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 باشندید میهای روانپزشکی مفکه برای بیماری اذکاری

 : پدرام اندایشجمع آوری و تألیف

 باشده برای هر انتشارات و سایتی رایگان میو نشر این کتابچچاپ 

 مقدمه:

نماییم و او کمک به نام اهلل و به یاد اهلل و برای اهلل. شکر و ستایش برای اهلل است و او را حمد گفته و از او طلب هدایت و آمرزش می

ای ندارد و ی بد اعمالمان، کسی را که اهلل متعال هدایت نماید گمراه کنندهدرونیمان و نتیجهبریم از شرّهای طلبیم، به اهلل پناه میمی

ی برحقی جز اهلل وجود ندارد و محمد بنده و دهم که معبود و پرستش شوندهای ندارد. شهادت میکسی را که گمراه سازد هدایت کننده

 کند.آل و اصحابش و هر که تا روز قیامت به نیکی از آنها تبعیت میباشد، صلوات و سالم اهلل بر او و ی وی میفرستاده

 اما بعد:

نمایم و به آنان دقت ها مبتال هستند، مطالعه میی افرادی که به این بیماریبرم و دربارهمدتهاست که از بیماری روانپزشکی رنج می

های متعددی وجود دارد که توسط آنها دست و هنجاری درونی راهنظر دارم. برای شدید نشدن بیماری و بهره نبردن شیطان از این ناب

توان توکل، اخالص، فروتنی، صبر، شکرگزاری اهلل تعالی، دوری از گناه از روی ترس از اهلل متعال شود، از آنها میپای شیطان بسته می

سایت کتابناک توانید به باره هستید، میمطالعه در اینمند به و اشتیاق داشتن به کسب ثواب از وی و دیگر موارد را نام برد. اگر عالقه

های بالینی دارد ها اثر عجیبی بر تعدیل بیماری. این راهامی هر کدام از این موارد مطلبی را در آن سایت قرار دادهرجوع کنید، درباره

و اذکاری که او به انسان، از طریق وحی به  کند، ولی به یاد اهلل تعالی بودنو به عمل بستن آنها به شخص بیمار بسیار کمک می

شود، تأثیر بسیاری در مهار شیطان و تعدیل بیماری و یا حتی درمان آن دارد، ، آموخته است و باعث حفظ شدن انسان میپیامبرش

پناهگاه »وانید به کتاب تام. اگر مایلید تا به اذکار بیشتری خود را مسلح کنید، میای از این اذکار را در این کتاب آوردهخالصه

توانید قبول کنید، بر خودتان سخت نگرید و این چنین . اگر خواص اذکار را نمیباشدکه در اینترنت موجود می رجوع نمایید« مسلمان

ان »گفتید:  توانید به نتیجه برسید. منظورم این است که اگر در آن ذکراست که فقط با گفتن آن اذکار و عبور دادن معنای آن از دل، می

)و این که قرآن را بهار قلب من قرار بده!( واقعا از اهلل تعالی بخواهید که قرآن را بهار قلب شما قرار دهد و منظور از « تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ

 قلب اثر نماید. باشد، بلکه معنای توحیدی آن باید برآن نمیمعنای ذکر گفتن، فقط بیان عباراتی به عربی و نفهمیدن 

 

 دعا کردن:

آید نیز باشد، البته دعا کردن صرف با زبان نیست، بلکه باید به دنبال آنچه از دست ما بر میهای درمان دعا کردن مییکی دیگر از راه

خود را به سوی  ولی دست !«الهی! گرسنه هستم و مرا سیر گردان»باشیم. اگر این گونه رفتار ننماییم به مانند آن است که بگوییم: 

 توانید برای اطالعات بیشتر به کتابهای مربوطه رجوع کنید.ره دراز نکنیم و از غذای آن نخوریم. دعا دارای احکامی است که میفس

ی دیگری که توانند، دعا کنند. اما نکتهترین اشخاص کسانی هستند که برای رسیدن به مقاصد خود، حتی نمیگفته شده است: ضعیف

توانید برای بدست آوردن آنها به کتابهای دارد، استجابت نشدن آن است و آن نیز دالیلی دارد که میرا از دعا کردن باز میاشخاص 
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مربوطه رجوع کنید، ولی مهمترین آنها: خوردن و آشامیدن و پوشیدن چیزهای حرام و امر به نیکی و نهی از بدی را ترک نمودن است 

 در این حدیث بیان شده است: و دلیل دیگری وجود دارد که

-)]دعا[ همیشه برای بنده اجابت می« ال یزَالُ یُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَم یدعُ بإِثم، أَوْ قَطِیعةِ رَحِم، ما لَمْ یَسْتعْجِلْ»فرموده است:  پیامبر

ه ننماید( گفته شد: ای رسول اهلل! عجله ی رحم دعاء نماید، ]البته[ به شرطی که شتاب و عجلشود، مگر آن که برای گناه و قطع صله

)بگوید: همانا دعا  1«یَقُول: قَدْ دعَوْت، وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَم أَرَ یَسْتَجِیبُ لی، فَیَسْتَحْسِرُ عِنْد ذلک، ویَدَعُ الدُّعَاءَ»نمودن چیست؟ فرمود: 

 کند(.و دعا نمودن را ترک میکردم و دعا کردم و ندیدم که برایم اجابت شود، پس در این اثناء خسته شده 

گردد و بله، برای استجابت دعا باید صبر کرد و این را هم باید بدانیم که اگر دعایی در دنیا مستجاب نشود در آخرت مستجاب می

 «.شدای کاش هیچ دعایمان در دنیا مستجاب نمی»گویند: شود، میکسانی که دعایشان در آخرت مستجاب می

ی آنان نیز ی دعا بیان داشتیم، دربارهگیرد، و باید آنچه را که دربارهری که در این کتاب آمده است، دعا صورت میدر بسیاری از اذکا

 کند.پیدا ق اصدم

 

 استغفار:

)کسی که  2«یَحْتَسِبُ لَا حَیْثُ مِنْ زَقَهُوَرَ مَخْرَجًا ضِیقٍ کُلّ وَمِنْ فَرَجًا هَمّ کُلّ مِنْ لَهُ اللّهُ جَعَلَ الِاسْتِغْفَارَ لَزِمَ مَنْ»فرموده است:  پیامبر

دهد و گذارد و برای هر تنگیی، محل فرار قرار میپیوسته طلب آمرزش کند، اهلل برای هر بالیی ]که وی گرفتار آن است[ گشایشی می

 دهد(.کند روزی میبه او از جایی که فکرش را نمی

و آمرزش نمود و نه بدین صورت باشد که دهان طلب استغفار و آمرزش نماید، ولی صادقانه باید طلب استغفار  که البته باید دانست

 قلب از گناه پیشیمان نباشد و از آن انزجار نداشته باشد.

 

 استرجاع:

 إلّا مِنْهَا خَیْرًا لِی وَأَخْلِفْ مُصِیبَتِی فِی نیأْجُرْ اللّهُمّ رَاجِعُونَ إلَیْهِ وَإِنّا لِلّهِ إنّا فَیَقُولُ مُصِیبَةٌ تُصِیبُهُ أَحَدٍ مِنْ مَا»فرموده است:  پیامبر

باشد[ و می برسد و بگوید: ما برای اهلل هستیم ]و مالک ما اهللبه او )کسی که مصیبتی  3«مِنْهَا خَیْرًا لَهُ وَأَخْلَفَ مُصِیبَتِهِ فِی اللّهُ أَجَارَهُ

گردیم، یا اهلل به خاطر مصیبتم به من اجر بده و از پس آن برای باز می شناسد[ به سوی اوما ]در روز قیامت که چشم، چشم را نمی

دهد(. گفتن دهد و از پس آن برایش خیری قرار میافتد[ مگر این که اهلل به ازای مصیبتش به او اجر میمن خیری بگذار، ]اتفاقی نمی

 .گوینداین ذکر را استرجاع می

                                                 
 .3483. ابن ماجه 1841. ابوداود 0112و  0111و  0117مسلم  - 1
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 اسنادش حکم بن مصعب مخزومی وجود داشته و مجهول است.
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و از آن در  مورد امتحان واقع شده است چنین توسط افراد بسیاریباشد و همو حجت می این حدیث با سند صحیح به ما رسیده است 

افتد و و آن هنگامی است که شخص به یاد قیامت می دهد. همچنین گفتن این دعا به انسان صبر میهمین دنیا نتیجه گرفته شده است

گوید، پیش خود فکر و کسی که این ذکر را می دهندچپ او می ی اعمال انسان را به دست راست و یا به دستکه پروندههمان زمانی 

و یا مقام  دهدمیشود که او را از عذاب جهنم نجات میاجری داده او چه بسا با گفتن این ذکر و صبر نمودن بر مصیبت، به  کند کهمی

 .برداو را در بهشت باال می

 

 شود:خوابی گفته میدعایی که هنگام بی

از خشم و  تمامی سخنان اهللبه » .(1)«لِمَاتِ اهللِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ وَأَنْ یَحْضِرُوْنِأَعُوْذُ بِکَ»

 .«برمیناه محاضر شوند، پکه آنها  هاى شیاطین و از اینسوسهاز وبندگانش و شرّ مجازات او، 

خوابی تکرار نماید، مفید خواهد بود و البته باید این دعا را به صورت کامل انجام دهد و به طور مثال ذکر را شخص هنگام بیاگر این 

ی انسانها مستحق مورد خشم اهلل متعال قرار گرفتن هستند، ولی گیرد، این را باید بداند که همهنگوید: اهلل تعالی که بر من خشم نمی

نْ  عَلَیْهَا تَرَکَ مَا بِظُلْمِهِمْ النَّاسَ اللَّهُ یُؤَاخِذُ وَلَوْماید، به این آیه توجه کنید: نروی رحمت خود با آنها مدارا می ازاست که  این اهلل  مِ

ای نبندهداد، بر روی آن)زمین( جی ستم کردنشان مورد مؤاخذه قرار می[ )و اگر اهلل ]تعالی[، مردم را به واسطه11]النحل:  ... دَابَّةٍ

 گذاشت...(.باقی نمی

 

 دعای هنگام غم و اندوه:

 نتیجه بخش است اگر شخص مرتبط این دعا را از ته دل بگوید:

َّ إِنِّیْ عَبْدُکَ، ابْنُ عَبْدِکَ، ابْنُ أَمَتِکَ، نَاصِیَتِیْ بِیَدِکَ، مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ، عَدْلٌ فِیَّ قَضَاؤُ» اسْمٍ هُوَ لَکَ، سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ، أَوْ  کَ، أَسْأَلُکَ بِکُلِّاللَّهُم

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ، وَنُوْرَ صَدْرِیْ، وَجاَلَءَ حُزْنِیْ، أَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِیْ عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ، 

 .(2)«وَذَهَابَ هَمِّیْ

-، فیصلهشوداجرا میدر دست تو است، فرمان تو در حق من « زمامم»ى تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم، پیشانى من الهى! من بنده»

ا آن ات در حق من عین عدالت است. الهى! من بوسیله یکى از  اى، یا به، یـا در کتابت نازل کردهاینامیدهى هر اسمى که خـود را ـب

نمایم که قرآن را بهار دل، نور سینه، برطرف یاى که نزد تو در علم غیب بماند، از تو مسألت ماى، یا ترجیح دادهمخلوقاتت تعلیم داده

 .«!ى غم و اندوه من بگردانىکننده

 

 

 

                                                 

 .3/101، ونگا: صحیح الترمذی8/12أبوداود  -1 

 و ألبانی آنرا صحیح دانسته است. 1/331أحمد  -2 
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 قلبی در آن: 1خواندنِ قرآن و شنیدن آن و تدبر

های آن و همچنین شفا یافتن از امراض قلبی مانند شک و حسادت و دیگر بیماری باشد، شفا یافتن ازقرآن باعث شفای انسان می

ی عربی علمای اهل االثر از طریق خواندن قرآن و استفاده در شبه جزیره های دیگر به صورت عام.های روانپزشکی و بیماریبیماری

نت نبوی به آن اشاره شده است، به اذن اهلل تعالی بسیاری از چیزهایی مثل عسل، روغن زیتون و سیاه دانه و دیگر چیزهایی که در س

شود. برای گفته می« الرقیة الشرعیة»کنند و در عربی به این عمل های روانپزشکی را درمان میها مخصوصاً بیماریاز بیماری

 رجوع کنید.« www.alroqia.com»توانید به سایت اطالعات بیشتر در این زمینه می

ای ) [80]یونس:  لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ وَهُدًى الصُّدُورِ فِی لِمَا وَشِفَاءٌ رَبِّکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ أَیُّهَا یَافرماید: اهلل تعالی می

و ]همچنین[ هدایت و  ها وجود داردانسانها! همانا پندی از طرف پروردگارتان برای شما آمد و ]آن[ شفایی است برای آنچه در سینه

 رحمتی برای مؤمنان(.

)و از قرآن چیزی نازل  [42]األسراء: خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِینَ یَزِیدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنَ وَنُنَزِّلُفرماید: همچنین می

 (.]آنها را[ افزاید، مگر زیانو بر ظالمان چیزی نمی که شفا و رحمتی برای مؤمنان استآنچه را کنیم می

اند، هدایت و )... بگو آن برای کسانی که ایمان آورده [88]فصلت:  ... وَشِفَاءٌ هُدًى آمَنُوا لِلَّذِینَ هُوَ قُلْ... فرماید: ذات تعالیش می

 باشد ...(.شفایی می

 یبعضی از آیات دارای خاصیت شفا دهندگی بیشتر ولی با توجه به سنتِ پیامبر باشد،این آیات بیانگرِ شفا بودنِ تمامی قرآن می

های روانپزشکی هستند، به شرطی که عربی آن خوانده شده و یا شنیده شود و در معنای آنها با قلب تدبر مخصوصاً برای بیماری

باشد، خودداری یشتر برای درآمد و آوازخوانی میبدین شرط که به صورت ترتیل خوانده شود و از قرائات مجلسی که ب صورت گیرد.

ی خودتان را دانلود کنید و در موبایل خود بریزید و در اوقات فراغت یا توانید از طریق اینترنت صدای قاریان مورد عالقه. میگردد

رآن رای خیلی ننماید و خود توصیه من این است که شخص زمان گوش دادن به قبه آن گوش دهید.  و یا دیگر زمانها هنگام رانندگی

شوند: سعد الغامدی، ابوبکر شاطری، خالد قحطانی، صالح ابوخاطر، شیخ عبدالرحمن قاریانی که توصیه میرا زیاد به سختی نیاندازد. 

 باشند. البته برای حالت سایکوتیک تنها شنیدن عربی آن مفید خواهد بود.سدیس، سعود ابراهیم و شریم و ... می

ی فاتحه شفای هر بیماریی سوره»فرموده است:  ، زیرا پیامبرباشدی حمد میی فاتحه یا همان سورهاین آیات سورهمهمترین 

 .دانندمعنای آن را می ، گوش دادن به این سوره این خاصیت را نیز دارد که اکثرا2ً«است

 باشند:در بین آیات قرآن، آیات خاص دیگری وجود دارد که بدین شرح می

یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةَ وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ( 2) لِلْمُتَّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَابُ ذَلِکَ( 1) الم الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 (8) الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ رَبِّهِمْ مِنْ هُدًى عَلَى أُولَئِکَ( 8) یُوقِنُونَ هُمْ وَبِالْآخِرَةِ لِکَقَبْ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ( 3)

]البقرة[ )به نام اهلل بسیار رحمتگر ]برای همگان[ و دائماً رحمتگر ]برای مؤمنان[ الف، الم، میم * این کتابی است که تردیدی در آن 

                                                 

ی سلمان السنیدی رجوع نوشته« تدبر در قرآن»توانید به کتاب ترجمه شده توسط اینجانب به نام های انجام آن میبرای درک کامل معنای تدبر و راه -1 

 یتهای اینترنت موجود است.نمایید. این کتاب در سا

 .2307و  2310و شعب االیمان امام بیهقی  3307توانید به این حادیث رجوع نمایید: سنن دارمی برای اثبات این امر می -2 
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دارند و از آنچه ما به آنها اند و نماز برپا میایتی است برای پرهیزگاران * کسانی که به عالَم نادیده ایمان آوردهوجود ندارد ]و[ هد

ایم و به آنچه قبل از تو نازل نمودیم و به آخرت اند به آنچه بر تو نازل نمودهکنند * و کسانی که ایمان آوردهایم، انفاق میروزی داده

 .(باشندبر هدایتی از طرف پروردگارشان هستند و آنان همان رستگاران می یقین دارند * آنان

ْفِی تَجْرِی الَّتِی وَالْفُلْکِ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِی إِنَّ (113) الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَاحِدٌ إِلَهٌ وَإِلَهُکُم 

 وَالسَّحَابِ الرِّیَاحِ وَتَصْرِیفِ دَابَّةٍ کُلِّ مِنْ فِیهَا وَبَثَّ مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَا مَاءٍ مِنْ السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ وَمَا النَّاسَ یَنْفَعُ بِمَا الْبَحْرِ

ای یکتا است، هیچ معبود و پرستش ]البقرة[ )و معبود شما، پرستش شونده (118) یَعْقِلُونَ وْمٍلِقَ لَآیَاتٍ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ بَیْنَ الْمُسَخَّرِ

باشد * همانا در ی برحق دیگری جز او وجود نداشته و بسیار رحمتگر ]برای همگان[ و دائماً رحمتگر ]برای مؤمنان[ میشونده

آسمان کند تا به انسانها منفعت برساند و آنچه که اهلل از در دریا حرکت می ختالف شبانه روز و کشتیی کهاآفرینش آسمانها و زمین و 

نماید تا زمین را بعد از مرگش زنده نماید و در آن انواع موجودات را گسترش دهد و جریان یافتن باد و ابری که بین باران نازل می

 زند(.ورآسمان و زمین قرار دارد، آیات بزرگی است برای کسانی که تعقل می

 ی آن در بخش اذکار صبح و شام آمده است.که ترجمه آیة الکرسی

ِلَىعَ وَاللَّهُ یَشَاءُ مَنْ وَیُعَذِّبُ یَشَاءُ لِمَنْ فَیَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ یُحَاسِبْکُمْ تُخْفُوهُ أَوْ أَنْفُسِکُمْ فِی مَا تُبْدُوا وَإِنْ الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لِلَّه 

 رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ لَا وَرُسُلِهِ وَکُتُبِهِ وَمَلَائِکَتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ کُلٌّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِ مِنْ إِلَیْهِ أُنْزِلَ بِمَا الرَّسُولُ آمَنَ( 248) قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ

 إِنْ تُؤَاخِذْنَا لَا رَبَّنَا اکْتَسَبَتْ مَا وَعَلَیْهَا کَسَبَتْ مَا لَهَا وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ یُکَلِّفُ لَا( 248) الْمَصِیرُ وَإِلَیْکَ ارَبَّنَ غُفْرَانَکَ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا

 وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفِرْ عَنَّا وَاعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحَمِّلْنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلِنَا مِنْ الَّذِینَ عَلَى حَمَلْتَهُ کَمَا إِصْرًا عَلَیْنَا تَحْمِلْ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِینَا

در باشد و اگر آنچه ]البقرة[ )آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای اهلل می (241) الْکَافِرِینَ الْقَوْمِ عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ

نماید. هر کس را که بخواهد ]بر ونتان است را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید، اهلل تعالی برای آن به حساب شما رسیدگی میرد

دهد و اهلل بر هر امری تواناست * آمرزد و هر کس را که بخواهد ]بر اساس عدالت خود[ عذاب میاساس حکمت و رحمت خود[ می

بر چیزی که از طرف پروردگارش بر او نازل شده است و همچنین مؤمنان، همگی به اهلل و مالئکش و رسول ایمان آورده است 

گویند: شنیدیم و اطاعت کنیم و میجدا نمیاز دیگران گویند:[ احدی از رسوالن او را اند ]و میکتابهایش و رسوالنش ایمان آورده

برای او چیزی  ی وُسعش.است، مگر به اندازه ر شخصی چیزی را واجب ننمودهکردیم، مارا بیامرز و بازگشت به سوی توست * اهلل ب

گویند:[ پروردگار ما! اگر [ کسب نموده است و بر علیه او چیزی است که ]از راه حرام[ کسب کرده است، ]میاست که ]از راه ثواب

بر ما سختی را متحمل ننما همان گونه که بر افراد قبل  ا!فراموش نمودیم یا دچار خطا شدیم، ما را مورد مؤاخذه قرار مده! پروردگار م

از ما متحمل نمودی! پروردگار ما! آنچه را که طاقت آن را نداریم بر ما متحمل ننما! و ما را عفو نما و ما را بیامرز و ما را مورد 

 رحمت خود قرار بده! تو یاور ما هستی، پس ما را بر کافران یاری نما!(.

َ(14) الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا بِالْقِسْطِ قَائِمًا الْعِلْمِ وَأُولُو وَالْمَلَائِکَةُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ هُاللَّ شَهِد  ]دهد که )اهلل گواهی می]آل عمران

دهند که هیچ معبود و علم ]نیز[ گواهی مینماید و مالئک و اهل ی برحقی جز او وجود ندارد و او دادگری میمعبود و پرستش شونده

 باشد(ی برحقی جز او نیست ]و[ دارای عزت فراوان است و بسیار با حکمت میپرستش شونده
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َّوَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ حَثِیثًا یَطْلُبُهُ النَّهَارَ اللَّیْلَ یُغْشِی الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِی وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِی اللَّهُ رَبَّکُمُ إِن 

]االعراف[ )همانا پروردگار شما اهلل است، کسی که آسمانها  (88) الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلَا بِأَمْرِهِ مُسَخَّرَاتٍ وَالنُّجُومَ

پوشاند و شب شتابان به دنبال روز در حرکت ر روی عرش استقرار یافت، روز را با شب میو زمین را در شش روز آفرید، سپس ب

باشد. اهلل، ]همان[ برای او می 1. آگاه باشید که آفرینش و امر فقطباشندی امر او میاست و خورشید، ماه و ستارگان تسخیر شده

 پروردگار جهانیان، پُر برکت است(.

ْ(110) الْکَافِرُونَ یُفْلِحُ لَا إِنَّهُ رَبِّهِ عِنْدَ حِسَابُهُ فَإِنَّمَا بِهِ لَهُ بُرْهَانَ لَا آخَرَ إِلَهًا هِاللَّ مَعَ یَدْعُ وَمَن  المؤمنون[ )و هرکس معبود دیگری را[

تعالی( کافران را رستگار در نتیجه حساب او نزد پروردگارش است و او)اهلل ، همراه اهلل بخواند، دلیلی ]بر حقانیت[ برای او وجود ندارد

 نماید(.نمی

(3) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَخَّذَ صَاحِبَةً وَال وَلَدًا  الجن[ )و این که شأن و مرتبت پروردگار ما، بسیار باال است ]و[ همسر و[

 برنگرفته است(.فرزندی 

ِوَرَبُّ بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ( 8) لَوَاحِدٌ إِلَهَکُمْ إِنَّ( 3) ذِکْرًا فَالتَّالِیَاتِ (2) زَجْرًا فَالزَّاجِرَاتِ( 1) صَفًّا وَالصَّافَّات 

 مِنْ وَیُقْذَفُونَ الْأَعْلَى الْمَلَإِ إِلَى عُونَیَسَّمَّ لَا( 0) مَارِدٍ شَیْطَانٍ کُلِّ مِنْ وَحِفْظًا( 1) الْکَوَاکِبِ بِزِینَةٍ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَیَّنَّا إِنَّا( 8) الْمَشَارِقِ

)قسم به ]مالئک[ ]الصافات[  (17) ثَاقِبٌ شِهَابٌ فَأَتْبَعَهُ الْخَطْفَةَ خَطِفَ مَنْ إِلَّا( 3) وَاصِبٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ دُحُورًا( 4) جَانِبٍ کُلِّ

کنند * همانا معبود و سم به آنان که کتاب اهلل را تالوت میرانند * و قصف بسته * و قسم به آنان که سخت ]ابرها را[ می

باشد * ما آسمان دنیا ی شما یکتاست * پروردگار آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست و پروردگار مشرقها میپرستش شونده

د به ]خبرهایی[ که در مأل اعلی تواننایم * آنان نمیایم * و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ نمودهرا با زینت ستارگان آراسته

مگر کسی که شوند * برای آن که رانده شوند و دارای عذابی همیشگی هستند * ]است[ گوش دهند و از هر سو سنگباران می

 افتد(.ای سوزنده به دنبال او میباره ]خبری را[ برباید و در آن هنگام است که شعلهیک

َالسَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِی اللَّهُ هُوَ( 22) الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ هُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمُ هُوَ اإِلَّ إِلَهَ لَا الَّذِی اللَّهُ هُو 

 یُسَبِّحُ الْحُسْنَى الْأَسْمَاءُ لَهُ الْمُصَوِّرُ الْبَارِئُ الْخَالِقُ اللَّهُ هُوَ( 23) یُشْرِکُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِیزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ

ی برحقی جز او ]الحشر[ )او اهلل است، کسی که هیچ معبود و پرستش شونده (28) الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَهُ

آشکار است ]و[ او ]برای همگان[ بسیار رحمتگر است و رحمت او ]برای مؤمنان[ دائمی است * او اهلل  وجود ندارد، او دانای غیب و

عیب و نقص، امان دهنده، محافظ و ی برحقی جز او وجود ندارد، او فرمانروا، بسیار مقدس، بیاست، کسی که معبود و پرستش شونده

ورزند * او اهلل است، آفریداگار، نو آفرین، منزه است اهلل از آنچه که شرک میمراقب، بسیار با عزت، مسلط و فرازمند است. پاک و 

و بسیار است کنند و دارای عزت فراوان باشد، آنچه در آسمانها و زمین است او را تسبیح میصورتگر است، برای او نامهای نیکی می

 (. باشدمیبا حکمت 

                                                 

 دهد.چون جار و مجرور بر خالف عرف مقدم شده است، معنای تخصیص می -1 
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)این موارد را ابن ماجه در سنن خود در کتاب الطب از ابن ابی لیلی از پدرش ابن لیلی آورده  1الفلق و الناس الخالص و هایسوره

 است(. 

 

 

 :) یا همان اذکار صباح و مساء(اذکار صبح و شام

 تا نصف شب 2ی زمانی اذان عصرد و مساء به فاصلهشومیگفته ی زمانی بین اذان صبح تا اذان ظهر صباح در زبان عربی به فاصله

 باشد.شود. البته اگر این اذکار در زمان نماز صبح و همچنین نماز عصر گفته شوند، خیلی بهتر میاطالق می

کسانی که [ )ای 82و  81]األحزاب:  وَأَصِیلًا بُکْرَةً وَسَبِّحُوهُ * کَثِیرًا ذِکْرًا اللَّهَ اذْکُرُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَافرماید: اهلل تعالی در قرآن می

 ی بین اذان عصر و اذان مغرب( او را تسبیح بگویید!(.اید! اهلل را بسیار یاد نمایید * و در صبح و اصیل)فاصلهایمان آورده

 [ )و نام پروردگارت را صبح و شام یاد کن!(.28]اإلنسان:  وَأَصِیلًا بُکْرَةً رَبِّکَ اسْمَ وَاذْکُرِفرماید: همچنین می

از آزاد نمودن چهار برده از  ،آورندرا بجا می اهللیاد  ،نشستن با گروهی که از نماز صبح تا طلوع آفتاب»رموده است: نیز ف پیامبر

برایم از آزاد  ،کنند، بنشینمرا یاد می ا غروب آفتاب با گروهی که  اهللفرزندان اسماعیل)ع( برایم نیکوتر است و اگر از نماز عصر ت

 ( 2/134وصحیح ا بوداود   3110)جامع الصحیح شیخ آلبانی «. دان اسماعیل )ع( نیکوتر استکردن چهار پرده از فرزن

 باشد.که در اینجا بیان نشده است، دلیلی بر اهمیت این اذکار می ییگر، آیات و احادیث بسیار داین آیات و احادیث

 بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِی ذَا مَنْ الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ تَأْخُذُهُ الَ الْقَیُّومُ الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ الکرسی: آیة 

 الْعَلِیُّ وَهُوَ حِفْظُهُمَا یَئُودُهُ وَلَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ هُکُرْسِیُّ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِنْ بِشَیْءٍ یُحِیطُونَ وَلَا خَلْفَهُمْ وَمَا أَیْدِیهِمْ بَیْنَ مَا یَعْلَمُ

ی برحقی جز او وجود ندارد و زنده، پابرجا و برپا دارنده است، چرت و اهلل که معبود و پرستش شونده). 3]البقرة[ (288) الْعَظِیمُ

کند، ، چه کسی نزد او شفاعت میباشدمی چه در زمین است برای اوگیرد، آنچه در آسمانهاست برای اوست و آنخواب او را فرا نمی

کنند، مگر به اذن و داند، و به چیزی از علم او احاطه پیدا نمیو قبل آنها است را می آنان آنچه در پیشگاه ؟ی اومگر به اذن و اجازه

 .(باشد، و او باالی بسیار بزرگ استنمی اش، کرسی او آسمانها و زمین را بر گرفته است و در حفظ آن دو ناتواناجازه

(8) أَحَدٌ کُفُوًا لَهُ یَکُنْ وَلَمْ( 3) یُولَدْ وَلَمْ یَلِدْ لَمْ( 2) الصَّمَدُ اللَّهُ( 1) أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ الرحیم الرحمن اهلل بسم. به نام اهلل  []اإلخالص(

]برای مؤمنان[ بگو: او اهلل ]در ذات و عبودیت و صفات[ یکتاست * اهلل واال و  بسیار رحمتگر ]برای تمام موجودات[ و دائماً رحمتگر

-زاییده است و نه زاده شده است * و برای او، هیچ کس هم کف و همتا نمیبزرگ است و تمامی موجودات به او نیاز دارند * نه 

 باشد(.

                                                 

 ها در اذکار صبح و شام آمده است.ی این سورهترجمه -1 

 نهج البالغه رجوع نمایند و زمان آن در نزد اهل سنت نیز معلوم است. 82ی توانند به نامهشیعیان حق جو برای دانستن وقت اذان عصر می -2 

، 1/812 ماند. الحاکمبخواند، تا صبح از جن محفوظ مى شامگاههرکس هنگام صبح این آیه را بخواند، تا شب از جن محفوظ مى ماند، وهر کس آن را  -3 

 آن را صحیح دانسته است، و به نسائی و طبرانى نسبت داده است، وگفته: اسناد طبرانى مطمئن است. 1/203وألبانی در کتاب صحیح الترغیب والترهیب 
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وَمِنْ( 8) الْعُقَدِ فِی النَّفَّاثَاتِ شَرِّ وَمِنْ( 3) وَقَبَ إِذَا غَاسِقٍ شَرِّ وَمِنْ( 2) خَلَقَ مَا شَرِّ مِنْ( 1) الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 به برم)به نام اهلل بسیار رحمتگر ]برای تمام موجودات[ و دائماً رحمتگر ]برای مؤمنان[، بگو: پناه می []الفلق (8) حَسَدَ إِذَا حَاسِدٍ شَرِّ

دمند * و از ها میهوشاند * و از شرّ زنانی که در گرپگار سپیده دم * از شرّ آنچه آفریده است * و از شرّ تاریکی وقتی فرا میپرورد

 کند(.شرّ حسود وقتی که حسادت می

فِی یُوَسْوِسُ الَّذِی( 8) الْخَنَّاسِ الْوَسْوَاسِ رِّشَ مِنْ( 3) النَّاسِ إِلَهِ( 2) النَّاسِ مَلِکِ( 1) النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ الرحیم الرحمن اهلل بسم 

)به نام اهلل بسیار رحمتگر ]برای تمام موجودات[ و دائماً رحمتگر ]برای مؤمنان[، بگو  [الناس] (1) وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ( 8) النَّاسِ صُدُورِ

های به سرعت دور ی بر حق انسانها * از شرّ وسوسهود و پرستش شوندهانسانها * معب برم به پروردگار انسانها * فرمانروایپناه می

]این  باشند(کنند * که شامل جنها و انسانها میهای انسانها آن را القاء میگیرد که در سینهشونده * ]که[ از طرف کسانی صورت می

 .(1)[بعد دوباره از اول و بعد دوباره از اول، بدین صورت که یکبار هر سه سوره خوانده شود و ها سه بار خوانده شودسوره

رَبِّ ءٍ قَدِیْرٌ، وَالْحَمْدُ ِهللِ، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللُ وَحْدَهُ الَ شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ (2)أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْکُ ِهللِ»

بِّ ، وَأَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْ هَذَا الْیَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْکَسَلِ، وَسُوْءِ الْکِ(3)هَذَا الْیَوْمِ وَخَیْرَ مَا بَعْدَهُ أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا فِیْ بَرِ، رَ

 . (8)«أَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابٍ فِی النَّارِ وَعَذَابٍ فِی الْقَبْرِ

ى، جز اهلل که یکتاست و شریکى برحق تمام جهانیان، شب را براى خدا به صبح رسانیدیم، و حمد از آن خداست، هیچ معبودما و »

قادر است. الهى! من خیر آنچه در این روز است و خیر آنچه  یو حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز پادشاهىندارد وجود ندارد. 

بم، و از شرّ آنچه که در این روز و ما بعد آن، وجود دارد، به تو پناه مى برم. الهى! من از تنبلى و بعد از آن است را از از تو مى طل

 «.برمقبر به تو پناه میعذاب و جهنم پیرى به تو پناه مى برم، بار الها! من از عذاب آتش  هایزمین گیری

ه بار الها! با لطف تو صبح کردیم، و با عنایت تو ب» .(1)«حْیَا، وَبِکَ نَمُوْتُ وَإِلَیْکَ النُّشُوْرُ، وَبِکَ نَ(8)أَمْسَیْنَا وَبِکَاللَّهُمَّ بِکَ أَصْبَحْنَا، »

 «.ایم، و به خواست تو مى میریم، و رستاخیز ما بسوى تو استشب رسیدیم، و به خواست تو زنده

                                                 

: صحیح الترمذی ونگا 8/810والترمذی  8/322بخواند از هر چیز کفایتش مى کند. أبو داود  شامگاههرکس این آیات را سه مرتبه هنگام صبح و  -1 

3/142. 

 )شام نمودیم و محل پادشاهی برای اهلل شام نمود(.« أَمْسَیْنَا وَأَمْسَى المُلْکُ هللِ»فرمود: بجاى جمله فوق می شامگاه -2 

« وَأَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْ هَذِهِ الْلَّیلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَارَبِّ أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا فِیْ هَذِهِ الْلَّیلَةِ وَخَیْرَ مَا بَعْدَهَا، »فرمود: ى فوق میبجاى جمله شامگاه -3 

خواهم و از شرّ آنچه در این شب وجود دارد و شرّ آنچه بعد از آن وجود )پروردگارا! خیری که در این شب وجود دارد و خیر بعد از آن را از تو می

 برم(.دارد، به تو پناه می

 .8/2744مسلم  -8 

)یا اهلل! با لطف تو شام نمودیم و با عنایت تو به صبح « اللَّهُمَّ بِکَ أَمْسَیْنَا، وَبِکَ أَصْبَحْنَا، وَبِکَ نَحْیَا، وَبِکَ نَمُوْتُ وَإِلَیْکَ الْمَصِیْرُ»فرمود: می شامگاه -8 

 میریم و بازگشت به سوی توست(.ایم و توسط تو میمانده رسیدیم، و توسط تو زنده

 .3/182ونگا: صحیح الترمذی  8/811الترمذی  -1 
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نَا عَبْدُکَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّیْ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِیْ وَأَ»

 .(1)«بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَإِنَّهُ الَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِالَّ أَنْتَ

ى تو هستم، و دیگرى نیست، تو مرا آفریدى، و من بنده برحق یو پرستش شونده ى، بجز تو معبودالهى! تو پروردگار من هست»

برم، به نعمتى که به من عطا ام به تو پناه مىخود، پایبند هستم، و از شر آنچه که انجام داده تواناییبا تو بر حسب ام عدهوبر پیمان و من 

 «.بخشایدببخشاى، چرا که بجز تو کسى گناهان را نمى نمایم، پس مرااقرار میکنم، و به گناهم اى، اعتراف میفرموده

 حْدَکَ الَ شَرِیْکَ لَکَأُشْهِدُکَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِکَ، وَماَلَئِکَتَکَ وَجَمِیْعَ خَلْقِکَ، أَنَّکَ أَنْتَ اهللُ الَ إِلَهَ ِالَّ أَنْتَ وَ (2)اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَََصْبَحْتَُُ»

الهى! من در این صبح گاه، تو را و حامالن عرش و تمام فرشتگانت » ( بار خوانده شود[.8. ]این دعا )(3)«وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُوْلِکَ

 نهوجود ندارد، تو یگا ی برحق دیگریو پرستش شونده گیرم بر این که تو اهلل هستى، بجز تو معبودو کلیّه مخلوقات تو را گواه مى

 «.باشدى تو میبنده و فرستاده []ى و شریکى ندارى، و محمدهست
 .(8)«وَلَکَ الشُّکْرُاللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِیْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ فَمِنْکَ وَحْدَکَ الَ شَرِیْکَ لَکَ، فَلَکَ الْحَمْدُ »

شریکى یکتا هستی ]و[ یکى از مخلوقات شده، از طرف تو بوده است، تو  الهى! هر نعمتى که در این صبح، شامل حال من یا»

 «.ندارى، پس ستایش و شکر از آنِ تو است

بِکَ مِنَ الْکُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِکَ  أَنْتَ، اللَّهُمَّ أَعُوْذُ اللَّهُمَّ عَافِنِیْ فَیْ بَدَنِیْ، اللَّهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ، اللَّهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَصَرِیْ، الَ إِلَهَ إِالَّ»

 .(8)«مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ

دیگرى ی بر حق و پرستش شوندهبجز تو معبود  !! در چشمم عافیت دهبارالهابار الها! در بدنم عافیت ده، بار الها! در گوشم عافیت ده، »

 «.دیگرى وجود نداردی بر حق و پرستش شوندهبرم، بجز تو معبود برم، از عذاب قبر به تو پناه میه تو پناه میبو فقر وجود ندارد، از کفر 

 .(1)«حَسْبِیَ اهللُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ»

و او پروردگار عرش  کنممیو توکّل بر ا 0فقطدیگرى نیست، برحق ی و پرستش شوندهاهلل براى من کافى است، بجز او معبود »

                                                 

 .0/187شود. البخاری آن را با یقین بگوید و در آن شب بمیرد، و یا صبح بگوید و در همان روز بمیرد به بهشت وارد می شامگاههرکس  -1 

 )یا اهلل! من شام نمودم(.« اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَََمْسَیْتُ»گفته شود:  شامگاه -2 

، والبخاری در کتاب: األدب المفرد 8/310دهد. أبو داود ایـن دعا را چهار بار بخـواند، اهلل تعالی او را از آتـش نجات می شامگاهصبح و هر کس  -3 

سند  (23، و شیخ ابن بازدر کتاب: )تحفة األخیار ص 07، وابن السنی با شماره ى 3ى ، والنسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره1271ى شماره

 النسائی وأبی داود را حسن دانسته است.

،  8/314آن را بخواند، شکر آن شب را ادا نموده است. أبو داود  شامگاههرکس این دعا را در هنگام صبح بخواند، شکر آن روز را ادا کرده است، و هرکس  -8 

، وابن باز در کتاب: )تحفة األخیار 2311شماره ى « موارد»ن حبان در کتاب: واب 81، وابن السنی شماره ى 0والنسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره ى 

 ( سندش را تحسین نموده است.28ص

، والبخاری در کتاب: األدب المفرد وعالمه 13، وابن السنی شماره ى 22ى والنسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره 82/ 8، وأحمد 328/ 8أبو داود  -8 

 ( سندش را تحسین نموده است.21ب: )تحفة األخیار صابن باز در کتا

با سند مرفوع،  وأبو داود  01ى کند. ابن السنی شمارههفت بار بخواند اهلل تعالی امور مهم دنیا و آخرتش را کفایت می شامگاههرکس این دعا را صبح و  -1 

 .2/301زاد المعاد ، و شعیب وعبدالقادر األرناؤوط اسنادش را صحیح مى دانند. نگا: 8/321

 دهد.ای تخصیص میچون جار و مجرور بر خالف اصل مقدم گشته است، معن -0 
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 ]این دعا هفت مرتبه خوانده شود[.«. بزرگ است

وَدُنْیَایَ، وَأَهْلِیْ، وَمَالِیْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ الْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِیْ الدُّنْیَا وَاآلخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ»

الِیْ، وَمِنْ فَوْقِیْ، وَأَعُوْذُ بِعِظْمَتِکَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ عَوْرَاتِیْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِیْ، اللَّهُمَّ احْفِظْنِیْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ، وَمِنْ خَلْفِیْ، وَعَنْ یَمِیْنِیْ، وَعَنْ شَمَ

 .(1)«تَحْتِیْ

یا و آخرت را از تـو مى خواهم. بار الها! عفو و عافیت دین، دنیا، خانواده و مالم را از تو مسألت مى» -الهى! عفـو و عافیت دـن

الهى! مرا از جلو، پشت سر، سمت راست و چپ و باالى سرم،  !نمایم. بار الها! عیوب مرا بپوشان و ترس مرا به ایمنى مبدّل ساز

 «.که بطور ناگهانى از طرف پایین کشته شوم به بزرگى و عظمت تو پناه مى برم از این محافظت بفرما، و

ْن الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ، أَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ اللَّهُمَّ عاَلِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاْألْرَضِ، رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ وَمَلِیْکَهُ، أَشْهَدُ أَنْ » نَفْسِیْ، وَمِ

ها و ى نهان و آشکار، آفریدگار آسمانبار الها! اى داننده» .(2)«وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِیْ سُوْءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَشِرِکِهِ،

نیست، از شرّ نفس و از شرّ شیطان و دام دیگرى  برحق زمین، پروردگار و مالک هر چیز، من گواهى مى دهم که بجز تو، معبود

 «.برمفریبش، و از اینکه خود مرتکب کار بدى شوم و یا به مسلمانى، بدى برسانم، به تو پناه می
 .(3)«بِسْمِ اهللِ الَّذِیْ الَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی اْألَرَضِ وَالَ فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ»

 «.و داناست یرساند، و او شنواآسمان، گزندى نمی نه در در زمین ونه که با نام وى هیچ چیز  نام اهلل، کسی به»

 ]سه بار خوانده شود[.. (8)«نَبِیًّا وَرَسُوْالً [ساْلَمِ دِیْناً، وَبِمُحَمَّدٍ]رَضِیْتُ بِاهللِ رَبّاً، وَبِاإلِ»

 «.راضى و خشنود هستم []پیامبرى محمد به ربوبیت اهلل، و به داشتن دین اسالم، و»

ه وسیله» .(8)«نٍیَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحَمَتِکَ أَسْتَغِیْثُ أَصْلِحْ لِی شَأْنِیْ کُلَّهُ وَالَ تَکِلْنِیْ إِلَى نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْ» رجا! ـب ده و پا ـب ى رحمت اى زـن

 «.!ى یک چشم به هم زدن به حال خود رها مکناصالح بفرما، و مرا به اندازهى امورم را کنم، همهفریاد خواهی میتـو از تـو 

وْذُ بِکَ مِنْ : فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرَکَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُ(0)، اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُکَ خَیْرَ هَذَا الْیَوْمِ(1)أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْکُ ِهللِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ»

 .(4)«شَرِّ مَا فِیْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

                                                 

 .2/332أبو داود و ابن ماجه ونگا: صحیح ابن ماجه  -1 

 .3/182الترمذی و أبوداود. ونگا: صحیح الترمذی -2 

وابن  8/818والترمذی  8/323رساند. أبوداود به او ضرر نمی این دعا را بخواند هیچ چیزى شامگاههرکس سه بار در وقت صبح و سه بار در  -3 

 ( سندش را حسن دانسته است.33و عالمه عبدالعزیز بن باز در کتاب )تحفة األخیار ص 2/332ماجه وأحمد. نگا: صحیح ابن ماجه 

والنسائی در کتاب:  8/330قیامت او را راضى کند. أحمد  شود که در روزبخواند بر اهلل حق مى شامگاهبار در  هرکس این دعا را سه بار در صبح و سه -8 

( سندش را 33و عبدالعزیز بن باز در کتاب: )تحفة األخیار ص  8/818و الترمذی  8/314وأبوداود  14ى ، وابن السنی شماره8عمل الیوم واللیلة شماره 

 داند.حسن می

 .1/203او موافقت کرده است، ونگا: صحیح الترغیب والترهیب با  1/888الحاکم و سندش را صحیح دانسته، و الذهبی با  -8 

 (.یمو محل پادشاهی برای اهلل پروردگار جهانیان شام نمود )ما« رَبَّ العَالَمیْنَ أَمْسَیْنَا وَأَمْسَى المُلْکُ هللِ»گفته شود:  شامگاه -1 

 )یا اهلل من از تو خیر این شب(.« اللَّیْلَةِ اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُکَ خّیْرَ هَذِهِ»شود: شامگاه گفته  -0 

 اند.سندش را حسن دانسته 2/203و شعیب وعبدالقادر األرناؤوط در تحقیق کتاب زاد المعاد  8/322أبو داود  -4 
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، پیروزى [یعنى]. بار الها! من از تو خوبى امروز، م، شب را صبح نمودیکه پروردگار جهانیان است راى اهللما و محل فرمانروایی، ب»

 «.برمآید، به تو پناه میش مینمایم از بدى آنچه امروز و بعد از آن، پی، نور، برکت و هدایتش را مسألت مییاری

، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِیْنَا إِبْرَاهِیْمَ، حَنِیْفاً مُسْلِماً وَمَا کَانَ []، وَعَلَى کَلِمَةِ اإلِخاْلَصِ، وَعَلَى دِیْنِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ (1)أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ اإلِساْلَمِ»

همان ابراهیمى ]و آئین پدرمان ابراهیم؛ صبح کردیم،  []ى اخالص، دین پیامبرمان محمداسالم، کلمهما بر فطرت » .(2)«مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

 «.بود، و از مشرکان نبود تسلیم امر ]اهلل تعالی[فقط به سوى حقّ، تمایل داشت و  [که
، یک بار کسالتو هنگام  (3)]ده بار بخواند«. ، وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌالَ إِلَهِ إِالَّ اهللِ وَحْدَهُ الَ شَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ»

و شکر و ستایش برای  شریکى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست،یکتاست و ، بر حق دیگری وجود نداردبجز اهلل معبود » .(8)[ه شودخواند

 «.توانا است یو او بر هر چیز اوست
تسبیح و پاکى اهلل و » .(8)]هنگام صبح، سه بار بخواند[«. هِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِسُبْحَانَ اهللِ وَبِحَمْدِ»

 «.نمایمنى عرشش و جوهر سخنانش، بیان مییاش و سنگخشنودىی و به اندازهستایش او را به تعداد آفریدگانش 
 .(1)]هنگام صبح آنرا بخواند[«. سْأَلُکَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَیِّباً، وَعَماَلً مُتَقَبَّالًاللَّهُمَّ إِنِّیْ أَ»

 «.نمایمبار الها! از تو علم سودمند، رزق پاک و عمل مقبول مسألت می»

 .«برم از شرّ آنچه آفریده استپناه می 3به تمامی سخنان اهلل» .(4)(0)«امَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَأَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اهللِ التَّ»

 «.سالم و درود بفرست []بار الها! بر پیامبرمان محمد» .(11()10)«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ»

                                                 

 )بر فطر اسالم روز را به شب رساندیم(.« أَمْسَیْنَا عَلَى فِطْرَةِ اإلِساْلَمِ»فرمود: می شامگاه -1 

 .8/273ونگا: صحیح الجامع  38ى وابن السنی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره 870و 3/871أحمد  -2 

، ونگا: فضیلت 88، وکتاب: ]تحفة األخیار[ أثر شیخ ابن باز ص1/202ونگا: صحیح الترغیب والترهیب  28ى النسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره -3 

 اب.( همین کت288ى )آن در حدیث شماره

وکتاب زاد المعاد  2/331، وصحیح ابن ماجه  3/380، صحیح أبوداود 1/207ونگا: صحیح الترغیب والترهیب  8/17وابن ماجه وأحمد  8/313أبوداود  -8 

2/300. 

 .8/2737مسلم  -8 

 2/308رناؤوط در تحقیق کتاب: زاد المعاد وعبدالقادر وشعیب األ 328ى ، وابن ماجه شماره88ى ابن السنی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره -1 

 اند.سندش را حسن دانسته

 837والنسائی در کتاب: عمل الیوم واللیلة شماره ى  2/237( هر کس شامگاه سه مرتبه آن را بخواند سختى هاى آن شب به او ضررى نمى رساند. أحمد 0)

 .88وتحفة األخیار ص 2/211ماجه  ، وصحیح ابن3/140، ونگا: صحیح الترمذی 14وابن السنی شماره ى 

 متفق علیه. -4 

ی آن و در نتیجه« بشو»فرماید: خواهد اتفاقی بیافتد یا چیزی آفریده شود، میباشد، زیرا اهلل متعال وقتی میهای وی میمنظور از سخنان اهلل تعالی، اراده -3 

 پذیرد.فرمان، آن اتفاق صورت می

( بار بر من درود بفرستد، روز قیامت شفاعت من شامل حالش مى شود. الطبرانی با دو سند که یکى از آن مورد 17) اهامگ( بار، و ش17( هرکس صبح )17)

 .1/203وصحیح الترغیب والترهیب  127/ 17اعتماد است، نگا: مجمع الزوائد 

 متفق علیه. -11 


