْ، هللهللن  هلل

کسی که به خواب رفت از حزب یا از بعضی از آن در شرب و آن  »فرمود:  صرسول اهلل »

شود، چنانکره آن را در شرب   را ميان نماز صبح و نماز ظهر خواند ثواب آن برای او نوشته می

 «تخوانده باشد

نخوانردن   ردن از این که به سببدر امر به تعهد قرآن و ادای قراءت آن و پرهيزک)فصل( 

 قرآن آنچه از حفظ دارد و می داند فراموش کندت

:  ن ِ هللال  ِبمههللهللو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللالب خاِريهللن ْ هللأِبمهللما مهللاأل عريهلل اهللتد ع ام   وا@ قاي  هللاْل  ْرلن هللهللم ذ 
 ت!ن   ِع  اهللِأ،هللإِلِباهللاهللِم  هللهللتد   عُّتصاهللأ    ُّهللهللل   ا هللهللبِل ِ  هلِلهللم ح م  هللهللند ْ س هللهللأد ا ال ِذى
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این قرآن را مورد تعاهد و مواظبت بر قراءت آن قرار دهيد، قسم بره  »فرمود:  صرسول اهلل 

دادن آن آسان است، کردن و از دستخدایی که جان محمد در دست اوست، قرآن فراموش

کسرانی کره قررآن حفرظ     «ت تر است از حفظ شتر در پای بندشو حفظ آن از فراموشی سخت

شران لطمره   دانند که اگر مدت اندکی بگذرد و تالوت نکنند بره حفرظ  رده و از بر دارند میک

 خوردت بنابراین، مداومت بر قراءت قرآن ضرورت داردتمی

هللر اي هلل ب و ر و يْد  اهللِأمهللصحلحل ماهللن ْ هللاب هللنمر :  ا هللأنه هللك م ث اهللهللاْل  ْرلنهللهللص اِدبهللهللم ث ا هللهللِإن م ا@ قاي 
 ت!ذ م ب تهللهللأ ْطع     اهللو ِإنهلْلهللأ ْمس ر   اهللن ع لدْ  اهللن ام   هللهللِإنهلْلهللاْلم ع   ع خهلِلهللاإِلِباهللهللص اِدبهلل

بنرد برر   مثال کسی که قرآن از بر دارد، مثال شترهایی است کره پرای  »فرمود:  صرسول اهلل 

شران  بنرد نگراه  پاهای آنهاست، اگر صاحبان شترها مواظبت برآنهرا کردنرد و در عقرال و پرای    

بنرد بره حرال خرود رهرا      کنند و چنانچه شتران را بدون پرای خود را حفظ میداشتند، شترهای 

همچنان حافظان قرآن، اگر هميشه قررآن بخواننرد حفرظ قررآن در     «ت روندکردند از دست می

 رودتشان بيرن میماند، اگر از خواندن قرآن غفلت کردند قرآن از ذهنشان میذهن

هللر اي هللهللمذيهللن ْ هللأنسهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللأِبمهللخاوخهللوالترهلل :هللقاي  هللأ ة ار هللهللن ع ، هللهللن ِرض تهلل@:هللا هللهللقاي 
هلل  ار ةهلٍلهللِم هللهللأ ْنم   هللهللذ نْدبصاهللأ ر هللهللأد ع  هلْلهللأ م ِت،هللذ ن اب هللهللن ع ، هللهللو ن ِرض تهللهللاْلم ْسِج هللهللِم  هللهللالر ة ا هللهللي ْخرِة   اهللاْل  ذ اة هللهللد ت ،هللأ م ِت،
 ت هللترع هللالترمذيهللألم!ن ِسلد   اهلل  هللث هللهللر ة اهلٌلهللأ وتِلد   اهلللي خهلٍلهللأ وهللهللاْل  ْرلنهللهللِم  هلل

رسرد، حتری خرار و    هرایی کره بره امرتم مری     نشان من داده شد ثرواب »فرمود:  صرسول اهلل 

برد ترا بره کسری آزاری نرسرد و نشران مرن داده شرد        خاشاکی که شخص از مسجد بيرون می

ه شرده و  ای از قررآن بره او داد  گناهان امتم، ندیدم گناهی بزرگترر از گنراه کسری کره سروره     

 «تفراموش کرد

:هللهللن ددْ هللال  بِددم هللهللو ر و يْد  دداهللِأددمهلل  دد  ِ هللأبِددمهللخاو خ هللومسدد  هللالدد ارممهللن ددْ هلل ددع هللبدد هللنبدداخةهلل هللقد ددر أ هللهللم دد هلل@ قدداي 
م هللهللث   هللهللاْل  ْرلن هلل  ت!ن ِسل م هللل   مهللا هللتعال،هللي ام هللالِ ل ام ِخهللأْةذ 

را فرامروش کررد،    خواندنکسی که قرآن آموخت پس از آن قرآن»فرمود:  صرسول اهلل 

کند، به صورت شخص مجذوم است که شرکل او را قبريح   روز قيامت که خدا را مالقات می

 «تنموده است
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 ی قاری قرآن است به آنها توجه کندتدر بيان مسایل و آدابی که شایسته)فصل( 

نمرایيم و  و این مسایل و آداب خيلی بسيار است، و در ایرن جرا قسرمتی از آنهرا را یراد مری      

آوریم، برای این که مشهور است و نيازی به آوردن دالیرل آنهرا نيسرت، و    الیل آنها را نمید

شدن و مالل و خستگی استت نخستين چيزی که قراری قررآن   آوردن آن دالیل باعث طوالنی

شرود اخرالص و یکرنگری اسرت کره قراری بایرد قصردش از قرراءت قررآن بره            به آن امر مری 

يچ قصد دیگری نداشته باشدت بنابراین، قراری بایرد ادب در   آوردن رضای خدا باشد و هدست

برابر قرآن داشته باشد و با حضور قلب بخواند و به دل آورد که قصدش مناجات با پروردگار 

بيند، اگر او خدا را نبيند بدانرد  خواند طوری بخواند که گویا خدا را میاست، و قرآن که می

 بيندتکه خدا او را می

خواهد قرآن را بخواند این که دهان و دنردان را  ته است برای کسی که میو شایس)فصل( 

زدن بره  و مسرواک بهترر اسرت از چروب اراک و خوشربو باشرد، و مسرواک        ،تميز نگره دارد 

چيزهای دیگری که دهان و دندان را پاکيزه کند نيز جایز است، و شسرتن دهران و دنردان بره     

وال بره انگشرت اگرچره خشرن باشرد کفایرت       انگشت در آن سه قرول اسرت: مشرهورترین اقر    

کندت قول سوم چيز دیگر نيسرت انگشرت خشرن و زبرر کفایرت      کندت قول دوم کفایت مینمی

زدن بره پهنرای   کنرد، و مسرواک  ی دیگری هست انگشرت کفایرت نمری   کند، و اگر وسيلهمی

ت زدن نيرت نمایرد کره ادای سرن    دندان و ابتداء از طررف راسرت دهران باشرد، و برا مسرواک      

دد  هللزدن بگویررد: نمایرردت بعضرری از علمررا گفترره انررد: موقررع مسررواکمری  العه  د  هللبداِرْكهلللِددمهللِأْلدِمهلليداهللأْرد 
ها و بر زبان و سقف حلق به نرمی، ها و باطن دندانزند به ظاهر دندانت و مسواک میالدرهاِدِمْل  هلل

ام است با دهان اگر دهان به خون پليد شد قراءت قرآن در این حالت مکروه است، اما آیا حر

نجس قرآن خواند یا نه؟ قول اصح این است که مکروه است و حررام نيسرت و ایرن کراهرت     

هرای اول  باشد، و این مبحث توضيحی دارد که در فصرل تحریمی است، اجتناب آن اولی می

 این کتاب یاد شد و نياز به تکرار آن نيستت واهلل أعلمت
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کردن و حضور قلب و خشوع بخواند تدبر و فهمشایسته است که قاری قرآن را به )فصل( 

شرود و دل بره آن روشرن    که مقصود از قراءت همين است و انشراح صدر به آن حاصرل مری  

گرددت و دالیل خواندن با تدبر و فهم و با حال خشوع بيشتر از آن است که به شمار آید و می

ک آیره شرب را بره صربح     مشهورتر از آن است که یاد شودت و گروهی از سلف در خواندن ی

ای طوری در آنران ترأثير کررد کره فریراد برآوردنرد و       آوردندت و گروهی موقع شنيدن آیهمی

مردندت و گروهی از تاثير آیاتی جان سپردند، برای این که برا حضرور قلرب و فهرم و خشروع      

ن خواندندت و مستحب است گریستن موقع تالوت قرآن و اگر نتواند بگرید، خود را گریرا می

نشان دهدت برای این که گریستن موقع تالوت قرآن شرعار عبراد اهلل الصرالحين اسرتت چنانکره      

 خدای متعال فرمود:

﴿    

   ﴾اإل را :هلل] ت
شان افتند بر روی برای سجود در حالی که گریانند و گریستن بر خشوعو می@ [208

بسياری از آثار صالحان را  «التبیان فی آداب حملة القرآن»در کتاب  /ت امام نووی !افزایدمی

هللیاد نموده استت
هللالسددل هللالجعلدداهللصددادبهللالررامددا هللوهللقددا :هللخوا هللال عددبهللالمعددارفهللوالماامددب،هللإبددرامل هللالخددااصهللي 

ومجالسدددخهللهلللمسدددخهللأ دددلا :هللقدددرا ةهللال دددرلنهللبالتددد بهر هلللدددال هللالدددبف هللوقلدددامهللالعلددداهللوالتلدددرهعهللن ددد هللالسدددحر
 تالصالحل 

آقای با شکوه و بزرگوار، صاحب کرامات و مراتب خداشناسری و مواهرب الهری، ابرراهيم     

برودن  فرمود: دوای دل در پنج چيز است: خواندن قرآن از روی فهم و تدبر و خالی خواص 

شکم و شبخيزی و نماز تهجدخواندن و تضرع و گریه و زاری در وقت سرحر و همنشرينی برا    

 تصالحان

قرآن وقتی سودمند است که قاری بداند کالم کيست و مقصود او چيستت و آن کسی کره  

قرآن کالم اوست آفریدگار همه و دانا به نهان و آشکار همه و مالک زندگی و مرگ همه و 
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سرنوشت همه در دست اوستت این قرآن که پيام سعادت دو جهران اسرت برر بنرده و پيغمبرر      

خوانان را های قرآنپيروان قرآن را به تالوت آن شاد فرماید و دلخاتمش نازل فرمود تا روح 

منور گرداندت  صبه نور قرآن روشن گرداند و سراپای وجودشان به محبت خدا و رسول خدا 

ها در قيام و قعرود و رکروع و سرجود    برای چنين فهمی شکم خالی الزم است تا بتواند ساعت

 به قول سعدی:  روان خود را بر استقامت استوار سازدت

 انرررررررررردرون از طعررررررررررام خررررررررررالی دار 

 تررررررررا در آن نررررررررور معرفررررررررت بينرررررررری

 تررررو کجررررا نررررور معرفررررت ترررروانی دیررررد     

 کررررررره پرررررررری از طعرررررررام ترررررررا بينررررررری 

 

و توانایی بر گرسنگی و شکم خالی کسانی دارند که سحرگاه در نماز تهجد به راز و نياز با 

 پروردگار مشغولندت

 شرررررب مرررررردان خررررردا روز جهررررران افرررررروز اسرررررت 

 برررره حقيقررررت شررررب ظلمررررانی نيسررررت    صررررالحان را

 

 آیدتهایی از همنشينی با صالحان به دست میآوردن چنين نعمتو به دست

هرا قررآن را   خواندن قرآن از رو بهتر از خواندن از حفظ است: برای این که دست)فصل( 

بيند علمای ما چنرين فرمروده انرد، و لريکن بایرد      ها حروف قرآن را مینماید و چشمحمل می

شود و فهم و تدبر قرراءت بيشرتر بره    که اگر با از برخواندن دل در آن بيشتر حاضر می دانست

آید از برخواندن بهتر است، اما اگر از برخواندن و از روخوانردن یکسران باشرند، از    دست می

روخواندن بهتر است، و هرچه بيشتر اعضای بدن در طاعت به کار آید، بهتر استت وقتری کره   

ها در ایستد پاها در طاعت هستند، برای این که بدن را حمل کرده اندت دستیانسان به نماز م

اإلحرام باال رفته اند و یا بر سينه برهم نهاده شده انردت   ةطاعت هستند، برای این که برای تکبير
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نگرندت دل در طاعرت اسرت کره آمراده خشروع      گاه میها در طاعت هستند که به سجدهچشم

به زبان بياورد، زبان بره گفرتن و گروش بره شرنيدن در طاعرت حاضرر         شده استت اگر نيت را

خواهدت اوالً حدیث متفق علی صحته و گویند: نيت نمیدانشی میشوندت بعضی از روی بیمی

رسراند هريچ عملری بردون نيرت صرحيح       ت است که می!بِال د ل ا هللهللاأل ْنم اي هللهللِإن م ا@قریب به تواتر: 

شود و استحضرار عظمرت خردای تعرالی بره برار       يت دل حاضر مینيستت دیگر این که موقع ن

سازدت و نيت است کره مراترب عبرادت را از هرم     آوردت و نيت است که عمل را خالص میمی

سازد و نيت فرض و نيت سنت و نيت ادا و نيت قضا و نيت منفرد و نيرت برا جماعرت    جدا می

آورد نره  اخالصری بره همرراه مری     شودت اما تکبيررگفتن بردون نيرت نره    همه به نيت حاصل می

آیدت بيچراره  شود، نه شرمساری از تقصير در طاعت به یاد میاستحضار عظمت خدا فراهم می

 گردندتسوادی از بسياری از مزایا محروم میمردمی که به سبب بی

روایات بسياری آمده است در فضيلت بلندکردن آواز به قراءت قرآنت و روایرات  )فصل( 

کردن آواز به قراءت قرآنت علما گفته اند راه جمع ميران  است به فضيلت آهسته بسياری آمده

خوانردن دورترر اسرت از ریرات بنرابراین کسری کره از ریرا         این دو گفتار این اسرت کره آهسرته   

داند که در عملش ریا ترسد و میخواندن برای او بهتر استت و کسی که نمیترسد، آهستهمی

ی ندخواندن برای او بهتر است، به شرط این که بلندخوانردنش مایره  شود به آواز بلداخل نمی

تشویش نمازگزاری نشود و شخصی را کره بره خرواب اسرت نراآرام نکنردت کرودکی کره در         

گهواره است بيدار نسازدت بيماری که استراحت نموده راحتش را از بين نبردت اگر هيچ یک از 

شرنود و از  تر است، بررای ایرن کره دیگرری مری     این مسایل نيست با آواز بلندخواندن قرآن به

کنردت خرواب از   سرازد و فکررش را جمرع مری    کندت دل قاری را بيدار میقراءت او استفاده می

نمایرد،  افزاید و دیگری که غافل است به قراءت تشویق میکند و نشاط را میچشم بيرون می

بهتر استت و مقصود از آواز بلنرد  و هرگاه یکی از این مقاصد باشد خواندن قرآن با آواز بلند 

 آواز به حسب عرف است نه این که مانند مؤذن صدا را بلند کندت
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خوانرردن و آواز را برره قررراءت قرررآن و مسررتحب اسررت قرررآن را بررا آواز خرروش)فصللل( 

کردن حرفی به بار نياوردت خوانی نباشد و زیاد و کمزیبانمودن به شرط این که به صورت نغمه

آن به صورت آوازخوانی و کشيدن زیاد حرف و تمطيط و تردید بسيار و به حد اما قراءت قر

افراط حرام است، و در صورتی که به حد افراط نباشد حرام نيستت آواز خوش نعمتی بزرگ 

گردانردت امرا آواز   هرا زنرده مری   نماید و شوق عمل به قررآن را در دل است، روح را تغذیه می

 مه:ناخوش به قول سعدی عليه الرح

 گررررر تررررو قرررررآن برررردین نمررررط خرررروانی     

 ببررررررررررررری رونررررررررررررق مسررررررررررررلمانی  

 

و مستحب است برای قاری قرآن که ارتباط آیات قرآن را از هم قطع نکند، ابتردا  )فصل( 

ای نماید که در آغاز مقصد قرار دارد و پایان قراءت و محل وقف قراءت را در قراءت به آیه

باشد، و هريچ وقرت خرود را مقيرد بره اول      محلی از آیات قرار دهد که با آیات بعدی مرتبط ن

های قبلی است، ی اول جزء مربوط به آیهبسيار آیهجزء یا اول حزب ننماید، برای این که چه 

نماید، و قرآن را به سی جزء تقسريم کررده انرد ترا     و ابتدا با آن مطالب آیات را از هم قطع می

های قبل از آن که اند، اما آیهختم نماید هرروز یک جزء بخو خواهد ماهی یککسی که می

مربوط به آن است ترک ننماید، و قرآن را به شصت حرزب تقسريم کررده انرد ترا کسری کره        

هرای قبلری کره    خواهد در دو ماه یک ختم قرآن نماید هرروز یک حزب بخواند، اما آیره می

کسی که مربوط به اول حزب است فراموش نکند، و قرآن را به هفت منزل تقسيم کرده اند تا 

خواهد قرآن را در یک هفته ختم نماید هرروز یک منزل بخواندت و هرر جرزء بره چنردین     می

رکوع قسمت کرده اند تا در نماز تراویح در هر رکعتری یرک رکروع بخوانرد، و برازهم بایرد       

ارتباط آیات را فراموش نکندت و تقسيم به رکوع برای حفظ قرآن است که اگر کسی هرروز 

 کندتاید در دو سال قرآن را حفظ مییک رکوع حفظ نم
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ها را حفظ نماید و غِرّه نشود که مرردم  الحاصل، هميشه رعایت معانی آیات و ارتباط جمله

اُسْللُْْ ررقل َ الديلوال يَ قَُُّلرقلَ ُل لةُ      اهلل عليه:  رحمةکنندت به قول فضيل بن عياض چه می

راه راسرت بگيرر و زیرانی    » كَثْلرُُ الدلالكین    السالكین. يَ تَسلُْْ ررقل َ الََلءا و يَ قََُلرقلَ   

بينرری از انرردکی راسررت و روان و بپرهيررز از راه گمراهرری و تررو را نفریبررد بسررياری        نمرری

ی کامرل بهترر اسرت از    روی این اصل علما گفته اند: خواندن یرک سروره  «ت شوندگانهالک

دیگر بر بسياری از مردم ی بزرگتر، برای این که ارتباط آیات به همبرابر آن خواندن از سوره

 ماندتپنهان می

ی مساجد که در نمراز ترراویح   های زشت است عمل بعضی از ائمهاز جمله بدعت)فصل( 

ی انعام از اول خوانده اند، به این ادعا که سورهی انعام را به تمامی در رکعت آخری میسوره

بودن ست: یکی عقيده به سنتتا به آخر همراه هم نازل شده است، و در این عمل چند منکر ا

کرردن آن رکعرت برر نمرازگزارانت     آنت دوم تطویل رکعت دوم بر رکعت اولیت سوم طوالنی

 نياوردن که هرکدام بدعتی استتخواندن و حق آیات را به جایچهارم به سرعت

ی ی نسراءت سروره  ی آل عمررانت سروره  ی بقررهت سروره  درست است گفرتن سروره  )فصل( 

السءرُُ گفته انرد:  ها و همين معتمد است، و بعضی از سلف مین باقی سورهعنکبوت و همچني

و این قول غير معتمد است، برای این که  التى تُذْكَرُ فیدا البقرُُ. السءرُ التى تذكر فیدا النسا 

قول اولی قول جماهير علمای مسلمين است از سَلَف و خَلَفت احادیثی که در این خصوص از 

مده است بيش از آن است که شمرده شود، و همچنرين درسرت اسرت گفرتن     آ صرسول اهلل 

این که این قراءت ابی عمرو استت این قرراءت ابرن کثيرر اسرتت ایرن قرراءت عاصرم اسرت،         

كلاوءا  آمده اسرت:   /چنانکه عمل سلف و خلق برآن است بدون انکار آنت و از ابراهيم نخعی 

اد نيست، و صحيح همان گفتار جمهور علمرا برر   اما مورد اعم قكرهءن سنة فالن يُرا ُ فالن.

 جواز آن استت

توان در کمتر از چندین جلد آورد، و ی آداب قراءت و قاری را نمیبدان که همه)فصل( 

هرا مختصرر بيران    ليکن قصد ما اشاره بر بعضی از مقاصد پراهميت آنهاست که در ایرن فصرل  
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آداب ذاکرر و قراری و در اذکرار نمراز     هایی که در اول کتاب گذشت از نمودیمت و در فصل

هایی از آداب متعلق به قراءت قرآن یاد شد، و برای اطالع بيشتر ارجاع نمودیم به کتاب جمله

کسی که معلوماتی بيشتر در این زمينه بخواهد بره آن کتراب    «التبیان فی آداب حلمة القرآن»

ق از خداسرت و او سرت کره    توفير  ي باهلل تءفیل  يهلء حسلبی يوالو الءكیل       مراجعه نمایدت 

 کننده و نگهدارنده استتکننده من است و خدای عزوجل چه خوب کفایتکفایت

گویرد:  فراموش کردم فالن آیه را، بلکره ب  وَسویْتي آقةَ كذا مکروه است که بگوید: )فصل( 

یره را  یا فالن آ به فراموشی افتاده بودم از فالن آیه،سْقَطْتي آقة كذا. أوْسویْتي آقة كذا. أي كُنْتي ُا

 انداخته بودمت

هللر دداي هللهللو ر و يْد  دداهللِأددمهللصددحلحمهللالب خدداِريهللومسددع هللن دددْ هللأبدد هللمسددعاخهلل هلليد   ددداي هللهللال@ : ا هللقدداي:هللقدداي 
اهلللي خ هللهللن ِسلت هللهللأد   ك  هلْل اهللك ذ  هللأ ْنِسم هللهللو ك ذ   ت!ب ْاهللم ا 

شرده  ی فالنی را، بلکره بره فراموشری انداختره     نباید یکی از شما بگوید فراموش کردم آیه»

 «تاست از فالن آیه

ِ ِم هلْلهللبِْئس م ا@وِأمهللروايخهللِأمهللالصحلحل هللأيلاص:هلل ت !ن س ، هللهللم ا هللهللب اهلْلهللو ك ْلت هللهللك ْلت هللهلللي خ هللهللن ِسلت هللهلليد   اي هللهللأل د 

چه بد چيزی است که یکی از ایشان بگوید: فالن آیه را فراموش کردم، بلکه او به فراموشی »

 «تانداخته شده است

:  أنههللال  ِبم هلل ب  ماهللن ْ هللنارشخو ر و يْد  اهللِأمهللصحلحل هللأ ذْك ر ِن،هللل    هللهللالع م هللهللر ِدم م هلل@   ِم  هللر ة الصهللي رأ هللأ اي 
 ت!أ ْنِسلتد   اهللك ْ ت هلل@ وأمهللر وايٍخهللِأمهللالص ِحْلحهلل  !ا  ْفت   هلْلأهللك ْ ت هللهلللي خصهلل

یاد  خدا بيامرزد او را که به»خواندت آنگاه فرمود: شنيد از مردی که قرآن می صرسول اهلل 

و در روایتی در صحيح: از آن به فراموشی افتراده  «ت ای را که آن را انداخته بودممن آورد آیه

 «تبودم

بدان که قرراءت قررآن مؤکردترین اذکرار اسرت، چنانکره پريش از ایرن گفتريمت و          )فصل( 

بنابراین، شایسته است مداومت بر قراءت تا هيچ روز و شبی بدون قرراءت قررآن نگذارنرد، و    

 شود به خواندن اندکی از آیات قرآنتقراءت حاصل میاصل 
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:  أنهللر ايهللا هللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللأنسهللهللبوق هللر و يْد  اهللِأمهللكتاهلِل ع خهلٍلهلليد ْامهللهللأمهللق رأهللم  هلل@ قاي  هللل ْمِسل  هللهللو ل لدْ
هلليد ْام هللهللال  رلن هللهللي حاةمهلِلهللل  هلْلهلللي خهلٍلهللِمئت مهللهللرأق هللهللو م  هللهللال انِِتل  هللهللِم  هللهللك ِتب هللهلللي خهلٍلهللِمئ خ هللهللق رأهللو م  هللهللال اِأِعل  هللهللِم  هللهللي ْرت بهللهللل  هلْلهلللي خصهلل

 ت!األْةرهلِلهللِم  هللهللِقْ فارهللهللل م هللهللك ِتب هللهللل ْمس ِمئ خهلٍلهللق رأهللو م  هللهللالِ لام خهلِل

کسرری کرره در روز و شرربی پنجرراه آیرره از قرررآن را بخوانررد او از   »فرمررود:  صرسررول اهلل 

نرد او نوشرته   شرود، و کسری کره در روز و شربی یکصرد آیره را بخوا      زدگان نوشته نمیغفلت

کاران، و کسی که دویست آیه را بخواند، قرآن در روز قيامت با او دشمنی شود از عبادتمی

و در روایتری:  «ت شود بررای او اجرر بسريار   کند، و کسی که پانصد آیه را بخواند نوشته مینمی

به جای پنجاه آیرهت و در  « و کسی چهل آیه را خواندت »!  هلللهلْلِسدمهللل هلل@ ب د  ي هللت !لي خصهللهللأ ْرب ِعل  هللهللق رأهللم  هلل@

وأمهللروايدخهلل«ت شودزدگان نوشته نمیکسی که بيست آیه را خواند از غفلتت »!ِنْشرِي  هلل@روایتی: 
هللر ايهللا هللن ْ هللأبمهللمريرةهلل :هللقاي  رسرول اهلل  ت !ال داِأِعل  هللهللِمد  هللهللي ْرت دبهللهللل  هلْلهللليا هللهللن ْشر هللهللق رأهللم  هلل@ : قاي 

زدگرران نوشررته ز قرررآن را بخوانررد از غفلررتکسرری کرره در روز و شرربی ده آیرره ا»فرمررود:  ص

 «تشودنمی

و در این باب احادیث بسيار آمده است، مانند همين احرادیثی کره روایرت شردت و روایرت      

ی کسی که یرک سروره را در روز و شربی خوانرد، از آن جملره      احادیث بسيار داریم در باره

ر روز و شربی خوانرد   آوردن رضرای خردا د  ی یاسين را بررای بره دسرت   است کسی که سوره

ی دخان را در شبی بخواند، وقتی کره  شود، و در روایتی کسی که سورهگناهش آمرزیده می

از »است کره گفرت:    شود گناهش آمرزیده شده است، و در روایتی از ابن مسعود صبح می

ی واقعه را در هر شب بخواند دچار فقر و کسی که سوره»فرمود: شنيدم که می صرسول اهلل 

 «تشودتنگدستی نمی

ع خهلٍلهللك ا هللهلل،يد   ام هللهللال هللهللو ع هللنعلمهللا هللصع،هللال  ِبمُّهللهللك ان هلل@:هللو ن ْ هللةابرهلل هللوهلل(تد ْ زِيا هلل*هللهللال :هلل)يد ْ ر أ هللهللد ت ،هلل،ل لدْ
ال هللی خوابيد تا این که اول سورههيچ شبی نمی صرسول اهلل »ت !(اْلم ْعك هللهللبِل ِ  هلِلهللال ِذيهللتد ب ار ك هلل)

 «ترا بخواند   هللالمعکلالذیهللبکهللتبارهللی و سوره السج ة
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هللال  ِبم هلل  و ن ْ هللأِبمهللم ر يْدر ة هلل :  أنه ع خهللِأمهللقد ر أهللم  هلل@ قاي  هللِنْصفهللهللك ِعْ يهللهللل م هللهللكان تهللهللاألْرض هللهللز ْلزِل تهللهللإذ اهللل لدْ
هللل م هللهللكان تهللهللأ د  هللهللالع م هللهللم ا هللهللق اهلْلهللق رأهللو م  هللهللال  رلنهللهللر ْب هللهللك ِعْ يهللل م هللهللك ان تهللهللالراِأر ون هللهللأيُّ اهللياهللق اهلْلهللق رأهللو م  هللهللال  رلن
ِعْ يهلل  ت!ال  رلنهللثد ع ثهللهللك 

ی إذا زُلزِلَت را در شبی بخواند برای او برابر قراءت کسی که سوره»فرمود:  صرسول اهلل 

ی قل یا أیها الکافرون را بخواند برای او به قدر نصف قرآن ثواب است، و کسی که سوره

ی قل هو اهلل أحد را در شبی ، و کسی که سورهشودثواب قراءت ربع قرآن ثواب نوشته می

الکرسی و  آیةو در روایتی دیگر کسی که «ت بخواند به قدر خواندن ثلث قرآن ثواب دارد

شود، و احادیث در را بخواند در آن روز از هر بدی نگه داشته می )المؤم (ی غافر سوره

نمودیمت و خدای متعال داناتر است  ی آنچه یاد کردیم بسيار است و اشاره به مقاصد آنهاباره

شود توفيق بر ها و به فضل او حاصل میبه آنچه صواب و درست است و برای اوست ستایش

 طاعت و دوری از معصيتت

 

 «كتابهللدم هللا هللتعال،»

 کتابي است در بيان ستايش خداي تعالي گفتن

هللتعالی: هللا     ﴿ قاي

   ﴾[222اإل را :هلل] ت 
ها برای خدای یکتایی است که برای خود فرزندی ی ستایشو بگو )ای رسول خدا( همه@

هللتعالی:ت !را قرار نداد   ﴿ وقاي

﴾های پرورگارتان را به اگر سپاس نعمت@ [3إبرامل :هلل] ت

هللتعالی:ت !اهایم را برای شمنمایم نعمتجا آوردید، زیاد می  وقاي

﴿  
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﴾هایم را به مرا یاد کنيد تا شما را یاد نمایم و سپاس نعمت@ [231الب رة:هلل] ت

 ت!جا آورید و ناسپاسی نکنيد

فرماید یفرماید به حمد و ستایش و شکر و سپاس خدا و بيان مو آیات قرآن که امر می

 فضل و ثواب آنها بسيار است و همه معروف و شناخته شده استت

هللاأل  راي مهللالمخر هللنع،هللصحلحهللمسع هلل هللأِبمهللناانخ هللومس   هللواب هللماةم هللأِبمهللخاو خ  هللِأمهلل    ِ  و ر و يْد  ا
:  ن  هللر ايهللا هللردم  هللا هللن ْ هللأِبمهللمريرةهلل ِ هللهللبِاْلح ْم هلِلهلللمهلِلأهلِلهلليد ْب  أ هللهللال هللهللب ايهللهللِذىهللأ ْمرهلٍلهللك اُّهلل@ أن م هللقاي 

 ت!أ ْقف   هللهللأد   ا هلل

هرکار با اهميتی که آغاز آن حمد و ستایش خدا گفته نشود آن »فرمود:  صرسول اهلل 

هللهللح ْم هلِلبِالهلْل@ وِأمهللروايخ:ت !لِع مهلِلهللح ْم هللبهلِل@ وِأمهللروايخ:«ت کار از هر خير و برکتی بریده شده است أد   ا 
م هللهللأد   ا هللهلللِع مهلِلهللْلح ْم  هللابهلِلهللِألمهلِلهلليد ْب  أ هللهللال هللهللك ال مهللهللك اُّهلل@ وِأمهللروايخ:ت !أ ْقف   هلل هر سخنی که آغاز آن به »ت !أ ْةذ 

هللب ايهللِذيهللأ ْمرك اُّهلل@وِأمهللروايخ:هلل«ت برکت استخورده و بیالحمد هلل شروع نشود آن کار خوره
هللهللالر ِدل هللالر ْدم  هللالع مهللبِب ْس هللهللِألمهلِلهلليد ْب  أهللال هلل غاز آن به بسم اهلل الرحمن هر کار مهمی که آت »!أ ْقف  أد   ا 

 «تالرحيم نباشد هيچ خير و برکتی ندارد

ما روایت الفاظ این احادیث که یاد شدند همه از کتاب اربعين حافظ عبدالقادر رهاوی نقل 

نموده ایم، و این روایات موصول آمده با ذکر صحابی و مرسل آمده بدون ذکر صحابیت و 

قاعده است وقتی که حدیثی موصول و مرسل روایت موصول آن اسنادش خوب است، و 

 ةروایت شد حکم برای روایت موصول است نزد جمهور علماء برای این که موصول زیاد

الثقه است و آن نزد جماهير علما مقبول است، و معنی امر ذی بال یعنی حالتی دارد که به آن 

م به همين معنی استت علما ت وأجذم: هکةشودت و معنی أقطع: ناقص و قليل البراهميت داده می

فرموده اند: مستحب است که هر طالب و هر مدرس و هر خطيب و هر خاطب یعنی 

ی زن و هر مصنف کتاب پيش از هر کار مهمی بسم اهلل الرحمن الرحيم و کنندهخواستگاری

دارم که هر شخص در جلو فرمود: دوست می الحمد هلل رب العالمين را بگویندت امام شافعی 
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طلبد حمد خدای تعالی و ثناء بر ذات پرعظمت او و درود و خطبه اش و هر کاری که می

 و آل و اصحابش را مقدم بداردت صسالم بر رسول اهلل 

بدان که بسم اهلل الرحمن الرحيم و حمد و ثنای پروردگار عظيم در ابتدای هر کار )فصل( 

غت از خوراک و آشاميدن آب و مهم مستحب است، چنانکه بيان شد و همچنان بعد از فرا

آمدن بعد عطسه و موقع خواستگاری زن و موقع همبستری و موقع عقد نکاح و بعد از بيرون

ی این احوال حمد پروردگار مستحب است، و بيان این مسایل هرکدام در از مستراح در همه

یت و مستحب آید إن شاء اهلل تعالباب مخصوص آن با ذکر دالیل آن و تفریع مسایل آن می

شود و در ابتدای تدریس مدرسين و ابتدای قراءت هایی که تأليف میاست در ابتدای کتاب

طالب بسم اهلل الرحمن الرحيم و حمد و ستایش پروردگار باشد، خواه قراءت و درس تفسير 

ی ی آنچه بيان شد کلمهها، و بهترین عبارت حمد در همهیا حدیث یا فقه باشد یا غير این

 حمد اهلل رب العالمين استتال

ی جمعه و غير آن، و خطبه صحيح حمد خدای متعال رکن است در خطبه )فصل(

و وصيت به تقوی در  شود، مگر به حمد خدای تعالی و صلوات و سالم بر رسول اهلل نمی

ای از قرآن در یکی از دو خطبه و دعا برای مؤمنين و مؤمنات در هردو خطبه و قراءت آیه

خواهند وعظ را به فارسی بخوانند بعد از فراغت از وعظ خطبه ی دومت و کسانی که میخطبه

را مختصر و کامل به عربی نيز بخوانند، و به دنبال آن نماز جمعه شروع کنند که اکتفا به 

شود، و أقل واجب در ی فارسی در جمعه و کسوف و خسوف و استسقاء صحيح نمیخطبه

تر است زیادکردن ثناءت و تفصيل این مسائل در کتب فقه است، و حمد الحمد هلل است و به

 تأليف بنده به تفصيل یاد شده استت« لب اللباب»در کتاب 

مستحب است که هر دعا به حمد خدا پایان داده شود، چنانکه خدای عزوجل  )فصل(

   +فرمود: 

    
_ت و دليل آغاز دعا به حمد «شان الحمد هلل رب العالمين استو پایان دعای» ت
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آید إن شاء اهلل تعالیت و در حدیث صحيح می ةخدای عزوجل از حدیث در کتاب الصال

شود که اگر خوراک خورد حمد خدا گوید و آید به این معنی: خدا از بنده راضی میمی

قعی که آغاز و پایان هرکار حمد خدای متعال بود، اگر آب آشاميد حمد خدا گویدت و مو

 شودتشود و ميان دو حمد نيز إن شاء اهلل قبول میحمد خدا قبول می

و السالم  ةالحاصل، هر کالم از خطبه و غير آن باید سرآغاز آن بسم اهلل و حمد اهلل و الصال

سالم بر رسول و آل و و  ةو پایان آن نيز بسم اهلل و الحمد هلل و صال علی رسول اهلل 

 اصحابش باشدت

شدن هر نقمت و مستحب است حمد خدا موقع حصول هر نعمتی و موقع دفع )فصل(

 بالیی، خواه حصول نعمت و دفع بال برای او یا دوستش یا برای مسلمين باشدت

روایت داریم که در شب اسراء و معراج دو کاسه برای  در صحيح مسلم از أبو هریره 

ی شير را اختيار کاسه صآورده شد: یکی خمر داشت، یکی شيرت رسول اهلل  ص رسول اهلل

ی خمر نمود، جبرئيل فرمود: ستایش خدای را که تو را هدایت به فطرت فرمود، اگر کاسه

 شدتگرفته بودی امتت گمراه می

:ق  ر ايهللا هللأن هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللوغلر هللن ْ هللأِبمهللما مهللاأل عريهلل هللول   هللهللما  هللهللإذا@ اي 
هللقعبم؟هللثمرةهللأقبلت هلل:تعال،هللالعهم هللهللأل اي هلل هللهللند ع  هلل:أل الانهللن ب ي؟هللول   هللهللأقد ب ْلت  هلْلهلل:لعمالررخهلِلهللالعهم هللهللقايهللالعب 

هللهللنع هلل:أل الان هللابْد  ااهلل:تعال،هللا هللأل ايهلل،وا تد ْرة  هللد ِم  كهلل:أل الانهللقاي؟هللماذاهلل:تعال،هللالعهم هللهللأل اي 
حاديث يف  فضل احلمد  : حديث حسن. واألقاَل الرتمذي  !الحم هلِلهللبد ْلت هللهللو  مُّا هللخهلِلالج   هللهللأمهللبد ْلتاصهللهلللع ْبِ ي

كثرية مشهورة وقد سبق يف أو ل الكتاب مجلة من األحاديث الصحيحة يف فضل سبحان اهلل واحلمد هلل 
 توحنو ذلك

ای درگذشت، خدای متعال به وقتی که فرزند بنده»فرمود:  صتفسير حدیث: رسول اهلل 

گویند: آری، جان فرزنده فرماید: جان فرزند بنده ام را گرفتيد؟ مالئکه میئکه اش میمال

گویند: بله، جان فرماید: جان جگرگوشه اش را ستاندید؟ مالئکه میبنده ات را گرفتيمت می

گویند: فرماید: بنده ام چه گفت؟ مالئکه میی بنده ات را گرفتيمت پروردگار میجگرگوشه

ای برای فرماید: خانهتو گفت و گفت: إنا هلل وإنا إليه راجعونت پروردگار می حمد و ستایش
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ای از احادیث و در اول کتاب جمله«ت بنده ام در بهشت بسازید و آن را بيت الحمد بناميد

 صحيح در فضل گفتن: سبحان اهلل والحمد هلل و مانند آن آورده شدت

ه اند: اگر کسی قسم بخورد که خدا را متأخيرن از علمای خراسانی ما فرمود)فصل( 

ی به جاآوردن قسمش این است که بگوید: ترین ستایش، طریقهکند به باشکوهستایش می

هللم زِْي    هلل هللوي راِأئ  هللنِع م م  هللد ْم اصهللي ااِأم هللِ  ی ستایش برای خدای یکتاست، ستایشی که : همهالح ْم  

ها با آن ستایش حاصل شود، و ستایشی که های خدا را مالقات نماید و حمد آن نعمتنعمت

شمار او بگزاردت بنابراین، معنی های بیها و از احسانشکر آنچه را که زیاد فرمود از نعمت

هللال ع  هللهللو معنىي ااِأمهللنِع م م :هللي الِقمهللنِع م م هللأد ت ْحص ا هللم ع م  هلل  تي راِأئ هللم زِْي    :هلليد   ام هللِبش ْرِرهللماهللزاخ   هللِم  

هللن ع ،هللاِ هللگفتند که اگر کسی قسم خورد: همين علما  هللالث ا هللهللتعال،ل ل ْثِ ل    که بهترین ثنا  أْدس   

الهللآمدنش از قسمش این است که بگوید: و ستایش خدای تعالی را انجام دهد، راه بيرون
هللبد ْعل    هللِأمهلللِلرِِ :هللأد هلل هللن ع مهللند ْ ِسك  هللزاخ  هللأثْد د ْلت  هللك ما هللأْنت  هللن ع ْلك  هللد تههللأ ْدِصمهللث ا ص هللاْلح ْم   : ،هللتد ْرض مع ك 

ی عظمت توست به جا آورم، ثنای تو توانم ثنا و ستایش تو را آن چنانکه شایستهمن نمی

 آنچنان است که خودت ثنای خود را گفتی و برای تو ستایش است تا تو راضی شویت

ا بستاید و ابوسعيد متولی صورت مسأله برای کسی که قسم یاد کرد که خدا را به بهترین ثن

هللالهللأ ْدِصمهللث ا صهللرا در اول ثنا اضافه کرد، به این صورت که بگوید:    ْبح ان ك هللی کلمه   ْبح ان ك 
هللد ته،هللتد ْرض م: هللاْلح ْم   هللأد ع ك  هللن ع مهللند ْ ِسك  هللأثْد د ْلت  هللك ما هللأْنت  گویم، من تنزیه و تسبيح تو می ن ع ْلك 

به جا آورم، ثنای تو همان است که ی عظمت توست نتوانم ثنای تو را آنچنانکه شایسته

 خودت ثنای خودت فرمودیت

 «كتابهللالصالةهللنع،هللر ايهللا هلل»

 صفرستادن بر رسول اهلل کتابي است در بيان صلوات و سالم

هللتعالی: هللا     ﴿ قاي
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 ﴾حقيقت این است که خدا و @ [33األدزاب:هلل] ت

فرستند بر پيغمبرش، خاتم النبيين، ای مردمی که ایمان آورده اید! درود فرشتگانش درود می

هایی که در خصوص فضل ت و حدیث!ی او باشدبفرستيد و سالم بفرستيد سالمی که شایسته

کند می صفرستادن بر رسول اهلل است و احادیثی که امر به صلوات ص صلوات بر رسول اهلل

نمایيم تا بيشتر از آن است که به شمار آید، و در این جا اشاره به چند حدیث آز آنها می

فرستادن بر خاتم النبيين یافتن کتاب از صلوات و سالمداللت دهد بر خير آن و برای برکت

 يمتوأتم التسل ةعليه أفضل الصال

هللمسع هللن ْ هللنب هللا هللب هللنمروهللب هللالعاص هللا  ب ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلح  هللم  هلل@ ي اي:  أن م هلل  ِم  هللر اي 
 ت!ن ْشرصاهللِب  اهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللص ال ةصهللهللن ع ، هللهللص ع ،

 «تکسی که یک بار بر من درود بفرستد خدا ده بار بر او صلوات فرستد»

:  ا هللأن هللر دداي هللهللأيلدداصهللن ددْ هللأبددمهللمريددرةهللهللو ر و يْد  دداهللِأددمهللصددحلحهللمسددع  هللص ددال ةصهللهللن ع دد، هللهللص ددع ،هللم دد هلل@ قدداي 
 ت!ن ْشرصاهللن ع ْلمهلِلهللالع م هللهللص ع ،هللواِدِ ةصهلل

 «تکسی که درود فرستد بر من یک بار خدا درود فرستد بر او ده بار»

هللا هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللن ْ هللنب هللا هللب هللمسعاخهلل هلليد ْام هللهللِب،هللال  اسهللهللأ ْول ،@ي:هللقاهللأنههللر اي 
 تد يثهللدس هلل: هللقايهللالترمذي!ص ال ةصهللهللن ع ، هللهللأ ْكثد ر م  هلْلهللاْلِ ل ام خهلِل

نزدیکترین مردم در روز قيامت به من کسری اسرت کره بيشرتر درود     »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تفرستد بر من

یثی است به ( احادصفرستادن بر رسول اهلل ترمذی گفته است و در این باب )فضل صلوات

 تو أنس و أبی بن کعب  طلحةو عمار و أبی ربیعة  روایت عبدالرحمن بن عوف و عامر بن

هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخهللوال سارمهللواب هللماةمهللباأل انل هللالصحلحخهللن ْ هللأْوِسهللب هللأْوٍسهلل :هللقاي  قاي 
هلل هللا  هللص ال ت ر  هلْلهللأ ِإن هللهللِألمهلِلهللالص ال ةهلِلهللِم  هللهللن ع ، هللهللأ د ْكِثر واهللخهلِلاْلج م ع هللهلليد ْام هللهللأ ي اِمر  هلْلهللأ ْأل اهللهللِم هللهللِإن هلل@هلل:ر اي

:هلل!ن ع ، هللهللم ْعر وض خهلٌل :هللي اي  ،هللقاي  هللوق ْ هللأ ر ْمت  هللصالت  اهللن ع لك  هللياهللر ايهللا هللوكلفهللتد ْعِرض  ،هلل@ هللأ الاا ب ِعْلت 
:هلل  ت!ن ع ْلِ  هلْلهللالع م هللهللص ع ،هللنِْبل ا هللاأل هللهللأ ْةس اخ هللهللاأل ْرضهللهللن ع ،هللد ر م هللهللو تد ع ال ،هللتد ب ار ك هللهللالع م هللهللِإن هللقاي 
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از بهترین روزهای شما روز جمعه است، در روز جمعه بسريار درود  »فرمود:  صرسول اهلل 

گفتند: یا رسول اهلل! درود ما بره  « رسدتان به من میو صلوات بر من بفرستيد که درودفرستادن

ا بر زمين حررام فرمرود کره    خد»رسد در حالی که جسدت پوسيده شده استت فرمود: شما می

پوسد و انبيا عليهم السالم در قبرهایشان زنده یعنی جسد انبيا نمی«ت اجسام انبيا را پوسيده سازد

 هستندت

:هللأ ر ْمت هلل ، قعت  :هللأصع مهللأ ْرم ْمت   ب تحهللممز هللورا هللو رانهللمل هللوأتحهللتا هللالمخ  م هللقايهللالخفهابم:هللأر ْمت 
و ت ظ ْعت:هللظ ع ْعت هللضی از عرب است، چنانکه گفته اند: یکی از دو ميم حذف شده و این لغت بع

به فتح راء و به تشدید مريم و سرکون تراء، یعنری      ا ر م ْت:نظایر بسيار داردت و غير خطابی گفت: 

 ها پوسيده شد، و اقوال دیگری در آن هستت واهلل أعلمتاستخوان أر م ِتهللالِعمام :

للدرهللكتدابهللالحدوهللِأدمهللبدابهللزيدارةهللال بدايهللباإل د اخهللالص دِحْلِحهللن دْ هللأبِدمهللو ر و يْد  اهللِأمهلل  د  ِ هللأبدمهللخاو خ هللِأدمهلل
هللر ايهللا هللمرير هلل :هللقاي  اهللقد ْبِرىهللت ْجع ع ااهللو ال هلل@ : قاي  ع    ِد،هللص دال ت ر  هلْلهللأ دِإن هللهللن ع د، هللهللو ص دعُّااهللِنلد ص ْلدث هللهللتد بدْ هللد 
فرسرتيد، و مرن برر    قبر مرا عيد مسازید، یعنی این که فقرط نرزد قبررم صرلوات برر مرن       ت »!ك ْ ت  هلْل

 «ترسد هرجا که باشيدصلوات فرستيد، زیرا که صلوات شما به من می

:  أيلاصهللأنههللر ايهللا هللو ر ويْد  اهللِأْلِمهللأيلاصهللبإ  اخهللص ِحْلِحهللن ْ هللأبمهللمريرةهلل هللي س ع   هللهللأ د  هلٍلهللِم هللهللم ا@ قاي 
 ت!الس ال م هللهللن ع ْلمهلِلهللأ ر خ هللهللد ت ،هللر وِد،هللن ع ، هللهللالع م هللهللر خ هللهللِإال هللهللن ع ، هلل

 صکره رسرول اهلل    و بازهم در سنن ابی داود روایت داریم به اسناد صحيح از ابی هریره 

گرداند تا جرواب سرالمش را   هر کسی که سالم بر من فرستد خداوند روحم را برمی»فرمود: 

 «تبگویم

هللن   هللال  ِبمُّهلل» هللم ْ هللذ ِكر   «بالصالِةهللنعلمهللوالتسعل هللبابهللأْمر 

نزد او برده  صر بيان اين که هرکسي که نام پيغمبر بابي است د

 بفرستد صکه صلوات و سالم بر رسول اهلل  د امر شده به اوش
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هللر ايهللا هللهللر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللالتد ْرِمِذيهللن ْ هللأِبمهللمريرةهلل هللِنْ د    هللهللذ كِدْر  هللهللر ة اهللهللأ ْنف هللهللر ِغ  هلل@:هللقاي:هللقاي 
 تحديث حسن :قال الرتمذي هلل!ن ع ، هللهللي ص ا هللهللأد ع  هلْل

به خاک ماليده شد بينی کسی که نام من نزد او برده شد و درود برر  »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تمن نفرستاد

هللر ايهللا هللهللور و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللبإ  اخهللةله هللن ْ هللأنسهلل :هللقاي  هللِنْ     هللهللذ ِكْر  هللهللم  هلل@:هللقاي 
هللو ة ا هللن ع ْلمهلِلهللا  هللهلل،ع هللص هللهلل،م ر ةصهللهللع م هللن هللهللص ع ،هللم  هللهللأ ِإن م هللهلل،ن ع م هللهللأد ْعل ص ا هلل  ت!ن ْشرصاهللن ز 

کسی که نام من نزد او برده شد درود بر من بفرستد، بررای ایرن کره    »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تفرستدهرکسی که یک بار درود بر من بفرستد خدا ده بار درود بر او می

هللر ايهللا هللهللن ْ م هللهللو ر و يْد  اهللِأْلِمهللبإ  اخهللضعلفهللن ْ هللةابرهلل :هللقاي  هللي ص دا هللهللأد ع د هلْلهللِنْ د    هللهللذ كِدْر  هللهللم  هلل@:هللقاي 
 ت!أد   ْ هلل    مهللن ع م هلل

کسی که نام من نزد او برده شد و درود بر مرن نفرسرتاد در حقيقرت    »فرمود:  صرسول اهلل 

 «تبدبخت شده است

هلل هللنعم  هللِأمهللكتاِبهللالترمذيهللن ْ  هللر ايهللا هللهللو ر و يْد  ا :هللقاي  هللأد ع  هلْلهللِنْ     هللهللذ ِكْر  هللهللم  هللهللِخلا هللاْلب هلل@:هللقاي 
 تد يثهللدس هللصحلحهلل: هللقايهللالترمذي!ن ع ، هللهللي ص ا هلل

 «تبخيل کسی است که نام من نزد او برده شود و درود بر من نفرستد»فرمود:  صرسول اهلل 

شرود  امام ابوعيسی ترمذی نزد این حدیث گفته است که از بعضی از اهل علم روایرت مری  

فرستاد تا مرادامی کره در آن    صر مجلسی یک بار درود بر رسول اهلل که وقتی که شخصی د

ی بعضری از اهرل علرم،    مجلس است همان یک بار درود فرستادنش کافی استت این فرمروده 

احتمال دارد که در یک مجلس یک بار درودفرستادن کافی باشد، و نفرموده اسرت کره اگرر    

خواهرد، بررای ایرن کره در احادیرث      ار نمری به تکرار یاد شد بيش از یک ب صنام رسول اهلل 

در هر باری است کره نرام شرریف ایشران یراد       صمتعدد استحباب درودفرستادن بر رسول اهلل 

شود، و احتياط این است که با هر بار شنيدن نام مبارک ایشان درود و سالم نثار ایشران شرودت   

 واهلل أعلمت
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 «بابهللص خهللالصالةهللنع،هللر ايهللا هلل»

 صبيان چگونگي درودفرستادن بر رسول اهلل بابي است در 

یاد کردیم کره درود بره چره لفظری باشرد، و اکمرل        «ذكار الصالُأ»پيش از این در کتاب 

 صلوات و اقل صلوات هم آوردیمت

سؤال نمودند و گفتند: یا رسول اهلل! خردا بره مرا امرر فرمرود ترا        صموقعی که از رسول اهلل 

 بر تو فرستيم؟ فرمود: درود بر تو بفرستيم، چگونه درود

هلل،وهللن ع ،هلللِيهللإبرامل  هللهللإبْدر امل  هللهللن ع ،هللص ع لت هللهللك م اهللم ح م  ،هللليهللهللو ن ع،هللم ح م  هللن ع ،هللص ا هللهللالع     هللقالاا:هلل@
هللإنك هللهللون ع ،هلللِيهللإبرامل  ،هللِأمهللاْلع ال ِمْل  هللهللإبْدر امل  هللهللن ع ،هللب ار كت هللهللك م اهللم ح م ،هللليهللهللو ن ع،هللم ح م  هللن ع ،هللو ب ارك
 ت!م ِجل هللهللد ِمل 

بگویيد خدایا! درود بفرست بر محمد و بر آل محمد، چنانکه درود فرستادی بر ابرراهيم و  »

بر آل ابراهيم، و برکت بينداز بر محمد و بر آل محمد، چنانکه برکت انداختی بر ابراهيم و بر 

یت حمد و تعظيم ای جهانيان تو ستوده شده و به تعظيم یا شدهآل ابراهيمت در حقيقت بين همه

 «تی کاینات جاری استتو بر زبان همه

به این لفظ وارد شده است، رعایت ادب با رسرول   صوقتی که از خود حضرت رسول اهلل 

ی و تعظيم پيروی از ایشان این است که لفظ آن زیاد و کم نشودت ببينيرد امرام در براره    صاهلل 

 فرماید:چه میت !اْرد ْ هللم ح م  اصهللوهلل@ی کلمه

فرماید: اما آنچه بعضی از علمای مذهب ما و ابن أبی زید مالکی گفته اند که مام نووی میا

مسرتحب اسرت، ایرن بردعتی اسرت کره هريچ         !واْرد ْ هللم ح م د اصهللولِيهللم ح م د هلل@ی زیادشدن کلمه

ای ندارد، و امام ابوبکر ابن العربی مبالغه فرموده است در شرح ترمذی بر انکار زیادکردن پایه

دْ هللم ح م د اصهللآن کلمه ) ( و فرموده است کسی که این زیاده را بياورد نادان است، فرمود برای واْرد 

به ما آموخته است که درود برایشان به چه لفظی بگویيمت بنابراین،  صاین که خود رسول اهلل 

زیادکردن در آن، نسبت قصوردادن به مقام رسالت است، و استدالل بر این که جناب رسرول  

در تعليم ما کوتاهی کرده است، با  این حال هيچ شکی نيست کره محافظرت برر لفرظ      صاهلل 
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کردن در آن بره  وارد از حضرت ختمی مرتبت عين صواب است و عدول از آن یا زیاد و کم

ای در انتخراب  هيچ وجه مقرون به صواب نيست، اما با این حال بعضی از حفراظ خرود رسراله   

دارند، و باید دانست که ایشان در تشهد نماز هيچ وقت بر لفظ وارد صلوات بر سيد المرسلين 

شرود  دهند، و گویا فکر کرده اند که در غير نمراز مری  افزایند و در آن تغييری نمیچيزی نمی

ی ما همان است کره عررض کرردیم کره اکمرل صرلوات و       الفاظی را انتخاب نمود، اما طریقه

 شودت واهلل أعلمتگفته می احب صلوات همان است که در تشهد نماز

و سرالم و   ةفرستد باید جمع نماید ميان صالمی صوقتی کسی درود بر رسول اهلل )فصل( 

و نه هم بر سالم تنهرا، مثرل عليره السرالم،     « صلی اهلل علی محمدٍ»تنها، مثل  ةاکتفا نکند بر صال

 تصوسالم هر دو بياورد، مثل: رسول اهلل  ةبلکه صال

خواند یا غيرر حردیث از آنچره در معنری     برای کسی که حدیث می مستحب است)فصل( 

برده شد به آواز بلند صلوات و سرالم برایشران    صحدیث است، آن که هرگاه نام رسول اهلل 

و سالم حد اعتدال را نگه داردت از جملره علمرایی کره     ةبفرستد، اما در بلندکردن آواز به صال

لوات و سالم: امام ابوبکر خطيرب بغردادی و علمرای    تصریح کرده اند بر بلندکردن آواز به ص

فرماید: من این مطلب را به علروم حردیث نقرل کررده امت و علمرای      دیگر استت امام نووی می

گفرتن در حرج و عمرره آواز را بررای فرسرتادن      مذهب ما صریحاً فرموده اند که بعد از لبيرک 

 گوید: واهلل أعلمتبه آواز بلند می گفتن را نيزصلوات و سالم نيز بلند کنند، چنانکه لبيک

 «بابهللا ت تا هللال نا هللبالحم هلل هللوالصالةهللنع،هللال ب،هلل»

به حمد و ستايش خداي متعال  بابي است در بيان اين که آغاز دعا را

 بگشايد صد و سالم بر پيامبر و درو

هللا هللصع،ر ايهللا هللهلل  ِم  هللهللقاي:هللر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخهللوالترمذيهللوال سارمهللن ْ هللألالخهللب هللنبل هلل
هللو ع ،هللنعلمهللا هللصع،هللال  ِبم هللهللن ع ،هللي ص ا هللهللو ل  هلْلهللتد ع ال ،،هللالع م هللهللي م ج  هللهللل  هلْلهللص ال تِم،هللِأمهللي ْ ن اهللر ة الصهللهللو ع هللنعلم
هلل!م ذ اهللن ِجا هلل@هلل:و ع هللنعلمهللا هللصع،هللر ايهللا هللأد   اي هلل هللِل  ْلرِِ :هللأد   اي هللهللخ ن ا  ،هللث   هلل  هللأو هللع ،ص هللهللِإذ ا@هلللم
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أهلْلهللأ د   ك  هلْل هللْلل  ْع هللهللث   هللهللو ع ،هللنعلمهللا هللصع،هللال  ِبم هللهللن ع ،هللْلل ص ا هللهللث   هللهللن ع ْلم،هللو الثد   ا هللهللو ن ز هللهللة ا هللهللر ب مهلِلهللبِت ْمِجْل هللهللأد ْعل ْب  
 تقال الرتمذى: حديث حسن صحيح هلل!  ا هللِبم اهللبد ْع  هلل

پروردگارش سبحانه وتعالی  دعای مردی را شنيد که در دعا نه ثنا و ستایش صرسول اهلل 

آنگاه « این مرد شتاب کرد»فرستادت فرمود:  صرا به جا آورد، و نه درود و سالم بر رسول اهلل 

هرگاه یکی از شما خواست دعا بکند »او را به سوی خود خواند و به او و یا به دیگری فرمود: 

س درود و سالم بر پيغمبر اول تعظيم و ثنای پروردگارش سبحانه وتعالی را به جا آورد و سپ

 «تخواهد خدا به او بدهدبفرستد و سپس دعا کند به آنچه می

:هللإنهللال نا  هللماقاٌفهللبل هللالسماِ هللواألرِضهللالهللهللو ر و يْد  اهللِأمهللكتابهللالترمذيهللن ْ هللنمرهللب هللالخفابهلل قاي 
هلل  تي ْصع   هللم مهلل مٌ هللدته،هللي ص ع م هللنع،هللن ِبل ك 

وف است ميان آسمان و زمين، چيزی از آن به آسمان فرمود: دعا موق عمر بن الخطاب 

 بفرستدت صکند تا این که درود و سالم بر پيغمبرت صعود نمی

بودن شروع دعا به حمد و ثنای خدای متعال و فرمود: اجماع علما بر مستحب امام نووی 

د و سالم درود و سالم بر پيغمبر است، و همچنان ختم دعا به حمد و ثنای خدای متعال و درو

 بر پيغمبر است، و احادیث و آثار در این باب بسيار و معروف استت واهلل أعلمت

وارد شده است صلوات بر آل اطهار نيز  صو معلوم است که هرجا صلواتی بر رسول اهلل 

 با آن آمده استت

 «بابهللالصالةهللنع،هللاألنبلا هللولل  هللتبعاصهللل  هللص ع ،هللا هللنعل  هللو عه »

شان به ن و بر آلن درودفرستادن بر پيغمبرابابي است در بيا

 تبعيت از ايشان درود و سالم خدا برايشان باد

است، و همچنين کسرانی کره اعتنرا بره      صاجماع علما بر درودفرستادن بر پيغمبر ما محمد 

ی پيغمبران بودن صلوات بر همهبودن و مستحبشود اجماع نموده اند بر درستشان میسخن

ه طور جداگانه و بدون تبعيت از دیگری و اما غير انبيا جمهور علمرا برآننرد کره    و بر مالئکه ب
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ت و در منرع  صشرود: ابروبکر   شرود و گفتره نمری   صلوات به طور جداگانه بر آنان فرستاده نمی

صلوات به طور جداگانه بر غير انبيا اختالف است که آیا حرام است یا مکروه اسرت؟ بعضری   

وات بر غير انبيا حرام است، و بيشتر علما برآنند که صرلوات برر غيرر    از علمای ما گفته اند صل

انبيا مکروه است، کراهت تنزیهی، برای این که صلوات بر غير انبيا شعار اهل بردعت اسرت و   

ما منع شده ایم از پيروی از شعار اهل بدعتت و مکروه عبرارت از هرکراری اسرت کره منعری      

بودن شستن هر عضوی از اعضای وضو بيش از سه بارت مقصود در آن آمده باشد، مثل مکروه

دادن در و مکروه هم بر دو قسم است: مکروه تنزیهی، مثل صلوات بر غير انبيا و دسرت تکران  

وضو تا آب وضو از اعضا بریزد، و مکروه تحریمی کره ممکرن اسرت بره حررام بکشرد، مثرل        

به آنجا نکشرد کره از خروردن     خوردن از مال کسی که ما حرام و حالل او به قدر هم است تا

ی مالش حرام است پروا نکندت و مثل نظرکردن به باالی زانوی مررد بيگانره   مال کسی که همه

تا به آنجا نکشد که از نظر به جلو و پشت او پروا نکندت و حرام وقتی است که ضررر بره دیرن    

ضرر به عقل برسراند،   ی کفر یا ضرر به شرف برساند، مثل دشنام به زن و یابرساند، مثل کلمه

مثل شرب خمر یا ضرر به نسل برساند، مثل زنا و یا ضرر به مال برساند، مثل دزدی یا ضرر به 

 نفس برساند، مثل قتلت

الحاصل: علمای ما گفته اند که صلوات در زبان سلف مخصوص شده است به انبيا صلوات 

سربحانه و تعرالی دارد، پرس    ی عزوجل اختصاص بره خردای   اهلل وسالمه عليهم، چنانکه کلمه

شود: محمد عزوجل، اگرچره محمرد عزیرز و جليرل و باشرکوه اسرتت       همانگونه که گفته نمی

اگرچه معنایش صرحيح اسرتت و علمرا اتفراق      صشود: ابوبکر یا علی همانگونه هم گفته نمی

 هللوللدمهللنعدیهللمحمدلع د هللصداهللادارند که صلوات بر غير از انبيا جایز است به تبعيت انبيرا، چنانکره   
های صحيحی کره در ایرن خصروص    است، به دليل حدیث جایزتمهللوأتباندمهلليوصحبمهللوأزواةمهللوذرهلل

آمده استت و در تشهد نماز به آن مأمور شده ایم و سلف صالح در خارج از نماز هم صلوات 

بر آل و اصحاب و ازواج و ذریه و اتباع جایز دانسته اندت و امرا معنرای سرالم، شريخ ابومحمرد      

ز علمای مذهب ما فرموده اسرت کره سرالم در معنری صرلوات اسرت و بررای غایرب         جوینی ا
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و در  شرود:  شود و برای ابوبکر مرثالً گفتره نمری   شود و برای غير انبيا گفته نمیاستعمال نمی

شود: سالم عليک یا سالم کند، اما بر شخص حاضر گفته میاین مسأله اموات و احيا فرق نمی

یا السالم عليکم و این موضوعی است که اجماع علما برآن است و در عليکم یا السالم عليک 

 شود، إن شاء اهلل تعالیتابوابی که تعلق به این موضوع دارد آورده می

مستحب است تَرَضی و تَرَحُّم بر صحابه و تابعين و کسانی که بعد از ایشران آمرده   )فصل( 

و مانند اینت و اما قولی  /یا  شود گفته میاند از علما و دانشمندان و عباد و دیگر بزرگان که 

شود اختصاص به صحابه دارد و برای غير از آنان فقط گفته می که بعضی از علما برآنند که 

برای غير صحابه نيرز گفتره    /و  شود، و ، آنچنان نيست که گفته اند و با ایشان موافقت نمی/

د مثل ابرن عبراس، ابرن جعفرر، ابرن      شودت اگر شخص خودش و پدرش هردو صحابی باشنمی

تا رضایت خدا شرامل خرودش و پردرش     بشود الزبير، و اسامه بن زید و مانند آنان گفته می

 هردو بشودت

و اگر گفته بشود که هر وقتی که ذکر لقمان یا مریم شد، آیا باید صلوات برایشان )فصل( 

وليا یا این که گفته شود عليهما السالم؟ فرستاد، مثل انبيا یا بر آنان تَرَضی شود، مثل صحابه و ا

جواب این سوال این است که جماهير علما برآنند که این دو پيغمبر نبروده انرد، و کسری کره     

شود و به گفتارش اهميتی داده ی او نمیگفته است پيغمبر بوده اند شاذ است و التفاتی به گفته

آورده امت « تهرذیب األسرماء واللغرات   »فرماید که این مطلب را در کتراب  شودت نووی مینمی

شرود کره گفتره    ی لقمان و مریم سخنی گفته انرد کره از آن دانسرته مری    بعضی از علما در باره

شود: لقمان صلی اهلل علی األنبياء وعليه وسلم و یا مریم صلی اهلل علی األنبياء وعليها وسلمت می

شود شان گفته میمقام کسانی که در باره شان از مقام انبياء کمتر است، و ازبرای این که مقام

 فرمایرد:  شان وجود داردت نووی مری باالتر است، به سبب این که در قرآن دليل باالبردن مقام

ی لقمران و مرریم   در براره  آنچه من به آن عقيده دارم این است که باکی نردارد کره گفرتن    

بر نباشد و پيغمبربرودن لقمران و   برای کسی است که پيغم ی ارجح است، برای این که کلمه

مریم به ثبوت نرسيده استت امام الحرمين نقل فرموده است که اجماع علما بر ایرن اسرت کره    
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یرا   مریم پيغمبر نيست و این را در کتاب ارشاد نوشته است، اگر وقتی برای لقمان یرا مرریم   

 عليها السالم گفته شود باکی نداردت واهلل أعلمت

 «ال ناا هللللمارهللالعارضا كتابهللاألذكارهللوهلل»

 ي مربوط به امور عارضيکتابي است در بيان اذکار و ادعيه

شود بنابرآنچه یاد شد، های قبلی گفتيم در هر روز و شبی تکرار میبدان که هرچه در باب

های عارضی گفته بکنيم اذکار و دعواتی است که در اوقات به سبو آنچه در این جا یاد می

 خواهدتآنها ترتيب نمی ی این اصل در بينو رو ،شوندمی

 

 «بابهللخنا هللاإل تخارة»

 بابي است در بيان دعاي استخاره

هللر ايهللا هللهللبر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلِحهللالب خاريهللن ْ هللةابرهللب هللنب هللا هلل هللكان  يد ع ع م   اهللاإل تخار ة هللِأمهللهللقاي 
هللث   هللهللاْل  رِيل خهلِلهللغ ْلرهلِلهللِم هللهللر ْكع تد ْل هللهللأد ْعلد رْك  هلْلهللبِاأل ْمرهلِلهللد   ك  هلْلأ هللهللم   هللهللِإذ ا@ األماِرهللكع  اهللكالسارِةهللم ِ هللال  رلِنهللي اي:

هللو ال هللهللتد ْ ِ ر هللهللأ ِإن ك هللهلل،اْلع ِمل هللهللأ ْلِعك هللهللِم هللهللو أ ْ د ل ك هللهلل،ِب  ْ ر ِتك هللهللو أ ْ تد ْ ِ ر ك هللهللبِِعْعِمك هللهللأ ْ ت ِخلر ك هللهللِإن ،هللالع     هللهلللِلد   اهلل
اهللأ ن هللهللتد ْعع   هللهللك ْ ت هللهللِإنهلْلهللالع     هللهلل،اْل  ل ابهللهللن ال م هللهللو أ ْنت هللهلل  هللأ ْنع هللهللو ال هللهللو تد ْعع   هللهللأ ْقِ ر هلل رهللهللاأل ْمر هللهللم ذ  لدْ هللِخيِ ،هللِأ،هللِل،هللل 

هللو ِإنهلْلهلل،ِألمهلِلهللِل،هللب اِركهللهللث   هللهللِل،هللو ي س ْر  هللهللِل،هللأ اْق  ْر  هللهلل-هللو لِةِعمهلِلهللأ ْمِرىهللن اِةاهللهللق اي هللهللأ وهللهلل-هللأ ْمِرىهللو ن اِقب خهلِلهللو م ع اِ ،
اهللأ ن هللهللع   هللتد عهلْلهللك ْ ت هلل هلل-هللو لِةِعمهلِلهللأ ْمِرىهللن اِةاهللهللِأ،هللق اي هللهللأ وهللهلل-هللأ ْمِرىهللو ن اِقب خهلِلهللو م ع اِ ،هللِخيِ ،هللِأ،هللِل،هلل  ر هللهللاأل ْمر هللهللم ذ 

ر هللهللِل،هللو اْق  رهلْلهلل،ن ْ م هللهللو اْصرِْأِ ،هللن   ،هللأ اْصرِْأم هلل لدْ  ت!د اة ت م هللهللو ي س م ،هلل-هللق اي هللهلل-هللأ ْرِضِ ،هللث   هللهللك ان هللهللد ْلث هللهللاْلخ 

ی قررآن را بره   استخاره و طلب خيراندیشی را به ما آموخت، آنچنانکه سوره ص رسول اهلل

ی امرور خرود   خواهرد کره در همره   ما آموخت، )برای این که دین مبين اسالم از این امت می

روی دل را خود متوجه درگاه خدا سازند و همه کارهای خود را به مدد او رو به راه نمرایيم(  

هرگاه یکی از شما قصد کاری نمود دو رکعت نماز بخواند، غير از » فرمود:می صرسول اهلل 
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نماز فرض، خواه دو رکعت به نيت نماز سنت استخاره یا هر سنتی دیگرر، مثرل سرنت وضرو،     

ی فرض باشد، دو رکعت نماز بخواند آنگاه بگویرد:  تحيت مسجد، نماز ضحی، قبليه یا بعدیه

دانری و خيریرت حرالم را در    ت )که تو همه چيز مینمایم از تو به علمخدایا طلب خيریت می

نمایم برآن به مردد  این کاری که قصد آن نموده ام و نام کار خود را ببرد( و طلب توانایی می

خواهم توفيق بر خير در حاجاتم، برای ایرن کره   ات و از فضل عظيم تو میو قدرت و توانایی

هات خدایا اگر تو دانم و تو دانایی به پنهانینمی دانی و منتوانم و تو میتوانی و من نمیتو می

بهتر است و خيریت کرارم در آن اسرت و خيرر     –که قصد آن را دارم  –دانی که این کار می

ی کارم در آن اسرت، پرس آن را بررایم مقردر کرن و      دین و زندگی و عاقبت و حال و آینده

را دارم شرر اسرت بررایم در دیرنم و     دانی که این کار قصد آن برکت بينداز در آن، و اگر می

زندگيم و عاقبت کارم در حال حاضر و آینده ام پس آن را ميسر مفرما و مرا از آن روگردان 

بساز تا دنبال کاری نروم که خيریت حالم در آن نيستت و آنجا کره خيرر حرالم در آن اسرت     

 ناهللمحمد هللوللدمهللوصدحبمهللا هللو دع هللنعدمهلل دلهللوصدع،«ت برایم مقدر فرما و مرا به آن خشرنود گرردان  
 توالتابعل هللوللرهللخنااناهللأنهللالحم هلل هللربهللالعالمل 

علما فرموده اند مستحب است طلب خيراندیشی در کار خود به نمراز دو رکعرت و دعرایی    

که یاد شد، و این دو رکعت نماز سنت است، و ظاهر این اسرت کره ایرن دو رکعرت حاصرل      

به تحيت مسجد و غير از آنها از نمازهای سرنت   ی فرض وشود به دو رکعت قبليه و بعدیهمی

خوانرد، و در رکعرت دوم   ی فاتحه و قل یا أیها الکرافرون مری  نوافل، و دو رکعت اولی سوره

خواند، اگر نماز برایش ميسر نبود استخاره به همرين دعرا نمایرد، و    فاتحه و قل هو اهلل أحد می

ت پرس  صصلوات و سالم بر رسرول اهلل  مستحب است افتتاح آن دعا به حمد و ستایش خدا و 

ی کارهرا، چنانکره نرص حردیث بررآن      از آن باید دانست که استخاره مستحب است در همره 

داللت داد، و موقعی که استخاره نمود بعد از استخاره هرکاری که دلش با آن شاد شد انجرام  

 دهدت واهلل أعلمت
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كان هللإذاهللهللهللهللأنههللال  ِبم هللهلللترمذيهللوغلر هللن ْ هللأِبمهللبررهللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللالترمذيهللبا  اخهللضعلفهللضعه مهللا
 ت!ِل،هللو اْلتد رهللهللِل،هللِلرهللهللالع     هلل@أراخهللاألمرهللقاي:هلل

خدایا خيریت حالم و آنچره در آن  »فرمود: نمودند میهرگاه قصد کاری می صرسول اهلل 

 «تخيریت احوال من است برایم ميسر فرما

هللالس   هلل هللاْبِ  هللِأمهللكتاِب هللأنسهللو ر و يْد  ا هللر ايهللا هللهللمهللن ْ  هللقاي  : هللقاي  هللبِد ْمرهلٍلهللم م ْمتهللإذ اهلل،أ ن س هللهللي ا@:
ر هللهللأ ِإن هللهللقد ْعِبكهللإل ،هلل  ب   هللهللال ِذيهللإل ،هللا ْنم رهللهللث   هللهلل،م ر ا هللهلل  ْب  هللهللِألمهلِلهللر ب كهللأ اْ ت ِخرهلل لدْ إسناده غريب، ف ْيه   هلل!ِألمهلِلهللاْلخ 

 تمن ال أعرفهم

س وقترری کرره قصررد کرراری نمررودی هفررت بررار از  ای انرر»برره انررس فرمررود:  صرسررول اهلل 

دادن یرا  گيررد، انجرام  پروردگارت خير آن را بخواه، سپس ببين کدام چيز در دلت سبقت می

نووی گفته است: حردیث  «ت ندادنت هرچه دلت گواهی بر خيریت آن داد آن کار را انجام بده

 شناسمت واهلل أعلمتکنندگان حدیث، کسانی هستند که آنان را نمیضعيف است، در روایت

 «أباابهللاألذكارهللالتمهللت  ايهللأمهللأوقا هللالش   ةهللونع،هللالع اما »

در بيان اذکاري که در اوقات سختي و مصيبت گفته  هايباب

 شودمي

 «بابهللخنا هللالرربهللوال نا هللن  هللاألمارهللالم مهخ»

 دعا به هنگام اندوه و کارهاي مهمبابي است در بيان 

ددْرِب:هللهللهللأنههللر ددايهللا هللهللبالب خدداريهللومسددع هللن ددْ هللابدد هللنبدداسهللهللو ر و يْد  دداهللِأددمهللص ددِحْلحهلل هللالر  هللِنْ دد   كددانهللي دداي 
ِعدل  هللهللاْلع ِمدل  هللهللالع دم هللهللِإال هللهللِإل دم هللهللال هلل@  هللوأددمهلل!اْلع ِمدل هللهللاْلع دْرشهللهللر بُّهللهلل،و األ ْرضهللهللالس دم ا ا هللهللر بُّهللهللالع دم هللهللِإال هللهللِإل ددم هللهللال هللهلل،اْلح 

هلل هللذلكإذاهللد زهلِلهللروايٍخهللِلمسعٍ :هللأنههللال  ِبم   تب م هللأْمٌرهللقاي 

آمد یا سختی و داد یا کار مهمی پيش میهر موقع که اندوهی به او دست می صرسول اهلل 

نيست معبودی به حق مگر اهلل که بسريار بزرگروار و بسريار    »فرمود: کرد میشدتی به او رو می

ی بره  بردبار است، نيست معبودی به حق مگر اهلل که صاحب عرش عظيم است، نيسرت معبرود  
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و در روایت از مسلم «ت ها و زمين و صاحب عرض عظيم استحق مگر اهلل که صاحب آسمان

 خواندتشد آن دعا را میهرگاه دچار امر دشواری می صآمده است که پيامبر 

هللأنسهلل هللن ْ  هللالترمذي هللِكتاِب هللِأم هللال  ِبم هللهللو ر و يْد  ا هللهللهللن ْ  : هللقاي  هللأمٌر هللك رِب م  هللإذا هللقد لُّام هللهللي اهللد ،ُّهللهللي ا@أن م 
 تقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد هلل!أ ْ ت ِ لث هللهللِبر ْدم ِتك هلل

ای هميشه زنده، ای »فرمود: آمد میهرگاه سختی و اندوهی برایش پيش می صرسول اهلل 

یعنری ترا رحمترت مررا     «ت نمرایم کنی، به رحمتت فریادرسری مری  کسی که کاینات را تدبير می

 دریابد و از مشکالتم برهاندت

هللر أ   هللرأ  م هللإل،كان هللإذاهلل  أنههللال  ِبم هللهللو ر و يْد  اهللِأْلِمهللن ْ هللأِبمهللمريرةهلل :هللم م م هللاألمر  هلل  ْبح ان هلل@ السماِ هللأ اي 
:  !اْلع ِمل هللهللالع مهلِل  ت!قد لُّام هللهللي اهللد ،ُّهللهللي ا@ وهللإذاهللاْةتد     هللِأمهللال ناِ هللقاي 

کررد سرر را بره سروی     عادت داشت که هرگراه چيرزی او را انردوهگين مری     صرسول اهلل 

و هرگراه کوشرش در   «ت منزه و پاک است اهلل بسريار بزرگروار  »فرمود: برد و میآسمان باال می

 «تی کایناتای هميشه زنده، ای تدبيرکننده»فرمود: کرد میدعا می

هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللالص ِحْلح ْمهللالب خاريهللومسع هللن ْ هللأنسهلل هللخنا هللال  ِبمه هللكانهللأكثر  هللِأد،هلللتِ  داهلل    هللالع هلل@:هللقاي 
نْدل ا هلل!ال  ارهلِلهللن ذ اب هللهللو ِق  اهللد س   خصهللهللاآلِلر ةهلِلهللو ِأ،هللد س   خصهللهللال ُّ  هللزاخهللمسع هللِأمهللروايتمهللوكدانهللاندسهللإذاهللأراخ هللأْنهللي دْ ن ا 

ٍةهللخناهللب اهللأإذاهللأراخهللأْنهلليْ ن ِاهللب ناٍ هللخناهللب اهللألم  تِب  ْنا 

ر دنيا خوشی و در آخرت خوشری  خدایا بده ما را د»این بود:  صبيشترین دعای رسول اهلل 

، همين دعا با این اختصار جامع خيرات دنيا و آخرت اسرت،  «و نگه دار ما را از عذاب دوزخ

کسی که در دنيا خوشی داده شد و در آخرت خوشی داده شد و از عذاب دوزخ نگره داشرته   

 صهلل خردمتکار رسرول ا   ی خيرات دنيا و آخرت را به دست آورده استت و انس شد، همه

خواسرت دعرای بيشرتری    کررد، و اگرر مری   خواست دعا بکند همين دعا را میبود هروقت می

 نياز نخواهد شدتداد که از این دعا هيچکس بیبنماید این دعا را در آن قرار می

هلل :هللل      ِدهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللال سارمهللوكتابهللاْبِ هللالس د  مهللن دْ هللنبد هللا هللبد هللةع درهللن دْ هللنعدمه مهللر دايهللقداي 
ٌ هللأْنهللأقال  دددا:هللالهللإلددمهللإالهللا  هللالردددري  هللالعمدددل  هللهللا هلل دددْرٌبهللأوهللِ دد   هللبددمهللك  ِعمددداِ هللوأم ر نِددمهللإْنهللند دددز ي  مددؤالِ هللالر 
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هلل هللالعال مل   هللوكانهللنب هللا هللب هللةع درهلليد ع      داهللويد  دْ  دث  هللالعرِشهللالعملِ هللالحم  هللِ هللرب  هللا  هللربُّ   بحان م هللت بار ك 
 تاِكهللوالم ْ تد ر ب ِخهللم هللال ساِ هللالهت،هللتد ز و   هللإلمهللغ ْلِرهللأقارِِب اِب اهللنع،هللالم ْان هلل

به من این کلمات را آموخت و به من دستور داد اگر در اندوه  صفرمود: رسول اهلل  علی 

نيست معبودی به حق مگر اهلل که بسيار بزرگروار  »یا سختی قرار گرفتم این کلمات را بگویم: 

خدای یکتایی که پر شد برکت او، پروردگار همه، صراحب عررش    و بردبار است، منزه است

عبرداهلل برن جعفرر ایرن دعرا را      «ت ها بررای اهلل پروردگرار جهانيران اسرت    ی ستایشعظيم، همه

ی غریرب  داد به هر زنی که با خانوادهخواند بر کسی که تب داشت و تعليم میآموخت و می

 ازدواج کرده بودت

هلل هلل    ِ  هللِأم هللو ر و يْد  ا هللبررة هللأِبم هللن ْ  هللخاو خ هللا هللهللأِبم هللر اي هللهللأنه : هللالع     هللهللاْلم ْرر وبهللهللخ ن ا ا  هلل@قاي 
 ت!أ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هللهللك ع م هللهلل  ْدِن،هللِل،هللو أ ْصِعحهلْلهللن ْل هللهللط ْرأ خ هللهللند ْ ِس،هللِإل ،هللت ِرْعِ ،هللأ ال هللهللأ ْرة اهللر ْدم ت ك هلل

ست این اسرت کره بگویرد: خردایا     دعای کسی که به سختی افتاده ا»فرمود:  صرسول اهلل 

اميدوار رحمتت هستم، مرا به خودم واگذار مفرما یک چشرم بره هرم زدن، و کارهرایم همره      

یعنی اميدوار رحمتت هستم، مرا به خودت «ت برایم شایسته بفرما، نيست معبودی به حق مگر تو

ق مگرر تروت و   واگذار و کارهایم را رو به صالح قرار ده، برای این که نيسرت معبرودی بره حر    

همچنين نيست فریادرسی که مرا از غم و اندوه و سختی نجات ده، خودت مرا مورد رحمتت 

 قرار ده و کارهایم را رو به راه کنت

هللأ ال هلل@:هللقالت:هللقايهلللمهللر ايهللا هللهلللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخهللواب هللماةمهللن ْ هللأ ما هللب تهللن م ْلٍسهلل
ِعم ا هللهللأ ن ع م كهلل  ت!  ْلئصاهللِبمهلِلهللأ ْ ِرك هللهللال هللهللر ب ،هللالع م هللهللالع م هللهللاْلر ْربهللهللِأ،هللأ وهللهللاْلر ْربهللهللِنْ   هللهللل د     هللتد   الهلِلهللك 

آیا نياموزم تو را چند کلمه که نزد سختی یا »فرمود:  لبه اسماء بنت عميس  صرسول اهلل 

وقتی که در سختی واق شدی آن کلمات را بگویی و از سختی رهرایی یرابی؟ آن کلمرات از    

یعنری ایرن کره    «ت سرازم ن قرار است: اهلل اهلل، پروردگار من است، هيچ چيز را شریک او نمیای

گوید: همه چيز ای نيست مگر روآوردن به خدای متعالت میانسان در سختی است و راه چاره

شناسم و هيچ شرریکی بررای او   من اهلل است، اهلل پروردگار من است، پروردگارم خودم را می
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ی نعمت او هسرتم،  ی من است، خدایی که پروردهو کارگشای کارهای گره شدهسازم، انمی

 نمایدتگذارد و رفع سختی از من میمرا تنها نمی

هللر ددايهللا هللهللو ر و يْد  دداهللِأددمهللكتدداِبهللابْددِ هللالس دد  مهللن ددْ هللأبِددمهللقتدداخةهلل :هللقدداي  هللالر ْرِ ددمههللهلللي ددخ هللهللقددرأهللم دد هلل@:هللقدداي 
 ت!و ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللأغاث م هللهللالر ْربهللهللِنْ   هللهللالبد   ر ةهلِلهلل  ار ةهلِلهللو ل ا اتِل  هلل

ی آخرر  الکرسری و سره آیره    آیةة کسی که موقرع افترادن در سرختی    »فرمود:  صرسول اهلل 

«ت دهدرسد و او را از سختی نجات میی بقره را بخواند، خداوند عزوجل به فریادش میسوره

و  110و  113ره: آیرات  ی بقر ی بقره است، و خواتيم سروره سوره 100ی الکرسی، آیه یةآ

 استت 113

هللِأْلمهلِل هللر ايهللا هللهلل ع هللب هللأِبمهللوقاصهللهللن  هللهللو ر و يْد  ا :هلل معت  هللهللقاي  : هللالهلل@ي اي  هللك ِعم خص إن مهللألْنع   
هلل هلليانس هللألم هللكعمخ  هللن ْ م : هللأد ر    هللإاله هللم ْرر وٌب هللي  ال  ا :﴿  

     
     

 .﴾ت93األنبلا :هللهلل 

ای من یک کلمه»فرمود: شنيدم که می صگفت از رسول اهلل  سعد بن أبی وقاص 

آید و از دانم که هرکسی که در رنج و سختی افتاده است آن را بگوید فرج در کارش میمی

که وقتی در تاریکی شب و است  صیابدت آن کلمه: دعای برادرم یونس سختی نجات می

ها ندا تاریکی قعر دریا و تاریکی شکم قرار گرفته بود رو به خدا کرد و در آن تاریکی

گویم، من ساز خالیق، تسبيح و تنزیه تو را میبرآورد: نيست معبودی به حق مگر تو، ای چاره

افتاده ام و راهی از ستمگران به خود بودم که فرمان تو را خالف نمودم و اکنون به این روز 

ی در آیه«ت جویی، به فریادم برس و مرا از این مهلکه نجات بخشندارم مگر استغاثه و چاره

 ی أنبياء آمده است:سوره 11

﴿  
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﴾را از غم نجات دادیم، و این چنين  دعایش را به اجابت رسانيدیم و او@ ت

 ت!دهيممؤمنان را نجات می

هللر ايهللا هلل هللاْلح ا هللهللب ْف هللهللِأ،هللو م ا هللهللخ ن اهللِإذهلْلهللال ُّانهللهللِذىهللخ ْنا ة هلل@:هللوراو هللالترمذيهللن هلل ع هللقاي:هللقاي 
هللالم اِلِمل  هللهللِم  هللهللك ْ ت هللهللِإن ،هلل  ْبح ان ك هللهللأ ْنت هللهللِإال هللهللِإل م هللهللال هلل هللِإال هللهللق طُّهللهلل  ْ، هللهللِأ،هللم ْسِع هللهللر ة اهلٌلهللِب  اهللي  ْع هللهللل  هلْلهللأ ِإن م هلل 

 ت!ل م هللهللالع م هللهللاْ ت ج اب هلل

موقعی که دعا کرد و او در شکم ماهی بزرگ بود،  دعای یونس »فرمود:  صرسول اهلل 

گویم که هيچ عيب و عبارت بود از: نيست معبودی به حق مگر تو، تسبيح و تنزیه تو را می

ی کنم که از ستمگران به خودم بودم که بدون اجازهاف مینقصی در درگاه تو نيست، اعتر

ها قرار دادم و فریادرسی ندارم به جز توت تو از شهر بيرون آمدم، و اکنون خود را در تاریکی

ی مسلمانی فرمود: هر بنده صخدا دعایش را به اجابت رسانيد و او را نجات دادت رسول اهلل 

ر گرفته باشد و این دعا را بخواند خدا دعایش را به که در چيزی از مصائب و مشکالت قرا

 «ترسانداجابت می

 «بابهللماهللي ال م هللإذاهللران م هلل مٌ هللأوهللأ زِع هلل»

گويد کسي که چيزي او را ترسانيده بابي است در بيان آنچه مي

 شد يا دچار ناراحتي شده باشدبا

هللر ب مهللالع م هللهلل،الع م هللهللم ا هلل@كانهللإذاهللران م هلل مٌ هللقاي:هللهللهللهللِبم هللأنههللال  هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللث ابانهلل
 ت!ل م هللهلل  رِيك هللهللال

اوسرت  »فرمرود:  شرد مری  هرگاه دچار ترس از چيزی یرا دچرار نراراحتی مری     صرسول اهلل 

 «تخدای یکتا، خدای یکتا پروردگار من است، نيست شریکی برای او

هللوالترمذىو ر و يْد  هلل كانهللهللهللا هللهللر اي هللهللن ْ هللنمروهللب هلل  ع ْلٍبهللن ْ هللأبلمهللن ْ هللة ه هللأن هللهللاهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاوخ 
هللاْل  ز ِعهللك ِعم اٍ :هلل هللالش ل اِطل هللهللم م ز ا هللهللو ِم هللهللِنب اِخ هلِلهللو   ر هللهللغ ل ِبمهلِلهللِم هللهللالت ام خهلِلهللالع مهلِلهللِبر ِعم ا هللهللأ ن اذ هلل@يد ع ع م   ْ هللِم  
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 هللن ع ْلمهلِلهللأ د ْنع   م هللهللك ت ب م هللهلليد ْعِ اهلْلهللل  هلْلهللو م  هللهللب ِ لمهلِلهللِم هللهللن   ا هللهللم  هللهلليد ع ع م     هللهللن ْمٍروهللْب  هللهللالع مهلِلهللن ْب  هللهللو ك ان هلل هلل!ي ْحل ر ونهللهللو أ نهلْل
 تحديث حسن :قال الرتمذي

کند کره پردرش شرعيب از جرد عمررو، یعنری       عمرو بن شعيب از پدرش شعيب روایت می

ان آموخت کلماتی که به ایش صکند که رسول اهلل روایت می بعبداهلل بن عمرو بن العاص 

با خواندن آن کلمات خود را از ترس و فزع و ناراحتی حفظ کنرد، آن کلمرات از ایرن قررار     

ی برم به کلمات اهلل التامه از خشم او تعالی و از شر بندگانش و از شرر وسوسره  پناه می»است: 

عمررو برن    عبرداهلل برن  «ت رسرانی ها و از این نزد او حاضر شوند بررای وسوسره و آسريب   شيطان

داد و هریرک از  کرد آن کلمات را به او تعليم میهرکدام از فرزندانش که فهم می بالعاص 

آویختت و این نوشت و بر او میکرد آن کلمات را میفرزندانش که خردسال بود و فهم نمی

باشد برای کودکران   صهای قرآن یا از حدیث رسول اهلل رساند که تعویذ وقتی که از آیهمی

 نعی نداردتما

 «بابهللماهللي المهللإذاهللأصابمهللم  هللأوهللد ز نهلل»

او دلتنگي يا حزن و  گويد وقتي که بهبابي است در بيان آنچه مي

 اندوهي رسيد

هللر ايهللا هللهللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللأبمهللما مهللاأل عريهلل :هللقاي  هللم   هللهللأص اب م هللهللم  هلل@:هللقاي 
هللماضهللهللبِل ِ ك هللهللناِصل ِتمهللقد ْبل ِتك هللهللِأمهللأ م ِتك هللهللاْب  هللهللن ْبِ ك هللهللاْب  هللهللن ْب  ك هللهللأناهلل:يد   اي هللهللالر ِعما هللهللِذ هلِلِب  هللهللأد ْعل ْ ع هللهللد ز نهللهللأوهلل
هللأوهللهللِكتاِبك هللهللِأمهللأنْدز ْلت م هللهللأوهللهللند ْ س ك هللهللبِمهلِلهلل  م ْلت هللهللل ك هللهللم ا هللهللاْ  هللهللِبر اههللهللأ دل ك هللهللق ل اؤ ك هللهللِأم هللهللن ْ يهللهللد ْرم ك هللهللِأم هلل

هللقد ْعِبمهللو ر بِل  هللهللص ْ ِريهللن ار هللهللال  رلن هللهللت ْجع ا هللهللأنهلْلهللِنْ   ك هللهللال  ْلبهللهللِنْع هللهللِأمهللِبمهلِلهللاْ ت دثد ْر  هللهللأوهللهللل ْعِ ك هللهللِم هللهللأد  اصهللهللن ع ْمت م
هللهللم مهمهللو ذ م اب هللهللد ْزِنمهللو ةال  هلل هللمؤال هللغ ب هلللم هللالم بان هللهللإنهللالعهمهللر ايهللياهلل:ال امهللم هللرةاهللأ اي 

هللد ْزن م هللهللت عال،هللالع م هللهللأْذم ب هللهللِألِ   هللهللماهللاْلِتماس هللهللق ال     هللهللم  هللهللأإن م هللهللو ن ع م ام   هللهللأد   ال ام   هللهللأة اهلْلهلل:أ ايهللالرعما 
 ت!أد ر د م هللهللوأطاي هلل

کسی که به او رسيد اندوه یا دلخوری به این چند کلمه دعا نماید و »فرمود:  صرسول اهلل 

ی ترو  ی تو هستم، پسر بنده ترو هسرتم، پسرر کنيرز ترو هسرتم، در قبضره       بگوید: خدایا من بنده
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تروانم از فرمران ترو بيررون روم، پيشرانی مرن در دسرت        هستم، یعنی در اختيار تو هستم و نمی

خرواهم بره   ی مرن عردل اسرت، از ترو مری     توست، فرمان تو بر من نافذ است، حکم تو در باره

برکت هر اسمی که برای توست که خود را به آن ناميدی یا در کتاب خود آن نام را آوردی 

مخلوقات خود آموختی یا این که آن را به خود اختصاص دادی و در علم غيب  یا به کسی از

ی اینها متوسلم که قرآن را نور سينه ام قرار دهی و بهار دلم نمایی باشدت به همهنزد خودت می

مرردی از برين   «ت و رفتن اندوهم به آن مقرر فرمایی و رفتن هرم و غمرم بره آن فرراهم فرمرایی     

 صفریفته شده کسی است که از این دعرا محرروم شرودت رسرول اهلل      جماعت گفت: مغبون و

بله، کسی که از آن محروم شرود مغبرون و فریفتره شرده اسرتت بنرابراین، ایرن دعرا را         »فرمود: 

بخوانيد و بگویيد و آن را به بستگان خرود بياموزیرد کره هرکسری کره ایرن دعرا را بگویرد و         

ای متعال اندوه او را از بين ببرد و شادمانيش را بخواهد آنچه از خير و برکت در آن است، خد

 «ت طوالنی بگرداند

 «بابهللماهللي المهللإذاهللوق هللِأمهللمعرخ»

 گويد وقتي که در هالکتي واقع شدبابي است در بيان آنچه مي

هللو هلل هللر ايهللا هللهللر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللنعمه :هللقاي  هللك ِعما هللهللأ ن ع م ك هللهللأالهلل،ن ِعمُّهللهلليا@:هللقاي 
هللالع مهلِلهللِبْس هللهلل:أد   اهلْلهللو ْرط خهلٍلهللِأمهللو قد ْعت هللهللإذ اهلل:قايهللِأ ا  كهللالعهمهللةعع مهللبع،هلل:قعت هللهلل؟قد ْعت  اهللو ْرط خهلٍلهللِأمهللو قد ْعت هللهللِإذ ا

هللأنْدا اعهللهللِم هللهلل  هلل اهللماهللب اهللي ْصِرف هللهللت عال،هللالع م هللهللأإن هلل هللهللالع ِمل هللهللالع ِعمههللهللبالع مهلِلهللِإال هللهللقد ا ة هللهللو الهللد ْاي هللهللو الهللالر ِدل هللهللالر ْدم  هلل
 تالارطخ هللممهللال الكهلل: هللقعت هلل!الب ال هلل

ای علری کلمراتی بره ترو بيراموزم کره هروقرت در        »فرمود:  صفرمود که رسول اهلل  علی 

؟ گفتم: بلره  «هالکت و مخاطره واقع شدی آن را بگویی تا از آن ورطه و هالکت نجات یابی

وقت در هالکت و امر پرخطری واقع شدی هر»یا رسول اهلل! خدا مرا فدای تو گرداند! فرمود: 

ای بررای دوری از هالکرت و   بگو: به نام خدای یکتای بخشایشگر بسيار مهربان و نيست چاره

ی بسيار بزرگوار که نه نيرویی برای پایداری بر سالمت، مگر به کمک خدای بسيار بلندمرتبه
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بره   يَررَلة  نووی فرمود: «ت فرمایدخدای متعال به این کلمات آنچه بخواهد از انواع بال رفع می

 معنی هالکت استت

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللافهللقاماصهلل»

 گويد وقتي که از گروهي بترسدمي بابي است در بيان آنچه

كدانهللهللهللهللأن هللال  بِدم هللهللاال دعريهللهللمهللخاو خ هللوال سارمهللن دْ هللأبِدمهللما د،و ر و يْد  اهللباال  اخهللالص ِحْلِحهللِأمهلل    ِ هللأبهلِل
هللقاماصهللق  ت!  ر ورِِم هلْلهللِم هللهللِبك هللهللو ند ع اذ هللهللن ح ارِِمْ ،هللِأمهللن ْجع ع ك هللهللِإن اهللالع     هلل@اي:هللإذاهلللاف 

ای به پا کننرد یرا آسريبی بره مسرلمانان      ترسيد ]که فتنهوقتی که از مردمی می صرسول اهلل 

و  برریم دهيم و پناه میمیخدایا ما نيروی تو را سپر دفاع از شر آنان قرار  »فرمود: برسانند[ می

ی وقتی که مؤمن به قدرت خردا متوسرل شرد آن را در نحرر و براالی سرينه       ت«به تو از شر آنان

ماندت خدا مردمی شرور قرار داد و پناه به عظمت مالک الملک برد، چه ترسی برایش باقی می

گردانردت مرؤمن بره ایرن     سازد و بالی آن دشمنان را به خودشران برمری  ها را دور میهمة ترس

شرود، خصوصراً کره از بره کراربردن      پناهندگی به عظمت خدا هر بالیی از او رفع مری تعليم و 

 اسباب دفع شر دشمنان غافل نماندت

 

 

 «بابهللماهللي ايهللإذاهلللافهلل عفاناصهلل»

 وقتي که از سلطان يا حاکم بترسد گويدبابي است در بيان آنچه مي

:هللهللبو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللاب هللنمرهلل هللر   ايهللالعهِمهللقاي  هللأوهللهلل  ْعفاناصهللهللِلْ ت هللهللإذ ا@:هللصقاي 
ر   هلل هللالهللالع ِمل هللهللالع ْرشهللهللو ر بههللهللالس ْب هللهللالس م ا ا هللهللر ب هللهللالع مهلِلهلل  ْبحان هللهللالح ِرل  هللهللالح ِعل  هللهللالع م هللهللِإال هللهللِإلم هللهللال:هللأد   اهلْلهللغ لدْ
هللأْنهللي هللهلل !ث  اؤ ك هللهللو ة ا هللهللةار ك هللهللن ز هللهللأْنت هللهللِإال هللهللِإلم هلل ْم ا  هللِأمهللالباِبهللالساب هللم هللد يثهللأِبمهللو ي ْست ِحب  هللم اهللق     اي 

 تما م
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هر وقرت ترسريدی از سرلطان یرا از غيرر او      »فرمود:  صگوید که رسول اهلل می بابن عمر 

گرویم پراک و   بگو: نيست معبودی به حق مگر اهلل بسيار بردبار بسيار بزرگوارت تسبيح خدا می

فتگانه و صاحب عرش عظيم است، نيست معبرودی  های همنزه است اهلل که پروردگار آسمان

و «ت به حق مگر توت عزت یافت کسی که پناه بره ترو آورد و برا شرکوه شرد ثنراء و تمجيرد ترو        

هللِأدمهللن ْجع ع دك هللهللِإن داهللالع   د  هللمستحب است آنچه در باب قبلی از حدیث ابوموسی آوردیم نيز بگوید: 
 ت  ر ورِِم هلْلهللِم هللهللِبك هللهللو ند ع اذ هللهللن ح ارِِمْ ،

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللنمرهللإلمهللن و »

 گويد وقتي که نظر به دشمن نمودبابي است در بيان آنچه مي

بودیم موقعی که به دشمن رسريد و نبررد    صگوید: در جهادی همراه رسول اهلل می انس 

ي هللهلليد دْامهللهللم اِلك هللهللي ا@شروع شد فرمود:  ِإي داك هللهللند ْعب د  هللهللإي داك هللهللالد   ی روز مالرک و دارنرده  ای ت »!ن ْسدت ِعل  هللهللو 

افتنرد و  ، دیدم کره دشرمنان بره زمرين مری     «خواهمکنم و از تو کمک میجزا تو را بندگی می

کوبيدندت و مستحب است آنچه در حدیث أبی موسری  فرشتگان آنان را از جلو و پشت سر می

صف  صت رسول اهلل   ر ورِِم هلْلهللِم هللهللك هللبهلِلهللو ند ع اذ هللهللن ح ارِِمْ ،هللِأمهللن ْجع ع ك هللهللِإن اهللالع     هللآمده است نيز بگوید: 

هرای  کرد، وقتی که تمام احتياطکرد و مجاهدین را به جهاد تشویق میمجاهدین را منظم می

طلبيد، داشت و از خدای خود مدد میگرفت آن وقت دست به دعا برمیجنگی را به کار می

 شدتاین است که هميشه پيروز می

هلللمهلل لفا»  «نهللأوهلللاأمبابهللماهللي ايهللإذاهللنرض 

گويد وقتي که شيطان متعرض او شد يا بابي است در بيان آنچه مي

 از شيطان ترسيد

هللتعالم: هللالعهم     ﴿ قاي 
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﴾ت[100]األنراف:هلل ت 

ای، پناه ببر به خدا یقيناً تو رسيد از شيطان وسوسه اگر به»خدای متعال فرمود به پيغمبرش: 

ی شيطان را از تو دور خواهد نمود که دوای رفع و وسوسه«ت خداست که او شنوای داناست

بردن به خدا قرار داد، همانگونه که آغاز قراءت قرآن مستحب است ی شيطان پناهوسوسه

 برم به تو از شر شيطان رانده شده از درگاه خدات: پناه میل هللالر ةهللهللالش ْلف انهللهللِم  هللهللبِا هلِلهللأ ن اذ هلل گفتن:

هللتعالم:    ﴿ وقاي
   

    
   

﴾ت[13]اال را :هلل ت 

خوانی قرار دادیم ميان تو و رآن میو موقعی که ق»و خدای متعال فرمود به پيغمبرش: 

ی چنانکه در آیه«ت شودکسانی که ایمان به آخرت ندارند، حجابی که مانع فهم آنان می

 فرماید:ة اسراء میسور 33ی بعدی، آیه

﴿    
    

 ﴾ت 
«ت شان سنگينی استهایشان غالف مانع از فهم قرآن و در گوشهایدلگردانيم بر و می»

پس آنان کر و کوردل هستند و محروم از فهم قرآنت بنابراین، باید پناه به خدا ببری و سپس 

 قرآن را بخوانی تا تو را از شر شيطان حفظ فرماید، و هم از شر مشرکانت

هللمسع  هللص ِحْلِح هللِأم هللهللصهللالع مهلِلهللر   اي هللهللق ام هللهلل:ق اي هللهللهللل  ْرخ ا هللاهللأ ِب،هللن  هلل و ر و يْد  ا هلل:يد   اي هللهللأ س ِمْع  ا  هللي ص ع م
هللِم  هللهللأد ر غ هللهللأد ع م اهلل  ْلئصاهلليد تد   او ي هللهللك د ن م هللهللي     هللهللو ب س ط هلل هلل!ث ال ثصاهللالع مهلِلهللبِع ْع  خهلِلهللأ ْلع   ك هلل@:ق اي هللهللث   هلل هلل!ِمْ ك هللهللك هللبهلِلهللأ ن اذ هلل@

هللو ر أ يْد  اك هللهللذ ِلك هللهللقد ْبا هللهللتد   ال م هللهللن ْسم ْعك هللهللل  هلْلهلل  ْلئصاهللالص ال ةهلِلهللِأ،هللتد   اي هللهلل  ِمْع  اك هللهللمهلِلالع هللهللر   اي هللهللي اهلل:قد ْع  اهللالص ال ةهلِل
هللي   ك هللهللب س ْفت هلل هللأ ن اذ هللهلل:أد   ْعت هللهلل،و ْةِ ،هللِأ،هلللِل ْجع ع م هللهللن ارهلٍلهللِم هللهللِبِش  ابهللهللة ا  هللهللِإْبِعلس هللهللالع مهلِلهللن   و هللهللِإن هلل@هلل:ق اي هلل 
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هللأ ْلذ   هللهللأ ر ْخ  هللهللث   هللهللم ر ا هللهللث ال ث هللهللي ْست ْدِلرهللهللأد ع  هلْلهللالت ام خهلِلهللالع مهلِلهللبِع ْع  خهلِلهللأ ْلع   ك هللهللقد ْعت هللهللث   هللهللم ر ا هللهللث ال ث هلل هللِمْ ك هللهللبِالع مهلِل
ان هللهللبِمهلِلهلليد ْعع ب هللهللم اثد  صاهللأل ْصب ح هللهلل  ع ْلم ان هللهللأ ِلل  اهللخ ْنا ة هللهللل ْاال هللهللو الع مهلِل  ت!اْلم ِ ي  خهلِلهللأ ْماهللهللِوْل  

بررم  پناه مری »فرماید: به نماز ایستاد و شنيدم که می صید که رسول اهلل گومی ابوالدرداء 

کنم سره برار، پرس از آن دسرت     پس از آن فرمود: تو را به لعنت خدا لعنت می«ت به خدا از تو

از نمراز   صخواهد چيزی برداردت مروقعی کره رسرول اهلل    خود را دراز نمود چنانکه گویيا می

فرمرایی کره قبرل از ایرن چنرين      دا، ما شنيدیم در نماز چيزی میفارغ شد، گفتيم: ای رسول خ

فرمرود:   صچيزی در نماز از تو نشنيده بودیم و دیدیم دست خود را دراز نمودیت رسول اهلل 

ای آتش آورد که در روی من قرار دهد، سه بار گفتم: پنراه  دشمن خدا که ابليس است شعله»

کنم به لعنت کامرل خردا، اگرر نره دعرای      را لعنت میبرم به خدا از شر تو، سپس گفتم: تو می

ی خود قرار گردید بغل بسته و کودکان اهل مدینه او را بازیچهبرادرم سليمان بود، شيطان می

شود، مرا افرراد   می صاهلل این چنين متعرض خاتم األنبياء  لعنةوقتی که ابليس عليه «ت دادندمی

 ه به خدا ببریم از شر اوتعادی بسيار از او بپرهيزیم و هميشه پنا

امام نووی فرمود: وقتی که شيطان متعرض انسان شد شایسرته اسرت کره اذان بگویرد ماننرد      

 اذان نماز برای این که:

هللص اِدبهللهللأ وهللهللل   اهللغ ال مهلٌلهللو م ِع،هللد ارِث خ هللهللب ِ ،هللِإل ،هللأ ِب،هللأ ْر  ع ِ ،هللق اي هللهلل    ْلاهللهللن  هلل أ  هللر و يْد  اهللِأمهللصحلحهللمسع 
هللأل ِب،هللذ ِلك هللهللأ ذ ك ْر  هللهلل  ْلئصاهلليد ر هللهللأد ع  هلْلهللاْلح اِرطهللهللن ع ،هللم ِع،هللال ِذىهللو أ ْ ر ف هللهللبِاْ ِممهلِلهللد اِرطهللهللِم هللهللم   اخهللهلل  اخ ا  هللأد هللهللل   ا

هللأ ب اهلل  ِمْعت هللهللأ ِإن ،هللبِالص ال ةهلِلهللأد   اخهللهللص ْاتصاهلل  ِمْعت هللهللِإذ اهللو ل ِر هللهللأ ْرِ ْعك هللهللل  هلْلهللم ذ اهللتد ْع  ،هللأ ن ك هللهلل  ع ْر  هللهللل اهللهللأد   اي هلل
 ت!أْخبد ر هللهللو ل ،هللبِالص ال ةهلِلهللن اِخى هللهللِإذ اهللالش ْلف ان هللهللِإن هلل@هلل:ق اي هللهللأ ن م هللهللصهللالع مهلِلهللر   ايهللهللن  هللهللي ح   ث هللهللم ر يْدر ة هلل

ی بنی حارثه از انصار مدینه فرسرتاد و  گوید: پدرم مرا به سوی قبيلهسهيل بن أبی صالح می

ا همراه من بودت از دیوار باغی کسی او را صدا زد کودکی از ما با من همراه بود یا دوستی از م

و او را به نامش خواند، آن که با من همراه بود از دیوار باغ سرکشريد، کسری را ندیرد، وقتری     

دانستم که چنين که به خانه برگشتم این واقعه را برای پدرم بازگو کردمت پدرم گفت: اگر می

کن هروقرت آوازی شرنيدی کره صراحب آواز     فرستادمتت و ليآید نمیچيزی برایت پيش می
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گفت کره ایشران   سخن می صمعلوم نبود، اذان نماز بگو، زیرا از ابوهریره شنيدم که از پيامبر 

 «تروددهد و میگمان شيطان هرگاه اذان نماز بشنود پشت میبی»فرمود: 

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللغعبمهللأمر»

 ر او چيره شدگويد وقتي که کاري ببابي است در بيان آنچه مي

هللر ايهللالعهمهللهللر و يْد  اهللِأمهللصحلحهللمسع هللن ْ هللاِبمهللم ر يْدر ة هلل :هللقاي  لدْرهللهللاْل  ِاىُّهللهللاْلم ْؤِم  هلل@ :صقاي  هللو أ د بُّهللهللل 
رهللهللك ا هللهللو ِأ،هللالل ِعلفهللهللاْلم ْؤِم هللهللِم  هللهللالع مهلِلهللِإل ، لدْ هللنهلْلو إهلِلهللتد ْعِجزهللهللو ال هللهللبِالع مهلِلهللو اْ ت ِع هللهلليد  دْ  ع ك هللهللم اهللن ع ،هللاْدِرصهللهللل 

هللتد ْ ت ح هللهللل اهللهللأ ِإن هللهللأد ع ا هللهلل  ا  هللهللو م اهللالع مهلِلهللق   ر هللهللق اهلْلهللو ل ِر هلل هللو ك ذ اهللك ذ اهللك ان هللهللأد ع ْعت هللهللأ ن ،هللل اهللهللتد   اهلْلهللأ ال هللهلل  ْ، هلٌلهللأ ص اب ك هلل
 ت!الش ْلف انهللهللن م ا هلل

مؤمن نيرومند و قروی بهترر اسرت از مرؤمن نراتوان و ضرعيف، و در       »فرمود:  صرسول اهلل 

قوی و ضعيف خيری هستت یعنی مؤمن منبع خيرر اسرت، منتهری اگرر قروی       هریک از مؤمن

رساندت و کمک از خدا بخواه و باشد خير او بيشتر استت حریص باش بر هرچه نفعی به تو می

اظهار عجز نکنت و اگر مکروهی به تو رسيد، مگو اگر چنين کررده برودم چنرين شرده برود و      

ز دست رفته اندوه مخور و بگو: خدا نوشته بود و به گردد و برآنچه اآنچه گذشته است برنمی

، برای ایرن  «اگر»کندت و مگو: خواهد میموجب نوشته و تقدیر او انجام گرفتت آنچه خدا می

کوشش کن مؤمنی قوی باشی و خيرت بره همره   «ت گشایددری برای کار شيطان می« اگر»که 

کرار سرودمند از خردا کمرک      برسدت هميشه حریص بر کارهای سودمند باش و برای حصرول 

 بخواه و هيچگاه اظهار عجز و ناتوانی مکن، برای این که شاعر گفت:

 همرررررت بلنرررررد دار کررررره مرررررردان روزگرررررار 

 از همررررت بلنررررد برررره جررررایی رسرررريده انررررد    

 

ی دری بررای وسوسره  « اگرر »برای خود مگشای، برای ایرن کره   « اگر»ای و هيچگاه دروازه

 آیدتبرنمی گشاید و هيچ کاری هم از آنشيطان می
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هللن ْ هللن افهللب هللمالكهلل هللهللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاو خ  هللال  ِبم  هللاْلم ْ ِل،ُّهللهللأد   اي هلل هللر ة ع ْل هللهللبد ْل  هللهللق ل ،هللصأن 
هللن ع ،هلليد ع ام هللهللالع م هللهللِإن هلل@هلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللال  ِب،ُّهللهللأد   اي هلل هللاْلا ِكلا هللهللو نِْع  هللهللالع م هللهللد ْسِب، هللهللأ ْخبد ر هللهللل م اهللن ع ْلمهلِل

كعمخهللالر ْلسهللت ْفع   هللن ع مهللت !اْلا ِكلا هللهللو نِْع  هللهللالع م هللهللد ْسِب، هللهللأد   اهلْلهللأ ْمرهللهللغ ع ب ك هللهللأ ِإذ اهللبِاْلر ْلسهللهللن ع ْلك هللهللو ل ِر هللهللاْلع ْجزهلِل
هللتفل  هللال وام هللنعلمهلل–أع ا هللوا هللأنع هللهلل–م اٍنهللم  اهللالرِْأ  هلل  تنعلكهللبالعمِاهللِأمهللرأٍ هللبحلث 

د ميان دو مردت آن کسی که حکم عليه او شده بود، مروقعی کره   داوری فرمو صرسول اهلل 

ای اسرت خردات یعنری از    کننرده گفت: کفایت من است خدا و چه خروب کفایرت  رفت میمی

کرردنت و  فرماید بر اظهار ناتوانیفرود: خدا سرزنش می صوضع خود راضی نبودت رسول اهلل 

و مداومت بر آن تا از کار و کوشش به هرر   ليکن بر تو باد به کاربردن رفق و مهربانی در کار

خيری که بخواهی برسیت اگر کار و کوشش کردی و از عهده برنيامدی، جا دارد که بگویی: 

شروم، و چره   کفایت است مرا خدا اگر این بار موفق نشدم بار دیگر به یراری خردا موفرق مری    

ه خردا مقررر فرمرود    این برای کسی است که از نظامی کر «ت ای است خداکنندهعجب کفایت

 باخبر باشد و از اسباب و مسببات استفاده کندت

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللا تصعبهللنعلمهللأمرههلل»

 گويد کسي که کاري بر او دشوار شدبابي است در بيان آنچه مي

هللالس   مهللن ْ هللأنسهلل هللِأمهللِكتاِبهللاْبِ  هللا هللهللر و يْد  ا هللر اي  هللهللصأن  هللع ْعت م هللة هللهللماهللِإال هللهلل  ْ ا هللهللالهللالع     هلل@قاي:
هللالح ْزن :هللغ ِعْلظ هللاألْرِضهللول ِشِ  ا!  ْ الصهللهللِ ْئت هللهللإذ اهللالح ْزن هللهللت ْجع ا هللهللوأْنت هللهلل  ْ الصهلل هلل  هللقعت 

خدایا آسان نيست مگرر هرچره ترو آن را آسران فرمراییت و ترو اگرر        »فرمود:  صرسول اهلل 

و نراهموارت  فرمود: حَزنُ، یعنی زمين سخت  /نووی «ت فرماییبخواهی هر دشواری را آسان می

سرازد، یعنری کارهرای    بنابراین، خدای متعال زمين ناهموار و سخت را نيز صاف و هموار مری 

 گرددتدشوار به خواست او آسان میبس
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 «بابهللماهللي ايهللإذاهللتد ع س رْ هللنعلمهللمعلشت م»

 گويد وقتي که زندگي بر او دشوار شدبابي است در بيان آنچه مي

هللن ع ْلمهلِلهللن س ر هللهللإذ اهللأد   ك  هلْلهلليْم    هللهللما@ قاي: ص ن ْ هللال  ِبم هلل ب لس   مهللن ْ هللاب هللنمرر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللا
هللبد ْلِتمهلِلهللِم هللهللل ر   هللهللإذاهلليد   اي هللهللأنهلْلهللم ِعلش ِتمهلِلهللأْمر هلل هللِب  لاِركهللرضهِ مهللالع     هللهللوِخيِ مهللوم المهللند ْ ِسمهللنع،هللالع مهلِلهللِبْس هلل:

 ت!ن ج ْعت هللهللماهللتدللر هللهللوالهللأل ْر  هللهللماهللتد ْعِجلا هللهللأ ِدب هللهللالهللدت ،هلللمهللق  هر هللهللِألماهلللمهللوباركهلل

شود وقتری کره امرر زنردگيش برر او      کدام چيز مانع یکی از شما می»فرمود:  صرسول اهلل 

رفتنش از خانه: به نام خدا بر خودم و مالم و دینم، خدایا دشوار شد آن که بگوید موقع بيرون

و برکررت قرررار ده در آنچرره برررایم مقرردر ای مرررا خشررنود کررن برره آنچرره رایررم تقرردیر فرمرروده

ای و تأخير در آنچه ای، تا این که دوست ندارم تعجيل در آنچه برایم به تأخير انداختهفرموده

یعنی من نام پربرکتت را برر خرودم و مرال و دیرنم قررار داده ام و      «ت ایبرایم به تعجيل انداخته

آن ترأخير و تقردیمی پريش آیرد و      خواهم طوری از سرنوشتم راضی باشم که نخواهم درمی

گشای کارهایم باشی تا گرهری در کرارم نيفترد و سرختی زنردگی      خواهم که خودت گرهمی

 برایم پيش نيایدت

 «بابهللماهللي ايهللل أ هللاآلأا »

 گويد براي دفع آفات و بالهابابي است در بيان آنچه مي

هللرهللهللر و يْد  اهللِأمهللكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللأنسهلل :هللقاي  هللن ع ،هللن ز وهللة ا هللهللالعهم هللهللأ نْدع   هللهللم ا@ :ص  ايهللا قاي 
:هللو ل  هللهللأ وهللهللم ايهللهللو ال هللهللأ ْماهللهللِأمهللنِْعم خصهللهللن ْب هلل  ت!اْلم ْا هللهللخ ون هللهلللأ خصهللهللِألمهلِلهللأد لد ر ىهللبِا لعهمهلِلهللإالههللهللقد اهة هللهللال هللهللالعهم هللهلل  ا  هللهللم اهللأد   اي 

شرت و آن بنرده   ای ارزانری دا خدای عزوجل هر نعمتی کره برر بنرده   »فرمود:  صرسول اهلل 

بررای  «ت آیرد هيچ آفتی در اهل و مال و فرزندانش پيش نمی تبِا لعهدمهلِلهللإالههللهللقد داهة هللهللال هللهللالعهدم هللهلل  ا  هللهللم اگفت: 

گوید: آنچه من دارم به خواست خدا به وجرود آمرد و بره قروت و نيرروی او نگره       این که می

هداری آنهرا نيرویری   داشته شده است، نه من در به وجود آوردنش قدرتی داشته ام و نه در نگ
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کند و هيچ آفتی به کار برده امت آنچه به خواست خدا پيش آمده است، خدایش نگهداری می

 آیدتدر آن به وجود نمی

 «بابهللماهللي ايهللإذاهللأصابتمهللنربخهللقعلعخهللأوهللكثلرة»

گويد وقتي که مصيبتي اندک يا بسيار بابي است در بيان آنچه مي

 به او برسد

هللتد ع ال هلل هللالعهم    ﴿ ی:ق اي 
    

    
    

   
    

   
﴾ت[233هلل-هلل233الب رة:هلل] ت 

و مژده بده شکيبایان را، آن مردمری کره هرر موقرع مصريبی بره ایشران        »ای متعال فرمود: خد

ِإن اهللِلع مهلِلهللإن اگویند: رسيد، می : ما همه مملروک خردا هسرتيم و مرا همره بره سروی او        ر اِةع ان هللهللإل ْلمهلِلهللو 

ند بازگشت داریمت این مردم که در مقابل مصيبت صبر و رضا دارندت اینان بره راه راسرت هسرت   

که از پروردگار به ایشان رسيده است و ایشان از این صبر و رضا به رحمت خدا رسيده انرد و  

 «تایشانند که ایشان به راه راست رسيده اند

هللر ايهللا هللو ر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللاْبِ هللالس   مهللن ْ هللأِبمهللم ر يْدر ة هلل :هللقاي  هللِأمهللأ د   ك  هلْلهلللِل ْستد ْرِة هلْل@ :ص قاي 
 ت!اْلم ص اِربهللهللِم هللهللأ ِإند   اهللند ْعِعمهلِلهللِ ْس هللهللِأمهللد ت ،هلل  ْم هللهللك ا هلل

ِإن اهللِلع مهلِلهللإن اباید هریک از شما در هر ناراحتی بگوید: »فرمود:  صرسول اهلل  : مرا  ر اِةع دان هللهللإل ْلدمهلِلهللو 

دانرد کره در   همه مملوک خدا هستيم و بازگشت ما همه به سوی خداستت وقتی که انسان می

ی آخرت شود باید بداند که هرچيز دیگرری هرم   زی رخت سفر ببندد و روانهاین دنيا باید رو

آید و وقت آن که به سر آمد باید برودت بنرابراین، اگرر بنرد    برای مدت محدودی به وجود می

ِإن اهللِلع مهلِلهللإن اتان پاره شد هم بگویيد: نعلين : بررای ایرن کره بریردن بنرد نعلرين هرم از        ر اِةع دان هللهللإل ْلمهلِلهللو 
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شردن  شرود حتری خراموش   کند مصيب شمرده میو آنچه انسان را ناراحت می«ت ئب استمصا

چراغت و این سخن ارشاد نبوی است که اگر بشقابی شکست، خدمتکار را ناسزا نگوید، بلکره  

ِإن اهللِلع مهلِلهللإن ابگوید:  ، در برابر هر نکبتی خواه کوچک، خواه بزرگ، خرواه انردک،    ر اِةع دان هللهللإل ْلمهلِلهللو 

 ه بسيار، این سخن را بر زبان آوردتخوا

هللن م» هللن ج ز   َ  «بابهللماهللي ايهللإذاهللكانهللنعلمهللخ ْيٌ 

گويد وقتي که بدهي دارد و از پرداخت بابي است در بيان آنچه مي

 آن ناتوان مانده است

:هللر و يْد  اهللِأمهللِكتاِبهللالتد ْرمِذيهللن ْ هللنعمهلل هللم ر ات باصهللة ا    هللأد   اي  هللق اي هلل هللأ د ِن  ،هللِكت اب ِت،هللن  هللهللن ج ْز  هللهللِإن ،هللأن 
ِعم ا هللهللأ ن ع م ك هللهللأ ال هلل ِ لِ   هللهللك  هللخ يْد صاهللِصلرهلٍلهللة ب اهللهللِمْثا هللهللن ع ْلك هللهللك ان هللهللل اهللهلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللالع مهلِلهللر   اي هللهللن ع م 
هلل:ق اي هللهلل !ِ ا اك هللهلل هللن هللهللْلِعك هللبِ  هللهللو أ ْغِ ِ ،هللد ر اِمك هللهللن  هللهللِبح ال ِلك هللهللاْكِ ِ ،هللالع     هلل@هلل:ق اي هللهلل؟ن ْ ك هللهللالع م هللهللأ خ ا  هلل

 تد س  هللهللد ِ يثهللهللالتد ْرمِذي

ی مکاتبی نزد او آمد و گفت: من از ادای وجه کتابتم عاجز روایت است که برده از علی 

آن کلمرات را   صمانده ام، مرا کمک کنت فرمود: آیا نياموزم تو را چند کلمه که رسول اهلل 

ویی اگر مثل کوه دیرن داشرته باشری دینرت را اداء     به من آموخت، وقتی که آن کلمات را بگ

: خدایا حاللرت را مرورد   ِ ا اك هللهلل هللن هللهللِب  ْلِعك هللهللو أ ْغِ ِ ،هللد ر اِمك هللهللن  هللهللِبح ال ِلك هللهللاْكِ ِ ،هللالع     هللنماید؟ بگو: 

«ت نيراز فرمرا از هررکس دیگرری    کفایتم قرار ده تا به حرام نيازم نيفتد و به فضل خودت مرا بی

 ی مکاتَب توانست وجه کتابت خود را بپردازد و آزاد شودتین گفتار بردهیقيناً با ا

و در باب ما یقال عند الصباح والمساء در این موضوع حدیثی بيان نمودیم در سنن أبروداوُد  

 ی صحابی که ابوامامه نام داشتتی قصهبه روایت ابوسعيد خدری در باره

 



   

 010 براراألذکار من کالم سيد األ
 

 

 «بابهللماهللي المهللم هللبعمهللبالادشخ»

 زدگي شدگويد کسي که دچار وحشتن آنچه ميدر بيابابي است 

هللالس   مهلل هللِأمهللِكتاِبهللاْبِ  هلل:ق اي هلل هللو ْدش خصهللهللأ ِة  هللهللِإن ،هللالع مهلِلهللر   اي هللهللي اهللق اي هللهللأ ن م هللهللهللاْلا لِل هللهللْب هللهللاْلا لِل هللهللن  هللر و يْد  ا
ِعم ا هللهللأ ن اذ هللهلل:أد   اهلْلهللم ْلج ع ك هللهللأ ل ْذ  هللهللِإذ ا@ هللم م ز ا هللهللو م  هللهللِنب اِخ هلِلهللو   ر هللهللو ِن  ابِمهلِلهللغ ل ِبمهلِلهللِم هللهللالت ام خهلِلهللالع مهلِلهللِبر 

 ت!يد ْ ر ب ك هللهللال هللو هللهللرُّك هللل هللت هللهللال هللهللأ ِإن م هللهلل ي ْحل ر ونهللهللو أ نهلْلهللالش ل اِطل هلل

 صیرابم، رسرول اهلل   زدگری مری  گفت: ای رسول خدا، من حالت وحشت وليد بن الوليد 

برم به کلمات اهلل التامات از خشم خردا  اه میآیی بر بستر خواب بگو: پنموقعی که می»فرمود: 

ها نزد مرن حاضرر   ها و از این که شيطانهای شيطانو عقاب او و از شر بندگانش و از وسوسه

رسانند و نه نزدیک به تو شوند و دور و برم را بگيرندت وقتی که این را گفتی نه زیانی به تو می

 «تشوندمی

هللب هللالبرا  هللن  هللِأْلِم هللو ر و يْد  ا هللنازب هللهللب  هللالعهم هللر اي  هللأت م :هللهللصقاي  هللأ اي  هللاْلا ْدش خ  هللإل ْلِم هللي ْشر ا ر ة ٌا
هللبالِعز ةهلِلهللو األْرض هللهللالس م ا ا هللهللة ع ْعت هللهللوالرُّو هللهللالم الِرر خهلِلهللرب هللهللال   ُّوسهللهللالم ِعكهللهلل  ْبحان هلل:هللتد   اي هللهللأنهلْلهللِم هللهللأْكِثرهلل@

 تش خ هلل هللأ ال  اهللالرةا هللأ ذ م ب ْتهللن ْ م هللال ادهلل!والجبد ر و هلل

 صزدگری نمرودت رسرول اهلل    آمرد و شرکایت از وحشرت    صمردی به خردمت رسرول اهلل   

های او هستندت ی نعمتبسيار بگو: منزه است خدایی که شاه همه است و همه پرورده»فرمود: 

ها و زمين را پوشيدی به جبرروت، از  بسيار پاک و مقدس و پروردگار فرشتگان استت آسمان

آن مرد این کلمرات را گفرت و   «ت نات مجبور بر اطاعت فرمان او هستندی کایاین رو که همه

 زدگی از او دور شدتوحشت

هللبالا ا خ»  «بابهللماهللي ايهللم ْ هللب ِعم 

 گويد کسي که مبتال به وسواس شدبابي است در بيان آنچه مي

هللتد ع ال ی: هللالعهم      ﴿ ق اي 
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 ﴾ت[53أصعت:هلل] ت 

ای دست داد، پناه ببر به خدای متعال برای ایرن کره او   و اگر تو را از طرف شيطان وسوسه»

شرود همران چيرزی اسرت کره      و بهترین چيزی که در دفع وسوسه گفتره مری  «ت شنوای داناست

ما را امر فرمود به گفتن آنت خداوند به ما دستور فرمود خدای عزوجل ما را به آن ادب داد و 

برم به خدای متعال از : پناه می  الر ِةل هللهللالش ْلف انهللهللِم  هللهللبِا هلِلهللأ ن اذ هللهللکه در ابتدای قراءت قرآن بگویيم:

 شر شيطان رانده شدهت

:هللهلل هللن ْ هللأِبمهللم ر ير ة هللعهلِلسهلْلو ر و يْد  اهللِأمهللص ِحْلح ْمهللالب خاِريهللوم هلل هللالعهمقاي  هللر اي  هللالش ْلف ان هللهللي ْدِت،@ :ص قاي 
هللبِالع مهلِلهللأد ْعل ْست ِعذهللهللبد ع   م هللهللأ ِإذ اهلل؟ر ب ك هللهللل ع   هللهللم  هللهلليد   اي هللهللد ت ،هلل،ك ذ اهللل ع   هللهللم  هللهلل،ك ذ اهللل ع   هللهللم  هللهلل:أد لد   اي هللهللأ د   ك  هلْل
 ت!و ْللد ْ ت مهلِل

گویرد:  کردن دلتران مری  آید نزد یکی از شما، و برای سياهشيطان می»فرمود:  صرسول اهلل 

خدا مخلوقات را آفرید، خدا همه چيز را آفرید، پس چه کسی خدا را آفرید؟ وقتری کره بره    

برای این که خردا  «ت ی این سخن را قطع نمایداین جا رسيد بگوید: پناه آوردم به خدا و دنباله

 خالق است و غير او همه مخلوقند و محال است مخلوق خالق را بيافریندت

هللالب هللو ر و هلل :هللقعت  هللبإْ   اخهللةله هللن ْ هللأِبمهللزملاهللقاي  هللأ ِة    هللهلل  ْ، هلٌلهللم اهللأد   ْعت هللهللن ب اسهلليْد  اهللِأمهلل    ِ هللأِبمهللخاو خ 
هللن ج اهللم اهللق اي هلل هللو ض ِحك هللهللق اي هللهلل  ك هللهللِم هللهللأ   ْ، هلٌلهللِل،هللأد   اي هللهلل بِمهلِلهللأ ت ر ع   هللهللم اهللو الع مهلِلهللقد ْعت هللهللم ا هللهللم اهللق اي هللهللص ْ ِرىهللِأ،
هللو ة ا هللهللن ز هللهللالع م هللهللأ نْدز ي هللهللأ د  هللهللم هلل هلْلمهلل :﴿     

  ﴾هللاآلي خ هلل ت هللِل،هللأد   اي هلل 

   ﴿هلل:أد   اهلْلهلل  ْلئصاهللند ْ ِسك هللهللِأ،هللو ة ْ   هللهللِإذ ا
  

    
   ﴾هلل

یرابم؟  گوید به عبداهلل بن عباس گفتم این کدام چيز است که در سينه ام مری میأبی زميل   

آورمت فرمرود: آیرا   ابن عباس گفت: آن چيست؟ گفتم: قسم به خردا کره آن را بره زبران نمری     

چيزی از شک است؟ خندید و فرمود کسی از آن نجات نيافت تا این که خدا این آیه را نازل 
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      ﴿فرمررررررررررررررود: 

 ﴾آنگرراه برره مررن گفررت:   [81انس:هلليدد] ت

   ﴿هرگرراه چيررزی از ایررن قبيررل در ذهنررت آمررد بگررو:    

  
    

  ﴾اوسررت خرردایی کرره پرريش از  » [5 :هلليدد]الح  ت

 ت«بعد از همه اوست و او به همه چيز دانا است همه اوست، و اوست خدایی که

ن دْ هللأدمد هللبد هللنفدا هللالروذبداريهللهلل/و ر و يْد  اهللبإ  اخناهللالص ِحْلِحهللِأمهللر الخهللاأل تاذهللأبِدمهللال ا د هللال شدلريهلل
هللِأدمهللصد ريهللللعدخهلللرثدرةهللمداهللصدببتهللمد هللهللالسل هللالجعلاهلل هللكانهلللمهللا ت صاٌ هللِأمهللأمرهللالف دارِةهللوضداق  قاي 

هللن  دمهللالما هللول هلليسر هللقعبم،هللأ هللِأدمهللالععدِ هللأدزاي  :هللالع ْ دا   عتهللياهللربمهللن اكهللن اك،هللأسمعتهللماتِ اصهللي داي 
 تذلك

معرروف اسرت نقرل نمرود از آقرای       لةاستاد ابوالقاسم قشيری در کتاب خود که به نام الرسا

که ابن  –صاحب کتابی که به نام حکيم ابن عطاء اهلل معروف است  –بزرگوار احمد بن عطا 

من در امر طهارت و وضو بيش از حد احتياط داشتم، شبی دلم تنگ شرد از  » عطاء اهلل فرمود:

این که این همه آب ریخته بودم برای طهارت و وضو و بازهم دلم آرام نگرفتره برود، گفرتم:    

گفت: عفو در علم است و با شرنيدن  خواهمت آوازی شنيدم که میخدایا عفو و گذشت تو می

و روی این اصل اسرت کره برگزیردگان ایرن امرت اهرل        «تاین جمله آن وسواس از دلم رفت

تربيت، تربيت سالکان و تربيت مریدان را اختيار کرده اند که طالب راه آخرت باید برر کلمره   

ال إله إال اهلل مداومت کند، و گفته اند: بهترین عالج برای دفع وسواس روآوردن به یاد خدا و 

ودی به حق مگر اهلل و نيست کسی که هميشه زنده و بسيار گفتن ال إله إال اهلل است: نيست معب

پایدار باشد مگر اهلل و نيست معبودی به حق مگر خدا، اهلل که سرنوشت همه در دست اوستت 

و باید هميشه او را یاد کنيم و پناه بره او ببرریم، و اعتمراد برر او کنريم کره غيرر او در حقيقرت         

 شان نيستتامواتند و هيچ در دست
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هلل  ع ْلم ان هللهللأبمهللإل،هلل  ر ْا  هللهلل-برسرهللرا هللوبمهللأتحهللرا هللهلل-هللالحااِري هللهللأبمهللْب  هللهللأْدم   هللهللالجعلا هللهللل   هللالس هللهللوقاي
،هللال  ر اِنم هلل هللأ رِْدت هللهللإذاهللأإنكهللأاأر ،هللبمهللأْدس ْست هللهللو ْقتهللهللأ د ي هللهللن ْ ك هللهللي  ف  هللهللأ نهلْلهللأ ر خ هللإذا:هللأ ايهللالا ْ ا اس 
:هللقعتهللز اخ ك هللهللبِمهللاغتممتهللوإنهللالمؤم ،هلل رورهلِلهللِم هللهللانهللالشلفهللإل،هللأبْد  ض هللهلل م هلٌلهلللْلس هللهللألنمهلل،ن كهللان ف 
هللي ص  هللهللالهللالع ص هللهللأإنهللإيمانم؛هللك م ا هللهللم  هللهللبمهلليبتع،هللإنماهللالا ااسهللأن هللهللاألرمخ؛هللبد ْعض هللهللقالمهللماهلليؤي  هللمماهللومذا
  ل رباصهللهللبلتاصهلل

آقای بزرگوار احمد بن أبی الحواری گفت: شکایت از وسواس بردم نزد ابوسليمان دارانیت 

سليمان فرمود: هرر وقرت احسراس وسرواس نمرودی اظهرار خوشربختی کرن، زیررا هرگراه           ابو

تر از خوشحالی مرؤمن  شود، چون هيچ چيز نزد شيطان نامطلوبخوشحال شوی از تو جدا می

گویم: این سخن در تأیيد سرخن برخری از   نيستت و اگر غمگين شوی بر تو خواهد افزودت می

شود، مگر کسی که ایمرانش کامرل اسرت، زیررا     وسواس نمیائمه است که گفته اند: مبتال به 

 رودتی مخروبه نمیدزد هيچگاه برای دزدی به خانه

ْعت اِ هللوالم ْع وغهلل»  «بابهللماهللي رأهللنعمهللالم 

 شود بر ديوانه و بر گزيده شدهبابي است در بيان آنچه خوانده مي

هلل هللوم ْسعٍ  هللالب خاِري هللص ِحْلح ْم هللِأم هللِم هللهللند   رهللهللاْنف ع   هللهلل:ق اي هللهلل–هللن مهللا هللرض،هلل-هللل هلل  عهلِلهللأ ِب،هللن  هللر و يْد  ا
هللاْلع ر بهللهللأ ْدل ا هللهللِم هللهللد ، هللهللن ع ،هللند ز ل ااهللد ت ،هلل  اأد ر وم اهلل  ْ ر ةهلٍلهللِأ،هلل-هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللال  ِب، هللهللأ ْصح ابهلل

،هللذ ِلك هللهلل  ل   هللهللأد ع  ِغ هللهللي ل لد   ام  هلْلهللأ نهلْلهللأ د بد ْااهللأ اْ ت ل اأ ام  هلْل هللأد   اي هللهلل  ْ،ٌ ،هلليد  دْ  ع م هللهللال هللهلل  ْ، هللهللِبر ا هللهللل م هللهللس ع ْااأ هللهللاْلح ، 
هللي اهلل:أد   ال ااهللأ د تد ْام  هلْلهلل  ْ،ٌ ،هللبد ْعض هللهللم  هلْلِنْ   هللهللي ر ان هللهللأ نهلْلهلل هلْلل ع ع   هللهللند ز ل ااهللال ِذي  هللهللالر ْمط هللهللم ؤ ال  هللهللأ تد ْلت  هلْلهللل اهللهلل:بد ْعل    هلْل

ن اهللِإن هللهللالر ْمط هللهللأ يدُّ  ا هللأد   اي هللهلل؟  ْ، هللهللِم هللهللِمْ ر  هلْلهللأ د  هلٍلهللِنْ   هللهللأد   اهلْلهلل،  ْم هلٌلهلليد  دْ  ع م هللهللال هللهلل  ْ، هللهللِبر ا هللهللل م هللهلل  او   ع لدهلْلهللل  ِغ هللهلل  ل   
هللت ْجع ع ااهللد ت ،هللل ر  هلْلهللبِر اقهللهللأ ن اهللأ م اهللت ِللد   ان ا،هللأد ع  هلْلهللاْ ت ل ْ   اك  هلْلهللل    هللهللو الع مهلِلهللو ل ِر هللهللأل ْرِق،،هللوالعهمهلِلهللِإن ،هلل:بد ْعل    هلْل

هللأ ر د ن م اهلل،اْلع ال ِمل  هللهللر ب هللهلللِع مهلِلهللاْلح ْم  هللهلل:و يد ْ ر أ هللهللن ع ْلمهلِلهلليد ْتِ ا هللهللأ اْنف ع   هللهللاْل    ِ ،هللِم  هللهللق ِفل هللهللن ع ،هللأ ص ال ح ام  هلْلهللالصهللة عهلْلهللل   ا
هلل:بد ْعل     هللهللأد   اي هللهللْلِم،ن ع هللهللص ال ح ام  هلْلهللال ِذىهللة ْعع     هللهللأ د ْوأد ْام  هلْلهللقد ع ب ٌخ،هللِبمهلِلهللو م اهللي ْمِش،هللأ اْنف ع   هللهللِن  اٍي،هللِم هللهللن ِشط هلل

هللك ان ،هللال ِذىهللل م هللهللأد   ْذك ر هللهلل-هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللال  ِب، هللهللن ْدِت، هللهللد ت ،هللتد ْ ع ع ااهللال هللهللر ق ،هللال ِذىهللأد   اي هللهللاْقِسم اا
هللا هللصع،هلل-هلل  اي هللأد هللهللل م ،هللأ ذ ك ر واهلل-هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللالع مهلِلهللر   ايهللهللن ع ،هللأد   ِ م ااهلل،ي ْدم ر ن اهللم اهللأد  د ْ م ر هلل
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 هلل!  ْ مصاهللم ع ر  هلْلهللِل،هللو اْضرِب ااهللاْقِسم ااهللأ ص ْبت   هللهللق  هللهللق اي هللهللث   هللهلل؟ر قْدل خهلٌلهللأ ند   اهللي ْ رِيك هللهللو م ا@هلل:-هللو ع هللنعلم
هللالروايا  هللوِأمهللهلل -هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللالع مهلِلهللر   اي هللهللأ ل ِحك هلل هللالع ظهللروا هللالب خاريهللوماهللا ت  ُّ مذا

هللي  هللأجعا  هللبثالث ل هلل اٍة هللروايٍخ: هلللم هللأدمر هللوِأمهللروايٍخ: هللالرةا   هللأد ب ِرئ  هللب زاق م هللويد تدْ  ا ، هللالرتاِبهللويجم   رأ هللام 
هللقال مهللوماهللبمهللقد ع ب ٌخ:هللب تحهللال افهللوالالمهللوالبا هللالماد ةهللأيهللو ْةٌ   هللقعت 

 روایت نمودند کره ابوسرعيد خردری     در صحيحين بخاری و مسلم از أبی سعيد خدری 

به سفری رفتند که قبالً به آن سفر رفته بودنرد ترا ایرن کره      صاز یاران پيغمبر  فرمود: چند نفر

ای از عرب و از آن قبيلره خواسرتند کره آنران را مهمرانی و شرامی       منزل گرفتند شبی نزد قبيله

بدهند، آن قبيله قبول نکردند که شامی به ایشان بدهند، دیری نگذشت کره مراری ریريس آن    

قبيله کوشش کردند کره مارگزیردگی ریريس قبيلره را درمران کننرد، امرا        قبيله را گزیدت افراد 

رفتيد نزد این مردمی که نزدیک ما منرزل گرفتره   سودی نبخشيدت بعضی از آنان گفتند اگر می

و گفتنرد: ای   صاند شاید عالجی نزد آنان باشد، این بود که آمدنرد نرزد ایرن یراران پيغمبرر      

ا مرار گزیرده اسرت و هرر کوششری کره کررده ایرم بررای          مران( ر گروه، آقای ما )ریيس قبيله

توانيرد او را  عالجش سودی نبخشيده است، آیا نزد شما چيزی از عرالج او هسرت؟ )آیرا مری    

گفت: طلب مهمانی و دادن شامی از شما کرردیم،   صدرمان کنيد( یکی از این یاران پيغمبر 

کرنم و لريکن   مت واهلل مرن رقيره مری   دانشامی ندادید من رُقيَه و خواندن بر او برای عالجش می

ای از گوسفند یعنری تعردادی   کنم تا اول مزدی به ما بدهيدت با آن قرار بستند که گلهرقيه نمی

دانست شرروع کررد بره خوانردن     در حدود سی گوسفند از آنان بگيرند آن کسی که رقيه می

بنرد  از پرای گرویی  ی فاتحه و کشيدن آب دهنش بر جرای گزیردگیت سرپس مارگزیرده    سوره

رفتن بدون این که احساس دردی داشته باشدت به موجب قررار  رهایی یافته و شروع کرد به راه

تمام تعداد گوسفند به ایشان دادندت بعضی از ایشران گفتنرد: گوسرفند ميران خودمران قسرمت       

بررویم و   صکنيدت آن کسی که رقيه خوانده بود گفت: صبر کنيد ترا بره خردمت رسرول اهلل     

 دهندتایشان چه دستور می ببينيم

بره آن کره    صرسيدند و جریان واقعه را شرح دادنردت رسرول اهلل    صبه خدمت رسول اهلل 

ی فاتحره رقيره اسرت و    از کجا دانسرتی کره سروره   »ی فاتحه بر بيمار خوانده بود فرمود: سوره
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يرد و  عالج است؟ آنگاه فرمود: کار درست کرده ایدت گوسفندان را ميان خودتران قسرمت کن  

 خنده نمودندت صو آنگاه پيامبر «ت برای من هم در آن سهمی قرار بدهيد

ترین روایات ایرن حردیث آورده   فرمود: این لفظ صحيح بخاری است و کامل /امام نووی 

خواند و آب دهرنش را  خواند: فاتحه میاستت و در روایتی در غير بخاری: کسی که رقيه می

ماليد و آن مرد بهبود یافتت و در روایتری شريخ قبيلره    می کرد و به محل مارگزیدگیجمع می

 دستور داد سی گوسفند به ایشان بدهندت و معنی ما به قَلَبَةٌ: دردی نداردت

هللِأمهللكتابهللاب هللالس   مهللن هللنب هللالردم هللب هللأبمهللللعمهللن هللرةاهللن هللأبلمهللقايهللةا هللرةاهللالمهلل و ر و يْد  ا
هللألمهللوة هللأ اي:هللهللصال بمهلل هلل!أابعْثهللبمهللإلم هلل@؟هللقاي:هللبِِمهللل م ٌ  هللقاي:هلل!ْة  هللأللكو م اهللو هلل@أ اي:هللإنه

هلل ْيِم هللأ رأهللنعلمهللال بمه أاتحمهللالرتاب هللوأرب هللليا هللم هللأوهيهلل ارةهللالب ر :هللبس هللهللصأجا هللأجعسهللبل هللي   
ذلكهللالرتابهللالهللريبهللألم   هللال،هللم عحان هللوهللليتل هللم هللو طهللالب رة:هللليمهللهلل لل ا هللالردم هللالردل  هلل

واد هللالهللإلمهللإالهللماهللالردم هللالردل  هللوهللإنهللأمهلللع هللالسماا هللواألرضهللهلل:هللوإل ر هللالم231وهللهلل235
م هلل ارةهللالب رة هللوثالثهللليا هللم هللللرهلل ارةهللالب رة،هللهلل133دتمهللأرغهللم هللاآليم هللوليخهللالرر ،،هللليخهلل

 هللا هلللل  هللالب ر  هللوليخهللم هللاويهلل ارةهللليهللنمران،هللبس هللا هللالردم هللالردل هلل193وهللهلل193وهللهلل191ليخهلل
 ارةهللليهللنمران:هلل   هللا هللأنمهللالهللإلمهللإالهللماهللوالمالررخهللواولااهللهلل29ال لام هللوهللليخهللهللإالهللماهللالحمُّهللهللالهللإلم

م هلل ارةهللاألنراف:هللإنهللربر هللا هللالذيهللهلل31العع هللقارماصهللبال سطهللالهللإلمهللإالهللماهللالعزيزهللالحرل  هللوليخهلل
هلللع هللالسماا هللواألرض هللوليخهللم هلل ارةهللالمؤم انهللللرهللالسارة:هللأتعالمهللا هللالمعكهللالح هللالهللإلمهللما

هللاتخذهللصادبخصهللوالهللول اص هللونشرهللهلل1ربهللالعرشهللالرري  هللوليخهلل هللما هللرب  ا هللتعالمهللة ُّ م هلل ارةهللالج :هللوإنم
هللليا هللم هلل ارةهللالصاأا هللم هللأوهل ا هللوثالثا هللم هللللرهلل ارةهللالحشرهللوقاهللماهللالعهم هللأد هللوالمعاذتل  

هللقعتهللقايهللاماهللالع خهللال م   هللطرفهللم هللالج انهلليع هللباالنسانهللويعتريم 
در کتاب ابن سنی از عبدالرحمن ابن أبی ليلی از مردی از پدرش که  و روایت داریم

آمد و گفت: برادرم درد داردت فرمود: دردش چيست؟  صگفت: مردی خدمت رسول اهلل 

نشستت رسول  صگفت: دیوانگی داردت فرمود: او را نزد من بفرستت بيمار آمد و جلو پيغمبر 

ی ی بقرهت و دو آیه از وسط سورهآیه از اول سورهی فاتحه و چهار بر او خواند سوره صاهلل 

 ﴿ی بقره: سوره 133و  130ی بقره: آیه
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  ﴾ةیآ 100و آیه  ت 

ای اول البقرهت و یک آیه 113و  110و  113ی ی بقره: آیهی آخر سورهالکرسیت و سه آیه

  ﴿ای آل عمران: سوره 11ی ی آل عمران و آیهسوره

     
  

  
      
  ﴾ی و آیه ت

    ﴿ی أعراف: سوره 03

   
     

    
   
  

  
     
     

 ﴾ی مؤمنون، آخر ای از سورهو آیه ت

   ﴿سوره: 

       
  ﴾0ی و آیه ت 



   

 األذکار من کالم سيد األبرار   018 
  

 

   ﴿ی جن: سوره

     
 ﴾ی ای آخر سورهی صافاتت و سه آیهو ده آیه از اول سوره ت

 حشرت و قل هو اهلل أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناست

 فرمود که علمای لُغُت گفته اند: لَمَم، نوعی جنون و دیوانگی استتامام نووی 

)نالقخهللب هللص حار(هللقايهللهللن م مهلِلهللن  هللهللالص ْعتهللهللْب هللهللل ارِة خ هللهللن  هللو ر و يْد  اهللِأمهلل    ِ هللابمهللخاوخهللبإ  اخهللصحلحهلل
هللم ْج  انهللهللر ة اهلٌلهللِنْ   م  هلْلهللمهللقد اهلْلهللن ع ،هللر أ م ر هللهللتر ةعهللث   هللهللأ د ْ ع   هللهلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللالع مهلِلهللر   اي هللهللأتلت
ثْد  اهللِإن اهلل:أ ْمع م هللهللأد   اي هللهلل بِاْلح ِ ي هلِلهللم اث  هلل اِويمهلِلهلل  ْ، هلٌلهللِنْ   ك هللهللأد   اهلْلهلل،ِبخ ْلرهلٍلهللة ا  هللهللق  هللهللم ذ اهللص اِدب ك هللهللأ ن هللهللد    هلل؟ت   

هلل،أ د ْلبد ْرت م هللهلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللالع مهلِلهللاي هللر   هللهللأ د تد ْلت هللهلل،  اةهلٍلهللِمار خ هللهللأ د ْنف اِن،هلل،أد بد ر أ هللهللاْلِرت ابهللهللِب  اِتح خهلِلهللأد ر قد ْلت م هلل
اهللِإال هللهللم اهلْل@هلل:أد   اي هلل ر هللهللقد ْعت هللهللم اهلْل@وأمهللروايخ:هلل هلل!؟م ذ  اهللغ لدْ هللأد ع ع ْمِرىهللل ْذم ا@هلل:ق اي هللهلل،ال هللهلل:قد ْعت هلل هلل!؟م ذ 
هلل !د   هللهللِبر قْدل خهلِلهللأ ك ْعت هللهللل    هللهللب اِطاهللهللبِر قْدل خهلِلهللأ ك ا هللهللل م  هلل

و مسرلمان شردمت پرس از آن برگشرتم بره       صمت پيغمبر آمدم خد»عالقه بن صحار گفت: 

خانه و دیار خود، در راه برگشتن گذرم افتاد بر مردمی که نزدشان مردی دیوانره برود کره بره     

آهن بسته شده بودت خویشان دیوانه گفتند که به ما خبر داده اند که دوستت )یعنری رسرول اهلل   

ی ای درمران او باشرد هسرت؟ مرن سروره     خير و خوشی آورده( آیا نزد تو چيزی که مایه ص

 صفاتحه بر دیوانه خواندم و بهبود یافتت و صد گوسفند به من دادندت من به خردمت پيغمبرر   

؟ گفرتم: نرهت   «ای بر بيمارآیا غير از فاتحه، خوانده»آمدم و او را از ماجرا باخبر ساختمت فرمود: 

اگر کسی به رقيره و خوانردن باطرل مرزد     بگير آنچه به تو داده اند از صد گوسفند که »فرمود: 

 «تایگرفته، تو بر رقيه و حق مزد گرفته

و ر و يْد  اهللِأمهللكتابهللاب هللالس مهللبع ٍظهللللر،هللوممهللروايخهللألريهللألبمهللخاوخ،هللقايهللأل اهللن هلللارةخهللن هللنممهلل
هللِنْ   ك  هلْلهلل:أد   ال ااهللر بهللاْلع هللهللِم  هللهللد ، هللهللن ع ،هللأ د تد لدْ  اهلل-هللو ع هللنعلمهللا هللصع،هلل-هللالع مهلِلهللر   ايهللقايهللاقبع اهللم هللن  هلل

ن اهللأ ِإن هللهلل،خ و ا هلل ْعت ا هلٍلهللأ ج ا  واهللق اي هللهلل،اْل  ل اخهللهللِأ،هللم ْعت امصاهللِنْ    هللث ال ث خ هللهللاْلِرت ابهللهللأ اِتح خ هللهللن ع ْلمهلِلهللأد   ر ْأ  هللهلل،اْل  ل اخهلِلهللِأ،هللِبم 
،هللأ الاا:هللال هللهلل:أد   ْعت هللهلل،ة ْعالصهللهللأ د ْنف ْاِن،هلل،ِن  ايهللهللِم هللهللط هللن شهللهللأ ر د ن م اهلل،أ تْد  ا هللهللث   هللهللبد ز اِق،هللأ ْةم   هللهللو ن ِشل خصهللهللغ ْ و ةصهللهللأ ي امهلل
هللل    هللهللب اِطاهللهللبِر قْدل خهلِلهللأ ك ا هللهللم  هللهللأد ع ع ْمِرىهللك اهلْل@هلل:أد   اي هللهللأسدلتمهلل-و ع هللنعلمهللا هللصع،-هللالع مهلِلهللر   اي هللهلل ا

هلل  هللقعت:هللمذاهللالع هللا ممهللنالقخهللب هللص حارهللوقلاهللا ممهللنب هللا !د   هللهللبِر قْدل خهلِلهللأ ك ْعت هلل
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 صمرا از نرزد پيغمبرر    »در روایت دیگر ابوداود خارجه از عمویش روایت نمود که گفت: 

ای ای از عربت به ما گفتند: نزد شما دوایی هستت ما دیوانره گشتيم عبورمان افتاد بر قبيلهبرمی

ی فاتحره برر او   داریم که در قيد استت دیوانره را آوردنردت مرن سره روز بامرداد و شرام سروره       

انرداختمت چنران بهبرود یافرت کره گرویی از       کردم و برر او مری  دمت آب دهنم جمع میخوانمی

بپررست از   صگيرمت گفتند: از پيغمبر بند رهایی یافته استت مزدی به من دادندت گفتم: نمیپای

بخرور،  »پرسيدم، مزدی که در برابر خواندنم بر دیوانه به من دادند، بگيرم؟ فرمود:  صپيغمبر 

ی باطرل گرفتره انرد، ترو گوشرت      آنها و گوشتش بخور که اگر مردمی مزد رقيه یعنی بگير از

 «تایای حق به دست آوردهای که به رقيهمزدی خورده

فرمود: عموی خارجه نامش عالقره برن صرحار     /خوانندت نووی رقيه: دعایی که بر بيمار می

 استت

أنمهللقرأهللِأمهللأ ذنهللمبتعمهللأدأاق،هللأ ايهلللمهللر ايهلل و ر و يْد  اهللِأمهللكتابهللاب هللالس مهللن ْ هللنب هللا هللب هللمسعاخهلل
هللِأدددددددددمهللأ ذ نِدددددددددمهلِل@ :ص ا   ﴿؟هللقدددددددددايهللقدددددددددرأ :هلل!م ددددددددداهللقد دددددددددر ْأ  

  ﴾ أدددددددرغهللمددددددد هللهللدتددددددد،ت
  ارةهللالمؤم ان(هللأ اي:هللر ايهللا هلل229وهللهلل223وهللهلل223وهللهلل223وهللهلل221للرهللالسارةهلل)يع مهللليا هلل

  ! اصهللقد ر أ ِب اهللن ع مهللة ب ٍاهللل ز اي هللل ْاهللأن هللر ة الصهللم اقهلِل@ :ص
به او فرمود:  صدر گوش مبتال به جنون خواند و به هوش آمدت رسول اهلل  ابن مسعود 

ی مؤمنون: ؟ گفت: این چند آیه از آخر سوره«چه خواندی در گوش او»

﴿   
    

 ﴾صتا أخر خواندم در گوش اوت رسول اهلل  ت 

خواند کوه از اگر مرد مؤمنی که یقين به عظمت قرآن دارد این آیات را بر کوه می»فرمود: 

 «تشدجای خود کنده می
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 «بابهللماهلليعاذهللبمهللالصبلانهللوغلرم »

بابي است در بيان تعويذي که بر کودکان و غير از آنان خوانده 

 شودمي

هللِأمهللصحلحهللالبخارير و يدهلْل هللاب هللنباس /   ا هللكانهللر ايهللا  ب ن ْ   يعاذهللالحس هللوالحسل :  قاي:

هللقايهللالععما :هلل  !ال م خهلٍلهللن ْل هللهللك ا هللهللو ِم هللهللو م ام ٍخ،هلل  ْلف انهللهللك ا هللهللِم هللهللالت ام خهلِلهللالع مهلِلهللِبر ِعم ا هللهللأ ِنْلذ ك م ا@ قعت:
اهللوالجم هللال اام هللوق هللي  هللال اامهللنعمهللماهللي بهللال امخهللبتش ي هللالمل هللوممهللكاهللذا هلل  هللكالحلخهللوغلرم

هللم ا امُّهللر ْأِ ك هلل@ م هللالحلاانهللوانهللل هللي تاهللكالحشرا هللوم مهللد يثهللكعبهللب هللنجرةهلل أيهلل ؟ !أ ي ؤِذيك 
  ال  ْما هللوأمهاهللالعل هللالالمهخهللبتش ي هللالمل :هللوممهللالتمهللتصلبهللماهللنمر هللإللمهللبسا 

فرمود بره  می ‡امام حسن و امام حسين تعویذ  صفرمود که رسول اهلل  بعبداهلل بن عباس 

ِعم ا هللهللأ ِنْلذ هللك م ااین کلمات:  : شرما دوترا را   ال م خهلٍلهللن ْل هللهللك ا هللهللو ِم هللهللو م ام ٍخ،هلل  ْلف انهللهللك ا هللهللِم هللهللالت ام خهلِلهللالع مهلِلهللِبر 

ی زهرآگينری مثرل مرار،    از شر هر شيطانی و از شر هر خزنرده  مةدهم به کلمات اهلل التاپناه می

چشم شور که به بدنظریش به هرچيرزی کره چشرم زد او را دچرار     «ت دم و از هر چشم بدیکژ

 : هر حيوان زهرداری مثل مار، کژدمتمةکندت نووی فرمود: هامصيبت می

شرود مثرل   های غير زهری اطالق می: هوام است و گاه است که هوام به حشرهمةو جمع ها

آوردند در حالی کره شرپش    صرسول اهلل شپش، چنانکه کعب بن عجره که او را به خدمت 

؟ و «آزارنرد آیا ایرن هروام سررت ترو را مری     »به او فرمود:  صریختت رسول اهلل بر رویش می

: هر چشم بدی است که بره هرر   مةآنگاه اجازه داد تا سر او را بتراشند و فدیه بدهندت و عين ال

: دچار آتش بشود و دچار چشم کند چنانکه گفته اندچيز نظر بد افکند او را دچار مصيبت می

هلل@نامنردت و در حردیث اسرت:    بد نشودت و چشم بد را چشم سياه و چشم شور نيز مری  إن هللاْلع دْل  
هللوالج م ا هللالِ ْ ر هلل ر  رسراند و شرتر   زده را بره قبرر مری   چشرم برد شرخص چشرم    »  !ل ت ْ ل ا هللالر ة ا هللال  بدْ

 «ترساندزده را به دیگ میچشم
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ت در شهر دبی /تأليف امام نووی « األذکار»نظير سمت اول کتاب بیو این است آخر شرح ق

هجرری   1310روز شنبه چهاردهم شروال   بعد از ظهر 11:03ساعت المتحده،  بیةامارات عر

 ت اهللب بالمهللونشر لم  هللا هللنع

هللر   اي هلل ِ ل  ت انهللهللك ِعم ت انهلل@ : العهمهلِلهللو ِأمهللص ِحْلِحهللالب خ اري:هللق اي  هلل،اْلِملز انهللهللِأ،هللث ِ لع ت انهللهللنهللالع س اهللن ع ،هللل 
ِبلب ت انهلل دو کلمه بر زبان سبکند و در »  !و ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل،هللاْلع ِمل هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللهلل:الر ْدم  هللهللِإل ،هللد 

 «تو ِبح ْمِ  هلِلهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هلل،هللاْلع ِمل هللهللالع مهلِلهلل  ْبح ان هللترازوی حسنات سنگينند و نزد خدا محبوبند: 

ا هللو ع هللوباركهللنعمهللنب  هللور المهلل ل ناهللمحم هللوللمهللوصحبمهللوالصالحل  هللوللرهللخنااناهللأنهللهللوصع،
هللالحم هلل هللربهللالعالمل  

هلل
 پایان قسمت اول

 


